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Біляцька В. В. Лінгвопоетична репрезентація дискурсу 

Середньовіччя в німецькій художній прозі ХХ ст. – 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. 

Дисертацію присвячено лінгвопоетичному вивченню дискурсу 

Середньовіччя, відтвореному в художніх текстах німецької медієвістичної прози 

ХХ ст. Художній текст як один із компонентів художньої комунікації, містить 

заглиблення в різновекторні перипетії середньовічного світогляду й 

світовідчуття, має естетичний досвід, доконечну основу і дає можливість 

збагнути його поетику, незважаючи на те, що між моментом його творення 

і рецепцією читача-клієнта пролягають століття. Вихідною точкою аналізу є 

розуміння дискурсу Середньовіччя і його текстових репрезентантів (романи 

Г. Гессе, Л. Фейхтванґера, Луізи Рінзер) як мовленнєвого продукту, що 

становить невід’ємну частину європейської комунікативної культури, чинної 

і для сьогодення.  

Дискурс Середньовіччя постає як деякий соціо- і лінгвокультурний 

універсум множини текстів, у яких зафіксовано буттєві сфери: «видима» 

(власне лінгвальна) та «невидима» (екстралінгвальна – знання про світ, думки, 

настанови, інтенція), відтворений засобами сучасної німецької мови. При 

цьому його текстуальна база поєднує елементи наративності й аналітичності, 

включає репрезентацію, інтерпретацію й оцінку історичних чи історіософських 

першоджерел, висвітлює ідейно-тематичну схожість із середньовічною 

естетикою, є складником загального й цілісного культурно-філософського 

комплексу тогочасного менталітету, відтворенням середньовічної духовної 



  3

атмосфери схоластичних часів, концентрації проблематики навколо душевних 

конфліктів, християнської віри та почуттів.  

У роботі описано шляхи і способи лінгвопоетичного аранжування 

німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя за допомогою 

лексико-семантичних засобів із найбільш значущим прошарком конфесійної 

(християнської) лексики. Особливе місце відведено вживанню лексики, 

пов’язаної із буттям монастиря (як осередка освіти й культури) і його 

мешканців. Серед лексем конфесійного вжитку багато запозичень із латинської 

мови, яка була мовою церкви й освіти в Середньовіччі (die Gotteslästerung 

'богохульство', das Kloster 'монастир', der Priester 'священик', die Andacht 

'молитва' тощо). Функціонально марковані лексеми є одним із важливих 

засобів художньої експресії, утіленням мистецької концепції відображення 

історичної дійсності й необхідним конструктивним елементом художньої 

текстової тканини.  

Важливою для лінгвопоетичного відтворення мовної картини світу 

християнського Середньовіччя є топоніміка, яка виконує номінативно-

ідентифікаційну, описово-зображальну функції, містить допоміжні 

характеристики агентів дискурсу, місцевості, історичних подій тощо. У текстах 

медієвістичної прози використано реальні топоніми, до складу яких входять як 

архаїчні, так і сучасні назви німецьких, французьких, іспанських і світових 

топосів (Paris, Toledo, Mariabronn, Rom, Jerusalem, Athen, Spanien (Hispanien), 

Kastilien, Israel, Syrien). Слугуючи засобом ідентифікації географічних об’єктів 

Середньовіччя, топонімічна лексика є заглибленою в масштабні філософсько-

естетичні проблеми.  

Фразеологізми представлені в ДС часо-просторовими, релігійно-

духовними й тілесними культурними кодами. Вони доповнюють і збагачують 

номінативний інвентар дискурсу оцінно-експресивними засобами, виявляють 

нові смислові відтінки, що сприяють образному позначенню предметів та явищ 

дійсності. Найбільш поширеними фразеологізмами його художнього простору 
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є акціональні, мортальні, соматичні та конфесійні. Конфесійні фразеологізми, 

відбиваючи релігійне буття, значною мірою розширюють образний арсенал 

художнього мовлення. («Behüt dich Gott!» – Хай береже тебе Бог; «Gelobt sei 

Jesus Christus,…» – Слава Ісусу Христу). Авторські видозміни усталених 

фразеологізмів розширюють функційне поле таких висловів з урахуванням 

композиційних і стилістичних особливостей, слугують виразними 

репрезентантами народної стихії у художньому творі, відтворюють колорит 

епохи. 

Середньовічне листування, введене в медієвістичну прозу, побудовано на 

конструкціях, пов’язаних із християнськими віруваннями, що є значущими для 

мовного етикету того часу та суспільного статусу персонажів і реальних осіб – 

агентів дискурсу. Лінгвопоетика листів П’єра Абеляра й Елоїзи Фульбер у 

художньому тексті є автентичним самосвідченням, текстом у тексті й містить 

лінгвокультуреми, конотації, що виконують оцінно-емотивну функцію.   

Концептуальне картинування світу в ДС німецькою художньою прозою 

ХХ ст. ґрунтується на відтворенні поняттєвих, перцептивно-образних 

й асоціативно-оцінних рефлексій лінгвокультури, які мають зберігатися 

у пам’яті та ментально представляти Середньовіччя серед його клієнтів. 

Провідним дискурсотвірним концептом ДС є макроконцепт 

CHRISTENTUM, що відбиває дух і букву середньовічної соціо- і 

лінгвокультури й тим самим «підкоряє» собі всі інші ментальні одиниці 

дискурсу. Постаючи у відтвореному дискурсі Середньовіччя концептом 

найвищого рівня узагальнення, CHRISTENTUM ніби всотує в себе всі інші 

ментальні одиниці цього дискурсу. Серед них лінгвопоетично акцентованими є 

щонайменше три дискурсивно релевантні сфери: теософська (ідеологеми 

GLAUBE, GOTT, MUTTER GOTTES), телеономна (RITTERTUM, GEBET, 

LIEBE) і естетична (SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT). Вони зумовлені панівною 

християнсько-клерикальною ідеологією доренесансної доби, і всі три слугують 

домінантними концептуальними маркерами дискурсу Середньовіччя.  
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Отже, дискурс Середньовіччя – це феномен історичного порядку, що 

характеризується спільністю світу і «будується» його агентами впродовж свого 

розгортання, має сприйматися своїми клієнтами адекватно у відповідності до 

авторського задуму завдяки майстерно відтвореній мовній і концептуальній 

картині світу.  

У контексті пропонованої праці перспективними видаються подальші 

дослідження, пов’язані з її предметом і об’єктом. У першому випадку науково 

релевантними є лінгвосеміотика, лінгвопрагматика, лінгвосинергетика, 

герменевтика, текстологія тощо, причому на матеріалі різних природних мов. 

У другому – значний філологічний інтерес можуть представляти інші 

дискурсивні формації минулого – античності, просвітництва, ренесансу, 

романтизму, реалізму тощо.  

Ключові слова:   лінгвопоетика, художній текст, медієвістична проза, 

дискурс Середньовіччя, агенти і клієнти дискурсу, християнство, концепт, 

концептосистема, мовна і концептуальна картини світу. 
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SUMMARY 

 

Bіlіatska V. V. Linguopoietic representation of the discourse of the Middle 

Ages in the twentieth century German literary prose. – Manuscript. 

 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2021. 

 

The dissertation is devoted to the linguistic and poetic study of the discourse of 

the Middle Ages, reproduced in the literary texts of the twentieth century German 

medieval prose. The literary text as one of the components of artistic communication, 

contains a depth in the multi-vector twists and turns of the medieval worldview and 

attitude, has an aesthetic experience, a final basis and makes it possible to understand its 

poetics, despite the fact that centuries pass between the moment of its creation and the 

reception of the reader-client. The starting point of the analysis is the understanding of 

the discourse of the Middle Ages and its textual representatives (novels by G. Hesse, L. 

Feuchtwanger, Louise Rinzer) as a speech product that forms an integral part of 

European communicative culture, which is also valid for today.  

The discourse of the Middle Ages appears as a certain social and 

linguocultural universe of a set of texts in which existential spheres are fixed: 

«visible» (actually linguistic) and «invisible» (extra lingual – knowledge about the 

world, thoughts, instructions, intention), reproduced by means of modern German. 

At the same time, its textual base combines elements of narrativeness and analyticity, 

includes representation, interpretation and evaluation of historical or historiosophical 

primary sources, highlights the ideological and thematic similarity with medieval 

aesthetics, is a component of the general and integral cultural and philosophical 

complex of the then mentality, reproduction of the medieval spiritual atmosphere of 
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scholastic times, concentration of problems around spiritual conflicts, Christian faith 

and feelings.  

The paper describes the ways and methods of linguopoetic arrangement of the 

German-language picture of the world in the discourse of the Middle Ages using 

lexical and semantic means with the most significant layer of confessional 

(Christian) vocabulary. A special place is given to the use of vocabulary related to 

the existence of the monastery (as a centre of education and culture) and its 

inhabitants. Among the lexemes of confessional use, there are many borrowings 

from Latin, which was the language of the church and education in the Middle Ages 

(die Gotteslästerung 'blasphemy', das Kloster 'monastery', der Priester 'priest', die 

andacht 'prayer', etc.). Functionally marked tokens are one of the most important 

means of artistic expression, the embodiment of the artistic concept of reflecting 

historical reality and a necessary structural element of the literary text fabric.  

Important for the linguopoetic reproduction of the linguistic picture of the 

Christian Middle Ages world is toponymy, which performs nominative-

identification, descriptive-pictorial functions, contains auxiliary characteristics of 

agents of discourse, locality, historical events, and so on. Medieval prose texts use 

real toponyms, which include both archaic and modern names of German, French, 

Spanish and world topos (Paris, Toledo, Mariabronn, Rom, Jerusalem, Athen, 

Spanien (Hispanien), Kastilien, Israel, Syrien). Serving as a means of identifying 

geographical objects of the Middle Ages, toponymic vocabulary is deepened into 

large-scale philosophical and aesthetic problems.  

Phraseological units are represented in the MD by time-spatial, religious-

spiritual, and bodily cultural codes. They complement and enrich the nominative 

inventory of discourse with evaluative and expressive means, reveal new semantic 

shades that contribute to the figurative designation of objects and phenomena of 

reality. The most common phraseological units of its artistic space are joint-stock, 

mortal, somatic and confessional. Confessional phraseological units, reflecting 

religious existence, significantly expand the imaginative arsenal of artistic speech. 
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(«Behüt dich Gott! – May God protect you»; «Gelobt sei Jesus Christus...» – Glory 

to Jesus Christ). The author's modifications of established phraseological units 

expand the functional field of such expressions, taking into account compositional 

and stylistic features, serve as expressive representatives of the folk element in a 

work of art, and reproduce the color of the era.  

Medieval correspondence, introduced in medieval prose, is based on 

constructions related to Christian beliefs, which are significant for the speech 

etiquette of that time and the social status of characters and real persons – agents of 

discourse. The linguopoetics of the letters of Pierre Abelard and Eloise Fulber in a 

literary text is an authentic self-experience, text within the text and contains 

linguoculturemas, connotations that perform an evaluative and emotive function.   

The conceptual representation of the world in MD by the twentieth century 

German literary prose is based on the reproduction of conceptual, perceptual-

figurative and associative-evaluative reflections of linguoculture, which should be 

stored in memory and mentally represent the Middle Ages among its clients.  

The leading discursable concept of MD is the macro – concept 

CHRISTENTUM, which reflects the spirit and letter of medieval socio-and 

linguoculture and thereby «conquers» all other mental units of discourse. Appearing 

in the reproduced discourse of the Middle Ages as a concept of the highest level of 

generalization, CHRISTENTUM seems to absorb all the other mental units of this 

discourse. Among them, at least three discursively relevant areas are linguopoetically 

emphasized: theosophical (ideologemes Glaube, GOTT, MUTTER GOTTES), 

teleonomic (RITTERTUM, GEBET, LIEBE) and aesthetic (SCHÖNHEIT, 

HÄSSLICHKEIT). They are conditioned by the dominant Christian-clerical ideology 

of the pre-Renaissance period, and all three serve as dominant conceptual markers of 

Medieval discourse.  

So, the discourse of the Middle Ages is a phenomenon of historical order, 

characterized by the community of the world and «built» by its agents during its 

deployment, should be perceived by their clients adequately and in full accordance 
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with the author's idea thanks to a masterfully reproduced linguistic and conceptual 

picture of the world.  

In the context of the proposed work, further research related to its subject and 

object seems promising. In the first case, linguosemiotics, linguopragmatics, 

linguosynergetics, hermeneutics, textology, etc. are scientifically relevant, and based 

on the material of various natural languages. In the second case, other discursive 

formations of the past – antiquity, enlightenment, Renaissance, romanticism, realism, 

etc. may be of significant philological interest.  

 

Keywords: linguopoetics, literary text, Medieval prose, medieval discourse, 

agents and clients of discourse, Christianity, concept, concept system, language and 

conceptual pictures of the world.  
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В С Т УП  

 

 

Буттєвий дискурс Середньовіччя (ДС) – естетично-світоглядний за своїм 

філософським змістом і морально-просвітительський за своєю комунікативною 

спрямованістю – постає як об’єкт філологічного студіювання у вигляді певного 

естетичного ідеалу, що на історично-умовному тлі відбиває християнсько-

містичне світовідчуття і світогляд середньовічної людини. Як дискурс 

минулого він існує для сучасників у вигляді певної множини історичних 

документів, писемних пам’яток, музейних артефактів. Існує він також і у 

звернених до минулого текстах, створених художньою уявою, необмеженою 

фантазією і великим талантом, за допомогою яких митці слова репрезентують / 

відтворюють / реконструюють / моделюють / опосередковують минуле.  

Одним із найбільш помітних засобів репрезентації ДС є й німецька 

художньо-історична проза, яка відома під назвою «медієвістична проза» (МП) 

ХХ століття. Викликаючи інтерес хронотопічною віддаленістю описуваних 

подій, архетипністю героїки, християнсько-містичним аскетизмом і художньою 

прив’язаністю до реалій та деталей епохи, вона закономірно потрапляє у фокус 

дослідницької уваги сучасної філологічної науки.  

Німецька МП ґрунтується на середньовічних сюжетах, образах, на 

релігійно-християнському інтерпретуванні соціокультурного простору. 

Німецькі письменники-прозаїки ХХ ст. зверталися до середньовічної історії, 

культури, релігії в різноманітних художньо-стильових креаціях, відтворюючи 

мотиви, образи, сюжети з міфів, фольклору, писемних пам’яток тогочасся для 

зображення буття людини і світу.  

Актуальність теми визначається загальною тенденцією гуманітаристики 

до вивчення комунікативної культури суспільства, що уможливлюється 

завдяки традиційним і новітнім галузям філологічного знання. Значний 

науковий інтерес становлять наукові дослідження щодо вивчення мовленнєвої 

діяльності людини в межах не лише дискурсивних формацій сучасності, але й 
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минулого. Серед останніх помітним є дискурс Середньовіччя, репрезентований 

засобами сучасної природної мови, з його своєрідною картиною світу, 

неповторним соціокультурним профілем і міцно вкоріненими християнськими 

цінностями. З’ясування лінгвопоетичної організації дискурсу Середньовіччя, 

синхронічно опосередкованого засобами сучасної природної мови, сприяє більш 

глибокому осягненню його впливу на комунікативну культуру сучасності. 

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

Дисертацію, тему якої затверджено науково-технічною радою Запорізького 

національного університету 18 лютого 2016 року (протокол № 7), виконано в 

межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології ЗНУ 

«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць».  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні шляхів і способів лінгвопоетичної 

репрезентації дискурсу Середньовіччя в німецькій художній прозі ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади вивчення художніх 

текстів німецької МП, які репрезентують дискурс Середньовіччя;  

- розробити методику комплексного вивчення лінгвопоетичної 

організації дискурсу Середньовіччя, відтворюваного німецькою МП ХХ ст.;  

- описати шляхи і способи лінгвопоетичного аранжування 

німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя; 

- змоделювати концептосистему дискурсу Середньовіччя, об’єктивовану 

засобами сучасної німецької мови в МП ХХ ст.  

Об’єкт дослідження – буттєвий дискурс Середньовіччя, представлений 

німецькою медієвістичною прозою ХХ ст.  

Предмет дослідження – лексико-семантичний, текстоспецифічний і 

лінгвоконцептуальний аспекти лінгвопоетичної репрезентації ДС засобами 

сучасної німецької мови.  
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Мaтeрiaлoм дослідження слугували художні тексти сучасної німецької 

МП на історичну тематику, представлені романами німецьких письменників 

ХХ ст. – Германа Гессе «Нарцис і Ґольдмунд» / Herman Hesse «Narziss und 

Goldmund», 1930 [393], Ліона Фейхтванґера «Іспанська балада (Єврейка із 

Толедо)» / Lion Feuchtwanger «Die Jüdin von Toledo», 1955 [392], Луізе Рінзер 

«Любов Абеляра» / Luise Rinser «Abaelards Liebe», 1991 [394], а також книгою 

вибраного «Wisse die Wege» Гільдеґарди Бінгенської / Hildegard von Bingen, 

(1098–1179)  [391] – яскравої представниці середньовічного світогляду.  

Теоретико-методологійну базу роботи становить когнітивно-

дискурсивна парадигма мовознавства (Ф. С. Бацевич, І. А. Галуцьких, 

А. П. Загнітко, С. Я. Єрмоленко, В. І. Карасик, А. П. Мартинюк, В. Г. Ніконова, 

І. М. Осовська, С. І. Потапенко, О. О. Селіванова, T. A. van Dijk, 

R. W. Langacker, М. Schwarz-Friesel та ін.) з її дочірньою галуззю – 

лінгвопоетикою (С. М. Іваненко, А. О. Ліпгарт, Ю. М. Лотман, 

А. М. Науменко, С. С. Неретіна, Л. С. Піхтовнікова, Г. І. Приходько, 

Р. Якобсон, К. Adamzik, К. Brinker, R. Bart, В. Sowinski та ін.), які постулюють 

нерозривну єдність когнітивного та комунікативного в мовленнєвій діяльності 

людини.  

Методи дослідження зумовлені лінгвофілософським підходом до мовних 

i мовленнєвих явищ у системі «мова – культура – людина» (Е. Бенвеніст), який, 

ґрунтуючись на зaгaльнoнaукoвих принципах (aнaлiз – синтез, індукція – 

дедукція, форма – зміст, структура – система) та постулюючи антропоцентризм, 

функціоналізм і експланаторність, зумовив комплексне застосування 

конкретних лінгвістичних методів: міждисциплінарний (для теоретичного 

узагальнення основних наукових поглядів на об’єкт і предмет дослідження), 

описовий (для аналізу мовних фактів, що їх можна безпосередньо спостерігати), 

структурно-семантичний (для інвентаризування й упорядкування засобів 

мовного аранжування дібраних художніх текстів), лiнгвoкoнцептуaльний (для 

виокремлення ментальних домінант ДС і кoгнiтивнo-семaнтичнoгo 
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мoделювaння його концептoсистеми), лінгвопоетичної інтерпретації (для 

герменевтичного тлумачення художнього простору прозових текстів – 

репрезентантів ДС). У роботі додатково викopистaнo прийоми класифікації та 

систематизації, а також процедури спoстеpеження, узагальнення та 

системaтизацiї.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше здійснено 

спробу лінгвопоетичної інтерпретації дискурсу Середньовіччя, відтвореного 

засобами сучасної німецької мови; запропоновано алгоритм аналізу текстів 

німецької медієвістичної прози ХХ ст., яка відтворює дискурс Середньовіччя; 

описано шляхи і способи лінгвопоетичного аранжування німецькомовної 

картини світу в дискурсі Середньовіччя за допомогою лексико-семантичних, 

фразеологічних, текстоспецифічних та ін. засобів; змодельовано 

концептосистему ДС на чолі з такими його ментальними домінантами, як 

CHRISTENTUM і GLAUBE, GOTT і MUTTER GOTTES, RITTERTUM 

і LIEBE, SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT.  

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у такі галузі 

мовознавства: лінгвосеміотика, лінгвопоетика, лінгводискурсологія, 

лінгвістика тексту, лінгвоконцептологія, герменевтика. Проведений 

лінгвопоетичний аналіз текстів німецької МП накреслює алгоритми 

подальшого лінгвістичного вивчення як дискурсів сучасності, так і дискурсів 

минулого в їхній художній реконструкції з використанням комплексу 

різнорівневих мовних засобів.  

Практичне значення результатів дослідження зумовлюється 

можливістю використання в нормативних курсах спеціальності 035 

«Філологія» – таких, як лексикологія (розділ «Лексико-семантичні засоби»), 

стилiстикa (розділ «Пoeтичнi зaсoби i фiгури мовлення»), риторика (розділ 

«Тeкст i тeкстoвa комунікація»), а також у спецкурсах з дискурсології, теорії 

комунікації, текстології, концептології. Можуть вони бути використаними й 
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при складанні навчально-методичних матеріалів з першої та другої іноземних 

мов для студентів-філологів різних oсвiтньo-квaлiфiкaцiйних рівнів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на засіданнях кафедри 

німецької філології і перекладу Запорізького національного університету (2016–

2020 рр.), на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях: «Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених» 

(Дніпропетровськ, 2015); «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє» (Брно 

(Чехія) 2015); «Скарынавскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць» (Гомель 

(Білорусь), 2015); «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016); 

«Зарубіжні письменники і Україна» (Полтава, 2018); «Мови і світ: дослідження 

та викладання» (Кропивницький, 2019); «Образ/имидж как категория теории 

коммуникации, антропологии культуры и семиотики текста» (Ольштин 

(Польща), 2019); «Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та 

ідентичність»)» (Харків, 2020); «Сучасна філологія: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових досліджень» (Одеса, 2020); «Філологія та 

лінгвістика у сучасному світі» (Запоріжжя, 2020). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 

11 одноосібних публікаціях, 5 із яких надруковано у фахових виданнях 

України, 2 – у періодичних виданнях інших держав; 4 – у матеріалах наукових 

конференцій, які не входить до переліку фахових. Загальний обсяг публікацій – 

4,52 д. а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаних джерел (394 джерела, із них 69 – іноземними мовами). Повний 

обсяг роботи – 221 сторінка, обсяг основного тексту – 186 сторінок.  

У першому розділі окреслено тeoрeтикo-мeтoдoлoгiйні передумови 

дослідження, зумовлені специфікою його об’єкта і предмета. Особливу увагу 

приділено методиці аналізу, яка передбачає комплексне використання методів, 
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прийомів і процедур, необхідних для вирішення конкретних дослідницьких 

завдань.  

У другому розділі описано шляхи і способи лінгвопоетичного 

аранжування німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя 

з особливим фокусом уваги на лексико-семантичних, фразеологічних 

і текстоспецифічних засобах її oб’єктивaцiї. 

У трeтьoму розділі здійснено лінгвопоетичний аналіз концептуальної 

картини світу в дискурсі Середньовіччя, для чого було виокремлено ментальні 

домінанти дискурсу і змодельовано його концептосистему, зумовлену 

системою відповідних одиниць вищого і спадного рівнів абстракції. 

У висновках наведено основні теоретичні та практичні результати 

проведеного дисертаційного дослідження та окреслено перспективи подальших 

наукових розвідок. 



  21

РОЗДІЛ 1. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЙНІ   ПЕРЕДУМОВИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

 

На формування самобутності суспільства, за переконанням 

Б. Б. Шалагінова, впливали явища, що постійно протидіяли одне одному, але 

водночас входили в складний синтез [284, c. 6]. Це – християнська духовність 

і профанне життєлюбство, що дедалі більше утверджувалися у людській 

свідомості у зв’язку із зростанням міст і молодого бюргерства. Це доба 

розквіту католицької теології й схоластики (Ансельм Кентерберійський, 

Бернар Клервоський, Фома Аквінський) і формування науки, заснованій на 

дослідних даних (П’єр Абеляр, Арнольд Брешіанський, Леонардо Пізанський, 

Роджер Бекон, Боецій Докійський); доба містичних учень (Йоганнес Екгарт) 

і лицарство як привілейована каста. У прирейнських землях, що межували 

з Францією, у ІІ пол. XII ст. розвивалася література, яка наслідувала 

французьку і провансальську; на південному сході, в Баварії і Австрії, – 

література, що спиралася на народні перекази. Віссю всієї куртуазної 

літератури було поняття лицарського «вежества», в якому впізнаємо основні 

форми васально-сеньйоріальних відносин, причому сюзереном стає дама, а її 

васалом – лицар.  

У художньо-історичних текстах МП ХХ ст. інтерпретовано добу зрілого 

Середньовіччя Х–ХІІІ століття, яке знаменуються піднесенням німецької 

державності, поширення християнства, пожвавленням писемної літератури, 

розвитком освіти (переважно в монастирях), лицарства, формуванням нового 

укладку життя. У змістово-виражальній структурі текстів цієї доби 

матеріалізується авторська художня свідомість у вигляді художніх образів, 

об’єктивованих мовними засобами.  
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Текстуальною базою ДС, яка поєднує елементи наративності 

й аналітичності, включає в себе репрезентацію, інтерпретацію й оцінку 

історичних чи історіософських першоджерел (Ю. Л. Безсмертний [22], 

А. П. Міньяр-Белоручева [177], Б. А. Успенський [265]), є концептуально 

пов’язана німецька проза ХХ ст., присвячена опису минулого, документуванню 

історичного процесу, діахронії традицій та дидактично-виховному впливу. 

Тексти цього типу насичені мовними засобами, спрямованими на відтворення / 

реконструкцію духа і букви християнського Середньовіччя. 

 

 

1.1. Дискурс Середньовіччя у міждисциплінарних рефлексіях 

 

1.1.1. Дискурс Середньовіччя в системі «дискурс – текст». 

Поняття «дискурс» асоціюють з усіма виявами комунікації та вивчають його в 

різних міждисциплінарних вимірах. У дослідженні лінгвопоетичної 

репрезентації дискурсу Середньовіччя в МП ХХ ст. доцільно виходити з його 

культурно-історичного аспекту як способу художнього викладу. При цьому 

можна використати висновки науковців, які по-різному трактують специфіку 

та механізм цього поняття (Н. Д. Арутюнова [354], Ф. С. Бацевич [12; 14], 

І. А. Бехта [25], В. В. Богданов [38], В. І. Карасик [126], Н. В. Кондратенко 

[140], О. C. Кубрякова [149], О. С. Переломова, [204; 205], А. М. Приходько 

[218; 221; 222], К. С. Серажим [243], Ю. С. Степанов [377] та ін.).  

У лексикографічних працях дискурс – це «конкретна комунікативна 

подія, що фіксується в писемних текстах або усному мовленні, здійснювана в 

певному когнітивно й типологічно зумовленому просторі» [358, с. 96]; «текст 

у нерозривному зв’язку з ситуативним контекстом, текст, що вивчається 

у комунікативно-стилістичному аспекті» [358, с. 96]; «логічне міркування на 

відміну від інтуїтивного, чуттєвого» [372, с. 261]; «розмова, словесна розправа, 

подієвий текст як об’єкт лінгвістичного вивчення» [356, с. 611]; «сукупність 
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взаємопов’язаних висловлювань (текстів), що реалізуються в певних соціально-

культурних, часових і просторових умовах з урахуванням діяльності учасників 

комунікації (адресата й адресанта)» [369, с. 30]. У німецько-австрійській школі 

Diskurs – це «мовне вираження (мовний корелят) певної суспільної практики, 

впорядковане й систематизоване особливим чином використання мови, за яким 

стоїть ідеологічно та історично обумовлена ментальність» [358, с. 96].  

Дискурс, на думку О. О. Селіванової, є наслідком моделювання структур 

знань, що забезпечують стратегічне планування, перебіг і контроль 

комунікації, дію механізмів комунікативної компетенції, регуляцію процесів 

інтерактивності тощо [239, с. 611], визначеної такими її складниками, як 

особистість мовця (автора) у сукупності його психологічних, ментальних, 

соціально-культурних, етнічних та ін. властивостей; адресат та його рівень 

сприймання, «екстралінгвальні характеристики двох типів ситуації: того, про 

що йдеться в тексті, та того, що опосередковує його творення в 

соціокультурному контексті дійсності» [241, с. 106].  

Модель дискурсу А. М. Приходька – це «багатоаспектне мовленнєве 

явище, у межах якого здійснюється вербальна комунікація в певній предметно-

тематичній сфері», оскільки «конституюючись завдяки n-множині текстів 

певної предметно-тематичної спрямованості, дискурс матеріалізується 

у триєдності середовища, режиму (модусу) та стилю спілкування» [218, с. 43]. 

Порушується питання й про виокремлення типів дискурсу, кожен з яких 

постає як особливий тип комунікативної діяльності та її продукт, сформований 

у ході освоєння та інтерпретації позанауковою чи науковою свідомістю. 

В. І. Карасик поділяє дискурси на особистісно орієнтований (побутовий та 

буттєвий) та статусно-орієнтований (інституційний) типи, а щодо соціальної 

орієнтації – на політичний, педагогічний, рекламний, діловий, науковий види 

тощо, перелік яких може бути доповнено або видозмінено [126, с. 193–194]. 

Відповідно до каналів інформації у сучасних дослідженнях наводиться більш 

широка типологія дискурсу, яка будується, на думку І. Р. Корольова, на основі 
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різних типів семіотичних знаків, зокрема: художній, поетичний, науковий, 

масмедійний, економічний, публіцистичний тощо [142, с. 294–296].  

Типи дискурсу, за А. М. Приходьком, визначаються особливостями 

«середовища спілкування», характеристикою комунікації та субкультурним 

чинником. «Типологічний профіль дискурсу базується на соціокультурній 

активності суб’єктів дискурсивної діяльності, належить до когнітивно-

прагматичного аспекту й передбачає диференціацію дискурсів за ступенем 

щирості, ввічливості, офіційності, емоційності, тактовності, категоричності, 

упередженості, невимушеності та інших параметрів спілкування» [221, с. 22]. 

Останнім часом науковці визначають дискурс у його співвіднесенні з 

текстом як складним мовним знаком, що постає внаслідок процесу 

мовотворення. Дискусії про сутність тексту й дискурсу пов’язані з визначенням 

їхніх відмінностей. Текст традиційно розглядається як система знаків чи 

структура, яка організує колективну систему значень – смисл. Текст як форма 

фіксації знань про світ та як джерело дослідження таких знань є вже давно 

осмислений лінгвістикою тексту і когнітивною лінгвістикою. І. Р. Гальперін 

визначає його як мовленнєвий твір, який є завершеним, об’єктивованим 

у вигляді писемного документа, літературно опрацьований залежно від типу 

документа, твір, що складається з надфразових єдностей [70, с. 18].  

Завдання ж дискурсу – реалізувати функцію смислотворення, втілити 

сталі форми в рухомі, відбити етноспецифіку текстів. Наприклад, 

Н. Д. Арутюнова зауважує: «Дискурс – це зв’язний текст разом з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що його 

розглядають як цілеспрямовану соціальну дію, як компонент, що є учасником 

взаємодії людей і механізмів їхньої свідомості (когнітивних процесів). Дискурс 

– це мовлення, занурене в життя» [354, с. 136–137]. Ю. С. Степанов кваліфікує 

дискурс теж як «занурений у життя текст» [377, с. 110], а Ф. С. Бацевич 
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пов’язує писемну форму дискурсу із поняттям тексту, що постає як 

«вичерпаний», «зупинений» дискурс [12, с. 25].  

О. С. Переломова зазначає: «Лінгвістичне вивчення тексту, завданням 

якого є виявлення не лише мовного інвентарю, але й співвідношення власне 

мовних і позамовних чинників у створенні того чи того мовного твору, 

різноаспектне. Один із напрямів такого аналізу – теорія дискурсу» [204, с. 95]. 

О. С. Кубрякова вважає, що для дискурсу важливим є функціональне 

спрямування та комунікативна дієвість; текст має знаковий (семіотичний) 

характер, його основні ознаки – інформаційна самодостатність, 

цілеспрямованість, протяжність [149, с. 510–515]. С. І. Потапенко виокремлює 

три точки зору на взаємовідношення тексту й дискурсу: розмежування за 

параметром статика vs. динаміка, включення тексту в дискурс і повне 

ототожнення [215, с. 54]. 

Співвіднесення «текст – дискурс» науковці моделюють по-різному, 

особливо художній текст, призначений для спілкування особливого типу 

комунікантів. В. І. Карасик коментує це як «процес – результат»: дискурс – це 

текст, занурений у ситуацію спілкування, або це спілкування за допомогою 

тексту» [126, с. 278]. На думку І. А. Бехти, текст пов’язано з лінгвістичними 

категоріями, дискурс – поняття різноплановіше й глобальніше, воно корелює з 

категоріями логіки, психології, філософії і спрямоване на людину, її досвід, 

знання, інтелектуальний рівень, спосіб вираження знань про навколишній світ, 

а «художній дискурс – це система, яка функціонує в художній літературі як 

засіб відображення реальної чи вигаданої дійсності, як засіб передачі автором 

свого розуміння й сприйняття цієї дійсності, а також як засіб комунікації 

автора та читача, їхньої взаємотворчості. <…> Водночас кожен читач 

домислює, додумує, сприймає текст через своє розуміння, а отже, співпрацює 

із автором, надаючи твору нового значення, нового бачення» [25, с. 253].  

У цій праці ми погоджуємося з думкою О. В. Романенка про те, що 

«абстракція „дискурс” набуває онтологічної чинності у зв’язку з реально 
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існуючими текстами. Дискурс і текст співвідносяться між собою як „загальне – 

часткове”, де текст постає конститутивною одиницею дискурсу, а дискурс – 

одиницею вищого рівня абстракції, що охоплює потенційно безкінечну 

кількість реальних текстів» [231, с. 6].  

Не менш важливим для усвідомлення цієї гіперо-гіпонімічної дихотомії є 

й принципове розрізнення суб’єктів текстової та дискурсивної діяльності – 

експедієнтів і реципієнтів. Для тексту традиційним експедієнтом є автор / 

мовець / адресант (для художнього тексту – ще й дієві особи, персонажі, герої), 

а реципієнтом – читач / слухач / адресат. У дискурсі ж ці ролі набувають 

статусу «учасників дискурсу»: експедієнтом є творець, або агент дискурсу 

(АД), а реципієнтом – його споживач, або клієнт дискурсу (КД).  

Художній дискурс є носієм необхідних передумов для використання 

мовних ресурсів і для творчого самовираження, він «моделює культурно-

мовний універсум певної доби у вимірі екзистенційної цілісності на основі дії 

поетичної функції мови» [51, с. 4], В. В. Виноградов вказував, що художній 

дискурс має свій прихований, неявний смисл, який залежить від загальної мети 

висловлення та його експресії [59, c. 114]. М. Л. Макаров, вважаючи дискурс 

одним із основних понять комунікативної лінгвістики, наполягає на широкому 

його потрактуванні як «родової категорії щодо понять мовлення, текст, діалог» 

[171, с. 90]. 

Досліджуючи ДС у німецькій художній МП ХХ ст., варто враховувати й 

гіпотези щодо «прозового дискурсу», який науковці (І. М. Колегаєва [137; 138], 

І. М. Фролова, О. В. Омецинська [270]) ототожнюють з поняттям «художній 

дискурс». У контексті художнього дискурсу доцільно розрізняти два базові 

підтипи: прозовий і поетичний; «вторинність або фіктивність притаманні 

переважно прозовому художньому дискурсові, де мовлення персонажів являє 

собою комунікативно-вторинну діяльність» [137, с. 103]. При цьому категорії 

прозового дискурсу (адресатність, інтерпретованість, когезія, когерентність, 
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комунікативність, експресивність, емотивність, інтертекстуальність тощо) 

виявляються характерними й для художнього дискурсу. 

Специфіка художнього дискурсу, за висновками Н. С. Голікової, полягає 

в тому, що взаємодія адресанта й адресата позбавлена реальних 

комунікативних чинників, зокрема темпоральної та локальної фіксації. 

Дискурсивну діяльність письменника читач по-своєму сприймає через 

посередництво художнього тексту, що є одним із компонентів акту художньої 

комунікації [76, с. 29].  

На тлі сказаного, дискурс Середньовіччя постає як певний тип буттєвого 

дискурсу з окремими рисами інституційності, заданий соціокультурно 

зумовленими приписами релігійної комунікації, християнської моралі та 

доренесансної естетики. Будучи феноменом історичного порядку, ДС дійшов 

до нас у вигляді певної множини текстів, у яких зафіксовано щонайменше дві 

буттєві сфери (за К. С. Серажим [243, с. 12–13]): «видима» (власне лінгвальна) 

та «невидима» (екстралінгвальна – знання про світ, думки, настанови, мета 

адресанта). Як і будь-який дискурс, ДС характеризується спільністю світу, що 

«будується» його агентами впродовж розгортання дискурсу та інтерпретується 

його клієнтами [243, с. 12–13].  

Зрозуміло, що ДС, як і будь-який інший дискурс минулого, може 

набувати і вторинного свого існування, якщо його відтворити / реконструювати 

/ дешифрувати / репрезентувати засобами сучасної природної мови. Одним із 

шляхів соціокультурної реконструкції ДС є художній текст, створений 

фантазією і талантом його творця. Такими текстами в роботі є, як зазначалося, 

німецька художньо-історична (медієвістична) проза ХХ ст. ДС має багато 

спільного із історико-культурним дискурсом, який становить собою 

діалогічний процес смислорозуміння шляхом передачі вербалізованих фактів у 

часі від адресанта до абстрактного потенційного адресата [265, с. 108–109]. 

Відтворюючи певне соціокультурне середовище, тексти німецької МП 

ХХ ст. сприяють «розшифровці» як інтра-, так і екстралінгвальних рис, 
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параметрів і характеристик Середньовіччя, що охоплюють широкий спектр 

людського буття – історичні події, соціальну сферу, комунікативну культуру, 

картину світу – все те, що підпадає під поняття «середньовічне світобачення» 

[265].  

 

1.1.2. Соціо- та лінгвокультурні засади вивчення дискурсу 

Середньовіччя. Науковці характеризують Середньовіччя як «невичерпно 

багатий і жорстоко суперечливий світ» і в той же час – як добу «великих 

осяянь людського духу та неперехідних здобутків творчої енергії й думки» 

(І. В. Качуровський [129]), «культуру мовчазної більшості» (А. Я. Гуревич 

[79]), «історію книжників і пам’яток» (О. М. Сліпушко [249]), «добу поетики 

слова» (Л. І. Пастушенко [202]), «духовну форму минулого» (Й. Хейзинга 

[273]). Серед німецької МП ХХ ст. тема Середньовіччя є провідним сюжетним 

фактором. До неї звертаються письменники і ті, хто хоче отримати не 

історичну інформацію сухих наукових фактів, а художню інтерпретацію 

одвічних категорій добра і зла.  

Пройнятися почуттями й думками людей, котрі жили кілька віків тому, 

спробувати прожити їхні захоплення й пристрасті, пройти їхній шлях пошуку, 

на думку П. В. Білоуса [29; 30], – річ непроста, а то й неможлива, тому не 

завжди пам’ятки давньої літератури, хоч вони й становлять художню цінність 

та історичну пам’ять, можуть викликати захоплення у сучасного читача. Вони 

цікавлять переважно тих, хто розуміється на мистецтві художнього слова, бо 

«естетичні переживання – це не емоція, спонтанний катарсис, наївна сумірність 

із висловленою у творі емоцією, а проникнення в художню структуру твору, 

розуміння, впізнавання її... Словесні твори давнини естетичні не самі по собі, а 

можуть бути естетично реалізовані в художньому сприйманні читача» [28, 

c. 12]. 

Середньовічну соціокультуру необхідно сприймати за світоглядними 

критеріями людей тієї епохи, у якій вони жили. На думку Ю. І. Ковбасенка, 
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культура раннього середньовіччя формувалася переважно під впливом трьох 

головних чинників: міфології та фольклору європейських народів; 

християнської літератури; античної літератури [134, c. 5]. 

Першість у духовному житті Європи в ті часи впевнено утримувала 

християнська церква, яка майже до кінця Середньовіччя мала монополію на 

освіту, давала дозвіл на користування писемною літературою, впливала на 

керування державними справами, мала власний суд (інквізицію), виконавчі 

органи, службу безпеки, змушувала враховувати свою думку. «Тож не дивно, 

що література відчувала на собі могутній релігійний вплив» [134, c. 6]. 

Християнство стало офіційною релігією Римської імперії з ІV ст., але 

християнська література створювалася протягом чотирьох століть до того, 

тобто мала певну традицію й доробок. Початком християнської літератури 

вважається написання Нового Завіту, який разом із Старим Завітом складає 

найголовнішу книгу християнства – Біблію. Згодом була розроблена проповідь, 

апологетика – літературний захист християнства від нападів на нього ідейних 

супротивників. 

Європейська культура, за твердженням М. Зайцева, у своїй 

парадигмальності ґрунтується на трьох основних принципах: покладання 

порядку світу, розумі (раціональності), як засобі цього покладання та 

діяльності-боротьбі, як способі покладання порядку світу [112]. 

«Парадигмальні принципи культури доби середньовіччя трансформуються 

силовим полем трансцендентної духовності, а їхні вияви опосередковуються 

Абсолютною Особистістю, тобто Богом... Бог постає як істинне, абсолютне та 

цілісне буття. Воно є незмінним, а отже, не існує в часі, його атрибутом є 

вічність як відсутність будь-якої змінюваності» [112, с. 16]. 

Процес християнізації в Німеччині завершився в ІХ ст., з ним пов’язано 

і появу писемності, латинського алфавіту. Протягом ІХ–Х ст. відбулося 

відокремлення літератури від фольклору. З ХІІ ст. у країні відбуваються 

соціально-економічні зрушення, німецька література збагачується новими 
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напрямами, жанрами, темами, сюжетами світського характеру. У цей час 

зростає роль лицарства, під впливом якого мистецтво стає більш «мирським». 

На думку І. В. Качуровського, розвиток національних 

західноєвропейських літератур, відповідно й німецької, відбувався трьома 

шляхами: «еволюція, коли література, у першу чергу – поезія, зароджується 

сама в собі і сама по собі розвивається (це шлях еллінської та скандинавської 

літератур), рецепція, коли базою для розвитку певної літератури стає матеріал, 

принесений із зовні (так до Римської імперії література потрапила як воєнна 

здобич), і, нарешті, третій шлях, що його можна назвати комплексним, коли 

рецепція та еволюція йдуть поруч, схрещуються і врешті витворюють певну 

єдність» [129, с. 60]. 

Зародження і розвиток культури, мови та літератури Середньовіччя, на 

думку О. Д. Огуя, визначають три основні фактори: традиції народної 

творчості, культурний вплив античного світу і потреби державності та 

християнства. При цьому «Християнська релігія та римо-католицька церква, 

будучи носієм нової ідеології, послужила поєднуваною ланкою між культурою 

античного та феодального світу» [197, c. 176]. 

Розглядаючи принципи становлення середньовічної німецької 

літератури, О. Д. Огуй, аналізує давньо- і середньоверхньонімецькі та німецькі 

латиномовні твори, які відносять до різних жанрів раннього, зрілого та 

пізнього середньовіччя. Він виокремлює вісім періодів з історичними та мовно-

літературними описами – від Великого переселення народів (що лежить в 

основі епосів) до світоглядної кризи, викликаної Авіньйонським папством 

(наслідок – розквіт містики), і подальшим утвердженням жанрового розмаїття 

Ренесансу. О. Д. Огуй підкреслює, що літературні твори виражають життя 

тогочасного суспільства: за формою, змістом і стилем літературних пам’яток, 

що формують нові жанри, виникають у часи соціальних криз. «Кризові явища в 

суспільному житті, очевидно, призводять як до його розвитку, так і до зміни 
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змісту, форми та стилю тогочасних творів, унаслідок чого постає (як своєрідна 

„больова реакція”) формування нового жанру» [197, c. 174]. 

Особливість мовної ситуації Середньовіччя значною мірою зумовлена 

встановленням та поширенням християнства на території Європи, яке у своїй 

традиції спиралося на латинську та грецьку мови. Богослов’я як наука пройшло 

три етапи розвитку: патристику (I – VI ст.), схоластику (VII – XVI ст.) та Новий 

і Новітній час [360, с. 632]. «Розвиток і становлення термінологічної системи 

німецької фахової мови богослов’я насамперед був пов’язаний із розвитком 

самої науки, а також і мови» [57, c. 42].  

М. О. Бондарко в студії про мовні стереотипи як конструктивні елементи 

традиційної мови в духовній прозі ХІІІ–ХV століть доводить: залежно від 

жанру і призначення тексту стереотипні структури можуть виконувати різну 

роль у текстотворенні [41, c. 432]. З огляду на безсумнівну популярність 

однотипних духовно-повчальних і катехізисних трактатів, проповідей 

і молитовно-повчальних текстів у читацької публіки (клієнтів ДС), можна 

стверджувати, що смислова надмірність свідчить про особливе функційне 

навантаження стереотипних структур.  

У німецько-латинській духовній і церковно-правовій прозі XIII–XV ст. 

виявляються повторювані структури різного рівня в текстах, які частково 

корелюють з жанровою приналежністю останніх: 

1) багаторазово повторювані синтаксичні конструкції (укладаються в 

стандартні логіко-семантичні схеми, часто з анафорою), ключові (в 

змістовному і структурно-композиційних відношеннях), перекладні цитати з 

Святого Письма, поширені топоси християнської літератури – у повчальних 

трактатах для новіціїв, ченців і монахинь, а також у медитативних і містико-

алегоричних трактатах і проповідях; 

2) молитвенні формули – у медитативних молитвах і трактатах; 

3) протокольні формули – у церковних (орденських і монастирських) 

уставах і статутах; 
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4) формули введення реплік (у ролі композиційних «шарнірів») – 

у містико-богословських навчальних діалогах (шпрухи Мейстера Екхарта). 

Відповідно до функцій стереотипних утворень у тексті (в тому числі і в 

якості засобу композиційного членування тексту) і їхньою роллю в якості 

жанрових показників, а також з урахуванням їхньої семантико-синтаксичної 

структури і здатності до варіювання виділять функційні, продуктивні та 

граматичні групи мовних стереотипів [41, c. 432]. При цьому ознаки всіх трьох 

груп можуть поєднуватися в одному і тому ж мовному світі. 

Валерій Зема пропонує розглядати проблему, яку він окреслив як 

«теорію слова-мови-книги», у комплексі питань, пов’язаних з 

функціонуванням християнських уявлень про розум і призначення людини, з 

комунікаційно-світоглядним аспектом як ціннісним аспектом мовленнєвого 

функціонування. Він вбачає необхідність зупинитися на розділі такої 

християнської сакральної практики, як Святе Письмо. Тексти Святого Письма 

розцінювалися як втілення проявленої Богом Істини. Відхилення від мовного 

канону було викривленням істинного змісту Божественного послання. Мовна 

правильність перетворювалася на синонім євангельської істини, «істини, що 

відповідає Святому Письму, церковним книгам, а збереження сакральної мови 

дорівнювало збереженню священного писання (Біблії)» [116, c. 82].  

Богослов’я поставало своєрідним узагальненням соціальної практики 

середньовічної людини. Воно давало загальну знакову систему, «в термінах 

якої члени феодального суспільства усвідомлювали себе і світ та знаходили 

його обґрунтування та пояснення» [78, с. 26]. 

Суть середньовічної книжності, на думку О. М. Сліпушко, розкривається 

через три її рівні: аристократично-лицарський (світський), християнсько-

клерикальний (офіційний) та народний (сміховий, карнавальний). Культура 

Середньовіччя синтезувала античність і християнство, на основі чого постав 

символічний та ієрархічний характер середньовічного світовідчуття. Визнання 

вічності та незмінності Божих істин характеризують середньовічну культуру як 
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глибоко традиційну, християнську за своєю природою. Визначальним 

принципом мислення Середньовіччя було наслідування зразків і канонів, але 

водночас спостерігалося і прагнення подолати ці канони, надати їм 

національних форм і сповнити власними позиціями і почуттями, помітними 

були процеси трансформації свідомості людини у напрямку особистісної 

відповідальності перед Богом і людьми. «Особистісне начало спричиняє 

розвиток специфіки образної системи... Загалом медієвістика розглядає людину 

через дуалізм душі та тіла і/або духа–тіла–плоті» [249, c. 41]. 

Л. В. Левшун виділяє атрибутивні, онтологічні ознаки християнської 

книжної творчості: перша – літургійність (можливість літератури виконувати 

функцію служіння словом, друга – благодатність чи харизматичність (коли 

творчість розуміється як обов’язок і водночас як дар співтворчості з Богом-

Словом), третя – молитовність (молитва – це єдиний спосіб спілкування з 

Богом), четверта – сповідність (дар слова дається в результаті молитви з 

вірою); п’ята – теогностичність (здатність відкривати «правду Божу», бути 

способом богопізнання). З огляду на цю рису фактично всю літературу доби 

Середньовіччя можна назвати «священнодійством благовістування». Шоста 

риса книжності – це «функція спасіння», адже вона служить для творення 

таємниць Божих. Сьома риса – просвітницька, бо книжність має своєю метою 

духовне просвітлення-преображення людини. Восьма риса – соборна, тобто 

виконання літературою ролі творення Тіла Христа [158, с. 37–39].  

