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АНОТАЦІЯ 

Лащук О. М. Об’єктивація і дискурсивна актуалізація бінарних 

концептів NÄHE та DISTANZ. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України; Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертаційній роботі досліджено бінарні концепти NÄHE та DISTANZ, їх 

змістове наповнення та дискурсивну актуалізацію. 

Для сучасного мовознавства став актуальним напрям вивчення важливих 

світоглядних одиниць у тісному взаємозв’язку з їхніми опозиційними 

категоріями. Водночас члени опозиції не обмежуються протиставленням один з 

одним, а перебувають у постійному зв’язку, обміні, взаємопроникненні й 

взаємопересіченні. Така смислова синкретичність зумовлена бінарним принципом 

сприйняття людиною світу. Спрощення складних понять до бінарного набору є 

фундаментальним механізмом, який передається від одного покоління до іншого. 

Дуалістичне сприйняття світу уможливило появу бінарності в багатьох 

концептуальних структурах. 

Науковці з різних галузей знань (філософії, психології, лінгвістики) 

визначають бінарність універсальним принципом організації знакових систем у 

людському світосприйнятті. 

Досліджувані концепти NÄHE та DISTANZ вважаємо бінарними, оскільки 

вони характеризуються природною аксіологічністю, асиметричністю, бінарним 

типом відношень на поняттєвому, образному й ціннісному рівнях. 

У роботі виокремлено рівні особистісного простору мовця як невід’ємні 

характеристики бінарних концептів NÄHE та DISTANZ, заснованих на ідеї 

особистісного простору й пластовій моделі відносин: Я-світ/Ich-Welt (внутрішній 

світ особистості з її думками, переконаннями, інтересами, уподобаннями), Спів-

світ/Mit-Welt (близькі родичі та друзі; люди, добре знайомі мовцю, але не 

пов’язані між собою спільними сімейно-побутовими інтересами), Навколо-
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світ/Um-Welt (ті, із ким адресант підтримує офіційно-ділові відносини й знайомий 

недостатньо близько), Чужо-світ/Fremd-Welt (усі незнайомі адресати). Вектор 

направленості може активуватися від суб’єкта до зовнішнього світу (Mit-Welt, 

Um-Welt, Fremd-Welt) або бути націленим на внутрішнє «Я» (Ich-Welt). Наукова 

праця стосується вивчення смислового блоку NÄHE/DISTANZ як вираження 

душевно-емоційного стану людини. 

Під час дослідження структури бінарних концептів виокремлено 

поняттєвий, образний і ціннісний складники. Запропоновано методику 

лінгвокульторологічного розгляду бінарних концептів NÄHE та DISTANZ на 

основі методів лінгвістичного, когнітивного, компонентного, контекстуального, 

фреймового й кількісного аналізу, представлену у вигляді алгоритму, що 

складається з п’яти етапів: виокремлення словникових значень і тлумачення 

прямих номінацій лексикалізованих концептів; створення етимологічного 

коментаря; виявлення й структурування когнітивних ознак, котрі ототожнюються 

із семантичними, на основі яких виділено когнітивні сегменти концептів NÄHE та 

DISTANZ; побудова фреймових мереж; дослідження образних (прототипічних, 

асоціативних, дистрибутивних) характеристик; застосування методу суб’єктивних 

дефініцій (анкетування) і проведення верифікації моделі концепту з подальшим 

розподілом на рівні особистісного простору (Я-світ/Ich-Welt, Спів-світ/Mit-Welt, 

Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt). У науковій розвідці виокремлено 

цінності/антицінності БК NÄHE та DISTANZ і здійснено оцінку цього явища 

представниками німецького суспільства. Із метою аналізу оцінних характеристик 

використано такі поняття, як когнітивна ознака, аксіологічний орієнтир, аспект 

оцінки. 

З’ясовано, що концепти NÄHE/DISTANZ концептуалізуються у свідомості 

мовної особистості у вигляді концептуальних полів таким чином: ядерний 

компонент ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) деталізується за допомогою 

концептуальних ознак NÄHE: місце реалізації (есплікується концептами 

Meinungen, Gedanken, Überzeugungen), мета, стимул (концепти 

Selbstverwirklichung, Kreativität) та якість реалізації (концепти Stabilität, 
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Sicherheit); DISTANZ – концептуальна ознака стан/процес есплікується 

концептами Ignorierung der Selbstverwirklichung і концептуальна ознака, форма 

вияву (концепти Verschloßenheit, Verfremdung, Ängstlichkeit, Unstabilität). Ядерний 

компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) деталізується за допомогою 

концептуальних ознак NÄHE: мета, стимул (концепти Tröstung, Freude, 

Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch), форма реалізації (концепти Zärtlichkeit, 

Vertrautheit, Liebe, Zuverlässigkeit); DISTANZ – мета, стимул (концепти Egoismus, 

Hochmut, Kälte, Ironie, Skepsis, Kritik), форма реалізації (концепти professionelle 

Entfremdung, Maskierung). Периферійний компонент у фреймовій мережі NÄHE 

експлікується у НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT), DISTANZ – 

СТРИМАНІСТЬ (ZURÜCKHALTUNG) та ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT), 

відзначений неоднозначністю через нейтральну маркованість, нечіткістю 

позитивної/негативної конотованості (Pseudonähe/Pseudodistanz). Це наводить на 

думку про глибинні ментальні зв’язки й взаємообумовленість цих концептів, де 

бінарність є проявом їх екзистенційної сутності. 

Під час дослідження образного складника бінарних концептів NÄHE і 

DISTANZ передбачено опис усіх тих елементів, які у свідомості носіїв мови 

апелюють до досліджуваних об’єктів дійсності. Задля достовірності отриманих 

результатів застосовано метод асоціативного опитування, результати якого дають 

змогу виявити соціальні стереотипи у свідомості носіїв німецької лінгвокультури. 

Використання методу суб’єктивних дефініцій становить основу для 

метафоричного осмислення концептів: NÄHE – локативний образ домівки, гнізда, 

батьківщини (Haus, Umhaus, Zuhause, Wohnung, Nest, Heimat); теплові образи 

(Wärme, Sonne, Sonnenstrahlen, Kerzenschein, Feuer, Kamin, Licht); природа (Boden, 

Luft, Wasser, Meer, Wälder, Strand)/DISTANZ – просторовий образ (Weg, 

Entfernung, Steppe, fremder Ort-Verwirrung); візуальний (Dunkelheit); локативний 

(Ausland, einsame Insel); нюховий (ungepflegter Mundgeruch, faule Zähne, schlechter 

Geruch); мілітаризований (Waffen, Schusswaffen, Messer, Bomben, Abwehr, Krieg, 

Tod); кліматичний (Schnee, Regen, schlechtes Wetter, Wind, Hagel, Nebel, Winter, 

Frost, Eis, Kälte/kalt, Abkühlung, Kühle). 
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У науковій розвідці показано, що перцепетивно-образний складник 

бінарних концептів NÄHE та DISTANZ конституюється щонайменше трьома 

типами атрибутивно-субстантивної профілізації концептів: емоційним, 

просторовим та онтологічним. За їх допомогою утворено цілісну картину 

сприйняття досліджуваних концептів. 

На основі ціннісних характеристик здійснюється реконструкція бінарних 

концептів NÄHE і DISTANZ, зокрема послуговуючись аналізом фразеологізмів, 

афоризмів, а також паремійного фонду. Цінність є центром лінгвокультурного 

концепту, оскільки він слугує вивченню культури. У дисертаційній праці 

схарактеризовано систему цінностей (прояви концепту NÄHE, які позитивно 

конотовані) та антицінностей (прояви концепту DISTANZ, що відзначаються 

деструктивним впливом). Ціннісний складник бінарного концепту NÄHE 

окреслено такими когнітивними ознаками «такий, що сприймається як свій/такий, 

що має важливе значення/ідеальна норма в позитивних стосунках/вектор 

направленості серед рівнів особистісного простору мовця» на противагу концепту 

DISTANZ: «такий, що сприймається як чужий/такий, що здійснює деструктивний 

вплив/неідеальна норма в стосунках/вектор направленості серед рівнів 

особистісного простору мовця». Сполучауючись з іншими словами, лексеми 

Nähe/Distanz позначають характеристики об’єктів, котрі активують різні аспекти 

оцінки: духовні, інтелектуальні, емоційні, фізичні. 

У науковій розвідці здійснено аналіз бінарної природи концептів NÄHE та 

DISTANZ, виокремлено їхні когнітивні ознаки, інтегральні, диференційні й 

градуальні маркери. 

Перспектива подальшого наукового пошуку полягає у вивченні 

діахронічного й міжкультурного варіювання концептів NÄHE та DISTANZ, що 

сприятиме розбудові історичного й компаративного напрямів лінгвокогнітивних 

студій. 

Ключові слова: лінгвокультурологія, бінарний концепт, лінгвокультурний 

концепт, рівні особистісного простору, фрейм, поняттєвий, образний, ціннісний 

складники, когнітивна ознака, цінність, оцінка, аксіологічний орієнтир. 
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ABSTRACT 

Lashchuk O. M. The Objectification and Discourse Actualization of the Binary 

Concepts NÄHE and DISTANZ. –Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. Lesya Ukrainka Volyn National University; Zaporizhzhia 

National University, Lutsk – Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis research is devoted to the study of NÄHE and DISTANZ binary 

concepts, their semantic content and discourse actualization. 

Studying important worldview units in close relationship with their oppositional 

categories has become a relevant direction in modern linguistics. Moreover, opposition 

members are not limited to contrasting each other, but are in permanent contact, 

exchange, interpenetration and interrelation. Such semantic syncretic character is caused 

by the binary principle of the human perception of the world. Complex concepts 

reduction to a binary set becomes a fundamental mechanism, passed down from one 

generation to another. The world dualistic perception has fostered binary principles in 

many conceptual structures. 

Scholars in various fields (philosophy, psychology, linguistics) define binarity as 

a universal principle of sign systems organization in the human perception of the world. 

The concepts under study, NÄHE and DISTANZ, are interpreted as binary 

because they are characterized by a natural axiology, asymmetry and the binary type of 

their relations at the conceptual, figurative and evaluative levels. 

The present work singles out the speaker’s personal space levels as integral 

characteristics of the binary concepts NÄHE and DISTANZ, based on the idea of the 

personal space and on the layered relationship model. They are as follows: I-World/Ich-

Welt (the person’s inner world with their own thoughts, beliefs, interests, inclinations), 

Co-World/Mit-Welt (close relatives and friends, people who are well acquainted with 

the speaker, but not related to each other by some common family and household 

interests), Around-World/Um-Welt (those, with whom the addressee maintains official 

and business relations, but is not acquainted that well), and Stranger-World/Fremd-Welt 

(all unfamiliar addressees). The direction vector can be activated from the subject to the 
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outer world (Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt) or aimed at the inner «I» (Ich-Welt). The 

scientific work is devoted to the study of the semantic block – NÄHE/DISTANZ as an 

expression of the human mental and emotional states.  

Studying the structure of the binary concepts, conceptual, figurative, and 

evaluative components were introduced. A linguistic and cultural methodological 

procedure of investigating NÄHE and DISTANZ binary concepts is suggested based on 

linguistic, cognitive, component, contextual, frame, and quantitative analysis. The 

method is represented as an algorithm of five steps. The first step is to select dictionary 

meanings and interpret direct nominations of lexicalized concepts. The second one is to 

give etymological commentaries. The third step is to detect and to structure cognitive 

features coinciding with the semantic ones, based on which the cognitive segments of 

NÄHE and DISTANZ concepts have been identified. The fourth step is to construct 

their concept fields and frame networks. The fifth step is to study figural (prototypical, 

associative, distributive, metaphorical) characteristics, applying the method of 

subjective definitions (questionnaire) and implementing the concept model verification 

with the following division in the personal space levels (I-World/Ich-Welt, Co-

World/Mit-Welt, Around-World/Um-Welt, Stranger-World/Fremd-Welt). The paper 

examines values/anti-values of NÄHE and DISTANZ as basic concepts and the attitude 

towards them of the representatives of the German society. Such concepts as a cognitive 

attribute, an axiological reference point, an evaluation aspect are used to describe the 

evaluative characteristics. 

It was discovered that NÄHE/DISTANZ concepts are conceptualized in the 

consciousness of the linguistic personality in the form of conceptual fields. They are 

represented by the nuclear component INNER WORLD (ICH-WELT), which is 

detailed by using the conceptual features of NÄHE: the place of realization (explicated 

by concepts Meinungen, Gedanken, Werte), aim, stimulus (concepts 

Selbstverwirklichung, Kreativität) and quality of realization (concepts Stabilität, 

Sicherheit); DISTANZ – the conceptual feature of the state/process is explicated by 

concepts Ignorierung der Selbstverwirklichung and the conceptual feature with the 

manifestation form (concepts Verschloßenheit, Verfremdung, Ängstlichkeit, 
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Unstabilität). The nuclear component OUTER WORLD (AUßENWELT) is detailed by 

the conceptual features of NÄHE: the goal, and the motive (concepts Tröstung, Freude, 

Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch), the implementation form (concepts 

Zärtlichkeit, Vertrautuver, Liebe, Zuverlässigkeit); and DISTANZ – the goal, and the 

motive (concepts Egoismus, Hochmut, Kälte, Ironie, Skepsis, Kritik), and the 

implementation form (concepts professionelle Entfremdung, Maskierung). 

The periphery component in the NÄHE framework is explicated into 

NORMATIVITY (NORMATIVITÄT), and in the DISTANZ framework – into 

RESTRAINT (ZURÜCKHALTUNG) and OBJECTIVITY (OBJEKTIVITÄT), 

distinguished by neutral marking, and vagueness of positive/negative connotation 

(Pseudonähe/Pseudodistanz). This suggests a deep mental connection and 

interdependence of the present concepts, where the binarity is manifested as their 

existential essence. 

Analysis of the figurative component of the binary concepts NÄHE and 

DISTANZ includes the description of all of those elements that appeal to the specified 

objects of reality in the native speakers’ minds. To verify the study results the 

associative survey approach has been used as it allows to identify social stereotypes in 

the mentality of the German native speakers. The application of the subjective 

definitions method makes it possible to form the basis for the metaphorical 

comprehension of the concepts under study: NÄHE – locative images of a house, nest, 

and Motherland (Haus, Umhaus, Zuhause, Wohnung, Nest, Heimat); thermal images 

(Wärme, Sonne, Sonnenstrahlen, Kerzenschein, Lichter, Kamin); nature (Boden, Luft, 

Wasser, Meer, Wälder, Strand)/ DISTANZ – a spatial image (Weg, Entfernung, Steppe, 

fremder Ort-Verwirrung); a visual image (Dunkelheit); a locative image (Ausland, 

einsame Insel); an olfactory image (ungepflegter Mundgerrung, faule Zähne, schlechter 

Geruch); a militarized image (Waffen, Schusswaffen, Messer, Bomben, Abwehr, Krieg, 

Tod); and a climatic image (Schnee, Regen, schlechtes Wetter, Wind, Hagel, Nebel, 

Winter, Frost, Eis, Kälte/kalt, Kühle). 

The research states that the perceptual-shaped component of the binary concepts 

NÄHE and DISTANZ is constituted by at least three types of the attributive-substantive 
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concept profiling: emotional, spatial, and ontological. The latter construct the complete 

picture of the perception of the studied concepts. 

The reconstruction of the binary concepts NÄHE and DISTANZ was carried out 

based on the value characteristics, in particular, using the analysis of phraseological 

units, aphorisms, and the paremiological fund. Value is pivotal in the linguacultural 

concept as it serves the study of culture. The thesis describes the system of values 

(manifestations of the NÄHE concept which are positively connoted) and anti-values 

(manifestations of the DISTANZ which are marked by destructive influence). The 

evaluative component of the NÄHE binary concept is described by such cognitive 

features as «perceived as one’s own/having a significant meaning/an ideal in positive 

relations/the vector of direction among the speaker’s personal space levels». It is 

opposed to the DISTANZ concept evaluative component, with its cognitive features 

described as: «perceived as alien/having some destructive influence/being imperfect in 

relations/the vector of direction among the speaker’s personal space levels». In other 

words, Nähe/Distanz lexemes denote characteristics of objects, activating various 

aspects of evaluation: spiritual, intellectual, emotional, and physical. 

The analysis of the binary nature of NÄHE and DISTANZ concepts is carried 

out, their cognitive characteristics are found out and integral, differential and gradual 

markers are revealed.  

The perspective for further scientific research is to study the diachronic and cross-

cultural variations of the concepts NÄHE and DISTANZ, which will contribute to the 

development of historical and comparative directions of lingua-cognitive studies. 

Key words: cultural linguistics, binary concept, linguacultural concept, personal space 

level, frame, conceptual, figurative, evaluative components, cognitive attribute, value, 

assessment, axiological reference point. 
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ВСТУП 

У дисертаційній роботі досліджено зміст, структуру та мовну об’єктивацію 

бінарних концептів NÄHE та DISTANZ (далі – БК), а також їх актуалізацію в 

сучасному німецькомовному дискурсі. Роботу виконано на основі 

антропоцентричної когнітивно-дискурсивної парадигми. 

Для сучасного мовознавства актуальний аналіз мови в аспекті її 

взаємозв’язків із ментальністю й культурою народу, у площині особистого 

сприйняття та формування індивідуальної картини світу. За положеннями 

когнітивної лінгвістики мова належить особі, яка осмислює себе, своє місце в 

навколишньому світі й функцію в щоденній діяльності та комунікації. Сучасна 

лінгвістика приділяє значну увагу вивченню концептів, їх місця й ролі в мовній 

парадигмі. 

Наявність бінарної опозиції є однією з головних ознак категоріального 

статусу концептів. Це дає змогу науковцям говорити про бінарність і 

протиставлення як про два основні принципи впорядкування концептокорпусу 

природних мов. 

Застосування в науковому обігу різноманітних номінацій концепту 

пояснюємо тенденцією, що склалась у сучасному мовознавстві – погляд на 

найбільш важливі світоглядні одиниці в нерозривному зв’язку з їх опозиційними 

категоріями, основну функцію яких убачаємо в синкретичності та дискретизації 

членів опозиції. 

Із кінця минулого століття різні види бінарних пар/діад/опозицій/концептів 

перебувають у центрі когнітивно-орієнтованих наукових студій вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів: GOOD та EVIL (О. А. Миронова) [143], GLORY та 

DISGRACE (К. В. Русіна) [182], SUCCESS та FAILURE (В. Г. Калініченко) [72], 

ПРАЦЯ й НЕРОБСТВО (І. М. Мірошніченко) [145], ВОГОНЬ та ВОДА 

(Д. Д. Хайрулліна) [219], СЧАСТЬЕ и НЕСЧАСТЬЕ (І. Б. Русакова), 

ЛЮБОВ/LOVE і НЕНАВИСТЬ/HATE (hatred) (В. Е. Муратова, Е. Р. Хутова, 

Е. Ю. Балашова) [10; 149; 221], СВЕТ и ТЬМА (О. В. Любезная, Т. М. Григорьева) 



16 

[37], СВОЇ – ЧУЖІ (А. А. Леглер, М. Л. Лаптева, С. Л. Сахно, В. В. Жайворонок, 

О. П. Дубчак) [117], ПОБЕДА и ПОРАЖЕНИЕ (Т. Г. Смотрова) [201], MAGIC та 

GLAMOUR (М. Б. Ларіна), МУДРОСТЬ и ГЛУПОСТЬ (Н. Р. Гафиатуллина) [34], 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ (Н. А. Новікова, Хо Сон Те, О. О. Близнюк, Лі Джіанпінг, 

Є. В. Грабарова, Е. Ю. Пономарьова) [18], ЛИЦЕМІРСТВО й ЩИРІСТЬ 

(Ю. А. Храмова), ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ (О. Г. Сторчак), 

ПРЕКРСНИЙ/ПОТВОРНИЙ (Т. С. Семегин), ГРІХ та СПОКУТА (А. М. Сірант) 

[194], ДРУГ и ВРАГ (Н. А. Погребная), ДОБРО та ЗЛО (О. П. Лисицька) [124], 

РОЗУМ і ТУПІСТЬ (А. А. Мішин) [144], СМІЛИВИЙ та БОЯЗЛИВИЙ 

(Л. Ф. Когут) [86], BIG i LARGE (А. Ф. Андрусь) [4], ПОРЯДОК і ХАОС 

(А. М. Приходько, Л. В Павленко) [177], PRIDE та NOBILITY (В. Л. Сергієнко) 

[193], КРАСОТА и БЕЗОБРАЗИЕ (С. М. Ісмаілова) [67], ПРАВДА й НЕПРАВДА 

(О. В. Мазепова, Т. В. Луньова) [129]. NÄHE та DISTANZ ще не ставали 

об’єктами лінгвістичних досліджень. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена підвищеним інтересом 

сучасних когнітологів до концептів, які ґрунтуються на різновекторності оцінних 

характеристик, антропоцентричним характером БК NÄHE та DISTANZ і 

важливою їх роллю у формуванні мовної й концептуальної картин світу. 

Своєчасність дослідження засвідчується відсутністю в когнітивній лінгвістиці 

спеціального аналізу БК NÄHE та DISTANZ на матеріалі німецької мови. 

Сутність наукового завдання дослідження полягає у визначенні змісту й 

структури БК NÄHE та DISTANZ і засобів їх мовної об’єктивації у сучасній 

німецькій лінгвокультурі. 

Зв’язок із науковими темами. Дисертаційну роботу виконано в аспекті 

профільних досліджень, які проводить кафедра німецької філології на факультеті 

іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки 

в межах наукової теми кафедри «Семантико-прагматичні характеристики різних 

жанрів та дискурсів у сучасних германських мовах». Тему наукової роботи 

затверджено вченою радою Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (протокол № 5 від 30 грудня 2010 року). 
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Мета дослідження полягає в моделюванні й характеристиці бінарних 

концептів NÄHE та DISTANZ крізь призму взаємозв’язку мови й мислення, 

аналізі засобів їх вербалізації, дискурсивних конфігурацій та виявленні 

значущості досліджуваних БК для німецької лінгвокультури. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію низки дослідницьких 

завдань: 

– обґрунтувати виокремлення бінарних концептів як особливого типу 

амбівалентних ментальних утворень; 

– висвітлити теоретичні й методологічні засади дослідження БК NÄHE та 

DISTANZ – виразників особистісного простору комунікантів, їх мовного 

втілення; 

– установити поняттєві, образні характеристики досліджуваних концептів 

на матеріалі словників, дискурсивних контекстів; за допомогою аналізу 

атрибутивно-субстантивних моделей і результатів опитування носіїв мови; 

– здійснити фреймове моделювання БК NÄHE та DISTANZ; 

– з’ясувати смислове наповнення основних цінностей/антицінностей 

німецькомовного суспільства й оцінку досліджуваного явища у фразеологічному 

фонді. 

Об’єкт дослідження – БК NÄHE та DISTANZ у німецькій лінгвокультурі, 

профілізовані за допомогою лексичних одиниць, вільних словосполучень, 

атрибутивно-субстантивних сполук, фразеологізмів, паремій. 

Предмет дослідження – мовні засоби об’єктивації БК NÄHE і DISTANZ, 

їхній зміст і структура в сучасному німецькомовному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугував корпус Digitales Wörterbuch der 

deutschen Sprache, який нараховує близько 13 млрд текстових фрагментів (нами 

відібрано близько 3 тис. текстових фрагментів шляхом суцільної вибірки). Корпус 

включає Referenzkorpora (DWDS-Kernkorpus (1900–1999), DWDS-Kernkorpus 21 

(2000–2010) та містить п’ять видів тексту: художній (Belletristik (28,42 %)), 

публіцистичний (Zeitung (27,36 %)), науковий (Wissenschaft (23,15 %) і 

спеціалізований (Gebrauchsliteratur (21,05 %)); Zeitungskorpora (охоплює Berliner 



18 

Zeitung (1994–2005), Der Tagesspiegel (1996–2005), Die Zeit (1946–2018)); 

Spezialkorpora (містить такі бази даних: Archiv der Gegenwart (1931–2000)). До 

матеріалу дослідження належать дані суцільної вибірки з тлумачних, 

енциклопедичних, етимологічних, синонімічних, фразеологічних й інших 

словників (усього 25); результати анкетування респондентів (100 інформантів). 

Теоретико-методологічною основою дослідження слугують праці 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів із застосуванням як загальнонаукових методів 

(спостереження, узагальнення, опису, індукції, дедукції), так і лінгвістичних, а 

саме: концептуальний аналіз – для моделювання БК NÄHE та DISTANZ; 

дискурсивний аналіз – для виявлення текстових кореляцій із позамовними 

чинниками; аналіз словникових дефініцій – для встановлення лексико-

семантичних варіантів ключових слів; етимологічний коментар імен 

досліджуваних концептів; компонентний аналіз – для виявлення конститутивних 

ознак БК NÄHE і DISTANZ; метод когнітивної інтерпретації мовного матеріалу 

– для дослідження відображених за допомогою мови ментальних структур БК 

NÄHE та DISTANZ; контекстуальний аналіз – для виокремлення й дослідження 

текстових фрагментів; фреймовий аналіз – для моделювання концептополів БК 

NÄHE та DISTANZ; кількісний аналіз – для здійснення кількісного й відсоткового 

розподілів одиниць-вербалізаторів концептів; експериментальні методи – 

вільний асоціативний експеримент – для збору та аналізу інформації про 

досліджувані поняття, зафіксовані у свідомості носіїв мови. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше: 1) доведено, що 

актуалізація концептів NÄHE та DISTANZ пов’язана з чотирма рівнями 

особистісного простору мовної особистості (Я-світ/Ich-Welt, Спів-світ/Mit-Welt, 

Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt); 2) окреслено інвентар засобів 

вербалізації досліджуваних концептів у сучасній німецькій мові; 

3) запропоновано фреймову модель БК NÄHE та DISTANZ; 4) визначено 

поняттєвий, образний та ціннісний складники БК NÄHE та DISTANZ; 

5) змодельовано комплексну структуру концептів NÄHE і DISTANZ на основі 

поняттєвих, асоціативно-образних і ціннісних характеристик, що вказує на 
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бінарний характер зв’язку між ними. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що висновки щодо змісту, 

структури, процесів реалізації БК NÄHE та DISTANZ і їх мовної об’єктивації є 

внеском у когнітивну лінгвістику, концептологію (виявлення й опис мовних і 

когнітивних механізмів актуалізації БК у німецькій культурі), теорію 

міжкультурної комунікації, теорію мовної особистості, психолінгвістику 

(дослідження моделей поведінки серед рівнів особистісного простору), 

дискурсологію (аналіз публіцистичного, художнього дискурсу), 

лінгвокультурологію. Запропонована методика дослідження БК може бути 

екстрапольована на вивчення інших бінарних опозицій на матеріалі різних мов. 

Практичне значення дослідження зумовлене можливістю використання 

його результатів у курсах «Загальне мовознавство», «Теорія міжкультурної 

комунікації», «Лінгвокраїнознавство», «Соціолінгвістика», «Когнітивна 

лінгвістика», а також в інших сферах, зокрема психології, соціології, філософії, 

політології; у навчально-методичній роботі в ході підготовки навчальних і 

методичних посібників із досліджуваної проблематики; у науково-дослідницькій 

роботі студентів та аспірантів. 

Наукову новизну отриманих результатів узагальнено в таких положеннях, 

що винесені на захист: 

1. Концепти NÄHE та DISTANZ являють собою складні ментальні 

утворення, конститутивними ознаками яких є наявність амбівалентного оцінно-

маркованого образу; конфлікт раціональної й емоційної рефлексії; дуальність 

категоризації світу; освоєння дійсності через поділ на рівні особистісного 

простору; регулярна вербалізація. 

2. БК NÄHE та DISTANZ презентують сукупність вербалізованих і 

невербалізованих індивідуальних смислів, заснованих на приналежності мовної 

особистості (агенса) до одного з виокремлених рівнів особистісного простору 

(Ich-Welt, Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt). 

3. Поняттєвий складник містить когнітивні ознаки й сегменти (сім у 

структурі концепту NÄHE, вісім – у DISTANZ), які профілюють модель 
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досліджуваних концептів, зорієнтованих або на внутрішнє «Я» – Я-світ/Ich-Welt, 

або на рух до зовнішнього світу (Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-

світ/Fremd-Welt). 

4. Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю концептів 

NÄHE і DISTANZ та асоціативні реакції на ключові імена концептів 

репрезентують предметно-образний зміст. 

5. Ціннісний складник БК NÄHE та DISTANZ ґрунтується на значущості 

для суспільства й заснований на аксіологічних орієнтирах: «це добре, тому що 

близьке», «це погано, тому що занадто близьке», «нейтральнo, тому що 

недостатньо близьке» / «це добре, тому що мало віддалене», «це погано, тому що 

занадто віддалене» або «нейтрально, тому що недостатньо віддалене». 

Виокремлення цінностей/антицінностей у житті МО є визначальним чинником 

формування соціальних ролей. БК NÄHE та DISTANZ є аксіологічно полярними 

концептами з позитивною й негативною оцінками. 

6. Концепти NÄHE та DISTANZ конституюють інтегральні, диференційні й 

градуальні маркери бінарності. 

Апробація. Результати та основні положення дисертаційної праці 

обговорено на засіданнях кафедри німецької філології Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (2011–2020 рр.), на V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова–

культура–особистість» (Острог, 2011 р.), V Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» (Луцьк, 2011 р.), VI Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» (Луцьк, 2012 р.), I Міжнародній науково-практичній 

заочній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 

(Острог, 2012 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Кіровоград, 2012 р.), VІ Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2012 р.), 

Міжнародній науковій інтернет-конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, 
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літературознавства та міжкультурної комунікації» (Івано-Франківьк, 2013 р.), XI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми зіставної семантики» 

(Київ, 2013 р.), III Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 2019 р.), 

XII Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми романо-германської 

філології» (Чернівці, 2019 р.), на зарубіжній міжнародній конференції «Actual 

Problems of Science and Education» (Будапешт, 2021) і на щорічних конференціях 

професорсько-викладацького складу Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження опубліковані в 14 

працях, із них дев’ять – одноосібні роботи у фахових виданнях України, дві статті 

– іноземні та три – тези й матеріали доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (283 позиції), 

лексикографічних джерел (26 найменувань) та джерел ілюстративного матеріалу 

(59 найменувань), семи додатків. Загальний обсяг дисертації – 251 с., із них 205 – 

основний текст. Дисертаційну працю ілюструють 4 таблиці та 15 рисунків. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження; з’ясовано актуальність, 

об’єкт і предмет аналізу, мету, завдання; описано методи дослідження; 

охарактеризовано наукову новизну, теоретичну й практичну значущість роботи, 

визначено положення, винесені на захист; наведено дані про апробацію 

результатів дослідження й публікації, а також описано структуру дисертації. 

У першому розділі висвітлено наукове уявлення про концепт і його 

структуру, розкрито бінарну природу концептів NÄHE та DISTANZ, їх реалізацію 

серед рівнів особистісного простору комунікантів, обґрунтовано методологію й 

методику дослідження. 

У другому розділі досліджено концепт NÄHE в єдності поняттєвого, 

образного й ціннісного складників. У поняттєвому складнику простежено 

етимологію, дефініції, синоніми ключового слова; здійснено фреймове 
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моделювання концепту. За допомогою атрибутивної диверсифікації та 

асоціативного опитування розкрито перцептивно-образні й асоціативні 

характеристики БК. В оцінному складнику уточнено смислове наповнення 

цінностей у німецькій лінгвокультурі та визначено оцінку дослідженого явища у 

свідомості носіїв мови. 

У третьому розділі проаналізовано засоби вербальної об’єктивації 

концепту DISTANZ, здійснено етимологічний коментар, побудову фреймових 

мереж, виокремлено когнітивні сегменти, проаналізовано атрибутивну 

репрезентацію перцептивно-образного профілю концепту DISTANZ, виокремлено 

антицінності й їх оцінку в німецькій лінгвокультурі. 

Загальні висновки синтезують підсумки проведеного дослідження та 

окреслюють напрямки подальших наукових розвідок. 

У роботі вміщено сім додатків, у котрих подано види дистанцій, 

виокремлено когнітивні ознаки проявів бінарності, етимологічні дані ключових 

слів-вербалізаторів і їх дискурсивне оточення, зразок анкети опитування, 

комплексну структуру бінарних концептів NÄHE та DISTANZ. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ NÄHE ТА 

DISTANZ 

1.1. Концепт і концептосистема 

Когнітивна лінгвістика пройшла довгий шлях розвитку й становлення, і 

сьогодні лінгвісти можуть окреслити певні напрями, які розглядають когнітивні 

феномени крізь призму різних мов. У когнітивній науці сформувалося декілька 

наукових напрямів: класичний/логічний когнітивізм [1; 6; 7; 17; 151; 153; 157; 

215; 276; 277], когнітивний/лінгвокогнітивний/семантико-когнітивний/

онтологічний [8; 9; 19; 20; 26; 44; 54; 56; 95; 96; 97; 98; 100; 175; 179; 180; 250; 

252; 255; 256; 257; 258; 277], семантико-психологічний [169; 172; 171; 173], 

психолінгвістичний [59; 60], поетологічний [16; 33; 69; 70; 71], 

лінгвокультурний/лінгвокульторологічний [14; 29; 30; 32; 74; 75; 77; 80; 82; 79; 

87; 130; 167; 176; 196; 197; 198], когнітивно-дискурсивний [45; 91; 134; 146; 147; 

161; 178; 206; 226; 228; 229; 227; 234; 236; 237; 243; 279; 283] та ін. Це 

уможливило виявлення історичної еволюції, а також набуття нових характерних 

ознак. Серед вищезазначених напрямів О. С. Кубрякова виокремлює як основні 

класичний напрям (дослідження структури знання і їх типів переважно логічними 

методами) і когнітивно-дискурсивний, у якому «кожне мовне явище може 

вважатись адекватно описаним та роз’ясненим у тих випадках, якщо воно 

розглядається на перехресті когніції й комунікації» [98, с. 16].  

Концепт є центральним і найбільш суперечливим поняттям 

лінгвокогнітології, вирізняючись неоднозначністю свого тлумачення. 

Термінологічна розбіжність концепту свідчить не стільки про відсутність єдності 

поглядів стосовно його природи і функцій, скільки про багатство його ознак і 

властивостей. 

Учені зазначають, що концепти утворюють інформаційну базу мислення, 

певний концептуальний каркас свідомості, що уможливлює подальший процес 

когнітивного опанування дійсності. Вони становлять той поняттєвий фонд, у 
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якому містяться ресурси для реалізації мисленнєво-мовленнєвої діяльності [191, 

с. 107]. Як одиниця пізнання світу концепт може мати різний ступінь 

інформативної насиченості, залишаючись при цьому цілісним утворенням, 

спроможним поповнюватися, змінюватися й відображати людський досвід [183, 

с. 77]. 

Серед наявних підходів до визначення концепту в сучасній лінгвістиці як 

провідні виокремлюють лінгвокульторологічний та лінгвокогнітивний. 

О. С. Кубрякова розуміє під лінгвокогнітивним концептом «індивідуальні змістові 

ментальні утворення, які структурують і реконструюють навколишню дійсність, 

слугують для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої 

свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання та досвід 

людини; оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, 

концептуальної системи й ментального лексикону (lingua mentalis), усієї картини 

світу, відображеної в людській психіці» [96]. Це визначення спрямоване на показ 

сутнісних особливостей концептів, що важливі з погляду когнітивного підходу до 

їх аналізу та аналізу картини світу, котру вони наповнюють. Лінгвокультурні 

концепти – це «колективні змістові ментальні утворення, які покликані фіксувати 

своєрідність відповідної культури» [80, с. 34]. Культура фіксується в різних 

формах, серед яких для лінгвістики є релевантними мовна свідомість і 

комунікативна поведінка, або мова й дискурс [93, с. 12]. 

Змістове наповнення лінгвокультурного концепту визначається його 

семантичним обсягом. На думку С. Г. Воркачова, лінгвокультурний концепт 

характеризується трьома складниками: поняттєвим, образним та значеннєвим, 

котрі відображають його ознаки й дефініції, фіксують когнітивну сутність 

концепту, що дає змогу підтримувати його в мовній свідомості та визначають 

етимологічні й асоціативні характеристики цього імені [31]. 

Потрібно зауважити, що лінгвокогнітивний та лінгвокультурний підходи до 

розуміння концепту не є взаємовиключними: вони різняться за векторами щодо 

ставлення до індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це спрямованість від 

індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – від 
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культури до індивідуальної свідомості [81, с. 139]. 

У науковій праці застосовано лінгвокультурологічний підхід до 

дослідження бінарних концептів NÄHE та DISTANZ із метою виокремлення через 

аналіз мовних і немовних одиниць тих ментальних одиниць, котрі є значимими як 

для окремих індивідів, так і для німецькомовної лінгвоспільноти. 

З урахуванням усіх поглядів сучасного розуміння терміна концепт, а саме 

його когнітивної природи, мовної вираженості й приналежності до культурно 

маркованих сутностей, візьмемо за основу визначення концепту, запропоноване 

В. І. Карасиком: «Концепт – це багатомірне смислове утворення, яке має образний 

(фреймовий), описовий (поняттєво-дефініційний) та ціннісний виміри» [83, с. 75–

80]. Отже, відповідно до лінгвокультурологічного підходу, концептом потрібно 

вважати базову одиницю культури у свідомості людини, котра відображає 

особливості національного характеру певної лінгвоспільноти, її цінності й 

стереотипи. Ціннісний складник є найяскравішим носієм культурної інформації. 

Додамо, що ціннісне начало в концепті основоположне. Поняттєвий складник 

концепту заснований на фактичній інформації й становить сукупність ознак, які 

приписуються реальному чи уявному об’єкту [200]. Це його мовна фіксація, 

позначення, опис, дефініція, порівняльні характеристики стосовно того чи іншого 

ряду концептів, котрі ніколи не існують ізольовано. Образна сторона концепту – 

це зорові, слухові, тактильні, смакові характеристики предметів, які можна 

сприйняти органами чуття. 