Для писемних зразків Середньовіччя П. В. Білоус пропонує 

термінопоняття «символічно-алегоричний стиль» [30, с. 132]. Символіка 

й алегоризм християнського Середньовіччя визначаються Святим Письмом, як 

і весь характер письменства. Вершиною духовної системи, що формує 

світогляд, є Бог, а середньовічний образ розкриває символічну реальність, 

сховану в підтексті. У структурі середньовічного образу наявні такі аспекти, як 

державницький і релігійний. Вони виконують роль етнічної та національної 

домінант, ступінь їхньої художності «залежить не від форми і способу 
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зображення (жанру, стилю, ритму і т.п.), а від ступеня прояву первообразу 

в образі» [158, с. 31].  

Біблія сприяла збагаченню, розвитку та вдосконаленню мови, художньої 

літератури та побуту народів. Формування мовних одиниць, означених для 

дослідження, відбувалося внаслідок взаємодії лінгвальних, екстралінгвальних 

і лінгвокультурологічних факторів. До важливих екстралінгвальних факторів 

О. В. Сальнікова уналежнює час і умови появи перекладів Біблії. Німецькою 

мовою Біблія вперше була перекладена в VІ–ІХ ст. – зокрема, перекладалися 

деякі її частини (окремі псалми і Євангелія). Інтенсивна робота з перекладом 

розпочалася з ХVІ ст., становище змінилося з початком книгодрукування 

(приблизно 1440 р.). Однак, як стверджує Георг Бахманн, жоден літературний 

твір не вплинув так на розвиток німецької мови, як Святе Письмо [237, c. 138].  

У Середньовіччі практично у всіх сферах життя (політика, управління, 

наука, теологія, історія) вживалася латинська мова. Однак, вже починаючи із 

періоду схоластики, з'являються твори народними мовами. За часів 

місіонерської діяльності на німецькомовних територіях у VII ст. були зроблені 

перші спроби перекладу латинських релігійних текстів народною мовою 

(«Отче наш», «Символ віри», «Ісидор»), де і зароджувалися перші німецькомовні 

теологічні твори та переклади [343, с. 12], зокрема, до VIII ст. відносять переклад 

севільського єпископа Ісидора «Про щиру віру», монаха Сан-Галенського 

монастиря Ноткера, твори Аристотеля, Псалом 138 (X – XI ст.), який керував 

монастирською школою перекладу. До пам’яток давньоверхньонімецького 

періоду з богословською тематикою належать, зокрема, Євангеліє Отфріда – 

віршований виклад Євангелія, написаний південно-рейнсько-франкським 

діалектом (IX ст.), Давньосаксонська книга Буття – поетичний твір з викладами 

подій Старого Завіту, написаний давньосаксонським діалектом з елементами 

рейнсько-франкського [154, с. 36–40].  

Період місіонерської діяльності ірландських та англо-саксонських 

монахів, починаючи із VII ст., має вагоме значення в розвитку 
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давньоверхньонімецької мови. За сприяння місіонерів-монахів, починаючи із 

VII ст., засновувалися не лише монастирі, але й утворювалися також нові 

церковні провінції, пожвавлювалася робота в галузі писемності та Святого 

Письма. Перші пам’ятки перекладу в Німеччині можна вважати й першими 

пам’ятками письма давньоверхньонімецькою мовою.  

Принципово новий переклад Святого Письма з посиланням на 

давньоєврейський та грецький оригінали, як і на латинські версії, запропонував 

доктор теології Мартін Лютер (1483–1546).  

Для Середньовіччя характерним є розвиток містики, що принесло з 

собою християнство, надало йому оновлення, запропонувало концепцію 

особистості. Б.Б. Шалагінов дає визначення містичного як почуття цільності й 

нерозчленованості явища, яке людина переживає безпосередньо, минаючи 

рефлексію про нього. Предметом «містичного» споглядання є одночасно саме 

буття поза особою і внутрішній світ особи, що ототожнюються. Власне, 

містичним є почуття, через яке розкривається тотожність цих двох начал, але 

центр єднання знаходиться в душі самої людини. «Так, у хвилини релігійного 

осяяння людині здається, що вона не просто говорить із Богом, а що Бог 

увійшов у її душу і що вона сама в цей момент є Богом... Містичне є історично 

зумовленим поняттям, воно чуйно реагує на процес переходу індивіда 

у «надприродну» особистість, а отже, й на весь розвиток поняття про 

особистість та на розширення поняття про Універсум і про саме буття – 

природу, суспільство тощо» [282, с. 117–118]. 

Християнин раннього середньовіччя був за своєю природою містиком, 

оскільки він змушений був жити одразу в двох реальностях: у фізичній, що 

оточувала його всіма атрибутами життя, які, згідно з християнською 

доктриною, вважали гріховними, а отже, тимчасовими, приреченими на 

загибель чи знищення. «Воднораз усіма порухами своєї душі, всіма своїми 

думками він жив у майбутньому царстві, де внутрішнім зором уже бачив 

явлену перемогу піднесеного над низьким, вічного над тимчасовим, життя над 
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смертю. Християнська містика вчила прозрівати майбутнє в теперішньому» 

[282, с. 121]. 

За гіпотезою О. Д. Огуя, у період кризи папства й утвердження містики 

(1300–1350 рр.) старі клерикальні жанри, звернені до Бога (літургійна поезія) 

та до людей (агіографія, дидактика), доповнюються жанром містичної 

проповіді. Завдяки активній діяльності монахів містична проповідь стала чи не 

найважливішим дидактичним та, очевидно, наймасовішим жанром 

середньовічної літератури, перебуваючи найближче до народного життя, хоча 

в ній ще існувала значна різниця між проповіддю латинською мовою, 

зверненою до вузького кола духовенства (братії монастиря або капітулу 

церкви), і проповіддю народною мовою, зверненою до мирян [197, с. 185]. 

Отже, формою втілення дискурсу Середньовіччя є текст як соціально 

детермінований тип спілкування. Вирішальне значення художнього тексту – 

його естетичний досвід, та доконечна основа, яка дає можливість збагнути його 

поетику, відгукнутися на нього, незважаючи на те, що між моментом його 

творення і рецепцією читача-клієнта пролягли століття. Для наукової рефлексії 

ДС важливими є середньовічні (медієвістичні) тексти, більш відомі науковому 

загалу під назвою «писемні пам’ятки».  

 

1.1.3. Медієвістика як історико-філологічна галузь науки 

про Середньовіччя. З кінця ХХ ст. особливий інтерес викликає 

медієвістика (лат. medium 'середній', aevum 'вік, епоха') – «розділ науки, що 

вивчає західноєвропейське середньовіччя» [250, c. 225]. За різними версіями 

датування це є V – XV століття. Термін «медієвістика» став популярним у 

ІІ пол. ХХ ст. і з’явився від терміна «медієвіст» (на поч. ХХ ст. так називали 

письменників періоду середньовіччя). Першим медієвістом вважають 

італійського гуманіста-ерудита Ф. Біондо, який написав працю «Historiarum ad 

inclinatione romanorum imperii» («Декади історії від падіння Римської імперії», 

Венеція, 1483).  



  37

Науковці Німеччини, Франції, Великої Британії, Росії фактично 

відтворили медієвістику як особливу галузь історичної науки, що спиралася на 

критичний аналіз письмових джерел. У Німеччині це – Л. фон Ранке, Ґ.-

Г. Перц, Ґ. Вайц. У ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. значний вплив на сучасників мали 

праці німецького історика Ґ. фон Мауера та його послідовників – О. Ґірке, 

А. Мейцена, Ф. Шлоссера. Науковці розробили основні концептуальні підходи 

до вивчення західноєвропейської культури середніх віків. 

Нас цікавить медієвістика як галузь філології, що «вивчає розвиток 

літератури від X до XVII ст.» [364, c. 434], писемні пам’ятки середньовіччя або 

загалом давню літературу; «1. Галузь історичної науки, що вивчає епоху 

Середньовіччя, передусім у Європі. 2. Галузь, предметом якої є середньовічне 

письменство» [379, c. 329]. Практично в усіх джерелах трактування 

медієвістики як однієї з галузей науки подібне. Наприклад, за ВТСУМ 

медієвістика – це «розділ історичної науки, предметом якого є історія Західної 

Європи середніх віків» [356, c. 655].  

Одним із перших активний інтерес до давньої словесності в Україні 

виявив М. М. Максимович. Новим етапом у розвитку медієвістики стала 

наукова й перекладацька діяльність І. Я. Франка, який ще в гімназії зацікавився 

німецьким героїчним епосом «Das Nibelungenlied» і перекладав його, 

зберігаючи текст, розмір, і намагався відтворити своєрідну для оригіналу 

строфу «Нібелунгенштрофе» [235, с. 52]. Його книга «Найстарші пам’ятки 

німецької поезії ІХ–ХІ вв. Тексти, переклади й пояснення» (Львів, 1913), на 

переконання Л. Рудницького, є найкращою збіркою перекладів із «чужоземних 

літератур» і мала б бути обов’язковим складником україномовної історії 

західноєвропейської літератури Середньовіччя. Збірка І. Я. Франка містить 

переклади Мерзебурзьких заклинань, «Вессобрунської молитви», «Пісні про 

Гільдебранда й Гадубранда», «Муспіллі». Її вартість у тому, що головні 

найстарші пам’ятки німецької літератури не лише перекладено, а і висловлено 
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погляди І. Я. Франка «як на культурні досягнення німецького народу взагалі» 

[234, с. 16].  

Нині медієвістика в Україні переживає своє піднесення і представлена 

такими іменами, як П. В. Білоус, Р. П. Радишевський, О. М. Сліпушко, 

Л. В. Ушкалов, В. О. Шевчук, В. В. Яременко та ін. Досить серйозні підвалини 

медієвістики заклали сучасні львівські науковці М. С. Шаповалова, 

Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний [287; 232], С. П. Маценка [175], І. В. Козлик [136].  

На початку ХХ ст. зростає інтерес до культури середніх віків. У другій 

половині ХХ ст. багато медієвістів намагаються дати цілісну картину 

цивілізації Середньовічного Заходу, узагальнюючи історичні та 

культурологічні матеріали – роботи Е. Жильсона [106; 316; 317], Й. Хейзиги 

[273], Ж. Гоффа [102; 103], А. Я. Гуревича [78; 79], Г. Яусса [297; 327].  

В основі гіпотез медієвіста А. Я. Гуревича [78; 79] – історико-

антропологічна спрямованість. Досліджуючи категорії середньовічної 

культури, її внутрішній зміст, потаємний смисл, він довів, що розуміння 

культури минулого можливе лише за історичного підходу, за врахування 

світогляду людей того часу. Науковець виокремив категорії, що утворюють 

картину світу – час, простір, право, праця, багатство. На його думку, історичне 

пізнання неминуче є діалогом культур, тому необхідні «культура минулого, яка 

є предметом вивчення, і культура сучасна, до якої належить дослідник, від 

імені якої він шукає можливості розпочати цей діалог» [78, с. 7].  

На переконання Г. -В. Ґоеца, значимість медієвістики полягає у «рецепції 

Середньовіччя» [318, с. 14]. П. В. Білоус теж переконаний, досвід інших 

народів засвоювався «у формі літературної рецепції, на основі чого 

вироблюється власна тематична зорієнтованість, ідеологічна наповненість, 

функційна спрямованість, образна самобутність, жанрово-стильова манера 

новостворених літературних пам`яток, специфіка авторства» [30, с. 83]. 

Німецький професор-медієвіст Ганс Яусс доводить, що той, хто 

реконструює суспільне становище із запозичених знань за історичними та 
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економічними джерелами, власне, легко знаходить підтвердження в дзеркалі 

літературних свідчень. Тим часом характер відповіді, що його має література, 

можна пізнати й розкрити, лише поєднавши в середовищі літературного 

досвіду, а відчути – лише за допомогою розрізнення горизонтів. Інтерес до 

літератури вчений виправдовує трьома підставами: естетичною насолодою, 

вражаючою інаковістю, характером моделі середньовічних текстів. 

«Горизонти», за Г. Яуссом, – категорії, що позначають рівень сприймання 

художнього тексту: крім «первинного горизонту», який відзначається 

естетично-смисловою спроможністю тексту в момент його створення, існують 

«пізніші горизонти», зокрема й «горизонт досвіду реципієнта», що вступає в 

контакт як із «первинним», так і з будь-яким іншим «чужим» горизонтом [297]. 

Історію духовної середньовічної цивілізації медієвіст Й. Хейзинга 

визначив як «духовну форму, у якій культура усвідомлюється у своєму 

минулому» [273, с. 12]. У кожному новому періоді соціального й культурного 

розвитку є паростки, які тягнуться, на думку вченого, до «майбутньої 

досконалості» й Середньовіччя не є виключенням, не є архаїчним.  

Медієвістика як наукова сфера вивчає історію середньовічної культури, 

порушує проблеми «культурологічно орієнтованими літературознавством та 

мовознавством» [175, с. 153]. Значущість медієвістики, на переконання 

С.П. Маценка, вбачають у тому, що вона взяла на себе функцію зчленування 

поміж новітнім літературознавством і лінгвістикою, її сприймають як 

«сполучну ланку загального фаху» (Г.-Й. Шівер) [345, с. 56], як науку, що є 

«репрезентацією минулої реальності» [337, с. 8], що опирається на історичний 

матеріал, і «є атрибуціями, смисловими утвореннями, за допомогою яких 

історичний час упорядковується до ментальних образів інтерпретованої історії 

і як такий відтворюється» (Бернд Карк, Стефан Швайцер «Імагінації епох. 

Образи витлумаченої історії» – «Epochenimaginationen. Bilder gedeuteter 

Geschichte», 2002) [175, с. 152] (цит. за С.П. Маценка).  
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Аналіз сучасної західної медієвістики, опрацювання середньовічних 

текстів, за висновками О. Д. Огуя, здійснюється традиційними засобами. Воно 

є значною мірою нецілісним і часто асистемним, без реконструкції причинно-

наслідкових відношень між мовою та культурою середньовіччя. «Тому 

головним для медієвістичних студій на пост-некласичному рівні розвитку 

лінгвістики постає визначення ключових принципів для реконструкції 

лінгвокультурних категорій» [198, c. 111]. Науковець подає нові принципи 

когнітивно-квантитативного зіставлення в медієвістиці: холістична 

методологія, зумовлена синергетикою; загальний об’єкт: ментальність; БОГ як 

ключова парадигма середньовічної культури; простір і час у середовищі через 

діалекти на етапах «короткої та середньої синхронії»; врахування впливів мов 

сусідніх народів; медієвістична реконструкція (на трьох рівнях); мовна картина 

світу (МКС) як напрям реконструкції; кількісна репрезентація; динаміка 

мовного знака / (над)знакових систем через варіювання семи – семного 

комплексу – семеми (значення). 

Реконструкція як процес відтворення чи встановлення певних, 

здебільшого вже не існуючих характеристик середньовічного менталітету 

може відбуватися, за думкою О. Д. Огуй [198], Ц. Бейн [304], П. Дінцельбахер 

[312] у три способи: через аналіз літературних пам’яток; через аналіз певних 

фрагментів мовної картини світу; через етимологічно-змістовий аналіз слів. 

Останній – «за допомогою семантико-етимологічного аналізу слів і кількісних 

характеристик дозволяє детальніше заглянути в глибину століть» [198, c. 116].  

Дослідження середньовічних пам’яток писемності вимагає 

багатоаспектних і комплексних підходів. У якості дійового мовного механізму, 

з допомогою якого розгортаються процеси створення, поширення, рецепції 

й аудіовізуальної репрезентації духовно-містичних і церковно-правових 

прозових текстів у традиції, М. О. Бондарко пропонує розглядати продуктивну 

мовну модель. Лінгвістичний аналіз, на його переконання, повинен враховувати 

різноманітні мовні ознаки, притаманні не лише мові переписувача, а і власній 
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графіко-орфографічній традиції того чи того скрипторію, також і стереотипні 

структури, що характеризують цілі жанри і ту богословську чи правову 

традицію, до якої належить пам’ятка. Ці вимоги зумовлені традиційним 

і репродукційним характером середньовічної писемної культури. «Семантична 

структура конструкцій, що вкладаються в рамки логіко-синтактичної схеми 

долучає обмежене коло референтів для основних актантів і звужує сферу 

прийнятних значень предикатів. Разом з тим при всій жорсткості структура 

логіко-синтаксичної схеми пропонує не лише певну свободу лексичного 

наповнення синтаксичних позицій, але й синтаксичне варіювання другорядних 

елементів» [41, c. 430]. 

В епоху Середньовіччя світова культура вступила у новий етап розвитку, 

що відбувався в період «великого переселення народів», яке поклало початок 

державотворенню та формуванню націй на території Західної Європи після 

розпаду Римської імперії. Розпочався процес формування феодального способу 

виробництва. На відміну від античності напівдикі (варварські) народи ввійшли 

в епоху феодалізму, поминувши рабовласництво. 

У цьому величезному русі народів значну роль відіграв, на думку 

Р. Гвардіні, германський елемент і, зокрема, такі його властивості, «як 

внутрішня динаміка, порив до безмежного, який виявлявся і релігійно – у 

характері нордичної міфології, й історично – у мандрах та походах 

германських народів, що не знають спокою та відпочинку. Цей порив виявляв 

себе і всередині християнства – у могутньому русі середньовіччя за межі світу» 

[75, с. 129]. 

Варварський елемент ніс у собі дієве («боротьбиське») культурно-творче 

начало, яке Рим на той час втратив. Центральна ідея християнського 

світобачення – ідея Творця і творення служила альфою і омегою розуміння 

світу й усього сущого в ньому. Отже, основними рисами раннього 

Середньовіччя є процес формування європейської спільності народів, 
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формування феномену західноєвропейського християнського типу культури на 

основі розповсюдження християнства. 

Хронологічні межі Середньовіччя науковці визначають з ІV ст. нашого 

віку [287], але його занепад у різних країнах відбувався не одночасно. 

В історичній науці прийнято вважати, що кінець Середніх віків у Західній 

Європі припадає на перші десятиліття ХІV століття. Проте межа між 

феодальним Середньовіччям та новим часом досить рухома.  

На переконання І. В. Качуровського [129], офіційне Середньовіччя 

триває від 476 року, коли вождь германських племен герулів і скірів Одоакр 

усунув останнього імператора Західно-Римської імперії Ромула Авґустула, аж 

до падіння Константинополя, хоча ця дата досить умовна. Ряд науковців 

вважають кінцем доби Середніх віків ХVІІ століття, розрізняючи епоху власне 

Середньовіччя та добу Відродження. Літературні явища ділять на період 

раннього Середньовіччя (ІV–Х ст.), коли переважав фольклор, згодом героїчна 

епічна поезія, яка відіграла значну роль у національному самоусвідомленні 

народів, а відтак – у їхньому державотворенні. «Саме наприкінці цього періоду 

і починають формуватися національні мови народів Європи: французька, 

німецька, англійська та ін.» [134, с. 5]. У період зрілого Середньовіччя (ХІ–

ХІV ст.) утворюється розгалужена система літературних жанрів, переплелися 

фольклорна і писемна, клерикальна (церковна) і світська, антична і нова, 

лицарська і міська літературні традиції. «Крім того, не слід забувати, що 

література Західної Європи аж до ХVІІ ст. поділялася ще на дві частини: 

«національномовна» (мовами молодих народів) та латиномовна» [134, с. 6]. 

Така періодизація є умовною, оскільки історико-культурні процеси в 

країнах світу розвивалися неоднаково й нерівномірно. Від Стародавнього Риму 

Середні віки запозичили латинську мову, котра ще довгий час, поки не 

зміцніли національні мови і не створено писемності європейських народів, 

залишалася міжнародною мовою – мовою церкви, вищої адміністрації, 

державно-правових документів, освіти і частково літератури. «За тисячолітню 
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історію середньовічна латинська писемність виробила велику кількість 

різноманітних родів і жанрів. Пам’ятки цієї писемності, яким властиві риси 

художніх творів, а також художні твори, справили значний вплив на 

зародження і розвиток нових європейських літератур» [287, c. 11]. 

Б. Б. Шалагінов зазначив, що поширення латини на німецьких землях 

відчутне було й у XVII ст. і не минуло безслідно для реформаторів-

гуманітаріїв. «Багато хто з них вважав, що, удосконалюючи граматику 

німецької мови, слід орієнтуватися саме на латину, нею ж поповнювати 

словниковий запас» [284, c. 19].  

У греко-римській літературі нараховується понад п’ятдесят жанрів. Якщо 

античне письменство творилося двома мовами: грецькою (сукупність діалектів) 

і латиною, то літератури Середніх Віків різноманітні: «сімнадцятимовні, а з 

долученням слов’яно-візантійського Сходу – двадцятимовні» [129, c. 26]. Серед 

перерахованих І. В. Качуровський виокремлює стару німецьку 

і середньоверхньонімецьку. О. Д. Огуй теж пише, що твори середньовічної 

літератури, у т.ч. і пам’ятки давньо- та середньоверхньонімецької мов, як 

правило, відносять до різних жанрів раннього, зрілого та пізнього 

середньовіччя [197, c. 173].  

Я. Грімм виділяє три періоди становлення німецької мови: 

давньоверхньонімецький (600 – 1100 рр.), середньоверхньонімецький (1100 – 

1500 рр.) та нововерхньонімецький (1500 р. – до сьогодні). Ця періодизація 

сформована на основі дослідження розвитку трьох основних напрямів фахової 

діяльності, а саме: ремесла й техніки, науки та духовності, права й інституцій 

[342, с. 160]. Сучасні ж дослідники виокремлюють у Середньовіччі давньо-, 

середньо- і ранньонововерхньонімецьку мови [154; 198].  

Писемність та основний шар запозиченої лексики в кожній мові були 

протягом певного історичного періоду підпорядковані відповідній релігії та 

пов’язаній із нею сакральній мові, тобто мові Святого Письма та богослужіння. 

Іноді прийняття тієї чи іншої релігії мало дуже велике прогресивне значення, 
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бо разом із релігією той чи інший народ запозичував писемність, що було 

сприятливим для розвитку освіти та, фактично, всієї національної культури [95, 

с. 36]. Цей факт спричинив появу особливої культури двомовності, яка 

полягала в тому, що, з одного боку, існувала мова релігії та книжно-писемної 

культури (у германському мовному середовищі латина), з іншого, – народна 

мова, яка використовувалася у повсякденному житті та частково на письмі [57, 

с. 42].  

Мова, що є середовищем та ключовим засобом вираження менталітету й 

культури, проходить різні етапи розвитку та зазнає лінгвокультурного впливу 

сусідніх країн, який необхідно брати до уваги, аналізуючи художні твори. За 

дослідженням О. Д. Огуя, на ранніх етапах розвитку мова 

давньоверхньонімецька практично не мала ніяких інших форм існування, крім 

діалектів. У наступні періоди середньоверхньонімецькі діалекти виступали 

основною формою існування мови, якою послугувалися як нижчі, так і вищі 

верстви населення, що практично були неписьменними. На формування 

німецьких діалектів та мови, що виникне на їхній основі, відбилися й мови 

сусідніх держав, вищих за рівнем культури: латинська як мова релігії, особливо 

визначальна для давньоверхньонімецької, та старофранцузька. «Остання через 

флуктуацію нового атрактора (культу рицарства) призвела в сусідній СВН мові 

до поповнення новою лексикою, семантичного варіювання наявних слів 

у межах частково запозичених літературних жанрів (розпочинаючи від 

перекладного роману 1140-х рр.)» [198, с. 113]. 

В епоху Середньовіччя, на думку О. М. Сліпушко, існували специфічні 

відносини й між літературами. Їхні особливості визначалися історичним 

розвитком народу, його місцем і роллю у світовій спільноті. «Розрізняють 

відносини внутрішньо регіональні (між літературами, що належать до однієї 

культурно-історичної спільноти) та міжрегіональні (між літературами, що 

належать до різних культурно-історичних спільнот) [249]. 
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Л. П. Солдатова виокремлює два етапи в Середньовіччі, що характеризують 

особливості наукового та суспільного статусу лінгвістики (термінологія·того 

часу, граматика): ранній (з VI до X ст.); пізній (з XI до XIV ст.). 

На ранньому етапі (VI – X ст.) помітний суто емпіричний і прикладний 

характер граматики (лінгвістики), відносна незалежність від філософських 

і логічних систем. Для раннього етапу середньовічної думки характерні: 

 систематизація і пристосування античної ідейної спадщини; 

 панування латинської· мови у всіх сферах офіційного спілкування; 

 створення власних писемностей на латинській основі; 

 переклад на рідні мови церковних (Біблія та інші священні тексти) 

і світських текстів, а потім і складання оригінальних текстів. 

У період пізнього Середньовіччя (X I–XIV ст.) філософська логіка 

зверталася до питань взаємозв’язку мислення, мови і предметного світу, 

розглядаючи питання про роль ідей, абстракцій, загальних понять (універсалій) 

і їхнього існування.  

Для пізнього етапу (XI–XIV ст.) характерне підпорядкування граматики 

філософії та науки релігійній догматиці, відбувається становлення 

високорозвиненої абстрактної граматичної теорії, а саме впровадження 

у граматику нових, суворих методів доказів та визначень понять; створення 

оригінальних лінгвістичних концепцій;  відрив  теоретичної· граматики від 

граматики практичної. 

Філософські граматики в ХІІ–ХІІІ ст. прагнули не описувати, а 

пояснювати ті чи інші мовні явища. «Сама категорія «мова» не була предметом 

самостійного вивчення, а розглядалася лише в тісному зв’язку з філософською 

та богословською проблематиками з точки зору божественного розуміння. 

Християнська доктрина трактувала володіння мовою як найважливішу 

відмінність людини від тварин. Сутність людини бачилася в єдності «тіла» 

і «душі», а сутність «мови» – у єдності «тілесних» звуків і значень» [252, 

c. 106]. 



  46

Нас же цікавлять джерела середньовічної літератури, у якій велике 

значення мали германські, що принесли людству три речі: 

- пом’якшення людської вдачі (порівняно з римлянами): «є жорстокість, 

війни, нещадність помсти, існують підступ і зрада, але немає римського 

насолоджування чужим стражданням. Значну роль у житті відіграють 

побратимство і дружба. Римському “людина людині вовк” протистоїть 

германське “людина людині – радість”» [129, с. 52]; 

- поняття людської особистості: «найхарактерніша риса германських 

народів, яка найсильніше вплинула на долю людства, це індивідуальна 

свобода, вартість людини як такої, незалежно від усіх політичних чи релігійних 

стосунків і міркувань» [129, с. 52]; 

- ставлення до жінки: хоча жінка – це здобич воїна, власність переможця, 

але в ній є щось «незбагненно-містичне» [129, с. 52].  

Отже, розпад Римської імперії й виникнення нових держав феодального 

спрямування супроводжувалися кардинальними змінами у світогляді та 

світобутті, пов’язаних з утвердженням нових релігій, необхідних для епохи й 

становлення нового ладу. Німецька література зароджується на основі народної 

культури та досвіду книжкової латинської культури Для Заходу таким новим 

світоглядом стало християнство, яке репрезентувало естетику Середньовіччя 

на релігійно-християнському інтерпретуванні історії як феномену культурного 

простору.  

 

 

1.2. Принципи й постулати лінгвопоетичного вивчення  

       дискурсу і тексту 

 

1.2.1. Стилістика  як предтеча лінгвопоетики. В інтегральній 

когнітивно-дискурсивній парадигмі знання (лінгво)стилістика постає у двох 

площинах: а) стилістика-1 – мовлення, манера і спосіб образного вираження 
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думки (пор.: «сукупність виражальних засобів мови якого-небудь художнього 

твору, письменника, літературної школи» [356, с. 1392]); б) стилістика-2 – 

наука, розділ мовознавства, що вивчає «суть і специфіку стилів мови» [там 

само]. Перша пов’язана з побудовою художнього простору, друга – з його 

осягненням, що певним чином корелює з відомою дихотомією І. В. Арнольд – 

стилістикою кодування («від автора») і стилістикою декодування («від 

читача») [6]. 

Обидві стилістики, що їх разом можна умовно назвати (лінгво)стилістикою, 

постають у неупередженому мовознавчому розумінні як об’єкт (власне 

стилістика) і як предмет вивчення (розділ мовознавства – лінгвостилістика). 

У фокусі нашої уваги зараз перебуває наукова іпостась стилістики, яка у свою 

чергу, розпадається на дві галузі – мово- та літературознавчу. 

Мовознавча стилістика (лінгвостилістика), будучи пов’язаною з 

вибором і правилами впорядкування мовних засобів, базується на загальному 

принципі функціоналізму, теоретичні основи якого було закладено в Празькому 

лінгвістичному гуртку (В. Матезіус, Й. Вахнек, Б. Трнка, В. Скалічка). Саме цей 

гурток постулював «ідею про мову як функційну систему, що має певну мету, 

про автономність поетичної мови, обґрунтовувалося оригінальне розв’язання 

проблеми синхронії – діахронії, окреслювалися нові підходи до порівняльно-

історичного мовознавства» [363, с. 263]. 

Шлях становлення стилістики починається з часів грецької та римської 

античності, з перших уявлень про поняття стилю як манери письма. Стилістика 

як розділ мовознавства почала формуватися у ХІХ ст. Це поняття стало 

загальноприйнятним у першій третині ХХ ст., після появи праць Ш. Баллі та 

представників Празького лінгвістичного гуртка. Його прихильники вважають, 

що (лінгво)стилістичний аналіз тексту – це «аналіз будь-якого тексту як 

продукту мовно-розумової діяльності людини із застосуванням лінгвістичних 

методів і прийомів задля виявлення його структурно-смислової єдності, 
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комунікативної спрямованості та інтерпретації упорядкування мовних засобів 

для вираження смислу» [210, с. 314]. 

Загалом лінгвостилістичний аналіз застосовують переважно для 

інтерпретації художнього тексту (Л. І. Шевченко) [289], у якому головним є 

естетична функція слова і пов’язаний він із формуванням читацьких смаків, 

нагромадженням читацького досвіду, а мовні форми містять багаторівневу 

семантичну структуру художнього твору, на яку проектується позатекстова, 

дискурсивна інформація. Він (аналіз) оперує такими поняттями, як естетична 

вартість вислову, образ автора, мовно-естетична цілісність художнього твору, 

мовно-естетична картина світу, ідіостиль письменника, авторська оповідь, 

мовні партії персонажів, монологи, діалоги, полілоги, норма художнього стилю 

тощо. 

На переконання С. Я. Єрмоленко, особливу увагу науковців останнім 

часом привертає художній стиль як репрезентант часового зрізу літературної 

мови, «по-перше, тим, що мовна практика майстрів слова завжди вважалася 

одним із визначальних критеріїв становлення й утвердження літературної 

норми, по-друге, саме художній стиль, реалізуючи естетичну функцію мови, 

залучає й стилістично трансформує мовні засоби всіх інших функційних 

стилів, тобто виявляє якнайширші можливості використання літературної мови 

в її часових, просторових і соціальних різновидах» [97, с. 27]. Хоча тут же й 

зазначає, що зосередження уваги на текстах інших суспільно-ситуативних 

різновидів комунікації стимулювали розвиток лінгвостилістики. 

Основу для лінгвостилістичного аналізу художнього тексту в 70-х роках 

ХХ ст. (В. С. Ващенко [54], В. П. Дроздовський [90], М. П. Крупа [148], 

Л. І. Мацько [176], Л. В. Краснова [374], Л. П. Рожило [229]) заклали видатні 

мовознавці О. О. Потебня і Л. А. Булаховський. Першим щаблем загального 

вивчення літературної мови, на думку О. О. Потебні, є естетико-стилістичний 

аналіз художніх творів [216, с. 38]. Вирішальну роль у творенні ідейно-

образного цілого, яким є художній твір, Л.А. Булаховський відводить «мовним 
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портретам» окремих письменників, індивідуально-художня манера письма 

яких уплітається в мовний контекст усієї епохи. «Мовна своєрідність того чи 

іншого автора зумовлена не лише рівнем розвитку літературної мови, а й 

жанрово-мовною своєрідністю, соціально-мовними смаками» [50, с. 37]. 

Приблизно в цей же час, у кінці ХІХ ст. Р. Мейер, здійснюючи спробу 

систематизувати стилістичні засоби, відзначив, що стиль відтворює 

індивідуальні риси різних авторів та їхніх творів [347, c. 26]. Фактично ця ідея, 

хоч і була довгий час не затребуваною, започаткувала новий напрям 

лінгвостилістичних досліджень – вивчення індивідуально-авторських стилів 

(ідіостиль).  

Дослідження лінгвостилістичних особливостей художнього твору, 

зокрема докладного вивчення ролі та функцій різнорівневих мовних засобів, а 

також ідіостильових особливостей втілення ідеї твору, є актуальним завданням 

лінгвістики загалом. Особливу увагу питанням стилістики художнього тексту 

відводив Г. О. Винокур. На думку вченого, основна особливість поетичної 

мови полягає у тому, що «справжній зміст художнього слова ніколи не 

замикається в його буквальному сенсі» [62, с. 20], оскільки в ньому приховано 

ширший зміст.  

Основні напрями та завдання наукових лінгвостилістичних досліджень 

у подальшому були конкретизовані у працях В. В. Виноградова, в яких він 

навів: 1) визначення характеру взаємодії і співвідношення мови художньої 

літератури і загальнолітературної мови в різні історичні періоди; 2) з’ясування 

ролі мови окремих письменників у історії розвитку літературної мови і стилів 

художньої літератури; 3) розмежування понять мови і стилю, диференціація 

мовних і художньо-стилістичних категорій; 4) розробку методів історичного 

дослідження мови письменника, тобто на тлі сучасної йому системи 

літературної мови і його стилів; 5) розмежування рівнів опису особливостей 

мови (лексичних, граматичних) творів того чи того письменника і розкриття 

його прийомів індивідуального художнього використання мовних фактів; 
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6) визначення рівня співвідношення і взаємодії мови художньої літератури з 

різними типами і стилями народно-розмовної мови в різні історичні періоди 

тощо [58, с. 81–83]. Категорії, на основі яких потрібно було вирішувати ці 

завдання, за В. В. Виноградовим, – ідіостиль письменника – динамічна, 

підвладна змінам система «індивідуально-естетичного використання властивих 

даному періоду розвитку художньої літератури засобів словесного вираження» 

[58, с. 85]. 

Одним із засновників німецької стилістики вважається К. Аделунг. 

У своїй двотомній праці «Про німецький стиль» (Берлін, 1785) він розуміє 

науку «стилістика» з позицій традиційної риторики. На його думку, стилістика 

має зважати на відповідність і красу вислову, визнаючи, що оформлення 

мовлення є справою смаку, а це не завжди пов’язане із певною витонченістю. У 

таких випадках необхідно дотримуватися певних правил. Він наполягав на 

тому, що думка повинна передувати висловлюванню, але разом із тим 

вираження існує саме по собі, самостійно. К. Аделунг виокремлює дванадцять 

загальних чеснот поетичного стилю, які пов’язані між собою. Він вимагає 

дотримуватися літературних норм німецької мови, діалекти для нього 

неприпустимі. До класичних чеснот (правил стилю) К. Аделунг відносить: 

чистоту, чіткість, відповідність, виокремлення, різноманітність, милозвучність, 

наближення до життя, новизну, а також єдність стилю. Дослідник розрізняє 

окремі види стилю: довірливий, посередній та високий [300].  

У подальших мовознавчих дослідженнях було запропоновано для 

систематизації нейтральні змістові категорії: діловий стиль, навчальний стиль 

тощо [321]. Варто згадати також Йоганна Готфріда Гердера (1744–1803), який 

досліджував зв’язок особистості та мови, а саме стилю. Він вважав, що до 

читача звертається не просто якась стилістична конвенція, а «відбиток живої 

людської душі» [321]. 

Найбільшого розквіту лінгвостилістика набуває у першій половині ХХ ст., 

коли її починають трактувати як лінгвістично орієнтовану стилістику. Зокрема 
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Ш. Баллі співвідносить поняття норми загальнонаціональної мови та її різних 

підсистем (стилів), що різняться системою емоційних, експресивних засобів 

виразності. У 50-х роках ХХ ст. було відроджено ідеї Празької школи 

структуралізму і функціональної диференціації мови. Особливо великі заслуги в 

галузі германістики на цей час має Е. Різель, яка розрізняє вже п’ять функційних 

стилів (офіційно-діловий, науковий, газетно-публіцистичний, розмовний та 

літературно-художній) [340, с. 5] і систематизує стилістичні засоби.  

Для 70-х років ХХ ст. характерною є дискусія щодо поняття стилю, а 

також залучення актуальних лінгвістичних теорій – таких, як генеративна 

граматика, теорія мовленнєвих актів, семантика синтаксису та ін. Після 

комунікативно-прагматичного повороту в лінгвістиці на початку 70-х років 

з’являється низка праць, присвячених використанню мови. Виникають нові 

дисципліни, які вивчають текст та його закономірності, досліджують 

комунікативні та текстові зв’язки: теорія тексту, лінгвістика тексту, 

соціолінгвістика, психолінгвістика. Між стилістикою та іншими галузями 

лінгвістики не існує чітких меж, вона може легко інтегрувати в комунікативно 

та прагматично орієнтовану лінгвістику. У цей час набуває свого чіткого 

наукового розуміння й інша філологічна іпостась стилістики – літературознавча.  

Літературознавча стилістика досягає свого найвищого розвитку в 

праці В. Кайзера «Мовний твір мистецтва», де в окремому розділі докладно 

розглянуто питання стилю, розвитку стилістичної думки та стилістичного 

аналізу. В. Кайзер визнає ядром літературознавчих досліджень 

феноменологічне тлумачення окремо взятого літературного твору, що 

здійснюється іманентним аналізом його «структури» [329, с. 5]. Література для 

нього – відособлена, замкнута в собі, самодостатня ігрова царина, не пов’язана 

з іншими сферами людського життя і духовної культури. На його думку, 

дослідник (інтерпретатор), аналізуючи художній твір, повинен виявити 

специфічну «реальність» окремого художнього твору й віднайти внутрішню 
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цілісність його «структури». Фактори, що лежать поза «структурою» твору 

(біографічні, соціальні тощо), для інтерпретації нерелевантні [329, с. 24–25]. 

Для визначення того, яким чином ті чи інші мовні одиниці залучаються 

письменником у процес художньої творчості, «виходить за межі традиційної 

лінгвостилістичної проблематики і є центральним для іншої філологічної 

дисципліни – лінгвопоетики» [233, с. 23]. Аналіз художнього тексту сприяє 

осягненню специфічних мовних засобів, які відображають у певному творі 

авторську позицію, дають можливість висвітлити закономірності організації 

текстів, що належать до різних літературних жанрів.  

Для з’ясування смислу нехудожнього тексту достатньо знати граматику 

мови, а для художнього – необхідно виявити підтекст, систему авторських 

прийомів вираження смислу, встановити естетику образності. Розкриття засобів 

зображення та аналіз системи мовностилістичних засобів сприяє глибокому й 

усебічному усвідомленню ідейно-естетичної цінності художнього твору.  

 

1.2.2. Лінгвостилістичний аналіз vs лінгвопоетична  

інтерпретація. У структурній парадигмі філологічного знання 

(лінгво)стилістика і (лінгво)поетика фігурують серед вторинних мовознавчих 

дисциплін [334, c. 693], оскільки не корелюють з якимсь одним рівнем мовної 

системи, а співвідносяться з усіма – фонетичним, морфологічним, лексичним, 

синтаксичним. На відміну від лінгвостилістики лінгвопоетика має лише одну 

іпостась – наукову, бо є наукою про поетичне мовлення. Вона – порівняно зі 

стилістикою – є відносно молодою галуззю мовознавства, становлення якої 

припадає на середину ХХ ст., коли панівним був структурний підхід до 

вивчення мови і займалися пошуками системних опозицій у функціонально-

стильових різновидах літературної мови [98, с. 3]. Якщо об’єктом аналізу 

лінгвостилістики є текст будь-якого функційного стилю, то об’єктом аналізу 

лінгвопоетики, як і літературознавчої стилістики, виступає лише художній 

текст.  
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Специфіка ХТ, на думку М. М. Бахтіна, не може бути зведена лише до 

елементів його мовної структури, оскільки немає жодних виключно 

«поетичних» або «художніх» мовних одиниць самих по собі – вони набувають 

художності в рамках специфічної художньої діяльності. «Естетичний 

компонент не є ні поняттям, ні словом, ні зоровим уявленням, а є своєрідним 

естетичним утворенням, здійснюваним у поезії з допомогою слова, 

в образотворчих мистецтвах з допомогою зорового сприйняття» [17, с. 52–53].  

Дослідження репрезентації ДС в німецькій МП ХХ ст. неможливе без 

урахування парадигми лінгвопоетики, яку науковці розглядають, як розділ 

філологічної науки, що вивчає «стилістично марковані мовні одиниці», 

використані в художньому тексті, в аспекті функції й порівняльної значущості 

«для передачі певного ідейно-художнього змісту і створення естетичного 

ефекту» [165, с. 20]; «естетичні властивості, яких набувають мовні одиниці в 

художньому контексті» [111, с. 116]; що визначається як мовний аспект 

літературної теорії, вивчає естетичну функцію мови, досліджує текст як витвір 

словесного мистецтва, й дозволяє, на відміну від лінгвостилістики, «виявити 

художню сутність тексту, а не лише описати його стилістичні особливості» [92, 

с. 157]. 

Отже, щоб визначити сукупність використаних у медієвістичних 

художніх текстах мовних засобів, за допомогою яких письменники 

забезпечують «естетичний вплив, необхідний для втілення його ідейно-

художнього задуму» [111, с. 116], доцільно послуговуватися науковими 

розвідками про принципи лінгвостилістичного (Е. С. Азнаурова [1], 

М. М. Бахтін [16; 17], Ф. С. Бацевич [12; 13; 14], В. В. Богданов [38], 

Т. П. Беценко [23], Н. С. Болотнова [40], В. З. Дем’янков [87], С. Я. Єрмоленко 

[96; 97; 98], Н. В. Кондратенко [140], В. В. Красних [146], О. О. Потебня [216; 

217], К. С. Серажим [243] та ін.) vs лінгвопоетичного (І. А. Галуцьких [69; 70], 

О. Ю. Дубенко [92], В. Я. Задорнова [110; 111], В. І. Кононенко [141], 
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А. О. Ліпгарт [164; 165], А. М. Науменко [187; 188]) аналізу художнього твору, 

але обраний аспект потребує більш детального осмислення.  

Лінгвопоетичний аналіз тексту – це «розчленування складно організованого 

цілого на частини, осмислення виділених у ньому сторін, елементів, а також 

зв’язків між ними» [45, с. 101]. При лінгвопоетичному аналізі, на думку 

О. Б. Борисової, вихідним пунктом є зміст тексту, а мова розглядається лише як 

допоміжний матеріал. Лінгвопоетичний аналіз включає аналіз структури 

художнього твору, його тематики, проблематики, ідейного змісту і зображеного 

світу, художньої мови, композиції та сюжету, а також форми, стилю, роду, жанру 

і контексту [45, с. 101].  

Лінгвопоетичний підхід до творів словесно-художньої творчості, на 

думку В. Я. Задорнової, спрямований «не на просте виявлення тих чи інших 

стилістичних прийомів або мовних засобів, а на роз’яснення емоційно-

естетичного впливу, що здійснюється художнім твором» [110, с. 127]. Мета 

лінгвопоетичного аналізу полягає в тому, щоб «визначити, як саме та чи інша 

одиниця (слово, словосполучення, граматична форма, синтаксична 

конструкція) включається у процес словесно-художньої творчості, яким чином 

те чи інше поєднання мовних засобів приводить до створення естетичного 

ефекту» [110, с. 20]. 

Письменники, створюючи ХТ, прогнозують характер і спрямування 

комунікативного акту між адресантом і адресатом. На переконання 

Т. П. Беценко, у науковій та науково-навчальній літературі не існує єдиного 

зразка, єдиної схеми ані лінгвостилістичного, ані лінгвопоетичного аналізу 

тексту. Вона вважає, що лінгвостилістику й лінгвопоетику можна ототожнити. 

У процесі аналізу необхідно поєднувати дослідження власне лінгвістичних 

аспектів організації тексту зі стилістичними та поетичними. Лінгвістичні 

(вузькі) аспекти дослідження художнього стилю без виходу в естетичні 

категорії мови, у психолінгвістику та етнопсихолінгвістику не розкривають 

сутності художнього слова, його образної семантики. «Лінгвостилістичний 
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аналіз тексту – це, по суті, поглиблений, докладний аналіз усіх складників 

художнього твору, що передбачає визначення його тематики, виявлення 

художньо-образних засобів та індивідуально-авторських особливостей письма, 

спостереження за функціонуванням яких допомагає глибшому усвідомленню й 

розкриттю ідейного задуму автора» [23, с. 240].  

Лінгвопоетичний аналіз ХТ близький до лінгвостилістичного й 

поступається йому лише повнотою висвітлення культурно-історичного 

контексту твору й літературознавчими рефлексіями. Лінгвопоетичний постає 

як «аналіз і систематизація елементів мовної організації тексту, які втілюють 

„образ світу” і „образ автора” з позиції певного естетичного ідеалу. Для цього 

різновиду лінгвістичного аналізу тексту характерне часткове втручання у 

сферу літературознавчого аналізу» [40, с. 41].  

За твердженням А.О. Ліпгарта, лінгвопоетика сприймається як третій 

рівень дослідження художнього тексту після семантичного і стилістичного 

аналізу із урахуванням додаткових особливостей мовних одиниць, що властиві 

їм незалежно від контексту, або виникають у контексті [164, с. 44]. Однак, на 

відміну від суто лінгвостилістичного аналізу, якому може підлягати будь-який 

фрагмент із будь-якого тексту, лінгвопоетичний аналіз можна розпочинати 

лише тоді, коли прочитано й відчуто увесь твір, проникнуто в ідейний задум 

письменника, здійснено знайомство з його світоглядом і естетичною позицією, 

способом художнього мислення, ставленням до культурно-філологічної 

традиції [301, с. 52].  

Завданням аналізу ХТ є комплексний підхід: моделювання образу автора, 

розкриття (через систему мовних засобів) авторського задуму, загальної 

художньої ідеї, тобто розгляд його як єдиного цілого. Для осягнення ХТ як 

єдиного цілого П. В. Білоус пропонує вдаватися до поняття «інтерпретація», 

а не «аналіз», при цьому виокремити такі етапи:  

- дескрипція: сприймання тексту як знакових одиниць мови, їхньої 

граматичної і синтаксичної пов’язаності та зумовленості; складання уявлення 
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про загальний план письма (слова, речення, абзаци, розділи, частини та ін.), 

фіксація його в пам’яті; 

- кореляція: розпізнавання значень слів, їхніх відношень із іншими 

значеннями, а також розгадування образних значень у їхньому 

індивідуальному вираженні та мовленнєвому контексті. Цей етап спрямовано 

на осягнення художності твору як єдиного цілого; 

- тлумачення твору в його художній цілісності: авторські інтенції, 

образний лад, композиційні прийоми, наративна стратегія, домінантна 

тональність, поетична структура, літературний контекст та ін. [31, с. 300]. 

Б. Б. Шалагінов вважає провідним «естетичний» аналіз художнього твору 

(в класичному розумінні естетики), він передбачає його комплексний аналіз, 

що розкриває всю різноманітність взаємин людини з оточенням. Посилаючись 

на принципи аналізу художнього твору, які зробили Ф. Шиллер (у центрі його 

морально-психологічного аналізу людина – шлях її психологічної 

трансформації, духовного піднесення); І Кант (краса тяжіє до міри здорового 

глузду, а піднесене – до сфери етичного (морального), що утворюють духовну 

повноту людської душі); ранні німецькі романтики: Ф. Шлеґель, А. Шлеґель, 

Ф. Шеллінґ (у їхньому вченні естетичне не існувало у відриві від 

громадянського); Г. Гегеля («естетичний» аналіз бачив як розкриття в 

мистецтві всіх можливих взаємин людини як громадянської особи з 

оточенням).  

Якщо мистецтво є частиною культури, то й функція мистецтва 

торкається всіх сторін життя суспільства. У центрі художнього зображення, а 

отже, і наукового аналізу опиняється сама людина. Література, на переконання 

Б. Б. Шалагінова, веде до символізації реальності, коли відбувається емоційно 

насичене й інтелектуально наповнене ототожнення внутрішнього світу читача з 

художнім світом твору, а через нього – уже на якісно вищому рівні – зі світом 

реальним [283, с. 32–34]. 



  57

В. П. Марко вважає, що аналіз ХД – це один із шляхів прочитання твору 

близького до авторського задуму, уявна (мисленнєва) операція, яка передбачає 

членування та поділ його на частини, дослідження їхніх особливостей, 

визначення місця й функціональної ролі в загальній системі твору. «У процесі 

аналізу художнього твору визначальними є два аспекти: «естетична природа 

слова, що відкриває словесний ресурс народження художнього тексту, та 

тлумачення художнього образу, що дає змогу збагнути психологічний 

першопоштовх на шляху до єдності художнього світу творів» [174, с. 10].  

Ці аспекти аналізу ґрунтуються на вченні О. О. Потебні про об’єктивний 

і суб’єктивний зміст слова у творі. Об’єктивний зміст слова – значення, 

закріплені за ним мовцями в різних мовленнєвих ситуаціях упродовж віків 

і зафіксовані в словниках. Суб’єктивний зміст слова – значення або їхні 

нюанси, які воно здобуває в конкретному художньому творі. Це дає підстави 

стверджувати, що: 1) у кожному конкретному літературному творі 

найважливіші в концептуально-стильовому плані слова активізують певні 

значення, закріплені за ними в словниках, або здобувають нові значення чи їхні 

відтінки, характерні лише для цього контексту; 2) система нових значень слів у 

творі наближає читача до задуму автора, до глибинного змісту художнього 

феномена; 3) нові значення слів у творі виникають не довільно, а 

підпорядковані задуму автора, його художній концепції [174, с. 10].  

О. О. Потебня виділяє таку систему принципів аналізу художнього твору: 

принцип аналізу взаємодії змісту і форми (перехід під час аналізу від змісту до 

засобів утілення форми, наближення до авторського задуму); системний підхід 

(розгляд художнього твору як органічної єдності всіх частин-систем); принцип 

історизму (передбачає дослідження суспільно-історичних умов написання 

твору, визначення місця твору в творчості митця, вивчення історико-

літературного контексту, оцінку твору з погляду сучасності) [174, с. 41–42]. 

Глибокий аналіз ХТ, на переконання В. І. Тюпи, можна здійснити, 

використавши такі ступені пізнання: фіксація (необхідно фіксувати фактори не 



  58

лише особистого художнього враження, а всі текстуальні елементи, які б могли 

бути сприйняті й естетично пережиті кожним потенційним читачем); 

систематизація (виявлення зв’язків і відношень між фактами, які не можуть 

бути зафіксованими безпосередньо, але можуть бути верифіковані шляхом 

експерименту чи доказової реконструкції); ідентифікація (визначення типу, 

класу, часткової системи фактів у межі іншої системи більш високого 

(теоретичного) рівня); пояснення (реконструкція причино-наслідкової картини 

виникнення літературного твору як розгалуження літературного процесу 

і виявлення загальнокультурних – ідеологічних, історичних, тенденцій 

суспільного життя); інтерпретація (встановлення смислу пізнавальних явищ та 

їхнє розуміння) [262, с. 9–12]. 

С. Я. Єрмоленко пропонує структурний підхід у розкритті 

закономірностей зв’язку мови й мислення, на пізнанні різновидів 

комунікативних стратегій, в яких «важливу роль відіграє категорія оцінки з її 

неодмінним національно-культурним компонентом, сучасне мовознавство 

зосереджує увагу на пізнанні мовної і концептуальної картин світу» [96, 

с. 113], радить брати до уваги культурно-історичний контекст побутування 

явища.  

Розглядаючи специфіку лінгвопоетичного аналізу, П. Хаботнякова додає, 

що такий аналіз може відбуватися лише в поєднанні горизонтального 

(лінгвального) і вертикального (соціального, культурного та історичного) 

контекстів [271, с. 144]. У вузькому значенні «контекст є сферою вживання 

слова в мовленні, семантичним радіусом дії мовної одиниці» [290, с. 94], 

у широкому значенні він розглядається як «умови, створені текстом поряд із 

конституацією – елементом екстралінгвальної ситуації, оточенням учасників 

комунікації та коемпірією – сумою загального досвіду і загальних 

енциклопедичних знань про світ, які має комунікант» [290, с. 94]. 

Досліджуючи лінгвостилістичні особливості МП ХХ ст., слід зважати на 

контекст, події Середньовіччя, історичні й нормативні аспекти словотворчих 
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засобів, стилістики, нормування лексики в контексті історичного розвитку 

німецької літературної мови XX ст. При цьому важливо враховувати принцип 

історизму, який зумовлює вивчення мовних явищ не лише в синхронному, а й 

у діахронному аспектах, допомагає плекати історичну пам’ять, створює 

культурне інформаційно-пізнавальне середовище у відповідності 

мовностилістичної системи тексту тій епосі, події якої зображено у творі. Для 

означеного принципу маємо враховувати терміни «принцип історизму» 

(О. Горошкіна, Т. Донченко, О. Копусь, І. Кучеренко, М. Пентилюк), «принцип 

єдності історичного та логічного» (М. Фіцула), «історичність» (О. Мороз, 

О. Падалка), «історико-прогностичний принцип» (Т. Сокол).  

О. М. Сліпушко теж зазначає, що у вивченні літератури Середньовіччя 

важливе значення має метод історизму, на основі якого вписується кожен твір 

чи книга в конкретний історичний період. Більшість пам’яток мають художню 

самодостатність, існують окремо від загальної картини. Це пояснюється 

такими чинниками: багато творів не дійшло до нашого часу, література 

представлена окремими явищами, а не цілісно; у середньовічній літературі 

кожен твір мислився як окремий світ, «світ у собі» [249, с. 32]. 

Образність – основна ознака художніх творів. Н. Лисенко зауважила, що 

художнє слово як матеріальний носій образності в літературі – явище 

поліфункційне: воно, крім комунікативної (спілкування між людьми (автор – 

читач), між народами і епохами) та загальномистецької функцій (пізнання 

об’єктивної дійсності), виконує ще й інші – естетичну (засіб передачі естетично 

значущої інформації), світоглядну (формує світоглядні орієнтири особистості), 

художньо-концептуальну (митець оцінює реалії і явища дійсності, 

концептуалізуючи їх у художньому висловлюванні), суспільну (засіб вираження 

суспільної свідомості), визначаючи певні ціннісні орієнтири [162, с. 336].  

У словнику-довіднику «Основні лінгвостилістичні поняття і категорії» 

зазначено, що головним завданням лінгвостилістичного аналізу ХТ є 

з’ясування єдності загальномовного та творчо індивідуального в мові твору; 
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проблеми добору мовних засобів та їх трансформації в контексті певного твору 

в цілому; розгляд особливостей вживання мовних засобів відповідно до його 

емоційно-естетичного смислу, ідейного задуму письменника; виявлення 

естетичної функції мовного матеріалу в конкретній художній системі, 

у зв’язках з іншими елементами цієї системи [369, с. 150].  

Ця галузь включає поетичну стилістику, об’єктами вивчення якої, крім 

ідіостилів, є традиційні тропи, фігури мови, їхня еволюція в історії художнього 

стилю; оперує такими поняттями, як мовноестетична вартість (значущість, 

цінність) художнього твору, образ автора, ідіостиль письменника, синтез 

різних форм існування національної мови та ін.; поетику – основне завдання 

якої полягає у вияві сукупності естетичних і стилістичних засобів, що 

визначають своєрідність того чи того витвору мистецтва, сприяють розкриттю 

художнього замислу автора, мовотворчість якого вирізняється особливостями 

звукового інструментарію, словником, синтаксисом та наявністю ритму, 

поетичних тропів і фігур; а також у вивченні структури словесних образів у 

їхній композиційній організації та словесній цілісності; частково 

лінгвофольклористику – вчення про мову усної народної творчості з погляду 

внутрішньої мовної структури, функцій фольклорних формул, характерних для 

різних жанрів тощо» [369, с. 150].  

У цьому ж джерелі подано визначення лінгвостилістики як науки про 

дослідження функційно-стильових різновидів, стилістичних засобів і прийомів 

їхнього використання [369, с. 75] і літературознавчої стилістики як науки, що 

вивчає всі елементи стилю ХТ, стилю письменника, стилю певного 

літературного напряму, течії, особливостей композиційної побудови твору, 

мотивів творчості тощо [369, с. 76].  

Отже, погоджуючись із дослідженнями В. Я. Задорнової, А. О. Ліпгарта, 

А. М. Науменка та інших, приходимо до висновку, що лінгвостилістика за 

характером своїх прийомів, завдань і методів не може привести до розуміння й 

усвідомлення словесно-художнього твору як втілення єдиного, цілісного 
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задуму. Для цього необхідно застосувати лінгвопоетичний аналіз, який 

розглядає способи використання «метасеміотичних» властивостей мовних 

одиниць у межах словесно-художньої творчості, їхньої ролі у відображенні 

авторського задуму й ідейного змісту. 

 

1.2.3. Художній текст  як об’єкт лінгвопоетичного аналізу. 

Художній текст, за О.Б. Борисовою, є приватною естетичною системою мовних 

засобів, які слугують не лише відображенню позамовної дійсності, а й 

художньою формою образності. Художній текст характеризується високим 

рівнем цілісності і структурованості. Він унікальний, неповторний і в той же 

час використовує типізовані прийоми побудови. Це естетичний об’єкт, в основі 

якого лежить творче відображення дійсності у вигляді вигаданих (художніх) 

образів [46, c. 12]. Згідно наукових гіпотез Ю. М. Лотмана, художній текст 

варто розглядати як багаторазово закодований [168, c.69-70], який має свої 

межі, обумовлені певними рамками змістового інваріанту. 

Коли йдеться про текст як основну одиницю текстологічного рівня 

мовної системи, однією з наріжних проблем для мовознавців є типологія 

текстів. Тут доцільно звернути увагу на доволі цікаву працю Л. Гобіна [319], в 

якій він робить спробу узагальнити всі відомі науці класифікації текстів. У 

його системі найвищу вершину ієрархії утворює протиставлення «нехудожній 

текст – художній текст». Нехудожні тексти він поділяє на побутові, утилітарні 

та наукові, а художні – на нелітературні та літературні. Нелітературні тексти 

вирізняються невисоким ступенем естетичності (прості літературні форми, 

епістолярні твори, бульварна література), а літературні – високим ступенем 

естетичності. До них він уналежнює ліричні та прозаїчні тексти, які, у свою 

чергу поділяє на епічні та драматургічні. На нашу думку, є підстави взяти 

типологію Л. Гобіна за основу і сприймати її як певного роду орієнтир для 

подальшого аналізу.  
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Для повного розуміння глибинної інформації, закладеної у творі, й 

адекватного декодування індивідуально-авторського задуму читачеві 

необхідно володіти певними фоновими знаннями і загальнофілологічною 

ерудицією. Знання історико-культурного плану носять назву «(глобальний) 

вертикальний контекст», який допомагає прочитати художній текст «між 

рядків» (І. В. Гюббенет). Додаткові конотації та асоціації, тобто 

«прирощування смислів», які регулярно набувають мовні засоби, 

функціонуючи в тексті, визначаються як їхньою семантикою, так і їхніми 

зв’язками між собою. У художньому тексті слова і словосполучення 

нейтральної семантики «обростають» додатковими конотаціями і асоціаціями 

і служать засобом вираження нового художнього змісту, посилюють смислову 

цілісність, поліфонію й естетичну цінність художнього тексту.  

У лексикографічних джерелах текст – «це писемний або усний 

мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних 

смисловими і формально-граматичними зв’язками, а в загально-композиційному 

плані – спільною тематикою і сюжетною заданістю» [380, с. 679].  

«Художній текст» – це текст, побудований за законами асоціативно-

образного мислення, основною функцією якого є моделювання 

(опосередкована передача) дійсності, створеної за допомогою художніх 

образів, що допускає безліч інтерпретацій і передбачає надання емоційно-

естетичного впливу на читача [46, c. 13].  

Відомо, що ХТ як процес і результат мовленнєвої діяльності автора 

(адресанта), яка сприймається й оцінюється читачами (адресатами), стає 

об’єктом спеціальних наукових розвідок переважно з другої половини ХХ ст. 

Сучасна лінгвістика збагачується працями, присвяченими ролі мови 

у формуванні культурно-семіотичного компонента суспільної свідомості. 

Науковці все більше відходять від структурного опису мови й переходять до 

«історичного контексту, в якому мова розвивається та функціонує» [243, с. 9], 

при цьому визначальне місце відведено людському фактору.  
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Основні характеристики художнього тексту, на думку О.Б. Борисової, це: 

поєднання відображення об’єктивного світу й індивідуально-авторського 

задуму (наявність предметно-логічної й естетичної інформації); 

різноманітність індивідуально мовних і образних засобів, що передають задум 

автора і реалізують функцію емоційно-естетичного впливу на читача; 

багатоплановість структури і композиції; поліфонічність і підтекст, що 

породжують багатство  інтерпретацій; антропоцентричність (смисловими 

центрами структури твору є автор, персонаж і читач); суб’єктивно-об’єктивна 

обумовленість структури тексту авторським задумом і закономірностями 

жанру [46, c. 13]. 

Л. І. Мацько запропонувала аналізувати художній текст з таких позицій: 

«1) з позиції автора; 2) з об’єктивної позиції, реального стану речей; 3) з 

позиції адресата (слухача і читача)» [258, с. 220]. 

Ми ж досліджуємо особливості художнього тексту, головними героями 

якого є переважно історичні особи певної історичної доби. У контексті ж 

дискурсу Середньовіччя його головними дієвими особами є ті ж самі особи, але 

переосмислені як агенти дискурсу.  

Об’єктом лінгвопоетики є текст. І. А. Гаман пропонує такі підходи до 

його визначення: «структурно-граматичний з концепцією прономіналізації 

(Р. Харвег) як принципу повторного посилання для зв’язності тексту; змістово-

семантичний (концепція ізотопії А. Греймаса та концепція теми-реми 

В. Матезіуса / Ф. Данеша), а також комунікативно-прагматичний – текст як 

комплексна мовленнєва дія, ситуйована в комунікативній сфері (Б. Зандіг, 

У. Пюшель)» [72, с. 7]. 

К. Адамцік розглядає текст як послідовність речень, послідовність знаків 

з певною функцією, тематичну єдність, засіб здійснення мовленнєвих дій, кон-

структ, який базується на попередніх знаннях партнерів комунікації [297, 

с. 38]. К. Брінкер у тлумаченні тексту враховує здобутки структуралістського й 

комунікативно-прагматичного підходів: «текст є когерентною одиницею 
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мовної комунікації з розпізнаваною комунікативною функцією і певним чином 

організованою структурою» [306, с. 13]. Модель тексту К. Брінкера демонструє 

взаємозв’язок між двома аспектами: текстовою функцією і структурою, що 

уможливило унаочнити зв’язок між граматикою і семантикою.  

На переконання О. С. Переломової, лінгвістичне вивчення тексту, 

завданням якого є виявлення не лише мовного інвентарю, але й 

співвідношення власне мовних і позамовних чинників у створенні того чи того 

мовного твору, різноаспектне [198, с. 95].  

Художній текст вивчають у декількох аспектах: лінгвоцентричному 

(співвідношення «мова – текст»); текстоцентричному (як автономне 

структурно-смислове ціле, як результат і продукт творчої діяльності); 

антропоцентричному (співвідношення «автор – текст – читач»); когнітивному 

(співвідношення «автор – текст – позатекстова діяльність») [9, с. 15]. Його 

сутність відтворює діалектичний зв’язок таких констант: письменник – 

художній твір – читач. Діяльність письменника читач сприймає через 

посередництво ХТ, що постає одним із компонентів акту художньої 

комунікації. Як надскладне структурно-семантичне й комунікативно-

когнітивне утворення ХТ є втіленням вербального повідомлення й передбачає 

дослідження стилістично й смислозначущих констант, розроблених у межах 

лінгвостилістики, теорії інтертекстуальності, етнолінгвістики, 

лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики та ін. 

С. Я. Єрмоленко зауважує, що до ХТ як джерела лінгвопоетики 

літературознавство й мовознавство ідуть різними шляхами. «Але в обох 

випадках дослідники мають справу з естетичною функцією мови, з 

естетичними засадами мовотворчості особистості, а це зумовлює використання 

методів аналізу, характерних для стилістики в широкому розумінні цього 

слова, без розрізнення літературознавчої та лінгвістичної стилістики» [97, 

с. 23–24].  
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Науковці [145, с. 22] наголошують, що лінгвопоетичний аналіз 

художнього тексту повинен розкрити його художню структуру, виявити 

систему словесно-художніх засобів (експресем), за допомогою яких 

здійснювалося художнє мислення письменника у творенні системи образів 

художнього твору, і вказати на сигнали естетичної інформації в художньому 

тексті, виявити збудники естетичних переживань, емоцій у читача. 

 

 

1.3. Матеріал і методика дослідження  

 

1.3.1. Огляд емпіричного  матеріалу . Єднальним центром 

репрезентації дискурсу Середньовіччя є естетична функція мовного матеріалу 

в трактуванні християнства, різновекторних зображеннях людини, 

у замкненому просторі, у книжному заглибленні, у релігійній аскезі, 

в осягненні інших культур, у фольклорній стихії через моделювання світу 

людської душі в її суперечливій єдності зі світом людей і світом природи. У 

художніх текстах цього періоду йдеться про німецькі й ненімецькі історичні 

персоналії, що свідчить про намагання письменників подати широку панораму 

життя на тлі європейських реалій давнини. 

У дібраних для аналізу ХТ Г. Гессе «Нарцис і Ґольдмунд», 

Л. Фейхтванґера «Іспанська балада (Єврейка із Толедо)», Л. Рінзер «Любов 

Абеляра» а також у книзі вибраного Гільдеґарди Бінгенської (1098–1179) 

(Hildegard von Bingen «Wisse die Wege»), представниці середньовічного 

світогляду, відчутно ідейно-тематичну схожість із середньовічною естетикою, 

подано знання про культуру того часу, християнсько-містичне в мові, 

книжності й бутті.  

Роман Г. Гессе (1877–1962) «Нарцис і Ґольдмунд» (Herman Hesse, 

«Narziss und Goldmund», 1930) – це синтез романтичного й реалістичного 

опису німецького Середньовіччя, це розповідь про буття католицьких монахів 
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монастиря Маріабронн, про пошук життєвого шляху, зображення доль двох 

друзів, один з яких іде в духовність, у науку (Нарцис), а інший – у пізнання 

реального життя, у творчість (Ґольдмунд). Головні герої є носіями «німецько-

романтичних і сучасно-психологічних елементів» (Т. Манн) суспільства, 

репрезентантами християнських цінностей і моралі, лексики конфесійних 

величин того часу.  

По-різному науковці визначають жанрову своєрідність роману «Narziss 

und Goldmund»: історичний (події відбуваються в середньовічній Німеччині, 

переважно в монастирі Маріабронн), філософський (подано широкий спектр 

тем пошуку життєвих шляхів, відданості й кохання), психологічний (розкрито 

психологію духовної і творчої особистості). Специфіка тексту Г. Гессе, на 

переконання А. Є. Плохарського, полягає в тому, що автор пропонує читачеві 

символічний світ, далекий від усякого історизму. Події роману відбуваються в 

Середньовіччі, але в романі це не конкретна історична епоха, а вільно 

стилізований час. К. Вайбель вважає, що «Нарцис і Ґольдмунд» охоплює увесь 

романтизм. Хоча в ньому реалістично описано чуму й спалення євреїв, 

суспільну ієрархію й професії: мандруючі ваганти, школярі, пілігрими й 

художники, з одного боку, і монахи, селяни, бюргери, лицарі, з іншого. Про 

синтез романтичного й реалістичного пише Е. Курциус в описі німецького 

Середньовіччя в романі Г. Гессе, Ф. Беттгер акцентує на взаємопроникненні 

двох часових пластів – Середньовіччя і ХХ століття [115, с. 65]. 

Твір «Нарцис і Ґольдмунд» Т. Манн назвав кращою книгою 1930 року, 

«чудовою у своїй поетичній мудрості», яку характеризують «німецько-

романтичні і сучасно-психологічні елементи», роман можна розглядати як 

синтетичний, що містить «традиції виховного роману, роману про художника, 

пригодницького роману-мандрів, філософського роману, притчі, роману-міфу, 

на кінець, «біографії душі», що збагатив усі ці жанрові різновиди» [209, с. 73]. 

У листі до Мії Енгель письменник так мотивував часові межі свого 

роману: «Я в цій своїй книзі виразив ідею Німеччини та німецькості, які я з 
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дитинства мав у собі і яким я зізнався у своїй любові, – саме тому, що я 

ненавиджу все те, що сьогодні звуть специфічно німецьким» / «Ich (...) habe in 

diesem Buch der Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die ich seit der 

Kindheit in mir hatte, einmal Ausdruck gegeben und ihr meine Liebe gestanden – 

gerade weil ich alles, was heute spezifisch «deutsch» ist, so sehr hasse» [115, 

с. 163]. 

Роман Ліона Фейхтванґера (1884–1958) «Іспанська балада / Єврейка із 

Толедо)» (Lion Feuchtwanger «Die Jüdin von Toledo», 1955), ґрунтується на 

принципах хронологічної зв’язності, просторово-часовій архітектоніці: події в 

ньому відбуваються в Іспанії, яка в ХІІ ст. знаходилась під владою мусульман і 

християн-вестготів. Особливу увагу відведено опису історії, релігії, побуту та 

традиціям єврейського народу, який за різних правителів змушений був 

адаптуватися до нових умов життя. 

Як слушно зауважує В. Бодак, «Релігія історично виконувала функцію 

формування нормативних меж. Це забезпечувало існування, репродукцію і 

розвиток культури, а отже, суспільства... До Нового часу існувала не лише 

синкретична єдність релігії та культури, але й релігійних моральних норм і 

моральності. Тому проблема християнської етики була центральною для 

теології» [39, с. 22]. Митець підкреслює позачасовість і позапросторовість 

порушеної теми: безглуздості війни, яка втілюється в рядках давньоарабського 

вислову: «Пушинка миру цінніша від залізної ваги перемоги» [392, с. 268]. 

Автор підкреслює нікчемність причин війни, висміює надмірну завзятість її 

прихильників і недалекоглядність людей, які, піддаючись провокаціям та 

закликам священнослужителів, беруться за зброю: як можна Спасителя 

називати князем світу і його ім’ям розпалювати війну. 

На своєрідність поєднання у творчості Л. Фейхтванґера історії та 

сучасності вказували у своїх дослідженнях такі науковці, як Н. Н. Рачинська в 

книзі «Лион Фейхтвангер (1884–1958)» (1965) [226], Б. Сучков у монографії 

«Лики времени» (1969) [259], Т. С. Ніколаєва у праці «Разум против 
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варварства. Антифашистский роман Лиона Фейхтванґера 30–40-х годов» 

(1972) [192], Н. С. Лейтесу в дослідженні «Немецкий роман 1918–1945 годов 

(эволюция жанра)» (1975)? [159]. Д. В.  Затонський у книзі «Художественные 

ориентиры XX века: Лица и проблемы» (1988) [114], І. Т. Ізотов у монографії 

«Ранние исторические романы Лиона Фейхтванґера» (2010) [121].  

Кожен дослідник, хоча й висловлює у своїй праці власне сприйняття 

творчості Л. Фейхтванґера, наголошує на важливості ідейно-смислового змісту 

художніх творів письменника. Н. Н. Рачинська вказує, що зображення минулого 

у творах Л. Фейхтванґера не є самоціллю, а лише засобом вираження сучасного 

йому часу. Правда, іноді незвичне використання письменником історії дослідниця 

називає хибним: «Це переконання письменник зберіг протягом усього творчого 

шляху, і його необхідно враховувати, аналізуючи будь-який його історичний 

роман» [226, с. 19]. І. Т. Ізотов вказує на таку рису його художнього методу 

Л. Фейхтванґера: «Історичний матеріал повинен залучатися у якості паралелі 

до подій сучасності, а не для вивчення минулого самого по собі, встановлення 

генетичного зв’язку з його теперішнім» [121, с. 20]. 

Історичний роман Л. Фейхтванґера «Іспанська балада», присвячений 

подіям ХІІ ст., добі хрестових походів, іспанської Реконкісти. У ньому 

простежується типова авторська риса ‒ використання історичного матеріалу 

для розкриття основних протиріч сучасності, а також аналізуються можливості 

впливу на особистість і суспільство релігійного морального імперативу. 

Л. Фейхтванґер, зіставляючи події минулого із сучасністю, підкреслюючи 

актуальність та важливість твору для людства в різні й далекі одна від одної 

історичні епохи, створює єдиний простір, універсальну модель буття, де 

найважливішою для людини є проблема миру. 

В основі роману німецької письменниці ХХ ст. Луізи Рінзер (1911–2002) 

«Любов Абеляра» (Luise Rinser «Abaelards Liebe», 1991) відомі факти про 

життєпис філософа-схоласта. Тут письменниця відводить достатньо уваги 

зображенню власне атмосфери схоластичних часів, особливостям тогочасного 
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менталітету, концентрує проблемний зміст навколо душевних конфліктів, віри 

та почуття, передає невідповідність метафізичних вимог до реального, живого 

почуття емоційно багатої та допитливої людини. 

П’єр Абеляр (1079–1142) – не типова для свого часу особистість, 

винятковий мислитель, творчість і життя якого сповнені тріумфальних злетів і 

раптових зламів, очевидних успіхів і драматичних подій, нещасть і удач. Серед 

праць Абеляра прийнято розрізняти особистісні, теологічні та логічні. Він 

розробляв діалектику, намагався знайти обґрунтування положень релігійної 

віри, звідси принцип: «пізнаю те, у що вірю». Абеляр вважав, що універсалії 

існують у речах, знаходив переконання в абсурдності тверджень реалістів, що 

реальною є «людяність», а не люди, адже поняттю «людина» відповідає 

реальність загальнолюдського, спільного для всіх, він уважав помилковим 

твердження номіналістів, що лише одиничне є реальним.  

Важливо зазначити, що в культурно-науковому світі відомі більше праці 

Абеляра, аніж художні твори про нього. Спадщина Абеляра поділяється на 

праці з логіки («Літературні глоси», «Діалектичні інтродукції», «Діалектика»), 

з теології («Християнська теологія», «Вступ до теології», «Так і ні»), з етики 

(«Пізнай самого себе», «Діалог між філософом, іудеєм і християнином», 

автобіографія «Історія моїх страждань», листування з Елоїзою і «Поезія»). 

Л. Рінзер у романі «Любов Абеляра» розкрила основи вчення 

середньовічного філософа і його особисте життя, зосередивши увагу на 

духовній атмосфері часу схоластичних переконань, відтворенні тогочасного 

менталітету, душевних конфліктів віри та почуттів, зображенні невідповідності 

метафізичних догматів і несумірності вимог, висунутих до емоційно багатої та 

допитливої людини, яка відзначалася розумом, інтересом до вивчення наук. 

Згідно з реальними подіями минулого Абеляр став учителем, а згодом 

коханцем юної дівчини, яка народила П’єру сина – Астролябія (1118–1157). 

Хоч вони таємно й повінчались, але Елоїза відмовилась від офіційного шлюбу, 
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щоб Абеляр міг уникнути звинувачень, вільно творити, пропагувати свої ідеї й 

отримати певний католицький сан. 

Життя й діяльність середньовічного мислителя, особливо листи П’єра 

Абеляра та Елоїзи Фульбер – одна із найважливіших літературних пам’яток 

Середньовіччя. Вони були об’єктом художньої інтерпретації в розкритті теми 

трагічного кохання протягом багатьох віків у різних літературах, особливо 

у французькій. 

Інтерес до конкретних видатних осіб минувшини приваблює не лише 

біографічним матеріалом, але й тим, що крізь призму їхнього життя можна 

розкрити усю розмаїтість реальних історичних обставин їхнього діяння. П’єр 

Абеляр є феноменом культурної пам’яті як історична особа і як образ-прототип 

художніх творів різних жанрів. На думку Я. Ассман, культурна пам’ять завжди 

має своїх особливих носіїв. У нових текстах такі образи забезпечують процес 

«пригадування» і «декодування», нове їх прочитання й нове входження в потік 

культури утверджуються своєю актуальністю, незалежно від часу творення [7, 

c. 56].  

П’єр Абеляр привернув увагу Л. Рінзер саме як блискучий полеміст. 

У романі «Любов Абеляра» письменниця вловлює й передає своє історичне 

чуття в тому, як ця непересічна особистість відходить від загальноприйнятого 

віровчення, заявляючи, що у світі існує лише Бог Отець. Релігійне вчення ще 

не отримало сталості, оскільки Абеляр виступав посередником між 

платонізмом і аристотелізмом, був виразником ідей концептуалізму, визнавав 

реальність загального як поняття, що відіграє важливу роль у пізнанні, але не 

окремо від конкретних речей або людей, а в кожному з них.  

Для сучасності Абеляр – це філософ-новатор. Однак і в Середньовіччі, і в 

наш час він відомий не лише власне своїм ідейним надбанням, а й історією 

трагічного кохання. Постійний і нездоланний конфлікт, що супроводжував 

Абеляра та Елоїзу за життя – зовнішній і внутрішній – головна рушійна сила 

творів про них. Незвична для свого часу їхня «Історія» та «Листування» – 
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надбання світового письменства, одна з найцікавіших сторінок як легенд, 

історичних хронік, так і художніх домислів і вимислів часу високого 

Середньовіччя. «Любов закрила нам очі» [1, с. 67], – згадував канонік. Після 

народження сина Абеляр відвозить Елоїзу в монастир і змушує її прийняти 

чернецтво. У листах вона йому неодноразово докоряла, що прийняла постриг 

проти власної волі та Божого покликання.  

Наукова концепція Абеляра утверджувала раціоналістичний підхід до 

вивчення Писання й стимулювала проникнення логічної дедукції Аристотеля,  

це була перша вдала спроба розмежувати теологію й біблійну науку, яка 

відкривала нові шляхи розвитку філології загалом та герменевтики тексту 

зокрема. У його спадщині ще багато невивчених лакун з погляду сучасної 

науки. Цікавими з філологічної точки зору є «Діалектика» та «Теологія Вищого 

блага» П. Абеляра, в якій він розкриває філософію концептуалізму, надаючи 

перевагу проблемам слова, смислу, поняття та визначення філософської 

термінології. Це були провідні праці в середньовічній дискусії реалістів та 

номіналістів про універсалії, які безпосередньо стосувалася проблем мови. 

Другий суттєвий висновок, до якого приходить Абеляр у процесі 

мовного аналізу: «Мова набуває значення тільки після висловлення усіх її 

частин. Лише тоді ми складаємо з неї поняття, коли висловлювання ми тут же 

воскрешаємо, і значення цього мовленнєвого процесу не досконале, якщо мова 

не висловлена повністю; це стосується того, що, висловивши мову, ми не 

відразу розуміємо її, якщо тільки розумом не оволодіємо і зусиллями не 

осягнемо значення почутої конструкції. І завжди душа слухача піднесена, поки 

мова знаходиться у стані виголошення, тому що до неї (вірить душа), може 

додатися щось таке, що може додати до її розуміння» [2, с. 121]. Автор 

трактату розширює концепцію мовленнєвої рецепції, в якій порушується 

питання, чи різні люди, які стоять поряд, однаково сприймають почутий звук 

(одночасно і однаково повно), чи відбувається різне сприйняття, подібно 
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видовищу, що відбувається перед очима багатьох глядачів, які стоять на різній 

відстані від події, тому зорова проекція відрізняється від цілісного сприйняття.  

Праці і діяння яскравої представниці німецької містики, яку називали 

«Рейнською Сибіллою» [103], Гільдеґарди Бінгенської (1098–1179), суттєво 

впливали на розвиток німецької культури. Вивчати й перекладати її доробок на 

німецьку мову стали на початку ХХ століття. Книгу вибраного Hildegard von 

Bingen «Wisse die Wege»1 (1997) перекладено з латинської Йоганнесом 

Бюлером. Послідовність у християнській вірі, сміливість і одержимість 

зробили «Рейнську Пророчицю» видатною особистістю поза її часом: містико-

візійні праці, учений, проповідник, лінгвіст, композитор. Коли Гільдеґарда 

Бінгенська стала ігуменією (між 1141–1151) записала перші видіння і розмови з 

Христом, що викликало інтерес серед її сучасників і жваве листування з 

важливими особами Середньовіччя. У книзі вибраного «Wisse die Wege» 

Гільдеґарди фон Бінген зібрано найважливіші праці: «Причини і ліки», «Книга 

физики», «Книга Скивії», «Книга доблесного життя», «Книга божественних 

справ простої людини» [307, с. 9–18].  

Праці Гільдеґарди фон Бінген написані переважно латиною, мовою 

релігії та книжно-писемної культури того часу. Хоча вона пропагувала 

німецьку мову й була впевнена, на переконання Жака Ле Гоффа, що Адам і Єва 

теж говорили німецькою мовою [103, с. 339]. Дослідники її творчості 

(Р. В. Гуревич [80], Дарія Морозова [181], Т. В. Мосякіна [183], Тереза 

Оболевич [196], О. І Шульман [291]) зазначають, що в кореспонденції та в 

автобіографії Гільдеґарди нерідко можна зустріти скарги на недостатність 

отриманої нею освіти: основне навчання черниці обмежувалося зазубрюванням 

Псалтиря. Припускають, що латина, якою писала Гільдеґарда та якою, за її 

словами, до неї звертався Бог, була (ймовірно на початку), напівзнайомою для 

неї мовою. «Шанобливе ставлення черниці до незвичних латинських лексем, 

більшість із яких вона вживає одночасно в усіх відтінках значення, як символи, 

 
1 Оскільки офіційного українського перекладу немає, можна запропонувати назву «Пізнай дороги»  
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а не як знаки, підтримує ефект таємничості її поезії. Слова, що є для неї 

самодостатніми носіями смислу, у її текстах постають позбавленими слідів 

повсякденного, інструментального вжитку» [181, с. 453].  

Трактати з медицини й ботаніки Гільдеґарди фон Бінген поєднали 

символічне мислення з теоретичними і практичними знаннями, які можна 

розглядати як видатні для своєї епохи. «У фенотипі її багатогранної творчості 

дістали прояв такі риси генотипу західної культури та релігійності, які 

залишалися латентними в її відоміших та послідовніших сучасників. Вона 

виразно вміщує та виявляє елементи як франкського самозреченого образу 

святості, так і антропоцентричної самодостатності майбутнього Ренесансу, як 

романської відкритої світові художньої фантазії, так і готичної систематизації 

її здобутків [181, с. 461].  

Отже, особливістю лінгвопоетичної репрезентації дискурсу 

Середньовіччя текстів Германа Гессе, Ліона Фейхтванґера, Луізи Рінзер є 

специфічне використання історичного матеріалу для відображення протиріч 

сучасного їм суспільства. Письменники модернізують події минулого, 

проводячи історичні аналогії та вирішуючи актуальні проблеми сучасності, 

акцентують на провідній ролі релігії у формуванні системи людських 

цінностей. Історичний матеріал у текстах використовується як художній засіб, 

що допомагає митцям більш наочно та яскраво довести до читача головну 

думку своїх творів, підкреслити її актуальність та важливість. 

Дібрані для аналізу твори впливають на становлення світогляду читачів, 

подають глибокий філософський погляд на події минулого, оприявлюють 

індивідуально-стилістичні риси, на яких у подальшому будемо акцентувати 

увагу. 

 

1.3.2. Методи і процедури дослідження. Методологійні засади 

лінгвопоетичного аналізу розроблено у філологічній науці на матеріалі 

художніх текстів. Так, у книзі «What Is the English We Use?» О. С. Ахманової і 

Р. Ф. Ідзеліса [302] запропоновано трирівневу теорію лінгвопоетичного аналізу 
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ХТ: семантичний, метасеміотичний і метаметасеміотичний. При аналізі 

тексту на семантичному рівні з’ясовується значення конкретних слів, без 

розуміння змісту яких неможливе осмислення більш складних конотативних 

значень. Крім лексики осмислюються певні факти морфологічного чи 

синтаксичного рівня, якщо вони потребують особливого коментаря. На 

метасеміотичному рівні дослідник розглядає не окремі одиниці, а способи 

об’єднання їх у словосполучення і речення у межах цілого тексту (тропи, мовні 

фігури) з тими конотаціями, які ведуть до вживання цих мовних одиниць. 

Метаметасеміотичний рівень пропонує пояснити, як марковані мовні одиниці, 

використані в тексті, створюють естетичний ефект і передають художній зміст, 

що загалом визначає його естетичну цінність.  

Лінгвопоетичний аналіз, на думку А. М. Науменка, це – не сума 

дослідницьких зусиль мовознавства й літературознавства, навіть і не їхній 

синтез, а «нова за суттю методологія і методика тлумачення художнього 

тексту, яка дозволяє його об’єктивну оцінку» [187, с. 34]. Провідними 

типологічними формами лінгвопоетичного аналізу, за визначенням ученого, є 

такі: дослідження окремого белетристичного тексту, творчості письменника 

у цілому, літературного напрямку, зіставлення оригіналу і перекладу. При 

цьому автор особливий акцент робить на образності як дослідницькому об’єкті 

лінгвопоетики (де змістом є художній образ, а формою – лінгвальні та 

екстралінгвальні засоби його створення), на «світомоделюючій» функції 

художнього тексту. «Вбачати в художньому тексті лише явище мови – 

помилка, бо автор використовує слово тільки як сировину для створення нової 

сировини, але вже вищого рівня: образності, з якої і будується (себто породжує 

себе) художній образ» [187, с. 25].  

Досліджуючи особливості лінгвопоетичної репрезентації дискурсу 

Середньовіччя в медієвістичній прозі німецьких письменників ХХ ст., доцільно 

врахувати думку Т. П. Беценко про те, що лінгвопоетичний аналіз є симбіозом 
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щонайменше трьох науково релевантних чинників – літературознавчого, 

стилістичного і власне лінгвістичного [23, с. 244].  

Літературознавчий аналіз передбачає розгляд художнього твору як 

факту естетичного і як факту суспільної думки. На цьому етапі доцільно 

застосовувати літературознавчі методи аналізу ХТ, зокрема біографічний 

(дослідження біографії як основоположного чинника творчості письменника), 

культурно-історичний (дослідження літературного процесу крізь призму 

історичного та культурного розвитку нації) та порівняльно-історичний, 

оскільки при аналізі МП важливим є врахування особливостей соціально-

політичного та культурно-історичного контекстів.  

Стилістичний аналіз полягає у визначенні індивідуально-авторських 

засобів художнього письма. Він, на думку М. П. Крупи [148], використовує 

такі методи дослідження: семантико-стилістичний, порівняльно-стилістичний, 

стилістико-статистичний, стилістико-експериментальний. Для нашого 

матеріалу найбільш придатним є семантико-стилістичний, який передбачає 

підхід «слово – образ» – виявлення того комплексу мовних засобів різних 

рівнів з усіма стилістико-смисловими нюансами, який служить для творення 

образу в системі художньо-образного мислення письменника.  

Лінгвістичний аналіз є найбільш важливим у цьому ряді, оскільки він, 

описуючи різнорівневі мовні / мовленнєві засоби, передбачає й залучення 

«надбудівних» лінгвістичних дисциплін – таких, як лінгвоконцептологія, 

лінгводискурсологія, лінгвопрагматика, власне (лінгво)стилістика тощо.  

Тож крім усталених методів, якими користуються мовознавство, 

лінгвопоетика спирається у своєму поступі й на такі суто лінгвістичні методи, 

техніки й прийоми аналізу, як метод комплексного аналізу художнього тексту 

та комплексного дослідження позатекстових факторів мовної особистості 

письменника (мовне оточення, освіта, лектура та ін.); описовий 

(дескриптивний) метод, у т.ч. й процедура естетичного спостереження над 

словом у художньому тексті; метод компонентного аналізу (безпосередньо 
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спрямований на розкриття семантичних основ поетичної образності); метод 

польового моделювання (дослідження певним чином упорядкованих шарів 

лексики); контекстуальний аналіз [148, с. 23–24]; 

У контексті філологічного симбіозу лінгвопоетична інтерпретація 

художнього простору ДС пов’язана з осмисленням динаміки образних 

асоціацій, рівня емоційного та естетичного впливу на адресатів. 

Лінгвопоетичний підхід до словесно-художньої творчості спрямований не 

лише на виявлення стилістичних прийомів або мовних засобів, а й на 

роз’яснення емоційно-естетичного впливу художнім твором. Мета 

лінгвопоетичного аналізу полягає в тому, щоб визначити, як саме та чи інша 

одиниця (слово, словосполучення, граматична форма, синтаксична 

конструкція) «включається» у процес словесно-художньої творчості, яким 

чином те чи інше поєднання мовних засобів приводить до створення 

естетичного ефекту (В. Я. Задорнова [111]). 

У цьому зв’язку виникає й потреба кваліфікувати досліджувані МП як 

цілісні художні тексти, як своєрідного мовленнєво-словесного акту між 

автором і читачем, що переносять його в дискурс минулого – дискурс 

Середньовіччя. Все це передбачає новий, інтенційно-рецептивний підхід до 

витлумачення подій доби Середньовіччя у різних лінгвопоетичних аспектах.  

У кожному ХТ визначається функціонально-стильова й жанрова 

специфіка, його інформативність, прагматизм (Т. ван Дейк, Ф.С. Бацевич), 

світоглядна й естетична позиція автора, авторський задум (М. М. Бахтін), образ 

автора (В. В. Виноградов, М. П. Крупа), суб’єктивна модальність (Г. Золотова, 

С. Я. Єрмоленко). Л. Г. Бабенко і Ю. В. Казарін художній текст осмислюють як 

складний знак, що виражає знання письменника про дійсність, втілені у його 

творі як індивідуально авторська картина світу» [9, с. 24]. 

 

1.3.3. Послідовність і етапи дослідження. Спираючись на 

принципи і підходи вивчення лінгвопоетики, прагнучи до комплексного 
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вивчення репрезентації ДС німецькою художньою прозою ХХ ст., було 

вибудувано трирівневий тактико-стратегічний алгоритм дослідження з такими 

етапами, як підготовчий, власне дослідницький і завершальний.  

1. Підготовчий етап є базовим для теоретико-методологійного стану 

вивчення питання ДС, на основі якого сформовано набір критеріїв для 

окреслювання об’єкта дослідження та відбору матеріалу. Підготовчий етап 

присвячено аналізу спеціальної літератури з медієвістики як науки про писемні 

пам’ятки Середньовіччя, яке репрезентувало свою естетику на релігійно-

християнському інтерпретуванні історії як феномену культурного простору 

(П. В. Білоус [28; 29; 30], А. Я. Гуревич [78; 79], Е. Жильсон [106; 316; 317], 

Ж. Гофф [102; 103], І.В. Качуровський [129], О. Д. Огуй [198], О.М. Сліпушко 

[249], Й. Хейзига [273], Г. Яусса [297; 327]).  

У дослідженні лінгвопоетичної репрезентації ДС у німецькій художній 

прозі ХХ ст. доцільно виходити з культурно-історичного аспекту цього поняття 

як способу художнього викладу, використовуючи висновки науковців, які по-

різному трактують його специфіку та механізм (Н. Д. Арутюнова [354], 

Ф. С. Бацевич [12; 14], І.А. Бехта [25], В.В. Богданов [38], В.І. Карасик [126], 

Н. В. Кондратенко [140], О. C. Кубрякова [149], О. С. Переломова, [204; 205], 

А. М Приходько [218; 221; 222], К. С. Серажим [243], Ю. С. Степанов [377] та ін.).  

Опрацювання літератури для адекватної орієнтації автора в ДС 

спричинило використання дедуктивного та індуктивного підходів до 

накопичення знань, а її систематизація та усвідомлення – процедур аналізу та 

синтезу, а також порівняння окремих теоретичних викладок та відповідних 

узагальнень. Сприяли вони також виробленню ключових понять роботи – 

«дискурс», «художній текст», «відтворення» тощо. При цьому ми 

послуговувалися науковими джерелами про принципи лінгвостилістичного 

(Е. С. Азнаурова [1], М. М. Бахтін [16; 17], Ф. С. Бацевич [12; 13; 14], 

В. Богданов [38], Т. П. Беценко [23], Н. С. Болотнова [40], В. Дем’янков [87], 

С.Я. Єрмоленко [96; 97; 98], Н. В. Кондратенко [140], В. В. Красних [146], 



  78

О. О. Потебня [216; 217], К. С. Серажим [243] та ін.) і лінгвопоетичного аналізу 

ХТ (І. А. Галуцьких [69; 70], О. Ю. Дубенко [92], В. Я. Задорнова [110; 111], 

В. І. Кононенко [141], А. О. Ліпгарт [164; 165], А. М. Науменко [187; 188] та ін.). 

Наступні етапи сприяли верифікації безпосереднього аналізу 

емпіричного матеріалу, зокрема на основі використання загальнонаукових 

методів і застосування відповідних методів аналізу. 

2. Дослідницький етап проводився на основі комплексу 

лiнгвoпoeтичного та інтерпретаційно-текстового, описового та інших методів 

дослідження дискурсу і тексту для лінгвопоетичного відтворення мовної та 

концептуальної картин світу в ДС. З цією метою було використано комплекс 

основних і допоміжних методів й процедур аналізу. 

Серед головних дослідницьких методів у дисертації використано власне 

лінгвопоетичний, структурно-семантичний і лiнгвoкoнцептуaльний. 

2.1. Власне лінгвопоетична інтерпретація базується в роботі на 

процедурах і прийомах герменевтичного тлумачення художнього простору, 

доповнюване використанням і тлумаченням позатекстових факторів мовної 

особистості письменника (мовне оточення, освіта, лектура тощо). Основною ж 

метою цієї інтерпретації, як наголошувалося вище, є «дослідження художнього 

тексту як організованої системи мовних засобів, що відображає певний ідейно-

тематичний, образний і естетичний зміст тексту» [163, с. 59]. 

2.2. Структурно-семантичний метод посприяв інвентаризуванню та 

упорядкуванню засобів мовного аранжування текстів МП і водночас дозволив 

простежити функціонування наскрізних образів, мовних знаків культури 

у горизонтальному та вертикальному контекстах. Відповідний етап проводився 

у декілька кроків: аналіз лексики християнського світогляду, з’ясування 

дискурсивної значущості топонімічної лексики, мовних одиниць емоційно-

смислового маркування дискурсивного простору, виокремлення 

текстоспецифічних особливостей середньовічного листування тощо. Комплекс 

пов’язаних з ним прийомів і процедур дозволив водночас інвентаризувати 
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й упорядкувати засоби лінгвопоетичного аранжування дібраних для аналізу 

текстів МП ХХ ст. як важливих репрезентантів ДС. 

2.3. Лiнгвoкoнцептуaльний метод дозволив здійснити реконструкцію 

художньої моделі світу автора у вимірах національних і наднаціональних 

цінностей та вибудовувати систему ментальних домінант ДС задля кoгнiтивнo-

семaнтичнoгo мoделювaння його концептoсистеми. На основі відповідного 

аналізу (Н. С. Болотнова [40], С. Г. Воркачев [66], О. І. Голованова [77], 

В. І. Карасик [126], О. О. Селіванова [239; 240]); первинних культурних утворень, 

що транслюються у різні сфери буття (Т. П. Вільчинська [65], С. Г. Воркачов [66], 

В. І. Карасик [126], В. А. Маслова [172; 173], Ю. С. Степанов [256; 257], 

Л. С. Піхтовнікова [206; 208], А. М. Приходько [218; 219; 220], С. М. Щербина 

[293] та ін.) було підтверджено, що за своєю природою концепт є ментальною 

сутністю, співвіднесеною зі знаннями, які формують уявлення про світ, 

впливають на історико-культурні чинники, які в німецьких художніх текстах 

ХХ ст. утворюють формулу середньовічної ментальності. Концепти 

проаналізовано з позицій лінгвопоетики й дозволило кваліфікувати їх як 

складну полімодальну одиницю, яка, акумулючи людський досвід, здатна 

втілюватися в художній мові за допомогою найрізноманітніших засобів. 

2.4. Серед допоміжних методів і прийомів лінгвопоетичного аналізу 

німецьких текстів МП ХХ ст. як репрезентантів ДС у пригоді стали такі:  

- мiждисциплiнapний, який уможливлює теоретичне узагальнення та 

цілісне осмислення основних наукових поглядів на феномени «дискурс», 

«лінгвопоетика», «структура», «семантика», «концепт» як на ключові елементи 

дослідження;  

- oписoвий, який передбачає аналіз мовних фактів, що їх можна 

безпосередньо спостерігати, спираючись на процедури естетичного 

спостереження над словом у ХТ і на елементи компонентного аналізу, що так чи 

інакше спрямовані на розкриття семантичного підґрунтя поетичної образності. 
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Дослідницький етап пов’язаний також із з’ясуванням типових 

когнітивно-комунікативних рис, властивостей і параметрів ДС, відтворених 

у МП ХХ ст.: з описом їхнього когнітивного потенціалу (структурно-

семантична типологія, концептуальний простір, концептосистема) та 

комунікативно-функційної реалізації (текстоспецифічне аранжування 

і стилістична своєрідність). 