Концепт характеризується наявністю низки ознак: неізольованість (зв’язок з 

іншими концептами); відкритість (необмеженість змісту концепту); наявність 

концепту в межах структурованих концептуальних сфер, котрі є фоном для 

концепту; цілісність і нежорстка структурованість; динамізм, креативність як 

здатність до змін та наповнення новими змістами й ін. [187, с. 257]. Антонімічний 

характер і наявність бінарної опозиції є однією з головних ознак категоріального 

статусу концептів [77, с. 30]. Схильність концепту об’єктивуватися через 

рядопокладені одиниці є важливою для нашого дослідження: не можна зрозуміти 

ДОБРО без ЛИХА, МИР без ВІЙНИ й ін. Нерідко негатив і позитив співіснують у 
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вигляді антонімічних пар (СВІТЛО/ПІТЬМА, ДОБРО/ЗЛО, 

ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ, ЖИТТЯ/СМЕРТЬ, МИР/ВІЙНА, ДРУГ/ВОРОГ тощо), що 

дає підставу науковцям говорити про бінарність і протиставлення як про два 

основні принципи впорядкування концептокорпусу природних мов [13, с. 20].  

У лінгвокультурології виокремлено такі базові характеристики 

лінгвокультурних концептів: комплексність буття, ментальна природа, цінність, 

умовність, розмитість, мінливість, обмеженість свідомістю носія, 

трьохкомпонентність, поліапелювання, полікласифікація, багатомірність, 

методологічна відкритість [5, с. 12–13]. Потрібно наголосити на такій особливості 

концепту як поліапелювання – можливість звернення до одного концепту через 

різні знаки. Дослідники відзначають «семіотичну щільність» концепту в плані 

вираження, його онтологічне представництво посередництвом синонімів (слів, 

словосполучень), паремій, фольклорних і літературних сюжетів [210, с. 23]. 

Когнітивний підхід до дослідження мовних явищ орієнтований на розуміння 

й уживання мови. Використання мовного матеріалу як емпіричної основи для 

реконструкції когнітивних процесів є актуальним і ставить перед дослідниками 

завдання реконструювати «образ людини» за допомогою мовних даних [17, с. 21].  

Одні дослідники вважають концепти повністю вербалізованими [251], інші 

– частково вербалізованими [203]. Наявність вербалізованих та невербалізованих 

концептів пояснюється автономністю процесів мислення й вербалізації [233, c. 

122–124]. Ми погоджуємося з останньою думкою, вважаючи, що лише частина 

концептів отримує мовну інтерпретацію, тобто знання про світ включають як 

вербалізовані, так і невербалізовані концепти. Тим самим, сфера 

концептотворення не обмежується рамками мови. Статус невербальних 

складників не потрібно ігнорувати, адже вони теж можуть відіграти провідну роль 

[132, с. 139] та спричиняють формування в макросистемі мови нових 

словотворчих елементів і моделей [62, с. 69]. Вербалізовані концепти 

репрезентують у мові зміст окремого кванту інформації про світ, надають 

можливість оперувати цим змістом у мовленні й зберігають цю інформацію в 

пам’яті. Один і той самий концепт може бути вербалізований різними мовними 
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засобами: лексичними, фразеологічними одиницями, граматичними засобами, 

текстами. 

За О. М. Кагановською, будь-який концептуальний простір має ієрархічну 

будову [71, с. 46]. Сукупність концептів утворює концептосферу мови, у якій 

концентрується культура нації. Національна концептосфера включає наївну 

картину світу цієї мови, що формує образний складник концептів, національну 

систему цінностей, яка утворює оцінний компонент концептів і певну суму 

інформації, необхідну для успішного спілкування в межах певної культури [199]. 

Дослідження національної концептосфери особливо важливе з погляду 

ефективності комунікації, тому концептологія як дисципліна тісно ввійшла в 

теорію міжкультурної комунікації.  

Термін «концептуальна сфера» введений Д. С. Лихачовим і позначає 

«сукупність психоментальних уявлень етносу, який оточує мову незримим 

ореолом» [126, с. 281]. В одній лінгвокультурі існує лише одна концептосфера, 

що може включати й невербалізовані концепти, а деякі з них не підлягають 

вербалізації [169, с. 175; 218, с. 63]. 

Концепт входить до концептосфери через відносини з іншими концептами, 

що формуються польовим і конфігуративним способами. Польовим способом 

створюються когнітивно-семантичні простори, а конфігуративним – 

соціодискурсивні [174, с. 212]. Концептополе (далі – КП) – це стійка сукупність 

концептів, які мають однорідне значення, ієрархічно впорядковані та 

спеціалізуються на організації когнітивно-семантичних просторів [175, с. 218]. 

КП можна розглядати як сукупність граматико-лексичних і функціонально-

понятійних полів, а відтак воно повинно описуватися як деяке інтегроване ціле, 

істотні ознаки котрого виникають через пов’язаність компонентів. КП виступає 

своєрідним «симбіозом семантичних і понятійних полів, оскільки є інтегрованим 

цілим, істотні ознаки якого формуються через взаємозв’язки частин» [176, с. 167]. 

Під час актуалізації бінарних концептів NÄHE та DISTANZ цілком 

доречною є побудова їхніх концептуальних полів, тобто дослідження взаємодії 

концептів, що їх деталізують, а також здійснення логічного аналізу концептів, 
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спрямованого на виявлення закономірностей їхньої внутрішньої організації, 

взаємозв’язків відповідних елементів. Концептополя NÄHE та DISTANZ 

складаються із ядерних і периферійних компонентів: ядро консолідується навколо 

домінанти [214], тобто в його поняттєвій структурі переважають семи, що 

конструюють концепти NÄHE та DISTANZ; периферія має «зонну організацію» 

(семний набір периферійних концептів корелює з іншими концептами). Ядерні 

компонентити найбільш спеціалізуються на виконанні функцій концептополів 

NÄHE і DISTANZ, проте між ядром та периферією відбувається розподіл 

виконуваних функцій, а частина яких припадає на ядро, частина – на периферію. 

Межа між ядром і периферією розмита, нечітка. 

Вихід на різні ступені узагальнення концептів – це основна риса 

концептуального аналізу, який ми застосовуємо у своїй роботі і який дає змогу 

глибше розкрити концептуальну картину світу німецькомовного населення.  

1.2. Еволюція поняття «концепт» у науковій парадигмі 

Сучасна лінгвістична наука сформувала усталену систему 

термінопозначення. Наприклад: концептуалізація [99; 253], концептосфера [125], 

концептуальне поле [176], картина світу [90] та ін. 

На цьому етапі лінгвістичних досліджень поряд із терміном «концепт» 

натрапляємо на «антонімічний концепт» [162], «концепти-опозиції» [168; 202], 

«антиконцепт» [30; 42; 175; 207], «бінарний концепт» [230]. 

На думку Т. В. Давидової: «вичерпуючи можливості дослідження 

одиничних, розрізнених концептів, лінгвістика постає перед проблемою пошуку 

нових шляхів у вивченні способів когніції як мисленнєвого процесу, 

опосередкованого мовою, а також засобів репрезентації і акумуляції знань про 

навколишній світ, що об’єктивуються у людській свідомості саме завдяки 

концептам» [42, с. 200]. 

Існування в науковому обігу різних номінацій із бінарним характером 

визначається сучасною тенденцією розглядати найбільш значущі світоглядні 

одиниці у взаємодії з їх опозиційними категоріями: ЩАСТЯ/НЕЩАСТЯ [181], 
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ДОБРО/ЗЛО [124], ЖИТТЯ/СМЕРТЬ [168], GLORY/DISGRASE [182]. Основну 

функцію наведених вище термінів убачаємо в здатності позначати й 

розмежовувати членів опозиції [189, с. 247]. 

Дуалістична картина світосприйняття зумовила членування навколишньої 

дійсності крізь призму аксіологічного показника, ціннісних орієнтирів зі знаком 

плюс чи мінус. У різних галузях знань з’являється поняття антиподу, чогось 

протилежного: циклон – антициклон, Христос – антихрист, симпатія – антипатія. 

Доцільно зазначити, що в когнітивній лінгвістиці останніми роками дедалі 

частіше вживається поняття «антиконцепт» у діаді «концепт – антиконцепт». 

К. І. Гурєєва тлумачить «антиконцепт» як «особливий розвиток початкового 

концепту, своєрідно ускладнений концепт, у змісті якого заперечуються 

(знімаються) деякі значущі концептуальні ознаки й заміщуються новими» [40, 

с. 17]. Антиконцепт не завжди прямо протиставлений концепту, що містить 

додаткові ознаки.  

За визначенням В. Ф. Новодранової, антиконцепти – це результати 

глибинних пізнавальних суперечностей, які притаманні самим пізнавальним 

об’єктам [99]. 

Головна відмінність між концептом й антиконцептом полягає в наявності 

будь-якої протилежності. Під антиконцептом розуміють мисленнєвий образ, що 

утворюється як результат свідомого, напівсвідомого та несвідомого зіставлення 

людиною об’єктивованих у її мозку протилежних/контрастних предметів і явищ 

навколишнього світу [42, с. 203].  

Відповідно до іншої думки [30, с. 39–54; 175, с. 101], до антиконцептів 

належать лише ті одиниці, у структурі яких вагоме місце займає ціннісний 

складник. У такому випадку різниця між концептом й антиконцептом 

зумовлюватимеся маркованістю одиниці позитивною чи негативною. За 

А. М. Приходьком, концепт й антиконцепт протиставляються один одному на 

основі оцінки [176, с. 38]. Відповідно можемо виокремити цінність та 

антицінність, при чому антицінність не завжди негативно маркована. 

Концептуальна структура мовного знака може змінюватися, 
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розширюватися, формуючи новий концепт, який ми називаємо «антиконцепт». В 

антиконцепті відбувається процес появи, розвитку, зміцнення змісту явища, 

предмета чи процесу, що існував раніше. За результатами таких трансформацій 

з’являється новий концепт. 

В опозиціях щастя/горе, надія/відчай другий елемент, згідно з цією 

гіпотезою, можемо назвати антиконцептом, оскільки ліва частина опозиції є 

позитивно маркованою, права – негативною, а в основу ментальних одиниць 

покладено цінність. Для позначення концепту й антиконцепту в їх діалектичній 

взаємодії С. Г. Воркачов пропонує використовувати термін «лінгвокультурна 

ідея» [30]. 

Співвідношення «концепт–антиконцепт» має певні особливості. Зміст 

антиконцепту може бути представлений більшою чисельністю найменувань, 

водночас концепт виражається малою кількістю мовних одиниць. 

Отож, антиконцепт розуміємо як тип чи різновид концепту, як відокремлене 

від нього явище або ж як комплементарну складову частину цілого [42, с. 203]. 

Н. О. Погребна пропонує називати такі опозиції, як рос. СЧАСТЬЕ–

НЕСЧАСТЬЕ, УМ–ГЛУПОСТЬ, антонімічними концептами, що пишуться через 

дефіс і трактуються як одна одиниця із двокомпонентним ядром [162, с. 18]. 

Центром антонімічного концепту є пара, що розвиває протилежні значення на 

основі спільної архісеми. Антонімічний концепт при цьому визначається як такий, 

у якому відбувається коливання значення архісеми між компонентами ядра [162, 

с. 18].  

Термін «антонімічний концепт» має вузьке, обмежувальне значення. 

Опозиційні концепти доцільно розглядати у взаємодії, але трактувати як одну 

одиницю не цілком логічно, оскільки вони позначають два протилежні фрагменти 

дійсності [189, с. 248]. 

О. Ю. Пономарьова у своїх дослідженнях застосовує номінацію «концепт–

опозиція», бо вона є лаконічною, а також поєднує в собі ідею єдності й 

протиставлення концептуального простору [168, с. 8].  

Відповідно до психологічної теорії стверджується, що людина прагне 
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аналізувати всі явища дійсності в контексті користі чи шкоди для себе та своєї 

соціальної групи.  

Концептуальна опозиція відображає, з одного боку, те, що два вхідних у неї 

концепти є окремими й самостійними, а з іншого, – те, що на їх основі формується 

ментальне утворення більш високого порядку [63, с. 64]. 

Опозиційні концепти – це ментальні одиниці, котрі відображають 

різновекторність аксіологічного навантаження двох протилежних фрагментів 

дійсності й відзначені лінгвокультурною специфікою [189, с. 249]. 

Отже, теорія опозицій як інваріантна модель пізнання світу реалізується в 

концептології у варіантах антиконцепт (С. Г. Воркачов, А. М. Приходько, 

Ю. С. Степанов)/антонімічний концепт (Н. О. Погребна)/опозиційні концепти 

(О. Ю. Пономарьова)/бінарні концепти (Т. С. Семегин, К. В. Русіна). Останні 

терміни перебувають у родо-видових відношеннях, оскільки поняття опозиції є 

ширшим і включає такі різновиди: 1) бінарні опозиції, або дихотомії, які 

взаємовиключають одна одну (живий – мертвий); 2) не бінарні, але опозиції, що 

також взаємовиключають одна одну (терміни спорідненості); 3) бінарні опозиції, 

які допускають градацію (багатий – бідний); 4) дзеркальні опозиції, що взаємно 

обмежують одна одну (правий – лівий) [188, с. 7]. 

Поряд із терміном «бінарна опозиція» у термінологічний апарат когнітивної 

лінгвістики потрапляє й термін «бінарний концепт» [230, с. 158]. БК 

репрезентують поняття, що відтворюють у свідомості людини феномени з 

нерозривним зв’язком, який склався впродовж багатьох століть. 

Ми поділяємо думку Т. С. Семегин, С. М. Щербини та Н. М. Гоца про те, 

що термін «бінарні концепти» є найбільш коректним, адже відображає генетичну 

основу одиниць мислення структурувати елементи навколишнього світу за 

допомогою бінарних опозицій, дуалістичного світосприйняття. БК – це 

«ментальне утворення, яке структурує об’єкти навколишнього світу за характером 

їх різновекторного аксіологічного навантаження, а також протилежності як 

суттєвої ознаки ментального відображення світу загалом та кожного фрагмента 

дійсності зокрема» [188, с. 8]. 
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Використання терміна «БК» є найбільш виправданим, оскільки відображає 

онтологічну сутність людського мислення членувати навколишню дійсніть за 

бінарним принципом. 

Структурно БК передбачають наявність двох рівноправних членів, котрі 

існують у вигляді антонімічної пари, лівий член якої позитивно маркований, 

правий – негативно. Однак аксіологічне навантаження має здатність змінюватись 

залежно від комунікативної ситуації. Відношення між членами такої опозиції 

характеризуються наявністю таких ознак, як асиметричність, наявність спільної 

інтегральної ознаки, приналежність до одного концептуального поля, природна 

аксіологічність, бінарний тип відношень на поняттєвому, образному й ціннісному 

рівнях [230, с. 158]. 

Отже, концепти NÄHE та DISTANZ трактуємо базовими категоріальними 

величинами реальності, як інгерентні атрибути антропоцентричної парадигми, 

оскільки вони спрямовані на норми поведінки мовної особистості та містять 

аксіологічний акцент. Вони ґрунтуються на зіткненні суспільних й індивідуальних 

інтересів, на протиставленні емоційного та раціонального начал, на зіткненні, 

конфлікті цінностей окремої особистості й цінностей, визначених суспільством, 

культурою, мораллю. Поняття бінарності тлумачемо як процес пізнання дійсності 

через контрадикторність сприйняття цінностей буття та дуальність категоризації 

світу; як принцип оцінної кваліфікації світу, який проявляється в амбівалентній 

оцінці, яка флуктує між полюсами «плюс» (NÄHE), «мінус» (DISTANZ); як 

конфлікт раціональної й емоційної рефлексії, який має універсальний характер 

для людства [220, с. 4]. 

Дисертаційне праця стосується вивчення бінарних концептів NÄHE та 

DISTANZ, під якими розуміємо єдність, утворену за допомогою двох різних 

частин або ж компонентів. Дослідницька процедура гіпотетично передбачає 

дослідженя двох її складників – концепту NÄHE та DISTANZ. 

Отже, БК NÄHE і DISTANZ – складні ментальні утворення у свідомості 

носіїв німецької мови як онтологічно протилежні й змістовно взаємопов’язані 

сутності. 
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1.3. Бінарні ментальні утворення 

Дослідження мови на сучасному етапі відбувається в рамках 

антропоцентричної парадигми, де людина перебуває в центрі наукової уваги. У 

сучасному мовознавстві розвинулося чимало напрямів, які відтворюють цей 

підхід. Серед них, передусім, когнітологія та суміжна з нею лінгвокультурологія, 

основним поняттям котрих є концепт. 

Згідно із сучасними лінгвістичними уявленнями, акт мовлення з його 

центром людиною-мовцем виступає конструктивним ядром всієї системи мови. 

Мовець визначає ситуацію мовлення, оцінює реалії і є провідним елементом у 

системі мовлення. 

Відомо, що кожна окрема людина створює свій індивідуальний образ світу, 

що вбирає в себе риси колективного світорозуміння, властиві певній історичній, а 

також попереднім епохам із нашаруванням соціальної й біологічної 

характеристик цієї особистості, котрі відображають її національність, професію, 

рівень освіти, приналежність до певної субкультури, стать, вік тощо. З одного 

боку, людина пізнає світ, навколишню дійсність, з іншого – наука про пізнання 

цього світу когнітивізм орієнтує дослідника вивчати індивіда як систему 

переробки інформації, а поведінку витлумачувати та пояснювати у вигляді 

внутрішніх станів людини.  

Мовець, усвідомлюючи себе індивідуальністю, не завжди рахуючись з 

навколишнім світом, починає по-своєму оцінювати те, що відбувається навколо: 

засуджувати, боротися. Він протиставляє своє чужому, власну думку іншим 

позиціям та ін., тобто вступає в силу бінарна дія. Л. С. Піхтовнікова відзначає, що 

«з точки зору синергетики мовець знаходиться не ззовні самоорганізованої 

комунікації, а належить до неї як мовна особистість із своєю мовною поведінкою» 

[161, с. 98]. 

Бінаризм виступає одним із фундаментальних принципів людського 

мислення [129, с. 85; 185]. Подвійність сприйняття навколишньої дійсності 

людиною спричинена специфічними для неї психологічними й фізіологічними 
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механізмами. Ще за часів архаїчного світосприйняття існувала система бачення 

світу в бінарних категоріях [174, с. 31], коли представлення всього складного та 

різноманітного, усесвіту загалом, відбувалося за допомогою протиставлень. 

Спрощення складних понять до бінарного набору є частиною людської сутності й 

фундаментальним механізмом, який глибоко вкарбований у нервовій тканині та 

передається від покоління до покоління [284, с. 32]. На думку К. С. Подсєвак, 

«таку подвійність на психологічному рівні зумовлено прагненням людської 

свідомості до категоризації інформації при пізнанні світу, на фізіологічному – 

участю мигдалеподібного тіла в такій інтерпретації, результатом чого стає 

формування суб’єктивної оцінки того, що пізнається, ще до того, як навколишня 

дійсність об’єктивно інтерпретується корою головного мозку» [163, с. 32; 164, 

с. 70].  

Дуалістичну організацію світу покладено в основу міфів багатьох народів, 

сюжет яких зазвичай ґрунтувався на протиставленні двох категорій (братів-

близнюків, стихійних сил, частин світу) [230, с. 157]. Подвійне осмислення 

дійсності здавна було предметом наукового вивчення. Це сягає ще міфо-

релігійних концепцій. 

Наступним логічним ступенем розвитку міфу вчені вважають формування 

бінарних опозицій для диференціації форм – порожнього та порожнистого, 

умістилища й умісту (міфи про сховища, пастки, види їжі, музичні інструменти) 

[138, с. 85], які корелюють із гештальтом контейнер, відображаючи перцептивно-

моторне освоєння навколишнього простору, віддаленого від тіла. Бінарні опозиції 

трансформуються в більш складні міфологічні утворення [214, с. 44]. Згідно з 

давньокитайськими ритуалами, ними є чотиричленні орієнтири, а чотирикутник і 

співвідносне з ним коло утворюють горизонтальну композицію схеми світового 

дерева з виокремленням чотирьох сторін світу та чотирьох кутів, що вказують на 

напрями (сторони світу) [65, с. 294]. 

Протиставлення як особливий модус сприйняття дійсності став предметом 

наукового вивчення концпеціїї Піфагора, філософських трактатів Горгія, 

Анаксимандра, Платона, формальної логіки Арістотеля [163, с. 34; 165]. 
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Актуальною структура бінарного моделювання дійсності була і в епоху 

Середньовіччя, коли логіки ділили весь світ на «святе» й «грішне», «національне» 

та «штучно привнесене», «своє» й «чуже», «янгольське» та «демонське» тощо. У 

XVIII ст. проблему бінарних відношень стали розглядати в 

загальнофілософському руслі, певним чином узагальненому в «антиномічній» 

теорії І. Канта [49, с. 92]. 

На початку ХХ ст. вчення Ф. де Соссюра вплинуло на розвиток усіх 

мовознавчих дисциплін [69, с. 132]. Теоретичне оформлення концепції бінарних 

опозицій пов’язане з науковими доробками Ф. де Соссюра, Р. Якобсона й 

М. Трубецького [48; 204]. Після побудови фонологічної системи мови, описаної 

на основі диференційних ознак, бінарний принцип стали використовувати в 

різних галузях гуманітарних досліджень, у тому числі й у когнітивній лінгвістиці 

[230, с. 158]. Теорію опозицій у лінгвістиці пов’язують із поняттями 

«протилежність», «заперечення». Так, М. С. Трубецькой під опозицією розуміє 

протиставлення, що передбачає разом із ознаками, які дають змогу відрізнити 

одного члена опозиції від іншого, спільні для них властивості [120, с. 348]. Він 

визначає цей феномен як «універсальний засіб раціонального пізнання світу, де 

одночасно розглядаються два протилежних поняття, одне з яких стверджує певну 

якість, а інше – заперечує» [216, c. 77–78]. 

Усебічний аналіз відношення, за якого об’єкт набуває значення й 

актуальності лише завдяки існуванню іншого, протиставленого йому об’єкта, 

змусив дослідників виокремити й описати різноманітні бінарні опозиції, котрі 

можуть бути свідченням «універсальності людського мислення» (цит. за [49, 

с. 93]). 

Деякі дослідники моделюють концептуальну картину світу за допомогою 

бінарних опозицій як елементарних структур, яким приписують універсальний 

характер. Так, в основу моделі світу Т. В. Цив’ян поклала 10-20 протиставлених 

між собою ознак, що мають позитивні та негативні значення. Зі структурою 

простору дослідниця пов’язує опозиції верх/низ, небо/земля, земля/підземне 

царство, правий/лівий, схід/захід тощо, з організацією часу – день/ніч, із 



36 

протиставленням природи й культури – мокрий/сухий, сирий/варений, із 

соціальними категоріями – чоловічий/жіночий, старший/молодший, свій/чужий, 

близький/далекий, внутрішній/зовнішній [222, с. 6].  

Наведені бінарні опозиції корелюють із дуальною організацією міфу [115, 

с. 28], котрий справив великий вплив на профанну картину світу [195, с. 12] та 

ґрунтується на нерозвинутих і специфічних формах мислення, подібних до 

дитячої психології [138, с. 15]. Т. В. Цив’ян акцентує увагу на тому, що спосіб 

опису мовної картини світу, екстрапольований на бінарні опозиції, відзначається 

своєю простотою, доцільністю й акумулює всю узагальненість, комплексність і 

строкатість цього феномену [222, с. 5]. 

Вагому роль також відіграло переакцентування фокусу уваги мовознавців 

на дослідження негативно маркованих [148; 192] та бінарних концептів [168; 182]. 

Раніше в лінгвістичних описах, як і в логіко-філософських, вивчали переважно 

лише позитивного оператора, а негативний залишався в тіні [28, с. 9; 30, с. 54]. 

Хоча потрібно зазначити, що в більшості робіт сьогодні й надалі 

використовується термін «концепт» як для позначення одиниць із негативною 

аксіологічною семантикою (концепти НЕПРАВДА, ГРІХ), так і для опозиційних 

концептів (концепти СЧАСТЬЕ/НЕСЧАСТЬЕ) [189, с. 246]. 

У свідомості людини-мовця з’являються опозиційні мисленнєві категорії, 

бінарні пари, які, на думку дослідників [154], є одним із принципів мислення й 

формування картини світу.  

Численні дослідження в галузі лінгвокультурології виявили різноманітні 

шляхи розвитку системи значень, які уможливили появу бінарності в багатьох 

концептуальних структурах. Подвійність є системою, заснованою на 

взаємоврівноважених силах протилежних полюсів. Категорія протиставленості в 

лексичній науці відбувається в рамках антонімії, під якою розуміється 

протилежність значень одиниць будь-якого мовного рівня. Антонімія виступає в 

ролі знаків «роздвоєння» у відмінностях певної єдності, одночасно визначаючи 

межі проявлення тієї чи іншої якості, дії, ознаки, відношення та вказує на 
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нерозривний зв’язок протилежностей у кожному конкретному прояві суті [155, 

с. 246].  

Л. О. Новиков убачає в антонімічних зіставленнях природну особливість 

людського розуму [154, с. 13]. Ціннісне сприймання людиною навколишнього 

світу породжує опозиційні оцінки «погано» – «добре», «корисно» – «шкідливо» 

[156, с. 92]. Такого самого висновку раніше дійшли В. В. Іванов та В. М. Топоров, 

досліджуючи основні семантичні протиставлення на прикладі праслов’янських 

текстів. Вони зазначили, що принцип семантичних опозицій укорінений в 

особливостях архаїчного мислення. За часів античності посилилась тенденція 

розглядати ментальні полярності двоїстій класифікації, зокрема двочлени «це»–

«те», «подібне»–«відмінне», «праве»–«ліве», «чоловіче»–«жіноче», «спокій»–

«рух», «світло»–«темрява», «гарне»–«погане» та ін. [66, с. 304–305].  

Мислення людини нерозривне з її мовою й мовленням, відтак мисленнєві 

опозиційні категорії присутні в багатьох одиницях різних мовних рівнів. Їх 

помітили та стали вивчати в лінгвістиці. У мовознавстві звернули увагу 

переважно на лексичні опозиції, тобто явище антонімії в лексиці (солодкий – 

гіркий, день – ніч, плакати – сміятися) або фразеології (старий світ – новий світ, 

розв’язувати язик – скувати язик) [142].  

Онтологічною властивістю концептів є їх здатність до утворення 

дихотомічних пар, яка детермінована найдавнішою рисою мислення людини –

дуалізмом (О. С. Снітко), що зумовлює впорядковане розміщення ментальних 

одиниць у концептосфері соціуму за принципами опозиційності й бінарності 

(А. Д. Бєлова, В. П. Руднєв) [188, с. 6].  

Сучасна лінгвістична наука, спостерігаючи способи організації мовного 

матеріалу, виокремила кілька універсальних опозицій, що відображають 

найважливіші аспекти життя людини: «внутрішній» – «зовнішній», «свій» – 

«чужий», «близько» – «далеко», що відповідає нашому дослідженню, «чоловік» – 

«жінка» та ін. Утім, праць із вивчення семантичних опозицій бракує, особливо в 

українському мовознавстві, тому висвітлення цього питання є корисним й 

актуальним [160, 40–41]. 
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Серед універсальних опозицій виділяється лексико-семантична опозиція 

«близький»–«далекий», яка, на нашу думку, є досить широкою за змістом і може в 

деяких випадках поглинати більш вузькі семантичні двочлени: «свій» – «чужий» 

(соціальні категорії), «внутрішнє» – «зовнішнє» (метафоричний простір), «вверх» 

– «вниз» та ін. Названі вище опозиції пронизують структуру концептів NÄHE і 

DISTANZ. 

У логіці існують такі три типи протиставлення: 1) векторне (лат. vektor – 

«той, що веде»), що виражає протиставлення різнонаправлених дій та ознак; 

2) контрарне (лат. contrarius – «протилежний») – між двома поняттями, які 

протиставляються, можна поставити середнє, яке репрезентує слово зі значенням 

якості, властивості; 3) комплементарне (англ. complementarity – «доповення»), 

котре представлене двома поняттями, які доповнюють одне одного, третє 

неможливе. 

Відповідно до вищезазначених типів наведемо такі приклади 

протиставлення «NÄHE – DISTANZ»: 1) різнонаправленість протилежних ознак: 

nähern – distanzieren; 2) якісні, просторові, часові протилежності: nah–entfernt – 

weit; 3) доповення: erreichbar – unerreichbar. 

Бінарна модель світу являє собою один із найважливіших принципів 

категоризації дійсності і є засобом упорядкування концептів. Наявність бінарності 

визначається нами як конститутивна ознака досліджуваних концептів, яка може 

мати різну спрямованість, уточнюючи концепти діалектично чи логічно. 

1.4. Місце бінарних концептів NÄHE та DISTANZ у концептосфері 

етносу 

Об’єктом нашого дослідження виступають БК NÄHE та DISTANZ як 

виразники особистісного простору комунікантів. У їх основу, з одного боку, 

покладено уявлення про важливість бути близьким до себе й інших (близькість), а 

з другого – свідоме порушення межі в напрямі до віддаленості від соціуму 

(маніпуляції в особистих цілях) або ж своїх цінностей, що співвідноситься з 

дистанцією. 
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Досліджувані концепти відображають суперечливі образи, які проявляються 

в контрадикторності соціальних положень (бідний – багатий), герметичності 

(відкритий – закритий), статусних характеристик (керівник – підлеглий), якостей 

особистості (добрий – поганий). Концепти NÄHE та DISTANZ ґрунтуються на 

діалектичному пізнанні світу. Згідно з діалектичним законом єдності й боротьби 

протилежностей ці концепти передбачають не лише контрастне протиставлення 

членів, але і їх медитацію (посередництво) та доповненість. При цьому не можна 

не наголосити на складнощах їх відносин. Концепти NÄHE та DISTANZ не 

виявляють себе лише як антагоністичні поняття. Їх специфіка полягає в наявності 

спільних, протилежних й індивідуальних характеристик, які реалізуються як у 

наївній свідомості людей, так і в мовному матеріалі. Отже, концепти NÄHE та 

DISTANZ, з одного боку, презентують взаємовиключні поняття, а з іншого – 

розглядаються як семантично сполучені простори бінарного походження. 

Антропний код культури акумулює уявлення про комплексне «Я» людини 

як внутрішньо замкненої й самодостатньої системи, що протиставляється 

внутрішньому світові чи реалізується в ньому (Я-світ/Ich-Welt). Під комплексним 

«Я» розуміється сукупність емоційних, чуттєво-мисленнєвих, діяльнісних, 

інтелектуально-вольових і подібних проявів. Антропний код відіграє важливу 

роль у конструюванні діяльнісного простору людини (Mit-Welt, Fremd-Welt, Um-

Welt), побудові міжособистісних відносин, проявленні соціальної, вікової, 

гендерної ідентифікації. 

Поділ світу на сфери близькості й дистанції здійснюється суб’єктом 

пізнання (мовною особистістю) із позиції як індивідуального «Я» (innerhalb), так і 

соціальної групи (ausserhalb). Різнорівнева категоризація з позиції NÄHE (той, що 

належить собі; той, що втілює свої цінності, переконання; духовну близькість) 

відображає об’єкти реальної дійсності та ментальні утворення, які наділені 

особистісно-ціннісними смислами, а з позиції DISTANZ (той, що не належить 

собі, а іншим; не свій; далекий за духом, поглядами) – утворення соціально-

ціннісного характеру. 

Сферою здійснення близькості є сфера міжособистісних зв’язків. Потрібно 
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уточнити вектор направленості близькості/дистанції. Аналізуючи спрямування 

дослідженого явища, робимо висновок, що воно може активуватися від суб’єкта 

до зовнішнього світу (Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt), тобто суб’єкт 

зближується/віддаляється з іншою людиною або групою осіб. А у випадку 

«близькість/дистанція із самим собою» NÄHE/DISTANZ буває націлене на 

внутрішнє «Я» (Я-світ/Ich-Welt): власні цінності, уподобання, переконання, 

принципи. У другому випадку мовна особистість є одночасно і суб’єктом, і 

об’єктом виконуваної діяльності. 

Я-світ/Ich-Welt функціонує як центр, навколо якого розходяться горизонти: 

Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt, – які вбудовуються над ним як сходинки, ступінь 

віддаленості яких від центру залежить від того, наскільки вони є зрозумілими, 

близькими носію мови (див. рис. 1.1). 

Балансування між близькістю й дистанцією – нерозривне ціле, що постійно 

коливається та врівноважується відповідно до індивідуальних потреб людини і її 

опірності соціуму. 

Фундаментальним для міжкультурної комунікації є фактор культурної межі, 

грані, наявність якої передбачає, що комуніканти визначають себе та 

співбесідника в термінах NÄHE/DISTANZ, зважаючи на їх оцінку (здебільшого 

Um-Welt 

Fremd-Welt 

Mit-Welt 

Навколо-світ 

Спів-світ 

Я-світ/ 

Ich-Welt 

Чужо-світ 

 

Рисунок 1.1. Рівні особистісного простору мовця 
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NÄHE позитивно марковане, DISTANZ – негативно). 

Отже, єдність концептів виступає в значенні «нерозривність, взаємний 

зв’язок». Під бінарними концептами NÄHE та DISTANZ досліджуємо єдність, 

утворену двома різними частинами – концептом NÄHE й концептом DISTANZ. 

Між ними вступає в силу принцип полярності й формуються полюси притягання 

та відштовхування, проявлення яких визначають норми, стереотипи й установки, 

тобто сама система цінностей. 

1.5. Бінарні концепти NÄHE та DISTANZ – виразники особистісного 

простору комунікантів 

Протиставлення досліджуваних бінарних концептів NÄHE та DISTANZ 

визначає точку свого відліку – людину. Одним із основних етапів освоєння 

індивідом світу є відокремлення себе від іншого. Така позиція, за Е. Бенвеністом, 

є необхідною умовою для самоусвідомлення. Тут переплітаються і власна 

винятковість як «первинний факт людської свідомості та людського життя» 

(Бахтін) [11], і віднесення себе до решти людей (я вчуся вважати себе людиною, а 

людей схожих на мене).  

Поняття NÄHE та DISTANZ – невід’ємна буттєва характеристика 

особистості, що пронизує її сутність, виявляється у внутрішніх процесах і станах 

та комунікативній поведінці, безпосередньо втілюючись у мовних засобах.  

У процесі життя в суспільстві в кожної людини формується складна 

динамічна система відносин. Її можна описати як багатомірний суб’єктивний 

міжособистісний простір, що не завжди збігається з простором соціальних 

відносин, де особистість перебуває об’єктивно. Суперечності між об’єктивною 

суспільною позицією особистості та її суб’єктивними відносинами, якщо воно 

виникає, вимагає перебудови діяльності й спілкування (форм, методів, способів, 

активності тощо). БК NÄHE та DISTANZ трактуємо ключовими 

детермінантами особистісного простору людини, активного діяча (Agens).  

Відправною точкою в дослідженнях особливостей категоризації 

особистісного простору прийнято положення про те, що мовній особистості 
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притаманна здатність усвідомлювати себе самостійним індивідом, спроможність 

самоідентифікації й словесного моделювання [245; 249; 259; 270; 272]. Як 

наслідок, мовна особистість володіє здатністю проводити межі між «я-світом» та 

«не-я-світом», а механізми самооцінки й ставлення до співрозмовника значною 

мірою можуть бути описані з допомогою стереотипізованих схем. Значення 

витворюється через оцінювання, судження про актанти ситуації, що передбачає, 

крім об’єктів, обов’язкову наявність суб’єкта, котрий сприймає певні відношення. 

У значенні суб’єкт виступає як організатор, який осмислює ситуацію, її ознаки та 

властивості в оцінному й пізнавальному планах, формуючи перспективу як певну 

позицію щодо об’єкта, події [275; 281; 282]. Дослідження антропоцентричних 

якостей значення передбачає аналіз останнього як інтерпретації, зумовленої 

прагматичними потребами мовця [61, с. 161]. Отже, будь-яке висловлення 

будується мовцем відповідно до власного «я». При цьому він орієнтується на своє 

положення в просторі, часі, на свій статус у суспільстві, серед оточення, щодо 

стосунків власності. Суб’єкт мовлення опозиціонує себе щодо навколишньої 

дійсності, протиставляє власну позицію, оцінку іншим. Це зумовлює егоцентризм 

висловлювання [160, с. 40]. 

Адресат й адресант є своєрідними полюсами комунікативного акту, 

перебуваючи в тісних зв’язках між собою, а мовні одиниці, які маркують 

особистісний простір мовця, за їх актуалізації в національно-культурному та 

соціальному контекстах, несуть у собі інформацію, релевантну у двох вимірах: з 

одного боку, у них відображаються культурні традиції, структура й ступінь 

соціальної градації мовного співтовариства, з іншого боку – ці форми інформують 

про характер відносин комунікантів, про співвідношення їхніх соціальних, 

позиційних, вікових й інших статусів [12, с. 10]. 

У подальшому дослідженні неодноразово звертатимемося до поняття 

особистісного простору, яке введено в соціальну психологію та трактується 

Д. Майєрсом як «змінна, мінлива оболонка (буферний простір), яку намагаємось 

зберегти між собою й оточенням» [131, с. 413]. За зміни вікових, соціальних, 

позиційних статусів комуніканта під час ситуації спілкування ця оболонка може 
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змінювати свої розміри: збільшуватись або зменшуватися. Цей термін тісно 

переплітається з бінарними концептами NÄHE та DISTANZ, які є виразниками 

суб’єктивного простору особистості. 

У рамках соціолінгвістики науковці заснували пластову модель відносин на 

основі теорії особистісного простору (С. Загер), у котрій розглядають чотири види 

дистанції й, отже, чотири стилі спілкування: 

1. інтимна дистанція (Intimdistanz) – інтимний/близький (intim); 

2. особиста дистанція (Persönliche Distanz) – невимушено-особовий 

(zwangslos-persönlich); 

3. соціальна дистанція (Soziale Distanz) – соціально-консультативний (sozial-

konsultativ); 

4. офіційна дистанція (Öffentliche Distanz) – формальний (formell) [12] (див. 