3. Завершальний етап – це оформлення результатів роботи над 

першими двома, а також підведення підсумку щодо моделювання 

лінгвопоетичної репрезентації ДС у німецькій художній МП ХХ ст.  

На кожному етапі дослідження простежувалися інтегральні та 

диференціальні риси досліджуваних ХТ – репрезентантів ДС, які 

встановлюються шляхом ретельного аналізу. Науково релевантні дані, 

отримані на підставі комплексного застосування описаних методів, методик, 

технік, прийомів і процедур, дозволили провести аналіз МП. Загалом відомості, 

отримані на цих етапах аналізу, виявилися корисними при поясненні фактів, 

одержаних на дослідницьких етапах. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Дискурс Середньовіччя – це певний тип буттєвого дискурсу з 

окремими рисами інституційності, заданий соціокультурно зумовленими 

приписами релігійної комунікації, християнської моралі та доренесансної 

естетики. Будучи феноменом історичного порядку, він дійшов до нас у вигляді 

певної множини прозових медієвістичних творів – художніх тексів ХХ ст., у 

яких зафіксовано щонайменше дві буттєві сфери: «видима» (власне лінгвальна) 

та «невидима» (екстралінгвальна).  

2. Наукові студії про медієвістику, предметом якої є середньовічне 

письменство, мотивують перестановку досліджуваних акцентів на культурних 
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досягненнях німецького народу. Формування феномену західноєвропейського 

типу культури відбувалося на основі поширення християнства, центральною 

для якого є ідея Творця і творення усього на Землі. Розуміння культури 

минулого можливо за умови історичного підходу з урахуванням світогляду 

людей того часу (історико-антропологічна теорія А. Гуревича).  

3. Значимість медієвістики полягає в рецепції Середньовіччя (Г. -

В. Ґоец), у репрезентації «минулої реальності» (О. Ексле), у функції 

«зчленування» (С. Маценка) поміж літературознавством і лінгвістикою. 

Історичні й економічні джерела минулого підтверджено в літературних 

свідченнях, які містять естетичну насолоду, вражаючу інаковість, характер 

моделі середньовічних текстів. Медієвістичну прозу ХХ ст. розглянуто з 

акцентами на «горизонтах» (Г. Яусс) сприйняття художнього тексту – 

«первинному горизонті» й «горизонті та досвіду реципієнта». 

4. Художній текст як джерело лінгвостилістики й лінгвопоетики є 

об’єктом різних міждисциплінарних студій: мовознавство визначає його роль у 

розвитку літературної мови, урізноманітненні її словника, активізації 

потенційних можливостей мовної структури, реалізованих в індивідуальному 

мововжитку; літературознавство поглиблює знання про психологію 

індивідуальної творчості, соціальний контекст художніх творів, місце 

творчості письменника в історії літературних стилів. Аналіз системи 

мовностилістичних засобів та засобів зображальності сприяє глибшому 

усвідомленню ідейно-естетичної цінності художнього твору.  

5. Художній текст як об’єкт лінгвопоетики вивчається переважно з другої 

половини ХХ ст. й розглядається у триєдності своїх структурно-граматичного, 

змістово-семантичного та комунікативно-прагматичного аспектів. В опорі на 

вчення О. О. Потебні про об’єктивний зміст слова (значення, закріплені за ним 

мовцями в різних мовленнєвих ситуаціях упродовж віків і зафіксовані 

у словниках) і суб’єктивний зміст слова (значення або їхні нюанси, які воно 

здобуває у конкретному художньому творі) доцільними є такі принципи 
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аналізу художнього твору: аналіз взаємодії змісту і форми, системний підхід, 

принцип історизму. 

6. Вибір текстів для наукового дослідження здійснено за принципом 

заглиблення в різновекторні перипетії середньовічного світогляду й 

світовідчуття, розкриття історичного тла через естетику літературних напрямів 

ХХ ст. (романи Г. Гессе, Л. Фейхтванґера, Л. Рінзер). У прозі цих письменників 

провідним є сюжетний фактор, за допомогою якого подано знання історичної 

та мовної норм, всього культурно-історичного контексту, розуміння 

співвідношення між тогочасними й сучасними функційними стилями. 

7. Обґрунтування лінгвопоетичних особливостей німецькомовної 

історичної прози ХХ ст. як репрезентанта дискурсу Середньовіччя потребує 

залучення методів, розроблених для інтерпретації художнього тексту, де 

головними є естетична функція слова та мовні форми багаторівневої 

семантичної структури.  

8. Для сучасних медієвістичних студій актуальним є визначення 

реконструкції лінгвокультурних категорій. За висновками вчених, 

реконструкція відбувається через аналіз літературних пам’яток, аналіз певних 

фрагментів мовної картини світу, етимологічно-змістовий аналіз слів, який 

сприяє проникненню в «глибину століть» (О. Д. Огуй).  
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РОЗДІЛ 2. 

 

ЛІНГВОПОЕТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ  

В  ДИСКУРСІ  СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

 

Переосмислення місця і ролі мови у системі «мова – культура – людина» 

викликає інтерес до досліджень мовної картини світу, її складників. Мовна 

картина світу розуміється у цій праці як «представлення предметів, явищ, 

фактів ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв 

поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним 

результатом концептуальної репрезентації дійсності» [370, с. 441].  

Авторитетна думка О. О. Селіванової про те, що мовна картина світу «не 

є ізоморфною концептуальній категоризації світу, а є її підсистемою» [370, 

с. 441], дає підстави вважати, що обидві вони співвідносяться між собою 

у родо-видовий спосіб. А це означає, що мовна картина світу включає в себе 

концептуальну і що вивчення першої (розділ 2) має передувати вивченню 

другої (розділ 3).  

Відомо, що в найбільш повному своєму обсязі мовна картина світу 

втілюється в художньому тексті. М. М. Шанський зауважує, що завданням 

лінгвістичного (і лінгвопоетичного в т.ч.) аналізу ХТ є розгляд застарілих слів 

і зворотів, лексичних і фразеологічних архаїзмів та історизмів; незрозумілих 

фактів поетичної символіки; діалектизмів, професіоналізмів і термінів; 

індивідуально-авторських новотворів; ключових слів з певним конкретним 

змістом; застарілих або ненормативних фактів у галузі фонетики, морфології та 

синтаксису [285, с. 54]. Л. В. Щерба свого часу вказував, що необхідно вивчати 

також і ті мовні особливості ХТ, які допомагають «виразити ідейний та 

емоційний зміст літературного твору», а не зосереджуватися лише на історико-

літературному та історико-культурному аналізі [292, с. 97].  
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Мовна картина світу, відтворена в художніх текстах, які в нашому випадку 

є прозовими, медієвістичними, уявно-історичними творами ХХ ст. і в такому 

своєму вигляді відтворюють ДС, конституюється в авторському уявленні 

завдяки майстерному використанню специфічної лексики, фразеології, 

стилістичних прийомів, а також текстоспецифічному маркуванню художнього 

простору. 

 

 

2.1. Ідіостиль Гільдеґарди фон Бінген  

       як мовленнєвий прообраз дискурсу Середньовіччя  

 

Одним із художніх прийомів у аналізованих текстах є містика, видіння 

людям, які потребують допомоги, або тим, хто може зцілити, передбачити 

майбутнє. А. Момрик з цього приводу зазначив, що історіографи 

Середньовіччя намагалися писати історію свого народу «від самого початку». 

Виникнення людства описувалося як безперервне розгалуження генеалогічного 

дерева, корені якого започатковуються в біблійній старовині. «Релігійно-

містичний світогляд середньовічної людини сприймав звернення до біблійних 

легенд за своєрідну санкцію на існування кожного народу, якому, відповідно, 

шукали місце на одній з гілок біблійного дерева» [180, с. 111]. 

Прикладом християнсько-містичного в мові, книжності й бутті є життя й 

писемні твори Гільдеґарди фон Бінген / Hildegard von Bingen (1098–1179), 

доробок якої «західні медієвісти вважають віхою розвитку європейської 

культури» [181, с. 446]. Її праці охоплюють різні сфери середньовічного 

пізнання – космологію, антропологію, медицину, етику, лінгвістику, поезію, 

пророцтво та багато інших. Діяльність абатиси припала на ХІІ ст. – час 

стрімкого злету середньовічної культури, відповідно й мови як культурного 

коду, коли в Західній Європі поширення набувало християнство, яке спиралося 

на латинську та грецьку мови, коли виникає література латинською 
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і національними мовами з розмаїттям жанрів (героїчний епос, лицарська 

література, поезія трубадурів і мінезингерів, байки і поезія вагантів). У цей час 

панівною мовою літератури став своєрідний «койне-функціолект як середньо-, 

так і південнонімецького походження, що, будучи позбавленим діалектних рис 

і наповнений ним специфічною лексикою, служив для літературної придворної 

комунікації» [305, с. 180–182]. Отже, існувала мова релігії, книжно-писемної 

культури (переважно латина) та народна мова, яка використовувалася в 

повсякденному житті та частково на письмі. 

Гільдеґарда Бінгенська зруйнувала всі уявлення про жінку 

Середньовіччя, коли жінка була безправною й лише несла «гріх праматері». 

Німецька монахиня, настоятелька монастирів, створила енциклопедію знань 

того часу, хоча й почала писати в сорок два роки, коли їй відкрилася суть 

Святого Письма й прийшло веління записувати все, що буде явлено. У вісім 

років її віддали в бенедиктинський монастир, що й означило її життєву долю: 

стати Нареченою Христа, й аж до смерті, 1179 року, Гільдеґарда пише збірки 

видінь, літургійну поезію та музику, виганяє, за переказами, бісів та зцілює 

численних паломників, що прагнуть зустрічі з нею, зустрічається або 

листується з Бернардом Клервосським, папою Євгенієм ІІІ, Фрідріхом 

Барбаросою, із багатьма іншими можновладцями, церковними ієрархами та 

діячами культури, засновує жіночі бенедиктинські монастирі на Рупертсберзі 

та в Айбінгені, багато подорожує берегами Рейна, проповідуючи в містах перед 

кліром і парафіянами. Усі свої твердження вона підкріплювала посиланнями на 

«Голос з Небес» [181, с. 449]. 

Правильність обраного шляху Гільдеґарда Бінгенська не заперечувала: 

про любов до Бога говорила у проповідях, писала у працях, листах. Так, у листі 

до монаха Віберта фон Гемблоукса (Wibert von Gembloux) Гільдеґарда ділиться 

філософськими роздумами про те, що людина водночас земна і небесна істота. 

Чим більше пізнає гарний світ, тим більше любить Бога: «Der Mensch ist irdisch 

und himmlisch zugleich; durch die gute Wissenschaft der vernünftigen Seele ist er 
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himmlisch, durch die böse Wissenschaft aber ist er gebrechlich und finster; je mehr 

er sich im Guten erkennt, desto mehr liebt er Gott» [391, с. 36].  

У цьому ж листі наведено Псалом 131 (8, 9): «Tochter Babylons! Elend bist 

du, und glückselig ist der Mann, der dir wieder vergilt, was du uns angetan! 

Glückselig der Mann, der deine Kinder erfasst und an einem Felsen zerschmettert!» 

[391, с. 36]. Її пояснення псалому: «Das heißt: Die menschliche Begierlichkeit 

wurde vom Geifer der Schlange übergossen. Sie ist arm und bedürftig, weil sie in der 

tiefsinnenden Erkenntnis ehrenvoller Auffassung entbehrt… Glückselig aber  ist, wer 

es erfaßt und festhält, dass er von Gott lebt, und wen seine Wissenschaft lehrt, dass 

ihn Gott erschaffen und erlöst hat, und wer wegen dieser Erlösung alle schlechte 

Sündengewohnheit in sich vernichtet» [391, с. 36].  

Її праці, що дійшли до нас, «підпорядковані відповідній релігії та 

пов’язаній з нею сакральною мовою, тобто мовою Святого Письма та 

богослужіння» [95, с. 36], вони містять німецьку християнсько-богословську 

систему й тісно переплетені із богослов’ям як наукою: «Scivias» (1141–1151) 

(«Пізнай шляхи світла – тобто Господа»), «Liber Vitae meritorum» (1158–1163) 

(«Переваги книги життя») і «Liber divinorum operum» (1163–1173) («Книга діл 

Господніх»).  

Ставлення до черниць того часу було більш cтриманим, адже вони 

покинули мирське життя, присвятивши його служінню Богу. Черниці мали 

статус у суспільстві вищий, ніж сімейні жінки і вдови, але не мали права вести 

церковну службу, не могли мати сан церковнослужителя, проповідувати, 

очолювати монастирі. Гільдеґарда ж із знатного лицарського роду 

Бермерсхаймів, про який є згадки у хроніках VІІІ ст. Дослідники її творчості 

(Р. В. Гуревич [80], Дарія Морозова [181], Т. В. Мосякіна [183], Тереза 

Оболевич [196], О. І Шульман [291]) саме родинним походженням пояснюють 

її вплив і взаємовідносини з можновладцями того часу, статус абатиси 

монастиря в Бінгені, дозвіл писати твори й трактувати свої видіння, зцілювати, 

займатися мистецтвом.  
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У книзі вибраного «Wisse die Wege» Гільдеґарда пояснює видіння так: 

«Die Kraft geheimnisvoller Mysterien und staunenswerter Visionen fühlte ich in 

wundervoller Weise von meinem Kindheitsalter, das heißt von meinem fünften Jahre 

an, so wie ich sie noch heute fühlte. Ich erzählte jedoch davon nur einigen wenigen 

Ordenspersonen, die wie ich im Kloster lebten. Ich unterdrücke sie bis jetzt, da sie 

Gott in seiner Gnade offenkundig machen will…» [391, с. 173].  

Гільдеґарда не лише передає містичні передбачення, а й описує, що вона 

бачить і чує: «… Und was ich in meiner Vision niederschreibe, das sehe und höre 

ich. Ich schreibe auch keine anderen Worte als die, welche ich höre, nieder und bringe 

sie in ungeteilten lateinischen Worten vor, wie ich sie eben in der Vision höre; denn 

ich lerne in den Gesichtern nicht, wie ein Philosoph zu schreiben, auch sind jene 

Worte nicht wie Worte, die von Menschenmund ertönen, es ist vielmehr wie eine 

blitzende Flamme und wie eine Wolke, die sich in reiner Luft bewegt» [391, с. 39].  

Герої її містичної прози – численні ремінісценції Старого й Нового 

Заповітів: Церква (діва, жінка), Мудрість Божа, Христова Наречена, Діва 

Марія, Бог, символічні та алегоричні образи й сама оповідачка: «Ich bin die 

Furcht Cottes, ich bereite euch, überselige Töchter, vor, dass ihr den lebendigen 

Cotte anschauen könnt und nicht zugrunde geht» [391, с. 204]; «Außer dem schaute 

ich eine Frau, die in ihrem Leibe eine vollkommene Menschengestalt trug» [391, 

с. 178]. Вона описує церкву як місце знань і провідника істини, що успадкувала 

апостольське вчення. Розкриває містеріальне значення церкви, застосовує 

земні порівняння церкви з коштовним камінням, нареченою Христа та тілом 

жінки. У словнику «Lingua ignota», який уклала Гільдеґарда, існують і поняття, 

пов’язані з церквою: crizia (церква), spancriz (освячення церкви), iamischiz 

(збірка церковних гімнів), ophalin (храм), kaido (святиня), criz (священний), 

scailo (священник), clainzo/monzchia (монастир), Stalticholz (вівтар), Phalischer 

(анахорет) тощо [183, с. 131]. 

Творчість і діяльність Гільдеґарди припадає на 

середньоверхньонімецький період розвитку мови – період німецьких містиків, 
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коли виникли писемні твори народною мовою та проповіді, у яких учили 

пізнавати Бога почуттями та інтуїцією. «Єдиний зміст людського життя – це 

екстатичне осягнення Бога через любов до нього, знищення любові до себе 

шляхом упокорення себе, коли душа в стані повного самозабуття перед лицем 

безкінечної всемогутності Бога максимально уподібнюється йому. Екстатичне 

сприйняття Бога через неоплатонічне августінське розуміння світла 

продовжили німецькі містики XII–XIV ст., завперш Гільдеґарда з Бінгена, 

Мехтгільда з Магдебурга» [197, с. 180].  

Гільдеґарда Бінгенська належала до середньовічних книжників, які, за 

гіпотезою О. М. Сліпушко, виступали носіями головних ідей, репрезентантами 

бачення світу, а їхня еволюція як розвитком системи ідей, так і розвитком 

книжності протягом ХІ–ХІІІ ст. Біблійний канон визначав ідейно-тематичний 

спектр книжності, іконографічний канон зробив суттєвий вплив на формування 

специфіки образів. «Образ автора в добу Середньовіччя – це представлений у 

книжності виразник світогляду і світовідчуття творця літературних текстів, 

який визначається канонами жанру та культурними, естетичними і духовними 

настроями часу [249, с. 33].  

За висновками Л. В. Левшун, для адекватного розуміння творчості у 

канонічній християнській культурі набувають значення такі положення 

іконології святих отців: богопізнання, пріоритетність символічного образу в 

передаванні знань про істину, онтологічна і генетична співвіднесеність 

художнього образу з його трансцендентним первообразом через подібність, 

уявлення про художній образ як «онтологічний портрет» реальності, здатність 

художнього зображення виявляти зображуване точніше, ніж воно представлено 

в його трансцендентному архетипі та емпіричній реальності [158, с. 99].  

У видіннях, у медичних трактатах і книгах про природу, про її вплив на 

організм людини домінантною є думка, що головне в житті – Божа допомога, 

тому необхідно частіше звертати погляд до Неба. У третій книзі подано такий 

підзаголовок: «Die hier verzeichneten, von Gott gezeigten Heilmittel werden den 
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Menschen entweder von den Krankheit befreien, oder er wird sterben und Gott will 

ihn nicht gesund machen» [391, с. 115]. А далі йде перелік, від чого і як 

лікуватися (нагадує «Мерзебурзьке заклинання»): «Gegen Haarausfall», «Gegen 

melancholisches Kopfweh», «Was folgt, geht gegen Lungenleiden», «Gegen 

Augenschwäche», «Für schwarze Augen», «Gegen Gehörschwund», «Gegen 

Zahnschmerz», «Für die Kräftigung der Zähne», «Gegen die Würmer in den 

Zähnen», «Gegen Nierenschmerzen», «Gegen Impotenz des Mannes», «Gegen 

Unfruchtbarkeit der Frau», «Gegen Schlaflosigkeit».  

Пояснення тієї чи тієї хвороби, лікування її, Гільдеґарда трактує у зв’язку 

з видіннями від Всевишнього, усі захворювання у людей, на її переконання, 

через непослух, через гріхи, які йдуть ще від Адама: «Von den Krankheiten. Daß 

manche Menschen an verschiedenen Krankheiten leiden, kommt von der allzu 

wässerigen Feuchtigkeit in ihrem Geblüte her. Wäre nämlich der Mensch im 

Paradiese geblieben, so hätte er keine wässerige Feuchtigkeit in seinem Blute, von 

der viele Übel kommen, sondern unversehrt wäre sein Fleisch und das Gute verließ, 

wurde er der Erde ähnlich, die vorbringt und die gute und schlechte Feuchtigkeit 

und Saft in sich hat. Denn weil Schlechtes genossen wurde, ward das Blut der Söhne 

Adams in Giftsamen verwandelt, aus dem die Menschenkinder entstehen. Und so ist 

ihr Fleisch eitrig und durchlöchert. Diese Eiterbeulen und Öffnungen bewirken in 

den Menschen einen Rauch von einer Art Unwetter und Feuchtigkeit, woraus die 

wässerige Feuchtigkeit im Blute entsteht und zusammengeballt wird, und das bringt 

wieder die verschiedenen Krankheiten in die Körper der Menschen… Wäre Adam im 

Paradise geblieben, so hätte er herrlich süße Gesundheit in der besten Hülle 

behalten, so wie der kräftigste Balsam den köstlichsten Wohlgeruch entsendet; so 

aber hat der Mensch im Gegenteil in sich das Gift, wässerig feuchtes Blut und 

mannigfache Krankheiten…» [391, с. 72–73]. 

Отже, лінгвопоетичні одиниці світогляду й праць Гільдеґарди, 

проповідей і містичних видінь зосереджено на проблемі Богопізнання, Бога й 

людини, взаємовідносин між ними, вони містять настанови до духовного та 
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морального життя, що базуються на Святому Письмі як фундаменті 

християнського віровчення, Божественному Об’явленні та традиції Церкви з 

відповідною поетикою.  

 

 

2.2. Лексика християнського світогляду і монастирського життя 

 

В основі відтвореного засобами художньої прози ДС – історично-умовне 

тло, християнсько-містичне світовідчуття й світогляд середньовічної людини. 

Як зазначалося, дискурсивно релевантні події відбуваються переважно 

у середньовічних монастирях Франції і Німеччини (das Kloster Mariabronn, das 

Priorat St. Marsel, das Kloster St. Denis, das Kloster Paraklet), які були центрами 

освіти й культури, а «монахи вважалися єдиними освіченими людьми того 

часу» [15, с. 32].  

Переконливим підтвердженням цього є художній опис життя монастиря 

Mariabronn, католицьких монахів і учнів у ньому, як центру освіти й духовності 

у романі Г. Гессе «Narziss und Goldmund». З перших сторінок твору реципієнт – 

клієнт ДС – занурюється в атмосферу середньовічного навчального осередку, з 

якого або виходять освічені люди, або залишаються монахами на весь вік. 

Життя людей того часу (агентів ДС) підпорядковане давнім релігійним звичаям 

і традиціям: «Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des 

Klostereinganges von Mariabronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum, ein 

vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht... 

Unter dem ausländischen Baume waren schon manche Generationen von 

Klosterschülern vorübergegangen, ihre Schreibtafeln unterm Arm, schwatzend, 

lachend, spielend, streitend, je nach der Jahreszeit barfuss oder beschuht, eine 

Blume im Mund, eine Nuss zwischen den Zähnen oder einen Schneeball in der Hand. 

Immer neue kamen, alle paar Jahre waren es andere Gesichter, die meisten einander 

ähnlich: blond und kraushaarig. Manche blieben da, wurden Novizen, wurden 
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Mönche, bekamen das Haar geschoren, trugen Kutte und Strick, lasen in Büchern, 

unterwiesen die Knaben, wurden alt, starben. Andre, wenn ihre Schülerjahre vorbei 

waren, wurden von ihren Eltern heimgeholt, in Ritterburgen, in Kaufmanns und 

Handwerkerhäuser, liefen in die Welt und trieben ihre Spiele und Gewerbe, kamen 

etwa einmal zu einem Besuch ins Kloster zurück, Männer geworden, brachten kleine 

Söhne als Schüler zu den Patres, schauten lächelnd und gedankenvoll eine Weile 

zum Kastanienbaum empor, verloren sich wieder. In den Zellen und Sälen des 

Klosters, zwischen den runden schweren Fensterbogen und den strammen 

Doppelsäulen aus rotem Stein wurde gelebt, gelehrt, studiert, verwaltet, regiert; 

vielerlei Kunst und Wissenschaft wurde hier getrieben und von einer Generation der 

andern vererbt, fromme und weltliche, helle und dunkle. Bücher wurden geschrieben 

und kommentiert, Systeme ersonnen, Schriften der Alten gesammelt, 

Bilderhandschriften gemalt, des Volkes Glaube gepflegt, des Volkes Glaube 

belächelt. Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, Einfalt und Verschlagenheit, Weisheit 

der Evangelien und Weisheit der Griechen, weiße und schwarze Magie, von allem 

gedieh hier etwas, für alles war Raum; es war Raum für Einsiedelei und Bußübung 

ebenso wie für Geselligkeit und Wohlleben…» [393, c. 9–10].  

ДС пов’язаний із відтворенням релігійної сфери комунікації, з 

обґрунтуванням, доказом. У МП багато прикладів донесення до вірян 

і мешканців монастиря суті християнських істин, формування ставлення до 

життя відповідно до Євангелія: «Du bist wie ich ein Christ du bist wie ich zum 

Klosterleben entschlossen, du bist wie ich ein Kind des guten Vaters im Himmel. 

Unserе beider Ziel ist dasselbe: die ewige Seligkeit. Unsere Bestimmung ist dieselbe: 

die Rückkehr zu Gott» [393, с. 9]. Християнська культура Середньовіччя 

перебувала під великим впливом монахів-аскетів, які вивищували незайманість 

і різко виступали проти почуттів, проти жіночих спокус. Той, хто залишався в 

монастирі, повинен був позбутися світського життя, а жити за Божими 

заповідями: «Mein Ziel aber liegt nicht im Ungewissen, es liegt hier, im Kloster, es 
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fordert mich zu jeder Stunde. Ich darf dein Freund sein, aber ich darf nicht verliebt 

sein. Ich bin Mönch, ich habe das Gelübde getan» [393, с. 88].  

Читання літургійних текстів у монастирі було цілісним процесом, який 

вимагав повного занурення в нього того, хто читає та повного відтворення 

прочитаного в пам’яті. Інший спосіб безпосередньо пов’язаний зі спробою 

глибинного проникнення у сенс Біблії. Мовчазне читання про себе, яке 

переходило у медитацію. М.О. Бондарко прокоментував фрагменти рукопису 

німецьких медитативних молитов і трактатів «De exterioris et interioris hominis 

compositione», що приписують Давиду Аугсбурзькому – наставнику новіціїв у 

Регенсбурзькому і Аугсбурзькому францисканських конвентах (прибл. 

1272 р.), у якому давньонововерхньонімецький текст знаходиться на перетині 

усної і писемної сфери комунікації, дає уявлення про практику молитовної 

мови, роздуми і споглядання як взаємопов’язані процеси. «У духовній 

літературі пізнього Середньовіччя стара монастирська традиція meditatio і 

ruminatio зазнає деяких змін. Поряд з численними повторами одних і тих же 

молитов виникають власне молитовні споглядання, пов’язані з виявом 

індивідуального осмислення молитовного тексту, що були самостійними 

варіаціями на теми Святого Письма, порушені у процесі lectio divina. У XIII ст. 

міняється вся структура церковно-релігійного життя у Західній Європі» [43, 

c. 591].  

Л. Рінзер часто згадує монастир «Параклет», у якому черницею була 

Елоїза, але ця назва «ножем» врізалася у свідомість Астролябіусу: «Ich musste 

erst einmal mit aller Sicherheit wissen, ob meine Mutter im Kloster Paraklet war. Sie 

konnte ja in ein anderes Kloster gebracht worden sein. Also, ein Ritt zum Paraklet... 

Das Kloster noch ziemlich neu. Ringsum junge Pflanzungen. Hier regierte jemand, 

der für Ordnung sorgte. Eine Frau. Die Priorin. Oder Äbtissin. Hier also» [394, 

с. 89]; «Was für ein Haus? Wir hatten keines gesucht. Es ist ein Kloster, sagte der 

Holzfäller, es heißt «zum Paraklet». Zum ersten Mal hörte ich diesen Namen, und er 

sagte mir nichts. Was sollte ich dort? [394, c. 32]; Dieses Wort „Paraklet“ wurde 
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zum Messer, mit welchem das Schicksal immer wieder auf mich einstach. Vater, 

Sohn, ja und der Paraklet. Der Name für das Kloster, in dem meine Mutter Nonne 

ist. Die andre Trinität: Abaelard, Pierre Astrolabius, Heloise. Das schiefe, 

blasphemische Bild bleibt mir eingebrannt» [394, c. 59].  

Німецький ДС передає атмосферу середньовічного осередку вченості й 

побожності, мудрості Євангелій і мудрості греків, віри й буття людини. За 

визначенням Б. Б. Шалагінова, письменники першої половини ХХ ст. востаннє 

зробили спробу «зобразити людину на тлі універсальних сутнісних сил і 

ціннісних вимірів, серед яких однаково важливе місце займали природа й 

історичний процес, безпосереднє відчуття світу й аналітичне його розуміння» 

[282, с. 161]. 

Події роману Г. Гессе «Narziss und Goldmund» відбуваються переважно 

у середньовічному монастирі Маріабронн. У тексті розповідається про буття 

католицьких монахів, про пошук життєвого шляху, його призначення, яке 

подано на рівні протилежного вибору двох друзів: Нарцис іде в духовність, у 

науку, Ґольдмунд – у реальне життя, у творчість. Ґольдмунд, подібний до 

каштана, втілює сферу материнського, стремління до чуттєвого й синтетичного 

освоєння дійсності. Ґольдмунд – це горизонталь. Нарцис подібний до 

монастиря, символізує чоловіче, духовне начало, аналітичний принцип 

існування: «Wohl, auch der Abt war noch da, auch ihn hatte er verehrt, auch ihn 

geliebt und ein hohes Vorbild in ihm gesehen. Aber die andern, die Lehrer, die 

Mitschüler, der Schlafsaal, der Speisesaal, die Schule, die Übungen, die 

Gottesdienste, das ganze Kloster – ohne Narziss ging es ihn nichts mehr an» [393, 

c. 91]. Нарцис – вертикаль. «Два образи, представлені у першому ж реченні, – 

образ каштанового дерева й образ монастиря, – суть двох емблем, двох 

символів, що вказують на дві основні сфери романтичної дійсності. Каштанове 

дерево – коло ідей, представлених Ґольдмундом, монастир же – духовна сфера, 

представлена Нарцисом» [125, с. 102]. І каштан, і монастир взаємодоповнюють 

один одного, як і герої роману.  
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Ґольдмунд відчув шляхетність, інтелектуальність Нарциса й захопився 

ним, коли вперше прийшов на заняття в монастирі, він не міг збагнути, як 

молодий монах, подібний до принца, так багато знає: «Der Pförtner war nett mit 

ihm gewesen, der Abt war ihm so freundlich begegnet, drüben im Stall stand Bleß 

und war ein Stück Heimat, und nun war da dieser erstaunlich junge Lehrer, ernst 

wie ein Gelehrter und fein wie ein Prinz, und mit dieser beherrschten, kühlen, 

sachlichen, zwingenden Stimme!» [393, c. 22]. З того часу їхні думки й роздуми 

один про одного викликають у читача захоплення, жадобу пізнання людської 

душі, що передається у творі за допомогою емоційно-зображальної лексики. 

З давніх-давен людина усвідомлює священне, бо воно виказує себе як 

щось цілком відмінне від мирського. Щоб охарактеризувати прояв священного, 

науковці навіть запропонували спеціальний термін «ієрофанія» (гр. hierоs 

'святий', phainomai 'проявлятися'): «те, що виявляє себе як священне. 

Зауважимо, що в сучасній науковій парадигмі досить поширеним є також 

термін „сакральне” (від лат. sacer 'священний, святий, присвячений божеству, 

непорушний, священний обряд, річ, дійство, жертва' і лат. sanсtus 'священний, 

святий, недоторканний, благочестивий, непорочний, чистий, ціломудрений, 

доброчинний')» [382, с. 499]. Його зазвичай вживають як синонім до 

«священний», «святий» стосовно релігійної сфери, хоча сакральне – це одне з 

основних понять, на яке прагне спиратися суспільство.  

Засвоєння середньовічними ченцями букви і духу канонічних текстів, на 

основі яких могла будуватися у подальшому їхня індивідуальна словесна 

творчість, зазвичай описується як нерозривне поєднання духовних практик 

«читання священних текстів (lectio divina), постійного їхнього повторення 

(ruminatio) і роздумів (meditatio). Вплив цих практик на процеси творення і 

читання німецьких духовно-медитативних текстів не підлягає сумніву» [41, 

c. 446]. 

До проблеми функціонування релігійної лексики, релігійних імен і 

текстів, що стали символами духовності як елемента художнього дискурсу 
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неодноразово зверталися і вітчизняні, і зарубіжні лінгвісти: А. К. Біріх, 

Є. М. Верещагін, Т. А. Малютіна В. М. Мокієнко, О. О. Селіванова, 

О. В. Сальнікова, В. І. Хазан, І. С. Хостай, О. І. Трофімкіна, І. О. Шмелькова, 

O. Jespersen, L. Smith, C. Stoffel та ін. Дослідження біблеїзмів у німецькій мові, 

на переконання О. О. Сальнікової, досить обмежене. Це монографія Jouko 

Parad «Biblische Verbphraseme und ihr Verhältnis zum Urtext und zur Lutherbibel», 

розвідки Csaba Fцldes, James C. Cornette, Gisela Brandt [237, c. 138].  

Відображений фантазією митця, ДС багатий на художньо-зображальні 

засоби, які в яскравій образній формі подають християнське світовідчуття. 

Особливе місце відведено вживанню лексики, пов’язаної із буттям монастиря і 

його мешканців. Поширеними тут є лексеми конфесійного вжитку, серед яких 

багато запозичень з латини, адже мовою церкви й освіти в Середньовіччі була 

саме вона: die Gotteslästerung 'богохульство', das Kloster 'монастир', der Priester 

'священик, die Andacht 'молитва', vergeistigt 'одухотворений', die Bußübung 

'покаяння', der Novize 'послушник', der Abt 'абат'. 

У реченнях із використанням богословської (монастирської) лексики, як 

правило, по декілька прикладів:  

- «Und wie sonderbar und bewegend der eingetretene Priester, hinter 

welchem unsichtbare Hände die Tür wieder zudrückten, trug die Ordenstracht des 

Klosters Mariabronn, die wohlbekannte, heimatliche Tracht, wie sie einst der Abt 

Daniel, der Pater Anselm, der Pater Martin getragen hatten!» [393, с. 325];  

- «Und von Frömmigkeit ist bei mir gar nichts mehr übriggeblieben, ich habe 

seit Jahren nicht gebeichtet noch gebetet noch kommuniziert (причащатися)» [393, 

с. 341]; 

- «Narziss hatte vor kurzem sein Noviziat beendet und war eingekleidet 

worden. (бути постриженим у ченці)» [393, с. 78]; 

- «Ja, Goldmund, ich bin einst Narziss gewesen, aber ich habe den Namen 

schon vor sehr langer Zeit abgelegt, du hast es wohl vergessen Seit meiner 

Einkleidung (з часу постриження) heiße ich Johannes» [393, с. 327];  
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- «…wenn Obst und Wein schon geerntet war, aus der gilbenden Krone im 

Herbstwind die stacheligen Früchte fallen, die nicht in jedem Jahr reif wurden, um 

welche die Klosterbuben sich balgten und die der aus dem Welschland stammende 

Suprior (предстоятель монастиря) Gregor in seiner Stube im Kaminfeuer briet» 

[393, с. 9];  

- «Manche blieben da, wurden Novizen (послушник), wurden Mönche, 

bekamen das Haar geschoren, trugen Kutte (ряса) und Strick, lasen in Büchern, 

unterwiesen die Knaben, wurden alt, starben» [393, с. 10];  

- «Du bist ein Schüler, wenn du auch den Wunsch hast, für immer im Kloster 

zu bleiben, oder wenn dein Vater diesen Wunsch für dich hat, so hast du doch noch 

kein Gelübde abgelegt (дати обітницю), noch keine Weihe erhalten (бути 

посвяченим у сан)» [393, с. 47];  

- «Die Hämischen brachten sie als naturwidrig in Verruf (зганьбити), 

namentlich jene, welche selbst in einen der beiden Jünglinge verliebt gewesen 

waren» [393, с. 49];  

- «Seit seiner Genesung war sein Instinkt sehr geschärft; wusste er auch noch 

nicht das geringste über seine künftigen Ziele, so spürte er doch mit starker und oft 

beängstigender Deutlichkeit, dass sein Schicksal sich vorbereitete, dass eine gewisse 

Schonzeit der Unschuld und Ruhe (щадячий час невинності й спокою) nun 

vorüber und alles in ihm gespannt und bereit sei» [393, с. 79];  

- «Goldmund wusste: Narziss würde wiedererscheinen, er würde sein 

Arbeitspult, seinen Stuhl im Refektorium (трапезна в монастирі) wieder einnehmen, 

würde wieder sprechen – aber von dem Gewesenen würde nichts wiederkommen, 

Narziss würde nicht wieder ihm gehören» [393, с. 92]; 

- «Erf and einen Pater, dem legte er Beichte ab (сповідуватися), über dies 

und jenes, besonders aber über die Messerstiche in des armen Viktors Hals und 

Rücken» [393, с. 188].  
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Отже, ядро конфесійної лексики ґрунтується на християнському 

богослов’ї. «Монастирську» (klösterlich) лексику, використовувану в німецькій 

МП, умовно можна поділити на такі групи:  

- імена культових осіб християнства – der Gott (Бог), der Heiland 

(спаситель), Jesus Chrisus (Ісус Христос), Heiliger Geist (Святий Дух), die 

Gottesmutter (Богородиця), die Urmutter (праматір), der Engel (янгол), der 

Erzengel (архангел), das Dogma (догма), die Dreifaltigkeit (трійця); 

- назви духовенства, суб’єктів богословської діяльності – der Priester 

(священик, проповідник), der Propst (старший пастор), der Bischof (єпископ), 

der Weihbischof (помічний єпископ), die Pfarrei (парафія), der Mönch (монах), 

der Papst (Папа), der Novize (послушник); 

- назви богослужбових книг – liturgische Bücher (богослужбові книги), 

Heilige Schrift (Святе Письмо), das Gebetsbuch (молитовник);  

- терміни християнської етики (покора, віра, щедрість, надія тощо) – die 

Bussübung (покаяння), die Barmherzigkeit (милосердя), die Hoffnung (надія), der 

Glaube (віра); Offenbarung (одкровення),  die Sünde (гріх); 

- терміни богослужіння – die Kommunson (причастя), die Beichte (сповідь), 

die Theologie (теологія), die Vesper (вечірня), die Liturgie (Літургія), die Epiklese 

(епіклеза); die systematische Theologie (систематична теологія);  

- назви монастирського начиння, їжі, вбрання – die Ztlte (келія), die 

Weirauch (ладан) der Apfelmost (яблучне вино), die Hirsesuppe (суп із пшона), 

der Kelch (чаша); 

- назви свят і постів – das Ostern (Великдень), das Weihnachten (Різдво), 

die Fastenzeit (Великий піст). 

Агенти ДС, змальовані німецькою МП ХХ ст., люблять церковні служби, 

співати в хорі студентів, слухати прекрасну латинь, дивитися на мовчазні 

фігурки святих: «War er auch viel mit Narziss zusammen, es blieben doch mache 

Studenten, in denen er seinen alten Gewohnheiten und Freuden nachging. Auch die 

Gottesdienste waren ihm meistens eine Freude, gerne sang er im Chor der Schüler 
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mit, gern betete er einen Rosenkranz vor einem Lieblingsaltar, hörte das schöne, 

feierliche Latein der Messe, sah im Weihrauchgewölk das Gold der Geräte und 

Zierrate funkeln und die stillen, ehrwürdigen Heiligenfiguren auf den Säulen stehen, 

die Evangelisten mit den Tieren, den Jakobus mit Hut und Pilgertasche» [393, с. 53]; 

«Und sehr liebte er die Kirchengesänge, namentlich die Marienlieder. Er liebte den 

festen strengen Gang dieser Gesänge, ihre immer wiederkehrenden» [393, с. 54]. 

Не меншу значущість для ДС мають і конфесійні оніми. Вони постають у 

ньому не просто як власні імена клієнтів ДС, а як своєрідні (лінгво)культурні 

символи доби і, відповідно, дискурсу, який її втілює. Пор.: 

- «Am Weg zur Wallfahrtskirche Sankt Veit, (церква святого Віта) wo es um 

diese Zeit sehr einsam war, erwartete sie ihn» [393, с. 301]: 

- «Niemand hier kannte ihn außer dem Abt, niemand wusste, wer er sei, die 

Menschen hier, Brüder sowohl wie Laien, (член духовної общини) lebten in einer 

festen Ordnung und waren beschäftigt, sie ließen ihn in Ruhe. Aber es kannten ihn 

die Bäume des Hofes, es kannten ihn die Portale und Fenster, die Mühle und das 

Wasserrad, die Fliesen der Gänge, die welken Rosenbüsche im Kreuzgang, die 

Storchennester auf Kornhaus und Refektorium» [393, с. 345]; 

- «Auch die Gottesdienste waren ihm meistens eine Freude, gerne sang er im 

Chor der Schüler mit, gern betete er einen Rosenkranz vor einem Lieblingsalter, 

hörte das schöne, feierliche Latein der Messe, sah im Weihrauchgewölkt das Gold 

der Geräte und Zierate funkeln und die stillen, ehrwürdigen Heiligenfiguren auf den 

Säulen stehen, die Evangelisten mit den Tieren, den Jakobus (Іаків) mit Hut und 

Pilgertasche» [393, с. 53];  

- «Mir scheint: der Lieblingsjünger des Erlösers, (улюблений учень 

Спасителя) an dessen Brust er ruhte, und jener andere Jünger, der ihn verriet – die 

haben doch wohl beide nicht diesselbe Bestimmung gehabt?» [393, с. 59]; 

- «Dieser Mensch, ein Handwerkersohn und eine Weile bei den Mönchen des 

helligen Gallus (орден святого Галла у монахів) zur Schule gegangen, hatte sich 

schon als Knabe eine Wallfahrt nach Rom in den Kopf gesetzt und sich immer diesem 
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Lieblingsgedanken hingegeben und die erste Gelegenheit, ihn auszuführen, 

ergriffen» [393, с. 246]; 

- «Da sprach eines Abends Adolf ihn an, jener Schüler, dessen erste 

Begegnung mit ihm damals ein Faustkampft gewesen war und mit dem er in diesem 

Winter den Euklid (Евклід) zu studieren begonnen hatte»[393, с. 30]; 

- «Schön waren die Verse des Vergil, er liebte sie; aber es stand mancher Vers 

in Vergil, (Вергілій) der nicht halb so klar und klug, nicht halb so schön und 

sinnvoll war wie die spiralige Ordnung dieser winzigen Blättchen am Stengel 

empor» [393, с. 128]. 

У МП ДС мають місце й конфесійні оніми інших релігій: der Rabbi 'раббі', 

Adonai 'Адонай', Judenheit 'іудействo', die Judenhetze 'гоніння на євреїв', die 

Synagoge 'синагога', der Sabbat 'субота' (укр. «шабаш»), der Meschummad 

'мешумад', der Jezer Hara 'скорбота, моральна слабкість', Treuga Dei (лат.) – 

'Світ Божий, припинення війни' та ін.  

Пр.: «Er war dankbar dem Schicksal, seinem Gotte Allah, seinem Gotte 

Adonai» [392, с. 28]; «Um das Land von allem Unglauben zu säubern, berief er die 

Vertreter der Jugendheit in sein Hauptquartier nach Lucena und sprach zu ihnen: 

«Im Namen des Allbarmherzigen Gottes» [392, с. 78]; «In diesen Zeiten, da ein 

neuer Kreuzzug drohte, der sicherlich neue Judenhetzen zur Folge haben wird, war 

weise Zurückhaltung doppelt notwendig» [392, с. 57]; «Am folgenden Sabbat ging 

Don Jehuda in die Synagoge» [392, с. 158]; «Du hast diesem Meschummad, diesem 

Abtrünnigen, das Herz gewandelt, daß er zu uns zurückkehrt» [392, с. 158].  

В іудаїзмі вважалося ганьбою, коли зрікалися іудаїзму й приймали 

хрещення, від мешумаду («спаплюжений», «принижений») відверталися всі. 

Раніше навіть існував обряд, коли найближчі родичі справляли по мешумаду 

скорботу. «Йецер хара» (der Jezer Hara) в іудаїзмі позначають моральну 

слабкість, нахил до зла. Згідно з священним писанням, через нього світ упав. 

Однак це не первородний гріх, про який прийнято говорити в християнстві: 
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Адам і Єва були вигнані з раю не за те, що «пізнали» один одного, а за те, що 

не послухалися Бога. 

Поняття Treuga Dei (з латині «Світ Божий») існувало в Середньовіччі і 

означало припинення міжусобиць, освячені спогадами про події з життя 

Христа дні тижня (з вечора середи до ранку понеділка), а також у 

найважливіші церковні свята і події. Найбільш уживаний правопис – Treuga 

Dei або treuga Dei. «Er versprach einem jeden, der das Kreuz nahm, Entgelt im 

Jenseits und im Diesseits, und er verkündete Weltfrieden für sieben Jahre, eine 

Treuga Dei» [392, с. 188]; 

Семантико-стилістичний потенціал конфесійно значущої лексики, 

реалізованої у МП, зумовлено значним обсягом конотацій, пов’язаних із 

біблійним культурним тлом, з чітко вираженим негативним або позитивним 

емоційно-оцінним значенням. Автори МП зображають середньовічний 

культурний осередок, підібравши лексичні одиниці, позначені об’ємними 

смисловими конотаціями, подають образи, які мають духовно-релігійний 

характер з певним емоційно-експресивним та оцінним забарвленням. 

Функціонально марковані лексеми є одним із важливих засобів художньої 

експресії, утіленням мистецької концепції відображення історичної дійсності й 

необхідним конструктивним елементом художньої текстової тканини.  

У художніх текстах – репрезентантах ДС широко використані релігійні 

символи, богословські ідеологеми, за референтами яких постає комплекс 

філософських і релігійних переконань, емоційних відчуттів, естетичних 

прагнень тощо.  

 

 

2.3. Дискурсивна значущість топонімічної лексики 

 

Серед інших конфесійних онімів особливу увагу привертає до себе 

функційна й поетична багатоаспектність топоніміки, яка з огляду на загальну 

теорію мови (праці В. М. Калінкіна [123], О. Ю. Карпенка [128], Г. П. Лукаш 
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[169], та ін.) буде неповноцінною без теорії ХТ. Художня топоніміка як 

невід’ємний елемент форми і змісту, важливий засіб текстотворення і 

здійснення творчого задуму є частиною об’єктивної ономастики, що робить її 

об’єктом «лінгвістичних, історико-літературних, етимологічних і статистичних 

студій» [263, с. 105]. Художнє мовлення, що конституює ДС, не є винятком із 

цієї системи, оскільки саме топоніміка посідає в ньому чільне місце. 

Топонімічний простір німецької МП, що відтворює дискурс 

Середньовіччя, позначений значним семантико-художнім потенціалом, адже у 

творах автори звертаються до першоджерел, до історичних постатей ХІ–

ХІІІ ст., до архетипної пам’яті, що допомагає усвідомити й зрозуміти 

взаємозв’язок минулого й сучасного. Топонімія художніх текстів МП за 

структурою, варіативністю форм і стилістичними функціями відзначається 

розмаїттям семантико-структурних і стилістичних особливостей у площині 

теоретичної та художньої топоніміки, у творенні й зміні часопростору текстів. 

Топоніми підпорядковані загальним законам художнього контексту, 

створюють географічну, просторову домінанту, темпоральність і локальність 

відповідно до мистецького задуму. Наприклад, роман Л. Фейхтванґера 

розпочинається описом історії Іспанії-Андалусії: «Achtzig Jahre nach dem Tod 

ihres Propheten Mohammed hatten die Moslems ein Weltreich aufgebaut, welches 

sich von der indischen Grenze ununterbrochen durch Asien und Afrika die südlichen 

Gestade des Mittelmeers entlang bis zur Küste des Atlantischen Ozeans dehnte. Im 

achtzigsten Jahr ihres Eroberungszuges setzten sie über die schmale westliche Enge 

des Mittelmeers hinüber in das „Andalus“, nach Spanien, zerstörten das Reich, 

welches dort die christlichen Westgoten drei Jahrhunderte vorher aufgerichtet 

hatten, und unterwarfen in gewaltigem Schwung die gesamte Halbinsel bis zu den 

Pyrenäen» [392, с. 9].  

Описово-зображальну та фонову функції у німецькій художній МП 

виконує низка макротопонімів на позначення образів могутніх держав, 

середньовічних міст: «Dionysius Bischof von Korinth, 2. Jahrhundert. Dionysius 
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Patriarch von Syrien, [394, с. 314]; Jahrhundert, schuf ein großes Geschichtswerk 

und einigte sich mit den Mohamedanern, damit sie die Angriffe auf die Christen 

einstellten. Dionysius von Alexandria, der von einem Papst gleichen Namens 

bezichtigt wurde, eine häretische Trinitätslehre zu verkündigen. (Abaelard: Wurde 

verfolgt, musste fliehen. Wurde verbannt, späte Rückkehr. Immer das gleiche Lied) 

Dionysius von Milano: stand im Konzil von Milano tapfer auf gegen den Kaiser 

Konstantin II» [394, с. 137–138]. У другій половині XII ст. війна християн і 

арабів на Піренейському півострові, зіткнення й асиміляція арабської 

і європейської культур, гоніння євреїв, релігійна непримиренність, лицарство 

і королівські інтриги – все це сприяє створенню колориту епохи 

Середньовіччя.  

Колорит передано і в описі взяття Toledo мусульманами, підкоренні 

більшої частини Кастилії: «Dafür rückte er weit nach Norden vor und unterwarf 

sich einen großen Teil Kastiliens. Eroberte Talavera, eroberte Maqueda, Escalona, 

Santa Cruz, Trujillo, eroberte Madrid. Die Kasilier hielten sich mutig. Kräftig 

wehrten sich vor allem die geistlichen Fürsten; es fielen die Bischöfe von Avila, 

Segovia, Sigüenza. Aber die ungeheure Überzahl des Moslems warf jeden 

Widerstand nieder, die Heftigkeit der Abwehr reizte nur ihre Wut. Sie verwüsteten 

das Land, zerstampften die Äcker, schnitten die Weinreben ab, trieben das Vieh fort. 

Unterwarfen auch den größeren Teil des Königreichs Leon. Drangen vor bis 

zum Flusse Duero. Zerstörten die alte glorreiche Hauptstadt Salamanca. Besetzen 

auch in Portugal weite Gebiete. Nahmen des heilige, hochberühmte Kloster 

Alcobaza. Plünderten es, machten die meisten Mönche nieder. Überall im 

christlichen Hispanien war Hungersnot, Seuche, Elend. Seit Beginn der 

Rückeroberung war das Land nicht in solcher Begängnis gewesen wie jetzt, nach der 

sinnlosen Schlacht von Alarcos» [392, с. 426].  

Місто Toledo подано й у історичному зрізі, пов’язано з історією 

християнства: на четвертий день Бог сотворив сонце й поставив його прямо 

над Толедо, тому воно найстаріше. Ним володіли карфагеняни, римляни, готи-
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християни, араби, тепер знову християни і будуть володіти до Страшного суду: 

«Die jungen Granden, stolz auf ihre Stadt, erzählten Raquel von der Geschichte 

Toledos. Gott hatte die Sonne an vierten Schöpfungstage, als er sie schuf, gerade 

über Toledo gestellt, so dass die Stadt älter war als die übrige Erde. Uralt war die 

Stadt, dafür gab es viele Beweise. Sie hatte Karthager herrschen sehen, dann 

sechshundert Jahre lang Römer, dreihundert Jahre gotische Christen, vierhundert 

Jahre Araber. Jetzt, seit hundert Jahren, seit dem glorreichen Kaiser Alfonso, 

herrschten hier von neuem die Christen, und nun werden sie hier bleiben bis zum 

Jüngsten Gericht» [392, с. 50]. 

Назва «Toledo» має єврейське походження й означає «ряд поколінь». 

Перші євреї, що прийшли сюди, були посланцями Соломона: «Die Juden saßen, 

erzählte Benjamin, seit urdenklichen Zeiten in Toledo; die Stadt leitete ihren Namen 

her von dem hebräischen Worte Toledot, Geschlechterfolge. Die ersten waren 

hierhergekommen als Abgesandte des Königs Salomo, um von den Barbaren Tribut 

zu erheben. Die meiste Zeit ging es ihnen gut. Aber unter den christlichen Westgoten 

hatten sie wüste Verfolgungen zu erleiden» [392, с. 61]. 

Важливу роль у реалізації універсалій ХТ «ЛЮДИНА – ПОДІЯ – ЧАС – 

ПРОСТІР» відіграють власні назви, що функціонують у межах певного 

жанрового поля за встановленими нормами. У романі Л. Фейхтванґера події в 

основному відбуваються в християнській Кастилії, яку Бог благословив 

багатьма скарбами і безмежними можливостями:  

- «Hier, im christlichen Spanien, in diesem Kastilien, war Beginnen, war 

Aufstieg» [392, с. 16]; «Es stünde besser um Kastilien, wenn uns unser Jude Ibn 

Schoschan nicht weggestorben wäre» [392, с. 22];  

- «Gott hat dieses schöne Land Kastilien mit vielen Schätzen gesegnet du mit 

Möglichkeiten schier ohne Ende» [392, с. 26]; 

- «Einhundertdreißig Sachverständige waren ins Kastilien gerufen, zumeist 

aus moslemischen Gebieten, aber auch aus der Provence, aus Italien, ja, selbst aus 

Engelland, die Landwirtschaft… zu verbessern» [392, с. 42]. 
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У концептосферу ДС, відтвореному аналізованими творами, входять 

константи, на основі яких вибудовується їхня текстова площина. Відтак, можна 

простежити послідовне відтворення набору топографічних найменувань, кожне 

з яких репрезентує мовомислення агентів дискурсу. Так, Kastilien є своєрідним 

маркером у світосприйнятті дони Леонор: «Man sah sie nicht häufig in der 

Königsburg von Toledo. Sie war im Herzogtum Aquitanien geboren, im milden 

südlichen Frankreich, wo die Sitten höfisch und zierlich waren, und das Leben in 

Toledo schien ihr, obgleich die Stadt nun schon hundert Jahre in den Händen der 

Könige Kastiliens war, noch immer ungeschlacht wie in einem Feldlager. Wenn sie 

es auch begriff, dass Don Alfonso die meiste Zeit in dieser seiner Hauptstadt 

verbrachte, nahe dem ewigen Feind, so zog sie selber es doch vor, im nördlichen 

Kastilien Hof zu halten, in Burgos, nahe der Heimat» [392, с. 19–20].  

В оцінці дони Леонор Середньовічна Кастилія постає (Л. Фейхтванґер) 

в одному ряді з іншими країнами: «Sie hatte von der politischen Klugheit ihres 

Vaters und ihrer Mutter genügend geerbt, um zu wissen, dass Kastilien allein 

niemals ein großes Reich werden konnte, wie es das Römisch-Deutsche war, das 

Engelländische, das Fränkische. Früher waren Kastilien und Aragon vereint 

gewesen, und der Träger der beiden Kronen hatte sich mit Recht den Kaiser 

Hispaniens nennen dürfen» [392, с. 83]. Автор подає географічне положення 

Кастилії і Арагона: Von jeher nämlich hatte Aragon sowohl wie Kastilien Anspruch 

erhoben auf die Oberhoheit über die Grafschaft der Castros, das Bergland 

Albarracin, das zwischen Kastilien und Aragon gelegen war [392, с. 64].  

По-іншому сприймається Burgos після роздумів дона Альфонсо про 

нього: «Burgos selber beschaute Alfonso jetzt mit besser wissenden Augen. Er sah 

die strenge, strebende Schönheit der uralten Stadt, die das arabische Wesen abgetan 

hatte und nun dastand hehr, ragend, spröd, christlich. Er war ein Narr, dass er sich 

sein edles, ritterliches Burgos einen Augenblick lang hatte verleiden lassen von dem 

Geschwätz eines törichten Mädchens [392, с. 119]. 
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Позитивною емоційно-експресивною забарвленістю насичена в романі 

Л. Фейхтванґера характеристика міста Sevilla – світла, чудова, вишукана: 

«… sein edles, hohes Sevilla zu vertauschen mit dem barbarischen Toledo?» [392, 

с. 14]; «sein moslemisches Sevilla verlassen und hierher ins christliche Toledo 

übersiedeln» [392, с. 13]; «Muss sie in dem kahlen, kalten Toledo ihr Sevilla nicht 

vermissen?» [392, с. 36]; «Herrlich in seiner Reife und Erfüllung strahlte Sevilla» 

[392, с. 16]; «Sie war glücklich gewesen in dem hellen, wunderbaren Sevilla» [392, 

с. 37]. Як бачимо, автори вдаються не лише до офіційної назви, а й до 

колоквіалізмів, типологічних перифраз, порівнянь, метафоризації.  

Для художніх текстів, що репрезентують ДС, характерне просторове 

перенесення. Автори ХХ століття пишуть про життя героїв у ХІ–ХІІІ століттях, 

де вони змінюють топос реально й мисленнєво. У Мелуні Абеляр (роман 

Л. Рінзер) упроваджував свої учення, зібрав групу студентів, яка відправилася 

за ним до Corbeil і викликала цим занепокоєння паризьких професорів: «Auch 

das gehört zu Abaelards Lebensmuster. Dazu gehört auch, dass er zwar nicht stark 

von Natur, aber begabt mit zähem Eigensinn, erreichte, was er wollte: Er bekam 

seine Schule in Melun, und er bekam seine Studenten, o ja, er war damals schon der 

Magnet, der die Jugend anzog. Man verfiel ihm einfach. Als ihm Melun zu 

provinzlerisch wurde, zog er näher an die Kapitele, nach Corbeil, und die Studenten 

zogen mit, und viele andre verließen Paris, um nach Corbeil zu gehen. Abaelard war 

die große Mode. Der Stern glänzte, aber sein Glanz war eine scharfe 

Herausforderung an die Pariser Professoren» [394, с. 39].  

Топоніми в ДС, представленому німецькою МП, виконують 

номінативно-ідентифікаційну, описово-зображальну й стилістичну функції. 

Г. М. Лабінська зазначає, що не лише географічне середовище визначає 

характер місцевих назв. Їхню форму і зміст завжди визначають суспільно-

історичні чинники, «топонім відображає властивості об’єкта крізь призму 

людського уявлення про цей об’єкт, розкриваючи реалії колишньої 

матеріальної і духовної культури населення» [152, с. 17].  
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Топос у ДС «містить незміряний, величезний обсяг інформації» [128, 

с. 61] і відтворює не лише авторську оцінку, але й специфіку взаємодії його й 

людини, особливості історичної епохи. Письменники використовують 

топоніми з певною стилістичною метою: вустами героїв подають оцінку міст у 

різних часо-просторових розрізах. Топонімічний простір роману Л. Рінзер 

«Abaelards Liebe» представлений невеликою кількістю урбанонімів, але вони 

мають глибоке символічне навантаження й виконують інформативну функцію 

з наскрізною географічною назвою зі скандальною репутацією – Paris, у якому 

відбуваються основні події в житті агентів ДС (зокрема, П’єра Абеляра): «Paris 

ist eine schlimme Stadt voller Intrigen, voller Skandale, voller Unzucht. Da wird man 

leicht in Händel verwickelt und gerät in die ärgste Gesellschaft. Schon manch einer 

ist da zugrunde gegangen» [394, с. 19]; «…dies ist kein Gespräch für die Straße, du 

kennst die Pariser Ohren, ganz Paris ist ein einziges Ohr, um jedem Klatsch 

auffangen zu können» [394, с. 81]. 

Париж у романі Л. Рінзер є топосом, що має виняткове значення, авторка 

приділяє значну увагу описові міста, зовнішнім деталям його вулиць і 

ландшафту, описує життя у місті загалом і відтворює певний пласт його історії 

й історії у ньому: «Leben in Paris. Er liebte es nicht, ausgefragt zu werden. Er 

sagte: Wie kann man anderswo als in Paris leben? Die Stadt funkelt vor Geist. Ich 

gehöre zu denen, die den Gipfel erreichen. Ich bin schon hoch oben» [394, с. 22]. 

Париж того часу характеризують як місто пліткарів («Macht nichts. Ist j 

vielleicht alles nur Geschwätz. Du weißt noch nicht, dass Paris ein Vipern Nest ist. 

Man klatscht über jeden und jedes» [394, с. 49]), Толедо – як місто злих людей 

(«Es sind böse Menschen hier in Toledo» [392, с. 63]), місто чорної магії («… viele 

… in andern christlichen Ländern unser Toledo die Stadt der Schwarzen Magie, und 

unsere krausen arabischen und hebräischen Zeichen scheinen ihnen Gekritzel des 

Satans» [392, с. 69]), а життя у ньому – як у військовому таборі («… das Leben in 

Toledo schien noch immer ungeschlacht wie in einem Feldlager» [392, с. 19]). 
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Особливістю топографічної картини художнього простору Парижа в 

романі Л. Рінзер є те, що він трансформується крізь призму психічних і 

фізичних почуттів Абеляра і стає не лише візуальним образом, а й своєрідним 

маркером свідомості й світосприйняття агентів ДС: «Man wird mit dem Finger 

zeigen und über mich lachen. Das Gespött von ganz Paris. Die Schadenfreunde 

meiner Feinde. Nie mehr kann ich mich öffentlich zeigen. Abgestürzt bin ich von 

meiner Höhe. Mein Ruhm ist dahin. Meine Karriere abgeschnitten» [394, с. 83].  

Тому, щоб краще виявити сутність тогочасного Парижа, його влив на 

героїв, Л. Рінзер зображує його в зіставленні з іншими середньовічними 

містами: «Kaum war mein Fuß so weit geheilt, dass ich das Pferd besteigen konnte, 

ritt ich nach Paris. Da lag es vor mir. Kein strahlendes Jerusalem. Keine erträumte 

Weltstadt wie Rom oder einst Byzanz oder Alexandria oder auch Athen. Eher ein in 

die Landschaft gestreuter Haufen von Häusern, die gegen eine Mitte drängen, welche 

die Stadt bildet. Schmutzige enge Gassen, verdächtige Schenken, streunende Hunde 

und schreiende Katzen Unordnung überall. Wollte ich hier bleiben? Schon hatte ich 

Heimweh nach der Bretagne, nach den Schafweiden und Apfelgärten und meiner 

Familie. Hier war ich allein. Aber zurück? Nein. Ich fand eine Herberge, stellte mein 

Pferd ein und schickte den Knecht mit seinem Pferd zurück nach Pallet» [394, с. 47]. 

Ці топоніми створюють просторову домінанту, формують характери 

персонажів, здійснюють зв’язок поколінь, об’єднують простір і час, адже 

особливістю художніх топонімів є окреслення простору тексту, що, у свою 

чергу, є невід’ємним складником ідіостилю письменника. За твердженням 

Л. Удовенко, поняття «просторового почуття» узвичаїлося у гуманітарних 

дослідженнях завдяки німецькій філософській думці початку ХХ ст., що 

базувалася на працях Ф. Ніцше, М. Гайдеґґера, у яких надзвичайно актуальною 

є метафізична просторовість, а «типологічне бачення світу» характеризує той 

чи той  текст [263, с. 105].  

Топоніміка, більше ніж будь-яка інша лексична підсистема, відображає 

особливості суспільного життя соціуму, значення вибору при творенні 
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найменування або перейменування того чи того географічного об’єкта, 

вивчення суспільно-історичних явищ, в яких виникла і сформувалася 

географічна назва, соціально-культурологічні фактори, що зумовлюють явище 

омонімії та синонімії серед топонімів. Топонім «Париж» походить від 

латинського Civitas Parisiorium 'місто паризій' (кельтське плем’я, яке 

проживало на Сені). Столицею і культурним центром Париж став у Х ст. 

і зберіг цей статус протягом століть. Топоніми в ДС можуть мати імпліцитну 

характеристику й виступати в ролі символу. Париж є символом-топонімом 

світового рівня, а в романі «Abaelards Liebe» він є ще й символом кохання, 

адже саме в Парижі познайомилися Абеляр і Елоїза: «Es lebte damals in Paris ein 

junges Mädchen, Heloise genannt. Dieser Satz – wie der Anfang eines Märchens. Es 

war einmal. Ja, und es lebte damals in Paris ein Mann namens Abaelard» [394, с. 69]. 

Париж – найчастіше і найбільш об’ємно зображувальний топос, служить 

засобом локалізації фабули у часі та просторі, дає характеристику місцю дії, 

репрезентує різні грані суспільного життя, насичує контекст асоціаціями й 

нюансами. Окрім назви самого міста, Л. Рінзер використовує назви його 

частин, площ, будівель, ландшафтних зон тощо. «Eine Stunde später begann 

mein Leben als Student. Es begann mit einer mir völlig unverständlichen Szene. Auf 

dem Platz von Notre Dame stand eine Gruppe junger Leute. Studenten. Sie 

diskutierten leidenschaftlich. Es fiel der Name Abaelards» [394, с. 47].  

У записах Абеляра читач знайомиться не лише з державами, 

культурними історичними центрами, а й з світоглядними орієнтирами відомої 

історичної особи, філософа ХІ ст. Особливе художнє навантаження мають 

мікротопоніми – назви площ, будівель, храмів, монастирів, з якими пов’язане 

життя героя, глибина його вчення як теолога – das Priorat St. Marcel, das 

Kloster St. Denis, das Kloster Paraklet. Пор.: «Er hatte Lehrverbot von der 

Universität, da lehrte er insgeheim, so wie bei uns. Man kam ihm auf die Spur und 

sperrte ihn ein im Kloster St. Medardus, wo die Irren sind und die Missliebigen. 
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Abaelard holte ihn heraus und brachte ihn hierher. Seither lebt er hier als Knecht. 

Versteckt [394, с. 189]. 

Топонімічна лексика побутує в ДС як у мові автора, так і в мові 

персонажів – агентів ДС. Посилюючи локальну характеристику 

співвідношення «персонаж – місце дії», вона може виконувати суто 

номінативну функцію або ж трансформуватися в певні символи.  

Л. Фейхтванґер – як талановитий «реконструктор» ДС – подає багато 

історичних реалій про поширення християнства, відповідно й згадує міста 

Ізраїлю та його історію. Учений із наваррського міста Тудела Веніамін все 

життя присвятив вивченню й опису цієї землі. На прохання Ієгуди він розповів 

про життя євреїв на Сході: «Im griechischen Kaiserreich und im Heiligen Land 

hatten die Juden unter den Kreuzzügen zu leiden, aber in Kairo und in Bagdad 

lebten sie in Frieden und hohem Wohlstand. Er erzählte von dem Resch-Galuta, dem 

Exilarchen, dem Fürsten der östlichen Judenheit. Er residierte in Bagdad und war 

von dem Kalifen anerkannt als Führer der Juden. Er war befugt, seine 

Glaubensbrüder „mit Stock und Geißel“ zu regieren, er hatte Steuerhoheit, 

Gerichtsbarkeit und jegliche Macht über die Juden von Babel, Persien, Jemen, 

Armenien, über die Juden des Zwischenstromlandes und des Kaukasus; bis zur 

Grenze von Tibet und Indien hatte er Macht [392, с. 252]. 

Топоніми МП Г. Гессе розширюють функціональні можливості 

художнього тексту, хоча позначені переважно узагальнено (місто, монастир, 

село), можна прослідкувати на хронотопі мандрів головного персонажа. 

Ґольдмундом керувала пристрасть до мандрівок, але любив він затримуватися 

біля церкви, біля місця духовної діяльності, хрещення, поховання і т.п., тобто 

топоніми зображують, насамперед, середньовічну навколишню дійсність: «Was 

ihn trieb, war Wanderlust, mit ihr verband sich eine Art von oberflächlicher 

Frömmigkeit, das heißt eine Neigung zum Verweilen in der Nähe kirchlicher Stätten 

und geistlicher Verrichtungen, eine Freude an Gottesdienst, Taufe, Begräbnis, 

Messe, Weihrauch und Kerzenflammen» [393, с. 247]. ДС фіксує топоніми 
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середньовічної Німеччини: «Hohe Schulen hab ich, bei meiner armen Seele, genug 

besucht, in Köln und Paris bin ich gewesen, und über die Metaphysik der Leberwurst 

ist selten Gehaltvolleres gesagt worden, als ich es in meiner Dissertation zu Leyden 

tat» [393, с. 167]; історичні події: «Er erzählte den Bauern vom Krieg in 

Welschland und sang am Herd das Lied von der Paviaschlacht, …» [393, с. 169]. 

Топоніміка ДС, відтворюваного німецькою історичною прозою ХХ ст., 

заглиблена в масштабні філософсько-естетичні проблеми, насичує його 

відповідною символікою, пов’язана зі змістовою системою творів, слугує 

засобом ідентифікації об’єктів, позначена великим семантико-художнім 

потенціалом. У текстах МП використано реальні топоніми, до складу яких 

входять як архаїчні географічні, так і сучасні назви на позначення німецьких, 

французьких, іспанських і світових топосів. Топоніми в ДС виконують 

описово-зображальну і стилістичну функції, містять допоміжні елементи 

характеристики агентів дискурсу, опис місцевості, історичних подій тощо.  

 

 

2.4. Фразеологізми як засіб емоційно-смислового маркування 

       дискурсивного простору 

 

Велике значення у виявленні емоційної наснаги, зображальних і 

естетичних якостей мови має художня фраземіка, яка надає дискурсу 

особливого стилістичного забарвлення. У відображенні оригінального способу 

мислення, характеристики побуту, звичаїв, історичного досвіду народу, його 

менталітету незмінними є фразеологізми (фразеологічні одиниці, ФО) – 

«лексико-граматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, 

граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, але 

неподільна лексично стійка у своєму складі й структурі, яка, маючи цілісне 

значення, відтворюється в мові» [74, с. 324].  
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У фразеології яскраво виявляється самобутність мови, її специфічний 

колорит, особливості образного народного мислення, метафоричність і 

експресивність. Ці ознаки ФО враховують письменники, використовуючи їх 

у традиційному значенні та в процесі структурно-семантичної трансформації 

у ХТ. «Фразеологічні одиниці вносять у художнє мовлення струмінь свіжості, 

надають йому більшої колоритності й естетичної краси, посилюють його 

пізнавальну вартість, сприяють стислості, потужності опису. У словесній 

тканині художнього твору фразеологізми завжди сприймаються як органічні, 

невід’ємні елементи тексту, стилетворчі одиниці» [376, с. 5].  

Немає підстав не погоджуватися з твердженням науковців (У. Карабін, 

В. Сулим [124], А. К. Мойсієнка [179], О. П. Левченко [156], О. Д. Огуя [199], 

І. Ю. Скрипнік [248]) про те, що значення ФО повністю може розкритися лише 

в певному контексті. Художні тексти, які відтворюють ДС, насичені стійкими 

виразами, авторськими трансформаціями фразеологічних одиниць. Пор.: «Viktor, 

als er ihn so erzürnt sah, lachte wieder und spielte den Gutmütigen „Na“, sagte er, 

„beiß dir nur keine Zähne aus!» (не лізь на рожон) [393, с. 172]; «Vom Fräulein 

Lydia. Na, du hast uns da einen sauren Tag eingebrockt, Magister Goldmund, ich 

bin froh, dass ich mich ein bisschen verziehen konnte. Obwohl der Herr es nicht 

merken darf, dass ich fort war und Aufträge hatte, es ginge mir schon an den 

Kragen» (заварив ти кашу, мені не здобрювати) [393, с. 164]. 

Фразеологічна картина світу відрізняється від лексичної більшою 

архаїчністю та деякою міфологізованістю. Фрагментарність фразеологічної 

системи та репрезентованої нею картини світу «компенсує високий рівень 

дискретизації певних ділянок, відмінних від тих, які категоризує лексика. 

Особливістю фразеологічної картини світу є те, що її одиниці містять 

інформацію, дещо відмінну від інформації, позначуваної одиницями 

лексичного рівня.  
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Найбільш виразними й поширеними фразеологізмами художнього 

простору ДС, за нашими спостереженнями, є акціональні, мортальні, соматичні 

та конфесійні. 

Акціональні фразеологізми наділені здатністю репрезентувати 

діяльнісний образ світу, відсилати до сцен і сценаріїв, до діяльності та 

сукупності дій чи процедур, створюючи світ прототипних (стереотипних) 

ситуацій [156, с. 122]. Так, Г. Гессе, зображуючи події Середньовіччя, уводить у 

текст ФО, які вживалися і в час написання роману: «Man durfte nicht viel denken, 

man musste alles kommen lassen, wie es mochte» (готовність змиритися з усім) 

[393, с. 116]; «So wurde alles eingefädelt und dem Vogel der Köder hübsch hinter die 

Schlinge gehängt» (заманити в петлю) [393, с. 239]; «Schön war es, seine Freiheit 

an diese Schöne zu verlieren. Schön und tief aufreizend war das Gefühl, sein Leben 

auf diesen einen Wurf zu setzen» (поставити на карту) [393, с. 301].  

За спостереженням А. К. Мойсієнка, будь-який фразеологізм, 

потрапляючи в авторський текст, передає останньому ту енергію, що вироблена 

й закріплена в ньому протягом тривалого функціонування в народному побуті, у 

сфері виробничій, культурно-науковій тощо. Акумулюючись у художній 

структурі, така енергія у своєму сентенційному, характеризаційному вираженні 

спрямована на певну подієвість, певний образ [179, с. 115].  

У художню тканину текстів, що репрезентують ДС, уведено т.зв. 

мортальні фразеологізми – ФО, що асоціюються зі смертю, з горем 

персонажів (Ґольдмунд у Г. Гессе), особливо, коли йдеться про наслідки чуми: 

«Aber eine ungeheure Neugierde trieb ihn und hielt ihn wach, er war unermüdlich, 

dem Schnitter zuzusehen, das Lied der Vergänglichkeit zu hören, nirgends wich er 

aus, überall ergriff ihn dieselbe stille Leidenschaft, dabei zu sein und mit wachen 

Augen den gang durch die Hölle zu tun» (він безперестанно спостерігав, як 

смерть косить людей) [393, с. 278]; «Geängstete Flüchtlinge irrten einsam umher, 

verwildert, jede Berührung mit Menschen meidend, von Todesfurcht gejagt Andere 

taten sich in aufgepeitschter, erschreckter Lebenslust zusammen, hielten Zechgelage 
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und feierten Tanz-und Liebesfeste, bei denen der Tod die Fiedel strich» (смерть 

справляла бал) [393, с. 276].  

Смерть навіть у ФО має символічне трактування. Помираючи, Ґольдмунд 

(роман «Narziss und Goldmund») відчуває присутність смерті поруч, порівнює її 

із першою взаємною любов’ю, яку людина може отримати від матері, від своєї 

родини. І в останні хвилини життя він відчував, що смерть поряд в образі його 

матері, яка то віддалялася від нього, то наближалася, але сприймалася, як 

щастя: «Ich hoffe, der Tod werde ein großes Glück sein, ein Glück, so groß wie das 

der ersten Liebeserfüllung» [393, с. 388]. Ґольдмунд не лякався смерті, а 

сприймав її як подарунок долі, адже в потойбіччі нарешті відбудеться зустріч з 

матір’ю: «Ich kann mich von dem Gedanken nicht trennen, dass statt des Todes mit 

der Sense es meine Mutter sein wird, die mich wieder zu sich nimmt und in das 

Nichtsein und in die Unschuld zurückführt» [393, с. 388]. Він відчував, як пальці 

матері стискають йому серце в грудях: «Jetzt ist sie Tod, sie hat ihre Finger in 

meiner Brust» (її пальці в моїх грудях) [393, с. 391].  

Отже, словосполучення «ihre Finger in meiner Brust», «auf dem Wege zu 

meiner Mutter» постає як передчуття смерті агентом ДС й репрезентує 

архетипні, міфологічні уявлення влучними лексемами. Те ж саме абстрактне 

поняття може мати декілька вербалізацій, створених за різними принципами 

у межах однієї мови, бо традиції змішування ментальних просторів пов’язані з 

культурою (міфологією, релігією, політикою, історією) народу [156, с. 310]. 

У художніх текстах, що репрезентують ДС, фразеологізми мають 

і структурне, і смислове навантаження, сприяють «включенню» певних 

асоціативних планів «прочитання» того чи того образу, конкретної 

контекстуальної ситуації. Наприклад, у характеристиці головних героїв роману 

Г. Гессе Нарциса і Ґольдмунда: «Da habe der Kaiser, der gerade in der Nähe war, 

einen Statthalter hergeschickt, den Grafen Heinrich. Nun ja, es sei ein schneidiger 

Herr, er habe mit seinen paar Reitern und Soldaten Ordnung in der Stadt geschafft» 

(проворний парубок – не промах) [393, с. 296]; «Ein sehr müder und etwas stumpf 
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gewordener alter Mann war da von der Reise zurückgekommen, ein unscheinbarer 

Mann, es war mit ihm kein Staat zu machen, und doch hatte er nichts gegen ihn, und 

doch gefiel er ihm: er hatte etwas im Gesicht, was der frühere hübsche Goldmund 

nicht gehabt hatte, in aller Müdigkeit und Zerfallenheit einen Zug von Zufriedenheit 

oder doch von Gleichmut» (йому нічим було хизуватися) [393, с. 381].  

Автор описує молодшу дочку лицаря Юлію як виховану, шляхетну 

дівчину, яка дотримується усіх морально-етичних канонів часу. Хоча їй 

Ґольдмунд і сподобався, проте вона не виказувала своїх емоцій та асоціювалася 

в уяві героя з суворою черницею: «Nach der Mahlzeit zog Julie sich zurück, es 

war längst Nacht, mit ihrer Kerze im irdenen Leuchter verließ sie den Söller, kühl 

wie eine kleine Klosterfrau» [393, с. 155].  

В основі організації лексико-семантичної системи мови лежить 

універсальний когнітивний принцип іконічності (як пізнавальне відображення 

дійсності словами-знаками з опорою на якісь образи-еталони). Функцію 

відображення виконують і ФО, що, передаючи складні відношення між 

людиною та навколишнім світом, системно організовані [199, с. 213]. 

Звичайно, у художньому тексті ФО зазнають певних видозмін. У. Карабін, 

В. Сулим, досліджуючи трансформації ФО у творах німецької художньої 

прози, зазначали, що автор, «замінюючи компоненти, креативно переробляє 

сталі вирази, даючи нове життя відомій, із дещо втраченими художніми 

характеристиками фразеологічній одиниці, робить її подвійно виразною, 

оскільки до пов’язаного з цією формулою традиційного загального значення 

додають нові індивідуальні значення, котрі суміщаються в єдиному 

поетичному образі» [124, с. 63]. 

У художньому МП-тексті приділяється й певна увага соматичним 

фразеологізмам – ФО, до складу яких входять компоненти, що є назвами частин 

тіла. Науковці (Р. Вайнтрауб, М. В. Гамзюк, І. В. Грицюк, Л. І. Дідковська, 

О. О. Селіванова, G. Gréciano, E. Piirainen) окреслили ціле коло проблем, що має 

відношення до соматичних ФО: концептуалізація соматичного коду культури в 
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художньому дискурсі, вербалізація значення «характер людини», національно-

культурний компонент семантики, структурні та семантичні, лінгвокогнітивні 

характеристики, образний потенціал соматизмів як смисловий центр 

формування фразеологізмів. «Важливим є зв’язок принципу антропоцентризму з 

діяльнісним стилем мислення, що відтворює мисленнєву схему утворення 

соматичних фразеологізмів: спостереження дійсності відбувається на основі 

спостережень самого себе, свого тіла.  

Взаємодія мовного й позамовного знання у творенні соматичних ФО 

зумовлена потребою іменування певного фрагмента дійсності (у тому числі 

інтерперсональних відносин) для накопичення знання та його обміну в процесі 

комунікації» [248, с. 2]. Наприклад, «Narziss verzog keine Miene. Das bisschen 

Knaben- und Renommistentum in des Freundes Haltung machte ihm großen Spaß 

und rührte ihn zugleich» (Нарцис не повів і бровою, деяке хлоп’ятцво бравада) 

[393, с. 328]; «Vor einer Stunde vielleicht hätte er sich klarzumachen vermocht, was 

ihn heute so unsäglich müde machte, was für eine tödliche Überanstrengung der 

Seele es war, die ihm den Kopf leer und die Augen brennen machte» (смертельні 

переживання душі опустошили голову й очі) [393, с. 37].  

Фразеологізми з соматичним компонентом є «первинним експресивним 

віддзеркаленням у мові національної картини світу крізь матеріальну основу 

тіла людини» [32, с. 46]. У МП багато фразеологізмів пов’язані з такими 

частинами тіла, як голова, серце. Так, абат Даніель подумки характеризує 

Нарциса «ein heller Kopf» (світла голова), адже він мав Божий дар (Gottesgaben) 

до «Übtrdies bist du der Sprachen und Denkens in hohem Grade fahin» (мов і 

мислення) [393, с. 14]. Нарцис помітив, що Ґольдмунд занедужав, він звільнив 

його від занять і сказав: «Du hast heut keinen Kopf fürs Griechische» [393, с. 36] 

(твоїй голові зовсім не до греки); «Anders wieder war die Sprache seiner Hände, 

zwischen ihnen und dem Kopf bestand ein Widerspruch» (суперечність між 

сказаним із зробленим) – мова була його руками, між ними й головою була 

суперечність) [393, с. 195].  
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Найчастотнішими є соматизми, що відіграють провідну роль у 

когнітивній життєдіяльності людини – з процесами мислення, пам’яті тощо та 

корелює з ФО, до складу яких входить соматизм Kopf 'голова' як вмістилище 

мозку, центр розумової та мисленнєвої діяльності, інтелекту, найвищої 

цінності: einen klaren Kopf haben 'мати світлий розум'; zwei Köpfe sind besser als 

einer (одна голова − добре, а дві – краще)» тощо [32, с. 45]. 

Коли зранку Ґольдмунда покликав лицар із садиби, він зрозумів, що 

обійми сестер вночі йому den Kopf kosten (коштувати голови). 

Словосполучення schüttelte den Kopf означає 'похитати головою', тобто 

заперечити, але Ґольдмунд, чекаючи останньої сповіді перед стратою, похилив 

голову, був розгубленим: Goldmund war bis ins Herz trschütten (вражений у саме 

серце) [393, с. 326]; ... liess ihn seinen Kopf wie eine leere Blasé empfinden… [393, 

с. 326] (у його голові паморочилося). 

Н. Ф. Венжинович пише про фразему з компонентом «голова», що її 

смисл співвідноситься з тілесним кодом культури. «Образ фраземи 

створюється сукупністю соматичної, речової та просторової метафор. Цей 

образ мотивований також давнім метонімічним заміщенням частини й цілого: 

голова як невід’ємна частина цілого тіла людини символічно заміщує саму 

людину під час здійснення нею інтелектуальної діяльності» [56, с. 198]. 

Сприйняття та розуміння світу крізь мовні образи, що віддзеркалені 

у фразеологічній системі, є національно специфічними, однак базуються на 

універсальних, логіко-психологічних і лінгвістичних засадах. ФО з лексемою 

Kopf фраземи в ХТ мають й інше значення, виходять за межі процесу 

мислення: «Narziss: Gewiss, du triffst damit den Nagel auf den Kopf» (попасти в 

саму точку – влучно сказати) [393, с. 58].  

Конфесійні фразеологізми – «усталені словосполучення церковно-

релігійного значення, сакрального забарвлення: глас вопіющого, за упокій душі, 

судний день, Тайна вечеря, терновий вінок, а також поширені звертання й 

типові формули-вітання: Мати Божа, Свята Богородиця, Небесний Отець, 
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Божий Син, Святий Дух, Христос Спаситель, раб Божий; Христос Воскрес! 

Воістину Воскрес! Слава Ісусу! З Богом! Мир дому сьому і всім живущим у 

ньому! та ін. Специфічної конфесійної конотації набувають вирази внаслідок 

перенесення значення слова чи його символізації» [369, с. 69]. Пор.: «Behüt dich 

Gott!» [393, с. 100] – Хай береже тебе Бог; «Gelobt sei Jesus Christus,…» [393, 

с. 326] – Слава Ісусу Христу; «Jerusalem, den Nabel der Erde, das zweite 

Paradies» [392, с. 99] – Хай береже вас Всемогутній...; «Verhüte der Allmächtige, 

dass Unheil von ... über Israel kommt!» [392, с. 31] – Хай береже нас Всемогутній 

і не дасть накликати біду на Ізраїль!; «Jerusalem, den Nabel der Erde, das zweite 

Paradies» [392, с. 99] – Єрусалим пуп землі, другий рай; «Eine Unze Frieden ist 

mehr wert als eine Tonne Sieg» [392, с. 416] – Пушинка миру важить більше, ніж 

тонна перемоги.  

Останнім часом посилюється інтерес до вивчення стійких одиниць, що 

відображають віковічну народну мудрість, закладену у Святому Письмі, до 

опису й аналізу біблеїзмів. Їхнє функційне навантаження полягає в позначенні 

сфери духовного життя, важливої для християнина. Богословська фразеологія, 

як і богословська термінологія, здебільшого запозичувала словесний матеріал з 

грецької та латинської мов. Багато фразеологізмів на позначення 

концептосфери GOTT пов’язані в ДС з християнською етикою: «Es ist schade, 

dass du die Weihen noch nicht hast und noch nicht Beichte hören kannst; gern hätte 

ich mich von jener Sache in der Beichte befreit und gern dafür eine Strafe abgebüßt» 

(ще не висвячений) [393, с. 44]; «“So werde ich“, sagte der Priester, „am Morgen 

vor der Frühmesse mit den heiligen Sakramenten zu ihm kommen und seine Beichte 

hören“» (святе причастя) [393, с. 317]; «Vielleicht war es dies, was in der 

Theologie Erbsünde genannt wurde?» (первородний гріх) [393, с. 127]. 

Події в ДС, зображувані через посередництво МП, відбуваються 

у Середньовіччі, коли релігійні закони, християнська мораль охоплювали 

зовнішні та внутрішні дії людини, що репрезентуються за допомогою ФО із 

сакральною семантикою та біблеїзмами.  
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У прозових текстах ХХ ст., що репрезентують ДС, фразеологізми нерідко 

підлягають авторським модифікаціям – усіченню, відкиданню окремих 

компонентів чи додаванню так званих «своїх» слів. На думку М. В. Гамзюка 

[73, с. 205], схильність до структурно-семантичних змін закладена в характері 

компонентів ФО, особливо в ХТ при утворенні нових відтінків значення, 

наближення ФО до ситуації, посилення чи послаблення інтенсивності 

вираження емоцій, зміні оцінки (утворення антонімічних ФО).  

Індивідуально-авторські фразеологізми утворюють семантичну чи 

структурно-семантичну модифікацію узуальних одиниць, які виникають за 

рахунок контекстуально зумовлених змін семантики фразеологізму на основі 

модифікацій його зовнішньої та внутрішньої форм [150, с. 145-147]. Пор.: «An 

der Narzissfigur arbeitete Goldmund mit tiefer Liebe, in dieser Arbeit fand er sich 

selbst, seine Künstlerschaft und seine Seele wieder, sooft er aus dem Geleise 

gekommen war, und das geschah nicht selten» (вибитися з колії) [393, с. 209]; «Er 

sah, dies war ein gerissener, mit allen Wassern gewaschener Heimatloser, ein Mann, 

der viel gesehen und erlebt, viel gehungert und gefroren hatte und im bitter Kampf um 

ein karges gefährdetes Leben klug und frech geworden war» (пройшов вогонь і 

воду) [393, с. 169]. Тут маємо авторську трансформацію сталих ФО, незважаючи 

на те, що в ХТ репрезентовано Середньовіччя. Текстова модифікація, на думку 

О. Д. Огуя, може мати значну прагматичну спрямованість, застосовується 

переважно для експресивного зближення з живою мовою, пожвавлення дії та 

посилення образного сприйняття [199, с. 212].  

Варто погодитися з думкою І. Ю. Скрипнік про те, що взаємодія 

фразеологізму й тексту має двобічний характер: текст розкриває ситуативне 

значення ФО, а та, у свою чергу, збагачує його семантично й стилістично. 

Фразеологізм є також провідним засобом реалізації інтертекстуальності. 

У такому разі своєрідним претекстом є побутово-емпіричний, історичний або 

духовний досвід мовного колективу, що сформував те образне уявлення 

дійсності, на основі якого і виникла фразеологічна одиниця [248, c. 13].  
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Отже, фразеологізми, як і інші ЛО в художньому творі, пов’язані з 

навколишньою дійсністю, є віддзеркаленням духовного життя народу, кодами 

культури. Представлені просторово-часовими, релігійно-духовними, тілесними 

культурними кодами, такі фраземи доповнюють і збагачують номінативний 

інвентар дискурсу Середньовіччя оцінно-експресивними засобами. Вони 

виявляють нові смислові відтінки, що сприяють образному позначенню 

предметів та явищ дійсності, дають оцінку певним ситуаціям, виражають 

емоції. Авторські видозміни (структурні, образно-смислові) значною мірою 

розширюють функціональне поле таких висловів з урахуванням 

композиційних, власне стилістичних особливостей, є виразними 

репрезентантами народної стихії у художньому творі. 

 

 

2.5. Текстоспецифічні особливості середньовічного листування  

 

Лист – текст, призначений для спілкування з кимось на відстані, «писане 

звернення до особи чи осіб, розраховане на широке розповсюдження» [356, 

с. 615]. С. Комарова твердить, що лист – це «витвір мовнотворчого процесу, 

закріплений у певній семантико-значеннєвій структурі й об’єктивований 

у вигляді письмового звернення автора до конкретного одиничного реципієнта, 

який пов’язаний з ним перцептивною спільністю соціального середовища, 

контактів, суспільними нормами поведінки» [148, с. 7]. Лист потребує 

доскіпливого текстуального розгляду, адже це «письмовий твір мовотворчого 

процесу, структурований відповідно до правил епістолярної архітектоніки в 

композиційну єдність, яка служить для передавання певного змісту, що 

відповідає меті комунікації і має конкретну прагматичну установку» [245, с. 8].  

Специфіку епістолярного мовлення варто досліджувати й у структурах 

художніх текстів (т.з. «інтратекстові вкраплення» – Д. Бірюкова) Художній 

епістолярій виявляє особливу гнучкість у пристосуванні до запитів часу, 
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виконує історико-пізнавальну та естетичну функції. Канонік і вчений Родріго 

зрозумів, що не знайшов сенсу й порядку в історії і почав палити рукописи й 

листи. У такий спосіб Л. Фейхтванґер художньо засвідчив, що листування в 

ХІІ ст. існувало: «Ächzend stand er auf. Holte Scheiter zusammen, häufte sie an der 

Feuerstätte, zündete sie an. Suchte zusammen die zahllosen Blätter seiner 

Aufzeichnungen. Warf sie ins Feuer, schweigend, mit sehr schmalen Lippen. Sah zu, 

wie sie verbrannten, Blatt um Blatt. Stocherte in den verkohlenden Pergamenten und 

Papieren, bis sie Asche waren, die niemand mehr lesen konnte» [392, с. 423].  

Художньою особливістю відтворюваного МП ХХ ст. дискурсу 

Середньовіччя є інтратекстові епістолярні вкраплення. Тож і особливістю 

роману Л. Рінзер «Abaelards Liebe» є введення у твір фрагментів автентичних 

листів головних героїв. Листи П’єра Абеляра та Елоїзи Фульбер – одна з 

найважливіших літературних пам’яток Середньовіччя, які письменниця 

інтерпретувала, намагаючись передати зміст, світогляд і мову джерела. У 

Л. Рінзер велику увагу відведено відтворенню середньовічної духовної 

атмосфери схоластичних часів, концентрації проблематики змісту навколо 

душевних конфліктів віри та почуттів емоційно багатої та допитливої людини 

– П’єра Абеляра. Листи філософа є достовірним історичним фактом.  

Листи в художніх текстах ДС є безцінним джерелом глибшого занурення 

в особисте й творче життя, справжнім ліричним свідоцтвом, «текстом у 

тексті». Дон Альфонсо (роман Л. Фейхтванґера) знайшов листи, написані й 

невідіслані йому Ракель і зрозумів, що погано знав її: «Er fand jene Briefe, an 

ihn gerichtet und nie abgesandt. „Du setzest dein Leben ein für törichte Dinge, weil 

ein Ritter so tun soll, und das ist sinnlos und hinreißend, und darum liebe ich dich“. 

Er fand Zeichnungen, die Benjamin gemacht hatte. Er betrachtete sie aufmerksam, er 

fand Züge, die er an der lebendigen Raquel nie entdeckt hatte. Aber trotzdem: dieser 

Benjamin hat nur einen Teil von Raquel gesehen, die wahre Raquel hat nur er 

gesehen, Alfonso, und erst jetzt, da sie nicht mehr auf der Erde war» [392, с. 416].  
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Форма і стиль епістолярних текстів стали активно застосовуватися у ХТ 

із ХVІІІ століття. Лист, на думку М. М. Бахтіна, є первинною формою всіх 

літературних жанрів, що є серединою між монологічною та діалогічною 

формою, поєднанням усного й писемного. Це бачення не відповідає сучасним 

лінгвостилістичним підходам, адже поєднує в собі дві форми мовленнєвої 

діяльності – писемну й усну [16, с. 237–280].  

Листування поділяють на декілька груп: традиційно-ритуальне, 

емоційно-інтимне та інтелектуальне (Н. Павлик). Мова епістолярію залежить 

від мовної культури автора, його світобачення, ціннісних орієнтацій. Як і будь-

яка епістола, листи ХІ ст. П’єра Абеляра та Елоїзи Фульбер містять формули-

звернення до адресата, насичені позитивними конотаціями закоханості, 

пошани: «Панові своєму – а радше батьку; дружині своєму – а радше брату, 

слугиня його – а радше донька, його дружина – а радше сестра; Абелярові – 

Елоїза» [1, с. 59]. «Елоїзі, найлютішій сестрі во Христі – Абеляр. У Ньому ж 

брат її» [1, с. 68]. У тексті Л. Рінзер вони повторюються: Елоїза в листі до 

Абеляра: «Einziggelieber», «Liebster», «Meinem Herrn, nein, meinem Vater, 

meinem Gatten, meinem Bruder seine Magd, nein, seine Tochter, seine Gattin, nein 

seine Schwester, meinem Abaelard seine Heloise» [394, с. 197–198]. Абеляр до 

Елоїзи: «Abaelard aber hat nur die Anrede „Schwester“ für sie» [394, с. 198]. 

Етикетні елементи художніх листів Абеляра та Елоїзи мають традиційну 

форму, передають інформацію про мовну індивідуальність адресата і 

мовленнєві традиції доби Середньовіччя, тому письменниця подала їх близько 

до оригіналу: «Verlass mich nicht, Gott, Vater und Herr unsres Lebens, dass ich nicht 

zusammenbreche vor den Augen meiner Gegner und dass nicht mein Feind über mich 

triumphiere» [394, с. 129]; «Wenn ich Dich verliere, dann habe ich nichts mehr zu 

hoffen. Wozu soll ich dann noch hier meine Pilgerschaft fortsetzen? Ich habe in dieser 

Welt nur einen Trost: Dich! Gott, wie grausam bist du. Alle Kraft des Schicksals, alle 

seine Pfeile sind an mir verbraucht. Und wenn das Schicksal je noch einen Pfeil 

findet: den Fleck findet er nicht an mir, der noch ohne Wunde ist…» [394, с. 200]. 
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Епістолярний стиль, на переконання О. Б. Рогози, визначається 

специфічними позамовними факторами (віддаленість комунікантів у часі та 

просторі, бажання встановити контакт за допомогою листа, сфера писемного 

особистісного спілкування) та мовними факторами (наявність композиційної 

рамки, використання лексики, пов’язаної з процесом писемної комунікації, 

синтез розмовних і книжних конструкцій) [228, с. 7]. 

Згадуючи події життя, Абеляр часто звертався до канонічних осіб 

християнства, до праць і думок філософів. Наприклад, у листі до Елоїзи він 

посилається на Августина: «Christos und die Frauen; alle Frauen im Gefolge der 

Apostel; Propheten sind oft bei Witwen zu Gast; die Kirchenväter, die Frauenklöster 

leiteten; Jesus Christos, der seine Mutter einem jungen Mann anvertraut; 

Hieronymus und seine Freundin Paula. Und so fort. Hat er die Rechtfertigung nötig? 

Er zitiert Augustinus: „Wer sich auf sein gutes Gewisse verlässt und keine Rücksicht 

nimmt auf seinen Ruf vor den Menschen, der ist grausam. Es gibt zwei Dinge: das 

gute Gewissen und den guten Ruf. Das gute Gewissen ist für dich, dein guter Ruf ist 

für deine Mitmenschen“» [394, с. 169]. 

Якщо в листах Абеляра та Елоїзи можна знайти лексеми, що передають 

емоції адресата й адресанта, то в романі Л. Рінзер це опис стану після 

отримання або написання епістоли. Синкретизм виражальних засобів 

епістолярного стилю, що споріднює приватне листування з розмовно-

побутовим і художнім мовленням, на думку А. О. Найруліна, «зумовлює 

лаконізм у висловленні думки, широке використання еліпсисів. Усталена 

структура тексту, яка ніби обмежує мовотворчі потенції адресата, насправді 

відкриває перед ним значні можливості у відтворенні емоцій, почуттів, станів, 

що свідчить про конотованість епістолярію» [185, с. 8]. Пор.: «Es wäre ein 

Verlust, wenn Du, der Fleischeslust hingegeben, mit Schmerzen wenige Kinder für 

die Welt gebären solltest, während Du jetzt mit Jauchzen eine vielfache Zahl für den 

Himmel gebierst. In der Welt wärst Du nur eine Frau, jetzt stehst Du sogar über den 

Männern und hast Evas Fluch in Marias Segen verwandelt. Diese heiligen Hände, 
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die jetzt sogar die Bücher der Schrift aufschlagen dürfen, sie müssten in der Welt die 

niОedrigsten Geschäfte einer Ehefrau verrichten» [394, с. 163]. 