додаток А). 

Мовна особистість, звичайно ж, проявляється в процесі комунікації, де за 

допомогою вербалізованих нею лексичних одиниць можна зробити висновки про 

її ставлення до навколишнього світу, до її мікро- й макросоціуму, про її мовну 

картину світу, що є частиною концептуальної картини. Залишивши в людині свій 

відбиток, світ стає мовою, яка перебуває в нерозривному зв’язку між обома. Мова 

об’єднує світ із людиною та дає змогу останній плідно впливати на світ [270; 271]. 

Водночас не можна відкидати внутрішній світ людини, що є першоосновою 

творення іпостасі особистості, проявленої в мові, а також це місце, де 

перебувають більшою мірою ще не ословлені концепти, котрі проявляються у 

внутрішньому монолозі, внутрішньому діалозі/аутодіалозі, потоці свідомості, 

внутрішньомовленнєвих украпленнях, внутрішній рефлексії. «Ретельне вивчення 

мови повинне включати все, що історія й філософія пов’язують із внутрішнім 

світом людини. Мова виявляє дію лише через саму себе. Розгляд мови як ціль у 

самому собі, як знаряддя думок і почуттів цілого народу є основою істинного 

мовного дослідження» [39, с. 375–378]. 

Мікрокосмос, тобто світ людини, являє собою «простір у просторі» 

макрокосмосу. Мікрокосмос міститься всередині, віддалений від зовнішнього. 
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Таке відокремлене розміщення надає впевненості в безпеці й відчуття себе та 

свого як самостійної й неповторної особистості. Поділ простору актуалізує таким 

чином категорію посесивності: людина вибирає, що з навколишнього світу вона 

може та хоче привласнити [222, с. 476], назвати своїм. 

Ми взяли за основу ідею особистісного простору й пластову модель 

відносин [245, 246; 247], та пропонуємо виокремити такі рівні особистісного 

простору мовця як невід’ємних характеристик БК NÄHE та DISTANZ: 

- до першого рівня належить внутрішній світ особистості з її думками, 

переконаннями, інтересами, уподобаннями; 

- до другого – близькі родичі й друзі; 

- до третього – люди, добре знайомі мовцю, але не пов’язані між собою 

спільними сімейно-побутовими інтересами; 

- до четвертого – ті, із ким адресант підтримує офіційно-ділові відносини 

та знайомий недостатньо близько; 

- до п’ятого рівня – усі незнайомі адресати. 

Перший рівень ми співвідносимо з Я-світом/Ich-Welt, другий, третій – зі 

Спів-світом/Mit-Welt, четвертий – з Навколо-світом/Um-Welt та п’ятий рівнень – 

із Чужо-світом/Fremd-Welt. Саме приналежність адресата до того чи іншого рівня 

особистісного простору здійснює вирішальний вплив на вибір лексичних засобів 

для позначення віддаленості чи приближення стосовно мовця. Виокремлення цих 

рівнів є прерогативою самої особистості, але воно зумовлюється також 

виробничою необхідністю, оскільки суспільне життя вимагає від людини 

дотримання певної поведінки та етикетних норм, прийнятих у досліджуваній 

лінгвоспільноті. 

У процесі життя в суспільстві в кожної людини формується складна 

динамічна система відносин. Її можна описати як багатомірний суб’єктивний 

міжособистісний простір, що не завжди збігається з простором соціальних 

відносин, де особистість перебуває об’єктивно. Протиріччя між об’єктивною 

суспільною позицією особистості та її суб’єктивними відносинами, якщо воно 

виникає, вимагає перебудови діяльності й спілкування (форм, методів, способів, 
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активності тощо). Зміна становища особистості повинна супроводжуватися 

корекцією її суб’єктивних відносин. Якщо цього не відбувається, то можуть 

з’являтися труднощі в оволодінні новою соціальною функцією (або роллю), 

конфліктами з оточенням або внутрішній розлад. У такому випадку можуть бути 

визначені можливі й дозволені траєкторії руху суб’єкта в множині міжсуб’єктних 

відносин: приязні – ворожості, довіри – недовіри, надійності – ненадійності, 

формальності – неформальності. Саме ці переміщення характеризують 

особливості життєвого шляху суб’єкта, що проходить через соціальні ролі, норми 

та форми поведінки, які схвалюються або ні [127].  

Отже, приналежність адресата до того чи іншого рівня особистісного 

простору мовця характеризуватиметься вибором певних лексичних засобів, які 

слугуватимуть маркерами симетричності/асиметричності ситуації спілкування та 

вказуватимуть на зайняті соціальні ролі.  

Віднесення комуніканта до різних шарів особистісного простору вважається 

нами полем для проявлення суб’єктивності. Суб’єктивність, зі свого боку, 

визначається позицією людини в реальному й метафоричному просторі. 

Наближати(сь) чи віддаляти(сь) означає міняти конфігурацію розміщення 

суб’єктів та об’єктів відносно людини як точки відліку й, отже, міняти 

маркування суб’єкта своїм (другий, частково – третій рівні) чи чужим (четвертий 

рівень) не лише за об’єктивних обставин, а й на власний розсуд. Категоризацію 

особистісного простору розглядаємо як процес руху суб’єкта за осями 

внутрішній–зовнішній, близький–далекий, свій–чужий, являючи собою певну 

протяжність, у ході якої вибудовуються відносини й відбувається міжособистісне 

спілкування. При цьому внутрішній, близький, свій – позитивно конотований та 

апелює до концепту NÄHE, а зовнішній, далекий, чужий містить негативне 

семантичне забарвлення та співвідноситься з концептом DISTANZ. 

1.6. Методологія та методи дослідження  

Методологійною основою дослідження є когнітивно-дискурсивна 

парадигма, що спирається на принцип антропоцентризму. Антропоцентризм 
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приділяє увагу значенню людського чинника в процесі пізнання світу [21, с. 73]. 

Саме людина є центральним фігурантом цього процесу, вона центр 

конструювання універсуму. Мова як антропологічне явище – невід’ємна від 

суб’єктивного світу й мислення людини, її вивчення «не є кінцевою ціллю, а 

разом з іншими науками слугує найвищій і загальній меті людського духу, меті 

пізнання людиною самої себе та свого ставлення до всього баченого й небаченого 

навколо себе» [39, с. 283]. 

Для сучасної лінгвістики принцип антропоцентризму став одним із 

пріоритетних підходів до дослідження наукових феноменів [119, 185, 206, 226] і 

розглядається як методологічний базис для поєднання лінгвістики з комплексом 

суміжних наук, суть якого полягає у вивченні наукових об’єктів відповідно до 

їхньої ролі для людини, призначення в життєдіяльності, розвитку людської 

особистості та її вдосконаленні. Це дає нам змогу говорити про застосування 

такого принципу, як міждисциплінарність [79, 135]. Метод когнітивної науки 

полягає в спробі поєднати дані різних наук, гармонізувати їх і знайти смисл 

семантичної неперервності [135, c. 56]. 

Методологійне підґрунтя дисертації становить дискурсивний підхід [27, 43], 

із позицій якого дискурс трактується: як конкретна комунікативна подія, 

результатом якого є текст чи сукупність текстів, а з точки зору процесу – 

мовномисленнєва діяльність, яка вербалізується тут і зараз та являє собою синтез 

когнітивних, мовних і позамовних чинників, тобто, мовлення, занурене в життя 

[7, с.136–137] (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, О. С. Кубрякова, В. В. Красних, 

І. С. Шевченко та ін.); у дусі М. Фуко –як панівна ідеологія, як конгломерат 

певних тем і фрагментів знань, що може втілюватись не лише у текстах, але й 

архітектурних спорудах (Г. Ґрефен, М. Лідке); як сукупність тематично 

співвіднесених текстів, що апелюють до однієї теми (В. В. Красних, 

В. Є. Чернявська) [225]. Останнє визначення є релевантним для дослідження БК 

NÄHE та DISTANZ. 

Лінгвокультурний підхід передбачає вивчення специфіки національної 

концептосфери як руху від культури до свідомості, яка втілена й закріплена в 
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знаках живої мови та проявляється в мовних процесах [14; 29; 30; 32; 74; 75; 77; 

80; 82; 79; 87; 130; 167; 196; 197; 198]. Лінгвокультура зближується з мовною 

картиною світу, проте ці феномени онтологічно різні. Мовна картина світу може 

тлумачитись як складно організований семантичний простір, а лінгвокультура – 

як лінгвокогнітивний феномен, який формується в свідомості образами з їх 

вербальною репрезентацією. Цей підхід дозволяє вважати БК NÄHE та DISTANZ 

базовими одиницями культури, котрі містять поняттєвий, образний і ціннісний 

компоненти, з акцентом на останньому.  

Для дослідження структури бінарних концептів NÄHE та DISTANZ за 

основу беремо алгоритм аналізу концепту, запропонований В. І. Карасиком, 

який пропонує такі дослідницькі процедури: 1) семантичний аналіз ключових слів 

концептів; 2) їх етимологічний аналіз; 3) семантичний аналіз вторинних, 

асоціативних значень слів, що втілюють концепти; 4) інтерпретативний 

семантичний аналіз контекстів, у яких уживаються слова й словосполучення, що 

позначають та виражають концепти; 5) інтерпретативний культурологічний аналіз 

асоціацій, пов’язаних з певним концептом; 6) інтерпретативний аналіз ціннісно-

маркованих висловлювань (приказок, афоризмів, цитат), що виражають певні 

концепти; 7) аналіз асоціативних реакцій інформантів на вербальні позначення 

концепту [78; 80; 81; 83]. 

Отже, під час дослідження бінарних концептів NÄHE та DISTANZ 

застосовуємо концептуальний аналіз, якому притаманний більш високий ступінь 

абстракції та композиційності, порівняно з семантичним аналізом. Якщо для 

семантичного аналізу достатньо виявлення переліку елементів, котрі входять у 

склад значення, то під час концептуального аналізу ці елементи повинні бути 

співвіднесені між собою й об’єднані у складі певної (схемної) структури [58, с. 

147]. О. О. Селіванова зауважує, що головну відмінність цих видів аналізу треба 

шукати в самому підході: від слова до думки – у семантичному і від думки до 

слова – у концептуальному [186, с. 122]. Перевага концептуального аналізу, на 

думку М. М. Полюжина, полягає в тому, що він сприяє представленню 

семантичних відношень між різними словами як вузлами когнітивної структури, 
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уможливлює наочне й чітке пояснення семантичних змін, утворення ідіом, 

синонімію тощо [166]. 

В основу методики дослідження структури бінарних концептів NÄHE та 

DISTANZ покладено дослідницькі процедури розроблені Й. А. Стерніним, 

В. І. Карасиком, С. А. Жаботинською й іншими науковцями. Алгоритм 

дослідження складається з п’яти етапів. 

Задля реалізації розробленої методики дослідження застосовуються 

загальнонаукові й спеціальні методи лінгвістики. Методика є комплексною, 

оскільки виявлення сутності БК NÄHE та DISTANZ передбачає застосування 

певного набору дослідницьких методів [46; 121]. Під методом розуміємо спосіб 

організації пізнавальної та дослідницької діяльності задля вивчення мовних явищ 

і закономірностей мови [187, с. 339]. Із загальнонаукових методів застосовують 

аналіз, синтез, порівняння, аналогію, індукцію, дедукцію, інтроспекцію, гіпотезу, 

формалізацію, ідеалізацію та моделювання. 

На першому етапі визначено особливості виникнення бінарності в багатьох 

ментальних утвореннях та місце БК NÄHE і DISTANZ у концептосфері етносу. 

Наявність бінарності визначено конститутивною ознакою досліджуваних 

концептів. БК NÄHE та DISTANZ виступають виразниками особистісного 

простору комунікантів. На основі ідеї особистісного простору й пластової моделі 

відносин запропоновано чотири рівні особистісного простору мовця як 

невід’ємних характеристик БК NÄHE і DISTANZ. 

На другому етапі дослідження виокремлено словникові значення й 

тлумачення прямих номінацій лексикалізованих концептів. Для аналізу 

поняттєвого складника застосовано такі методи: етимологічний коментар 

досліджуваного поняття; аналіз словникових дефініцій (для виявлення лексико-

семантичних варіантів ключового слова); компонентний аналіз (для з’ясування 

особливостей змісту різних ЛСВ і сформованих на їх основі синонімічних рядів); 

контекстологічний аналіз (для розкриття смислів досліджуваного поняття у 

дискурсі); кількісний аналіз (для фіксації кількісних відношень дефініцій у різних 

словниках); метод когнітивної інтерпретації мовного матеріалу. У результаті 
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логічного аналізу виявляються й структуруються когнітивні ознаки, які 

ототожнюються із семантичними ознаками, на основі котрих виокремлюються 

когнітивні сегменти концептів NÄHE та DISTANZ. 

Метод суцільної вибірки, дефініційний, компонентний і контекстуальний 

аналіз сприяли здійсненню другого (вивчення поняттєвого (етомологічні, 

дефініційні, логічні, лексичні, синонімічні характеристики) cкладника) і третього 

(побудова концептуальних полів, фреймових мереж) етапів дослідження. Вони 

полягають у дескрипції структурно-ієрархічної організації значень, котрі 

позначають прямі й культурно-специфічні номінації лексем-вербалізаторів 

концептів, а також дослідженні їхнього (лексем) цілісного смислу чи цілого 

тексту з їхнім уживанням. Залучений на цих самих етапах метод побудови 

концептополів спрямований на розкриття смислової та вербальної структури 

концептів NÄHE і DISTANZ в електронному корпусі DWDS. 

Виокремлення концептополів концептів NÄHE та DISTANZ дає змогу 

говорити про їх органічну інтегрованість у концептосферу німецькомовного 

суспільства. У цьому сенсі концепти NÄHE та DISTANZ є невід’ємними 

компонентами концептуальної картини світу, відтвореної в мовній картині світу. 

Концептополя NÄHE і DISTANZ складаються із ядерних та периферійних 

компонентів: ядро консолідується навколо домінанти; периферія має «зонну 

організацію». Межа між ядром та периферією розмита, нечітка. 

Розроблена С. А. Жаботинською, теорія п’яти базових фреймів, яку ми 

використовуємо під час побудови фреймових мереж, із часу своєї появи 

наприкінці ХХ ст. зазнала значних змін і зараз ґрунтується на тому, що існують 

певні вихідні, найбільш фундаментальні понятійні структури, які 

використовуються нашим мисленням як інструмент для обробки інформації. 

Такими є сімнадцять пропозицій, котрі належать до п’яти базових фреймів. Разом 

ці фрейми схожі до – набору інструментів, де в кожному з п’яти відсіків 

(базовому фреймі) міститься декілька тематично зближених пропозицій, тип яких 

визначається за назвою фрейму. Пропозиційні схеми демонструють основні види 

зв’язків між предметом та його ознаками, а також між декількома предметами. 
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Фреймова структура експлікується в п’яти слотах предметного фрейму, трьох 

слотах акціонального фрейму, трьох слотах ідентифікаційного фрейму, трьох 

слотах посесивного фрейму та трьох слотах компаративного фрейму [55, c. 11–

13].  

На четвертому етапі досліджуються образні (прототипічні, асоціативні, 

дистрибутивні, метафоричні) характеристики БК NÄHE і DISTANZ. Образні 

складники концептів NÄHE та DISTANZ уключають асоціативні реакції, на 

основі яких виявляються прототипічні образи. Асоціативні реакції 

виокремлюються шляхом проведення експериментального методу (вільний 

асоціативний експеремент). Застосовано процедуру кількісних підрахунків, що 

полягає в кількісному й відсотковому обчисленні розподілу одиниць-

вербалізаторів концептів NÄHE та DISTANZ. На основі аналізу безпосередніх 

асоціативних реакцій інформантів на ім’я концепту здійснено верифікацію моделі 

концепту з подальшим розподілом на чотири рівні особистісного простору (Ich-

Welt, Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt). 

Ми дотримуємося гіпотези Й. А. Стерніна та О. О. Залевської, що мовні 

знання можна представити не лише традиційно, а й у системі відношень 

асоціативно-вербальної мережі із застосуванням експериментальних методик 

[209, с. 47]. За допомогою асоціативного експерименту можна розкрити 

семантичні зв’язки слів, які об’єктивно існують у психіці носія мови, 

профілізацію певного концепту та розглянути концепт у його мікросистемному 

потенціалі [94, с. 48]. 

Значення – це визначене відображення дійсності, закріплене мовним 

знаком. Особистість, котра оволоділа значеннями, уключає їх у свою діяльність, 

з’являється певне ставлення до конкретного значення, і воно набуває змісту для 

цієї особи [169, c. 97–99]. Експерименти підтверджують: кожен концепт має 

усталене в межах етносу, ще чіткіше в межах колективу семантичне ядро, яке 

представлене у відповідях реципієнтів, а також широку периферію, за допомогою 

якої кількість асоціатів зі збільшенням реципієнтів зростає. 

На цьому етапі дослідження застосовано аналіз семантики смислових 
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атрибутів, що передбачає вивчення зв’язку між ними й означуваними 

дистрибутами. О. М. Веселовський називає епітети словесними формулами, що 

«наповнюються змістом чергових суспільних світоспостережень», тобто в їх 

структурі і семантиці зосереджується колективний досвід мовців [23, с. 5]. 

Важливо з’ясувати, як семантика дистрибута мотивує сполучуваність з 

атрибутом. О. О. Потебня писав про два типи зв’язку атрибута з означуваним 

іменником: а) атрибут називає нову ознаку, яка не має нічого спільного з 

етимологією означуваного слова; б) атрибут узгоджується з уявленням 

(етимологічним значенням) означуваного [23, с. 6]. С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, 

А. К. Мойсієнко та ін. розглядають епітет у складі епітетного словосполучення, 

оскільки він набуває конкретного значення лише у зв’язку з означуваним словом 

[92, с. 5]. Ад’єктивно-субстантивні сполуки, висвітлюють нові, іноді несподівані, 

семантичні властивості самого описуваного слова. Зберігаючи основне значення, 

лексема майже в кожному випадку вживання постає в новому, особливому, 

відмінному значенні, набуваючи у контексті різних смислових відтінків [141, 

с. 61]. 

Завданням п’ятого етапу стало розкриття аксіологічного компонента 

мовних одиниць, що репрезентують БК NÄHE та DISTANZ, оскільки 

центральною ланкою концепту є цінність, яка ґрунтується на оцінності та 

актуальності. Оцінність зумовлена наявністю аксіологічного складника в денотаті 

мовної одиниці, що є ім’ям концепту, у властивих цій одиниці оцінних 

конотаціях. В якості типічних висловлювань для виявлення ціннісних пріоритетів 

німецькомовного суспільства досліджувались паремії, афоризми, фразеологізми, 

соматизми, крилаті вирази з ключовими словами (або без них) з актуалізацією в 

денотаті виокремлених когнітивних сегментів, які ототожнюються зі 

когнітивними ознаками. Оцінка як ціннісний аспект може бути обмежена 

елементами, меншими за слово, словом, групою слів, висловлюванням чи 

ситуацією (за відсутності оцінних слів), які мають відповідний смисл [28, с. 6]. 

Цінність вважається змінною концепту, оскільки вона може значно відрізнятись у 

різних культурах і навіть на різних етапах існування концепту у свідомості носіїв 
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тієї самої культури [73, с. 45]. Г. І. Приходько зазначає, що оцінка прихована в 

самій мові, оскільки властивості одиниць містять потенційні можливості не тільки 

називати якесь явище, а й характеризувати його [178, с. 37]. 

Паремії, хоч і є стійкими висловами, зафіксованими в народній свідомості 

багатовіковою традицією вживання, проте зазнають постійних структурних і 

семантичних змін, як і сама мовна система. Зазнають змін паремії й у зміні 

традиційного способу життя та суспільної свідомості. Паремії відображають  

універсалії загальнолюдського досвіду і національну світооцінку, резюмують 

народний досвід, увібраний з усних фольклорних й авторських, художніх джерел 

[94, с. 83]. Паремії є основною частиною афористичних суджень, це – мислення 

афоризмами [36, с. 72], вони запаковують у лаконічну мовно-образну форму 

етнічно специфічні узагальнення об’єктивної реальності з ціннісною орієнтацією 

й висвітлюють константи народного мислення [28, c. 66]. Паремії відіграють 

важливу роль у створенні мовних картин світу, що засвідчують такі мовознавці, 

як І. О. Голубовська, С. А. Жаботинська, О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов і 

В. М. Телія. 

Мовні вислови мають дескриптивний та оцінний смисл, що виокремлюється 

з виразів на основі контексту [28, с. 5]. Оцінна класифікація здебільшого 

референтна, тобто співвідноситься з конкретною ситуацією [224, с. 18].  

У дослідженні оцінного складника (на матеріалі фразеологічних словників, 

словника крилатих виразів, інтернет-ресурсів) розмежовуємо 

цінності/антицінності БК NÄHE та DISTANZ й оцінку цього явища 

представниками німецької лінгвокультури. Для цього послуговуємося 

когнітивною інтерпретацією мовного матеріалу. Із метою аналізу оцінних 

характеристик використовують такі поняття, як когнітивна ознака, аксіологічний 

орієнтир, аспект оцінки [210]. Розуміння оцінки у вузькому значенні зводиться до 

актуалізації аксіологічного оператора за ознаками «добре/погано/нейтрально». 

Смислові коливання між понятійним, чутливим, образним полюсами робить 

концепт гнучкою, універсальною структурою, спроможною реалізуватись у 

дискурсах різного типу. Кожен концепт є або елементарним, або побудований з 
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елементарних концептів за абсолютно продуктивними принципами семантичного 

об’єднання [64, с. 6].  

Застосування комплексної методики дослідження БК NÄHE та DISTANZ є 

найдоцільнішим. Воно дає змогу найповніше уявити структуру й зміст 

досліджуваних концептів. Різноманітність методів, методик та прийомів для 

аналізу концептів допомагає наблизитися до істини побудови їх моделі. 

Висновки до розділу 1 

1. Сучасна когнітивна лінгвістика розглядає мову як когнітивний механізм, 

задіяний у репрезентації та передачі інформації; як багатомірний і динамічний 

феномен, який існує в постійному комунікативному русі, що призводить до змін 

та саморозвитку. 

2. Центральним поняттям лінгвокогнітології є концепт – «квант знання», 

зорієнтований на відображення онтології світу. Концепт трактується як ідеальна 

сутність, що формується у свідомості людини у вигляді глобальної розумової 

одиниці, багатомірне ідеалізоване утворення, котре втілює культурно зумовлені 

уявлення етносу про світ та актуалізується системою мовних засобів. 

3. Антонімічний характер і наявність бінарної опозиції є однією з головних 

ознак категоріального статусу концептів. Бінарність і протиставлення – основні 

принципи впорядкування концептокорпусу природних мов.  

4. Кожна окрема людина створює свій індивідуальний образ світу, який 

вбирає в себе риси колективного світорозуміння, характерні для певної історичної 

епохи, а також попередніх із нашаруванням соціальної та біологічної 

характеристик цієї особистості, що відображають її національність, професію, 

рівень освіти, приналежність до певної субкультури, стать, вік тощо. 

5. Деякі дослідники моделюють концептуальну картину світу за допомогою 

бінарних опозицій як елементарних структур, яким приписують універсальний 

характер. В основу моделі світу покладено протиставлення, що мають позитивні 

та негативні значення. 

6. Наявність бінарності в концептах NÄHE та DISTANZ визначено 
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конститутивною ознакою досліджуваних концептів, що може мати різне 

спрямування, уточнюючи концепти діалектично чи логічно. 

7. У лінгвістичній літературі з’явилися терміни «антиконцепт», 

«антонімічний концепт», «концепти-опозиції», «бінарний концепт». Під 

антиконцептом розуміють мисленнєвий образ, що утворюється як результат 

свідомого, напівсвідомого та несвідомого зіставлення людиною об’єктивованих у 

її мозку протилежних/контрастних предметів і явищ навколишнього світу, а в 

основу ментальних одиниць покладено цінність. Центром антонімічного концепту 

є пара, що розвиває протилежні значення на основі спільної архісеми. Концепт–

опозиція поєднує в собі ідею єдності й протиставлення концептуального 

простору. Існування в науковому обігу різних номінацій із бінарним характером 

свідчить, що обрана царина інтенсивно розвивається. Це результати глибинних 

пізнавальних суперечностей, які притаманні самим пізнавальним об’єктам. 

8. Концепти NÄHE та DISTANZ – бінарні концепти, адже відображають 

генетичну основу одиниць мислення структурувати елементи навколишнього 

світу за характером їх парності/непарності, різновекторного аксіологічного 

навантаження, а також протилежності як суттєвої ознаки ментального 

відображення світу загалом та кожного фрагмента дійсності зокрема. 

9. БК NÄHE і DISTANZ виступають виразниками особистісного простору 

комунікантів. Поділ світу на сфери близькості й дистанції здійснюється суб’єктом 

пізнання (мовною особистістю) із позиції, як індивідуального «Я», так і 

соціальної групи. Вектор направленості може активуватися від суб’єкта до 

зовнішнього світу (Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt) або бути націленим на 

внутрішнє «Я» (Ich-Welt). Відповідно виділяємо чотири рівні особистісного 

простору мовця: Я-світ/Ich-Welt – внутрішній світ особистості з її думками, 

переконаннями, інтересами, уподобаннями; Спів-світ/Mit-Welt – близькі родичі та 

друзі; люди, добре знайомі мовцю, але які не пов’язані між собою спільними 

сімейно-побутовими інтересами; Навколо-світ/Um-Welt – ті, з ким адресант 

підтримує офіційно-ділові відносини й знайомий недостатньо близько; Чужо-

світ/Fremd-Welt – всі незнайомі адресати. 
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10. Наукова розвідка методологічно опирається на когнітивно-

дискурсивний підхід і ґрунтується на принципах антропоцентризму й 

міждисциплінарності. БК NÄHE та DISTANZ аналізуються в праці з погляду 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, дискурсології, фреймового аналізу. 

11. БК NÄHE та DISTANZ cкладаються із поняттєвого, образного й 

ціннісного складників. Дослідження поняттєвих характеристик концептів 

здійснюються шляхом етимологічного коментаря, аналізу словникових дефініцій, 

виявлення конститутивних ознак, виокремлення когнітивних сегментів, побудови 

фреймових мереж і концептополя. 

12. Дослідження образних характеристик БК NÄHE та DISTANZ 

проводиться задля виявлення асоціацій, прототипічних образів, метафоричного 

переосмислення. 

13. Дослідження ціннісних характеристик БК NÄHE та DISTANZ 

втілюється на ціннісному й оцінному рівнях за допомогою виокремлення 

цінностей/антицінностей концептів. Оцінка виявляється на основі когнітивної 

ознаки, аксіологічного орієнтира, аспекту оцінки, аксіологічного оператора. 

14. Методика дослідження є комплексною й охоплює дискурсивний, 

концептуальний, контекстуальний, компонентний, кількісний, фреймовий аналіз, 

а також метод суб’єктивних дефініцій (анкетування) та когнітивної інтерпретації 

мовного матеріалу. 

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [102; 103; 106; 111; 113]. 

  



56 

РОЗДІЛ 2 

ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ NÄHE  

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ  

2.1. Поняттєві характеристики концепту NÄHE 

Ім’я концепту відображає домінантна лексема на основі частотності 

вживання, загальновживаності, використання лексеми в приказках і прислів’ях та 

широкої сполучуваності [25, с. 282]. Компонентний аналіз, аналіз словникових 

дефініцій дали змогу виокремити лексему Nähe як ім’я концепту NÄHE, його 

головний вербалізатор та основний спосіб прямої номінації в німецькій мові. 

Аналіз внутрішньої форми, компонентний і дефініційний аналізи 

застосовано для опису структурної впорядкованості значення лексем задля 

виявлення домінантних сем та системних відношень усередині концепту, 

виокремлення когнітивних сегментів, побудова концептополя на основі 

ілюстративної бази DWDS є основними кроками до дослідження поняттєвого 

складника концепту. Саме за його посередництва світ системно впорядковується у 

свідомості [153, с. 55]. Поняттєва сфера концепту NÄHE містить великий обсяг 

важливої соціо- й етнокультурної інформації щодо німецького національного 

образу. 

Джерелами розгляду концептуалізації стали такі словники: [285; 290; 291; 

292; 293; 297; 298; 300; 301; 302]. 

2.1.1. Лексикографічна репрезентація імені концепту NÄHE 

Доступ до будь-яких концептів отримуємо безпосердньо через мову, тому 

звернемося до лексикографічних джерел. Тлумачні словники німецької мови 

Duden та Wahrig презентують лексему Nähe важливим елементом невербального 

спілкування, елементом навколишнього середовища й внутрішнього світу 

людини. Іменем концепту NÄHE виступає іменник Nähe та його сім’я: Näherung, 

sich jmdm. nähern, nahen, nahe, nahebei. 
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У тлумачному словнику за редакцією Duden дається таке пояснення 

лексеми Nähe: 1. Незначна просторова віддаль (тут і далі переклад наш – Л. О.) 

(geringe räumliche Entfernung: etw. aus der N. Betrachten). 2. Незначна часова 

віддаль (geringe zeitliche Entfernung: das Ziel, der Erfolg war in greifbarer N.) 3. Тісні 

відносини (jmds. Nahsein; enge Beziehung: eine vertrauliche N.; jmds. N. suchen) 

[291; 292; 293; 294]. 

Стилістичний словник Stilwörterbuch der deutschen Sprache містить схожі 

конотації зазначеного слова: geringe räumliche, seltener zeitliche Entfernung:die N. 

der lauten Autostraße stört ihm; jmds. N. (Nahesein) suchen (geh.); er fühlte die N. des 

Todes; sie wohnen in unmittelbarer N.; sich in jmds. N. aufhalten; er wollte seine 

Kinder immer in der N. haben; komm mir nicht in die N. (ugs.); übertr.: aus der N. 

betrachtet (genau besehen, bei kritischer Betrachtung), ist die Sache ganz anders; in 

greifbare N. gerückt [13]. 

В електронній енциклопедії Вікіпедія та у Wikiwörterbuch значення лексеми 

Nähe потрактовано так: 

1) незначна просторова віддаль (geringe räumliche Entfernung, von einem 

bestimmten Punkt aus gesehen); 

2) час у недалекому майбутньому (eine Zeit, die (von einem bestimmten 

Zeitpunkt aus gesehen) nicht weit in der Zukunft liegt); 

3) тісний особистий або соціальний зв’язок (enge persönliche oder soziale 

Verbundenheit); 

4) суднобудування (Schiffbau, historisch: große, flach gebaute Fähren mit 

geringem Tiefgang) [315; 304; 316; 319]. 

У словнику німецької мови Wörterbuch der deutschen Sprache за редакцією 

Wahrig простежується наступне пояснення: незначна віддаль (geringe Entfernung), 

сусідство (Nachbarschaft), безпосереднє оточення (unmittelbare Umgebung) [285]. 

Електронні ресурси інтернету додають ще такi значення лексеми: 

класифікація ступеня спорідненості (Abstufung des Verwandtschaftsgrades) [294; 

307; 310]; тісні міжособистісні відносини (eine enge (zwischenmenschliche) 

Beziehung): jmds. N. suchen) [316]; спрямований на справжню щирість, 

http://de.wiktionary.org/wiki/gering
http://de.wiktionary.org/wiki/r%C3%A4umlich
http://de.wiktionary.org/wiki/Entfernung
http://de.wiktionary.org/wiki/Punkt
http://de.wiktionary.org/wiki/Zeit
http://de.wiktionary.org/wiki/bestimmt
http://de.wiktionary.org/wiki/Zeitpunkt
http://de.wiktionary.org/wiki/weit
http://de.wiktionary.org/wiki/Zukunft
http://de.wiktionary.org/wiki/eng
http://de.wiktionary.org/wiki/pers%C3%B6nlich
http://de.wiktionary.org/wiki/sozial
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Verbundenheit&action=edit&redlink=1
http://de.wiktionary.org/wiki/Schiffbau
http://de.wiktionary.org/wiki/historisch
http://de.wiktionary.org/wiki/gro%C3%9F
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відкритість, довіру (іn Bezug auf innige Vertrautheit, Offenheit und Vertrauen): der 

wunderbare Mann...er scheint sich uns zu nahn, und bleibt uns fern (Göthe) [286; 315]. 

Підсумовуючи вибірки значень із вищезгаданих словників та електронних 

ресурсів, лексема Nähe має такі значення: 

1) невелика просторова відстань (geringe räumliche Entfernung, Abstand); 

2) сусідство, безпосереднє оточення (Nachbarschaft, unmittelbare Umgebung); 

3) присутніcть (leibhaftig); 

4) невелика часова відстань (geringe zeitliche Entfernung (Boden-, Erd-, 

Körper-, Natur-, Ruf-, Zeitnähe)); 

5) бути близьким (das Nahesein); 

6) тісні стосунки (enge Beziehungen). 

Значення лексеми Nähe актуалізується за допомогою мовних засобів свого 

бінарного антиподу DISTANZ (Entfernung, Abstand). Це вказує на прояви 

бінарності концепту: існування одного явища неможливе без іншого та вже у 

своїй суті містить свого опонента. 

У поєднанні з дієсловом betrachten і прийменником aus лексема отримує 

додаткове значення критичний погляд (Überprüfung, kritische Betrachtung) [301]. 

Під час з’ясування поняттєвого складника концепту NÄHE важливе 

простеження етимології його ключового слова й базових вербалізаторів, оскільки 

етимологічні дані уможливлюють розкриття внутрішньої форми, яка сприяє 

з’ясуванню початкових асоціацій, первинних концептуальних ознак, що 

розгортатимуться в мові. 

Етимологічна форма іменника Nähe походить із ІХ ст. В етимологічних 

словниках В. Пфайфера [297] та Якоба, Вільгельма Грімма сема руху 

спостерігається в різних історичних періодах розвитку німецької мови [298]: 

у давньоверхньонімецькому періоді – nâhî, у середньоверхньонімецькому – 

nâhe, næhe, næh, у середньонімецькому – nêhe, nâ, nê, nâhe, у 

нововерхньонімецькому – nähe (nehe, nech), рідше nahe [296]. Семантика 

лексеми висвітлює такі аспекти етимологічного значення: а) просторова 

близькість; розміщення в безпосередній близькості від когось/чогось; б) указівка 
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на ступінь спорідненості; в) часова близькість, недалеке майбутнє (див. 

додаток В). У прикметника nah спостерігаємо схожі конотації, як і в іменника 

Nähe [300]. 

Спираючись на отримані дані, лексеми, які об’єктивують концепт NÄHE, 

доцільно об’єднати в смислові блоки: 1) NÄHE як невелика просторова відстань; 

2) NÄHE як указівка на час; 3) NÄHE як вираз душевно-емоційного стану 

людини, близькості в стосунках.  

Це дослідження стосується вивчення останнього смислового блоку (NÄHE 

як вираження душевно-емоційного стану людини). Інші значення багатозначного 

слова die Nähe ми вважаємо репрезентацією різних концептів. На думку 

Й. А. Стерніна потрібно керуватися денотативним принципом. Якщо значення 

стосується різних денотатів, то вони представляють неоднакові концепти [209, с. 

114]. На нашу думку, лексема die Nähe є вербалізатором різних концептів 

(розміщення в просторі; часовий відлік). Аналізуючи словникові дефініції таких 

авторитетних джерел як Duden, Wahrig, Görner H. u. G. Kempcke та електронні 

джерела, помітно, що визначення, яке нас зацікавило, займає майже завжди 

останню позицію і містить найменше прикладів, що засвідчує неповне 

висвітлення цього смислу. 

2.1.2. Синоніми та похідні слова лексеми Nähe 

Під час аналізу дефініцій лексеми Nähe у словникових статтях 

вищезгаданих джерел опрацьовано похідні слова (композити, утворені шляхом 

злиття прикметника nahе та дієслів), які деталізують потрібне нам значення. 

Наводимо відібрані приклади: nahegesinnt, partic. той, що подібно думає 

(gesinnungsverwandt: dasz die nahegesinnten, die unter sich nicht einig sind, dann 

sogleich zusammentreten, wenn es gegen einen dritten entfernter gesinnten losgeht. 

Göthe) [289]; nahebringen: a) давати знання й пробуджувати інтерес до справи 

(jmdm. bestimmte Kenntnisse vermitteln u. bei ihm Interesse, Verständnis für die Sache 

wecke)n; b) бути в довірливих стосунках і, як наслідок, мати тісні зв’язки (jmdn. 
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mit einem anderen vertraut machen u. eine enge Beziehung zwischen ihnen entstehen 

lassen: gemeinsame Erinnerungen brachten sie einander nahe) [291]; це мене хвилює 

(das geht mir nahe ergreift, bewegt, rührt mich) [285]; nahegehen: дуже вражати 

(innerlich stark treffen; einen tiefen Schmеrz in jmdm. Auslösen) [292]; nahekommen: 

перебувати в довірливих стосунках (zu jmdm. in eine enge Beziehung treten; 

nahelegen: давати поради, рекомндації, вказівки (jmdn. (indirekt) zu etw. auffordern, 

auf etw. hinlenken; empfehlen, raten); naheliegen: такий, що відразу приходить на 

думку (jmdm. sogleich in den Sinn kommen); leichtverständlich (той, якого легко 

зрозуміти)> naheliegend; nahen: sich jmdm. Nähern) [285]. Слова, утворені за 

допомогою вищого ступеня порівняння від прикметника nah, характеризуються 

більшою мірою зацікавленості особи: näherbringen, näherkommen, näherliegen, 

näherliegend, näherstehen (zu jmdm. in einer engeren Beziehung stehen), nähertreten 

(einer Sache sein Interesse zuwenden) [292]. Наявність загальної семи в лексичних 

значеннях відібраних лексичних одиниць зумовлює їх системність [85, с. 35] . 