О. Б. Рогоза пише, що в художніх текстах з епістолярним мовленням 

фігурують відношення подвійного висловлювання. «У першому плані 

висловлювання, внутрішньотекстовому, відбувається спілкування між 

персонажами, а в другому плані, позатекстовому, здійснюється взаємодія між 

автором і читачем. Через листування персонажів автор звертається до читача» 

[228, с. 8]. Пор.: «Die Einbuße an meinem Leibe nimmt doch sonst allgemein jeden 

Verdacht, es könne überhaupt zu einer solchen Sünde kommen. Das ist doch gerade 

der Grund dafür, dass man Eunuchen wählt, wenn Frauen in sicherer Obhut 

gehalten werden sollen» [394, с. 168]. В обох випадках діалог відбувається між 

агентами дискурсу, а його клієнтам залишається лише слідкувати за ним.  

У листах персонажів роману Л. Рінзер використано іншомовні лексеми, 

особливо ті, що походять з французької й латинської мов, адже події в ньому 

відбуваються в середньовічній Франції. Їх використано з номінативною і 

стилістичною метою для підкреслення лінгвокультурної спільності. Іншомовні 

вкраплення функціонують як засоби увиразнення індивідуального стилю, як 

форма передавання емоційного стану особистості, яка відчувала внутрішню 

форму образного вислову. Пор.: «Wurde verbannt, späte Rückkehr. Immer das 

gleiche Lied Dionysius von Milano: stand im Konzil von Milano tapfer auf gegen den 

Kaiser Konstantin II., der die Häresie der Arianer förderte; Arius Lehre von der 

Trinität: Gott ist ungeschaffen und ungezeugt» [394, с. 137–138]. 

Епістолярій Абеляра й Елоїзи містить переважно конструкції, пов’язані із 

християнськими віруваннями, що є значеннєвими для мовного етикету й 

суспільного статусу того часу: «Heloise schreibt an Abaelard über jenen Tag: 

«Ich traue es mich kaum zu sagen, meine Liebe schlug um in Wahnsinn, sie opferte 

in hoffnungslosem Verzweifeln das eine einzige Ziel ihrer Sehnsucht. Ohne Zaudern 

– Du, Du gabst ja den Befehl – brachte ich mein altes Gewand und mein Herz zum 

Opfer, um aller Welt zu zeigen, wie ich Dein eigen sei mit Leib und Seele. Gott ist 
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mein Zeuge, ich habe je und je in Dir nur Dich gesucht, Dich schlechthin, nicht das 

Deine, nicht Hab und Gut. Ein festes Eheband, eine Morgengabe – habe ich jemals 

danach gefragt? Du bist mein Zeuge: Nicht meine Lust, nicht mein Wille war mein 

Ziel, nein, nur Deine volle Befriedigung» [394, с. 98]. 

Останній, шостий лист Абеляра Елоїзі, який дійшов до нашого часу, 

інтерпретований письменницею із трактуванням нерозуміння його поглядів і 

ідей. Лист розпочинається зверненням до духовної посестри і скаргами на 

оточення. У цьому листі-посланні Абеляр викладає головні засади своєї віри, 

які не суперечать догматам офіційної церкви: «Вірую в Отця, і Сина, і Святого 

Духа, єдиного за природою й істинного Бога, який, являючи себе Тройцею в 

особах, в сутності своїй завжди єдність застерігає... такою є моя віра; на ній 

стою, нею кріплю свою надію» [1, с. 106].  

«Etwas fiel von oben neben mich ins Gras. Ein Päckchen. An Abaelard. Ich 

las: «Ihrem Einziggeliebten nach Christos seine Einzigliebende in Christos». 

…Ich flog die Stiege hinauf, ich stolpere über die Schwelle. 

Ein Seufzer vom Bett her. Und dann, sehr leise: Endlich! Ausgestreckte Arme. 

Meinte er mich ober den Brief? 

Unausrottbares Mißtrauen: Er meint Heloise, er meint ihren Brief. Aber das 

Wunder geschah: Er riss mir nicht den Brief aus der Hand, er legte seinen Arm um 

mich. Um mich. Und dann, sehr leise: Mein Sohn» [394, с. 202-203]. 

Залежно від ідеї твору та естетичної мети Л. Рінзер у «Abaelards Liebe» 

широко використовує непряму мову, залишаючи пряму мову для вирішальних 

моментів, що пояснюється пошуками правдоподібності оповіді XI століття. 

Категорія теперішнього часу в інтерпретації епістолярію нівелює різницю між 

героєм, який проживає свою історію, та героєм, який її розповідає: «Vater, rief 

ich, oder schrie ich, du sollst nicht sterben. Du sollst dich retten für uns, deine 

Schüler, für die Theologie, für Heloise, für mich, ich bitte dich! Was bleiben soll, das 

bleibt. Ich habe in Tausende meiner Studenten den Samen des Neuen gesät. Wenn 
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drei von ihnen meine Theologie weiterführen, habe ich nicht vergeblich gelebt. Jetzt 

aber bin ich müde» [394, с. 223]. 

Отже, листи П’єра Абеляра та Елоїзи Фульбер свідчать про високий 

рівень розвитку епістолярного мовлення в добу Середньовіччя, містять у собі 

важливу культурно-історичну інформацію про події та визначних особистостей 

і віддавна є предметом інтересу лінгвістів, літературознавців і культурологів. 

Для ДС важливим видається художня інтерпретація епістолярних текстів й 

автобіографії середньовічного французького філософа, які є документом 

осмислення життєдіяльності і внутрішнього світу відомої постаті минулого, 

«текстом у тексті».  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Мова, книжність і світогляд ДС пов’язані зі встановленням та 

поширенням християнства в Європі. Мовна правильність дорівнювала 

синоніму євангельської істини, що відповідала Святому Письму, церковним 

книгам. Середньовічна книжність розкривається через три рівні: світський 

(аристократично-лицарський), офіційний (християнсько-клерикальний) і 

народний (сміховий, карнавальний). Атрибутивними, онтологічними ознаками 

християнської книжної творчості, відтворюваної в дискурсі Середньовіччя, є 

літургійність, благодатність, молитовність, сповідальність, теогностичність, 

просвітництво, соборність.  

2. Серед провідних засобів репрезентації німецькою медієвістичною 

прозою ХХ ст. мовної картини світу в дискурсі Середньовіччя найбільш 

помітними є ідіостиль Гільдеґарди фон Бігем, лексика християнського 

світогляду й монастирського життя, топонімічна лексика, фразеологія та 

епістолярні інтратекстові вкраплення.  
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3. Лінгвопоетичним першоджерелом для медієвістичної прози ХХ ст., яке 

«задає тон» художньому відтворенню дискурсу Середньовіччя, є світогляд 

черниці Гільдеґарди фон Бінгем. Її молитви, проповіді й теософські праці 

зосереджені на проблемі Богопізнання, Бога й людини, містять настанови до 

духовного та морального життя. Вони базуються на Святому Письмі як 

фундаменті християнського світогляду, традиції Церкви з відповідною 

поетикою, надають зразок середньовічного мовлення, листування, 

текстопродукування – всього того, що віддзеркалює соціо- і лінгвокультуру 

часу, його комунікативну культуру, що зрештою відтворює дискурсивне 

мовлення (дискурсію) Середньовіччя.  

4. Лінговпоетичний візерунок лексично репрезентованої картини світу 

у німецькій МП окреслений одиницями різного структурно-семантичного 

ґатунку, проте найбільш значущим є прошарок конфесійної (християнської) 

лексики. Позначена об’ємними смисловими конотаціями, ця лексика подає 

образи, які мають духовно-релігійний характер з чітко вираженим емоційно-

експресивним та оцінним забарвленням. Конструктивний стрижень 

конфесійної лексики утворюють імена культових осіб, духовенства, суб’єктів 

клерикальної діяльності, їжі, вбрання, свят, постів, а також терміни 

християнської етики, богослужіння і ритуалів. Функційно маркована 

конфесійна лексика є одним із важливих засобів художньої експресії, 

втіленням мистецької концепції відображення історичної дійсності й 

необхідним конструктивним елементом художньої тканини тексту-дискурсу.  

5. Не менш важливою для лінгвопоетичного відтворення мовної картини 

світу християнського Середньовіччя є топоніміка, яка виконує в МП ХХ ст. не 

лише номінативно-ідентифікаційну, але й описово-зображальну та стилістичну 

функції. У текстах МП використано реальні топоніми, до складу яких входять 

як архаїчні, так і сучасні назви німецьких, французьких, іспанських і світових 

топосів. Топоніми в ДС містять допоміжні характеристики агентів дискурсу, 

місцевості, історичних подій. Слугуючи засобом ідентифікації географічних 
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об’єктів Середньовіччя, топонімічна лексика виявляється заглибленою 

у масштабні філософсько-естетичні проблеми та, як наслідок, володіє значним 

семантико-художнім потенціалом. 

6. Значним лінгвопоетичним потенціалом володіє й фразеологічно 

маркована картина світу в дискурсі Середньовіччя. Найбільш поширеними 

фразеологізмами його художнього простору є акціональні, мортальні, 

соматичні та конфесійні. Одиниці з соматичним компонентом вербалізують 

характер агентів дискурсу, мисленнєву діяльність тощо. Конфесійні 

фразеологізми, відтворюючи релігійне буття, значною мірою розширюють 

образний арсенал художнього мовлення. Часто вони представляють певного 

роду модифікацію узуальних фразеологізмів, що сприяє не лише більшій 

художній виразності, але й створенню колориту епохи. Фразеологічні одиниці 

мають у дискурсі Середньовіччя відповідне структурно-смислове і 

композиційно-текстове навантаження, сприяють включенню певних 

асоціативних планів «прочитання» того чи того образу.  

7. Середньовічне листування, введене в художню прозу ХХ ст., 

побудовано на конструкціях, пов’язаних із християнськими віруваннями, що є 

значущими для мовного етикету того часу і суспільного статусу персонажів 

і реальних осіб – агентів дискурсу. Лінгвопоетика листів П’єра Абеляра й 

Елоїзи Фульбер у художньому тексті є автентичним самосвідченням, текстом у 

тексті й містить лінгвокультуреми, конотації, що виконують оцінно-емотивну 

функцію (формули-звертання, формули-прощання, побажання, прохання). 

Вони відтворюють дидактизм монологічного мовлення, виражений 

повчальними дієсловами наказового способу, словосполучення спонукального 

змісту, окличні речення, риторичні запитання тощо.  
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РОЗДІЛ 3. 

 

ЛІНГВОПОЕТИЧНЕ  ВІДТВОРЕННЯ  КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ  

КАРТИНИ  СВІТУ  В  ДИСКУРСІ  СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

 

 

Переосмислення ролі мови у становленні культури викликає інтерес до 

досліджень картин світу, їхніх складників, створення цілісного співвідношення 

мови, мислення, позамовної дійсності та культури. У цьому зв’язку нагадаємо 

іще раз про те, що мовна картина світу, що її було розглянуто в попередньому 

розділі, не є ізоморфною концептуальній і що остання є її підсистемою [370, 

с. 441]. І хоча із цього випливає вторинність концептуальної картини світу, це 

зовсім не означає, що вона не може бути окремим предметом лінгвістичного 

дослідження. Навпаки, такий ракурс виявляється навіть певним чином 

пріоритетним, оскільки він тісним чином пов’язаний з художньою образністю 

та ціннісними орієнтирами лінгвосоціуму. А вони, у свою чергу, є особливо 

важливими для дослідження комунікативної культури християнського 

Середньовіччя, у т.ч. і його концептуальної картини.  

Функцією концепту, як відомо, є фіксація та актуалізація поняттєвого, 

асоціативного та ціннісного змістів, які зберігаються у пам’яті та ментально 

репрезентують зовнішній світ. Для мети і завдань цієї праці концепт постає як 

«дискретне ментальне утворення, що є базовою одиницею мисленнєвого коду 

людини, який має відносно упорядковану структуру, є результатом 

пізнавальної діяльності індивіда та суспільства, і несе комплексно-

енциклопедичну інформацію про відображений об’єкт або явище, про 

інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю та про відношення 

суспільної свідомості до цього об’єкта або явища» [214, с. 24], як етно-соціо-

психо-лінгво-культурна одиниця з чітко вираженим валоративним 
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компонентом [218, с. 347] як «багатовимірне ментальне утворення, у якому 

виділяються поняттєва, образно-перцептивна і ціннісна сторони» [127, с. 73].  

Результати процесу мовної об’єктивації концептів можна означити по-

різному: репрезентація, актуалізація, вербалізація, виведення на поверхню 

тощо. На цьому тлі вивчення концептів, на думку О. І. Голованової, 

здійснюється шляхом аналізу словникових і контекстуальних значень мовних 

одиниць, їхньої сполучуваності з іншими одиницями [77, с. 25–26], а також їх 

опис у термінах гіперо-гіпонімії (або макро- та макрорівня). У першому 

випадку говорять про мега-, макро- чи гіперконцепти, а в другому, – про гіпо-, 

мезо- та катаконцепти [219, с. 177–188]. Говорять науковці й про дискурсивно 

релевантні концепти – метахтони, автохтони і алохтони [219, с. 201–202].  

Як показують спостереження над МП ХХ ст., присвяченій реконструкції 

буттєвого ДС засобами сучасної німецької мови, метахтоном ДС є 

макроконцепт CHRISTENTUM, який відтворює дух і букву Середньовіччя 

і тим самим «підкоряє» собі всі інші ментальні одиниці дискурсу. Навколо 

цього макроконцепту в ХТ ХХ ст. ніби вибудовано деяке асоціативне поле, 

у якому актуалізуються такі ментальні смисли (ментефакти) спадного рівня 

абстрації, як GLAUBE / ВІРА, ERLÖSUNG / СПАСІННЯ, UNTERSTÜTZUNG / ПІДТРИМКА, 

HÖHERE MACHT / ВИЩА СИЛА, DEMUT / СМИРЕННІСТЬ, TOLERANZ / ТЕРПИМІСТЬ, 

MANGELNDER STOLZ / ВІДСУТНІСТЬ ГОРДИНІ, GEISTIGES GLEICHGEWICHT /ДУШЕВНА 

РІВНОВАГА та ін.  

Ці та інші кристалики дискурсивної культури Середньовіччя 

виявляються розчиненими щонайменше в трьох концептуальних сферах, що є 

домінантними в ДС – теософській, телеономній і естетичній. Кожна з цих сфер 

ніби відтворює певну дільницю концептуальної картини світу Середньовіччя, 

зумовлену християнським світобаченням і, відповідно, християнсько-

клерикальною ідеологією.  
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3.1. Універсальні теософські концепти: словесно-ціннісна реалізація  

 

Теософські концепти – це насамперед різновид філософських 

ментефактів, що постають як «універсальні, нерегулятивні, непараметричні 

ментальні утворення з абстрактною семантикою» [219, с. 52]. Ментальні 

величини теософського порядку, репрезентовані через відповідні мовні 

одиниці в німецькій художній МП ХХ ст., – це імена основних богословських 

понять, біблійних персонажів, таїнств, Небесної ієрархії, священицьких 

обладунків, християнської моралі тощо. Саме з їхньою допомогою 

відтворюється колорит епохи та реконструюється ДС за допомогою художніх 

засобів різного лінгвального ґатунку. Найбільш значущими серед них є 

метахтони-макроніми CHRISTENTUM і GLAUBE, а також гіпероніми GOTT і 

MUTTER GOTTES. Вивчення цих одиниць у контексті ДС становить собою 

найбільший інтерес з огляду на їхній ціннісний (валоративний) адстрат, 

репрезентований певними вербальними (словесними) засобами. 

 

3.1.1. Метахтонні  ідеологеми CHRISTENTUM і GLAUBE. 

Християнська віра в ДС впливала на світогляд людей, визначала їхню 

поведінку в минулому й була пов’язана з релігійною сферою та візуалізувалася 

у бутті. Відповідно, це відбивалося як на мовній, так і на концептуальній 

картинах світу, віддзеркалюючи ті цінності епохи, що їх власне й називають 

концептуальними, тобто цінності, закарбовані в концептах і закорінені 

у їхньому виборі та їхніх конфігураціях.  

Концепт – поняття інтегроване, є трансформацію емпіричного досвіду на 

рівні свідомості. У його поняттєво-категоріальному сенсі задіяно декілька 

міждисциплінарних підходів і не передбачено універсального визначення. 

Концептологія (концептуалізація, концептоутворення, концептогенез) 

у лінгвістичному вимірі апелює до теорії концептів, навколо якої формуються 

«поля смислового тяжіння» [77, с. 26]; як важливої одиниці когнітивної 
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лінгвістики (Н. С. Болотнова [40], С. Г. Воркачев [66], О. І. Голованова [77], 

В. І. Карасик [126], О. О. Селіванова [239; 240]); як «культурно-значимих 

категорій внутрішнього світу людини (С. Г. Воркачов [66], А. М. Приходько 

[218; 219; 220]).  

Лінгвопоетичний підхід тяжіє насамперед до дискурсивного пояснення 

концептів, акцентує увагу на співвідношенні мовного значення та культурного 

змісту, їх художньої інтерпретації. Науковці (Т. П. Вільчинська [65], 

С. Г. Воркачов [66], В. І. Карасик [126], В. А. Маслова [172; 173], 

Ю. С. Степанов [256; 257], Л. С. Піхтовнікова [206; 208], А. М. Приходько 

[218; 219; 220], С. М. Щербина [293] та ін.) уналежнюють концепти до 

первинних культурних утворень, що транслюються в різні сфери буття.  

Ціннісний принцип, який дозволяє моделювати національну 

(аксіологічну) картину світу через концепти, на думку В. І. Карасика, лежить 

в основі їхнього лінгвокультурного вивчення. Християнство – провідний 

концепт культури Середньовіччя та медієвістичних художніх текстів. 

У метахтонному (дискурсотвірному) мегаконцепті CHRISTENTUM поєднано 

культурні, лінгвальні й поетичні ознаки з домінуванням релігійного начала, 

текстового вираження та універсальності змісту. Головною метою ДС було 

поширення релігійного вчення, закріплення в пам’яті поколінь сакрального 

знання, утвердження духовних цінностей і норм конфесійної поведінки: Was 

ihn trieb, war vor allem Wanderlust, mit ihr verband sich eine Art von 

oberflächlicher Frömmigkeit, das heißt eine Neigung zum Verweilen in der Nähe 

kirchlicher Stätten und geistlicher Verrichtungen, eine Freude an Gottesdienst, 

Taufe, Begräbnis, Messe, Weihrauch und Kerzenflammen [393, с. 247]; Aber die 

Christenheit zog in den Heiligen Krieg,… [392, с. 106].  

О. І. Головіна підкреслює, що в результаті аналізу лексичної системи чи 

аналізу художнього тексту можуть бути виявлені лінгвоспецифічні концепти, 

ключові або домінантні концепти тексту [77, с. 25]. У досліджуваних ХТ 

репрезентовано ДС з концептом-метахтоном CHRISTENTUM в означенні 
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духовної особистості минулого (опосередковано лексемами Glaube 'віра', Gott 

'Бог', Heilige Schrift 'Святе Письмо') та сакральних центрів (Kloster 'монастир', 

Kirche 'церквa').  

«Sein Herz hänge daran, die Niederlage von Sevilla gutzumachen und der 

Christenheit neue Siege über die Ungläubigen zu erkämpfen» [392, с. 96]; 

«Und war gut in einer Zeit, da Gott den Fürsten der Christenheit 

nermüdlichen Kampf gegen die Ungläubigen auferlegt hatte» [392, с. 21]; 

«Unser Gott, der du mich hast erreichen und erlangen und erleben lassen 

diesen Tag» [392, с. 29]; 

«… kein schöneres Los könne er sich wünschen, als zu Felde zu ziehen für 

Christus» [392, с. 235]; 

-«Ins Kloster, zum Pater Anselm» 

- «Nach Mariabronn? Da gehörst du hin? Willst du denn nicht noch bei mir 

bleiben?» [393, с. 99];  

«Und sehr liebte er die Kirchengesänge, namentlich die Marienlieder. Er liebte 

den festen strengen Gang dieser Gesänge, ihre immer wiederkehrenden» [393, с. 54].  

Серед якісних характеристик дискурсу християнства є відкритість 

утвердження духовних цінностей, один із ключових концептів мовної картини 

світу вірян – GLAUBE / ВІРА. В. І. Карасик зазначає, що «ідея одкровення, 

закладена в релігійних віровченнях, переживається вірянами як особливий ні з 

чим не порівняний екстатичний стан. Ця ідея заснована на акті вільного 

вибору. Ключовий концепт ВІРА визначає внутрішню логіку релігійного 

дискурсу: розкрити тим, хто цього ще не зрозумів, радість від розуміння того, 

що у світі є Бог, зміцнити людей у вірі, допомогти їм подолати труднощі, 

пов’язані з життям у миру» [126, с. 328].  

Ю. С. Степанов трактує концепт ВІРА, як «внутрішній стан кожної 

окремої людини» [377, с. 83]. Один із героїв Л. Рінзер переконаний, що той, хто 

критикує церкву, – критикує християнство, підриває віру Христа: Was heißt 

hier: Nachfolge Jesu. Wir leben in andern Zeiten… Wir sind Herren. Und wir haben 
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ein Recht auf Besitz, auf Schenkungen, auf Wohlleben. Wer daran rührt, ist ein Feind 

der Kirche. Ein Glaubensfeind. Ist dasselbe. Wer die Kirche kritisiert, kritisiert das 

Christentum. Er untergräbt die von Christus eingesetzte Autorität [394, с. 134]. 

Однією з характерних рис християнського середньовічного світогляду 

було глибоке поєднання сакральної, відображеної в Біблії, і земної історії, 

остання не лише продовжувала сакральну, а й була її дзеркальним 

відображенням. Віра пов’язана із чуттєвими гадками, релігійними віруваннями 

і переконаннями в ідеалах. Пор.: «Du bist wie ich ein Christ du bist wie ich zum 

Klosterleben entschlossen, du bist wie ich ein Kind des guten Vaters im Himmel. 

Unser beider Ziel ist dasselbe: die ewige Seligkeit. Unsere Bestimmung ist dieselbe: 

die Rückkehr zu Gott» [393, с. 59]; «…bewilligst du mir wenigstens Geld, der 

Christenheit meinen guten Willen zu zeigen?» [392, с. 126]. 

Зокрема, релігійний ДС, відтворюваний Л. Фейхтванґером, є своєрідним 

регулятором соціальних відносин, поведінки, уявлень, цінностей, з огляду на 

які діють його агенти. Насамперед тому, що неможливо, висунувши щось як 

цінність, норму поведінки, норму моралі, послатися на більш високий 

авторитет, ніж Бог. Дон Альфонсо йде на священну війну проти «невірних» 

мусульман, порушуючи багаторічний мир, бо переконаний, що він у Бога не 

раб, а васал: Gott ist mein Lehnsherr. Ich bin nicht sein Knecht, ich bin sein Vasall 

[392, с. 355]; «Mein Sieg wird dich auch überzeugen, wessen Gott der rechte is» 

[392, с. 356]; «Die Christenheit war im Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen» 

[392, с. 117]. 

Специфічною рисою Середньовіччя, на думку Г. Виноградова, було 

постійне існування історичних ситуацій, коли на одну територію чи владне 

місце посягали кілька цілком законних претендентів. Крім «права меча» 

необхідно було продемонструвати шляхетні чесноти, християнську милість до 

переможених, навести переконливе богословське обґрунтування. 

Середньовічна богословська спадщина в силу специфічних історичних 

обставин посіла важливе місце у структурі наративного та поведінкового 
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дискурсів. «Безсумнівний авторитет Святого Письма, патристичної та 

середньовічної культур дозволяв у ряді випадків користуватися їх здобутками і 

прикладами для вирішення складних теоретичних і практичних проблем 

національного державотворення» [60, c. 131]. 

При відтворенні ДС персонажі художніх текстів – клієнти ДС – 

занурюються у світ християнських переконань і наділяються розумінням 

марноти свого земного буття, свого честолюбства та бажання влади. Зокрема, 

Альфонсо з «Die Jüdin von Toledo» подібно царю Соломону мовить: «...ich habe 

sie geliebt. Du kannst das nicht verstehen, du weißt nicht, was das ist, niemand weiß 

es. Ich selbe hab es nicht gewusst, bevor sie mir in den Weg kam. Ich habe sie mehr 

geliebt als Leonor, mehr als meine Kinder, mehr als mein Reich, mehr als Christus, 

mehr als alles. Vergiß es, Priester, vergieß es gleich, aber einmal muss es heraus, 

einmal muss ich es sagen, dir muss ich es sagen: ich hab sie mehr geliebt als meine 

unsterbliche Seele» [392, с. 408]. Він, Альфонсо, усвідомлює сенс життя, думає 

про втраченого сина, кохану, вірить про возз’єднання з ними: «Ich bin vierzig, 

aber mein Leben liegt hinter mir. Nichts ist mir wirklich als meine Vergangenheit. 

Mein Heute liegt in Dunst und Staub, wie ein Schlachtfeld in währendem Kampf. 

Und auch wenn ich einmal siege, wird darüber nichts sein als Dunst und Dumpfheit. 

Ja, wenn ich für meinen Sohn siegen könnte, für meinen Sancho sein wird. 

Wahrscheinlich unter denjenigen, denen de Frieden mehr gilt als sogar der Sieg» 

[392, с. 460]. 

У прозових художніх текстах ДС відтворена глибока закоріненість 

мовомислення у Святому Письмі і вербальна «розпростореність» на обширах 

сакрального. Сакральна концептосфера ДС утворена на таких засадничих і 

ментально актуалізованих історичним моментом концептах, як GOTT / БОГ, 

GLAUBE / ВІРА, LEBEN / ЖИТТЯ, GEDULD / ТЕРПІННЯ, TOD / СМЕРТЬ, SÜNDE, LASTER / 

ГРІХ, VERFÜHRUNG / СПОКУТА, GEWISSEN / СОВІСТЬ, SCHMERG / БІЛЬ, ANGST / СТРАХ, 

GEDÄCHTNIS / ПАМ’ЯТЬ тощо. Пор.: «Gott selber hatte ihn damals getrieben und 

gemahnt: Streite für den Frieden! Lass nicht nach, streite für den Frieden!» [392, 
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с. 17]; «Gott den Fürsten der Christenheit unermüdlichen Kampf gegen die 

Ungläubigen auferlegt hatte» [392, с. 21]. 

Т. П. Вільчинська вважає, що «тлумачення Бога в християнстві не 

вичерпується лише значенням відповідної лексеми. Більшість конститутивних 

компонентів семантики можна встановити, виходячи з практики пояснення 

Бога у Святому Письмі та різних теологічних джерелах» [65, с. 147]. Пор.: 

«Don Jehuda Ibn Esra musste geloben, dass er bis zur Rückkehr des Herrn Königs 

das Kind seiner Tochter Dona Raquel in seinem jetzigen Stande belassen werde, 

weder gläubig noch ungläubig, weder Christ noch Jude. Jehuda musste das 

beschwören bei dem Gotte, der mit seinem Finger seine Gesetze in Steintafeln 

geschrieben hatte, der einstmals Sodom und Gomorrha zerstörte, der der Erde 

befahl, die Rotte Korah Priester, gemäß der Formel, befahl ihm: „ Und nun flehe 

Gott an dass er, wenn du deinen Schwur brichst, auf dich herabsende alle die 

Plagen, die über die Ägypter kamen, und alle die Tochechot, die Flüche, die Gott 

über diejenigen verhängt hat, die seinen Namen und seine Gebote missachten.“ Und 

Jehuda musste seine Hand legen auf die Schrift, auf das achtundzwanzigste Kapitel 

des Fünften Buches Mose, und der christliche Priester sprach ihm die Flüche vor. 

Satz um Satz sprach er sie ihm vor, hebräisch, und Jehuda musste sie wiederholen, 

Satz um Satz, und der König folgte lustvoll und begierig dem lateinischen Text, Satz 

um Satz»  [392, с. 290]. 

Оскільки християнство орієнтувалось на авторитет Святого Письма, віри, 

релігійне мислення ув’язується сучасним німецьким художнім дискурсом з 

науковим мисленням через розвиток екзегетики – середньовічної 

герменевтики. Концепт, за твердженням Т. В. Сивець, своїми витоками 

пов’язаний із добою західноєвропейського Середньовіччя. Основоположником 

концептології при цьому небезпідставно вважають і героя роману Л. Рінзер 

«Abaelards Liebe» П’єра Абеляра – французького філософа та богослова, який 

співвідносив концепт із окремими смислами Святого Письма, витлумачував їх 

як індивідуальні форми так званого «схоплювання змісту», як такі, що є 
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асоціативною підставою для кореляції смислу та окремого висловлювання, 

сприймалися як «концепт у душі слухача» [191]. Богослов П’єр Абеляр 

апелював до логіко-семантичної категорії філософського значення, у якому 

світ думки переходив у світ буття [244, с. 196]. Л. Різнер відтворює цю думку 

П. Абеляра так: «Da meint einer, er sei tugendhaft, weil er alle vorgeschriebenen 

Gesetze hält und kein kirchliches Verbot verletzt, und ist doch weitentfernt vom 

echten Christentum, das viel mehr vom Menschen verlangt, nämlich die freie 

Entscheidung des eigenen Gewissens» [394, с. 156]. 

Вивчаючи ідею концептуалізму П. Абеляра, С. С. Неретіна підкреслює, 

що концепт – досить суб’єктивний феномен: «Змінюючи душу індивіда, що 

обдумує річ, він при всьому своєму оформленні в концепцію має на увазі 

іншого суб’єкта (слухача, читача), актуалізуючи смисли у відповідь на його 

питання, що породжує диспут. Пам’ять і уява – невід’ємні якості концепту, 

направлені на розуміння тут і тепер, з одного боку, а з іншого – він є синтезом 

трьох здатностей душі і як акт пам’яті орієнтований у минуле, як акт уяви – у 

майбутнє, як акт судження – у теперішнє» [190, с. 30]. Загалом, середньовічна 

думка не винаходила концепт, а витворювала його у процесі співбесіди, під час 

якої звертання до іншого в іманентному плані буття передбачало одночасну 

причетність до акту спілкування з трансцендентним джерелом слова – Богом, 

тому все, що виголошувалося, мало жертовний відтінок, бо здійснювалося у 

присутності Бога як свідка [191, с. 42–43]. «Was für ein Gott. Entweder ist er ein 

eifersüchtiger Vater, oder er ist blind wie die antike Moira, oder Gott ist der ins 

Christliche verkehrte Chronos, der seine eigenen Kinder frißt» [394, с. 160]. 

Л. Г. Бабенко вважає, що для концептуального аналізу ХТ необхідно 

враховувати декілька позицій, серед яких: 1) набір ключових слів тексту; 

2) визначення базового концепту цього простору; 3) детальний опис 

концептуального простору, який позначається спектром виділених концептів 

[8, с. 108]. Ключові слова в такому разі слугують маркерами основної ідеї 

автора і на асоціативному рівні художнього мислення автора-творця часто 
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постають в ідіостилістичній презентації. «Wie sonderbar, dass Augustinus und 

Abaelard das Ausleben ihrer Geschlechtlichkeit als Sünde bezeichnen. 700 Jahre 

liegen zwischen den beiden! Was für heidnische Lehren: Gnostiker und Manichäer, 

sich da eingeschlichen haben ins gründlich missverstandene Christentum» [394, 

с. 106]; «…seine Mutter Monica, die ihn seit früher Kindheit ganz unter ihrer 

Fuchtel hatte, ihm nach Rom nachreiste, bei ihm wohnte, ihn überwachte, ihn zum 

Christentum zwang und ihm...» [394, с. 105].  

Історично першим типом конфесійного вчення про віру було православ’я, 

що виникло ще в ранньому середньовіччі у творах мислителів грецької 

патристики. Концепт віри в християнській традиції, за визначенням 

Т. Г. Левченко, у своєму поняттєвому ядрі має два полюси: впевненість у знанні 

та вірність в особистих відносинах. Загальною тенденцією для європейського 

християнства є поглиблена увага до віри як вірності, що реалізується в ідеальній 

комунікації. «Для біблійних авторів віра – це вірність Бога власним обітницям, 

вірність людини завіту з Богом. Для біблійної культури ВІРА – це особистісно-

вольова характеристика. Для православної й католицької теології віра – це 

передусім упевненість у знанні Бога й знанні щодо Бога, але також і особиста 

вірність Богові як рішучість волі. Ця впевненість і вірність у православ’ї 

розуміється більш інтуїтивно, у католицизмі – більш розсудливо.  

Для протестантизму ВІРА – це особисте відношення з Богом, прийняття 

від Нього особистого спасіння в акті пасивного схоплення дії Бога. Сучасна 

католицька теологія в кінці XIX ст. розуміла ВІРУ як раціональну й вольову 

впевненість, зумовлену вірністю авторитету Церкви. Сьогодні католицька 

теологія розуміє віру як вірність Богові, що в особистих відносинах відкрився 

як ЛЮБОВ. Протестантські теологи розуміють ВІРУ як надприродний спосіб 

існування в Богові. Православна теологія останніх двох століть розуміє ж її як 

надприродний досвід особистого спілкування з Богом і як впевненість у цьому 

досвіді» [157, с. 60]. Тож і герой роману Л. Фейхтванґера переконаний, що Бог 

і доля – одне і те ж, мовою філософії – Бог є сукупністю усіх випадковостей: 
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«Gott und das Schicksal sind identisch, oder, philosophisch ausgedrückt: Gott ist die 

Summe aller Zufälle» [392, с. 71].  

Як відомо, будучи «сукупністю тематично спільних текстів, кожен із 

яких сприймається й ідентифікується як мовний корелят певної 

соціокультурної практики» [277, с. 93], «ментальний дух» ДС, найбільшою 

мірою втілений у ньому за допомогою метахтонних ідеологем CHRISTENTUM 

і GLAUBE, відтворюється в художніх текстах німецької історичної прози 

ХХ ст. насамперед за допомогою концептів-теонімів GOTT і MUTTER 

GOTTES. Це відбувається на різних рівнях їх лінгвокультурної репрезентації – 

ідейно-духовному, морально-етичному, історико-культурному 

і лінгвопоетичному.  

 

3.1.2. Сакральний теонім GOTT. Теонім GOTT складається з 

кількох поняттєвих груп, але мовлення про Бога зумовлене неспроможністю 

людського розуму та п’ятьох органів чуття (зору, слуху, дотику, нюху, смаку) 

дати однозначне тлумачення. К. Костів зазначає: «Біблійне розуміння 

і визначення Бога містить у собі сутність й атрибути Бога. Під сутністю Бога 

треба розуміти його духовність, самобутність, неосяжність і вічність. 

Близькими або тотожними своїм змістом із словом „сутність”, але відмінними 

від нього звуковою формою, треба вважати також варіанти й синоніми: 

субстанція, єство, істота, суть, природа й натура» [361, c. 70].  

У німецькій МП ХХ ст. GOTT постає як всемогутність: «O Gott, 

Allmächtiger, strafe Israel nicht zu hart! Du hast diesem Meschummad, diesem 

Abtrünnigen, das Herz gewandelt, dass er zu uns zurückkehrt. Lass ihn hier in Toledo 

nicht viel Prunk und Stolz entfalten, und lass ihn nicht mehreren den Neid und Haß 

der Völker, der Gojim, gegen Israel!» [392, c. 32]. Не випадково М. Зайцев 

стверджує, що для Середньовіччя «засадниче світоглядне відношення “людина 

– світ” не є суттєвим, оскільки світ усвідомлюється не інакше як створений 

Богом. Тому смислово акцентованим постає не світ – він є похідним, а творча 
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першопричина – Бог. Ось чому світоглядне відношення “людина – світ” 

у смисловому полі середньовічної культури трансформується у відношення 

“людина – Бог”» [112, с. 24].  

Приядрова зона гіперконцепту GOTT як важливий компонент механізму 

дискурсивного моделювання тексту німецької МП ХХ ст. утворюється 

макроконцептами, які належить до сакрального, вищого рівня реальності та є 

незбагненним, глибоко шанованим, характерним для доби Середньовіччя. 

Тому в ХТ цей концепт є часто вживаним, репрезентує різнопланові погляди 

і релігійні уявлення агентів ДС та ідеї того часу: 

- «Asketisch leben. Aber wozu, wofür? Für Gott. Wer ist Gott? Man hatte mich 

beten gelehrt, aber sonst kam Gott nicht vor in meinem Denken» [394, c. 21];  

- «… den Ländern der Christenheit…» «… unter den Feinden Christi 

christlich zu leben» [394, c. 30]; 

- «… der Logos sei Gott nur durch Teilhabe an der Substanz Gottes, genau wie 

alle Menschen; er sei nicht die zweite Person in der Trinität; der Heilige Geist sei wie 

der Vater und der Sohn eine von beiden verschiedene Hypostase…» [394, c. 55]. 

Концепт GOTT – цілісний ореол магістральних текстів. У науковому 

обігу він визначається як «сакральна персоніфікація Абсолюту в релігіях 

теїстичного типу, що характеризується тотожністю сутності та існування» [91, 

с. 110], тобто, Бог – це «творець, володар таїн земних і космічних, спаситель 

світу, що прийде до людей й охоронить від зла» [91, с. 110]. 

У ДС має місце кілька синонімічних рядів у складі теонімної лексики на 

позначення Бога як Абсолюту, біблійні варіанти номінацій Божої сутності 

(Allerbarmer, der Allgütige, der Allgegenwärtige, der Allweise, der Erhalter, der 

Ernährer, der Ewige, König der Könige, der Schöpfer, der Unendliche, der 

himmlische Vater, der Vater im Himmel), синоніми зі значенням алежності до 

Святої Трійці (Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinität), назви, що повідомляють про 

всесильність, справедливість Бога (der Allmächtige, der Herrscher, Herr der 

Heerscharen, Allgebieter, der Friedefürst, der Höchste König). Введення теоніма 



  140

GOTT у тканину художньої оповіді, орієнтовану да ДС, підкреслює значущість 

висловлюваного для мовця, ставлення до Нього.  

У художній МП ХХ ст. часто вживаються молитовні формули, які мають 

емоційне навантаження, звернення до суб’єкта промови, до ідеального 

реципієнта з благанням, проханням чи подякою. Для прикладу можна взяти 

варіанти звертання до Всевишнього лише одного з героїв роману Г. Гессе 

Нарциса – молодого обдарованого послушника, учителя грецької мови, 

у майбутньому абата монастиря:  

- «Gelobt sei Jesus Christus…» [393, с. 326; с. 361]; 

- «Um Gottes willen, …» [393 с. 291; с. 314]; 

- «Ich wünsche seh, gnädiger Vater, Euch keine Sorge zu machen» [393, с. 13]; 

- «… Gott sei Dank,…» [393, с. 349]; 

- «Das vollkommene Sein ist Gott» [393, с. 350]. 

В. Шевченко пояснює, як визначають поняттєвий субстрат концепту 

БОГ прихильники різних релігійних течій: «Бог – верховна надприродна 

істота, основний об’єкт релігійного поклоніння. У політеїстичних релігіях 

богам підвладні окреслені сфери світобудови і людського життя. У монотеїзмі 

Богу надається роль творця і керманича всього світу. Прихильники деїзму 

вважають, що Бог, створивши світ та встановивши його закони, надалі не 

втручається в життя свого творіння. Політеїсти ототожнюють Бога з природою. 

Матеріалісти вважають його витвором людської фантазії» [288, с. 56].  

У досліджуваних текстах персонажі часто мотивують свої вчинки 

втручанням Господа або ж його волею. Король дон Альфонсо 

(у Л. Фейхтванґера) неодноразово наголошує, що вірить у Бога і довіряє йому 

свою долю та життя: « – Gott ist mit mir! Frohlockte Alfonso vor seiner Königin» 

[392, с. 83]; «Der König hat die innere Stimme, und nur auf die darf er hören. Gott 

will nicht, dass ich jetzt schon ins Feld soll, das spür ich deutlich. Ich werde ins Feld 

ziehen, aber ich muss warten, bis Gott mir die rechte Zeit sagt» [392, с. 263].  
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Християнська віра, віра в Бога репрезентує характер дона Альфонсо. Він 

войовничий, запальний, сповнений ентузіазму, але часом непослідовний 

і надто самовпевнений. Двоїстість у характері ілюструють мовно-виражальні 

засоби, використовуваних в описах думок і вчинків короля, – зокрема антитези, 

що він був вдячний і ненавидів («Alfonso war ihm dankbar und haßte ihn» [392, 

с. 45]), градації – взяв, подивився, засвітився («Der König nahm und sah und 

strahlte auf» [392, с. 65]), метафори – дав волю своїй безсилій злості («Vor seinen 

Freunden ließ Don Alfonso seinem ohnmächtigen Zorn freien Lauf» [392, с. 74]). 

Німецька художня МП ХХ ст. часто відтворює суперечки теологів 

Середньовіччя. Особливо це помітно в історичній прозі Л. Різнер, головний 

герой якої (Р. Abaelard) був відомим теологом. Абеляр все більше відхилявся 

від загальноприйнятого віровчення; на його переконання, у світі існує лише 

Бог Отець, а Ісус Христос і Святий Дух – це лише прояви Його всемогутності. 

Серед Богів і людей існує єдиний найвищий Бог, який не схожий на них ні 

розумово, ні зовнішньо. У своїх ученнях Абеляр раціоналізує відносини віри й 

розуму, вважаючи обов’язковою умовою віри розуміння («розумію, щоб 

вірити»). Пор.: «...ist er eine Irrlehre, als er behauptet, Gottes Sohn sei nicht 

wesensgleich mit dem Vater, sondern nur wesensähnlich; der Logos sei Gott nur 

durch Teilhabe an der Substanz Gottes, genau wie alle Menschen; er sei nicht die 

zweite Person in der Trinität; der Heilige Geist sei wie der Vater und der Sohn eine 

von beiden verschiedene Hypostas...» [394, c. 55]. 

Абеляр піддає сумніву тезу про триєдність: «Abaelard: Für dich ist Gott 

also das Licht?» [394, с. 8], тоді як ототожнення смертної людини з Богом 

в осмисленні середньовічної людини було неможливим як неприпустимо 

гріховне [260, с. 98].  

Антропологічне ядро релігійного вчення Абеляр тлумачив таким чином, 

що Бог дав людині сили для досягнення мети в житті, розум для утримання 

уяви, щоб спрямовувати вірування. Віра ґрунтується лише на переконанні, 
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досягнутому шляхом вільного мислення, тому вона, набута без сприяння 

розумової сили й без самостійної перевірки, негідна вільної особистості. 

Кожен із трьох головних персонажів роману «Любов Абеляра», 

прототипами яких є реальні історичні особи, сприймає й трактує поняття 

Найвищого по-своєму. Через любов до Абеляра, народження позашлюбного 

сина, Елоїза змушена була відректися від звичайного життя й переїхати до 

монастиря, продовжуючи молитися Богові й возвеличуючи свого власного бога 

– Абеляра: «Für Heloise war es nicht Gott. Sie kannte nur einen Gott: Abaelard. Sie 

schreibt an Abaelard über jenen Tag: «Ich traue es mich kaum zu sagen, meine 

Liebe schlug um in Wahnsinn, sie opferte in hoffnungslosem Verzweifeln das eine 

einzige Ziel ihrer Sehnsucht. Ohne Zaudern – Du, Du gabst ja den Befehl – brachte 

ich mein altes Gewand und mein Herz zum Opfer, um aller Welt zu zeigen, wie ich 

Dein eigen sei mit Leib und Seele. Gott ist mein Zeuge, ich habe je und je in Dir nur 

Dich gesucht, Dich schlechthin, nicht das Deine, nicht Hab und Gut. Ein festes 

Eheband, eine Morgengabe – habe ich jemals danach gefragt? Du bist mein Zeuge: 

Nicht meine Lust, nicht mein Wille war mein Ziel, nein, nur Deine volle 

Befriedigung» [394, с. 98]. 

Віддаленою від канонічного мислення є дитина закоханих – Астролябій, 

який перебуває у постійному бунті проти всього світу. У його бурхливій 

свідомості та підсвідомості нерозривно переплітаються гріховний та 

божественний світи. Він розшукував батька і матір; вислухав каяття батька; 

розчарувався у житті після бесіди з матір’ю, шукав сенс буття між добром 

і злом у тодішньому розумінні як цілком метафізичних понять. Астролябій  не 

розумів, чому мати обожнює того, хто приніс їй розлуку й страждання: 

«Wozu studierst du Philosophie und Theologie, wenn du sie für untauglich 

hältst, Gott zu erkennen? 

Astrolabius: Ich habе nicht gesagt, dass diese Fächer nicht zur Erkenntnis 

verhelfen. Man lernt durch sie das Denken. Man lernt in der Astronomie etwas über 

die Sonne, aber wenn ich sie anschaue, bin ich geblendet und sehe nur Dunkelheit. 
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Abaelard: Für dich ist Gott also das Licht? 

Astrolabius: Das ist ein Bild, ich finde kein anderes. Ich könnte auch sagen, er 

ist die Dunkelheit» [394, с. 58]. 

Концентрацію одиниць сакральної семантики у світовому мистецтві 

А. Нямцу вбачає в тому, що «традиційні структури грають роль своєрідного 

етичного “дзеркала”, що відображає й пояснює глибинні тенденції епохи-

реципієнта. Подібні структури часто виконують функцію морально-

психологічних моделей, що мають чітко виражені гносеологічну, 

прогностичну, поведінкову та аксіологічну функції» [195, с. 53].  

Найбільш частотний сакральний концепт GOTT у тканині художніх 

текстів МП ХХ ст., що реконструюють ДС, найчастіше об’єктивується 

лексемами Gott, Herr і Herrgott. Ці лексеми можуть вводитися як самостійно, 

так і використовуватися у вигукових мовних формулах, які наводять 

у екстремальних життєвих ситуаціях або як добрі побажання, а то й 

застереження. Окрім традиційних онімів (Heilige Jungfrau 'Свята Діва', Bibel 

'Біблія', Großes Buch 'Велика Книга'), в аналізованих ХТ трапляються 

і сакральні оніми, імена святих, мучеників і достойників Церкви: іспанських 

(Sant Iago 'Сант-Яго', St. Martin  'святий Мартін', St. Leokadia 'святий Леокадія', 

Apostel Jakov 'апостол Іаков'), мусульманських (Allah 'Аллах', Koran 'Коран', 

Muhammad 'Магомет') і єврейських (Adonai 'Адонай', Moses ben Maimon 'Моiсей 

бен Маймун', Esther 'Есфір') тощо.  

При лінгвопоетичній реконструкції ДС у художніх текстах ХХ ст. 

виявляється здебільшого актуалізованим семантичний набір поняттєвого ядра 

концепту GOTT (Allmacht 'всемогутність, всесильність', Vergebung 

'всепрощення', Barmherzigkeit 'милосердя', Richter 'суддя'), а також такі його 

перцептивно-образні складники, як (Dankbarkeit 'вдячність', Vorsicht 

'обережність', Verzweiflung 'відчай', Herzschmerz 'душевний біль', Hoffnung 

'уповання' тощо). Пор. текстові реалізації: «...Allah ihrem Vater gnädig war. Nicht 

nur hatte er ihm jegliche Weisheit gegeben und das mildeste Herz, er hatte ihn auch 
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mit allen äußern Gütern gesegnet und mit hohem Ruhme» [392, с. 40]; «Gott hatte 

ihm [Don Alfonso] Verstand gegeben» [392, с. 20]; «Mit Gottes und mit deiner Hilfe 

<...> wird es vielleicht möglich sein, in hundert Monaten nachzuholen, was in 

hundert Jahren verabsäumt worden ist» [392, с. 42–43]. 

Окремі фрагменти з теонімним компонентом сприймаються як 

проникливі афористичні міні-дискурси: «“Die prächtigste Krone“, lehrte er, „ist 

die Demut, das erlesenste Opfer das zerknirschte Herz, die höchste Tugend die 

Ergebung. Der Fromme, wird er verlacht und öffentlich gegeißelt, dankt dem 

Allmächtigen für die Strafe und gelobt Besserung in seinem Herzen. Er lehnt sich 

nicht auf gegen diejenigen, die ihm Böses tun, er vergibt seinen Quälern. Er denkt 

unverwandt an den Tag seines Todes. Wird ihm sein Teuerstes genommen, Weib und 

Kind, dann beugt er sich in Demut vor der Gerechtigkeit der Vorsehung. Wollen ihn 

die Feinde zur Verleugnung seines Glaubens zwingen, dann opfert er in froher 

Frommheit sein Leben. Murret nicht beim Anblick der Wohlfahrt und des Übermutes 

der Heiden; die Wege Gottes sind gnadenreich, auch wenn ihr Ziel auf Jahrzehnte 

und Jahrhunderte verborgen bleibt“» [392, с. 193]. 

Поряд із цим концепт GOTT часто репрезентується у відтвореному ДС 

і певними асоціативно-образними компонентами, найбільш відомий із них – 

антиконцепт SÜNDE / ГРІХ – неналежне, недозволене, покарання, яке може 

викликати людина, яка порушує моральні норми. Любовний зв’язок короля 

християнської Кастилії Альфонсо з єврейкою Ракель у романі «Die Jüdin von 

Toledo» є найвищою формою порушення релігійних норм, адже для свідомості 

людини, що знаходиться у християнському світі, Закон Божий має найвищу 

силу, якою не можна порівняти жоден соціальний закон.  

Християнський ментефакт SÜNDE / ГРІХ трактує один із священників 

королівського палацу: «Sünde ist das Begehen von Handlungen, von denen der 

Mensch weiß, dass sie verboten sind, und deren sich zu enthalten ihm frei steht» 

[392, с. 239]. Дон Альфонсо розуміє свою провину перед Богом, однак він 

глибоко переконаний, що «… er zuletzt ja doch durch die Kreuzung seiner Sünde 



  145

ledig sein werde, wenn sie eine Sünde sein sollte» [392, с. 239]. Король вважає, що 

«Gott habe ihn n seine besondere Hut genommen, und jeder Umweg, den die 

Vorsehung ihn machen lasse, werde ihn zuletzt zum rechten Ziele führen» [392, 

с. 240]. Самообман, бажання величі та марнославство розуму ‒ ці яскраво 

виражені риси образу дона Альфонсо можна асоціювати з рисами біблійного 

Соломона («Ich liebe diese liebste Frau über alles, und der Herrgott, der es so 

gefügt hat, wird es mir zugute halten» [392, с. 190]), а його пристрасть до єврейки 

можна порівняти з Соломоновою пристрастю до Суламіф («Er war eins mit ihr, 

mehr eins als mit sich selber. Ihr konnte er Dinge sagen, die er noch keinem gesagt 

hatte, auch sich selber nicht, stolze, kindische, königliche, alberne Dinge; und wenn 

er glaubte, er habe ihr sein Geheimstes enthüllt, dann ließ ihn ihre Nähe ein noch 

Geheimeres entdecken, das dahinter war» [392, с. 178‒179]). 

П. Абеляр, який є для відтворюваного ДС певним чином прототиповим 

носієм християнської ідеології, ділить у своїх теологічних працях гріхи на 

невідані й ті, що здійснюються усвідомлено. Перші спокутують таїнством 

причастя і свідомим каяттям, яке вказує мирянину на його душевну та 

розумову недосконалість. Другі є усвідомленою дією всупереч волі Бога, яку 

Бог не прощає і «…мстить за зневагу до себе» [2, с. 249]. Виходячи зі своїх 

концептуалістичних переконань, схоласт формулює принцип морального 

суб’єктивізму як індивідуальної відповідальності людини за свої дії.  

У ХТ ж Л. Рінзер подано різнопланові погляди персонажів на Господа. 

Мислення Астролябія – гріховного «плоду» Абеляра й Елоїзи – відображає 

психічні процеси як глибинну структуру, що виявляється через спонтанне 

зринання асоціацій, заклинань, молитов, листів і яка переходить у ненависть: 

«In einem der Briefe belkagt sie sich bitter, dass er seiner Pflicht nicht nachkommt, 

sich um das Kloster Paraklet zu kümmern. O Heloise, Mutter: Eine so gute Priorin 

du warst, so bleibst du doch immer Abaelards Geliebte und Ehefrau. Du gründest 

deine Mahnung an Abaelard auf ein Wort, das er selbst in seiner «Leidengeschichte» 

zitiert. Es ist ein Satz aus einem Sendschreiben von Papst Leo IX. «Wir erklären, 
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dass kein Bischof, Presbyter, Diakon und Subdiakon die religiösen Verpflichtungen 

zum Vorwand nehmen darf, sich der Fürsorgepflicht für seine Ehefrau zu entziehen; 

er muss sie mit Nahrung und Kleidung versorgen» [394, c. 167]. 

Отже, у німецькій МП XX ст., що відтворює ДС, розроблено головну для 

середньовічної антропології духовну концепцію у наближенні до того часу – 

віру в Бога. Людина має природну релігійність, бо їй притаманне вроджене 

почуття – прагнення до ідеалу. Концепт GOTT найуживаніший у художніх 

текстах, що відтворює ДС. Так, лише в прямому значенні теонім Gott вжито: 33 

рази у Herman Hesse «Narziss und Goldmund», 141 раз у Lion Feuchtwanger «Die 

Jüdin von Toledo» і 102 рази в Luise Rinser «Abaelards Liebe». Зафіксовано 

також і кілька синонімічних рядів у складі теонімної лексики на позначення 

концепту GOTT як Абсолюту.  

 

3.1.3. Сакральний теонім MUTTER GOTTES. Концепт MUTTER 

COTTES є однією з домінантних і різнопланових щодо вираження 

християнської духовності величин. Він виявляє значні лінгвопоетичні 

можливості. Богородиця (Богоматір, Мадонна, Марія) у християнській релігії – 

це ім'я Матері Ісуса Христа. Діва Марія – один із центральних образів не лише 

світової літератури, а й культури у цілому. Ім’я «Марія» походить із 

давньосемітського «Міріям» й означає «гіркота, смуток; та, що ридає й ронить 

сльози». Інші вважають, що ім’я «Марія» перекладається як «вищість, 

піднесеність, перевага; славна, знаменита, чудова». За легендою, до Святої 

Діви злетів архангел Гавриїл і мовив: «Дух Святий злине на тебе, і 

Всевишнього сила обгорне тебе, через те й Святе, що народиться, буде Син 

Божий» [230, с. 32–33]. У Святому Письмі згадки про Діву Марію доволі 

лаконічні, проте в подальшій церковній та апокрифічній традиції образ 

Мадонни ввібрав у себе ідеал жінки, що є прикладом духовної чистоти та 

взірцем високих моральних якостей. 
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Такою вона постає й у художній рецепції цього образу в німецькій МП 

ХХ ст., які відтворює ДС. Для Ґольдмунда, персонажа Г. Гессе, MUTTER 

GOTTES асоціюється з рідною матір’ю, яку він зовсім не знав, але відчував, що 

вона, як Богородиця, страждала за нього й опікувалася ним. «Богородиця – 

символ Матері, Цариці Небесної, Життя, Світла, Мудрості, Таїни, любові; 

заступництва, радості і смутку; ідеалу жінки-матері; союзу божественного і 

земного; духовного порозуміння володарки і надії всіх народів» [230, с. 32], 

образ якої був на іконах, статуетках. Саме статуетка Божої Матері в одному із 

храмів надихнула Ґольдмунда на навчання і творчість: «Eines Tages, … fand ich 

in einer Klosterkirche eine hölzerne Mutter Gottes stehen, die war so schön, und ihr 

Anblick ergriff mich so sehr, dass ich nach dem Meister fragte und suchte, der sie 

gemacht hatte» [393, с. 138].  

У церкві Ґольдмунд побачив дерев’яну скульптуру MUTTER GOTTES, 

яка справила на нього неймовірне враження й непереборне бажання 

познайомитися з її автором. Побачивши фігурку Марії, зроблену майстром 

Ніклаусом, Ґольдмунд відкрив у собі митця. Він дуже хотів створити 

скульптуру Божої Матері з обличчям, яке втікало від нього й ховалося – його 

матері. Під час мандрів, бажань завести якомога більше відносин з жінками, у 

час любовних ночей, у час туги хотів якомога більше пізнати образ матері, він 

змінювався й ставав глибшим, виникав образ матері людства, Єви: «In den 

Tagen der Wanderung, in den Liebesnächten, in den Zeiten der Sehnsucht, den 

Zeiten der Lebensgefahr und Todesnähe hatte das Muttergesicht sich langsam 

verwandelt und bereichert, war tiefer und vielfältiger geworden, es war nicht mehr 

das Bild seiner eigenen Mutter, sondern aus dessen Zügen und Farben war nach und 

nach ein nicht mehr persönliches Mutterbild geworden, das Bild einer Eva, einer 

Menschenmutter. So wie Meister Niklaus in einigen Madonnen das Bild der 

schmerzlichen Gottesmutter mit einer Vollkommenheit und Stärke des Ausdrucks 

dargestellt hatte, welche Goldmund unübertreffbar schien, so hoffte er selbst einst, 

wenn er reifer und des Könnens sicherer sei, das Bild der weltlichen, der Eva-Mutter 
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so zu gestalten, wie es als ältestes und geliebtestes Heiligtum in seinem Herzen 

stand. Aber dies innere Bild, einst nur Erinnerungsbild seiner eigenen Mutter und 

seiner Liebe zu ihr, war in beständigem Wandel und Wachstum begriffen» [393, 

с. 208]. У романі Г. Гессе цей образ і приземлений, і сакральний. 

У Г. Гессе нічого не сказано про матір Ґольдмунда. Про неї він майже 

нічого не знає, окрім того, що вона покинула чоловіка й маленьку дитину. Уся 

оповідь, спогади про неї пройняті тугою, бажанням зустрітися з нею (про що 

свідчить використання лексем на позначення почуття жалю, туги, тривоги...): 

«Da umduftete ihn die Mutterwelt, blickte dunkel aus rätselhaften Liebesaugen, 

rauschte tief wie Meer und Paradies, lallte kosend sinnlose, vielmehr mit Sinn 

überfüllte Koselaute, schmeckte nach Süßem und nach Salzigem, streifte mit 

seidigem Haar über dürstende Lippen und Augen» [393, с. 103]. Нарцис певною 

мірою асоціюється з материнською турботою. А. М. Науменко зазначає, що 

Нарцис пробуджує у Ґольдмунда образ забутої матері, який породжує в ньому 

творче начало, бажання втекти із монастиря [189].  

Концепт MUTTER GOTTES в образі Діви Марії творився протягом двох 

тисячоліть. Багатостраждальна мати, яка розділила із сином тернистий шлях, 

всемилостива жінка, справедлива заступниця, світла, мудра, сповнена 

всеперемагаючої любові – такою постає Богородиця у проповідях, фольклорі, 

літературі, мистецтві (Ewigkeit, Gerechtigkeit, Gnade, Gottheit, Göttlichkeit, Güte, 

Heiligkeit, Vollkommenheit, Vorsehnung, Weisheit,). Чільне місце у католицькому 

богослов’ї займають символічні назви-знаки Божої Матері (Gottesmutter, Heilige 

Mutter, Mutter Maria, Madonna, Schutzgeist, Himmelskönigin, himmlische Glorie).  

У художніх текстах ДС людина подається як «образ і подоба Божа», яка 

була частиною загального світового устрою. Людина протягом життя у силу 

всіх скоєних нею гріхів роздвоюється, відтак втілює поєднання божественної 

та людської природи. Саме такою й постає образ Божої Матері в тексті 

Г. Гессе: «Neben dem Künstler, der jene Mutter Gottes mit dem schmerzlichsten und 

schönsten Munde geschnitzt hatte, neben dem Seher und Wissenden, dessen Hände 
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tiefe Erfahrungen und Ahnungen zu sichtbaren Gebilden umzuzaubern vermochten» 

[393, c. 205]. Ґольдмунд часто в молитвах до Пресвятої Богородиці намагався 

позбутися почуттів до матері, але після молитви не переставав думати про 

зустріч із нею (wie Meer und Paradies – як морe і Рай).  

Після довгих років творчих злетів і падінь, мандрів і жебракувань 

Ґольмунд повертається у монастир Маріабронн і стає художником. 

У монастирі за два роки він створив скульптуру MUTTER GOTTES, у яку 

вклав всю любов і душу, втілив свої спогади про перше кохання, першу 

подорож, свою молодість. Цією роботою захоплюється Нарцис, Ґольдмунду 

було за щастя створювати кожну частину тіла скульптури, якою всі 

захоплювалися: «Еr hielt sich brav zur Arbeit, um desto eher frei zu werden. Und wie 

ihm aus dem Holz die Gestalt Lydias allmählich entgegenkam, wie er von ihren edlen 

Knien die strengen Kleidfalten niedersterben ließ, entzückte ihn eine innige und 

schmerzliche Freude, eine wehmütige Verliebtheit in das Bild, in die schöne scheue 

Mädchenfigur, in die Erinnerung an damals, an seine erste Liebe, an seine ersten 

Reisen, an seine Jugend. Andächtig arbeitete er an dem zarten Bilde, fühlte es eins mit 

dem Besten in sich, mit seiner Jugend, mit seinen zärtlichsten Erinnerungen. Es war 

ein Glück, ihren geneigten Hals zu bilden, ihren freundlich traurigen Mund, ihre 

vornehmen Hände, die langen Finger, die schön gewölbten Kuppen der Fingernägel. 

Mit Bewunderung und ehrfürchtiger Verliebtheit betrachtete auch Erich die Figur, so 

oft er konnte» [393, c. 370]. 

Багато років його найзаповітнішою мрією було зробити фігуру матері, бо 

це був найсвятіший із усіх образів, які він носив у собі, повний любові і 

таємниці (eine Gestalt voll Liebe und voll Geheimnis). Коли він помирав на руках 

свого друга й наставника Нарциса, останні слова його були теж про матір. Він 

сподівався, що вона знову візьме його до себе і поверне в небуття й невинність: 

«Nein, neugierig auf das Sterben bin ich nur darum, weil es noch immer mein 

Glaube oder mein Traum ist, dass ich unterwegs zu meiner Mutter bin. Ich hoffe, der 
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Tod werde ein großes Glück sein, ein Glück, so groß wie das der ersten 

Liebeserfüllung» [393, c. 388]. 

Концепт MUTTER GOTTES у текстах МП – сакральний феномен 

таємничого носія духовної енергії. Особливо яскраво він асоціюється з матір’ю 

Ґольдмунда, який прагнув пізнати її як життя, як творчість, як вищу силу, 

ікону. О. Данілова, досліджуючи сприйняття ікони через призму художньої 

літератури ХІХ – ХХ ст., зазначає, що «ікона – дзеркало душі, а соціальна 

перцепція ікони – дзеркало епох. Явище світу ікон – це феномен 

віддзеркалення бажання осягнути і сприйняти Образ Божий» [85, c. 126]. 

Дослідниця звертає увагу на те, як Іоанн Дамаскін обґрунтовує вислови про 

зображення, про образ і про ікону. Відзначаючи необхідність зображень ікон у 

релігійному вжитку, Іоанн виділяє такі їх функції: дидактично-інформативну 

(«зображення замінюють безграмотними книгами»); комеморативну (образ – це 

нагадування, за допомогою якого при молитві, дивлячись на ікону, згадують 

Священне Писання); анагогічну (ікона не замикає увагу глядача на самому собі, 

але зводить розум через тілесне споглядання до споглядання духовного); 

харизматичну (має «Божу благодать», «завжди співприсутня зі святими 

іконами не по суті, але по благодаті і дії, дається іконам Святим Духом і може 

проявитися у дії»); ікона є уклінним чином – їй «поклоняються», її цілують, 

шанують. І адресовано це поклоніння не матеріальному в іконі, а її архетипу. 

Науковець відзначає, що зі всіх функцій православного образу на перший план 

він висуває уклінну, тобто культову функцію, і вважає її найважливішою. 

Поклоніння в ідеалі може і повинно привести до контакту з духовним 

Абсолютом, до його містичного збагнення, де ікона є медіатором, виконуючи 

посередницьку функцію між людиною і Вищою Духовністю [85, c. 126]. 

Помираючи, Ґольдмунд запитує друга: «Und nun schlug der Kranke 

nochmals die Augen auf und blickte lang in seines Freundes Gesicht. Mit den Augen 

nahm er Abschied von ihm. Und mit einer Bewegung, als versuche er den Kopf zu 

schütteln, flüsterte er: „Aber wie willst denn du einmal sterben, Narziss, wenn du 
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doch keine Mutter hast? Ohne Mutter nicht lieben. Ohne Mutter kann man nicht 

sterben“ » [393, c. 392] (А як же ти колись вмиратимеш, Нарцисе, якщо ти не 

маєш матері? Без матері не можна любити. Без матері не можна померти). 

Концептуальна символіка відношень матері і сина в ДС, за 

спостереженнями Н. В. Бороденко, розкривається у сфері духовних пошуків. 

Образ Матері «нашаровується» від сюжету до сюжету, розставляє вказівники 

на його шляху, веде за собою, відкриває необмежені перспективи. «Так 

розростається материнська символіка від звичайної, кровно-родинної, 

«побутової» матері, єдино-індивідуальної для кожного до символічної – 

безкінечної, безсмертної праматері – головної Матері для всіх» [47, c. 10].  

У ДС, відтвореному художніми текстами МП ХХ ст., концепт MUTTER 

GOTTES, об’єктивуючись лексемами Schutzgeist, Heilige, Gottesmutter, Jungfrau 

Marija, Trinität, виявляється позначеним високим ступенем сакральності, надає 

текстам емоційного відтінку піднесеності, бо Богородиця – Символ Матері, 

Цариці Небесної, Життя, Світла, Мудрості, Таїни, любові; заступництва, 

радості і смутку; ідеалу жінки-матері; союзу божественного і земного; 

духовного порозуміння володарки і надії всіх народів [230, с. 32]. 

В узагальнено-філософському плані концепт MUTTER GOTTES зростає 

у символ трагедії, терпіння, покори життєвим тортурам, горя. Конкретно ж 

у романі Л. Рінзер «Abaelards Liebe» вона (Gottesmutter, Маdonna, Maria, 

Heilige Jungfrau) асоціюється з образом головної героїні – Елоїзи. 

Елоїза кохає й страждає через кохання до Абеляра, але це приносить їй 

насолоду, що можна порівняти з божевіллям. Не завжди розуміє Абеляр її 

самозаглиблення й часто говорить з нею сформалізованою філософськими 

трактатами мовою: «Lässt mich der Herr in die Hände meiner Feinde fallen, so 

dass sie mich töten, so bitte und beschwöre ich euch: Wo immer mein Leib unter 

oder über der Erde liege, lasst ihn auf euern Gottesacker überführen» [394, с. 111]. 

Концепт MUTTER GOTTES з його сакральним ціннісним наповненням 

та його ментальні асоціати (LIEBE, SCHMERZ, GLAUBE) створюють в ДС 
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філософські рефлективні нашарування та сприяють його (дискурсу) 

збагаченню конфесійно-маркованими лексичними та образно-лзасобами. 

Отже, визначальна риса текстових втілень сакрального теоніму MUTTER 

GOTTES у ДС – його своєрідне теологічне наповнення, яке має 

інформативний, сакральний, художньо-зображальний характер. MUTTER 

GOTTES – найчастотніший концепт у художньому мовленні Середньовіччя, за 

референтами якого постають комплекси філософських переконань, релігійних 

вірувань, емоційних та естетичних прагнень клієнтів і агентів ДС.  

 

 

3.2. Телеономні концепти: словесно-образна реалізація  

 

Телеономні концепти розуміються в лінгвопоетиці як «вищі духовні 

цінності, що утворюють і втілюють для людини той моральний ідеал, 

прагнення до якого становить моральну виправданість його життя – ідеал, 

заради якого варто жити і не шкода вмерти» [67, с. 39]. Таких концептів у ДС, 

відтворюваному засобами художньої МП ХХ ст., доволі багато. Проте 

найбільш виразними для мети і завдань цієї праці є такі телеономи, як 

релігійно-сакральний GEBET, етносоціономний RITTERTRUM і емоційний 

LIEBE. Оскільки на тлі особливої аксіологічної значущості для середньовічної 

картини світу ціннісний (валоративний) ореол цих телеономів не підлягає 

сумніву, то основну дослідницьку увагу слід зосередити на їх словесно-

образній реалізації.  

 

3.2.1. Релігійно-ритуальний телеоном GEBET. 

Концептуалізація релігії як специфічного явища акумуляції духовності 

пов’язана як із внутрішніми переконаннями її носіїв (вірування, страхи), так і з 

зовнішніми проявами, що полягають у дотриманні певних ритуалів і дій, 

виконання яких є обов’язковим для істинно віруючого індивіда. Так, засобом 
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посилення емоційності та експресивності оповіді, акумуляції внутрішніх 

страхів і переживань є введення у тексти романів молитовних конструкцій. 

Теоніми в історичній прозі Г. Гессе, Л. Фейхтванґерa, Л. Рінзер часто 

вживаються в молитвах, які підкреслюють духовну боротьбу героїв, 

зображують їхнє каяття, світогляд, пояснюють чи перебували вони в злагоді з 

порядками Господа на землі: «Du hast damals ein Gebet verfaßt, das Heloise mit 

ihren Nonnen für dich beten sollte:"Verlaß mich nicht, Gott, Vater und Herr unseres 

Lebens, dass ich nicht zusammenbreche vor den Augen meiner Gegner und dass 

nicht mein Feind über mich triumphiere"» [394, c. 129]. 

Репрезентацію ДС у німецькій прозі ХХ ст. подано художніми описами 

буття людей того часу, особливо монастирів. Життя у монастирі було 

пов’язане з його канонами – перш за все з молитвою, яку читали в означений 

час, часто перебираючи чотки: «Du sollst einen Rosenkranz beten, morgen nach 

der Frühmesse, du sollst ihn mit Demut und Hingabe beten und nicht obenhin, und 

ich werde dasselbe tun» [393, с. 17]. Як правило, молитви закінчували словами: 

«In saecula saeculorum, Amen» [393, с. 168]. Багато учнів монастиря 

продовжували шлях своїх наставників, щоб стати виконавцем Божественного 

слова: «O wie wunderlich, wie unendlich seltsam und verwirrt war doch alles! Wie 

seltsam und erschreckend war auch dies gewesen: mit seinem überströmenden 

Herzen, mit seiner blühenden Liebesberauschtheit zu seinem Freunde gerade in 

einer Stunde zu kommen, wo dieser meditierend, von Fasten und Wachen verzehrt, 

seine Jugend, sein Herz, seine Sinne ans Kreuz schlug und zum Opfre brachte und 

sich der strengsten Schule des Gehorsams unterzog, um nur dem Geiste zu dienen 

und ganz zum minister verbi divini zu werden» [393, с. 106].  

Концепт GEBET відтворює у ДС таку важливу форму християнського 

світогляду, як каяття у гріхах. Так, у романі Г. Гессе «Narziss und Goldmund» 

вона репрезентується у вчинках Ґольдмунда. Після довгих років поневірянь він 

повернувся у Маріабронн і прийшов до абата на сповідь, бо не міг із 

нечестивими думками розпочати роботу над скульптурою. Після сповіді 
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духівник не сприйняв його справжні гріхи як занадто важкі, але картав за 

недбале ставлення до молитви, до сповіді і до причастя. Він поклав на нього 

покуту: до причастя чотири тижні жити помірковано й цнотливо, щоранку 

вислуховувати вранішню месу і щовечора проказувати «Отче наш» і 

«Богородице Діво»: «Du sollst dir diese törichten Kleinkindergedanken während 

der Übung ganz und gar verbieten. Du sollst den Paternoster und dein Marienlied 

sprechen und sollst dich ihren Worten hingeben und dich mit ihnen erfüllen, so, wie 

du etwa beim Singen oder Lauterspielen auch nicht irgendwelchen klugen Gedanken 

und Spekulationen nachjagst, sondern einen Ton und einen Fingergriff um den 

andern so rein und vollkommen wie möglich ausführst. Während man singt, denkt 

man nicht darüber nach, ob das Singen etwa nützlich sei oder nicht, sondern man 

singt. Ebenso sollst du beten» [393, с. 360].  

Досліджуючи взаємодію усної й писемної традиції у німецьких 

медитативних молитвах XIII–XIV ст., М. О. Бондарко зазначає, що для 

молитов за межами богослужіння використовувалися псалми, а також інші 

літургійні тексти, практикувалося багаторазове повторення у слух канонічних 

молитов «Pater noster», «Gloria Patri», «Ave Maria» та ін. або деякі псалми 

(Reihenbeten). Повноцінне повернення до давньої практики медитативної 

молитви пізнього середньовіччя стає можливим після переходу освічених 

людей духовного життя до індивідуальної молитовної практики рідною мовою 

[43, c. 779].  

Яскравим підтвердженням цієї наукової гіпотези є художнє трактування 

буття героя роману Г. Гессе. Ґольдмунд у молитві щиро розкаюється, згадує 

Бога й звинувачує його за погано створений світ: «Lieber Gott, sieh, was aus mir 

geworden ist. Ich komme aus der Welt zurück und bin ein schlechter unnützer 

Mensch geworden, ich habe meine jungen Jahre vertan wie ein Verschwender, wenig 

ist übriggeblieben. Ich habe getötet, ich habe gestohlen, ich habe gehurt, ich bin 

müßig gegangen und habe andern das Brot weggegessen. Lieber Gott, warum hast 

du uns so geschaffen, warum führst du uns solche Wege? Sind wir nicht deine 
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Kinder? Ist nicht dein Sohn für uns gestorben? Gibt es nicht Heilige und Engel, uns 

zu leiten?... Ich bin irr an dir geworden, Gottvater, du hast die Welt übel geschaffen, 

schlecht hältst du sie in Ordnung» [393, с. 286].  

Як зазначає І. І. Даниленко, у молитовних текстах ігнорується 

об’єктивний виклад подій. Принципи нарації тут визначено 

«монодетермінантною персонологією», яка зазвичай корелює зі сповідально-

монологічним мовленням, спрямованим до високого, надземного, що заперечує 

швидкоплинне й утверджує вселюдське, вічне [84, с. 81 ]. Молитва 

у Л. Фейхтванґера постає як психологічне й поетичне взаємопроникнення, що 

передає стан душевного просвітлення: «Vater unser, der du bist im Himmel, und 

der du befohlen hast, auf Erden das Schwert zu brauchen, um die Bosheit zu 

bestrafen, und der du, um das Recht zu schützen, die christliche Ritterschaft 

eingesetzt hast: mache, dass dieser dein Knecht dieses sein Schwert niemals 

brauche, einen Unschuldigen zu treffen, doch immer, dein Recht und deine Ordnung 

zu verteidigen» [392, с. 91]; «“Gott der Gerechtigkeit“, gellten diese Verse, „vergiß 

nicht des vergossenen Blutes! Dulde nicht, dass es zugedeckt bleibe von der Erde! 

Übe an meinen Feinden das Gericht, das deine Propheten verkünden! Hinunter in 

das Tal Josaphat schmettere deine Hand meine Widersacher!“» [392, с. 194]. 

Елоїза («Abaelards Liebe») до самозречення кохає Абеляра й згодна на 

всі випробування, уподібнює його до Бога, тому й мовлення її марковане 

звертанням до бога-ідеалу, сприймається як індивідуальна молитва: «Ist mein 

Selbst nicht bei Dir, so ist es nirgends, und ohne Dich hat es kein Sinn und Wesen. 

Lass mein Herz doch bei Dir sein, bitte, und bei Dir behütet sein. Ach, wenn doch 

Deine Liebe nicht so felsenfest auf die meine sich verlassen dürfte! Wenn Du doch 

besorgter sein müsstest! Nun habe ich Dir die große Sicherheit geschenkt und ernte 

die große Missachtung. Vergiß doch bitte nicht, was ich für Dich getan und vergiß 

auch nicht, was alles Du mir schuldest. Als ich an Deinem Herzen liegend des 

Fleisches Lust genießen durfte, da konnte die Welt zweifeln, ob hingebende Liebe 

oder selbstische Gier mich in Deine Arme trieben. Nun bezeugt es das Ende, aus 
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welchem Sinn heraus mein Lieben seinen Anfang nahm: Auf alle Freuden dieser 

Welt habe ich verzichtet, um Deinem Willen gehorsam zu sein; ich habe alles 

dahingegeben und mir nur das Eine vorbehalten, gerade durch diese Hingabe ganz 

die Deine zu werden. Und Du, Du, nimm es Dir zu Herzen, wie ungerecht Du bist: 

Meine Leistung ist groß, Deine Gegenleistung ist nicht entsprechend, sie ist ein 

Nichts…» [394, с. 110]. 

Молитву в художньо-історичних текстах ДС репрезентовано, як 

моральну норму того часу. Наприклад, Лідія зранку вбралася і стояла 

навколішках молилася, щоб Всевишній пробачив їй гріх, закоханість у 

Ґольдмунда: «Sie erhob sich sofort, zog sich an, kniete lang vor ihrem kleinen 

hölzernen Heiland und betete, und sobald sie auf der Treppe den Schritt ihres Vaters 

vernahm, ging sie und bat ihn um eine Unterredung» [393, с. 160] (Г. Гессе).  

Як художню адаптацію сакрального дискурсу, що слугує вираженню 

світовідчуття і є однією з форм покаяння й дотримання звичаїв і традицій 

уведено Л. Фейхтванґером молитву в описі поховання Ракель і Ібн Езра: «Und 

Don Joseph Ibn Esra als der nächste Verwandte sprach das Gebet der Trauernden, 

welches beginnt: Gerühmt und geheiligt werde der erhabene Name, und welches 

endet: Der Frieden stiftet in seinen Höhen, Er gebe Frieden uns und allem Israel, 

und darauf sprechet amen. Und dreißig Tage lang in allen jüdischen Gemeinden der 

Halbinsel und in denen der Provence und Francies sprachen sie dieses Gebet, zum 

Andenken Don Jehuda Ibn Esras Unseres Herrn und Lehrers, und der Dona Raquel 

[392, с. 461]. 

Отже, молитви, сповіді героїв у ХІТ подано як форми духовного 

очищення й віри у святині, як форми спілкування з Богом. Уведення 

молитовних конструкцій у тексти є художньою адаптацією сакрального 

дискурсу, демонстрацією поведінки середньовічної людини, незалежно від 

конфесійного положення, є засобом посилення емоційного навантаження та 

експресивності оповіді, акумуляції внутрішніх страхів і переживань, звернення 

до суб’єкта промови, до ідеального реципієнта з проханням, подякою.  
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3.2.1. Етносоціономний телеоном RITTERTRUM. На 

осмислення концепту RITTERTRUM, який варто розглядати як культурний 

концепт, як утворення, що характеризується наявністю і його структурі 

поняттєвого, образного та ціннісного компонентів, впливають історико-

культурні чинники, які в німецьких художніх текстах ХХ ст. репрезентують 

формулу середньовічної ментальності.  

Лицарство є одним із ключових понять Середньовіччя, адже відображає 

християнські, культурні, моральні ідеали суспільства означеної історичної 

епохи. Ціннісна сутність лицарства реалізується у шляхетному походженні, 

офіційній церемонії посвяти, захисті слабших, охороні Церкви і християнської 

віри, у дбанні про справедливість, честь і вірність. Тож асоціативно-ціннісним 

ореолом телеономного концепту RITTERTRUM є такі його низхідні таксони, 

як EHRE / ЧЕСТЬ, ADEL / ШЛЯХЕТНІСТЬ, ЕDELMUT / БЛАГОРОДСТВО, FRÖMMIGKEIT / 

НАБОЖНІСТЬ.  

Л. В. Лисейко зазначає, що лексеми лицарського епосу виконували 

мовотворчу функцію: відбулося збагачення лексичного складу 

середньоверхньонімецької мови у відображення дійсності. «Лексема ritter – 

«лицар» відіграла вирішальну роль у культурному розвитку придворного 

існування, проникла спочатку як складова частина лицарської культурної мови 

і вживалася у таких формах, як ritter, rîtære, rîter» [161, с. 60]. 

На цьому тлі головний асоціат описуваного концепт – EHRE / ЧЕСТЬ – 

трактується Л. Фейхтванґером у контексті ДС як фундаментальний принцип 

життя, дотримання присяги та морального лицарського кодексу. Це 

найяскравіше репрезентовано в образі дона Альфонсо, короля Кастилії. У його 

мовленні, вчинках, думках відбито сукупність уявлень про середньовічну 

картину світу, в якій лицарство і християнство формують релігійний морально-

етичний імператив.  
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В описі лицаря – короля Кастилії дона Альфонсо, який був всього-на-

всього ein Ritter, ein kastilischer Ritter [392, с. 21], використано лексичну 

когезію, з наголосом на тому, що він солдат, а не математик. І це добре, 

особливо в час, коли Бог звелів державцям воювати з невірними: «Er war Soldat 

und nicht Rechner, Soldat und immer wieder Soldat. Und das war gut in einer Zeit, 

da Gott den Fürsten der Christenheit unermüdlichen Kampf gegen die Ungläubigen 

auferlegt hatte» [392, с. 21]; «Ein Staatsmann war er nicht; niemand wusste das 

besser als sie, die Tochter eines Königs und einer Königin, deren kühne, lustige 

Politik die Welt nun seit Jahrzenten in Atem hielt. Er war grundgescheit, wenn er nur 

wollte, doch sein wildes Gemüt rannte immer wieder die Mauer seiner Vernunft ein. 

Und gerade um dieser heftigen, lustigen Energie willen liebte sie ihn» [392, с. 21]. 

Когезія тут виступає засобом організації зв’язку між словосполученнями із 

тотожним значенням, що підкреслюють основні риси характеру лицаря. 

Концептуальний образ короля Альфонсо доповнено характеристикою 

королеви Леонор, яка, за звичаєм християнської Іспанії, користувалася 

привілеями брати участь у державних справах: «Von jeher waren die Fürstinnen 

des christlichen Spaniens Mitträger der Gewalt, und es war ihr Privileg, an den 

Staatsgeschäften teilzunehmen» [392, с. 18]. Англійка за походженням, вона 

залишалася вірною духові своєї батьківщини – витончено-галантним манерам: 

«Sie war noch ein halbes Kind gewesen, als sie vor fünfzehn Jahren die Hofhaltung 

ihres Vaters, des engelländischen Heinich, verließ, um ihm als Braut zugeführt zu 

werden; aber sie hatte alle die Jahre hindurch in seinem armen, strengen Kastilien, 

wo man infolge des ewigen Krieges wenig Zeit hatte für die Verästelungen der 

Courtoisie, den Sinn der Heimat fürs Höfisch-Zierliche gewahrt» [392, с. 20].  

В опорі на екстралінгвальні чинники автор творить образ королеви 

Леонор згідно з часопросторовими параметрами, у яких вона перебуває. 

Насамперед це стосується опису її зовнішності, одягу, статури тощо: «Wiewohl 

nicht groß, sah die stattlich her mit dem Reif, welcher das dichte, blonde Haar hielt. 

Unter der hohen, edelgebauten Stirn schauten die großen, gescheiten, grünen Augen 
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ein wenig zu kalt und prüfend vielleicht, doch machte ein leises, unbestimmtes Lächeln 

das ruhige Gesicht warm und freundlich» [392, с. 20]. Хоча їй було двадцять 

дев’ять років, виглядала вона, як дівчина: «Immer noch kindlich trotz ihrer 

neunundzwanzig Jahre saß sie da in dem schweren, prächtigen Kleid» [392, с. 20].  

Вербалізуючись у мові, концепти розкривають зафіксовані в колективній 

свідомості етноспільноти прототипні й стереотипні уявлення про явище, їх 

аналіз як понять «життєвої філософії», як «вербалізованих культурних 

смислів», як фреймів свідомості, що дозволяє виявити різні закономірності 

функціонування мовної пам’яті [238]. 

Подібні синонімічні повтори дитячості / дитинності простежуються і 

в описах зовнішності та поведінки короля Альфонсо: «Wie gut er aussah, ein 

richtiger Mann und trotz seiner dreißig Jahre noch ein Knabe» [392, с. 21]; 

«Alfonso lachte, plötzlich gut gelaunt; wenn er lachte, sah er strahlend jungenhaft 

aus» [392, с. 22]; «Er freute sich knabenhaft, wenn sie Worte und Wendungen seiner 

kastilischen Soldatensprache gebrauchte» [392, с. 185]; «Alfonso suchte sie dieses 

Mal nicht zu halten; aber er saß bösen Gesichtes da, ein gekränktes Kind» [392, 

с. 186]; «Er lachte jungenhaft erstaunt, wie glücklich er war» [392, с. 188]. 

Лексеми der Knabe, jungenhaft, das Kind ‒ своєрідні репрезентанти когезії, 

основна функція яких ‒ досягнення емоційної насиченості нарації з огляду на її 

функційно-семантичне навантаження та експресію оповіді.  

Королева Леонор порівнює зовнішність свого чоловіка із ликом святого 

Георгія-переможця, велика дерев’яна статуя якого стояла у замку Донфрон, де 

Леонор провела свої дитячі роки: «…und an sein Antlitz erinnerte sie immer 

wieder das kühne, entschiedene, etwas hagere Gesicht ihres Alfonso. Sie liebte alles 

an ihm, das rotblonde Haar, den kurzen Vollbart, der unmittelbar um die Lippen 

wegrasiert war, so dass der lange, schmale Mund deutlich hervortrat. Am meisten 

aber liebte sie seine grauen, heftigen Augen, von denen, wenn ihn etwas bewegte, ein 

heller, gewitteriger Schein ausging. Auch jetzt war es so» [392, с. 22].  
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Загалом при художній реконструкції ДС простежується тенденція до 

зіставлення і/або протиставлення прототипових персонажів з образом лицаря. 

Навіть церковні служителі у ДС не позбавлені рис лицарства. Так, архієпископ 

дон Мартін (у Л. Фейхтванґера) має вигляд радше лицаря, ніж духовного 

пастиря: «Streitbar saß er, halb Priester, halb Ritter. Das Gewand, das seine Würde 

anzeigte, verbarg nicht die Rüstung» [392, с. 74]. Саме він постійно закликає 

короля розпочати священну війну з мусульманами. Л. Фейхтванґер акцентує, 

що «sein kriegerisches Temperament ihn manchmal zu Worten und Taten veranlaßte, 

die ihm, dem Primas von Hispanien, dem Nachfolger des heiligen Eugenius und des 

heiligen Ildefonso…» [392, с. 75]. Тому дон Мартін боїться, що на Страшному 

суді йому винесуть вирок, що під час воєн у ньому перемагав лицар над 

пастирем: «falls ihm beim Jüngsten Gericht vorgehalten werden sollte, dass zuweilen 

der Soldat in ihm mächtiger gewesen sei als der Priester» [392, с. 74–75].  

Архієпископ Мартін відчуває сильну ненависть до невірних, особливо до 

єврейського народу, обурений тим, що король бере на посаду скарбника купця 

Ієгуду ібн Езра й нагадує дону Альфонсо один із релігійних канонів: «Das 

Heilige Concilium hat seine guten Gründe gehabt, als es den Königen der 

Christenheit untersagte, Ungläubige mit hohen Ämtern zu betrauen» [392, с. 74]. 

Священник переконаний, що лише християнам дано зрозуміти внутрішній 

смисл Писання: «Aber nur wir Christen verstehen die geheime innere Meinung der 

Schrift» [392, с. 75]. 

Для ДС, відтвореного митцями слова ХХ ст., характерною є 

стереотипність поведінки його агентів у дотриманні лицарської присяги, 

у виконанні християнського боргу служити Богові, у любові до країни, 

у дотриманні слова. Дона Леонор і була зразком середньовічної прекрасної 

дами, яку оспівували поети, недоступною красунею, яка приймала поклоніння 

лицаря, що відчував до неї палке почуття: «Und er glühte vor Bewunderung für 

Dona Leonor. Sie war die große Dame, von welcher die Dichter sangen, die 
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angebetete Schöne, für welche der Ritter in reiner Liebe brennt und die sich diese 

Liebe gütevoll gefallen lässt» [392, с. 84].  

Для німецької МП ХХ ст. типовими є описи традицій і звичаїв лицарства, 

ритуалів посвячення, атрибутики тощо. В останньому випадку прикметним є 

прийняття на посаду ескрівано єврейського купця Ієгуду ібн Езра, якому 

король дає рукавичку, що символізувала важливе доручення: «Es war aber der 

Handschuh das Symbol eines wichtigen Auftrags, den der Ritter dem Ritter gab; der 

Handschuh sollte nach glücklich vollbrachtem Auftrag zurückgegeben werden» [392, 

с. 29]. Під час полювань невід’ємним атрибутом лицаря був його птах 

(«sondern wohl auf einem Jagdausflug begriffen, er habe seinen Lieblingsfalken auf 

dem Handschuh getragen» [392, с. 79]). 

Домінантним у асоціативних зв’язках концепту RITTERTRUM є концепт 

EDELMUT, тісно пов’язаний з EHRE, втілюваний проте переважно в моральних 

якостях, поведінці, зовнішньому вигляді, одязі, зброї, мовленні лицаря.  

Середньовічний (прикметниково втілений) концепт EDEL 'шляхетний' 

тлумачиться як 'знатний, вельможний, дворянський, благородний' [338, c. 243]. 

Ідеальний лицар мусив володіти багатьма достоїнствами, моральними і 

суспільно цінними якостями, які в текстах МП виводяться на поверхню 

найчастіше за допомогою таких лексем, як Mut 'хоробрість, мужність', Pflege 

'турбота, захист', Hingabe 'відданість, вірність', які репрезентують ціннісні 

орієнтири середньовічної картини світу. 

Думки про великоціннісні чесноти лицарського шляхетства спонукають 

сина єврея Ієгуди ібн Езра, Аласара, зректися іудаїзму й прийняти 

християнство заради того, щоб стати лицарем. Лицар повинен бути добрим, 

сміливим, ввічливим, володіти поетичним талантом, фізичною силою і 

здоров’ям: «„Aber gewiß, Herr König“, antwortete Alazar und zählte die zehn 

Tugenden eines moslemischen Ritters her, in geläufigem Arabisch, wie er sie hatte 

lernen müssen: Güte, Tapferkeit, Höflichkeit und Takt, Begabung für die Poesie, für 

die Beredsamkeit, Stärke und Gesundheit des Körpers, Begabung fürs Reiten, fürs 
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Lanzenwerfen, fürs Fechten und fürs Armbrustschießen» [392, с. 88]; «Der Junge 

war anders als der Vater; an Geld und Gut hing er nicht, eine der großen 

Rittertugenden, die Largesse, besaß er» [392, с. 88]. 

Шляхетними рисами наділяється у відтворюваному ДС й король Арагона 

дон Педро. Зокрема, детальний опис обряду посвячення дона Педро в лицарі 

(der Tag des Adoubemets [392, с. 90]) з його церемонією очисного обмивання 

(ein feierliches Reinigungsbad) доволі сильно увиразнює аксіологію лицарських 

чеснот, притаманних Середньовіччю: «Zwei Priester kleideten ihn an. Das Kleid 

war rot wie das Blut, das der Ritter vergießen sollte zur Verteidigung der Kirche und 

der göttlichen Ordnung; die Schuhe waren braun wie die Erde, in die er einmal 

eingehen wird; der Gürtel war weiß wie der reine Sinn, den zu wahren er geloben 

soll» [392, с. 90].  

Важливою в обряді посвячення в лицарі є семантика кольору. Обітниця, 

яку виголошує молодий дон Педро, містить не лише канони лицарського 

кодексу, а й глибокий релігійний контекст: «Ich gelobe, ich werde dieses mein 

Schwert niemals brauchen, einen Unschuldigen zu treffen, doch immer, das Recht 

und die heilige Ordnung Gottes zu verteidigen» [392, с. 92]. «Nur mit Mühe wahrte 

Don Pedro vor der großherzigen, liebenswerten Dame die ablehnende Würde, die 

dem beleidigten Ritter anstand» [392, с. 96]. 

Лицарська жорстокість і зверхність простежується в образі барона де 

Кастро. Лексеми, що описують зброю й ходу, підсилюють емоційне 

сприйняття тексту та створюють додаткове невербальне вираження почуттів 

героя: «Er stand, der stämmige Mann, in Haltung, wie alter Brauch sie vorschieb, 

mit gespreizten Beinen, beide Hände auf sein Schwert gestützt, breit, wuchtig; aus 

den tiefliegenden Augen beschaute er genießerisch die Menschen, die sein Haus 

befreiten von dem Unrat, mit dem der Jud es besudelt hatte» [392, с. 394]. 

Вірність і відданість дамі ‒ невід’ємні складники концепту EDEL. За 

лицарським кодексом, ратні подвиги вони здійснювали на честь прекрасної 

дами та прославляли її неземну красу. Саме тому під час одного з лицарських 
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турнірів дон Альфонсо останній переможний удар наносить зі словами: «Für 

dich, Dona Leonor!» [392, с. 444] 'У твою честь, донья Леонор!'. 

У лицарській справі оспівування прекрасної дами Л. Фейхтванґер 

виводить іще один образ шляхетного лицаря – Бертрана де Борна, барона із 

Лімузена, який прославився своїми шаленими віршами: «Aber er war berühmt 

um seiner wilden Verse willen, er war hinreißend von Wesen, er hatte von frühester 

Jugend an Menschen bezaubert und durcheinandergewirbelt» [392, с. 317]. Бертран 

де Борн наділений кращими шляхетними рисами, він войовничий і запальний, 

бере участь у будь-якій бійці («Später, als Herr seiner beiden Burgen, hatte er mit 

Wort und Schwert an jeder Fehde teilgenommen…» [392, с. 317]), незважаючи на 

вік («Bertran war jetzt wohl schon um die sechzig Jahre alt, doch ritterlich und 

höfisch wie kaum ein zweiter» [392, с. 318]). Своїм даром яскраво зображувати 

людей і події Бертран захоплює дона Альфонсо, спонукає короля до роздумів 

про невиражені і невимовні почуття: «Bertran, dieser wahre Ritter, hatte die 

Gabe, auszusagen, was einem Manne wirr, unausgesprochen und schier 

unaussprechlich durch die Brust ging; wenn einer, dann wird er Verständnis haben 

für die Dunkelheiten, die Alfonso bedrängten» [392, с. 319].  

Концепт EDEL у ДС ілюструється й філософією життя Бертрана, в якій 

закорінені не лише основи лицарського кодексу, але й ще однієї риси 

перцептивно-образної риси концепту ‒ жаги до бою: «... das Leben eines Ritters 

ist ein reißender Fluß, er fließt und fließt und zerreibt alles nicht ganz Feste, alles, 

was nicht in die Seele gegangen ist. Jene Frauen meiner Verse, sie sind längst 

zerrieben, leere Erinnerungen, im Nebel verschwommen. Das ist was anders mit 

einer guten Schlacht. Ihre Spürung dauert, ihre Erinnerung macht einem heiß und 

stark. Die Schlachten, in denen ich kämpfte, haben mir den Sinn jung gehalten» 

[392, с. 320]. 

FRÖMMIGKEIT / НАБОЖНІСТЬ – вірність церкві й Богові – є ще одним 

важливим для художньо відтвореного ДС асоціатом гіперконцепту 

RITTERTRUM. Він нерідко подається в ДС як Священна війна проти невірних, 
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як виконання обов’язку перед церквою і Богом. У такий спосіб він 

об’єктивується за допомогою різних лексико-семантичних, словотвірних і 

стилістично маркованмих засобів. Разом вони засвідчують його важливість для 

колективної свідомості середньовічної картини світу. 

Концептуалізація набожності як складник релігійного морально-етичного 

імперативу вербалізується в текстах ДС у різноманітних метафоричних 

виразах: «es geht um die Ehre Gottes und des Königs von Kastilien!» [392, с. 104] 

(необхідно захищати честь Бога і кастильського короля); «Gottes Gnade wird 

es mir vergönnen, die Seele des Königs Unseres Herrn zu retten» [392, с. 184] (Бог 

неодмінно подарує милість врятувати душу короля); «Ich traue auf Gott. Er 

wird mich zur rechten Zeit die rechten Worte finden lassen» [392, с. 183] (Я 

надіюся на Бога, Він у потрібний час вселить у мене потрібні слова); 

фразеологізмів: «mit denen konnte man reden und umgehen, wie einem zumute 

war» [392, с. 114] (вести себе, як на душу ляже). 

Аналіз лінгвопоетичних засобів вербалізації «лицарських» телеономних 

концептів EHRE / честь, ADEL /шляхетність, EDELMUT / благородство, 

FRÖMMIGKEIT / набожність на чолі з RITTERTRUM доводить, що мова є 

ефективним засобом доступу до свідомості людини. Лінгвопоетичний підхід до 

вивчення текстової матерії МП дозволяє встановити особливості осмислення 

середньовічної культури, отримати уявлення про причини, що вплинули на 

виникнення і формування релігійного морально-етичного імперативу. 

Концептуалізація RITTERTRUM у текстах ДС є способом фіксації 

колективного й індивідуального культурного досвіду доби Середньовіччя, 

мовна об’єктивація якого в текстах МП має універсальні, національно-

специфічні та авторсько-індивідуальні риси. 