На основі дефініцій похідних слів виокремлено такі ознаки досліджуваного 

концепту: 1) той, що однаково думає; 2) зацікавлення спільною справою 

(професійна діяльність); 3) спільно пережиті події спонукають до близьких 

взаємин; 4) емоційна відкритість; 5) пошук соратника (виконання певних дій із 

метою привернення на свій бік); 6) той, що легко розуміється, сприймається, 

тобто не вимагає великих затрат інтелектуальних і фізичних зусиль. 

Наведені вище одиниці характеризуються позитивно маркованими 

почуттями, поведінкою. Вона спрямована на встановлення контакту, відносин між 

людьми, що передбачають заняття спільною діяльністю й щирістю взаємозв’язків. 

Зазначені лексеми відносяться до третього, четвертого рівнів особистісного 

простору мовця Навколо-світу/Um-Welt, Чужо-світу/Fremd-Welt, котрі 

передбачають наявність одного об’єкта наближення чи більше. Мовна 

особистість, яка є ініціатором мовленнєвого акту, діє не лише для того, щоб 

досягти мети спілкування (розібратись у ситуації, обмінюватися думками, 

особистою інформацією), але й заради самого процесу. Як результат, вона 

отримує однодумця й моральне задоволення. 
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У роботі розглянуто лексико-семантичні варіанти лише тих значень, якi 

стосуються концепту NÄHE як виразника душевно-емоційного стану людини: 

nah (е) – мало віддалений, той, що перебуває у довірі (wenig entfernt; eng, 

persönlich vertraut); nahebei –той, що поруч (sehr nahe, ganz in der N.); sich nähern 

– контактувати (in bestimmter Absicht mit jmdm. Kontakt aufnehmen, zu jmdm. in 

Beziehung treten; sich in eine bestimmte Richtung entwickeln u. sich dabei bis zur 

Identität angleichen): наближатися до ідеалу, ідеї (sich einem Ideal, einer Idee n.; 

sich anschmeicheln/anbiedern/anvettermicheln); піддобрюватися (sich bei jmdm. lieb 

Kind machen) [295; 303; 313; 314]; Näherung (f): наближення (Annäherung an einen 

exakten Wert) [288; 304; 315; 318]. Тут проявляється другий рівень особистісного 

простору мовця (Mit-Welt) та актуалізуються прояви внутрішнього світу (Я-

світ/Ich-Welt). 

Отже, поняття близькості сприймається нами переважно як дія з боку 

людини (більшість похідних слів представлені такою частиною мови як дієслово), 

намагання наблизити до себе співрозмовника, ставить декілька цілей. З одного 

боку, це буде щире переймання за долю іншої людини, що виражається в дружних 

настроях, надання слушної поради, а з іншого – передбачає певну мету, вигоду 

(втертись у довіру, підлещування (anbiedern)). Захоплення спільним об’єктом, 

інтерес до однієї й тієї самої справи є визначальним чинником прояву близькості, 

об’єднувальним сегментом. Не варто применшувати також внутрішніх зусиль 

особистості до самовдосконалення (sich einem Ideal nähern) та намагання залучити 

якомога більше людей до справи, котра викликає в нас інтерес. Загалом сам 

процес наближення видається таким, що не вимагає великих зусиль та позитивно 

забарвлений (naheliegend). Проте надто емоційне сприйняття об’єктивного світу 

може призвести до негативних емоцій (einen tiefen Schmеrz in jmdm. auslösen). 

Електронний словник німецької мови ХХ ст. [309] дає найбільш 

розгорнутий синонімічний ряд лексем, що доволі повно висвітлює саме внутрішні 

переживання, близькі стосунки між людьми, емоції. Синонімічні слова можуть 

активувати один і той самий концепт (див. додаток Д). Аналіз синонімів та 

супровідних слів уможливлює створення мовномисленнєвого портрета предмета 
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чи явища [211, с. 16]. У процесі творення такого портрета супровідні слова 

відтворюють окремі фрагменти його образу, що дає змогу інтерпретувати 

культурно значущі смисли, а семантична структура слова-імені відкриває його 

значеннєве наповнення [50, с. 27]. 

Електронний словник німецької мови ХХ ст. відносить до засобів 

вербалізації ключового слова Nähe такі синонімічні одиниці: 1. Gemeinschaft, 

Seelenverwandtschaft, Verbundenheit, Vertrautheit; 2. Innigkeit, Intimität, 

Vertraulichkeit; 3. nahe Umgebung; 4. Nahesein [307]. В інших інтенет-джерелах 

додається до вже названих синонімів лише такий: Familiarität (geh.) [315; 304; 

318; 288]. 

На підставі наведеного вище лексикографічного огляду можна говорити про 

такі когнітивні ознаки, що складають поняттєвий каркас концепту NÄHE: 

1) спільнота, об’єднання людей, які згрупувалися за спільним родом занять 

чи ідеєю (Gemeinschaft, Verbundenheit); 

2) спорідненість душ, думок, переконань (Seelenverwandtschaft, nahe 

Umgebung); 

3) довірливість (Vertrautheit, Vertraulichkeit); 

4) сердечність, щирість (Innigkeit); 

5) фамільярність, вільність у поведінці (Familiarität). 

Для німецької лінгвокультури концепт NÄHE пов’язаний з ідеєю 

сокровенного, особистого світу людини та його відображення в щирому, 

невимушеному спілкуванні двох чи більше комунікантів. При цьому тактика 

поведінки зумовлює вираження думок, проявлення почуттів та емоцій, які є 

щирими, відповідають загальному позитивному настрою мовців. 

2.1.3. Когнітивні сегменти концепту NÄHE 

До інтенціоналу концепту як одиниці, яка є психологічною за своїм 

характером, на перший погляд, «наївного знання», можуть уключатися випадкові 

ознаки, закріплені в особистому досвіді, у побутових знаннях індивіда [211, с. 18–

19] (є логічний центр і передбачувана актантна рамка). Вивчення концепту NÄHE 
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у ракурсі душевно-емоційного стану зумовлений таким принципом, як важливість 

для людини, задоволення її душевних потреб. Це попередить комунікативні 

невдачі в процесі міжкультурного спілкування. 

Людина зреалізовує розвиток своїх душевних сил і моральних якостей, 

зосереджуючись не лише на собі (що теж важливо), але й перебуваючи в 

постійній взаємодії зі світом, що дає змогу розглядати її як відкриту систему. 

Концепти, які позначають абстрактні поняття, характеризуються складним 

змістом, оскільки під одним іменем об’єднуються різноманітні, інколи й 

суперечливі якості. Образна конфігурація абстрактних сутностей, що стоять за 

об’єктивованими іменами, химерна і складна для повного її усвідомлення [51, с. 

79–80]. Дослідження сполучуваності абстрактного імені з дієсловом, іменником і 

прикметником є важливим для усвідомлення структури цього імені. Зі 

сполучуваності з цими частиномовними лексемами вирізняється імпліцитний 

образ абстрактного імені, що й зумовив таку сполучуваність. 

У цьому зв’язку доцільно звернути увагу на представлення концепту NÄHE, 

ядерним компонентом якого у цій роботі є душевно-емоційний стан людини, який 

вербалізований лексемою Nähe, а його базовий шар – сукупність когнітивних 

сегментів (когнітивних ознак, які ототожнюються із семантичними ознаками), що 

його утворюють. Актуалізація периферійної зони концепту – це знання, образи, 

асоціації, які виникають у свідомості щодо цього денотату. Сприйняті об’єкти 

реального світу утворюють у свідомості людини певний ментальний образ [51, с. 

80]. 

Абстрактні імена через свою сполучуваність репрезентують сутність, що 

стоїть за ними. Питання сполучуваності культурного концепту в тексті розглядає 

В. В. Левицький. На його думку, системний підхід до лексики доповнює вивчення 

ядерного складу мікросистеми дослідженням значень слів, що супроводять 

концепт у тексті, їхніх побічних смислів й емоційних навантажень [116, с. 178]. 

Регулярна повторюваність того чи іншого слова-супровідника (не менше п’яти 

разів) свідчить про невипадковість такого явища й приписує відповідні якості 

(ознаки) концепту, що експлікується [51, с. 80]. 
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Кожен сегмент концепту виводиться на основі слів-супровідників до 

домінантної лексеми die Nähe. Наприклад, сегмент внутрішня стабільність 

отримуємо зі сполучення лексеми Nähe із групою слів, об’єднаних спільним 

значенням стабільності, самоутвердження, упевненості в собі. 

Проведений аналіз супровідних слів концепту NÄHE у досліджуваному 

німецькому корпусі DWDS [307] дає можливість моделювання концепту на основі 

виявлених когнітивних сегментів, що сформувалися значеннями супровідних до 

лексеми die Nähе слів. У результаті аналізу дібраного матеріалу з електронного 

корпусу DWDS виокремлено сім когнітивних сегментів, що відтворюють 

понятійну специфіку концепту NÄHE німецькою лінгвоспільнотою (див. рис. 2.1). 

1. Когнітивний сегмент: власні думки, переконання, цінності (Meinungen, 

Überzeugungen, Werte) – відтворюють сутність особистості, тобто це те, що 

визначає поведінку з оточуюченням та вказує на внутрішні порухи:  

Die Religion ist das Gefühl der göttlichen Nähe und Gnade in der Liebe [325, 

с. 24218/DWDS]; Ich werde nie müde, mich über unsere geistige Nähe zu wundern und 

daß wir uns auch äußerlich sehr ähnlich sind [Die Zeit. 02.09.1994. Nr. 36/DWDS]; 

Denn einvernehmlicher Inzest entspricht unserem modernen Ideal von der Liebe als 

einer Revolution zu zweit, als exklusiver Nähe und maximaler Vertrautheit [Die Zeit. 

NÄHE 

Саморозвиток, 

креативність 

Думки, переконання, 

цінності 

Довірливість, 

близькість, 

ніжність, 

закоханість 

Внутрішня 

стабільність, 

упевненість у собі 

Норми етикету, 

стриманість 

Професійність, 

готовність 

допомогти, обмін 

досвідом 

Схожість, розрада, 

надійність 

Рисунок 2.1. Модель поняттєвого складника концепту NÄHE 
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13.11.2007. Nr. 46/DWDS]; Liebe, Zuwendung und Wertschätzung braucht ein Kind, 

körperliche Nähe nicht zu vergessen [Die Zeit. 02.03.2000. Nr. 10/DWDS]; Nähe und 

Vertrautheit sind deine mächtigsten Waffen [Die Zeit. 07.01.1994. Nr. 02/DWDS]; Die 

Wärme und Nähe, der lockere Umgang miteinander ohne Floskeln, entsprächen ganz 

ihrem Naturell [Die Zeit. 25.10.2012. Nr. 44/DWDS]; Erziehung ohne Nähe und 

Vertrautheit ist absurd [Die Zeit. 31.03.2010. Nr. 14/DWDS]. 

Відчуття себе покладено у центрі нашого світу. Я-концепція включає не 

лише цінності, переконання, хто ми є зараз, але й те, ким би ми могли стати, наші 

мрії [131, с. 64]. Те, що ми думаємо про себе і як себе відчуваємо, впливає на 

нашу інтерпретацію подій та реагування на інших. Щоб виникли нові думки, 

переконання, людині потрібно наблизитися до конкретної теми, затратити доволі 

часу на обдумування, сумніви та визначення свого ставлення до цієї 

проблематики. Отже, відбувається зміна, яка приводить до внутрішнього поруху, 

дії – утворення нової близької нам думки. Наша здатність до сприйняття робить 

можливим вираження власних бажань і мрій. Якість нашого обміну залежить від 

суб’єктивного ставлення до речей [261, с. 15]. Окрім того, людині просто 

необхідні фази, де б вона могла побути сама, слідування своїм переконанням, які 

наповнені вічними цінностями (göttliche Nähe und Gnade, geistige Nähe, Liebe, 

Zuwendung und Wertschätzung, Vertrautheit, Wärme). Вони сприяють розвитку 

особистості, яка несе позитивізм, симетризм у стосунках. Семантичне наповнення 

цього сегмента має вказівку на велику кількість радісного відчуття, високу його 

градацію (exklusive Nähe, maximale Vertrautheit, viel Nähe). 

2. Когнітивний сегмент: саморозвиток, креативність (eigene Interessen, 

Kreativität, Selbstbverwirklichung): Keine Frage: die intime Nähe potenziert die 

Wirkung [Die Zeit. 19.11.1998. Nr. 48/DWDS]; Das Gefühl der kulturellen Nähe und 

Verwandtschaft scheint langsam Oberhand zu gewinnen [Die Zeit. 26.10.1990. 

Nr. 44/DWDS]; Er reise, sagt er, «um die emotionale Nähe nicht zu verlieren» [Die 

Zeit. 27.10.1995. Nr. 44/DWDS]. 

Відкритість особистості всьому новому сприяє всесторонньому розвиткові 

(intime Nähe, kulturelle, emotionale Nähe). Дізнаючись щось нове, людина стає 
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більш лояльною до інших переконань та спроможною знайти спільне, що 

об’єднує. Те, що мене цікавить стимулює до дії, пізнання: «Ein Geschehen, das 

mich berührt, stimuleirt mich und führt damit automatisch zu einer Aktion» [261, с. 17] 

(Nähe potenziert die Wirkung). Розвиток власних інтересів самоутверджує 

особистість, робить її стабільнішою. 

3. Когнітивний сегмент: внутрішня стабільність, упевненість у собі 

(Stabilität, Sicherheit) – указує на позитивний розвиток особитості, 

самоутвердження: 

Nest der Nähe und Geborgenheit! [Die Zeit. 02.08.1956. Nr. 31/DWDS]; Seine 

Kinder selber zu erziehen schafft emotionale Nähe, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe, 

was sich dann auch in der Schule sicherlich positiv auswirken würde [Die Zeit. 

10.05.2001. Nr. 20/DWDS]; Aus einem lockeren, distanzierten Umgang als 

Mitbewohner einer Wohngemeinschaft entstehen tiefe Gefühle, Freundschaft, Nähe, 

Geborgenheit und Liebe [Die Zeit. 14.10.2014. Nr. 06/DWDS]; Sie suchen aber Nähe, 

Vertrauen und Geborgenheit, Romantik, Humor, Zärtlichkeit und Zuverlässigkeit [Die 

Zeit. 31.03.2014. Nr. 14/DWDS]; Es wäre doch schön, wenn wir uns auf der Suche 

nach dem Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, Geborgenheit und 

Unabhängigkeit, Traum und Realität, Chaos und Ordnung begegneten [Die Zeit. 

17.03.2017. Nr. 12/DWDS]; Es gab immer diese Nähe, eine physische und eine 

emotionale Nähe [Die Zeit. 24.04.2008. Nr. 18/DWDS]; Sie kann Nähe herstellen bis zu 

einem bestimmten Punkt, dann entzieht sie sich [Die Zeit. 07.09.2006. Nr. 37/DWDS]. 

Упевненість у собі, непохитність, стабільність, передусім, пов’язана з 

емоціями й почуттями (tiefe Gefühle, Nähe herstellen), які бережуть наші життєві 

сили, підносять над сірими буднями [261, с. 34]. Іменниковий ряд представлений 

наступним чином: Nähe und Geborgenheit, Sicherheit, Romantik, Zärtlichkeit, 

Unabhängigkeit. Усі вони мотивують наші внутрішні сили та позитивний погляд 

на речі (Humor). «Коли ми позиціонуємо себе, то самоутверджуємось і дізнаємося 

про ставлення інших людей до нас» [261, с. 141]. 
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Ці три сегменти співвідносяться з першим рівнем особистісного простору, 

відтворюють Я-світ/Ich-Welt з усім його багатством і різноманітністю, що 

характеризує зміст уявлень людини про себе, формує позитивну оцінку свого «Я». 

Зовнішні об’єкти набувають цінності для суб’єкта, якщо вони пов’язані з його 

образом, тобто інтегровані у внутрішню структуру особистості, тому цей рівень є 

Рисунок 2.2. Поняттєвий складник концепту NÄHE серед рівнів 

особистісного простору 

Я-світ/Ich-Welt Я (Agens)         Спів-світ/Mit-Welt, 

Навколо-світ/Um-Welt 

a) власні думки, 

переконання, цінності 

(Meinungen, 

Überzeugungen, Werte) 

інтимні 

стосунки, 

сімейне життя 

(Liebes- 

beziehungen 

Familienleben) 

Mit-Welt 

d) довірливість, 

близькість, ніжність, 

закоханість 

(Vertrautheit, Intimität, 

Zärtlichkeit, Liebe) 

2 1 

c) внутрішня 

стабільність, 

упевненість у собі 

(Stabilität, Sicherheit) 

f) професійність, 

готовність допомогти, 

обмін досвідом 

(Professionalität, 

Hilfsbereitschaft, 

Erfahrungsaustausch) 

професійна 

діяльність 

(Beruf) 

Um-Welt 

b) розвиток інтересів, 

креативність, 

задоволення власних 

потреб (Eigene 

Interessen, 

Selbstverwirklichung 

Kreativität) 

дружба 

(Freundschaft) 

Mit-Welt 

e) схожість, розрада, 

надійність  

(Ähnlichkeit, Tröstung, 

Zuverlässigkeit) 

positiv positiv 

  
positiv 

3 

g) етикет (Etikette), 

стриманість (Zurückhaltung) neutral 
Чужо-світ/

Fremd-Welt 
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визначальним у творенні поведінкових стратегій зі Спів-світом/Mit-Welt, Навколо-

світом/Um-Welt та Чужо-світом/Fremd-Welt, який теж проявляється у мові (див. 

рис. 2.2). Цей рівень характеризується спрямованістю власних духовних сил на 

самоосмислення, самоідентифікацію, на побудову ієрархії цінностей. Зрозуміти 

себе означає, передусім, знайти час для себе, для «бесід» із собою, для того, що 

розвиває наші потяги до певної діяльності, знайти для себе віддушину для 

творчості, де творцем виступає особистість, а об’єктом – її внутрішній світ. 

«Menschen brauchen Phasen des Alleinseins, in denen sie ganz für sich sein 

können…Jedes Ich ist ein System in sich» [261, с. 93–119]. Нам необхідний 

саморозвиток, розкриття нашої індивідуальності та досвіду в спілкуванні самим із 

собою «…Selbstentfaltung und Erfahrung im Umgang mit sich selbst» [261, с. 52]. 

Близькість на цьому рівні виражається моральністю, щирістю в різних їх проявах 

стосовно себе (конгруентністю) та обов’язково позитивною маркованістю. 

4. Когнітивний сегмент: довірливість, близькість, ніжність, закоханість 

(Vertrautheit, Intimität, Zärtlichkeit, Liebe) – відображає найкращі стосунки з 

оточенням: 

Ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst [Die Zeit. 08.01.2018. 

Nr. 02/DWDS]; Sie stellen sofort Nähe und Vertrauen her [Die Zeit. 21.06.2001. 

Nr. 26/DWDS]; Man hat die unmittelbare Nähe gespürt [Die Zeit. 22.04.1999. 

Nr. 17/DWDS]; Vor einigen Tagen, als er ihre Hand hielt, meinte er, ihren Druck zu 

fühlen, vielleicht ein Hinweis, daß sie seine Nähe spürte [Die Zeit. 15.10.1982. 

Nr. 42/DWDS]; Es möchte auch die Nähe der Mutter spüren, sie sollte deshalb hinten 

beim Kind sitzen [Die Zeit. 01.06.1979. Nr. 23/DWDS]; Väter, die früh eine Beziehung 

zu ihren Söhnen entwickeln, die in den ersten Jahren der Fürsorge eine innige, auch 

körperliche Nähe zu ihnen gewinnen, wären nicht in der Lage, die Kinder zu opfern 

[Die Zeit. 20.12.2017. Nr. 01/DWDS]; Das Werben um die Zuneigung und Nähe seiner 

Tochter ist eines der drei Dinge, die den Ruheständler Schmidt beherrschen [Die Zeit. 

15.03.2001. Nr. 12/DWDS]; Es geht in diesen Träumen zwar um körperliche Nähe, 

aber nicht um Sex. Fast nie haben sie mit Geschlechtsteilen zu tun, sondern mit einer 

extremen Anziehung [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 4/DWDS]; Frauen sei Nähe und 
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Zärtlichkeit viel wichtiger [Die Zeit. 02.02.2005. Nr. 05/DWDS]; Dazu muß ich sagen, 

daß ich viel Nähe und Zärtlichkeit brauche, aber ein gleichberechtigtes oder 

gleichwertiges Liebesverhältnis darunter verstehe [326, с. 219/DWDS]. 

Виділені когнітивні ознаки передбачають тілесний контакт (Hand halten, 

Nähe der Mutter spüren, hinten beim Kind sitzen, unmittelbare Nähe, körperliche Nähe 

gewinnen) та його сліди, відбитки в нашій свідомості, пам’яті. Будь-яка дія, яка 

була націлена на встановлення порозуміння, підтримки, ніжності і яка була 

супроводжена тактильними відчуттями, діє сильніше, ніж велика кількість 

хороших слів. 

Розглянутий сегмент співвідноситься з другим рівнем особистісного 

простору Mit-Welt, який охоплює близьких родичів і друзів. Він направлений на 

партнера й відображає установку на взаємодію, представляючи найширший 

спектр позитивного ставлення до співбесідника, повагу, поблажливе ставлення та 

готовність сприйняти його і його недоліки, характеризується демонстрацією 

зацікавленості один одним, взаємною значимістю (Nähe, Zärtlichkeit, Vertrauen 

herstellen, eine innige Nähe gewinnen, wohltuende, wärmende Nähe, extreme 

Anziehung). 

Прагнення до спільного проведення часу, отримання насолоди від нього 

породжує бажання відчути ці емоції знову та є визначальним у сегменті. 

Проявлення Спів-світу/Mit-Welt відбувається в сімейному та родинному 

колі, де близькі та рідні по духу люди сприймаються нами як «свій/своя». 

Відповідно ситуація спілкування буде симетричною. 

5. Когнітивний сегмент: схожість, розрада, надійність (Ähnlichkeit, 

Tröstung, Zuverlässigkeit) – відображає потребу в спілкуванні, що зумовлена 

наявністю спільних інтересів, захоплень, схожість думок, небайдужість, 

дружелюбність, надійність: 

Nähe hat zwei Formen – die eine entsteht durch gemeinsame Erfahrungen, 

Vertrauen und Emotionen – eine seelische Nähe sozusagen – und die andere ist 

körperlich [Die Zeit. 21.06.2012 (online)/DWDS]; Zielsicher suchen wir die wärmende 

Nähe der Gleichgesinnten und Gleichartigen [Die Zeit. 17.12.1993. Nr. 51/DWDS]; 
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Auch bei mir hat sich das Gefühl der Nähe zu meiner Freundin nicht abgekühlt [Die 

Zeit. 26.03.2015. Nr. 13/DWDS]; Sie suchen die Nähe zu Gleichgesinnten an Orten, die 

mit Jackson zu tun haben – wie das einfache Haus in Gary, in dem er seine Kindheit 

verbrachte [Die Zeit. 17.12.1993. Nr. 51/DWDS]; Die Jugendlichen suchen Nähe – 

zueinander und zu den Betreuern [Die Zeit. 11.05.2006. Nr. 20/DWDS]; Darum suchen 

wir die Nähe von Menschen, die uns ohne lange Erklärungen verstehen – indem sie uns 

einfach nur ansehen [Die Zeit. 27.11.2017. Nr. 48/DWDS]; Als suchten sie in der 

körperlichen Nähe Schutz [Die Zeit. 01.04.2015. Nr. 14/DWDS]; Ich konnte ihre Nähe 

fühlen, obwohl sie schon lange tot, zurückgetreten oder verschollen waren [342, 

с. 540/DWDS]. 

Цей когнітивний сегмент співвідноситься зі Спів-світом/Mit-Welt. Він 

доречний у комунікації між друзями й знайомими (Nähe fühlen, Gefühl der Nähe zu 

Freundin, Nähe zueinander suchen, Schutz suchen). Дружнє спілкування передбачає 

наявність певних відносин між партнерами, які закріплені у своєрідному 

негласному договорі про те, у якому ракурсі має проходити між ними діалог. 

Іншими словами, це така мовленнєва й немовленнєва поведінка людей, що 

передбачає діалог без недомовок та невизначеностей. Для товариських стосунків 

характерне зближення поглядів, надання підтримки один одному для підвищення 

стійкості, а для дружних взаємин, на думку І. Кона [89], характерні глибина, 

довіра й взаємна прихильність. Товариське спілкування може відбуватися як між 

соціально рівноправними, так і між соціально нерівноправними партнерами, 

тобто можливість існування й асиметричної ситуації спілкування (наприклад між 

керівником і його підлеглим). Загалом ситуація спілкування відзначається 

симетричністю. 

6. Когнітивний сегмент: професійність, готовність допомогти, обмін 

досвідом (Professionalität, Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch): 

Immer mehr Solo-Selbständige und Start-ups suchen die Nähe zu Gleichgesinnten 

[Die Zeit. 25.12.2014. Nr. 51/DWDS]; Seine Stellung als Maire erlaubt ihm 

menschliche Nähe und Teilnahme [Die Zeit. 11.12.1952. Nr. 50/DWDS]; Frauen 

suchen eher die Nähe zu Kollegen und Vorgesetzten, Männer halten Distanz [Die Zeit. 
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18.08.2009. Nr. 33/DWDS]; Sie suchen eine größere Nähe zu ihren Kunden und 

Kreditnehmern als andere Banken [Die Zeit. 14.08.2017. Nr. 33/DWDS]; Saalfeld: Im 

Herbst hat ein neuer Rektor die Geschäfte übernommen, der die Nähe zu den Studenten 

sucht [Die Zeit. 07.02.2015. Nr. 6/DWDS]. Jetzt suchen die Universitäten in ihrem 

Streben nach Exzellenz die Nähe der Forschungszentren, und die können sich so durch 

die Hintertür den Zugang in die Rankings sichern [Die Zeit. 02.08.2007. 

Nr. 32/DWDS]; Dort suchte er die Nähe namhafter Vertreter einer neuen 

Gelehrtengeneration [Die Zeit. 01.06.2006. Nr. 23/DWDS]; Annegret Köhler, 

ehemalige Spitzentänzerin und heute Lehrerin beim Uni-Sport in Köln, kann das 

Phänomen erklären: «Junge Menschen können beim Tanzen ihr Bedürfnis nach Nähe 

und Wärme befriedigen, vor allem vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher 

Anonymität» [Die Zeit. 15.03.2001. Nr. 12/DWDS]; Lebendige Skulpturen, animierte 

Objekte und eine intime Nähe zwischen Publikum und Darstellern kennzeichnen die 

Aufführung [Die Zeit. 10.07.2003. Nr. 29/DWDS].  

Навколо-світ/Um-Welt проявляється у сфері офіційно-ділових відносин із 

неблизько знайомими людьми (здебільшого професійна зайнятість). Бути 

обізнаним і разом з тим бути фахівцем своєї справи вважається необхідною 

умовою для встановлення комунікативного контакту й привабливості для 

співрозмовника (Nähe zu Kollegen und Vorgesetzten, zu ihren Kunden und 

Kreditnehmern, zu den Studenten). Наявність знань із окремих галузей, 

компетентність підвищують рейтинг довіри до партнера (die Nähe namhafter 

Vertreter, der Forschungszentren). З іншого боку, доброзичливість і дотримання 

максим Грайса реалізують успішність діалогу та його симетричність. Як результат 

– задоволення внутрішніх потреб через зайняття спільною діяльністю (Bedürfnis 

nach Nähe, die Nähe suchen, Wärme befriedigen). Позитивізм у професійному 

спілкуванні підвищує й саму продуктивність праці. Характерною є також 

зацікавленість однією справою, спільність у поглядах (Nähe der Gleichgesinnten, 

Nähe zwischen Publikum und Darstellern). Разом набутий досвід, з одного боку, 

відкриває нас для оточення, а з іншого – дозволяє нам наблизитися до нього. 

7. Когнітивний сегмент: норми етикету, стриманість (Etikette, 
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Zurückhaltung) – відображає загальноприйняті в німецькій лінгвоспільноті 

установки, які покликані врівноважувати стосунки людей та забезпечувати 

комфортність існування окремої особистості в суспільстві: 

Sie müssen Nähe suchen und zugleich Distanz wahren [ZEIT. 2009/DWDS]; 

Blüms Rotweinflasche ist zwar nichts anderes als ein Beispiel für unverkrampften 

Umgang zwischen Politikern und Medienvertretern; doch mancher Politiker pflegt 

Nähe und Vertrautheit sehr gezielt gerade im kleinen Bonn [Die Zeit. 22.03.1991. Nr. 

13/DWDS]; Regierungssprecher hielten es für erwähnenswert, daß Guillaume kein 

«persönlicher» Referent des Kanzlers gewesen sei – als ob die dienstliche Nähe und die 

familiäre Vertrautheit, die zuweilen die Intimität einer Beziehung zwischen Herr und 

Kammerdiener erreichte, nicht gravierend genug gewesen wären. Auch  in der Pflicht 

wird die Ferne zur Nähe und die Nähe zur Ferne [321, с. 112/DWDS]; Da ist sie 

wieder, die Frage nach dem richtigen Abstand und der falschen Nähe, die sich beim 

Festival nicht nur Filmemacher stellen, sondern auch ausländische Besucher [Die Zeit. 

30.08.2001. Nr. 36/DWDS].  

Досліджуваний сегмент входить до останнього рівня особистісного 

простору, до якого належать усі незнайомі комуніканту люди – Чужо-світ/Fremd-

Welt. Дотримання норм суспільної поведінки та правил етикету характеризується 

клішованістю, завуальованістю мовлення й стандартністю висловлювання, 

виникає ілюзія близькості. Етикет виступає фактором знищення близькості як 

такої, він приписує стриманість та спроможність не виражати напряму свої 

почуття й думки, що буває складно, зазвичай, для людей м’яких і відкритих за 

своєю природою. Цьому рівню не властива емоційність, він позбавлений проявів 

несподіваності й довільності у висловлюваннях. 

Проаналізувавши виокремлені когнітивні сегменти, відзначаємо, що в 

центрі концепту NÄHE стоїть конкретна людина зі своїм багатим внутрішнім 

світом. Концепт NÄHE має, так би мовити, різнонаправленість – на внутрішнє та 

зовнішнє. 

Розглянемо прояви концепту NÄHE серед рівнів особистісного простору  
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«внутрішній світ людини (внутрішня близькість (Я-світ/Ich-Welt/навколишній світ 

людини (Спів світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt), 

побудованих на основі когнітивних сегментів. Вони реалізуються як риси 

внутрішньоіманентної людини, при цьому виокремлюється духовний (вищий) 

рівень та емоційний рівень (нижчий). Зазначені рівні перебувають у 

нерозривному зв’язку, що, врешті, зводиться до оцінної якості (bewertende 

Komponente), яка завжди позитивно маркована. Негативні оцінки призводять до 

дистанції із самим собою, зі своїми внутрішніми переконаннями (sich distanzieren, 

depremiert sein). 

До першого смисловогу блоку (1) віднесено перші три когнітивні сегменти: 

1) власні думки, переконання, цінності (Meinungen, Überzeugungen, Werte) (a); 

2) задоволення потреб, креативність (Eigene Interessen, Selbstverwirklichung, 

Kreativität) (b); 3) внутрішня стабільність, впевненість (Stabilität, Sicherheit) (c), 

котрі входять до складу першого рівня особистісного простору (Я-світ/Ich-Welt), 

оскільки відтворюють багатий внутрішній світ мовної особистості.  

До другого смислового блоку (2) належать 4, 5, 6 когнітивні сегменти: 

довірливість, близькість, ніжність, закоханість (Intimität, Zärtlichkeit, Vertrautheit, 

Liebe) (d); схожість, розрада, надійність (Ähnlichkeit, Tröstung, Zuverlässigkeit) (e); 

професійність, готовність допомогти, позитивність (Professionalität, 

Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch) (f). Вони співвідносяться зі Спів-світом/Міt-

Welt і Навколо-світом/Um-Welt, тобто це сфери, де перебуває мовець: сімейні, 

дружні, професійні стосунки. Перший та другий блоки характеризуються 

позитивною репрезентацією, яка веде до внутрішньої й зовнішньої стабільності, 

упорядкованості та балансу міжособистісних стосунків, тобто до конгруентності й 

симетричності. 

До третього смислового блоку (3) віднесено сегмент «Норми етикету, 

стриманість» (Etikette, Zurückhaltung) (g), який відзначається нечіткістю меж, 

нейтральним забарвленням і який ми не в змозі однозначно віднести до проявів 

близькості, виникає її ілюзія – Pseudonähe. 

Послідовність прояву концепту NÄHE серед рівнів особистісного простору 
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«навколишній світ людини/зовнішня близькість» висвітлює необхідність індивіда 

в самореалізації через спілкування, довірливі стосунки, отримання позитивних 

емоцій, програвання обраних соціальних ролей.  

Передусім, він проявляється в поведінці в навколишньому світі, до якого 

належать сфери людського життя (сім’я, робота, друзі, суспільство) (див. 

рис. 2.3), що здійснюється в циклічному русі й поєднання яких залежить від 

впливу базового рівня «внутрішній світ людини/внутрішня близькість». Саме цей 

рівень буде визначальним у творенні психологічних ролей, ідентичних або ж 

відмінних із власними ідивідуальними характеристиками. У цьому полягає 

значимісна сторона концепту. Якщо необхідність грати роль, котра значно 

відрізняється від ідентичності людини, призводить до рольового конфлікту (що 

цілком закономірно), то різні особистості використовують різні стратегії й 

тактики поведінки в умовах цього конфлікту [35]. 

Для успішного досягнення близькості необхідний факт добровільності, 

невимушеності, направленості назустріч, вільності в діях, що передбачає 

наявність простору, посягання на який болісно сприймається нами. Дотримання 

рівнів особистісного простору уможливлює уникнення численних конфліктів або, 

що ще гірше, насмішки та зниження репутації співбесідника. Репрезентація 

особистості в межах зазначених рівнів повинна зумовлюватися мірою свого 

вияву. Так, чим більше проявів ядерних елементів концепту NÄHE трапляється на 
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Рисунок 2.3. Сфери прояву концепту NÄHE/«навколишній світ людини» 
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першому, другому рівнях, тим сильніший, щиріший, відвертіший характер 

набуває цей вираз стосовно адресата, тим більш позитивно забарвленим він є. 

Зовсім протилежну реакцію спостерігаємо на третьому, четвертому рівнях, де 

зазначені прояви набувають негативної конотації й сприймаються нав’язливими, 

недоречними, обтяжливими, нещирими. Наприклад, людина, яка ділиться своїми 

проблемами з адресатом, котрий зовсім незацікавлений або далекий від розуміння 

суті (наприклад 4 рівень): Beide schätzen weder plumpe Vertraulichkeit noch 

neugierige Taktlosigkeit [Die Zeit. 01.10.1976. Nr. 41/DWDS]. 

Недоречне, нещире використання лексичних засобів на позначення поняття 

близькості інколи призводить до негативних наслідків. Виникає ілюзія близькості 

або ж Pseudonähe: 

Mit ihnen erzeugen wir die Illusion der Nähe [Die Zeit. 19.09.1957. 

Nr. 38/DWDS]; Der Erzähler klammert sich noch an einen gemeinsamen Freund – die 

sehr geglückte Figur eines derben, idealistischen, ein wenig lokalpatriotischen 

Mailänder Kommunisten –, verbringt die Abende mit ihm, eine letzte Illusion ihrer 

Nähe, schon voller Mißverständnisse [ZEIT. 1964/DWDS]. 

Відтак її лексичні засоби неможливо однозначно віднести чи то до NÄHE, 

чи то до DISTANZ, потрібен додатковий контекст. 

Концепт NÄHE сприймається як динамічний процес, процес обміну 

інформацією, емоціями, який веде до внутрішнього й міжособистісного 

задоволення комунікацією: «Das Individuum bedarf der Nähe, die Austausch 

bedeutet, denn ohne Austausch wiederum entsteht keine Nähe. Wenn ich nichts von mir 

hergeben will, wird es keinen Austausch geben» [261, с. 137]. 

Проаналізувавши семантичні класи когнітивних сегментів концепту NÄHE, 

виокремлюємо таку закономірність: лексичні засоби актуалізуються в різних 

групах певних сегментів, набуваючи при цьому додаткового змісту чи 

забарвлення. Позитив людина сприймає цілісно, як такий, що належить до 

виконання стосовно неї, тому й мовні засоби перебувають у постійній взаємодії 

між собою (Sie suchen eine größere Nähe zu ihren Kunden und Kreditnehmern als 

andere Banken (офіційно-діловий стиль спілкування, когнітивний сегмент – 
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професійна діяльність (Beruf)/Darum suchen wir die Nähe von Menschen, die uns 

ohne lange Erklärungen verstehen – indem sie uns einfach nur ansehen (довірливий 

тон, когнітивний сегмент – дружба (Freundschaft)/Als sie sich wiederum trafen, 

durchzuckte Simonetta die Gewißheit, daß er ihre Nähe mit Absicht gesucht habe 

(любовні стосунки, когнітивний сегмент – ніжність, закоханість (Zärtlichkeit, 

Intimität)). Кругами Ейлера позначено когнітивні сегменти, із яких складається 

концепт (Beruf, Freundschaft, Zärtlichkeit). Межі перетину – це семантичні класи, 

які входять до складу декількох множин (когнітивних сегментів) і є спільними для 

них (Nähe suchen). Графічно це відображено на рис. 2.4.  

Отже, аналіз лексичних одиниць та їх лексико-семантичних варіантів, які 

об’єктивують концепт NÄHE в німецькій мові та мають прямий стосунок до 

концепту, а також спостереження за їх контекстуальним вживанням уможливили 

встановлення таких ознак, котрі об’єднані в групи: 

1) характеристики внутрішніх станів особистості: стабільність, задоволення 

внутрішніх потреб (Stabilität, Selbstbefriedigung), розвиток власних інтересів 

(Interessen, Hobby, Kreativität), побудова ієрархії цінностей, переконань 

(Meinungen, Werte); 

2) зовнішні прояви: щирість, ніжність, довірливість, спільність у поглядах, 

Рисунок 2.4. Перетин когнітивних сегментів концепту NÄHE 
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готовність допомогти (Intimität, Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe, Hilfsbereitschaft, 

Ähnlichkeit); 

3) результат дії: позитивні емоції, гарний настрій, дружелюбність (Freude, 

gute Stimmung); 

4) сфера поширення: сім’я, родина, дружні відносини, професійна сфера 

(Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, Beruf). 

Оскільки NÄHE осмислюється як позитивний модус поведінки, який 

переплітається з такими поняттями, як доброта, щирість, приязнь, то маркерами 

поведінки стосовно цього концепту виступатимуть: а) конгруентність (внутрішня 

стабільність, виражена в поведінці); б) кінетичні засоби (міміка, жести, 

положення тіла), які відіграють особливу роль під час актуалізації концепту 

NÄHE. Науковці навіть розробили точну відстань, котра повинна існувати між 

співрозмовниками (інтимна дистанція – 50 см, особиста – 60–120 см, – призначена 

для конструктивного спілкування, соціальна – 1,2 –2,5 м – строго ділове 

спілкування, публічна – 3,5 –7,5 м) (див. додаток А); в) фонаційно-просодичні 

засоби (приємний спокійний тон, нерізкі інтонації); г) психосоматичні сигнали 

(посмішка, доброзичливий вираз обличчя, почервоніння (під час закоханості)) 

[261]. 

Отже, розуміння близькості співвідносне з проявами позитивного, 

довірливого, небайдужого ставлення до людей, не зважаючи на те, до якого з 

рівнів особистісного простору вони належать. Це відображення в мові 

конгруентної особистості, коли вербальна й невербальна поведінка «відкрита», 

щира, без натяків і легко зрозуміла для інших [190, с. 312]. Якщо людина 

конгруентна, то вона стає більш доступною для інших, із нею легко знайти 

спільну мову, вирішити конфлікт та зав’язати стосунки. У концептуальній картині 

такої особистості відбувається формування ієрархії цінностей, які є вічними, 

високоморальними чеснотами, тобто такі, які сприяють розвитку досконалості в 

образі людини і мають своє вираження в мовній картині. Об’єктивація концепту 

NÄHE здійснюється за допомогою позитивно маркованих мовних одиниць. 
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Сукупність когнітивних ознак концепту NÄHE створює передумови для 

породження образів, асоціацій та оцінок. 

2.1.4. Фреймове моделювання структури концепту NÄHE 

Фрейм – це система, відповідно до якої організовуються уявлення, образи, 

поняття, концепти, що зберігаються в пам’яті [99, с. 187]. Фрейм надає засоби 

організації знань у слотах, що містять характеристики та структури. Фрейм є 

найбільш стереотипним серед різноманітних способів представлення 

вербалізованої інформації [41, с. 5]. Для концептів фреймова структура – це 

модель інтерпретації концепту, оскільки фрейм схематизує, дає змогу чітко 

уявити й зрозуміти концепт [84, с. 45]. З одного боку, фрейм є «рамкою» для 

семантичного наповнення концепту [84, с. 40; 122, с. 215], з іншого – виступає 

«фреймовою сіткою», котра представляє вербалізацію одного концепту через 

інші. Зв’язок між концептами й фреймами полягає в тому, що останні є засобами, 

які організовують певний концепт або низку концептів, структуруючи їх. У межах 

поточного дослідження фрейм використовується як засіб узагальненої візуальної 

схематизації концепту [205, с. 69]. 

Теорія п’яти базових фреймів, розроблена С. А. Жаботинською, ґрунтується 

на тому, що існують певні вихідні, найбільш фундаментальні понятійні 

структури, котрі використовуються нашим мисленням як інструмент для обробки 

інформації. Такими структурами є сімнадцять пропозицій, які належать до п’яти 

базових фреймів. Разом ці фрейми схожі до набору інструментів, де в кожному з 

п’яти відсіків (базовому фреймі) міститься декілька тематично зближених 

пропозицій, тип яких визначається за назвою фрейму. Чисельність пропозицій 

обмежена, проте з їх допомогою можна будувати необмежену кількість 

концептуальних сіттєвих моделей, котрі забезпечують нарощування й 

специфікацію інформації [55, с. 11–12; 52, с. 110]. Концептуальні сітки 

структурують інформацію, що закріплена за окремим мовним знаком та їх 

групою. 

У працях Ч. Філлмора фрейм (frame) визначено як систему концептів, які 
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співвідносяться так, що для розуміння будь-якого з них треба осягнути всю 

структуру, до котрої входить цей концепт: якщо один концепт цієї структури 

вводиться в дискурс, то решта концептів автоматично стають доступними [217]. 

Слова, що стоять за цими концептами, семантично пов’язані одне з одним і 

спроможні вказувати на одну й ту саму сцену, розглядаючи її під різними кутами 

зору. 

2.1.4.1. Концептуальне поле концепту NÄHE 

Головною властивістю концептів є їх неізольованість, зв’язаність з іншими 

подібними структурами знання. Концептосферу (КСф) науковці визначають як 

певну сукупність психоментальних уявлень етносу, яка незримо оточує його мову 

[126, с. 281, «концептуарій культури» [76, с. 85], як об’єктивно наявну сукупність 

вербально позначених і не позначених, національно маркованих ментальних 

одиниць лінгвокультури, упорядкованих за принципом системності та 

організованих на засадах множинності, цілісності, зв’язку й структурованості 

[175, с. 209]. 

Існують системи нижчого порядку – підсистеми, що формуються за 

принципами структури, зв’язку та ієрархії. Такою підсистемою є концептуальне 

поле, або концептополе (КП), – системорелевантне утворення медіального рівня, 

через яке встановлюється зв’язок між концептами. Концептополе витлумачується 

як певний сегмент концептосфери, що становить стійке угруповання типологічно 

і значеннєво однорідних та ієрархічно упорядкованих концептів, спеціалізованих 

на організації певних когнітивно-семантичних просторів [176, с. 166]. 

Теорію поля втілено в 10 максимах, сформульованих З. Д. Поповою та 

Й. А. Стерніним [170]: поле – інвентар елементів, пов’язаних між собою 

структурними відношеннями; елементи, що утворюють поле, є семантично 

спорідненими; поле може поєднувати однорідні й різнорідні елементи; у його 

структурі можуть виокремлюватися мікрополя; поле складається з ядерних і 

периферійних конституентів: ядро консолідується навколо домінанти, периферія 

має «зонну» організацію; ядерні конституенти є обов’язковими для поля, вони 
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найбільш спеціалізовані на виконанні його функцій та є високочастотними, 

порівняно з іншими конституентами; між ядром та периферією відбувається 

розподіл виконуваних функцій, частина яких припадає на ядро, частина – на 

периферію; межа між ядром і периферією є нечіткою, розмитою, аморфною: 

конституенти поля можуть належати до ядра одного поля й до периферії іншого 

та навпаки; різні поля почасти накладаються одне на одне, утворюючи зони 

поступових переходів [214, с. 46]. 

Мовна особистість виступає творцем особистісного простору мовця, що є 

інгерентними характеристиками бінарних концептів NÄHE та DISTANZ. У 

сучасній лінгвістиці ПРОСТІР розглядають як найбільш абстрактний концепт, 

який співвідносять із навколоземним простором, «гіперпростором», простором 

літератури, віртуальним місцем, створеним мікрочіпом, відлюдним місцем, де 

можна знайти щастя, відрізком твору, будинком, у якому виросла людина, або 

містом, що залишилося позаду [262, c. 319]. 

За такого підходу всю культуру тлумачать як діяльність, спрямовану на 

організацію ПРОСТОРУ, пов’язуючи його з концептуальною картиною світу 

[214, с. 78]. 

Людина обирає себе точкою відліку. У цьому аспекті простір і людина 

пов’язані особливим відношенням: простір ділиться або ж реалізується, коли в 

дію вступає класифікатор (творець, деміург, зрештою – кожна людина). Тоді 

членування простору виступає як суб’єктивне, умовне в тому сенсі, що один і той 

самий фрагмент може проявлятися під різними знаками залежно від масштабу та 

положення класифікатора. Стабільність могла би бути досягнена за наявності 

єдиного класифікатора й постійної точки відліку [223, c. 137]. 

Людина, як відомо, мислить себе в єдності тіла та душі. При цьому 

пріоритетною визнано, передусім, її тілесну оболонку, адже саме тіло є найбільш 

очевидним проявом відмінності людини від інших. Не випадково, тіло береться за 

зразок для внутрішньої репрезентації, з одного боку, душі людини, яка бачиться 

зовні, подібно тілу, а з іншого – усього матеріального світу, у якому людина живе 

[15, с. 63]. Тому під час пояснення принципів концептуалізації й мовного 
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означування простору погоджуємося з тезою, що простір не існував би для 

людини, якби вона не мала тіла [140, с. 142]. 

Із-поміж концептів, які відображають просторове сприйняття людини, 

розглядаємо концепт ВМІСТИЩЕ. Серед учених, котрі звернули увагу на 

концепт ВМІСТИЩЕ з позиції когнітивного підходу, найбільш відомими є 

М. Джонсон та Дж. Лакофф [100]. Вони вважають, що людина являє собою 

фізичну істоту, обмежену у визначеному просторі й відокремлену від решти світу 

поверхнею нашої шкіри. Поняття ВМІЩЕННЯ дослідники вважають однією з 

концептуальних репрезентацій, яка пов’язує простір і мову [269, c. 564]. 

Отже, мовна особистість (ich (Agens)) прокламує предметний фрейм, схему 

способу буття: ДЕХТО (Agens) існує ТАК (прояви близькості).  

Лінгвісти також звертають увагу на тлумачення простору І. Кантом як 

контейнера для об’єктів, сприйнятих людиною, із якого можна вилучити речі, але 

без нього обійтися неможливо [260, c. 434]. В образ-схемі КОНТЕЙНЕР 

виокремлюють три елементи, що передбачають взаємне існування: внутрішню 

(внутрішній світ людини) та зовнішню (зовнішній світ людини) зони, а також 

межу між ними [252, c. 32].  

 Agens 

Fremd-Welt 

Fremd-Welt 

ВМІСТИЩЕ 

NÄHE 

Рисунок 2.5. Концептуальне поле концепту NÄHE 
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Концептуалізація особистісного простору ґрунтується на взаємодії тіла 

людини зі сприйняттям, що дає підстави для диференціації двох просторів – 

об’єктивного, який існує поза свідомістю людини й співвідноситься зі Спів-

світом/Mit-Welt, Навколо-світом/Um-Welt, Чужо-світом/Fremd-Welt, та 

суб’єктивного, або ж Я-світу/Ich-Welt, утвореного в процесі сприйняття й 

самосприйняття (див. рис. 2.5). Спостерігач концептуалізує КОНТЕЙНЕР у двох 

перспективах: зовнішній, тобто як об’єкт, та внутрішній, як замкнений простір. 

Близькість проявляється у посесивному фреймі, схемі інклюзивності: ДЕЩО-

контейнер (внутрішній світ/зовнішній світ) має ДЕЩО-вміст.  

2.1.4.2. Ядерні й переферійні компоненти концепту NÄHE 

Внутрішній та зовнішній світи перебувають у відносинах тісного взаємного 

поєднання, суміщення, що є доказом їх невіддільності, неперервності їх 

взаємотрансформацій, а також того факту, що Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-

світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt є зовнішньою формою споглядання світу, а 

Я-світ/Ich-Welt – внутрішньою. Вони утворюють єдиний континуум. 

Внутрішній світ має своє наповнення та реалізується в предметному 

фреймі, локативній схемі: ДЕЩО існує ТАМ-місце (локатив): внутрішній світ 

існує там (у думках, переконаннях, цінностях): 

Die Triebe galten als die Grundelemente der moralischen und gesellschaftlichen 

Wirklichkeit, und die Moral-und Gesellschaftslehre geriet in die Nähe einer Physik und 

Mechanik der Triebe [346, с. 65/DWDS]; Die Schwäche dieses Konzepts von der Kunst, 

das für Wiener freilich nur eine Seite einer Zwiespältigkeit ist – die andere, 

gegensätzliche Seite ist «die reduktionistische Tendenz» der Wiener Gruppe – scheint 

mir die allzugroße und dafür zuwenig reflektierte Nähe zur Religion zu sein [349, 

с. 155/DWDS]; Ich werde zu Ihnen – den Menschen – kommen, weil ich in der Nähe 

Ihrer Hoffnungen und dem stillen alltäglichen Mut der Arbeitnehmerfamilien sein 

möchte [Archiv der Gegenwart. Bd. 70. 18.08.2000/DWDS]; An einer Stelle seiner 

Abhandlung läßt er durchblicken, daß derjenige, der sich durch Kultur dem Ideal 

annähert, was sein Fall ist, demjenigen vorzuziehen ist, den die Schubkraft der Natur in 
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die Nähe des Ideals befördert [346, с. 420/DWDS]. 

Отже, внутрішній світ існує в релігійних переконаннях, сподіваннях, 

моральних устоях, культурних ідеалах тощо. Я-світ/Ich-Welt є (існує) in der Nähe 

zur Religion, in der Nähe Ihrer Hoffnungen, die Nähe der Moral-und 

Gesellschaftslehre, in der Nähe des Ideals. 

Ядерний компонет ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) реалізується в 

компаративному фреймі, схемі подібності-метафори: ДЕЩО-компаратив є 

ніби ДЕЩО-корелят: внутрішній світ є ніби стабільність: 

In der Nähe von Kindern fühlte sie sich einigermaßen sicher, fast unsichtbar 

[345, с. 247/DWDS]; Es war eine Nähe, über die nicht gesprochen werden mußte [343, 

с. 78/DWDS]; Viel zu lange hatte er schon in diesem Zustand der 

Familienbenommenheit vor sich hingedämmert, er wollte zurück zu seinem klaren, 

zielstrebigen, erfolgreichen Leben und nichts mehr zu schaffen haben mit der 

Verwirrung der Gefühle, die von seinen Eltern ausging, von dieser Nähe, zu der sie 

schon lange kein Recht mehr hatten [323, с. 270/DWDS]. 

Внутрішній світ є (ніби) почуттям упевненості, відчуття внутрішнього 

комфорту, цілеспрямованого, упорядкованого, успішного життя. Я-світ/Ich-Welt є 

(ніби) Sicherfühlen, eine Nähe, über die nicht gesprochen werden mußte, Nähe des 

zielstrebigen, erfolgreichen Lebens. 

Кожна людина живе своїм внутрішнім світом. Для неї важливі власні 

погляди, переконання, установки, так би мовити – вона є інтровертом. Локус 

уваги звернено на внутрішні порухи. Він стежить за розвитком своїх інтересів, 

творчістю. Мовна особистість позиціонує себе в акціональному фреймі, схемі- 

стимулі (ціль, причина): ДЕХТО-агенс діє заради ЦІЛЬ: агенс діє заради 

саморозвитку, творчості: 

Mehr noch als um Toleranz für Außenseiter und deren unkonventionelle Wege 

geht es in ihren Filmen um die intime Nähe von sozialem Aufstieg und der Heimsuchung 

durch die Furcht vor Armut, um die enge Verwandtschaft von mühsam erkämpftem 

Erfolg und dem Scheitern [Die Zeit. 03.02.2000. Nr. 6/DWDS]. Die Nähe zu den Elfen 

entstand vermutlich durch die feinen Schnitzereien und zarten Gebrauchsgegenstände 
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wie Zahnstocher, Brieföffner oder Billardkugeln, die aus Elfenbein verfertigt wurden 

[336, с. 132/DWDS]; Wegen der Nähe zu Pflanzen, in die ich als Dorfkind geraten war, 

schrieb ich auch den Stadtpflanzen Absichten zu [343, с. 92/DWDS]; Er verspürte eine 

Nähe zu der Grausamkeit des Elements wie einen tiefen, tröstlichen Schmerz [323, 

с. 24/DWDS]. 

Отже, агенс діє заради зйомки фільмів, інтересу до рослинного світу, 

створення власних образів (елемент жорстокості), персонажів (ельфів), загалом 

те, що йому цікаве й близьке. Agens діє wegen der Verfilmung, wegen der Nähe zu 

Pflanzen, Nähe zu den Elfen, verspürte eine Nähe zu der Grausamkeit des Elements.  

Отже, ядерним компонентом концепту NÄHE виступає ВНУТРІШНІЙ СВІТ 

(ICH-WELT) із реалізацією таких когнітивних ознак, як місце реалізації 

(Meinungen, Gedanken, Überzeugungen), мета, стимул (Selbstverwirklichung, 

Kreativität) та якість реалізації (Stabilität, Sicherheit) (див. рис. 2.6).  

Концептосистема бінарного концепту NÄHE формується у вигляді ядерного 

компоненту ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) і периферійного – 

Рисунок 2.6. Фреймова мережа концепту NÄHE, ядерний компонент 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) 

існує ТАМ місце 

Meinungen, 

Gedanken, 

Überzeugungen 

Ich/Agens 

існує/є ТАК 

Вмістище/контейнер 

прояви NÄHE 

має дещо ВМІСТ 

внутрішній світ 

Ich-Welt 

є немовби 

КОРЕЛЯТ 

Stabilität, 

Sicherheit 

діє для дещо МЕТА 

Selbstverwirklichung 

Kreativität 
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НОРМАТИВНІСТЬ (Fremd-Welt).  

Під час виділення ядерного компоненту ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) 

головними факторами є відчуття, переживання й оцінка особистістю своїх 

відносин із соціумом (реалізація рівнів особистісного простору – Mit-Welt, Um-

Welt). 

Образ-схема ВМІСТИЩЕ реалізується в посесивному фреймі, який 

відображає зв’язок між предметами: відношення інклюзивності: ДЕЩО-

контейнер (зовнішній світ) має ДЕЩО-вміст (Mit-Welt, Um-Welt).  

Ядерний компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) відзначається своїм 

наповненням та реалізується в компаративному фреймі, схемі тотожності: 

ДЕЩО-компаратив є/як/ДЕЩО-корелят. Відбувається реалізація 

концептуальної ознаки форми вияву: зовнішній світ є/як/ніжність, закоханість: 

Sie braucht ihn trotzdem hier in der Garderobe, sie muß ihn in der Nähe wissen, 

wenn das Kostüm auf den Ständer gehängt und die Perücke abgenommen wird, wenn 

sie den Kopf zurücklehnt und die Augen schließt, wenn sie dann endlich den Vorhang 

beiseite schiebt und ihre Alltagskleider dort vom Bügel nimmt [322, с. 153/DWDS]; Sie 

wüßte ihn ganz einfach gern in ihrer Nähe, wenn sie sich für eine neue Rolle 

entscheiden muß, er müßte gar nichts sagen, es würde ihr schon reichen, ihn nur wie 

früher dort auf dem Hocker sitzen zu sehen mit einem aufgeschlagenen Libretto auf den 

Knien. Wann immer sie eine leichte Unsicherheit verspürt, schaut sie jene 

Photographien an, die ihr Verlobter früher hat von sich aufnehmen lassen [322, с. 145/ 

DWDS]; Sie müssen ihn vor die Wahl gestellt haben, entweder in der Nähe seiner 

Verlobten zu bleiben, oder auf vorerst unbestimmte Zeit an einem Geheimauftrag 

teilzunehmen, ohne ein offenes Wort selbst seinen nächsten Angehörigen gegenüber 

[322, с. 156/DWDS]. 

Закохана людина стає залежною від об’єкта свого захоплення, їй неминуче 

потрібна присутність коханого; просторова віддаль сприймається дуже болюче та 

вкрай негативно. 

Es geht in diesen Träumen zwar um körperliche Nähe [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 

4/DWDS]; Auf jeden Fall stehen sich Mann und Frau in der Erotik mit verschiedenen 
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Sinneswahrnehmungen gegenüber: mit dem pornographischen Blick der Mann und der 

ganzheitlichen Berührungssensibilität die Frau, die auf Nähe, Hautkontakt und 

allgemeine Schmuserei spezialisiert ist [351, с. 214/DWDS]; Ihn in dem 

wiederzuerkennen, was mich umgab; einen Abglanz Seiner in den Menschen 

wiederzufinden; Seine Nähe zu spüren, indem ich allein durch sie lebte, ihr Leben zu 

meinem machte, vorbehaltlos [348, с. 466/DWDS]; Und doch suche ich ihre Nähe, 

jeder Vorwand ist mir recht, und in der Schule ergibt sich häufig Gelegenheit, neben ihr 

zu stehen, ihr Haar zu riechen [348, с. 222/DWDS]. 

Зовнішній світ є/як/körperliche Nähe, Nähe seiner Verlobten, Nähe, 

Hautkontakt und allgemeine Schmuserei, Berührungssensibilität. Закохана людина 

бажає бачити об’єкт свого захоплення в безпосередній близькості, постійно 

відчувати його присутність, тілесний (тактильний) контакт є дуже важливим (ihn 

brauchen, in der Nähe wissen, es würde schon reichen, ihn zu sehen, Nähe spüren, 

durch sie leben, ihr Leben zu seinem machen, Nähe suchen, neben ihr stehen, ihr Haar 

riechen). 

Реалізація концептуальної ознаки форма вияву: зовнішній світ 

є/як/довірливість: 

SCHÄUBLE bestritt, dass die personelle Nähe KOHLs zu seinem Bruder jemals 

so eng war, wie immer behauptet worden sei [Archiv der Gegenwart. Bd. 70. 

27.02.2000/DWDS]; Ihre fünfeinhalbjährige Tochter geht bis zum Mittag in die Kita, 

ihren anderthalbjährigen Sohn will sie aber noch ständig in ihrer Nähe haben [Die 

Zeit. 23.03.2000. Nr. 1/DWDS]; Insofern spürte er, bei aller Bewunderung für den nun 

schon das politische Leben eines ganzen Menschenalters beherrschenden 

«Reichsgründer» - dem er sogleich seine Aufwartung als neuer Firmenchef machte -, 

eine weit größere Nähe zum Enkel jenes Kaisers, dem sein Vater so viel verdankte, zu 

dem Mann, der, drei Jahre jünger als er selber, ein Jahr nachdem er die Firma 

übernommen hatte, als Wilhelm II. den Thron bestieg [329, с. 249/DWDS]; Vielleicht 

hatte sie in mir einen alten Bekannten entdeckt, weil wir uns schon gestern begegnet 

waren – und das zur Zeit wohl eine ungewöhnliche Nähe für sie erzeugen dürfte [327, 

с. 87/DWDS]; Wie fühle ich mich in seiner Nähe geborgen [355, с. 251/DWDS];. Die 
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tagtägliche Nähe jedoch erzeugte eine fast familiäre Vertrautheit, die alle Vorlieben 

und Geheimnisse, die Anton mit anderen teilte, mitunter aufwog [350, с. 361/DWDS]. 

Зовнішній світ є/як/personelle Nähe zu jemandem, eine weit größere Nähe, ein 

alter Bekannte, eine ungewöhnliche Nähe, Geborgenheit, Vertrautheit. Відчуття 

довірливості засвідчує тісний емоційний, духовний, інтелектуальний контакт, 

рушійним фактором є позитивність сприйняття (Nähe erzeugen, sich geborgen 

fühlen, zu j-m so eng sein, viel verdanken). 

Ядерний компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) реалізується слоті 

акціонального фрейму СТИМУЛ, МЕТА: ДЕХТО-агенс діє заради ЦІЛЬ: агенс 

діє заради розради, порозуміння: 

Zauberzunge war groß, fast zu groß für den Verschlag, aber seine Nähe war 

beruhigend, auch wenn sein Herz ebenso schnell schlug wie das von Farid [328, 

с. 497/DWDS]; Klein, schmächtig, suchte er in dessen Nähe Schutz [331, с. 33/DWDS]; 

Nur widerstrebend löste Katja sich aus dem weichen, aber bestimmten Griff, hätte sich 

zu gern einfach an diese Brust gelehnt, ihren Kopf an Renis Schulter gelegt, diese 

Schulter oder eine andere, Nähe spüren, Trost finden bei einem Körper, der nur da ist, 

nichts fordert, nichts gibt [331, с. 33/DWDS]; Häufig unterbricht er ihn, indem er sich 

vorbeugt, die Hand ausstreckt und jemanden in seiner Nähe in freundlichster Weise 

anspricht [350, с. 611/DWDS]; Ich habe Nähe gesucht und noch mal Nähe [Berliner 

Zeitung. 20.02.1998/DWDS]. 

Отже, агенс діє, аби знайти співбесідника, порадника, друга, близькість 

якого є бажаною. Наявність «своєї» людини надає впевненості, відчуття 

захищеності, спокою, розради (Nähe suchen, spüren, Trost finden, Nähe іst 

beruhigend). Agens діє wegen der Ruhe, freundlichster Weise, des Schutzes, Trostеs. 

Професійна діяльність – невід’ємна частина людського життя (актуалізація 

четвертого рівня особистісного простору – Um-Welt). Самореалізація в 

професійному колі відіграє істотну роль для особистості. Важливим чинником є 

також мікроклімат, у позитивному оточенні ефективність праці буде вищою 

(Freundlichkeit erweisеn, Wärme aus der Nähe spürеn, helfen, neuen Übergang 

finden). Отже, відбувається активізація акціонального фрейму, схеми-стимула: 
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ДЕХТО-агенс діє заради ЦІЛЬ: агенс діє заради готовності допомогти: 

Daß der Kulturkritiker beim Dichter ist, ihm Freundlichkeit erweist, nimmt der 

Dichter erstens als Beweis für seinen Dichter-Status – ach, ganz unter uns gesagt: ein 

wirklicher Dichter ist man ja heute – in dieser Gesellschaft – erst, wenn ein 

Kulturkritiker da ist, wenn man dessen Verletzlichkeit, dessen Wärme aus der Nähe 

spürt [349, с. 38/DWDS]; Ja, das Mitleid war (ist) der einzige Grund, warum sich so 

viele Tiere immerzu in der Nähe der Menschen aufhalten: um ihnen beizustehen [330, 

с. 71/DWDS]; Trägt persönliche Nähe über die Zeit dazu bei, nach dem pfälzischen 

Motto «mir kenne uns, mir helfe uns»? [Die Zeit. 10.02.2000. Nr. 7/DWDS]; Diese 

Nähe in einigen Punkten hilft ihnen – auch wenn es paradox erscheint –, den neuen 

Übergang zu finden [347, с. 156/DWDS]; Ziel der neuen Gewerkschaft sei auch mehr 

Nähe zu den Beschäftigten [Berliner Zeitung. 25.05.1998/DWDS]. Отож, Agens діє 

wegen der Freundlichkeit, Hilfе, persönlichen Nähe, dеs Mitleids, mehr Nähe zu den 

Beschäftigten. 

Наступний різновид акціонального фрейму – схема контакту: ДЕХТО-

агенс діє на ДЕХТО/ДЕЩО-паціенс з метою: 

Der Angesprochene freute sich, die Umstehenden staunten über die von Rau 

vermittelte Nähe genauso wie über sein phänomenales Gedächtnis und erzählten es 

weiter [Die Zeit. 27.01.2000. Nr. 5/DWDS]; Die Nähe zu Kohl machte ihn groß [Die 

Zeit. 03.02.2000. Nr. 6/DWDS]; Für alle, die ADS als Tatsache akzeptieren, erhebt es 

das Nächstliegende zum pädagogischen Programm und beauftragt damit ein 

wachsames Team, das aus den Eltern, Lehrern, Ärzten und dem Kind selbst bestehen 

soll: Liebe, Zuwendung und Wertschätzung braucht ein Kind, körperliche Nähe nicht zu 

vergessen [Die Zeit. 02.03.2000. Nr. 10/DWDS]; Es ist sonderbar, daß man sich sehr 

glücklich finden kann unter dem Einfluß eines Geistes... bloß durch seine Nähe, und daß 

man ihn mit jeder Meile, die von ihm entfernt, mehr entbehren muß [346, 

с. 432/DWDS]; Und eine Lust ists wie er alles weckt/Und stärkt und neu belebt um sich 

herum,/Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe/Gleich deutlicher sich wird in seiner 

Nähe!/Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,/Die eigentümliche, und zieht sie 

groß,/Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist,/...so weiß er aller Menschen/Vermögen zu 
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dem seinigen zu machen («Die Piccolomini», Vers 424-433) [346, с. 456/DWDS]; 

Solche Nähe von Ansichten und Erfahrung waren gute Gründe für Böwe, die Rolle 

anzunehmen. Das ist kein Schimanski, kein Revolverheld, eher ein bescheidener, 

uneitler Mann, der unter völlig veränderten Realitäten noch einmal von vorn anfängt 

[Berliner Zeitung. 27.01.1994/DWDS]. 

Отже, агенс діє на паціенс (співрозмовника, колегу, однодумця), при цьому 

здійснюючи на нього свій вплив, привертаючи на сторону власних думок, 

поглядів. Лексично це має таке вираження: wachsames Team, weiter erzählen, unter 

dem Einfluß eines Geistes sein, zu dem seinigen machen, vermittelte Nähe. Agens діє 

заради Nähe von Ansichten und Erfahrung, Erfahrungsaustausch. 

Отже, ядерним компонентом концепту NÄHE виступає ЗОВНІШНІЙ СВІТ 

(AUßENWELT) із реалізацією таких когнітивних ознак, як мета, стимул 

Ich/Agens 

існує/є ТАК 

NÄHE 

прояви NÄHE 

Zärtlichkeit, 

Liebe 

є як дещо КОРЕЛЯТ 

форма вияву 

Вмістище/контейнер 

зовнішній світ 

Zuverlässigkeit 

дія на дехто 

ПАЦІЕНС  

Erfahrungsaustausch 

діє для  

МЕТА 

Tröstung, 

Freude 
Hilfsbereitschaft 

Рисунок 2.7. Фреймова мережа концепту NÄHE, ядерний компонент 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) 
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(Tröstung, Freude Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch) та форма реалізації 

(Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe, Zuverlässigkeit) (див. рис. 2.7). 

Периферійний компонент НОРМАТИВНІСТЬ, що проявляється на 

четвертому рівні особистісного простору – Чужо-світ/Fremd-Welt, сприймається 

мовною особистістю як загальноприйняті правила поведінки, які покликані на 

позитивне, ненав’язливе спілкування обох сторін комунікативного процесу. 

Периферійний компонент НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT) 

реалізується в компаративному фреймі, схемі подоби: ДЕЩО-компаратив є ніби 

ДЕЩО-корелят: зовнішній світ є немовби стриманість, норми етикету: 

Wenn heute Aufrufe oder Bündnisse für Toleranz in die Welt gesetzt werden, dann 

schwingt üblicherweise die Aufforderung zu größerer Nähe und Vertrautheit mit dem 

Fremden, dem anderen mit [Die Zeit. 09.03.2000. Nr. 11/DWDS]; Sie sehen die Welt 

als Netzwerk von Gemeinschaften, in denen es gilt, durch Sprechen Nähe zum 

Gesprächspartner zu schaffen, Sympathie zu wecken und seine Aussage zu bestätigen 

[351, с. 140/DWDS]; Ihnen geht es nicht darum, Nähe herzustellen, sondern den 

eigenen Rang zu behaupten und die anderen auf ihre Plätze zu verweisen [351, 

с. 141/DWDS]; Das weckt den Verdacht, dass die Begeisterung für Telekommunikation 

und die Political Correctness der Fernstenliebe als Alibi für die gescheiterte Nähe 

herhalten müssen [Der Spiegel. 19.03.2001/DWDS]; Aber es dokumentierte eben doch, 

und insofern war es von einigem Gewicht, seine Nähe zur Staatsspitze und sicherte ihm 

im Umgang mit für ihn, das heißt für die Firma, wichtigen Behörden eine entsprechende 

Behandlung, die ihm lange Zeit in bisweilen demütigender Weise nicht zuteil geworden 

war; die vielen vergeblichen Eingaben erst des Vaters, dann der Mutter und schließlich 

zunehmend von ihm selber an den preußischen Staat, an das Handels- und an das 

Kriegsministerium, hat er nie vergessen [329, с. 157/DWDS]. 

Отож, зовнішній світ є немовби gescheiterte Nähe, die Aufforderung zu 

größerer Nähe und Vertrautheit mit dem Fremden. Нормативність, тобто ті 

правила, яких потрібно дотримуватися, щоби досягти гармонійного спілкування. 

Це стриманість, «рамка», у межах якої комфортно обом учасникам 

комунікативного акту. При цьому вона прокламує дотримання всіх рангів, 
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статусних позицій без ущемлення прав та відзначається толерантністю й 

позитивною маркованістю (Bündnisse für Toleranz, entsprechende Behandlung, Nähe 

zum Gesprächspartner schaffen, Sympathie wecken, Nähe herstellen). 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що концепт NÄHE концептуалізується у 

свідомості мовленнєвої особистості у вигляді концептуального поля таким чином: 

концепт NÄHE спирається на ядерні компоненти ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-

WELT) та ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT), периферійний компонент 

НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT). ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) 

деталізується за допомогою концептуальних ознак місце реалізації, мета, стимул 

і якість реалізації (есплікується концептами: Meinungen, Gedanken, 

Überzeugungen, Selbstverwirklichung, Kreativität, Stabilität, Sicherheit). ЗОВНІШНІЙ 

СВІТ (AUßENWELT) деталізується за допомогою таких концептуальних ознак, як 

мета, стимул та форма реалізації (концепти: Tröstung, Freude Hilfsbereitschaft, 

Erfahrungsaustausch, Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe, Zuverlässigkeit). 

Кожен концепт (від простого до найскладнішого) концептополя концепту 

NÄHE взаємодіє з іншими концептами, проте є автономним, тобто може 

функціонувати окремо від інших у межах концептуального поля. 

2.2. Образні характеристики концепту NÄHE 

Р. Ленекер розуміє під образом або ж образною схемою здатність по-

різному структурувати й розуміти зміст однієї й тієї самої когнітивної області 

[256, с. 35]. Категорія образу з’явилась унаслідок відділення знання про 

навколишній світ від предметів і тілесних органів, за допомогою яких воно 

дається людині, проте це стало можливим лише співвідносячись із ними [159]. 

Образи – це породження індивідуальної свідомості, поняття – продукти 

суспільно-історичного розвитку психіки [150, с. 366]. Із позиції чуттєвого 

пізнання образ – це відчуття, сприйняття, уявлення; на мисленнєвому рівні – 

поняття, судження, твердження [212, с. 907]. Матеріальною основою втілення 

образу виступають практичні дії, мова, різноманітні знакові моделі. За формою 

образ є чуттєвим, а за змістом – не лише чуттєвим, а й раціональним – образ 
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близькості (віддаленості) [22, с. 342]. У чуттєвому образі може бути вміщене 

будь-яке абстрактне наповнення. Матеріалом для образу є не лише просторово-

часові уявлення (тактильні, зорові, слухові, смакові та ін.), але й внутрішнє 

мовлення (назва абстрактного поняття чи його опис із допомогою ключових слів) 

[210, с. 109]. 

Відчуття є процесом взаємодії організму зі середовищем, унаслідок якого 

формуються уявлення про його якості. Рівень уявлень, тобто вторинних образів 

пам’яті, забезпечує накопичення людиною перцептивного досвіду. Пізнавальні 

процеси формують образи: відчуття й сприйняття – первинні (сенсорні та 

перцептивні), пам’ять й уява – вторинні (уявлення) [150, с.180, с. 365]. У 

первинних образах відображено конкретні об’єкти, а в уявленнях вони вже 

узагальнені. Далі формуються поняття. Завдяки образному компонентові слово 

здійснює бажаний вплив на слухача. 

Образний складник концепту передбачає опис досвіду, пов’язаного з цим 

концептом, характеристику його асоціативних ознак [80, с. 58]. Образний 

компонент значення формується асоціаціями, які утворились у свідомості носія 

мови. 

2.2.1. Асоціативно-образні реакції на ключове ім’я концепту NÄHE 

Асоціативні реакції вивчались шляхом проведення вільного асоціативного 

експерименту та експериментальною верифікацією моделі концепту. Із метою 

виявлення специфіки наповнення концептів NÄHE та DISTANZ у німецькій 

мовній свідомості проведено вільний асоціативний експеримент, у якому взяли 

участь 100 носіїв німецької мови, представників різних професій і соціальних 

груп. Вік інформантів – 17–80 років. Рідна мова – німецька. 

Під час проведення експерименту ми звернулися до опитування 

інформантів, запропонувавши їм написати асоціативні реакції на NÄHE і 

DISTANZ за допомогою іменників, прикметників, метафоричних образів, а також 

висвітлення ситуацій, у яких проявляються згадані асоціації (див. додаток Ж). 

Результати тестування розділилися на чотири групи залежно від емоційного, 
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інтелектуального, фізичного й духовного досвіду. Імена асоціацій слугували 

основою для виокремлення образних характеристик концептів. Із метою 

підвищення рівня достовірності результатів відібрано такі асоціації, які 

повторюються не менше ніж два рази та мають один корінь або синонімічне 

значення. Слова, які вжиті один раз, не наведені. 

Поняття близькості інформанти розуміють як: 

1) комфортне відчуття себе, свого внутрішнього стану, благополуччя та 

представлене таким іменниковим рядом: Wohlbefinden, Wohlempfinden, Wohlgefühl, 

Wohlfühlen (10 %); 

2) гармонія (Harmonie 4 %); 

3) упевненість у собі (Sicherheit 7 %); 

4) відчуття захищеності (Geborgenheit 15 %); 

5) щастя (Glück 5 %); 

6) задоволення (Genuss, Spaß, Zufriedenheit 10 %); 

7) надія (Hoffnung 3 %); 

8) успішність (Erfolg 3 %); 

9) інтелектуальність, креативність (Intelligenz 5 %); 

10) радість (Fröhlichkeit, Freude 10 %). 

Прикметникова та дієприкметникова палітра наводить такі прояви 

внутрішньої комфортабельності особи: захищений (geborgen 3 %), затишний 

(gemütlich 3 %), гармонічний (harmonisch 8 %), впевнений (sicher 3 %), щасливий 

(glücklich 7 %), задоволений (zufrieden, befriedigt 3 %), сповнений надії 

(hoffnungsvoll 4 %), благополучний (wohlfühlend 3 %), веселий (fröhlich 2 %), 

активний (у значенні «непосидючий; той, що шукає гострих відчуттів; легкий на 

підйом» (unbeschwert, gefährlich 4 %)). 