 

3.2.3. Емоційний телеоном LIEBE. Найбільш визнаною у 

лінгвістичній науці є концепція емотивності, яку умовно називають 

функційною. Більшість лінгвістів стверджує, що емоційна лексика може бути 
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виділена лише на основі функції вираження емоційного ставлення мовця до 

того, що його оточує (внаслідок цього до емоційної лексики додаються слова, 

що називають емоції: гнів, радість тощо) [88, с. 61]. Отже, наділяючи певне 

коло лексем особливою функцією вираження емоцій, лінгвісти протиставляють 

їхній нейтральній лексиці, до якої входять найменування емоцій. 

Постійний інтерес дослідників до емоцій зумовлений фізіолого-

психологічною значимістю цього явища, з одного боку, й складністю його 

природи й об’єктивними труднощами вивчення, – з іншого. З точки зору 

когнітивної лінгвопоетики (О. П. Воробйова) емоції є складним явищем, 

оскільки вони певною мірою регулюють процеси мислення та відповідну 

реакцію організму, впливають на всі сфери життя людини.  

У психології існує багато класифікацій емоцій, однак про їхню 

універсальність навряд чи можна говорити, оскільки, як зауважує Б. Додонов, 

«створити універсальну класифікацію емоцій взагалі неможливо, тому 

класифікація, придатна для розв’язання одних завдань, виявляється недієвою 

при розв’язанні іншого кола завдань» [88, с. 105-106]. Незважаючи на це, 

К. Ізард виділяє 10 основних емоцій: гнів, презирство, відраза, дистрес (гope-

страждання), страх, провина, інтерес, радість, сором, подив [120, с. 95]. 

Водночас, на думку Л. А. Калімулліної, доцільно диференціювати більше 

двадцяти видів фундаментальних емоцій, як-от: жах, гнів, лють, відраза, 

радість, здивування, печаль, любов, бажання, презирство, сором / 

сором’язливість, страждання / горе, ненависть, цікавість, щастя [122, с. 53]. 

Загалом концепт LIEBE є надзвичайно складним для усвідомлення 

феноменом, бо він є, як зазначає M. Шварц-Фрізель, «універсальною емоцією, 

культурним і символічним комунікативним кодом. З цією емоцією, як 

універсальним феноменом, співвідносяться й інші соціокультурно детерміновані 

почуття, емоційні симпатії та когнітивні емоційні стани» [344, с. 39]. 

Актуалізація концепту LIEBE в ДС, репрезентованого художньо-

історичними текстами, певною мірою зумовлюється відповідною сюжетною 
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лінією. Зокрема, використовуючи багатство фразеології, Л. Фейхтванґер прагне 

показати, як почуття любові дона Альфонсо та єврейки Ракель впливають на 

свідомість людини та руйнує її життєві морально-етичні принципи, змушує 

порушувати усталені релігійні норми. Змалювавши шалене кохання двох 

сердець вельми виразними фарбами, Л. Фейхтванґер найбільш вдало 

«усердньовічнив» концепт LIEBE. У результаті цього він (концепт) постає для 

клієнтів ДС як нерозривна єдність своїх множинних виявів: флірту, 

закоханості, інтиму, позитиву й негативу, вірності і зради, побачень і прощань.  

При цьому перевага віддається лексичним засобам вербалізації концепту.  

1) Flirten und Zeit der Verliebtheit (флірт, закоханість): 

Альфонсо: «Er neigte sich tief und förmlch vor Raquel» [392, с. 146]; «Er 

sprach höflich anerkennende, gezwungene Sätze, seine Gedanken wanderten, seine 

Worte wurden spärlicher» [392, с. 147]; «Don Alfonso schaute Raquel nicht an, aber 

er sah sie im Spiegelwerk der Arkaden. Er sah und prüfte. Er sah sie das erstemal. 

Sie war keck und nachdenklich, wissend und naiv, viel jünger als er und viel älter. 

Wenn man ihn vor zwei Wochen gefragt hätte, ob er während all der Zeit in Burgos 

an sie gedacht habe, hätte ers ehrlichen Gewissens verneint. Es wäre eine Lüge 

gewesen; sein Inneres hatte sich nicht von ihr befreit» [с. 148]; 

Рахель: «Leicht verwundert,doch unverlegen beschaute Raquel den 

ungeduldigen Mann» [392, с. 147]; «Die neue Einladung Don Alfonsos hatte sie mit 

neuer Erwartung erfüllt, mit einer nicht unangenehmen Beklemmung» [392, с. 151]; 

«Sie ging einem durch und durch, seine Stimme» [392, с. 151]; «Raquel fühlte in 

ihrem Innern stolze Demut und wilde Neugier. Sie war glücklich, auserwählt zu sein 

wie ihr Vater, ein Instrument Allahs, und sie war voll von einer fast unerträglichen 

Erwartung» [392, с. 158]. 

2) Іntime Beziehungen / інтимні стосунки: 

Альфонсо: «Aber mochte sie sich nach Belieben verhüllen und verstecken, er 

kannte jeden Zoll an ihr» [392, с. 166]; «O der Seligkeit, wenn man ineinander 

verschwamm. Man spürte dieses Verschwimmen herannahen, es war ganz nahe. Nun 
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dauerte es nur mehr den kürzesten Teil eines Augenblicks und es war da, und man 

sehnte sich danach und man suchte es hinauszuzögern, denn die Sehnsucht war so 

herrlich wie die Erfüllung» [392, с. 166]. 

Рахель: «Dieser Mann wollte sie umarmen, sie mit seinem frechen Munde 

küssen, ihr beiliegen. Und er bat nicht, er herrschte sie an: sic volo!» [392, с. 151]. 

3) Zeit der Liebe / кохання:  

Альфонсо: «Herrlich war es, dass man einander so gut verstand, wiewohl 

doch der eine vom andern so verschieden war. Im innersten Gefühl war man gleich, 

da spürte man genau, was der andere spürte: ein uferloses Glück» [с. 166]; «Er 

wußte, dass sie ihn mit ganzer Seele liebte, alles an ihm, seine Tugend und seine 

Kraft mit ihrem Überschwang, der vielleicht ein Fehler war. Aber das Beste an ihm, 

sein Rittertum, konnte sie höchstens lieben, verstehen konnte sie es nicht» [392, 

с. 171]; «Mit Raquel zu leben, war der Sinn seines Daseins» [392, с. 185]; 

Рахель: «Du bist herrlich, Du bist der größte Ritter und Held in Hispanien, 

Du setztes Dein Leben ein für törichte Dinge, weil ein Richter so tun soll, und das ist 

sinnlos und hinreißend, und darum liebe ich Dich. Mein Lieber, Ungeduldiger, 

Kriegerischer, Du bist laut, stürmisch, ungebärdig wie ein wilder Vogel, und ich 

möchte Dich in meinem Schoße haben» [392, с. 177]; «Er ist furchtbar allein, der 

stolze König. Er hat niemand außer mir» [392, с. 179]; «Und so wie er war Raquel 

ausgefüllt von ihrem Glück. Sie lebte hier nicht um einer „Sendung“ willen. Sie lebte 

hier, weil sie es so wollte, weil es sie glücklich machte» [392, с. 185]. 

4) Zusammenleben / спільне життя:  

«Schon nach wenigen Tagen war ihnen, als wären sie zeit ihres Lebens hier 

gewesen. Trotzdem spürten sie nichts von Ermüdung und Einförmigkeit, die Tage 

waren zu kurz, und die Nächte waren zu kurz, und immer Neues war zu sagen, und 

immer neue Unterhaltungen boten sich an» [392, с. 171]; «Und wieder gab es um sie 

beide keine Zeit, kein Gestern und kein Morgen, nur ein erfülltes Heute» [392, 

с. 179]; «Es war keine Fremdheit zwischen ihnen, sie waren eins wie in ihrer ersten 

Zeit» [392, с. 186]. 
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а) positive Вeziehungen / позитивні стосунки:  

Альфонсо: «Und wie er jetzt hier saß und den Sinn seines Lebens gefunden 

hatte: diese Frau und diese Märchen, von denen sein eigenes Leben eines war» [392, 

с. 173]; «Ein so hohes Glück, wie es von Raquel ausging, das konnte nicht vom Satan 

stammen. Vielmehr hatte Gott ihn, weil er ein König war, in seine Gnade genommen, 

und diese Liebesseligkeit war ein neuer Beweis seiner Gnade» [392, с. 188]. 

б) negative Beziehungen / негативні стосунки:  

Альфонсо: «Die Worte klangen höflich, aber sie kamen aus einem finstern 

Gesicht; die Stirn war tief verfurcht, die strahlendhellen Augen schauten geradezu 

feindseilig auf Dona Raquel» [392, с. 150]; «Er stürzte sich auf sie, warf sie aufs 

Lager, packte sie mit rohen Händen wie den Feind» [392, с. 221]. 

Ракель: «Er hat mir angst gemacht» [392, с. 116]; «Sie war nicht feig, doch 

seine Stimme hatte ihr Furcht gemacht» [392, с. 151]; «Raquel verließ ihn so 

widerstrebend wie das erstemal» [392, с. 186]. 

5) Untreue und Ende der Liebe / зрада й розлука:  

Альфонсо: «Er mühte sich, Menschen und Dinge in der notwendigen harten 

Helle zu sehen, aber immer von neuem nebelte Verzauberung ein, die Verzauberung 

der Galiana, und während er redete und arbeitete und unterzeichnete, dachte er: 

Was tut sie jetzt? Und ist sie auf dem Mirador oder im Patio? Und trägt sie wohl das 

grüne Kleid?» [392, с. 178]; «Nun sie aber nicht da war, bedrückte ihn die 

Fremdheit des Hauses» [392, с. 186]. 

Кохання до Ракелі спонукає короля на певний час відкласти священну 

війну проти мусульман. Альфонсо не може думати ні про що, крім коханої: 

«Des Nachts brannte er vor Begier. Er wollte an den Aufriß der Festung Calatrava 

denken und an seinen Hader mit dem Bischof von Cuenca. Stattdessen kamen ihm 

arabische Verse in den Sinn, die Raquel ihm vorgesprochen hatte, und er versuchte, 

das ganze Gedicht zu konstruieren, aber trotz seines guten Gedächtnisses konnte er 

nicht alle Reime zusammenfinden, und das ärgerte ihn. Er sah deutlich Raquels 

Lippen, aus denen die Verse kamen, und er verstand sie nicht, und sie suchte ihm zu 
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helfen, und sie tat die Arme auf und erwartete ihn. Und neue Hitze überrieselte ihn, 

und seine Pulse klopften, und er konnte nicht länger liegen» [392, с.178].  

Радник і духівник дон Родріго спочатку засуджує кохання короля до 

єврейки, але з часом сприймає його як «провидіння»: «Das Schicksal macht 

seltsame Umwege, führte er aus, „um unserer Halbinsel den Krieg zu ersparen. Wir 

haben wohl alle gefürchtet, die jähe Leidenschaft des Königs Unseres Herrn werde 

zum Unheil ausschlagen. Statt dessen bringt sie Segen. Denn solange unsere Raquel 

den König festhält, wird er kaum gegen den Kalifen marschieren» [392, с. 210]. 

Телеономний концепт LIEBE спирається в ДС, представленому 

відповідними художніми текстами ХХ ст., на низку своїх спадних 

репрезентантів: GLÜCK / ЩАСТЯ, FREUDE / РАДІСТЬ, BEGEISTERUNG / ЗАХОПЛЕННЯ, 

SCHAM / СОРОМЛИВІСТЬ, АNGST / СТРАХ, ТRAUER / СУМ, LEIDENSCHAFT / ПРИСТРАСТЬ, 

ÄRGER / ГНІВ. До концептополя LIEBE належать також і ZUNEIGUNG / 

ПРИХИЛЬНІСТЬ, SYMPATHIE / СИМПАТІЯ, FLIRT / ФЛІРТ, VERLIEBTHEIT / ЗАКОХАНІСТЬ. 

У художньому тексті взаємопов’язаність компонентів зумовлена не лише 

законами мови, а й особливостями авторського світосприймання й 

світовідчуття. Отже, найбільш визнаною в лінгвістичній науці є концепція 

емотивності, яку умовно називають функційною. Наділяючи певне коло лексем 

особливою функцією вираження емоцій, лінгвісти протиставляють їх 

нейтральній лексиці, до якої входять найменування емоцій.  

 

 

3.3. Концептуальна антиномія SCHÖNHEIT vs HÄSSLICHKEIT:  

       естетично-оцінна реалізація 

 

Лінгвістична наука останніх десятиліть позначається розширенням кола 

актуальних питань, серед яких – взаємозв’язок між мовою і культурою, мовою 

і мисленням, мовою й етносом. Такі загальнолюдські цінності, як істина, 

добро, краса, а також свобода, мир, гуманність, гідність, честь, справедливість 
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тощо – це скрижалі, на які спирається буття людства, які є обов’язковою 

умовою його існування [141, с. 152]. Нагадаємо, що в лінгвокультурологічному 

вимірі концепт тлумачать як «операційну одиницю думки, одиницю 

колективного знання» [126, с. 89]. Тож невипадково, що в межах 

вищезазначеного підходу не може не викликати інтерес науковців естетично-

концептуальна антиномія SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT у її художньо-

історичній акомодації до ДС.   

Лінгвокультурні концепти (ЛкК) SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT 

подаються і, відповідно, сприймаються у ДС як антоніми. А. М. Приходько 

зазначає: оскільки дискретизація концептів допускає їхнє протиставлення за 

принципом позитиву і негативу, префіксоїд анти- не завжди означає щось 

негативне. Негативне криється в оцінці того, що постулюється. Також на 

основі оцінки протиставлені один одному концепт і його антипод: перший 

являє собою ментальну одиницю, яка відображатиме певну цінність для лінгво- 

і етнокультури, другий – одиницю, яка відображатиме певну антицінність 

(«герой – антигерой», «радар – антирадар», «циклон – антициклон») [219, 

с. 66]. Проте ці два феномени, які на аксіологічній шкалі мають протилежні 

вектори, характеризуються не лише суттєвими розбіжностями, але й точками 

дотику [220, с. 37–39]. 

Специфіка концептуалізації феноменів SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT 

зумовлена віддзеркаленням у мові фрагментів ціннісної картин світу, 

пов’язаних з естетичним сприйняттям дійсності. Концептуальний аналіз, що 

передбачає опис мовних репрезентацій концепту, дає можливість повно уявити 

його зміст і структуру. За визначенням Ю. С. Степанова, концепт «має складну 

структуру: з одного боку, до неї належить усе, що властиве будові поняття; з 

іншого, – усе, що робить його фактом культури» [377, с. 41]. Зрозуміло однак, 

що заявлена як антиномія концептуальна діада існує як у свідомості індивіда, 

так і в художньому світі дискурсу в єдності та боротьбі своїх складників – 

концепту SCHÖNHEIT і концепту HÄSSLICHKEIT.  
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Лінгвокультурний концепт SCHÖNHEIT несе позитивну естетичну 

оцінку. Його поняттєвий складник пов’язаний з усіма сферами життєдіяльності 

людини, образний є сукупністю образів-еталонів, ціннісний порозуміває 

визнання краси як однієї з центральних цінностей культури, що зумовлює 

відповідні вектори поведінки. Прикметно, що в розумінні краси універсальна 

частина ЛкК SCHÖNHEIT є для ДС інстинктивною (пор.: «…Dona Leonor … 

war die große Dame, von welcher die Dichter sangen, die angebetete Schöne, für 

welche der Ritter in reiner Liebe brennt und die sich diese Liebe gütevoll gefallen 

läßt» [392, с. 84]), тоді як раціонально-оцінна характеристика предметів, явищ, 

подій і якостей становить етноспецифічну його частину (полр.: «Im Vorhof der 

Kirche der heiligen Leocadia fand sie einen Brunnen mit einer besonders schönen 

Einfassung, die eine arabische Inschrift trug» [392, с. 51]).  

Тож концепт SCHÖNHEIT є для ДС одним із основних емоційно-

чуттєвих ментальних утворень, пов’язаних із інстинктивним розумінням 

прекрасного та існуючими канонами краси. А засоби його вербалізації дають 

можливість розкрити особливості розуміння і відчуття краси. Так, у 

стилізованому художньою прозою ДС трапляються як сучасно усталені 

лексеми на позначення краси (schön, bildschön, hübsch, bildhübsch, lieblich, 

schmuckvoll), так і лексеми діалектно-розмовного походження, які особливим 

чином створюють колорит епохи (schnatzig, schnicker, fesch, schmuck).  

Для описів зовнішності та одягу персонажів – агентів дискурсу – сучасні 

автори «пристосовують» лексико-семантичні засоби акцентування 

середньовічних канонів краси: «Raquel war eingehüllt in ein Kleid von leichter 

Seide; auch einen kleinen Halbschleier trug sie, wie sich das für eine verheiratete 

Frau ziemte» [392, с. 166]; «Aus seinem hagern Gesicht ragte eine fleischige, stark 

gekrümmte Nase, über ihr leuchteten große, schöne Augen, die einen durch und 

durch schauen konnten» [392, с. 39]. 

Наявність у ДС значної кількості лексичних одиниць на позначення 

феноменів 'худий' (dünn, schmächtig, unbeleibt, rahm) і 'стрункий' (schlank, 
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schlankgewachsen, wohlgebaut, gertig, grazil, rank, rahn, feingliedrig) свідчить, що 

важливим критерієм краси в добу Середньовіччя була статура. Пор.: «Er saß, 

der lange Herr, bequem in seinen Kissen, etwas vorübergeneigt, die großen, milden 

Augen schauten still und wissend» [392, с. 56]; «Das fleischlose, blaßbräunliche 

Gesicht mit den großen Augen, streng gerahmt von der breitflügeligen Mütze, sah 

kindlich aus» [392, с. 86]; «Nackt, schlank, weißhäutig, rotblond lag er auf dem 

üppigen Bett, faul, tief zufrieden» [392, с. 165]; „Aber auch der fränkische König 

Karl der Große hatte von der Schönheit der Prinzessin Galiana gehört,…Prinzessin 

indes warnte ihren Liebsten, entfloh mit ihm in seine Stadt Aachen und wurde 

Christin und seine Königin» [392, с. 167]. 

Як зазначає Н. С. Жукова, «у Середньовіччі за зовнішнім виглядом, 

зокрема за одягом, можна було судити про належність людини до певного 

соціального прошарку, а в середньовічному суспільстві мода стала засобом 

соціальної конкуренції між широкими верствами населення. Одяг, мода 

сприймаються як щось, що визначає, відрізняє людей один від одного, що 

вибудовує ієрархічні взаємини між ними» [107, с. 41]. Мовна канва ДС, 

представленому МП ХХ ст. повною мірою підтверджує цю думку: за 

допомогою лексико-семантичних одиниць на позначення одягу розкривається 

бажання клієнтів ДС виділитися, показати свій статус. Зокрема це можна 

простежити в образі доньї Рахель («Auch waren die Spitzen ihres Mieders und der 

grüne Damast des Kleides zu kostbar für ein junges Mädchen» [392, с. 86]), адже 

мереживо на корсажі та зелена атласна сукня були занадто дорогими для 

молодої дівчини. 

Проблема сутності краси посідає важливе місце в німецькій прозі, проте 

водночас стверджується, що краса душі, доброзичливість, стриманість, 

набожність набагато важливіші. Тож і в характері доньї Рахель наголошено 

особливу увагу на її повазі до традицій предків, шанобливе ставлення до 

законів її релігії. Вона годинами читала Велику Книгу і дякувала предкам за 

своє походження: «Sie las oft in dem Großen Buch, sie träumte stundenlang 
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versunken und leidenschaftlich von den Geschichten, die darin standen, von den 

Taten der Väter und Könige und Propheten. Das Gewaltige, Erhabene, Tieffromme, 

das da berichtet wurde, und auch das Schwache, Kleine, Tiefböse, das nicht 

unterschlagen war, alles wurde ihr leibhaft, und die war stolz und glücklich, von 

solchen Ureltern abzustammen» [392, с. 60]. Протиставлення краси зовнішньої та 

краси духовної як нижчого і вищого різновидів краси, на думку 

А. Л. Леонтьєвої, психологічно пояснюється тим, що перша є причиною, а 

друга – метою. Людина цінує більше те, чого досягла самостійно, доклавши 

зусиль (краса-мета), ніж те, що отримала від природи або випадково (краса-

причина) [160, с. 546]. 

Як слушно зазначає О. В. Дивненко, «суперечність між зовнішньою 

красою людини та її моральною, естетичною сутністю породжує парадокс: 

людина може бути гарною, але не прекрасною; людина може бути прекрасною, 

але не гарною» [86, с. 39]. Поняття «краса» асоціюється із зовнішнім змістом, а 

поняття «прекрасне» – із внутрішнім: «Der war nun einmal ein Ritter, ein 

kastilischer Ritter. Wie schön er aussah, ein richtiger Mann und trotz seiner dreißig 

Jahre noch ein Knabe». [392, с. 21]. Використовуючи лексичні одиниці з 

семантикою краси, автор розуміє під «прекрасним» широку оцінну категорію, а 

під «красою» – природну досконалість. Пр.: «Wenn ich das in Sevilla tun könnte, 

würde ich meine schöne Heimat nicht verlassen» [392, с. 28]. 

Лінгвокультурний концепт HÄSSLICHKEIT є розумово-психічним 

відображенням культури певного етносу в мовній свідомості. Він 

розкривається через сукупність прототипних образів красивої / некрасивої 

зовнішності. Його поняттєвим складником є естетична оцінка як раціональна 

рефлексія та емоційно-чуттєва перцепція навколишнього світу.  

ЛкК HÄSSLICHKEIT базується на аксіологічних експресивно 

маркованих лексемах. Завдяки конотації з’являються додаткові семантичні та 

стилістичні елементи, що пов’язані з основним значенням у свідомості носіїв 

мови. Асоціативне поле ЛкК HÄSSLICHKEIT задається індивідуально-
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оцінною семантикою прикметника hässlich (укр. 'потворний', рос. 'уродливый'), 

що означає щось непривабливе, викликає негативні емоції. Це може бути як 

жахлива погода, так і людина, некрасива зовні або з потворною душею, яка 

порушує моральні норми та принципи.  

Тож поняттєвий шар ЛкК HÄSSLICHKEIT, за даними словника Дуден, 

утворюють лексеми hässlich, unfreundlich, schlecht, unwürdig, schlіmm, der ein 

sehr unattraktives, hässliches Gesicht, eine unverhältnismäßige Körperstruktur, 

körperliche Defekte usw. hat; unehrlich – eine unehrliche Person, die gegen 

moralische Grundsätze, Normen des öffentlichen Verhaltens usw. verstößt; unrein, 

schmutzig, niedrig, ekelhaft, schwarz, gemein – höchst unehrlich, unmoralisch, 

scheinheilig [390]. Пор. укр.: негарний, недобрий, нехороший, негідний, поганий, 

який має дуже непривабливе, негарне обличчя, непропорційну будову тіла, 

фізичні вади тощо; непорядний, нечесний – нечесна людина, яка порушує 

моральні принципи, норми громадської поведінки, тощо; нечистий, брудний, 

ниций; огидний, гидкий, мерзенний, чорний, падлючий – найвищою мірою 

непорядний, аморальний, лицемірний [381].  

У кожної лексеми семантичного поля є своє індивідуальне експресивне 

значення, яке відображає усі конотативні складники аналізованих концептів. 

Одиниці лексико-семантичного поля можуть співвідноситися одна з одною за 

інтегрально-диференційними ознаками у своїх значеннях, оскільки це дає 

можливість їх поєднувати і розрізняти в межах одного поля. Семантичне поле 

звужується до синонімічного ряду, що більш детально розкриває концепт. 

Синонімічний ряд з домінантою hässlich / gehässig 'ненависний', який 

використовується у художній МП ХХ ст. для відтворення концепту 

HÄSSLICHKEIT у ДС, може бути упорядкованим у такий спосіб: unschön 

'негарний', unangenehm 'неприємний', garstig 'гидкий', grotesk 'чудернацький', 

fad 'паскудний', grauenhaft 'страшний', regnerisch 'дощовитий', sehr schlecht 

'дуже поганий', entstellt 'спотворений', furchtbar 'жахливий', gemein 'вульгарний', 
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ungünstig 'несприятливий', Ekel erregend 'нудотний', inattraktiv 'непривабливий', 

abschreckend 'страхаючий', verabscheut 'відразливий'.  

Більшість із цих поняттєвих конституентів художня МП ХХ ст. 

переносить і в реконструйований нею ДС, матеріальний світ якого наповнений 

суб’єктами і об’єктами, живою і неживою матерією. Так, у відтвореному ДС 

антропоморфний світ нещадно піддається жорсткій естетичній оцінці, причому 

всіх клієнтів дискурсу. Проте найчастіше у фокус нищівної оцінки 

потрапляють священики і знать, характеризовані за допомогою мовних 

одиниць із семантикою потворності. Зокрема, дон Родріго часто використовує 

свій духовний сан для задоволення власних дріб’язкових амбіцій, забуваючи 

про те, що він є слугою Бога: «Der Domherr Don Rodrigue hatte ein 

menschenfreundliches Herz, der Domherr Don Rodrigue bestrebte sich, die 

christliche Pflicht des Gehorsams zu üben, und manches Mal geriet seine 

Menschenfreundlichkeit in Zwiespalt mit dem Gebot des Gehorsams» [392, с. 182].  

В інших випадках дістається не лише клерикалам, а й іншим клієнтам ДС 

незалежно від їх соціального статусу. Зокрема, дон Ефраїм постає тут 

немічним і мерзлякуватим: «Don Ephraim war ein kleiner, magerer Herr von etwa 

sechzig Jahren, unscheinbar von Gestalt und Tracht;» [392, с. 29]; «Don Ephraim 

saß klein und fröstelnd in dem mit Hausrat und Büchern überstopften Raum» [392, 

с. 30]. Такі лексичні одиниці, як hässlich, garstig трапляються й при описах 

зовнішності людини майже усюди в МП ХХ ст.  

Характеризуючи лицарів ‒ учасників священної війни, Л. Фейхтванґер 

використовує епітет verflucht 'прокляті', що, з одного боку, підкреслює їхню 

відданість лицарському кодексу та обов’язку, а з іншого, ‒ об’єктивує концепт 

HÄSSLICHKEIT: «Mit solcher Furie stürmten die Verfluchten, dass ihre Pferde in 

die Spitzen der moslemischen Lanzen rannten» [392, с. 370]; «Allein die Verfluchten 

stürmten jetzt mit solcherRaserei, dass die Reihen der tapfern Moslems brachen» 

[392, с. 370]; «Die Verfluchten richteten ein fürchterliches Gemetzel an unter den 

Truppen des Zentrums» [392, с. 370].  
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На противагу сказаному та на відміну від словникових статей, де 

потворство асоціюється з антропофактором, концепт HÄSSLICHKEIT набагато 

частіше пов’язується у ДС зі світом неживої матерії – об’єктами і артефактами 

довкілля. Зокрема, у «Die Jüdin von Toledo» конотативні складники концепту 

HÄSSLICHKEIT знаходимо в описах Кастилії, в яких використано різноманітні 

поетичні засоби, зокрема епітети, щоб розкрити потворність кастильського 

побуту, мови, архітектури: «Don Alfonso glitt jetzt in die Landessprache, ins 

niedrige Latein, ins Kastilische» [392, с. 25]; «Dem tatenlustigen Alazar, dem 

Vierzehnjärigen, wird freilich die rauhe, ritterliche Welt gut gefallen» [392, с. 35]; 

«Er rühmte die derbe Kraft seines niedrigen Latein, seines Kastilisch, und sie mühte 

sich eifrig, es zu lernen» [392, с. 185]. Прикметник kastilisch набуває у ДС 

додаткових конотацій (hässlich 'потворний', barbarisch 'варварський', brutal 

'брутальний', vulgär 'вульгарний'), якими приростає концепт HÄSSLICHKEIT, 

у дискурсі. 

Аналогічне, але зі знаком «плюс» відбувається і з Севільєю, яку часто 

подають у ДС як прекрасне, хоч і мусульманське місто, протиставлене 

потворному християнському Толедо: «War es nicht Sünde und Tollheit, wenn er 

mit dem Gedanken auch nur spielte, sein edles, hohes Sevilla zu vertauschen mit dem 

barbarischen Toledo?» [392, с. 14]; «Herrlich in seiner Reife und Erfüllung strahlte 

Sevilla <...> Hier, im christlichen Spanien, in diesem Kastilien, war Beginnen, war 

Aufstieg. Alles hier war primitiv. Sie hatten zerstört, was der Islam gebaut hatte, und 

es notdürftig zusammengeflickt. Die Landwirtschaft war ärmlich, altväterisch, alles 

Gewerbe verrottet. Das Reich war entvölkert, und die hier saßen, verstanden sich auf 

den Krieg, aber nicht auf die Werke des Friedens» [392, с. 16].  

Індивідуально-авторська репрезентація мусульманської культури 

виявляється у ДС наділеною семантикою розквіту, краси, розкоші, тоді ж я 

християнство подається як релігія війни, краху, занедбаності, пустки. «Es wird 

mühevoll sein, dem heruntergewirtschafteten, verkommenen Kastilien Atem und 

Leben einzublasen. Aber gerade das war die Verlockung» [392, с. 16]. 
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Продовжуючи ряд, Л. Фейхтванґер використовує ситуативні синоніми на 

позначення некрасивості, потворності в описах приміщень (замків, палаців, 

храмів тощо) як жалюгідних і застарілих: «Es war dieses lächerliche, baufällige 

Haus, das ihn hierherzog» [392, с. 13]; «...jedesmal war er verlangend vor der 

finstern Außenmauer des Schlosses gestanden» [392, с. 14].  

Особливого значення лексеми на позначення потворності набувають у 

описах толедських церков, що протиставляються красі та чарівності храмів і 

соборів Севільї, у якій прекрасні мечеті північні варвари перетворили на 

мерзенні капища: «In Sevilla war viel die Rede von diesen „Kirchen“, Stätten des 

Greuels und Götzendienstes, in welche die Barbaren des Nordens die schönen alten 

Moscheen verwandelt hatten» [392, с. 51]; «...Sie waren auch tief widerwärtig, 

seltsam starr und dennoch lebendig, sonderbr unwirklich, halb tot, leichenhaft wie 

Fische auf Märkten» [392, с. 52].  

Суб’єктивно-авторське сприйняття ЛкК HÄSSLICHKEIT тим чи іншим 

автором ХХ ст. «перекочовує» у відтворюваний ним ДС, де згодом стає гостро 

відчутним негативний вплив церкви та релігії на суспільство і де панують 

егоїзм, ницість, ворожість церковнослужителів, особливо у ставленні до євреїв. 

Так, у серці архієпископа дона Мартіна («Die Jüdin aus Toledo») лунали слова 

папських послань і постанов щодо приреченості євреїв на вічне рабство, на 

вічне поневіряння, бо на них лежить провина хрестових походів, вони 

прокляті, як і Каїн. Натомість дон Альфонсо ж, християнський монарх, славний 

лицар і герой, заміть того, щоб силою змусити їх схилити голову, діяти 

хитрістю й дотримуватися християнських канонів, говорить з ними з повагою і 

любов’ю.  

Таким чином, лінгвопоетична специфіка концептуальної антиномії 

SCHÖNHEIT / HÄSSLICHKEIT у дискурсі Середньовіччя, відтворюваному 

художніми засобами прози ХХ ст., зумовлена віддзеркаленням фрагментів 

картин світу, пов’язаних з естетичним сприйняттям дійсності як раціональної 

рефлексії та емоційно-чуттєвої перцепції реального світу. 



  178

Висновки до третього розділу 

 

1. Науковий інтерес до вербального картинування світу, ролі мови 

впроцесі становлення культури, ментально-інформаційною одиницею якої є 

концепт, останнім часом зростає. Концептосистема художніх текстів німецької 

медієвістичної прози ХХ ст. конституюється поєднанням функційних 

і когнітивно маркованих ментальних одиниць, які репрезентують дискурс 

Середньовіччя як такий, що перебуває у релігійному імперативі Християнства. 

2. Художньо-історичні тексти, обрані для аналізу, присвячені подіям, 

коли християнство виконувало функцію формування нормативних меж буття, а 

релігійний дискурс був своєрідним регулятором соціальних відносин, 

поведінки та цінностей його агентів і клієнтів. Серед базових / ключових / 

домінантних автохтоннів дискурсу Середньовіччя найбільш «розробленими» 

німецькою художньою прозою ХХ ст. є теософські, телеономні та естетично-

оцінні концепти різного (висхідного й низхідного) рівнів узагальнення.  

3. Визначальна риса теософських концептів дискурсу Середньовіччя – 

їхнє універсальне сакральне наповнення. Вони (концепти) та їхні асоціати 

створюють рефлективні нашарування і збагачують дискурс конфесійно-

маркованими та перцептивно-образними смислами і конотаціями. Найвищу 

теософську цінність втілюють при цьому автохтони CHRISTENTUM, 

GLAUBE, GOTT, MUTTER GOTTES, RITTERTUM, GEBET, LIEBE, 

SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT. 

4. Ідеологічну основу дискурсу Середньовіччя складають теософські 

концепти CHRISTENTUM і GLAUBE, які формують своєрідний морально-

етичний імператив епохи і, відповідно, художньо відтворюваного дискурсу. 

Будучи у статусі метахтонів (дискурсотвірних) для Середньовіччя, ці 

ментефакти відтворюють цілий спектр ієрархічно спадних одиниць, які 

опосередковуються лексичними номінантами клерикального ґатунку: GOTT, 

HEILIGE SCHRIFT, KLOSTER, KIRCHE тощо.  
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5. Теософські концепти – сакральні теоніми GOTT і MUTTER GOTTES є 

де-факто також дискурсотвірними елементами художнього простору 

Середньовіччя. «Супроводжуючи» дискурс з чіткою методичною 

регулярністю, вони слугують надзвичайно важливим ментальним складником 

механізму художнього моделювання дискурсу Середньовіччя, оскільки 

належать до сакрального, вищого рівня реальності. У художніх текстах ХХ ст. 

актуалізується здебільшого семантичний набір поняттєвого ядра концепту 

GOTT (Allmacht, Vergebung, Barmherzigkeit), а також такі його перцептивно-

образні компоненти, як Dankbarkeit, Vorsicht, Verzweiflung, Herzschmerz, 

Hoffnung. Сакральний тенонім MUTTER GOTTES виводиться на поверхню у 

дискурсі Середньовіччя найчастіше за допомогою лексичних одиниць Gottes 

Мutter, Schutzgeist, Heilige, Jungfrau Marija, Trinität. Він є найбільш частотним 

у художній тканині історичної прози ХХ ст. За його референтами постають 

комплекси філософських і релігійних переконань, емоційних і естетичних 

прагнень агентів дискурсу.  

6. Телеономні концепти як ментефакти найвищого ціннісного ґатунку 

представлені в художньо відтворюваному дискурсі Середньовіччя 

гіперонімами GEBET, RITTERTRUM і LIEBE. Концепт GEBET постає у своїй 

словесно-образній реалізації як одна із форм християнського світогляду 

і каяття. Гіперонім RITTERTRUM актуалізується в опорі на ієрархічно спадні 

таксони EHRE, EDELMUT, FRÖMMIGKEIT. На дещо більш розгалужену систему 

своїх спадних репрезентантів спирається телеоном LIEBE (GLÜCK, FREUDE, 

BEGEISTERUNG, SCHAM, АNGST, ТRAUER, LEIDENSCHAFT, ÄRGER, ZUNEIGUNG, 

SYMPATHIE FLIRT, VERLIEBTHEIT), які згрупувалися у концептополе любові, 

майстри медієвістичної прози ХХ ст. інкорпорували у художню тканину 

дискурсу Середньовіччя. Телеономні концепти у своєму загалі є способом 

фіксації в цьому дискурсі колективного та індивідуального культурного 

досвіду, а їхня мовна об’єктивація має універсальні, національно-специфічні та 

індивідуально-авторські риси. 
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7. Концептуальна антиномія естетично-оцінного гатунку SCHÖNHEIT vs 

HÄSSLICHKEIT є розумово-психічним відображенням середньовічної 

свідомості, пов’язаної з тотальною християнізацією життя і буття цієї доби. У 

медієвістичних художніх текстах ХХ ст. за допомогою концептів SCHÖNHEIT 

і HÄSSLICHKEIT втілюються не лише антропоморфні риси агентів дискурсу, 

але й естетична оцінка неживої матерії – рукотворних і нерукотворних об’єктів і 

артефактів. Разом вони піддаються у дискурсі, відтворюваному лінгвопоетичними 

засобами, певній естетичній оцінці, зумовленій емоційно-чуттєвою перцепцією 

реального світу.  

8. Лінгвопоетичне маркування автохтонних і алохтонних ментальних 

одиниць дискурсу Середньовіччя, відтвореного сучасною німецькою прозою 

ХХ ст., засвідчує суб’єктивно-авторське світосприйняття, розширює й 

поглиблює символічність релігійних таїнств, увиразнює культурно-історичний 

фон доби Середньовіччя. Віддзеркалювана ними концептуальна картина світу 

пов’язана з естетичним сприйняттям дійсності як раціональної рефлексії та 

емоційно-чуттєвої перцепції реального світу.  
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ЗАГАЛЬНІ   ВИСНОВКИ 

 

 

Лінгвопоетичне дослідження дискурсу Середньовіччя, репрезентованого 

німецькою медієвістичною прозою ХХ ст., стимулювалося насамперед 

усвідомленням того факту, що науковий інтерес лінгвістичного загалу 

зосереджується переважним чином у площині синхронії, тобто на вивченні 

дискурсії сучасності, тоді як дискурси минулого опиняються на маргінесі 

філологічного знання. До них уналежнюється й дискурс Середньовіччя, 

відтворюваний засобами сучасних природних мов, з його своєрідною картиною 

світу, неповторним соціокультурним профілем і міцно вкоріненими 

християнськими цінностями.  

Найважливішою рисою дискурсу Середньовіччя є його 

реконструйованість. Реконструкція як процес відтворення чи встановлення вже 

не існуючих характеристик середньовічного мовлення може відбуватися: через 

аналіз літературних пам’яток; через аналіз певних фрагментів мовної картини 

світу; через етимологічно-змістовий аналіз слів, а також через художню 

творчість як авторів сучасності, так і авторів майбутнього.  

У нашому випадку ДС постає як деякий соціо- і лінгвокультурний 

універсум, художньо відтворений засобами сучасної німецької мови. При 

цьому його текстуальна база поєднує елементи наративності й аналітичності, 

включає репрезентацію, інтерпретацію й оцінку історичних чи історіософських 

першоджерел, висвітлює ідейно-тематичну схожість із середньовічною 

естетикою, є складником загального й цілісного культурно-філософського 

комплексу тогочасного європейського менталітету, відтворенням 

середньовічної духовної атмосфери схоластичних часів, концентрації 

проблематики навколо душевних конфліктів, християнської віри та почуттів.  

Серед усього розмаїття потенційних аспектів, підходів і властивостей 

об’єкта дослідження науково релевантними для лінгвопоетичного студіювання 
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виявилися щонайменше дві його предметні складові – мовна картина світу 

і концептуальна картина світу.  

Мовне картинування світу в ДС німецькою художньою прозою ХХ ст. 

пов’язане із закріпленою в мовленнєвому просторі функціонально-смисловою 

єдністю комунікативно організованих системних ознак, яка, на відміну від 

інших типів дискурсу, моделює культурно-мовний універсум доби 

Середньовіччя як феномену західноєвропейського християнського типу 

культури. Її основоположний принцип полягає у спрямуванні від 

інформативного аспекту художнього мовлення до виражального, який 

покладено в основу синкретичних форм лінгвокультурної діяльності.  

Мовна картина світу, відбита в художніх текстах німецької медієвістичної 

прози, базується на уявно-історичних творах ХХ ст. і в такому вигляді відтворює 

дискурс європейського Середньовіччя. Вона конституюється завдяки 

майстерному використанню лексики, фразеології, стилістичних прийомів, а 

також текстоспецифічному аранжуванню художнього простору. 

Одним із важливих для розуміння мовної картини ДС є ідіостиль черниці 

Гільдеґарди Бінгемської, оскільки в її молитвах, проповідях і теософських 

працях, відтворено всю мовну, ідеологічну та ціннісну сфери християнського 

Середньовіччя, а також шляхи і способи клерикального текстопродукування, 

соціо- і лінгвокультурну картину буття, комунікативну культуру епохи. Ця 

епоха пророкувала християнину Середньовіччя бути містиком, адже він жив у 

двох реальностях: у фізичній, що оточувала його з усіма атрибутами життя, і в 

уявній – майбутньому царстві, у думках про перевагу вічного над тимчасовим.  

В основі дискурсивної організації лексико-семантичної системи мови 

лежить універсальний когнітивний принцип іконічності як пізнавальне 

відображення дійсності словами-знаками з опорою на образи-еталони. Загалом 

головним дискурсивно значущим прошарком тут є конфесійна (християнська) 

лексика. Позначена об’ємними смисловими конотаціями, ця лексика створює 

образи, які мають духовно-релігійний характер із чітко вираженим емоційно-
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експресивним та оцінним забарвленням. Водночас вона постає одним із 

важливих засобів художньої експресії, необхідним конструктивним елементом 

художньої тканини тексту.  

Не менш важливою для відтворюваного ДС є топонімічна лексика, до 

складу якої входять як тогочасні географічні назви (Paris, Toledo, Mariabronn 

тощо), так і тогочасні світові топоси (Rom, Jerusalem, Athen, Hispanien, Kastilien 

Israel, Syrien тощо). Топонімічна лексика має значний семантико-художній 

потенціал і створює своєрідну просторову домінанту, що формує характери 

персонажів, здійснює зв’язок поколінь, об’єднує простір і час. Топоніміка 

у ДС, більше ніж будь-яка інша лексична підсистема, відображає особливості 

суспільного життя та суспільно-історичних явищ, у яких виникла і 

сформувалася географічна назва, соціально-культурологічні фактори, що 

зумовлюють явище омонімії та синонімії серед топонімів. 

Фразеологізми представлені в ДС часо-просторовими, релігійно-

духовними й тілесними культурними кодами. Вони доповнюють і збагачують 

номінативний інвентар дискурсу Середньовіччя оцінно-експресивними 

засобами, виявляють нові смислові відтінки, що сприяють образному 

позначенню предметів та явищ дійсності, дають оцінку певним ситуаціям. 

Авторські видозміни (структурні, образно-смислові) усталених фразеологізмів 

значною мірою розширюють функційне поле таких висловів з урахуванням 

композиційних і стилістичних особливостей, слугують виразними 

репрезентантами народної стихії у художньому творі. 

У ДС репрезентовано конфесійні величини через відповідні мовні 

одиниці, позначені об’ємними смисловими конотаціями – назви основних 

богословських понять і біблійних персонажів, таїнств, предметів богослужіння, 

церковної ієрархії, назви храмів, монастирів, обладунків, лексику 

християнської моралі, адже події відбуваються переважно в середньовічних 

монастирях – культурних і освітніх осередках того часу. В аспекті 

лінгвопоетичних факторів акцентовано на сакральності лексем, синонімічних 
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рядах у художньому тексті, що реферують філософські і релігійні переконання, 

емоційні та естетичні прагнення персонажів, сакральні відчуття.  

Концептуальне картинування світу в ДС німецькою художньою прозою 

ХХ ст. ґрунтується на відтворенні поняттєвих, перцептивно-образних і 

асоціативно-оцінних рефлексій лінгвокультури, які мають зберігатися в пам’яті 

та ментально представляти Середньовіччя серед його клієнтів. 

Провідним дискурсотвірним (метахтонним) концептом ДС є 

макроконцепт («надконцепт») CHRISTENTUM / ХРИСТИЯНСТВО, що 

відтворює дух і букву середньовічної соціо- і лінгвокультури й тим самим 

«підкоряє» собі всі інші ментальні одиниці описуваного дискурсу. Навколо 

цього метахтону вибудовується певне асоціативне поле, у якому 

актуалізуються такі ментефакти, як GLAUBE / ВІРА, ERLÖSUNG / СПАСІННЯ, 

UNTERSTÜTZUNG / ПІДТРИМКА, HÖHERE MACHT / ВИЩА СИЛА, DEMUT / СМИРЕННІСТЬ, 

TOLERANZ / ТЕРПИМІСТЬ, MANGELNDER STOLZ / ВІДСУТНІСТЬ ГОРДИНІ, GEISTIGES 

GLEICHGEWICHT /ДУШЕВНА РІВНОВАГА та ін.  

Постаючи у відтвореному дискурсі Середньовіччя концептом найвищого 

рівня узагальнення, метахтон CHRISTENTUM ніби всотує в себе всі інші 

ментальні одиниці цього дискурсу. Серед них лінгвопоетично акцентованими є 

щонайменше три дискурсивно релевантні сфери: теософська (ідеологеми 

GLAUBE, GOTT, MUTTER GOTTES), телеономна (RITTERTUM, GEBET, 

LIEBE) і естетична (SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT). Вони зумовлені панівною 

християнсько-клерикальною ідеологією доренесансної доби, і всі три слугують 

домінантними концептуальними маркерами дискурсу Середньовіччя.  

Лінгвопоетичний підхід до вивчення текстової матерії, у якій 

концептуалізується телеоном RITTERTUM (з таксонами EHRE / честь, ADEL / 

шляхетність, EDELMUT / знатність, вельможність, FRÖMMIGKEIT / набожність), 

дозволяє отримати уявлення про формування релігійного морально-етичного 

імперативу, мовна об’єктивація якого в художніх текстах ХХ ст. має 

універсальні, національно-специфічні та авторсько-індивідуальні риси.  
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Концептуальна антиномія естетично-оцінного ґатунку SCHÖNHEIT vs 

HÄSSLICHKEIT є розумово-психічним відображенням середньовічної 

свідомості, пов’язаної з тотальною християнізацією життя і буття цієї доби. 

Середньовічний еталон краси «ув’язується» з такими її конститутивними 

таксонами, як EHRE / честь, ADEL / шляхетність, EDELMUT / знатність, 

FRÖMMIGKEIT / набожність. Аналогічним чином суб’єктивно-авторське 

сприйняття концепту HÄSSLICHKEIT «перекочовує» й у відтворюваний ним 

дискурс Середньовіччя, де він виявляється пов’язаним з гострим відчуттям 

негативного впливу церкви з її егоїзмом, підступністю, моральною ницістю. 

Антиномія SCHÖNHEIT vs HÄSSLICHKEIT репрезентує в ДС двоєдиний 

полюс – ідеологічно нав’язаного та реально існуючого. Проте в медієвістичних 

художніх текстах ХХ ст. за допомогою концептів SCHÖNHEIT і 

HÄSSLICHKEIT втілюються не лише антропоморфні риси агентів дискурсу, 

але й естетична оцінка неживої матерії – рукотворних і нерукотворних об’єктів і 

артефактів. Разом вони піддаються в дискурсі, відтворюваному лінгвопоетичними 

засобами, певній естетичній оцінці, зумовленій емоційно-чуттєвою перцепцією 

навколишнього світу. 

Концептосистема дискурсу Середньовіччя, репрезентованого 

медієвістичною прозою ХХ ст., базується загалом на цілих комплексах 

філософських і релігійних переконань, емоційних і естетичних прагнень 

агентів дискурсу, здійснюючи тим самим певний персуазивно-сугестивний 

вплив на споживачів (клієнтів) відповідного інтелектуального продукту 

сьогодення. Визначальною рисою концептокорпусу медієвістичної прози є 

його сакральне підґрунтя, що сприяє виникненню відповідних добі емотивних і 

мислиннєвих асоціацій в осягненні дискурсу Середньовіччя. 

Отже, дискурс Середньовіччя – певний тип буттєвого дискурсу з 

окремими рисами інституційності, заданий соціокультурно зумовленими 

приписами релігійної комунікації, християнської моралі та доренесансної 

естетики. Дискурс Середньовіччя – це феномен історичного порядку, що 
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характеризується спільністю світу і «будується» його агентами впродовж свого 

розгортання. У такий спосіб дискурс Середньовіччя має сприйматися своїми 

клієнтами адекватно й у повній відповідності до авторського задуму саме 

завдяки майстерно відтвореній мовній і концептуальній картинам світу.  

У контексті пропонованої праці п е р с п е к т и в н и м и  видаються 

подальші філологічно важливі дослідження, пов’язані з її (праці) предметом і 

об’єктом. У першому випадку науково релевантними є лінгвосеміотика, 

лінгвопрагматика, лінгвосинергетика, герменевтика, текстологія тощо, 

причому на матеріалі різних природних мов. У другому – значний 

філологічний інтерес можуть представляти інші дискурсивні формації 

минулого – античності, просвітництва, ренесансу, романтизму, реалізму тощо.  
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