Цікавий той факт, що іменниковому ряду відповідає аналогічно забарвлений 

прикметниковий ряд. Наведені асоціації співвіднесені з Я-світом/Ich-Welt та 

унаочнюють внутрішньо стабільну, успішну, самозреалізовану, гармонійну 

особистість (див. табл. 2.1). 

Концепт NÄHE асоціюється в носіїв німецької мови з такими концептами, 
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як Glaube 8 %, Heiligkeit 3 % (віра, святість), що також стосується Я-світу/Ich-

Welt, когнітивного сегменту – власні переконання, цінності, актуалізація 

духовного, емоційного досвіду. 

Таблиця 2.1 

Імена асоціацій концепту NÄHE залежно від виду людського досвіду 

(у дужках указано кількість асоціативних реакцій) 

Вид досвіду Іменник Прикметник Загальна 

кількість 

Духовний 

досвід 

 

Harmonie (4) harmonisch (8) 12 

Sicherheit (7) sicher (3) 10 

Geborgenheit 

(15) 

geborgen, 

gemütlich (6) 

21 

Hoffnung (3) hoffnungsvoll (4) 7 

Glück (5) glücklich (7) 12 

Genuss, Spaß, 

Zufriedenheit 

(10) 

zufrieden, befriedigt 

(3) 

13 

Емоційний 

досвід 

Wohlgefühl (10) wohlfühlend (3) 13 

Fröhlichkeit (4), 

Freude (6) 

fröhlich, erfreulich 

(2) 

12 

Інтелектуальний 

досвід 

Intelligenz (5), 

Erfolg (3) 

unbeschwert, 

gefährlich (4) 

12 

 

Поняття близькості передбачає об’єднання людей, поєднаних або спільною 

діяльністю, або ж думками, поглядами, або просто знайомих: Zusammenhalt 5 %, 

Beziehung 10 % Zusammengehörigkeit 3 %, Verbundenheit 2 %, Verbindung 2 %, 

Bindung 2 %, Gemeinsamkeit 3 %, Kontakt 4 %, Gemeinschaft 3 %, Bekanntschaft 2 %, 

Partnerschaft 2 %, Gruppe, Kreis 5 %. Зазначені лексеми відображають фізичний, 

духовний, емоційний досвіди. Загальна кількість становить 43 %, тобто носії 

мови вбачають у близькості контакт, спільне перебування, зв’язок.  
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Наступними суміжними концептами до концепту NÄHE є: körperliche Nähe 

3 %, Körperberührung 4 %, Sex, Geschlechtsverkehr 6 %, Sexualität 3 %, Leidenschaft 

2 %, Zärtlichkeit 4 %, Umarmung 7 %, Anziehung 3 %, Sympathie 4 % (тілесна 

близькість, сексуальність, пристрасть, симпатія). У наведених прикладах 

реалізується фізичний, емоційний досвід. 

У німецькій лінгвокультурі концепт NÄHE співвіднесений із родом 

зайнятості, професією, професійною діяльністю: Arbeit, Stuhl 5 %, Verein 2 %, 

Schule 5 %, weitere Sprachkenntnisse 3 %, Musik, Kunst 2 %, Tanzen 2 %, DVD-Player 

2 %. Тут задіяні всі види досвіду – фізичний, духовний, інтелектуальний, 

емоційний. 

Найбільша кількісна репрезентація – це концепти «Liebe» (любов) 68 %, 

«Familie» (сім’я) 58 %, «Freunde» (друзі) 57 %. Це свідчить про важливу цінність 

для носіїв мови та сприймається як невід’ємний атрибут щасливого існування 

людини в суспільстві. 

Наступними асоціативними ознаками близькості є: 1) людяність 

(Menschlichkeit 4 %); 2) ввічливість (Höflichkeit 3 %); 3) комунікативність 

(Kommunikation 2 %); 4) дружелюбність (Freundlichkeit 4 %); 5) прихильність 

(Zuneigung 7 %); 6) співпереживання (Mitleid 2 %); 7) готовність допомогти 

(Hilfsbereitschaft 3 %); 8) уважність (Aufmerksamkeit 2 %). Дані ознаки позитивно 

забарвлені й спрямовані на успішну комунікацію. Важливим для комуніканта є 

вираження позитивно конотованих емоцій Gefühls-Nähe 5 %. Тут проявляється 

духовний, емоційний досвід. 

Образ концепту NÄHE пов’язаний із поняттями довіри, довірливих 

відносин, вірністю (Vertrauen, Zutraulichkeit 42 %), де втілюються духовний та 

емоційний досвід. 

Близькість до природи і тваринного світу (домашні улюбленці) експлікують 

такі асоціації: Natur, Tiere, Haustiere, Kuscheltier 7 %. Від людини вимагається 

піклування, турбота, тобто затрати емоційних, тілесних сил – емоційний, 

фізичний досвіди (див. табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2  

Побудова рівнів особистісного простору стосовно асоціативних реакцій 

інформантів 

Рівні 

особистісного 

простору 

Асоціативні реакції інформантів Заг. к-ть 

Я-світ 

(Ich-Welt) 

Glaube, Heiligkeit, Harmonie, Sicherheit, 

Geborgenheit, Hoffnung, Glück, Genuss, Spaß, 

Zufriedenheit, Wohlgefühl, Fröhlichkeit, 

Höflichkeit, Freude, Intelligenz, Erfolg 

16 % 

Спів-світ 

(Mit-Welt) 

Liebe, Familie, Freunde, Zusammenhalt, 

Zusammengehörigkeit, Gemeinsamkeit, 

körperliche Nähe, Körperberührung, Sex, 

Sexualität, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Umarmung, 

Anziehung, Sympathie, Zuneigung, Mitleid, 

Freundlichkeit, Haustiere, Vertrauen, 

Zutraulichkeit 

75 % 

Наколо-світ 

(Um-Welt) 

Partnerschaft, Bekanntschaft, Gemeinschaft, 

Verbindung, Bindung, Arbeit, Stuhl, Verein, 

Schule, Hilfsbereitschaft 

6 % 

Чужо-світ 

Fremd-Welt 

Kontakt, Gruppe, Kreis 3 % 

 

Виокремлені асоціації вживаються в різноманітих ситуаціях, де 

актуалізуються всі види людського досвіду: 

1) святкування сімейних свят, проведення часу в родинному колі (feiern; in 

der Familie zw. den Eltern, Geschwistern, Opa und Oma; kleine Geschwister (ihnen 

helfen, umarmen, trösten, etw. vorlesen, Geheimnisse);  

2) спільне перебування (wenn man häufig zusammen ist; die Nähe einer Person 

brauchen; neben ein ander sitzen; j-n um sich haben; zusammen Freizeit genießen; für 
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ein ander da sein; in jeder Situation im Alltag, in dennen wir urteilen und Menschen für 

uns wichtig einordnen. Demnoch sind sie uns nah); 

3) дружні стосунки (wenn man mit einer guten Freundin ein enges und gutes 

Verhältnis hat; intensive Freundschaft; unter Freunden erzählen; ausgehen); 

4) прояви любові (unter sich liebenden Menschen haben; bei geliebten 

Menschen, wo eine gewisse Anzieheung entsteht; küssen; Umarmung; wenn man 

jemanden gern hat und gerne in seine Nähe ist und sich dort wohlfühlt); 

5) церковне житя (Glaube an Gott; im Gottesdienst); 

6) підтримка, допомога (trösten; helfen; Beistand, Hilfe, Verständnis, 

Unterstützung im Alltag); 

7) спільні інтереси, зайнятість (gemeinsame Interessen; Ps3 zusammen spielen; 

SMS schreiben; beim Basketball spielen); 

8) довіра (wo Vertrauen herrscht, keine Geheimnisse); 

9) емоційна стабільність (wohlfühlen; die Nähe einer Person ist so beruhigend 

und es machz Freude; Gefühle zeigen; Gefühlsmomente; Freundschaft, Familie, Liebe 

ist das, was glücklich macht). 

Бінарний характер асоціацій виражається через лексеми Reichweite, 

Entfernung, Distanz 6 %, що постулює нерозривність існування досліджуваних 

концептів NÄHE та DISTANZ, їх бінарну природу. 

Атрибутивна диверсифікація розділилася таким чином: 1) оцінний 

компонент (gut 5 %, schön 12 %, wichtig 2 %, nett 6 %, wunderbar, wunderschön 6 %, 

angenehm 11 %); 2) просторовий (nah 9 %, groß 2 %, unendlich 3 %); 3) емоційний 

(innig 5 %, herzlich, warmherzig 3 %, einfühlsam 3 %, zärtlich 2 %, mitfühlend 2 %, 

lieb, liebhaft, liebevoll, liebenswert 17 %, ehrlich 2 %); 4) кінетичний (eng 5 %, dicht 

2 %, kuschelig 6 %); 5) температурний (warm 22 %, wärmend 3 %, strahlend 2 %, 

heiß 2 %); 6) зоровий (wenig Kosmetik 2 %, hell 2 %, diffus 2 %); 7) смаковий (süß 

3  %); 8) спрямований на співпрацю (hilfsbereit, helfend 4 %, verbunden 2 %, 

vertraut, vertraulich, vertrauenswürdig, vertrauensvoll 16 %, freundlich 8 %, 

respektiernd, respektvoll 3 %, unterstützend 2 %). 

Метафоричне осмислення концепту NÄHE має такі образи:  



98 

1) локативний образ домівки, гнізда, батьківщина: Haus, Umhaus, Zuhause, 

Wohnung, Nest, Heimat 11 %; 

2) теплові образи: тепло/Wärme 36 %, сонце/Sonne 10 %, сонячні 

промені/Sonnenstrahlen 2 %, ясність/Helligkeit 2 %, світло від свічі/Kerzenschein 2 

%, вогонь/Feuer 2 %, камін/Kamin 2 %, світло/Licht 4 %, які продукують не лише 

тепло, а й світло. Частково можна віднести Frühling як пору року, коли настає 

тепло; 

3) природа: Boden, Luft, Wasser, Meer, Wälder, Strand 8 %. 

Цікавий образ Schutzmantel, хоча він ужитий один раз, проте яскраво 

унаочнює поняття захищеності. 

Отже, образні характеристики концепту NÄHE здебільшого збігаються з 

когнітивними сегментами, виокремленими в поняттєвому складнику, що 

підтверджує достовірність отриманих результатів. Виділено внутрішній 

світ/зовнішній світ особистості з відповідними їх проявами та впливами на 

комунікативну поведінку. Цікавим є той факт, що найбільша частка проявів 

близькості припадає на Спів-світ/Mit-Welt. Це вказує на готовність німецької 

спільноти йти на контакт, але серед добре знайомих йому людей. 

2.2.2 Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю 

концепту NÄHE 

В електронному корпусі DWDS концепт NÄHE найповніше представлений 

такою частиною мови, як прикметник. Вилучення смислових атрибутів ставило 

своєю ціллю асоціативне осмислення інформації. Реконструкція словесних 

образів атрибутивної сполучуваності уможливила виокремлення певних 

атрибутивно-субстантивних моделей, які можуть бути потрактовані як спосіб 

пізнання, пояснення й структурування світу. 

Під перцепцією розуміють складний психічний процес відображення 

предметів і явищ об’єктивної дійсності через органи чуття людини [3, с. 16]. Цей 

комплекс охоплює як перцептивні механізми обробки інформації, які йдуть від 

органів чуття, так і мисленнєві, когнітивні процеси. Під час кожного сприйняття 
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відбувається відтворення минулого досвіду людини, осмислення сприйнятого й 

емоції з цього приводу. Відображаючи об’єктивну дійсність, сприйняття робить 

це не пасивно, а залучає все психічне життя конкретної людини [24, с. 288]. 

Образне осмислення концепту здійснювалося на основі атрибутивної 

диверсифікації в електронному корпусі DWDS, оскільки прикметник як частина 

мови найповніше актуалізує концепт NÄHE (24 324 випадки вживання). Іменник 

переважно виступає в посесивному відношенні до лексеми Nähe, а також у 

локативному й темпоральному, що презентує NÄHE як просторово-часову 

відстань, що не є предметом дослідження. Прикметник уточнює й конкретизує, 

надає нових відтінків значенням концепту NÄHE, показує значущість цього 

явища в німецькій ККС. 

Перцепетивно-образний складник концепту NÄHE конституюється 

щонайменше трьома типами атрибутивно-субстантивної профілізації концептів: 

емоційним, просторовим та онтологічним. 

Емоційна профілізація пов’язана з необхідністю встановлення, яким 

чином мовні вирази відтворюють суть атрибутивно-субстантивної природи 

понять, що структурують повсякденну діяльність. Звернемось до розгляду 

структурного патерну БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК у тому вигляді, 

як він представлений у сучасній німецькій мові. Моделі цього патерну 

відображають випадки, коли одне поняття структурно впорядковується в термінах 

іншого, забезпечуючи системність сприйняття [100]. Цей патерн передбачає 

наявність таких моделей перцептивно-образного профілювання концепту:  

● Власне емоційна близькість: 

Seine Kinder selber zu erziehen schafft emotionale Nähe, Sicherheit, 

Geborgenheit und Liebe, was sich dann auch in der Schule sicherlich positiv auswirken 

würde [Die Zeit. 10.05.2001. Nr. 20/DWDS]; Momentweise erreicht Derschau die 

sinnliche Nähe amerikanischer Vorbilder: „Plötzlich/saß er vor mir/der Easyrider/aus 

Lunden (Holstein)/stahlblau/flachsblond/die vergammelten Quellejeans/wahnsinnig 

cool [Die Zeit. 12.06.1981. Nr. 25/DWDS]; Doch die amerikanische Autorin Ruth 

White rückt diese mit den Erinnerungen an ihre Kindheit durchsetzte Welt in eine 
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geradezu spürbare Nähe, erzählt voller Intimität und Takt [Die Zeit. 05.08.2004. 

Nr. 33/DWDS]. 

Людина стає нам близькою, коли ми переживаємо схожі емоції, відчуття. 

Позитивні почуття «зріднюють» співбесідників, дають хороший настрій та 

установку на успішний діалог, а також стимулюють бажання подальшої зустрічі. 

● Сердечна близькість: 

Wie fühlen wir die Verwandtschaft, die innige Nähe zu den Schachteln und 

Dosen, den Tuben und Gläsern auf Regalen aufgereiht, in Drahtkörbe gehäuft, 

eingeräumt, verdaut, weggeworfen, geschwind [338, с.208/DWDS]; Es offenbart 

vertraute Nähe und Erstaunen über seine Entwicklung [Die Zeit. 19.05.1955. 

Nr. 20/DWDS]; Keine Frage: die intime Nähe potenziert die Wirkung [Die Zeit. 

19.11.1998. Nr. 48/DWDS].  

Згадані в прикладах позитивні емоції довірливості, щирості, небайдужості, 

сердечності спонукають співбесідника до дії, окрилюючи його, даючи наснагу та 

віру у власні сили.  

● Духовна близькість: 

Hellas, zeitlich so fern von uns wie China räumlich, steht uns näher, und dabei ist 

diese geistige Nähe keineswegs so selbstverständlich [Die Zeit. 28.08.1959. 

Nr. 35/DWDS]; Ich werde nie müde, mich über unsere geistige Nähe zu wundern und 

daß wir uns auch äußerlich sehr ähnlich sind [Die Zeit. 02.09.1994. Nr. 36/DWDS]; 

Richtig ist, dass kulturelle Nähe und Bindungen über die Grenzen hinweg wichtige 

Faktoren sind [Die Zeit. 28.05.2009. Nr. 23/DWDS]; Das Gefühl der kulturellen Nähe 

und Verwandtschaft scheint langsam Oberhand zu gewinnen [Die Zeit. 26.10.1990. 

Nr. 44/DWDS]. 

Відчуття єдності, захищеності буде переважати. Так, наприклад, ситуація 

прохання про допомогу, поради й ін. відзначатиметься більшою симетричністю 

мовленнєвої ситуації, адже здійснюється серед рідних людей. Проблема іншого 

сприймається не відсторонено, а як власна, спостерігається переймання за долю 

людини. 

● Вдавана близькість характеризується негативною конотацією: 
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In der vermeintlichen Nähe zeigt sich zugleich die Ferne [Die Zeit. 05.01.2006. 

Nr. 02/DWDS]; Der Augenblick größter Nähe ist für Musil nur der scheinbarer Nähe; 

in Wahrheit ist es der Sturz in die Katastrophe [Die Zeit. 16.05.1986. Nr. 21/DWDS]; 

Ihre Karriere sei Zarah über alles gegangen, sagt Brigitte, das wurde ihr oft 

vorgeworfen – und ihre angebliche Nähe zu den Nazis, wie die 66-Jährige es formuliert 

[Die Zeit. 21.06.2001. Nr. 26/DWDS]. 

Ця модель пов’язана з когнітивним маркуванням явища, яке, на жаль, 

нерідко трапляється серед родинних стосунків, – це маскування, нещирість у 

стосунках. Наявність цих явищ серед близьких за своєю суттю людей завжди 

засуджується та є однозначно негативним. Така близькість є фактично фейковою 

(оболонкою, пеленою) і профілюється вона як негативний антипод попередніх 

моделей.  

Отже, патерн БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК, складаючись із 

чотирьох моделей (духовна, емоційна, сердечна, вдавана близькість), виявляється 

пов’язаною з емоційною сферою перцептивно-образного профілювання концепту 

NÄHE (є позитивно чи негативно маркованою) та відтворює діючий або ж 

пошкоджений зв’язок інтеракції. 

Наступним патерном перцептивно-образної репрезентації концепту NÄHE 

виступає БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК: 

● Родинна/дружня близькість:  

Wobei gelegentlich sogar ein geradezu proportionales Verhältnis zwischen dieser 

Freude und der verwandtschaftlichen Nähe zum Verstorbenen festzustellen ist, was 

beides den Anwohnern naturgemäß abgeht [Die Zeit. 11.03.1999. Nr. 11/DWDS]; 

Unmittelbarkeit, Offenheit, Nestwärme, nachbarliche Nähe [Der Spiegel. 

01.10.1984/DWDS]; Ihre fast freundschaftliche Nähe zur Kanzlerin ist bekannt [Die 

Zeit. 09.12.2010. Nr. 50/DWDS]; Auch zu Henri Thomas scheint sich diese brüderliche 

Nähe ergeben zu haben [Die Zeit. 17.07.2008. Nr. 30/DWDS]. 

Родинний зв’язок передбачає кровну спорідненість, яка визначається 

різними її ступенями (у правовій науці: перши й, другий ступені споріднення й 

ін.) (brüderlich, verwandtschaftlich), тобто кровний союз. Водночас у людському 
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житті зустрічаються люди, близькі стосунки з якими наближають їх до розряду 

«родичі по духу» (nachbarlich, freundschaftlich), тобто актуалізується емоційний, 

естетичний момент інтеракції. 

Родинні зв’язки, скріплені кровним спорідненням, перебувають у 

духовному зв’язку, який, звісно, накладає відбиток на подальші стосунки, 

визначає їх наперед та характеризується відвертістю, сердечністю й емоційністю. 

● Міра вияву близькості: 

Statt dem verzückten Blick der Madonna bestrickt uns die spürbare Nähe, mit der 

ihre Finger die Beine des Kindes umklammern, während dieses seine Hände 

übereinandergefaltet auf ihrer Schulter abgelegt hat [Die Zeit. 28.02.2008. 

Nr. 10/DWDS]; Es ist wie ein Schock, als der professionelle Beobachter James durch 

plötzliche Nähe, eine Umarmung, einen ängstlichen Blick die sichere Position des 

Außenstehenden aufgibt [Die Zeit. 24.11.2005. Nr. 48/DWDS]; Romy Schneider 

erzeugte eine intensive Nähe – und verschwand. – [Die Zeit. 29.11.2001. 

Nr. 49/DWDS]; Brendel ließ das Baureferat durchsuchen und stieß in den Akten an 

verschiedenen Stellen auf eine auffällige Nähe zwischen den städtischen Mitarbeitern 

und Vertretern der Wirtschaft, auch bei gemeinsamen Partys und Besuchen des 

Oktoberfestes [Die Zeit. 02.06.2008. Nr. 23/DWDS]. 

Для актуалізації цієї когнітивної моделі у вербальному арсеналі німецької 

лінгвокультури низка прикметників, що констатують факт наявності близькості, 

що відзначається зміненим, незвичним, нестандартним (spürbare, plötzliche, 

intensive, auffällige Nähe) станом, який привертає до себе увагу. Надалі це 

переростає в тенденцію збільшення проявів близькості. Модель унаочнює 

градацію проявів міжкомунікативних стосунків у висхідному напрямі (übergroße, 

größtmögliche, allzugroße Nähe): 

Dem ersten Eindruck dieser Tatsache zufolge müßte man während solcher Dauer 

erschöpfendes Wissen über den «anderen» gewonnen haben, da er einem dermaßen 

nah, hautnah ist, aber wie häufig übergroße Nähe nicht immer die beste Sichtweite 

darstellt, so gelten auch in diesem Falle Einschränkungen [Die Zeit. 20.06.1980. 

Nr. 26/DWDS]; Den Wunsch nach größtmöglicher Nähe zwischen persönlicher und 
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auktorialer Erscheinung des Schriftstellers oder, wie Yourcenar es selbst nannte, 

zwischen Person und Persönlichkeit, der sich zur Selbstverständlichkeit entwickelt hat, 

kann dies allerdings nicht befriedigen [Die Zeit. 12.06.2003. Nr. 25/DWDS]; Menschen 

in einem winzigen Ort, der einmal eine Hafenstadt war, werden durch die allzugroße 

Nähe, in der sie leben, und durch die Weitabgelegenheit des Städtchens in lanesam 

unter der Oberfläche schwelende Konflikte geführt [Die Zeit. 01.02.1951. 

Nr. 05/DWDS]. 

Завершальні складники атрибутивного ряду моделі «міра вияву близькості» 

демонструють неспроможність осягнути до кінця широту й розмаїття проявів 

(äußerstе, verblüffendе Nähe) близькості: 

Denn diese Carlotta begehrt ja ihren Gasparo Conti nicht nur auf der Bühne und 

aus sicherer ferne zu genießen, sondern will ihn in äußerster Nähe, körperlich und 

privat besitzen [Die Zeit. 04.11.1994 (online)/DWDS]; Verglichen mit anderen Texten 

der Zeit ist das Fragment nach Einschätzung von Brandes eher der «Trümmerliteratur» 

als dem sozialistischen Realismus zuzurechnen und zeige eine verblüffende Nähe auch 

zu Wolfgang Borchert oder Heinrich Böll [Die Zeit. 16.12.2014 (online)/DWDS]. 

Отже, структурна профілізація концепту NÄHE складається з двох патернів: 

БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК та БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ 

ЗВ’ЯЗОК, відтворюючи складну палітру відносин комунікантів. Слід зауважити 

на тому, що перцептивно-образне структурування понятійних областей є 

частковим, а не глобальним. Якби воно було глобальним, то один концепт 

повністю збігався б з іншим, а не розумівся б у його термінах [100, с. 33–34]. 

Просторова профілізація пов’язана з орієнтацією у просторі: «близько – 

далеко», «верх – низ», «усередині – ззовні», «передня сторона – задня сторона», 

«центральний – периферійний» й ін. Такі типи просторових відносин виникають 

унаслідок того, що людині притаманне тіло певної форми, яке взаємодіє з 

матеріальним світом [100, с. 35]. У випадку просторової профілізації концепту 

NÄHE актуалізуються лише дві із цих зазначених моделей:  

● Близькість у виявах «усередині – ззовні»: 

Sie kann es kaum ertragen, wenn er sich ihr unrasiert nähert, behauptet, der Bart 
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würde kratzen, und duldet körperliche Nähe erst, wenn er zur Klinge gegriffen hat und 

seine Wangen wieder dem Ideal der Rasierschaum-Werbung entsprechen [Die Zeit. 

20.12.2017. Nr. 01/DWDS]; «Alle diese Beziehungen zeigen die Wichtigkeit physischer 

Nähe», Schlussfolgerungen Fowler und Christakis im British Medical Journal [Die 

Zeit. 16.04.2009. Nr. 17/DWDS]. 

Приклади просторової профілізації вказують на зовнішній аспект, де тіло є 

такою оболонкою, що відповідає за зовнішні прояви. На противагу йому, душа 

апелює до внутрішніх станів людини, виступаючи внутрішнім репрезентантом 

протиставлення «усередині – ззовні»: 

Später, mit anderen norddeutschen Freunden die Erfahrung der «seelischen 

Nähe» – unübersetzbar! [Die Zeit. 22.10.1998. Nr. 44/DWDS]; Ihre Eltern haben sie 

darüber aufgeklärt, dass keine dieser Spielarten irgendetwas mit der zärtlichen 

Begegnung zu tun habe, mit der zwei Menschen ausleben [Zeit Magazin. 16.07.2009, 

Nr. 30/DWDS]. 

Відбувається боротьба між внутрішніми й зовнішніми виявами в 

мовленнєвих відносинах. 

● Близькість у виявах «далеко – близько» є другою моделлю атрибутивно-

субстантивної профілізації концепту NÄHE:  

Einige von Herrndorfs Geschichten zeigen auch eine sichtbare Nähe zu Ingo 

Schulze, der in seinen neuen Erzählungen, ebenfalls bewusst kunstlos, beansprucht, 

wirklich die Wirklichkeit zu beschreiben [Die Zeit. 22.03.2007. Nr. 13/DWDS];. Da ist 

es besser, wenn Eltern in direkter Nähe sind, um eingreifen und das ganze abfedern zu 

können», sagte Zimmermann [Die Zeit. 10.11.2017 (online)/DWDS];. Wenn der Schock 

weicht, sitzen die beiden dann nebeneinander auf der himmelblauen Couch wie das 

traurigste aller Tanzstundenpärchen, beinahe Hand in Hand, in unüberwindlicher Nähe 

[Die Zeit. 22.02.1991. Nr. 09/DWDS]. 

Близькість, яка перебуває в межах поля зору, тобто видима нам, відтворює 

поняття «близько» (sichtbar, direkt). Те, що ми не в змозі осягнути, залишається 

для нас далеким (unüberwindlich). Такі просторові орієнтації  на ґрунтуються на 

фізичному й культурному досвіді. Проміжним пунктом між протиставленням 
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«близько – далеко» можна вважати поняття відносності (relative Nähe): 

Wenn man den scheuen, in sich zurückgezogenen Boulez über Jahre hinweg aus 

relativer Nähe erlebt hat wie ich, vermittelt sich der Eindruck eines Mannes, der sich 

immer wieder selbst aufzog wie eine Uhr, um zu Höchstleistungen zu gelangen [Die 

Zeit. 26.03.2015. Nr. 13/DWDS]. 

Отже, просторовий патерн перцептивно-образної профілізації концепту 

NÄHE представлений двома видами протиставлення: «усередині – ззовні» та 

«близько – далеко». 

Онтологічна профілізація втілює досвід поводження з матеріальними 

об’єктами, створюючи основу для урізноманітнення онтологічних виявів 

концепту, тобто способів сприйняття подій, емоцій, ідей як матеріальних 

сутностей. Онтологічні вияви атрибутивно-субстантивної профілізації концепту 

NÄHE репрезентують нефізичний об’єкт як дещо цілісне й відчутне на дотик. 

Кількість таких онтологічних виявів є доволі значною [87, с. 49–50]. 

З атрибутивної диверсифікації виокремлено такі онтологічні моделі: 

● «Тепла» близькість: за наявності щирих, позитивних стосунків виникає 

почуття затишності, гармонійності, що втілюється через тактильний образ тепла 

(wärmende Nähe) – близькість, яка зігріває: 

Als Arbeitslosigkeit drohte, war die neue Freiheit in Gefahr und das alte Leben in 

der wärmenden Nähe lieber Gewohnheiten noch wichtiger als vorher [Die Welt. 

08.11.2001/DWDS]; Er spürt es kaum, so sehr beherrscht ihn der Gedanke an Sibylla 

und ihre wohltuende, wärmende Nähe [335, с. 253/DWDS]; Die beiden «alten 

Burschen», nun schon im Rentenalter, sind einander nie begegnet, erschaffen sich 

durch Briefe in den letzten Jahren ihres Lebens aber eine polternde, wärmende Nähe, 

die zum Schönsten gehört, was Dichter-Korrespondenz aus jener Zeit vor hundert 

Jahren bietet [Die Zeit. 16.09.1999. Nr. 38/DWDS]. 

● «Небезпечна» близькість: установлення близьких контактів і стосунків 

завжди відзначається певним ступенем ризику (riskante Nähe), оскільки ми не в 

змозі наперед спрогнозувати перебіг комунікативного акту, який може завдати 

нам незручностіей фізичних, емоційних, духовних: 
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Zwischenzeitlich geriet der Generalsekretär in riskante Nähe zum Prince-

Charles-Spott [ZEIT. 2000/DWDS];. Im Zeitungsbetrieb, im Filmgeschäft, im 

römischen Nachtleben der fünfziger und sechziger Jahre, in nächster Nähe zu den 

großen Fischen mit den berühmten Namen – Abendessen mit Moravia, Arbeitssymbiose 

mit Fellini – und in riskanter Nähe zu den Branchenhaien [ZEIT. 1994/DWDS]. 

● «Моторошна» близькість: Комунікативний акт, що характеризується 

занадто близькими проявами, здатен викликати почуття загрози, страху й 

небезпеки (наприклад порушення третього рівня особистісного простору мовця, 

коли керівник приділяє занадто багато уваги, ніж очікується у звичайних ділових 

стосунках) (beängstigende, unheimliche Nähe): 

Diesen vierten Gesichtspunkt hätte Eschenburg um so weniger außer Betracht 

lassen dürfen, als in jüngster Zeit unter den Wiedervereinigungspolitikern der 

Regierungsseite Kräfte sichtbar geworden sind, die sich in beängstigende Nähe zu 

Herrn W. [Die Zeit. 29.11.1996. Nr. 49/DWDS]; Selbst normale Gespräche machten 

ihn ratlos: «Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in einem solchen Gespräch 

vorkamen, in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich einmal in einem 

Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das 

einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen 

und Handlungen» [Die Zeit. 14.10.2004. Nr. 43/DWDS]. 

Позиція опонента сприймається з пересторогою й під скрупульозним 

поглядом (gefährliche, bedrohliche Nähe): 

«Die Brüder Karamasoff» entpuppten sich als ein Dostojewskij, der zeitweise in 

gefährliche Nähe der «Gräfin Maritza» geriet [Die Zeit. 22.05.1958. Nr. 21/DWDS]; 

Stölzl hat mittlerweile den Fokus verengt und doch noch einen richtigen Führerbunker 

auf die Bühne geholt, womit er in bedrohliche Nähe zu jener plakativen Eindeutigkeit 

gerät, die er bis dahin so intelligent vermieden hatte [Die Zeit. 28.01.2010. 

Nr. 05/DWDS]. 

Згадана вище ситуація спілкування негативно маркована та така, що 

зумовлює внутрішній супротив. 

● Нав’язлива близькість: близькість під час інтеракції може сприйматися 
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як небажане явище. Відтак у нашій уяві виникає асоціація з чимось, що «легко 

пристає, приклеюється» в буквальному сенсі слова (klebrige Nähe), незважаючи на 

відсутність бажання до взаємодії: Die nach einer nicht-traditionellen Lebensform 

zwischen klebriger Nähe und Beziehungslosigkeit suchen [Die Zeit. 23.09.2009. 

Nr. 40/DWDS]; Es ist wie die Anrufung eines toten Bruders, es ist klebrige Nähe, es ist, 

wie er in seinem Roman schildert, ein blinder inzestuöser Wahn [Die Zeit. 27.09.2007. 

Nr. 40/DWDS]. 

● Даремна близькість, яка не спрямована на конструктивний діалог, 

сприймається як украй негативне явище, яке не має шансу на реалізацію 

(vergebliche Nähe). У співбесідника є вже наперед заготовлений шаблон 

поведінки, яка б слугувала для розірвання близьких стосунків: Der Kaiser greift 

nach ihnen, doch sein Schattenboxen wird zum Zeichen vergeblicher Nähe, das sich auf 

der Seide wie eine Projektion in Schwarz und Weiß entfaltet [Die Zeit. 30.10.1987. 

Nr. 45/DWDS]; Die Malaise ihrer Figuren ist eine vergebliche Nähe [Die Zeit. 

10.04.1987. Nr. 16/DWDS]. 

● «Болісна» близькість: близькість сприймається як украй негативне 

явище, що супроводжується больовими відчуттями (quälende Nähe): Der 

Büroroman ist die geniale Reduktion des menschlichen Lebens im Büro auf das 

Wesentliche: auf das Zeitverstreichen, auf die überanstrengende Arbeitsvermeidung, 

auf die quälende Nähe von Menschen, denen man ferner nicht stehen könnte [Die Zeit. 

14.06.2006. Nr. 25/DWDS]. 

● Фатальна близькість: інтеракція відзначається абсолютною негативною 

спрямованістю, що зумовлює небажаний кінцевий результат (fatale Nähe). 

Близькість до когось чи чогось характеризується від’ємним показником: 

Eine Untersuchungskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft rückt 

den Forscher in fatale Nähe zum größten bisher bekannt gewordenen Fälschungsfall 

der deutschen Wissenschaft [Die Zeit. 06.07.2000. Nr. 28/DWDS]; Zwar muß nahezu 

jede wissenschaftliche Disziplin mit einem popularisierenden Halbvetter kämpfen, für 

den «im Grunde genommen» alles so einfach ist; die Nationalökonomie hat in diesem 

ständigen Gefecht gegen die terribles simplificateurs jedoch einen besonders schweren 
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Stand, bedingt durch die oft fatale Nähe zum Politischen [Die Zeit. 08.11.1956. 

Nr. 45/DWDS]; Man hat den Zölibat, die fatale Nähe zwischen Lehrern und Schülern in 

der Reformpädagogik, das unaufgeklärte und wahrscheinlich unaufhebbare 

Machtverhältnis von Erziehern und Abhängigen erörtert; nicht aber ist die 

Homosexualität als Quelle der Übergriffe denunziert worden [Die Zeit. 18.03.2010. 

Nr. 12/DWDS]. 

Таким чином, онтологічна профілізація концепту NÄHE представлена 

такою репрезентативною палітрою: «тепла, небезпечна, моторошна, нав’язлива, 

даремна, болісна, фатальна близькість». Всі моделі, окрім першої, містять 

негативну оцінку. 

Отже, перцептивно-образна репрезентація концепту NÄHE, здійснювана за 

допомогою численних атрибутивно-субстантивних словосполучень, демонструє 

цілісність образу близькості, який конотований як позитивно, так і негативно. 

Прикметникові сполучення дали змогу виокремити негативну маркованість, котра 

виступає не основною, проте додатковою ознакою досліджуваних ментальних 

сутностей. Розуміння близькості німецькою лінгвоспільнотою зумовлене рухом 

вектора по градуальній шкалі. Рух у напрямку до близькості – позитивно 

маркований, але, коли переходить межу Я-світу, втручаючись у нього, 

відбувається супротив, відповідно, змістове наповнення негативне. 

2.3. Ціннісні характеристики концепту NÄHE 

У лінгвістиці цінність – це зафіксоване у свідомості суб’єктивно-об’єктивне 

відношення, яке має кваліфікаційний характер як результат реального чи 

віртуального досвіду [224, с. 17]. Концепт NÄHE розглядаємо як 

лінгвокультурний завдяки наявності в його структурі ціннісного компонента. 

Завдання цього підрозділу полягає в реконструкції бінарного концепту 

NÄHE за допомогою ціннісних характеристик, а саме в аналізі фразеологізмів, 

афоризмів, а також паремій. 

Г. Г. Слишкін наголошує, що цінність є центром концепту, оскільки той 

слугує вивченню культури, в основу якої покладено саме ціннісний принцип [196, 
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с. 26]. Цінність у процесі людської діяльності виконує низку функцій: регулюючу, 

орієнтаційну, репрезентативну, координаційну, дидактичну та ін. 

Концепт NÄHE може бути представлений як набір й ієрархія цінностей у 

системі ціннісних орієнтирів і мати оцінну характеристику в суспільстві [47, 

с. 97–98]. С. М. Іваненко зазначає, що «учасники комунікації, продукуючи тексти, 

спираються на систему цінностей, загальноприйнятих у конкретному суспільстві 

в певний час, відповідно відбір мовних засобів на основі оцінки є продуктивним» 

[68, с. 8]. Оцінне ставлення належить до діяльнісного рівня, а оцінка в мовленні – 

до рівня актуалізації [210, с. 130]. Г. І. Приходько вважає, що «оцінний момент є 

не що інше, як проведена суб’єктом розумова операція над предметом 

висловлювання (сприйняття, розуміння, узагальнення, висновку тощо), що являє 

собою оцінку в найбільш широкому її розумінні» [178, с. 36]. Дуже зримо цінність 

й оцінка пов’язані з такими мовними явищами, як семантика, мовні та мовленнєві 

засоби вираження значення, парадигматичні відношення, що зумовленні 

закономірностями варіювання та вибору номінативних одиниць [2, с. 74]. 

Основа оцінки – якість об’єкта, яка допускає відповідну кваліфікацію [28, 

с. 9]. Е. М. Вольф описує оцінку як модальну рамку. 

Аспект оцінки номінативних одиниць Nähe/Distanz визначається 

приналежністю до рівнів особистісного простору комунікантів. 

Слово-стимул (NÄHE) зумовлює низку оцінних суджень щодо 

досліджуваного поняття. До оцінного складника концепту NÄHE відносимо 

цінності в житті мовної особистості – виразника особистісного простору – та 

оцінку цього явища суспільством. Саме оцінний компонент є культурно 

значущим. Відтак для нашого дослідження цікаве бачення світу крізь призму 

ціннісних домінант німецької лінгвокультури. 

Наступним кроком нашої наукової розвідки стало дослідження паремійної 

бази концепту NÄHE. Можливість проникнути у внутрішній світ людини, 

виявити особливості національного характеру надає нам паремійна база, яка, на 

думку Н. К. Рябцевої, являє своєрідні мікротексти, які є завжди образно-

мотиваційно багатшими за слова та часто виступають як текст у тексті й, 
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відповідно, спроможні експліцитно або імпліцитно виражати світосприйняття, 

національний характер, менталітет носія мови [184, с. 508]. 

Найбільшої репрезентації концепт набуває на фоні афоризмів. Виявлено 61 

одиницю афоризмів, фразеологічна база представлена меншою кількістю 

соматичних фразеологізмів і сталих висловів (39 одиниць) [305; 306; 308; 317]. 

Хоча слово є основною мовною одиницею, фразеологізми несуть набагато 

більше інформації і їх потрібно вивчати та враховувати в різних аспектах. 

Фразеологічна одиниця – це сталі словосполучення – лексико-граматична єдність 

двох і більше нарізно оформлених компонентів, структурно організованих за 

моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, 

характеризуються одинарним поєднанням компонентів та повною або частковою 

семантичною трансформацією [123, с. 7]. 

Ціннісний складник бінарного концепту NÄHE окреслюється такими 

когнітивними ознаками, як «такий, що сприймається як свій/такий, що має 

важливе значення/ідеальна норма в позитивних стосунках/вектор 

направленості серед рівнів особистісного простору мовця». Сполучаючись з 

іншими словами, лексема Nähe позначає характеристики об’єктів, що активують 

різні аспекти оцінки: духовні, емоційні, інтелектуальні, фізичні. 

Концепт NÄHE трактується позитивним модусом і необхідною умовою 

щирих, відвертих стосунків, які роблять наше життя різнобарвним та цікавим, 

тобто актуалізація ознаки «такий, що має важливе значення» (die gegenseitige 

Nähe erfrischt, schenkt Anerkennung, gіbt Kraft zum Leben), який носить емоційний 

та духовний аспекти оцінки. Щоби наблизитися, потрібно зробити фізичне 

зусилля (Die Nähe entsteht aus jenem Schritt) або навіть проявити жертовність (die 

Liebe zum Nächsten fordet Opfer), у чому проявляється фізичний і духовний 

аспекти оцінки. Наближений до нас суб’єкт чи об’єкт сприймається нами як 

«свій» і має позитивне забарвлення та характеризується економністю мовлення 

(імпліцитністю) й відомістю тематики. Чим менша комунікативна дистанція, тим 

більша частина інформації передається імпліцитно з урахуванням спільного 

життєвого досвіду (die Kraft der Worte nicht brauchen, nicht nach Worten suchen), де 
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наявний інтелектуальний, емоційний аспекти оцінки й проявляється когнітивна 

ознака «такий, що сприймається як свій». 

Німецька спільнота каузує концепт NÄHE як виразника норми, відносячи 

співбесідника до того чи іншого рівня особистісного простору, де вже є 

обумовлений певний стиль мовлення та поведінки. Дотримання цих рівнів є 

запорукою гармонійного співіснування всіх учасників комунікативного акту. У 

цьому аспекті відбувається актуалізація когнітивної ознаки «ідеальна норма», 

яка має інтелектуальний, емоційний аспекти оцінки. Концепту NÄHE 

відповідає вектор «більше, ніж близький», тобто флуктування між рівнями 

особистісного простору мовця являється мобільним параметром (Nähe zu wagen 

ist ein schwieriger Balanceakt). Проте це зміщення стосовно норми сриймається 

носіями німецької мови як негативне, небажане явище, яке спричиняє незручності 

й завдає шкоди (Nähe schmerzt, zu viel Nähe wirkt tödlich, an der Nähe sterben, in der 

Nähe ertrinken wollen) і проявляє, відповідно, фізичні, духовні, емоційні аспекти 

оцінки. Когнітивній ознаці «ідеальна норма» притаманний ще один вектор 

«недостатньо близький», який проявляючись на третьому Навколо-світі/Um-Welt 

та четвертому Чужо-світі/Fremd-Welt рівнях є позитивно-нейтрально забарвлений 

та слугує виразником етикетних норм і правил поведінки в суспільстві. 

Застосування цих засобів на практиці покликане впорядковувати міжособистісні 

стосунки недостатньо або малознайомих учасників комунікації. Вектор 

«недостатньо близький» відображає інтелектуальні, емоційні аспекти оцінки. 

Отже, в основі ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів щодо концепту NÄHE є 

аксіологічні орієнтири «це добре, тому що близьке», «це погано, тому що 

занадто близьке» або «нейтральнo, тому що недостатньо близьке». Лексема 

Nähe демонструє розмаїтість оцінної семантики та втілюює значення 

аксіологічного оператора «добре/погано/нейтральнo». 

2.3.1. Фразеологічна валоризація  концепту NÄHE  

Фразеологічна картина світу – частина мовної картини світу, що склалася в 

носія мови. У сучасних дослідженнях під фразеологічною картиною світу 
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розуміється – частина наївної мовної картини світу, описана засобами фразеології, 

у якій кожна фразеологічна одиниця є елементом строгої системи та виконує 

визначені функції. Фразеологізми слугують засобом найбільш оптимальної 

вербалізації концептів, оскільки вони містять конкретно-асоціативні й емоційно-

оцінні ознаки досліджуваного об’єкта [158, с. 8]. 

Мовна картина світу, створена паремійною базою, є по суті, 

антропоцентричною, тобто людина виступає мірилом усіх речей. Саме тому 

соматична лексика (так звана «наївна анатомія») є однією з найдревніших. 

Трудова діяльність, побут, інтелект й емоційна сфера концептуалізуються в мові 

за допомогою соматичної лексики [136, с. 67]. Найменування матерілаьних 

органів тіла людини набувають ознак нематеріальних сутностей: органа почуття, 

відчуттів, коли в тілі людини локалізуються такі сутності, як душа, емоції, певні 

частини тіла, пов’язуються з можливістю психічного осягнення світу [137, с. 300]. 

Така цінність, як NÄHE=POSITIVE EMOTION (позитивна емоція) (Mit-

Welt – когнітивні сегменти – d – довірливість, близькість, e – розрада) 

актуалізується у соматизмах, де джерелом та органом позитивних емоцій, 

вважається серце: Hand aufs Herz! (Jetzt mal ganz ehrlich! Jetzt mal bei der Wahrheit 

bleiben!), sein Нerz auf der Zunge tragen (чесно розказувати про свої почуття; 

виговоритися), Jemandem sein Herz ausschütteln (виговоритись комусь, розказати 

про свої турботи), einen festen Platz in jemandes Herzen einnehmen [286; 306; 317; 

318]. Зазначені соматизми експлікуються в довірливих стосунках, розкритті 

внутрішніх переживань і станів, у відкритості співбесідників один одному. Серце 

є місцем існування душі стосовно міфологічних уявлень народу: sich etwas von der 

Seele reden (розказувати про проблеми, відкритися комусь) або Frei von der Leber 

weg reden (еtwas offen aussprechen; freimütig reden; rückhaltlos sprechen). Наведені 

фразеологізми демонструють щирість і неупереджене ставлення до співбесідника. 

Серце – це той орган, який актуалізує один з аспектів щирості – відданість чомусь 

чи комусь, важливість для особи: einen festen Platz in jemandes Herzen einnehmen, 

jemandem ans Herz gewachsen sein (бути важливим для когось). Проявляється 

когнітивна ознака «такий, що сприймається як свій», аксіологічний орієнтир 
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«це добре, тому що близьке». Актуалізація духовного, емоційного та фізичного 

аспекта оцінки. 

На основі наведених даних актуалізується цінність 

NÄHE=FREUNDSCHAFT (дружба) (Mit-Welt – когнітивні сегменти – d – 

довірливість, близькість, e – розрада, надійність): Jemandem unter die Arme greifen 

(підтримувати когось, допомагати), an jemandes Lippen hängen (слухати дуже 

уважно), Arm in Arm, Hand in Hand, Schulter an Schulter, Gleich und Gleich gesellt 

sich gern, mit jemandem durch dick und dünn gehen (мати близькі стосунки) [308]. 

Дружба з тими, кому ми можемо довірити найінтимніші думки, має подвійний 

ефект. Як відзначив філософ XVII ст. Френсіс Бекон: «Вона подвоює радість, а 

горе зменшує навпіл». Дружба являє собою рівноправний союз двох чи більше 

осіб. Указівка на рівноправ’я виражається таким чином: auf gleicher Augenhöhe 

(рівноправно), mit jemandem auf dem Duzfuß stehen (називати на ти). Життя в 

суспільстві без наявності друзів сприймається неповним, незреалізованим. Друзі – 

важлива складова частина повноцінного щасливого життя. Я. Коломінський [88] у 

спектрі дружних відносин виокремив утилітарний та емоційний компоненти. 

Тобто на міжособистісному рівні значимими є психологічні феномени з 

емоційним забарвленням. Вербальні маркери концепту дають підставу говорити 

про когнітивну ознаку «ідеальна норма», аксіологічний орієнтир «це добре, тому 

що близьке». Актуалізація всіх аспектів оцінки духовного, емоційного, 

інтелектуального та фізичного. 

Позитивна маркованість концепту NÄHE переплітається, передусім, із 

реалізацією себе як особистості та індивідуальності. 

NÄHE=SELBSTVERWIRKLICHUNG (самореалізація) є такою цінністю, де 

фокусується «внутрішній світ людини» (Я-світ/Ich-Welt, когнітивний сегмент – с – 

внутрішня стабільність, упевненість у собі) (див. рис. 2.2). Самостійність, 

незалежність асоціюється з такими частинами тіла як Fuß, Hand: freie Hand haben 

(бути вільним у своїх діях, рішеннях), sich auf eigene Füße stellen (самостійним). 

Самореалізація міститься в позитивному мисленні, оптимістичній вірі у власні 

можливості. Люди з високою самореалізацією більш наполегливі, менш уразливі 
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та тривожні, менше схильні до депресії [131, с. 51]. Згадана незалежність 

зумовлена розумовою й фізичною активністю людини, відповідає особистим 

уподобанням, указує на хист та обдарування (Я-світ/Ich-Welt, когнітивний 

сегмент – b – розвиток інтересів, креативності, задоволення власних потреб): еin 

Händchen für etwas haben (für etwas eine besondere Begabung haben; etwas 

besonders gut können; (бути вмілим у чомусь), mit ganzem Herzen bei einer Sache 

sein, das Herz auf dem rechten Fleck haben (бути зануреним у якусь справу; мати 

здоровий погляд на щось), відображає певний ризик і неоднозначність ситуацій, 

котрі успішно долаються: sich ein Bein ausreißen (прикласти багато зусиль), іmmer 

auf die Füße fallen (вийти сухим із води, знайти вихід із складної ситуації), den 

Kopf aus der Schlinge ziehen (уникнути неприємної ситуації). Люди, які вважають 

себе трудолюбивими й успішними, краще справляються зі складними завданнями. 

Долання життєвих випробувань загартовує особистість, робить її сильною та 

опірною до труднощів, а позитивне їх виконання надає особі життєвих сил. 

Пережиті події змушують подивитися на своє життя під іншим кутом, розставити 

правильні пріоритети в житті, легше переживати стресові ситуації. Валоративний 

складник реалізується через когнітивну ознаку «такий, що має важливе 

значення», аксіологічний орієнтир «це добре, тому що близьке», інтелектуальні, 

фізичні, духовні, емоційні аспекти оцінки. 

Glück як важливий соціокультурний концепт та один із ключових 

наповнювачів концепту NÄHE розкривається в ціннісно значущих аспектах: 

1) почуття закоханості, ейфорії; 2) вибір супутника/супутниці життя; 3) створення 

сім’ї. Отже, це реалізація такої цінності, як NÄHE=LIEBE (любов, закоханість) 

(Mit-Welt – когнітивні сегменти – d – близькість, закоханість). Почуття 

закоханості набуло такого словесного оформлення: ein Herz und Seele sein, bis über 

beide Ohren verliebt sein, Mann und Frau werden (heiraten). Народна мудрість учить 

не виявляти великого занепокоєння з приводу відсутності подруги/друга життя, 

усе має свій час, потрібно мати витримку: jeder Topf findet seinen Deckel (кожен 

знайде для себе підходящого партнера), jeder Hans findet seine Gretel, wie Topf und 

Deckel zusammenpassen (дуже добре підходити один одному). Своєрідним 
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наслідком сильних почуттів є утворення сім’ї. Вибір мудрої супутниці життя 

вважається великим скарбом й удачею: ein edler Mann wird durch ein gutes Wort 

der Frauen weit geführt (das Zitat stammt aus Johann Wolfgang von Goethes Drama 

«Iphigenie auf Tauris». Der Ausspruch stellt den positiven Einfluss heraus, den eine 

wohlmeinende Frau auf einen Mann – und über diesen auf die Gesellschaft – ausüben 

kann, indem sie ihm freundlich beratend und ermutigend zur Seite steht). Вона може 

дати слушну пораду, утішити, розрадити: geteiltes Leid ist halbes Leid (розділене 

горе – це половина горя). У такій сім’ї завжди пануватимуть мир і злагода: 

harmonisch zusammenleben, іn vollkommener Harmonie zusammenleben. 

Проявляється когнітивна ознака «такий, що сприймається як свій», 

аксіологічний орієнтир «це добре, тому що близьке». Актуалізація духовного, 

емоційного та фізичного аспекта оцінки. 

Гармонійність приваблює та вабить людину ще здавна. Гармонію шукає 

кожен, хто благородний душею та емоційно піднесений [128, с. 13] (Я-світ/Ich-

Welt, когнітивний сегмент – с – внутрішня стабільність, упевненість у собі): im 

Einklang sein mit (in Harmonie), in Eintracht (у гармонії, злагодженості). Люди 

намагаються підтримувати гармонію, демонструючи взаємну повагу. Вони 

уникають конфронтації, намагаються обходити гострі теми, ураховують думку 

інших та проявляють скромність. Важливість гармонії в людських стосунках 

робить її цінністю, досягнення якої є бажаним у будь-якому суспільстві. Отже, 

NÄHE=HARMONIE (гармонія) лексикалізується у таких єдностях і вказує на 

злагодженість, гармонійніcть людських відносин (Mit-Welt – когнітивні 

сегменти – d – довірливість, близькість, e –розрада): іn eheähnlicher Gemeinschaft 

leben, jemandes Vertrauen genießen, Friede, Freude, Eierkuchen, alles in Butter (все в 

порядку). В останьому вислові входять до складу назви продуктів, страв, котрі 

асоціюються з достатком, оскільки їх наявність необов’язкова в повсякденному 

житті (Butter, Eierkuchen). Вербальні маркери прокламують когнітивну ознаку 

«ідеальна норма», аксіологічний орієнтир «це добре, тому що близьке». 

Актуалізація всіх аспектів оцінки: духовного, емоційного, інтелектуального та 

фізичного. 
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Отже, в структурі концепта NÄHE профілюються такі цінності, як NÄHE=

POSITIVE EMOTION, NÄHE=SELBSTVERWIRKLICHUNG, NÄHE=

FREUNDSCHAFT, NÄHE=LIEBE, NÄHE=HARMONIE, які є позитивно 

конотованими. 

2.3.2. Пареміологійна валоризація концепту NÄHE 

Більшість проаналізованих афоризмів та крилатих висловів 

характеризуються дуальністю сприйняття, указує на бінарність концептів NÄHE і 

DISTANZ. Існування одного неможливе без проявів іншого або робить його 

існування не повним, таким, що не задовольняє потреб людини [305]: Wer Nähe 

erleben will, muß sich immer wieder entfernen (Anselm Vogt). Bisweilen schafft die 

Nähe jenes Ungemach, das in der Ferne als Sehnsucht quält (Dr. Hanspeter Rings). 

Wer wieder nah oder näher an den Menschen sein will, muß sich davor bereits von 

ihnen entfernt haben (Robert Kroiß). Manchmal ist es besser zu gehen, um einem näher 

zu kommen (Prof. Michael Marie Jung). Je näher sie sich kamen, desto weiter 

entfernten sie sich voneinander (Kurt Haberstich). Nähe kann nur der erzeugen, der 

sich zu entfernen weiß (Andreas Tenzer). Um der Menschheit nah zu sein, muß man zum 

Menschen auf Distanz gehen (Max Bodzin). Der richtige Abstand ist immer zugleich 

auch die richtige Nähe (Dr. Carl Peter Fröhling). Наведений мовний матеріал 

підкреслює різновекторність людського сприйняття дійсності, яка 

категоризується в нашій свідомості посередництвом бінарних концептів NÄHE та 

DISTANZ. 

Слід наголосити ще на одній характеристиці людського сприйняття, що 

названа «ефектом підкорювача». Наблизившись до чогось у його сприйнятті, 

людина вважає, що вже пізнала цей факт чи образ, відповідно й утрачається 

інтерес до нього, когнітивна ознака «вектор направленості», аксіологічний 

орієнтир «нейтральне, тому що недостатньо близьке»: Ja, sagte Tunda, man 

verliert die Distanz. Man ist den Dingen so nah, daß sie einen gar nichts mehr angehen 

(Moses Joseph Roth). Das, was jemand gewinnt, wenn man ihn näher kennenlernt, 

verliert er wieder, wenn man ihn nahe kennenlernt (Friedrich Wilhelm Nietzsche). Erst 
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wenn du ganz fern bist, wirst du feststellen, wie nah du doch eigentlich warst (Alex 

Merbach). Людина не цінить того, що має, коли втрачає, приходить почуття жалю 

й розкаяння: Mir war noch nie ein Mensch so nah, der so weit für mich weg ist (Ingo 

Adler). Актуалізація інтелектуального, духовного, емоційного та фізичного 

аспекта оцінки. 

Почуття близькості неможливе без дистанції, приближуючи когось чи щось 

до себе, віддаль між цими об’єктами зменшується. Умовою існування близькості є 

флуктування меж між NÄHE та DISTANZ, реалізація когнітивної ознаки «вектор 

направленості». Воно може існувати у формі оберненої пропорційності, під 

якою розуміється функціональна залежність, за якої збільшення однієї величини 

призводить до пропорційного зменшення іншої [316]. Die Entfernungen nehmen ab, 

die Menschen kommen sich näher (Hugo von Hofmannsthal). Fernweh: Fehlende Nähe 

macht Fernweh (Dr. med. Klaus D. Koch). Цей процес є важливим актом 

балансування, від якого залежатиме перебіг майбутніх стосунків: Nähe zu wagen 

ist ein schwieriger Balanceakt. Wer zu weit geht – oder nicht weit genug, entfernt sich 

vom anderen (Ernst Ferstl). Je näher wir einem Menschen stehen, desto deutlicher 

merken wir auch, was alles zwischen uns liegt (Ernst Ferstl). Das ist sicher: Das 

Bedürfnis nach menschlicher Nähe wiegt auf die Dauer schwerer als alle 

Verschiedenheiten der politischen Systeme (Richard Freiherr von Weizsäcker). Wer 

ständig das Weite sucht, wird niemals die Nähe finden (Jan Mathes). Когнітивна 

ознака «вектор направленості», аксіологічний орієнтир – «нейтральне, тому що 

недостатньо близьке», інтелектуальні, духовні, емоційні, фізичні аспекти 

оцінки. 

Отже, «ефект підкорювача» й форма оберненої пропорційності 

підкреслюють бінарну сутність досліджуваних концептів NÄHE та DISTANZ, їх 

взаємозумовлену експлікацію. 

Неспроможність людини об’єктивно оцінити ситуацію визначається 

ефектом «далекозорості», лише на відстані особа спроможна побачити загальну 

картину, цілісне полотно ситуації, надмірне наближення (близькість без 

дистанції) спричиняє втрату чіткості, що призводить до дифузності 
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світосприйняття: Wir leben den Dingen gegenüber, verdammt zur Beobachterrolle, 

unsere Sehnsucht nach Nähe ist letztlich eine nach Selbstaufgabe. Nähe ohne Distanz 

führt zur Konturlosigkeit; so wird auch unser Ichbild diffus, wenn wir nicht mehr den 

Umweg über den distanzierenden Blick der Anderen nehmen (Anselm Vogt). Wenn du 

etwas nicht erkennen kannst, bist du vielleicht zu nah dran (Anke Maggauer-Kirsche). У 

цьому випадку надмірне прагнення до NÄHE викликає негативні наслідки: Nähe, 

die zur Enge wird, wirkt tödlich. Man kann auch an der Wärme eines Menschen sterben 

(Ernst Ferstl). Нівелювання меж може бути згубним: Durch Abstandsmangel wird 

bedingt, daß mancher Funke überspringt (Erich Limpach). Це стосується не лише 

об’єкта нашої уваги, але й самого суб’єкта: Dich atmen hören. Dich fühlen. Dich 

lieben. In deiner Nähe ertrinken wollen (Nachruf), для якого відчуття близькості є 

болісними та такими, що паралізують: Nähe schmerzt nur, wenn sie fehlt! (Rüdiger 

Keßler). Klebenähe ist verfehlte Nähe zu sich selbst und zementiert Distanz (Ute 

Lauterbach). Дотримування меж (у нашому дослідженні це рівні особистісного 

простору) виявляється непростим завданням для комунікантів. Важко, будучи у 

близьких стосунках, не здійснювати свого впливу (Es ist schwierig, einem 

Menschen nahe zu stehen, ohne ihm auf die Füsse zu treten (Daniel Mühlemann). Die, 

die dir ungebeten zu nahe kommen, beschweren sich am lautesten, wenn du ihnen auf 

die Füße trittst (Lilli U. Kreßner)), що призводить до залежності від іншого, 

нерівноправних стосунків, тому близькість асоціюється інколи з образом страху 

перед невизначеністю: Viele Menschen kommen sich nicht näher aus Angst, sich zu 

nahe zu kommen (Ernst Reinhardt). Вербальні маркери прокламують когнітивну 

ознаку «вектор направленості», аксіологічний орієнтир «це погано, тому що 

занадто близьке». Актуалізація всіх аспектів оцінки: духовного, емоційного, 

інтелектуального та фізичного. 

Основне поняття концепту NÄHE німецька лінгвоспільнота розуміє як 

велику цінність, дар, який людина не може придбати чи вимагати щодо себе. Es 

heißt, alles habe seinen Preis. Aber Nähe und Zärtlichkeit müssen geschenkt sein, sonst 

sind sie keiner Mühe wert (Unbekannt). У цьому випадку це буде нещирою, 

замаскованою подобою близькості. На жаль, у сучасному суспільстві істинна 
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близькість проявляється не так часто: Der inflationäre Gebrauch des Du ist Symptom 

einer emotionalen Desensibilisierung: Wir lassen immer mehr Menschen in unsere 

Nähe, aber immer weniger gehen uns wirklich nahe (Anselm Vogt). Einige Zeitgenossen 

haben den engsten Kontakt zu ihren Mitmenschen scheinbar auf der Autobahn (Thomas 

Häntsch)) і ніщо не в змозі її замінити (Die Lüftung eines PCs kann nie das Gefühl 

ersetzen, den Atem eines Menschen zu spüren! (Peter Sereinigg). Nähe ist keine Frage 

der Geografie und der Distanz (Kurt Haberstich)). NÄHE виступає в такій цінності 

NÄHE=GABE, SEGEN (дар, благо). 

Близькість німці усвідомлюють як динамічний процес, який має свою 

протяжність у просторі: Dank der modernen Satelliten-Technik des 21. Jahrhunderts 

kann man selbst die Entfernung aus der Nähe betrachten (Willy Meurer). Їй 

притаманна тенденція до розвитку, що потребує постійної підтримки (Junge Liebe 

und junge Vögel haben anfangs nur Wärme durch Bedeckung nötig, erst später 

Nahrung (Jean Paul)) та вдосконалення (Wenn du dir Zeit nimmst, um zu die Stille zu 

hören, wirst du viele Entdeckungen machen. Es braucht ein Näherkommen zum 

Weiterkommen (Anke Maggauer-Kirsche)). Для того щоб розпочати процес 

зближення, потрібний внутрішній перелом, конкретний крок до дії (Die Nähe zu 

einem Menschen entsteht immer aus jenem Schritt, den du in deinem Herzen auf ihn 

zugehst (Gabriele Ende)), який потребує жертовності (Die Liebe zur ganzen 

Menschleit kostet gewöhnlich nichts als eine Phrase; die Liebe zum Nächsten fordet 

Opfer (Peter Rosegger)). Проте відчуття близькості покриває усі «витрати» і 

розцінюється як найвище благо: Nah ist nur Inneres, alles andere fern. Das 

Äußerliche kennt keine Nähe (Rainer Maria Rilke). Wenn du mir nahe bist, geht mir 

alles nahe (Ernst Ferstl). Sie rückte ganz nahe zu mir hin und ich zu ihr. Und meine 

Seele erfrischte sich durch die gegenseitige Nähe (Sprichwort aus der Sahara). Wer uns 

seine Nähe spüren läßt, schenkt uns seine Anerkennung (Ernst Ferstl). Wie nah dir ein 

Mensch wirklich ist, mißt kein Navigations-System so zuverlässig wie dein Herz (Karl 

Heinz Karius). Близькі за духом люди розуміють один одного з пів слова, 

спілкування між ними має імпліцитний характер: Menschen, die sich nahe sind, 

brauchen nicht die Kraft der Worte – hier spricht Seele zu Seele (Roswitha Bloch). Wo 
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wir Verständnis finden, brauchen wir nicht nach Worten zu suchen. Тілесна 

присутність необов’язкова для поширення довірливих стосунків. Auch in der Ferne 

kann einem jemand nahe stehen (Stefan Wittlin). Bei Ortsgesprächen kann man weit 

voneinander entfernt sein – so wie man sich bei Ferngesprächen nahe sein kann (Willy 

Meurer). Menschen können sich wohl berühren und erreichen einander doch nicht 

(Anke Maggauer-Kirsche). Man kann sich in der Ferne nah sein und in der Nähe fern 

(Klaus Ender)) і відіграє не основну роль. Реалізація когнітивної ознаки «такий, 

що має важливе значення», аксіологічний орієнтир – «це добре, тому що 

близьке», інтелектуальні, духовні, емоційні, фізичні аспекти оцінки. 

Велике скупчення людей не сприяє прояву близькості, оскільки, 

нівелюється роль окремої особистості: Wo Menschen aufeinander hocken, ist wenig 

Fruchtbares zu erwarten (Martin Gerhard Reisenberg). Von Menschen, die neben 

einem stehen, erhält man oft den wenigsten Beistand (Hermann Lahm). Крім того, 

близьку людину потрібно оберігати, а не перекладати свої проблеми на її плечі: 

Nähe heißt nicht: «Schleppe meinen Mist mit» (Ute Lauterbach). 

Прояви близькості є невід’ємним атрибутом релігійного життя, де Бог 

уособлює найдосконалішу любов. Актуалізовується така цінність: 

NÄHE=GOTT/GÖTTLICHE LIEBE (Бог) (Я-світ/Ich-Welt, когнітивний сегмент 

– а – власні думки, переконання, цінності), наближення до Якого можливе в 

самозануренні: Wer sich näher kommt findet plötzlich Gott darin (Anke Maggauer-

Kirsche). Näher bei Gott sein heißt, den Menschen näher zu sein (Khalil Gibran). По 

суті, справжність, знайомство із собою й прийняття себе – це лише початок 

довгого шляху, яким іде нескінченний всесвіт, – людина. Лише людина, котра 

прийшла до своєї справжності, знайшла себе, зможе, на думку Тілліха, любити 

тепер життя як можливість просто бути, і не зупиниться більше ніколи у своєму 

вічному розвитку й пошуку Істини. В іншому разі, людині, яка уникає цієї 

буттєвої тривоги, свободи й сумнівів, не судилося познайомитися із самою собою, 

із тією частиною себе, котра є запорукою Вічного [118, с. 36]. Реалізація 

когнітивної ознаки «такий, що має важливе значення», аксіологічний орієнтир 

– «це добре, тому що близьке», інтелектуальні, духовні, емоційні, аспекти 
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оцінки. 

Метафоричний образ концепту NÄHE, виокремлений на основі афоризмів 

та крилатих висловів, представлений широкою палітрою природних образів: 

сонце (Sonne), сонячні промені (Sonnenstrahlen), місячне сяйво (Silberschein des 

Mondes) і фізичні явища – іскра, вогонь (Funke, Lichter), які випромінюють не 

лише світло, щоби розвіяти темряву (leuchten, scheinen, den Weg finden), а й тепло, 

щоби зігрітися (erwärmen): Tröstende Blicke sind wie kleine Lichter, die in die Enge 

und Schwere tiefer Dunkelheit leuchten. Tröstende Worte sind wie Sonnenstrahlen, die 

durch die Dachluke scheinen und vom blauen Himmel draußen erzählen. Tröstende 

Nähe ist wie der Silberschein des Mondes, der den Weg durch unser Fenster findet und 

uns das Gefühl der Einsamkeit nimmt (Nachruf). Близькість виступає як тактильна 

характеристика: тепло (Wärme), температура (Temperatur), яка дає нове життя 

(Leben, aufblühen): Wärme ist für mich so viel mehr als eine bestimmte Temperatur 

(Sonja Drechsel-Walther). Das Wort «erwärmen» ist ein gar prächtig, herrliches Wort. 

Wärme ist Leben, Kälte ist Tod (Jeremias Gotthelf), а також репрезентована 

фразеологічною ідіомою (тепло серця (Wärme eines Herzens): неживий предмет 

(артефакт)→людина): An der Wärme eines sonnigen Herzens blühen verkümmerte 

Seelen zu neuem Leben wieder auf (Carl Sonnenschein). На нашу думку, близькість 

асоціюється з цими образами за ознакою подібності. Так, наприклад, сяюче сонце 

дає світло й тепло, яке розсіюється на всі предмети та пробуджує, сприяє 

розвитку, розквіту. Аналогічно близькість поширюється на різні сфери й прояви 

людського буття.  

Nähe набуває також глютонічного образу: їжа, яка є необхідним засобом 

існування любові: Entfernung ist das Grab der Liebe – Nähe und Gegenwart ihre 

Nahrung (Caroline von Böhmer-Schlegel-Schelling). 

Отже, для метафоричного проявлення Nähe необхідні спеціальні умови 

(комфортна температура, світловий день, підживлення), за дотримання яких 

результат виправдає всі затрати. 

Пареміологійний фонд найповніше вкаує на бінарний характер зв’язку 

досліджуваних концептів. Виокремлені когнітивні ознаки такі, як ефект 
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підкорювача, далекозорості, обернена пропорційність засвідчують, що бінаризм є 

онтологічною сутністю концептів NÄHE/DISTANZ. Вектор направленості серед 

рівнів особистісного простору – основоположний при здійсненні поведінкових 

стратегій. 

Отже, концепт NÄHE сприймається німецькою лінгвокультурою як живий 

динамічний процес, який може зазнавати як спаду, стагнації, так і піднесення. 

Саме від особистості залежить вибір стратегії поведінки, котра має на меті 

ефективне спілкування. Пареміологійна валоризація концепту NÄHE прокламує 

когнітивні ознаки «такий, що сприймається як свій/такий, що має важливе 

значення/ідеальна норма в позитивних стосунках/вектор направленості серед 

рівнів особистісного простору мовця». 

Висновки до розділу 2 

1. Конститутивні поняттєві ознаки концепту NÄHE зводяться до 

дефініційних значень лексеми Nähe. Досліджуваний концепт постає виразником 

душевно-емоційного стану людини, близькості в стосунках.  

2. Згідно з етимологічним аналізом іменник Nähe утворився у ІХ ст. 

Семантика лексеми висвітлює такі аспекти етимологічного значення: 

а) просторова близькість; розміщення в безпосередній близькості від 

когось/чогось; б) вказівка на ступінь спорідненості; в) часова близькість, недалеке 

майбутнє. У прикметника nah наведено схожі конотації, як і в іменника Nähe, 

значення якого покладено в його семантичну основу. 

3. Ключове слово має великий асоціативний потенціал, що відображається в 

розмаїтті синонімів, найчастотнішими з яких є Gemeinschaft, Seelenverwandtschaft, 

Verbundenheit, Vertrautheit, Innigkeit, Intimität, Vertraulichkeit, nahe Umgebung, 

Nahesein. 

4. У поняттєвому складнику виокремлено сім когнітивних сегментів 

(Meinungen, Überzeugungen, Werte (власні думки, переконання, цінності); 

Selbstverwirklichung, Kreativität (самореалізація, креативність); Stabilität, Sicherheit 

(внутрішня стабільність, упевненість у собі); Intimität, Zärtlichkeit, Vertrautheit, 

http://www.dwds.de/?qu=Gemeinschaft
http://www.dwds.de/?qu=Seelenverwandtschaft
http://www.dwds.de/?qu=Verbundenheit
http://www.dwds.de/?qu=Vertrautheit
http://www.dwds.de/?qu=Innigkeit
http://www.dwds.de/?qu=Intimit%C3%A4t
http://www.dwds.de/?qu=Vertraulichkeit
http://www.dwds.de/?qu=nahe%20Umgebung
http://www.dwds.de/?qu=Nahesein
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Liebe (ніжність, закоханість, довірливість); Ähnlichkeit, Tröstung, Zuverlässigkeit 

(схожість, розрада, надійність); Professionalität, Hilfsbereitschaft, 

Erfahrungsaustausch (професійність, обмін досвідом, готовність допомогти); 

Etikette, Zurückhaltung (стриманість, етикет)), які співвідносяться з рівнями 

особистісного простору комуніканта (Я-світом/Ich-Welt, Спів-світом/Mit-Welt, 

Навколо-світом/Um-Welt, Чужо-світом/Fremd-Welt), які були описані у першому 

розділі. 

5. Фреймове моделювання узагальнює візуальну схематизації концепту 

NÄHE за допомогою ядерних компонентів ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT), 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) та периферійного компоненту 

НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT). Внутрішній світ має своє наповнення та 

реалізується в предметному фреймі, локативній схемі: Я-світ/Ich-Welt є (існує) 

там: in der Nähe zur Religion, in der Nähe Ihrer Hoffnungen, die Nähe der Moral-und 

Gesellschaftslehre, in der Nähe des Ideals. Компаративний фрейм, схема подібності-

метафори має вияв у Ich-Welt є (ніби) Sicherfühlen, eine Nähe, über die nicht 

gesprochen werden mußte, Nähe des zielstrebigen, erfolgreichen Lebens. Мовна 

особистість позиціонує себе в акціональному фреймі, схемі-стимулі (ціль, 

причина): Agens діє wegen der Verfilmung, wegen der Nähe zu Pflanzen, Nähe zu den 

Elfen, verspürte eine Nähe zu der Grausamkeit des Elements. Ядерний компонент 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) відзначається своїм наповненням та 

реалізується в компаративному фреймі, схемі тотожності: зовнішній світ 

є/як/körperliche Nähe, Nähe seiner Verlobten, Nähe, Hautkontakt und allgemeine 

Schmuserei, Berührungssensibilität; Зовнішній світ є/як/personelle Nähe zu 

jemandem, eine weit größere Nähe, ein alter Bekannte, eine ungewöhnliche Nähe, 

Geborgenheit, Vertrautheit. ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) реалізується в слоті 

акціонального фрейму стимул, мета: Agens діє wegen der Ruhe, freundlichster 

Weise, des Schutzes, Trostеs; Agens діє wegen der Freundlichkeit, Hilfе, persönlichen 

Nähe, dеs Mitleids, mehr Nähe zu den Beschäftigten; Agens діє заради Nähe von 

Ansichten und Erfahrung, Erfahrungsaustausch. Периферійний компонент 

НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT) реалізується в компаративному фреймі, 
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схемі подоби: зовнішній світ є немовби gescheiterte Nähe, die Aufforderung zu 

größerer Nähe und Vertrautheit mit dem Fremden. 

6. В образному складнику концепту NÄHE закарбовано асоціативні реакції 

носіїв мови, які структуруються стосовно рівнів особистісного простору: Я-

світ/Ich-Welt (Glaube, Heiligkeit, Harmonie, Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung, 

Glück, Genuss, Spaß, Zufriedenheit, Wohlgefühl, Fröhlichkeit, Höflichkeit, Freude, 

Intelligenz, Erfolg); Спів-світ/Mit-Welt (Liebe, Familie, Freunde, Zusammenhalt, 

Zusammengehörigkeit, Gemeinsamkeit, körperliche Nähe, Körperberührung, Sex, 

Sexualität, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Umarmung, Anziehung, Sympathie, Zuneigung, 

Mitleid, Freundlichkeit, Haustiere, Vertrauen, Zutraulichkeit); Навколо-світ/Um-Welt 

(Partnerschaft, Bekanntschaft, Gemeinschaft, Verbindung, Bindung, Arbeit, Stuhl, 

Verein, Schule, Hilfsbereitschaft); Чужо-світ/Fremd-Welt (Kontakt, Gruppe, Kreis). 

7. Вилучення смислових атрибутів передбачало своєю ціллю асоціативне 

осмислення інформації. Реконструкція словесних образів атрибутивної 

сполучуваності уможливила виокремлення атрибутивно-субстантивних моделей, 

які можуть бути потрактовані як спосіб пізнання, пояснення й структурування 

світу. Перцепетивно-образний складник концепту NÄHE конституюється 

щонайменше трьома типами атрибутивно-субстантивної профілізації концептів: 

емоційним, просторовим та онтологічним. Структурна профілізація концепту 

NÄHE складається з двох патернів: БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК, 

що містить чотири моделі (духовна, емоційна, сердечна, вдавана близькість), та 

БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК (моделі міри вияву й 

родинної/дружньої близькості), відтворюючи складну палітру відносин 

комунікантів. Просторовий патерн перцептивно-образної профілізації концепту 

NÄHE представлений двома видами протиставлення: «всередині – ззовні» та 

«близько – далеко». Онтологічна профілізація представлена такою 

репрезентативною палітрою: «тепла, небезпечна, моторошна, нав’язлива, 

даремна, болісна, фатальна близькість». 

8. Ціннісні характеристики здійснено на основі фразеологічної та 

пареміологійної валоризації концепту NÄHE. В основі ціннісно-оцінної орієнтації 
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суб’єктів знаходяться такі положення: «такий, що сприймається як свій/такий, що 

має важливе значення/ідеальна норма в позитивних стосунках/вектор 

направленості серед рівнів особистісного простору мовця». Когнітивна ознака 

«вектор направленості» містить такі додаткові відтінки, як «ефект підкорювача» 

(наблизившись до чогось у пізнанні, людина вважає, що вже пізнала цей 

факт/образ, відповідно і втрачається інтерес до нього); форма оберненої 

пропорційності (функціональна залежність, за якої збільшення однієї величини 

призводить до пропорційного зменшення іншої) та ефект далекозорості (лише на 

відстані особа спроможна побачити загальну картину, цілісне полотно ситуації, 

надмірне наближення спричиняє втрату чіткості, що призводить до дифузності 

світосприйняття) підкреслюють бінарну сутність досліджуваних концептів NÄHE 

та DISTANZ, їх взаємообумовлену експлікацію. 

Лексема Nähe демонструє розмаїтість оцінної семантики й актуалізує 

інтелектуальні, духовні, емоційні й фізичні аспекти оцінки. Концепт NÄHE 

трактується позитивним модусом і необхідною умовою щирих, відвертих 

стосунків. 

9. У структурі концепту NÄHE профілюються цінності, які позитивно 

марковані: самореалізація, дружба, позитивна емоція, любов, закоханість, 

гармонія, дар, благо, Бог, божественна любов. 

10. Процес реалізації концепту NÄHE має наступні закономірності: 

1) концепт характеризує стани внутрішнього й зовнішнього світу індивіда; 

2) концепт відображає соціальну діяльність людини; 3) ключове ім’я концепту та 

його асоціативні образи відображають духовний, інтелектуальний, фізичний, 

емоційний досвіди людини в прямому, переносному вживанні; 4)  в онтогенезі 

процес розвитку концепту проходить чотири етапи: фізичний, емоційний, 

інтелектуальний і духовний. 

Матеріали розділу відображені в статтях здобувача: [101; 105; 109; 110; 

112]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ DISTANZ  

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ  

3.1. Поняттєві характеристики концепту DISTANZ 

У лінгвістиці поняття співвідноситься зі значенням і словом. На думку 

М. В. Нікітіна, «значення словесних знаків – ті самі поняття, але які вже пов’язані 

знаком» [152, с. 46]. Поняття й значення є продуктами мисленнєвої діяльності. 

Ю. С. Степанов вважає, що поняття є узагальненням більш високого рівня та 

містить усі ознаки об’єкта [208, с. 11–13]. Поняття досліджуються через значення 

слова, яке формалізує це поняття і є матеріалом для оформлення понять, а поняття 

конденсує лексичне значення слова [231, с. 262]. 

Під час дослідження поняттєвого складника концепту DISTANZ зміст та 

поняття віддаленості вивчалося за посередництвом аналізу лексикографічних 

джерел, виокремлення ознак (когнітивних сегментів) концепту й специфіки його 

сприйняття в німецькій лінгвокультурі, побудови базового фрейму концепту 

DISTANZ на основі електронного корпусу DWDS. Джерелами розгляду 

концептуалізації стали словники: [285; 290; 291; 292; 293; 297; 298; 300; 301; 302]. 

3.1.1. Лексикографічна репрезентація імені концепту DISTANZ 

Поняттєві характеристики бінарного концепту DISTANZ у німецькій 

лінгвокультурі виокремлені на основі даних із лексикографічних джерел. 

Словники презентують ключове слово Distanz досліджуваного концепту 

важливим елементом вербального й невербального спілкування, елементом 

внутрішнього світу людини, який виражає відсутність бажання, наміру 

розпочинати чи підтримувати бесіду. У німецькій мові основним вербальним 

апелятивом досліджуваного концепту слугує однойменна лексема die Distanz та 

його сім’я: Distanziertheit, Distanzierung, (sich) distanzieren, distanziert. Ця лексема 

є полісемічною й має декілька значень. Розглянемо тлумачення лексеми die 



127 

Distanz, подані в словниках.  

Електронна енциклопедія Вікіпедія подає значення лексеми Distanz дуже 

лаконічно та стисло: 1) віддаль (Entfernung); 2) прокладена дистанція (в спорті) 

(häufig Sport: bereits zurückgelegte Strecke); 3) стриманість (kein Plural: 

Zurückhaltung) [315; 316]. 

Словник німецької мови за редакцією Варіга пропонує такі значення: 

уникати довірливості (Vertraulichkeit vermeiden); розпізнавати об’єкт на віддалі 

(einen Gegenstand auf eine Distanz erkennen); біг на дистанцію 500 м (das Rennen 

geht über eine D. von 500 m) [285]. 

Подібне пояснення простежуємо в електронних ресурсах інтернету: 

1) просторова відстань між двома особами/пунктами: із такої відстані я нічого не 

можу побачити (die Distanz (zwischen jemandem/etwas und jemandem/etwas) die 

räumliche Entfernung zwischen zwei Personen/Orten od. Punkten ≈ Abstand (1): Aus 

dieser Distanz kann ich nichts betrachten); 2) поведінка, яка передбачає вияв 

невеликої кількості почуттів та обмежений контакт <зважати на відстань, 

тримати/зберігати когось на належній відстані, залишатися на відстані, не 

допускати фамільярності (nur Sg; Distanz (zu jemandem) eine Haltung gegenüber 

jemandem, bei der man wenig Gefühle (für ihn) zeigt und nur wenig Kontakt zu ihm hat 

<auf Distanz achten, Distanz (zu jemandem) halten, wahren, auf Distanz (zu jemandem) 

bleiben, gehen>); 3) внутрішня дистанція до когось/чогось (те, що дає змогу бути 

об’єктивним) <подивитися на що-небуть зі сторони, беземоційно та 

неупереджено>: не мати належної дистанції, щоб залишитись об’єктивним) (nur 

Sg; Distanz (zu jemandem/etwas) der innere Abstand zu jemandem/etwas (der einem 

erlaubt, objektiv zu sein) <Distanz (zu jemandem/etwas) gewinnen, etwas aus der 

Distanz betrachten>: nicht die nötige Distanz haben, um objektiv bleiben zu können); 

4) спорт; передбачувана протяжність у боксі: змагання тривало всі раунди 

(SPORT; die vorgesehene Länge eines Boxkampfs o. Ä.: Der Kampf ging über die volle 

Distanz) [307; 310; 311]. 

Тлумачний словник Bedeutungswörterbuch та стилістичний словник 

німецької мови Stilwörterbuch der deutschen Sprache за редакцією Дудена 

http://de.wiktionary.org/wiki/Entfernung
http://de.wiktionary.org/wiki/Sport
http://de.wiktionary.org/wiki/Strecke
http://de.wiktionary.org/wiki/Zur%C3%BCckhaltung
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збігаються в поясненні лексеми Distanz і представляють розгорнуте бачення 

змісту: 1. Räumlicher Abstand, Zwischenraum, Entfernung: die D. zwischen beiden 

Punkten beträgt 200m; Ü er hat zu den Erreignissen noch nicht die nötige D. (den für 

ein richtiges Urteil o. ä. nötigen inneren Abstand) gewonnen; etw. aus der D. (aus 

einem zeitlichen Abstand) beurteilen (просторова відстань, проміжок, інтервал: д. 

між двома пунктами сягає 200 м; він ще не здобув для майбутньої події 

необхідної д. (для прийняття правильних суджень); судити про щось крізь призму 

пройденого часу (часова відстань)). 2. a) durch gesellschaftliche Rangunterschiede 

hervorgerufener Abstand: auf D. achten; respektvoller Abstand: die gebührende D. [zw. 

sich und den anderen] wahren; auf D. bedacht sein (усталена відстань через 

суспільні рангові відмінності: поважна/належна д.); b) Reserviertheit, 

Zurückhaltung im Umgang mit anderen Menschen: D. wahren, er blieb immer auf 

D.(стриманість, ненав’язливість у стосунках із людьми) 3. (Leichtathlethik, 

Rennsport) zurückzulegende Strecke: gegen Ende der D. fiel er zurück; ein Lauf über 

eine D. von 1000 m (легка атлетика, перегони) прокладена відстань: на кінець 

перегонів він почав відставати; біг на д. 1000 м). 4. (Boxen) a) der Abstand zwischen 

den Boxern im Kampf, wie er von der Reichweite der Arme bestimmt wird: auf D. 

gehen; b) vorgesehene Rundenzahl eines Kampfes ((бокс) бій між боксерами 

проходив на відстані руки; прогнозована кількість раундів) [291; 292; 296]. 

Розширений пошук у вільній енциклопедії (die freie Enzyklopädie) трактує 

конотації досліджуваного слова в різних галузях науки таким чином: a) der 

Abstand, die gradlinige Entfernung zwischen Punkten oder Gegenständen in Raum oder 

Zeit oder zwischen Werten; b) die Strecke (Geometrie); c) die Luftlinie; d) der 

Zeitraum, also ein Zeitabschnitt, eine Zeitspanne, eine zeitliche Entfernung; e) in der 

beobachtenden Astronomie die Winkeldistanz oder der Winkelabstand; f) in vielen 

Bereichen auch die Länge, die Wegstrecke, eines nicht gradlinigen Weges, siehe Länge 

(Mathematik); g) das Intervall (Mathematik); h) im übertragenen Sinne: die 

Ähnlichkeit: ein mathematisch beschreibbares Maß der Ähnlichkeit; Genetik: die 

durchschnittliche Änderung pro Position bei Sequenzalignеments; i) Distinktion, die 

Abgrenzung gegenüber ähnlichem: Soziologіe und Ethnologie: Soziale Distanz; 
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Psychologie: Emotionale Distanz; j) in der Proxemik: Intimdistanz, persönliche 

Distanz, Soziale Distanz, öffentliche Distanz, (Fluchtdistanz); k) der Grad an 

Mittelbarkeit in der Erzähltheorie Gérard Genettes [315; 304; 316]. Отож, лексема 

Distanz представлена в таких галузях науки, як геометрія (відстань у просторі й 

часі, пряма (найкоротша) лінія, часовий проміжок, відлік); астрономія (кутова 

віддаль); математика (довжина, протяжність, інтервал; у переносному значенні: 

математично описана міра подібності); генетика (середньостатистична зміна на 

позицію); соціологія, етнологія (дистинкція: розбіжність серед схожих речей); 

проксеміка (інтимна, особиста, соціальна, суспільна д., (д. втечі)); 

літературознавство (ступінь відносності в наратології Жерара Женетта). 

Підсумовуючи вибірки значень із вищезгаданих словників та електронних 

ресурсів, лексема Distanz має такі значення: 

1. a) räumliche Entfernung (die Distanz zw. den Markierungen beträgt wenige 

Meter); 

b) zeitlicher Abstand (etw. aus der Distanz (aus einem zeitlichen Abstand) 

beurteilen); 

c) (Sport) zurücklegende Strecke (die kurze, die lange D.). 

2. innerer, respektvoller Abstand, Reservierheit, Zurückhaltung (Distanz halten, 

die gebührende D. wahren, auf D. bedacht sein). 

У Німецькому словнику Якоба та Вільгельма Грімма не знаходимо 

етимологію іменника DISTANZ, натомість етимологічний словник німецької мови 

В. Пфайфера та електронні ресурси [297; 298; 290] висвітлюють появу 

досліджуваної лексеми в XV ст. шляхом запозичення латинського іменика 

distantia «Abstand, Entfernung» – відстань, проміжок, дистанція. У XVІІІ – ХІХ ст. 

з’являється у вживанні паралельна форма латинського походження, але зі 

французьким написанням Distance. Латинському дієслову dīstāre віповідає 

німецьке distanzieren Vb. – «voneinander wegstehen, auseinander/getrennt sein» – 

бути віддаленим один від одного (середина ХІХ ст.). У ХХ ст. спостерігається 

схема руху в словах різних мов: в англійській мові to distance, у французькій – 

distancer, у німецькій – distanzieren. У значенні з’являється додатковий відтінок 
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«überbieten, deutlich hinter sich lassen» – перевершувати, перевиконувати (план, 

норму); у переносному значенні – покращити показник (кінний спорт, а надалі в 

спортивних змаганнях загалом). Рефлективність надала дієслову нового 

змістового забарвлення: sich distanzieren – «abrücken, nichts zu tun haben wollen» – 

ухилятися, не бажати мати нічого спільного. 

Спираючись на отримані дані, лексеми, які об’єктивують концепт DISTANZ 

доцільно об’єднати в смислові блоки: 1) DISTANZ як просторово-часова віддаль; 

2) DISTANZ як прокладена дистанція (у спорті); 3) DISTANZ як прояв 

внутрішнього дисбалансу, вираз душевно-емоційного стану людини. Наше 

дослідження розкриває вивчення останнього смислового блоку (DISTANZ 

вираження душевно-емоційного стану людини), який тісно переплітається зі 

значенням бінарного відповідника – із концептом NÄHE. Інші значення лексеми 

Distanz апелюють до різних концептів. 

3.1.2. Синоніми та похідні слова лексеми Distanz 

Презентації смислового наповнення концепту DISTANZ як виразника 

душевно-емоційного стану людини представлена в багатьох словниках 

синонімічними диверсифікаторами Abstand, Entfernung. Вони виступають 

ключовими словами концепту DISTANZ (див. додаток Е). Нам видається 

слушним провести додаткове дослідження даних близьких за змістом слів із 

вказівкою на значення, яке нас цікавить. Уживання цих лексем підкреслює 

інакшість, несхожість на інших людей, що і призводить до відчуження особи від 

навколишнього світу та людей: Abstand (бути відмінним від когось, різнитися 

(Verschiedensein: In dem Verhältnis der Kinder zu den Ältern entwickelt sich der 

sittliche Charakter der ersten eigentlich gar nicht. Der A. ist zu groß; Dankbarkeit, 

Neigung, Liebe, Ehrfurcht halten die jüngern und bedürftigen Wesen zurück, sich nach 

ihrer Weise zu äußern. Nun fühlte ich den A. zwischen meiner und der Lavater’schen 

Wirksamkeit ... die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit. Als sie 

[die Amazone u Philine] neben einander standen, glaubte unser Freund [Wilh] nie 

einen solchen A. gesehn zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen 
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Lichte erschienen)). 

Відмінність, інакшість зумовлена віковими бар’єрами (старше – молодше 

покоління, батьки – діти: in dem Verhältnis der Kinder zu den Ältern, die Jüngern 

halten zurück, sich nach ihrer Weise zu äußern), часовими рамками (in der Gegenwart 

– in der Abwesenheit), позитивним/негативним баченням дійсності (in einem 

ungünstigen Lichte erscheinen). 

Entfernung (внутрішнє дистанціювання, відчуженість (innere Distanzierung, 

Entfremdung: Diese besondere [Winckelmanns] Denkweise, diese E. von aller 

christlichen Sinnesart, ja seinen Widerwillen dagegen,  seine Theilnahme an dem 

gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen E. 

abgestoßen))[299]. 

Внутрішнє дистанціювання себе від зовнішнього світу позиціонує особу 

інакодумцем (diese besondere Denkweise), який характеризується ексцентричністю 

(Theilnahme an dem gestrigen Gespräch), відмовою від усталених норм (Entfernung 

von aller christlichen Sinnesart). 

У словникових статтях вищезгаданих джерел [288; 287; 313; 314] нами 

опрацьовано похідні слова лексеми Distanz, які деталізують досліджуване 

значення. Їх кількісний показник значно відрізняється від концепту NÄHE (див. 

с. 62): їх чисельність доволі незначна. Наводимо відібрані приклади: distanzieren 

(sich) відмежовуватися: a) von jmdm., etw. abrücken; Abstand nehmen: sich von 

seinen Parteifreunden d.; viele Nachbarn haben sich nach dem Vorfall distanziert; 

b) повідомити про неприязнь до чогось (zum Ausdruck bringen, daß man mit etw. 

nichts zu tun haben möchte); distanziert відособлений: unzugänglich, zurückhaltend, 

gegenüber anderen Menschen auf Distanz bedacht, Zurückgezogenheit bevorzugend: er 

wirkt sehr d.; Distanziertheit замкненість: Verschloßenheit, das Distanziertsein; 

Distanzierung дистанціювання: das Distanzieren [291; 292; 294; 302; 315; 304; 319]. 

Опорним словом серед зазначених лексем є sich distanzieren, від якого набувають 

змісту всі решта. 

Отже, поняття віддаленості німецька лінгвоспільнота розуміє як певну 

діяльність людини, яка направлена не на підтримання контакту, а на його 
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нівелювання з об’єктивних чи суб’єктивних на те причин. Мовна особистість 

часто не підтримується й не розуміється оточенням. Цей факт відчутно 

переживається нею. Ці болісні відчуття призводять до самовідсторонення. 

Людина заглиблюється у світ власних думок, відкидаючи реальність, 

наповнюючи себе негативними емоціями. Вони проявляють свою нищівну дію як 

внутрішньо (у ставленні до себе – Я-світ/Ich-Welt), так і зовнішньо (у ставленні до 

інших – Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt. 

Електронний словник німецької мови двадцятого століття (DWDS) 

відносить до засобів вербалізації цього концепту синоніми таких лексем: Abstand, 

Entfernung, Strecke, Zwischenraum, Reserviertheit, Zurückhaltung, Verschlossenheit, 

jmdm. abrücken, sich zurückziehen [309]. В інших інтернет-джерелах додано ще такі 

синоніми, як Einsilbigkeit, Schweigsamkeit, Unnahbarkeit, Unzulänglichkeit, 

Verhaltenheit, Vorbehalt, Weite, Wortkargheit [319]. На основі аналізу синонімічного 

ряду концепту DISTANZ слід наголосити на такому, що замкнутість, мовчазність 

як природну якість людини німці сприймають неоднозначно та здебільшого 

негативно (із такою людиною нецікаво, почуваєшся зкуто й емоційно напружено). 

Наявність великої кількості синонімів до ключового слова Distanz свідчить 

про актуалізацію значення «внутрішня замкнутість» (Verschlossenheit, in sich 

gekehrt) – апелювання до Я-світу/Ich-Welt. Це породжує серйозність (ernst und 

verchlossen), неемоційність та, як наслідок, невелику словесну експлікацію 

(wortkarg, Wortkargheit). Наступним проявом дистанції є стриманість, холодність 

із вказівкою на болісну реакцію з боку адресата (kühle, fast verletzende 

Zurückhaltung). Ще більший експлікатор внутрішнього відмежування – 

мовчазність, тобто відсутність потреби та бажання у комунікації (Einsilbigkeit, 

Schweigsamkeit). Останім щаблем є недоступність і зверхність (Unnahbarkeit), що 

відкидають будь-яку спробу на встановлення контакту (jeden Versuch einer 

Annäherung mit kühler Zurückhaltung beantworten). 

Аналіз дефініцій лексичних одиниць, які репрезентують концепт DISTANZ, 

дає можливість виокремити такі ознаки: 

1) відсутність бажання йти на зближення (zum Ausdruck bringen, daß man mit 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=365224
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=21445391
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=9218450
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=8417355
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=5507443
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=20433780
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=1097949
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=657837
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=18818181
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=8417355
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etw. nichts zu tun haben möchte, von jmdm. abrücken); 

2) емоційне відмежування (wenig Gefühle zeigen, emotionale Distanz); 

3) контактне обмеження (wenig Kontakte haben); 

4) внутрішній супротив (der innere Abstand); 

5) внутрішня замкнутість (Verschlossenheit, innere Distanzierung, 

Entfremdung); 

6) суспільне розмежування (sich von seinen Parteifreunden durch 

gesellschaftlichе Rangunterschiede distanzieren; viele Nachbarn haben sich nach dem 

Vorfall distanziert).  

3.1.3. Когнітивні сегменти концепту DISTANZ 

Аналіз супровідних слів уможливив творення мовно-мисленнєвого портрета 

концепту DISTANZ, у центрі якого – людина з її духовними, душевними та 

комунікативними потребами. Отже, ядерним компонентом концепту DISTANZ є 

душевно-емоційний стан людини, який ми визначаємо на основі слів-

супровідників до домінантної лексеми Distanz. Моделювання концепту здійснено 

при допомозі когнітивних сегментів, які виокремлено на основі електронної бази 

DWDS [309]. Виділено вісім когнітивних сегментів, що відтворюють понятійну 

(дефініційну) специфіку концепту DISTANZ німецькою лінгвоспільнотою. 

Поняттєву модель концепту відображено на рис. 3.1: 

1. Когнітивний сегмент замкнутість, відчуженість (Verschloßenheit, 

Verfremdung) – має своїм наслідком занурення у власні думки такою мірою, що 

відбувається ігнорування того, що оточує особистість:  

Wir haben die Fähigkeit, eine innere Distanz zu unseren Gedanken, Gefühlen und 

Wünschen aufzubauen, sie zu prüfen und zu bewerten [Die Zeit. 07.06.2007. 

Nr. 24/DWDS]; Es muß eine weite Reise gewesen sein, die ihre innere Distanz zu 

überwinden half [Die Zeit. 31.08.1984. Nr. 36/DWDS]; Diese innere Distanz zu allem, 

was an Sorgen, Nöten und Existenzweisen an ihm vorbeizieht, verleiht ihm manchmal 

die absurde Einsamkeit eines Stummfilmkomikers [Die Zeit. 10.04.2003. 

Nr. 16/DWDS]; Rollenspiele ermöglichen eine gewisse Distanz zur eigenen Person [Die 
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Zeit. 25.03.1999. Nr. 13/DWDS]; Die ironische Distanz des jungen Studenten sich 

selbst gegenüber – sie kennzeichnet auch die Autobiografie des alten Gelehrten [Die 

Zeit. 14.08.2003. Nr. 34/DWDS]; Und auch kritische Distanz zur eigenen Person, die 

die Möglichkeit eigenen Irrens sehr wohl einschließt [Die Zeit. 12.06.2003. 

Nr. 25/DWDS].  

Така іронічність і критичність до власної особи призводить до втрати віри. 

Це не сприяє позитивному переосмисленню, а, навпаки – посилює внутрішні 

розлади із самим собою (ironische, kritische Distanz zur eigenen Person, sich selbst 

gegenüber). 

Dirie setzt sich an den Beckenrand, sie hat diesen Blick wie im Flugzeug, nach 

innen gerichtet, mit dem sie ihre Umwelt auf Distanz hält [Die Zeit. 10.07.2008. 

Nr. 29/DWDS]; Wer auf Distanz hält, möchte in Ruhe gelassen werden [Die Zeit. 

16.11.2006. Nr. 47/DWDS]; Er wahrt die Distanz, auch wenn er aus seinen Sympathien 

für die Lebensleistung seines Protagonisten keinen Hehl macht [Die Zeit. 07.10.2004. 

Nr. 42/DWDS]; Er hält auf Distanz, vermeidet Kumpanei und Kungelei [Die Zeit. 

15.05.1987. Nr. 21/DWDS]; Selbst bei seinen Mahlzeiten wahrte er Distanz; er aß 

allein hinter einem Wandschirm, nur einige alte Würdenträger, denen er Happen aus 

der Überfülle von Geflügel- und Wildgerichten reichte, duldete er in seiner Nähe [Die 

Zeit. 27.07.2006. Nr. 31/DWDS]; Es gab Perioden der eisigen Distanz [Die Zeit. 

DISTANZ 

Ігнорування 

саморозвитку 

Замкнутість, 

відчуженість 
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Рисунок 3.1. Модель поняттєвого складника концепту DISTANZ 
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19.09.1980. Nr. 39/DWDS]. 

Відсутність бажання йти на контакт із людьми, котрі нас оточують 

(Perioden der eisigen Distanz), завжди пов’язане зі внутрішніми переконаннями в 

цьому, із недовірою. 

Nähe und Distanz, Einfühlung und Spott, Selbstbewußtsein und tiefer Zweifel, 

Klarsicht und Humanität – was Wunder, daß ein solches Aushalten der Widersprüche 

am Ende in eine «totale Nervenpleite» führt [Die Zeit. 21.07.1995. Nr. 30/DWDS]. 

Наявність суперечностей, непорозуміння із собою, невизначеність у тактиці 

власної поведінки призводять до морального виснаження. 

Ansonsten pflegt er ja die Distanz mit einem gewissen Stolz, sie gehört zum 

Charakter seiner Kunst [Die Zeit. 30.10.2008. Nr. 45/DWDS]; Trittel hielt die Distanz 

und war nicht leicht zu beeindrücken [Die Zeit. 27.03.2003. Nr. 14/DWDS]; Sein Wesen 

schafft Distanz und vermittelt den Eindruck, dass er sich selbst genug ist [Die Zeit. 

13.07.2006. Nr. 29/DWDS]. 

Людина, яка занурена у власний світ емоцій та переживань, створює бар’єр 

між собою та іншими людьми (Distanz schaffen, halten, pflegen, aufbauen, wahren), 

який часто набуває ознак незрозумілості, відсторонення й характеризується мірою 

свого вияву (innere, gewisse, notwendige, entfremdetе, wachsende, eisige, kritische, 

ironische Distanz). Внутрішній конфлікт, котрий може призвести до душевного 

розладу, містить у собі двостороннє направлення. З одного боку, це переживання 

стосовно самоідентифікації, з іншого – це внутрішні порухи, які зумовлюють 

установки на поведінку з оточенням: 

Dennoch wahrt Lucy zu allen Menschen Distanz, denn sie ist ja auf der Suche 

nach sich selbst und lehnt daher jede tiefere Bindung ab [Die Zeit. 17.04.1992. 

Nr. 17/DWDS]; Man hielt auf Distanz und kümmerte sich um die eigenen Belange, und 

das waren - zumal in der Diaspora – vornehmlich pastorale, seelsorgerliche und 

karitative Aufgaben («Deutscher Caritasverband») [333, с. 9499/DWDS]. 

Віддаль можна зберігати осмислено, визначивши її стратегією поведінки 

(bewusst Distanz wahrеn, sterile Distanz): 

Sie halten eine sterile Distanz und sind daher oft nicht so gut in der Lage, von 
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den anderen zu lernen [Die Zeit. 07.08.1964. Nr. 32/DWDS]; Genscher ist von tiefem 

Mißtrauen erfüllt und wahrt innere Distanz zu anderen [Die Zeit. 23.03.1984. 

Nr. 13/DWDS]. 

Відокремлення себе від інших може з часом набирати все більших розмірів 

(die Distanz wächst, ungeheure Distanz): 

Dennoch wächst die Distanz zwischen den Menschen; persönlicher Kontakt wird 

überflüssig [Die Zeit. 07.12.2016 (online)/DWDS]; Die Distanz zu den Menschen auf 

der anderen Seite wächst [Die Zeit. 30.05.2017 (online)/DWDS]; Erst aus der Nähe 

wurde die bisweilen ungeheure Distanz sichtbar, die er zu Menschen und Mächten hielt 

[Die Zeit. 16.10.1992. Nr. 43/DWDS]. 

Отже, замкнутість, відчуженість призводять до звички самовідсторонення 

особистості від дійсності. Контакти з навколишнім середовищем сприймаються 

небажаними, нав’язливими. 

2. Когнітивний сегмент – ігнорування саморозвитку (власні інтереси 

та схильності не піддаються подальшому вдосконаленню) (Ignorierung der 

Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung). Цей сегмент можна співвіднести з 

біблійною притчею про таланти, які дбайливі господарі одних примножили, а 

недбайливі – закопали, не отримали прибутку та були покарані. Семантичне 

представлення сегмента таке: 

Er sei böse, böse wie ein Kind, sagt einer von Guiberts Freunden im 

«Mitleidsprotokoll» und meint: «Du kennst ja wohl deine Bücher, oder?» Doch das 

scheinbar mit großer Distanz und Kälte geschriebene Werk ist vielschichtiger, als daß 

es sich so einfach auf einen Begriff bringen ließe [Die Zeit. 01.05.1992. Nr. 19/DWDS]; 

Zu seinen früheren Ansichten halte Kräuter inzwischen ironische Distanz [Die Zeit. 

01.02.2006. Nr. 06/DWDS]; Nur über die Lektüre von Literatur gewinnt man Distanz 

zu sich selbst [352, с. 403/DWDS]; Dаs wird möglich durch die Entfernung, nicht 

Aufarbeitung oder Durchdringung, nicht die Überwindung der eigenen Geschichte ist 

der Grund für die Erinnerung, Distanz und Kälte, nicht Betroffenheit sind die 

Voraussetzungen des Schreibens [Die Zeit. 19.07.1985. Nr. 30/DWDS]. 

Загалом представлення цього когнітивного сегмента містить лексеми із 
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негативною конотацією (nicht Betroffenheit, Entfernung, Distanz zu sich selbst), які 

спричиняють прояви байдужості, холодності в стосунках і мові (Distanz und Kälte 

des Schreibens). 

3. Когнітивний сегмент – нестабільність, боязкість (Unstabilität, 

Ängstlichkeit) демонструє неспроможність особистості до самоутвердження, 

реалізації цінностей, перешкоджає розвитку власної думки, що виступає 

джерелом суперечностей між суспільними вимогами та індивідуальними 

очікуваннями: 

Er traue einzelnen Menschen sehr viel zu, im Guten wie im Schlechten, schon aus 

Angst vor Enttäuschungen habe er immer eine gewisse Distanz gehalten [Die Zeit. 

03.09.2009. Nr. 37/DWDS]; Die Neigung zur selbstironischen Distanz ist eines der 

auffälligsten Merkmale dieses Mannes [Die Zeit. 20.11.2003. Nr. 48/DWDS]; Bei allem 

Entgegenkommen bleibt er auf größtmöglicher Distanz [Die Zeit. 25.11.1983. 

Nr. 48/DWDS]; Falls das die Absicht war, dann ist sie bieder misslungen, aus Mangel 

an Distanz und Schärfe [Die Zeit. 11.04.2001. Nr. 16/DWDS]; Diese übersteigerten 

Erwartungen können schnell wieder in Skepsis und Distanz umschlagen [Die Zeit. 

27.05.1994. Nr. 22/DWDS]; Jetzt habe ich die größtmögliche Distanz zu mir selber, am 

besten bringe ich mich um [Die Zeit. 06.05.2009. Nr. 19/DWDS]; Sie analysiert ihre 

Eigenschaften und Probleme mit einer Kühle und Distanz, als gehe es um eine fremde 

Person [Die Zeit. 03.02.1989. Nr. 06/DWDS]. 

Отож нестабільність породжує, з одного боку, нестачу (Mangel an etw.), з 

іншого – завищені очікування (übersteigerten Erwartungen) та, як наслідок, – 

розчарування (Enttäuschungen), що може призвести до суїциду (sich umbringen). 

Ці три сегменти співвідносяться з першим рівнем особистісного простору, 

відтворюють Я-світ/Ich-Welt (див. рис. 3.2), котрий характеризується внутрішніми 

суперечностями, несприйняттям себе та є негативно маркованим. Незадоволення 

внутрішніх потреб призводить до відчуття дискомфорту, тривоги й 

роздратованості. Як наслідок, може розвинутися комплекс неповноцінності. 

«Jedes Ich ist ein System. Wir schaffen in uns ein Über-Ich, das von unserem Ich immer 

etwas verlangt… Es führt tief hinein in einen Minderwertigkeitskomplex, der aber ohne 
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Weiteres umschlagen kann in Schuldzuweisung an den Partner» [261, с. 119–122]. 

Людина відчуває себе полоненою, бранцем власних думок і стереотипних 

установок. Oбраз «Я» людини формується під впливом дії внутрішніх протиріч: 

«Я-реальне» та «Я-ідеальне» містить різні функціональні характеристики й власну 

автономію [232]. Чим більше суперечностей між «Я-реальним» та «Я-ідеальним», 

тим важче людині пристосовуватися до вимог соціуму, бути психічно стабільною, 

самореалізовуватися й самовдосконалюватися. Нестабільність у поглядах і 

переконаннях має відповідне словесне вираження (Ich liebe dich, aber… Neigung 

zur selbstironischen Distanz, Distanz halten, wahren, wachsende Distanz usw.), 

відтворюючи роздвоєність у сприйняттi, невпевненість. 

Віддаленість на цьому рівні представлена самоізоляцією, неконгруентністю 

та обов’язковою негативною маркованістю. Людина під час розвитку власних 

цільових установок послуговується здебільшого заперечною часткою «ні» 

стосовно розвитку своїх інтересів, креативності, самопізнання, «ні» блокуючим 

елементом світосприйняття, що потрактовано нами як екзистенційні 

протистояння: «Ich distanziere mich durch diese Nein von mir selbst und kann mich 

mir selbst nicht mehr nahebringen. Ich entwickle mir selbst gegenüber ein Fremdgefühl, 

eine Distanz, die an mir nagt und zu einer Verkümmerung meines wahren Ich, meiner 

ursprünglichen Persönlichkeit führen kann… Das Nein als absolute Weigerung 

begriffen, führt in die Isolation» [261, с. 139]. 

Такі сегменти є основоположними у творенні як особистісних, так і 

міжособистісних ролей. Оскільки особистість цілісна, то незначні зміни в ній 

відображаються на всьому розвитку індивіда. Отже, ці сегменти визначатимуть 

мовну поведінку стосовно інших рівнів особистісного простору мовця (відповідно 

зумовлюватимуть відносини щодо Спів-світу/Mit-Welt, Навколо-світу/Um-Welt та 

Чужо-світу/Fremd-Welt). 

4. Когнітивний сегмент – егоїстичність, зверхність, холодність 

(Egoismus, Hochmut, Kälte) – відображає розуміння особистістю себе особливою, 

неповторною індивідуальністю, яка вихваляє себе та не помічає людей, котрі 

перебувають поруч. Для такого індивіда характерні холодний тон, чванливість і 
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гординя (перед очима постає образ пихатого аристократа): 

Das ganze Bauwerk hält, in aristokratischer Distanz gegenüber den 

gewöhnlichen Nachbarn, etwa fünf Meter Abstand von der allgemeinen Häuserflucht 

und soll einmal die Sowjetbotschaft beherbergen [Die Zeit. 10.08.1950. Nr. 32/DWDS]; 

Der weiße Handschuh, sein Markenzeichen, signalisiert aristokratische Distanz, die 

Phantasieuniform dagegen servile Dienstbereitschaft [Die Zeit. 06.06.1997. 

Nr. 24/DWDS]; Man begegnet einander im Alltag zuvorkommend, fast freundlich; eine 

unüberbrückbare Distanz bleibt aber trotzdem noch nach Jahrzehnten des 

Nebeneinanders bestehen [Die Zeit. 04.09.2008. Nr. 37/DWDS]; Keineswegs gehässig, 

doch mit kühler Distanz vermerkt sie seine Schwächen, ohne seine Stärken zu 

verschweigen [Die Zeit. 29.10.1998. Nr. 45/DWDS]; Vor allem kühle Distanz will ihm 

nicht behagen [Die Zeit. 19.10.1990. Nr. 43/DWDS]; Und der Mann ist ein Schalk 

geblieben, dessen Humor sarkastisch ist, bissig und durchaus auch in seiner Kühle und 

Distanz abgesichert [Die Zeit. 10.03.1995. Nr. 11/DWDS]; Das ergab gleichsam eine 

ablehnende und ironische Kälte, eine spöttische Distanz und Fremdheit ... [341, 

325 с/DWDS]; Trotzdem, erzählt er, blieb immer eine Distanz zwischen uns [Die Zeit. 

13.12.2017. Nr. 51/DWDS]. 

Атрибутивна диверсифікація відображає цілий спектр прикметників 

(aristokratische, unüberbrückbare, spöttische, sarkastischе Distanz) на позначення 

зверхнього тону, насмішки, що має на меті принизити комуніканта. Прикметники 

bissigе, gehässigе, ablehnendе Distanz підкреслюють небажання підтримувати 

подальшу бесіду й демонструють намагання взагалі її припинити. Така 

мовленнєва ситуація, звісно, призводить до віддаленості від співрозмовника. 

Neben ihrem unbestreitbaren Charme kann sie auch Kühle und Distanz 

vermitteln, freundlich lächelnde Überlegenheit [Die Zeit. 14.04.1989. Nr. 16/DWDS]; 

Wo Härte, Kälte und Distanz zu Tugenden erhoben werden, herrschen Gefühllosigkeit, 

Gleichgültigkeit und die Unfähigkeit zum Mitleid [Die Zeit. 23.03.2000. Nr. 13/DWDS]; 

Aus den Briefen sprechen «Distanz, Kälte und Schweigsamkeit» [Die Zeit. 02.12.1999. 

Nr. 49/DWDS] [309]. 

Значна частина прикладів концепту DISTANZ представляє тактильний 
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образ холоду (Kühle, Kälte) на противагу близькості, яка є виявом тепла (Wärme). 

Холод має здатність охолоджувати, заморожувати предмети, роблячи їх 

твердішими, у переносному значенні – «непроникними» до щирості (Härte und 

Distanz). 

Егоїзм накладає свій відбиток на соціальні зв’язки та ролі, які програються в 

процесі спілкування. Якщо в стосунках між близькими людьми, наприклад у сім’ї, 

шлюбі, виникають труднощі, провина за них покладається, зазвичай, на партнера. 

Якщо ж домашні й професійні справи йдуть добре, заслуга приписується собі, 

тобто особистість недооцінює інших. Те, що ми думаємо та як відчуваємо себе, 

впливає на нашу інтерпретацію подій і ставлення до співрозмовника. Це 

зумовлює егоцентризм висловлювання. Разом із тим навколишні допомагають 

нам відчути й зрозуміти себе. Ми оцінюємо себе, враховуючи, що про нас 

говорять, прагнучи осягнути свою відмінність від інших. Відчуття себе 

особливого є визначальним у стосунках, а отже, ситуація спілкування у 

вищевказаному когнітивному сегменті відзначається асиметричністю. 

Цікавим є факт, що в 1993 р. слово «Я» з’явилося майже в 5400 книгах, 

збільшивши свою чисельність, порівняно з 1970 р. у чотири рази [131, с. 65], що 

засвідчує зацікавленість особистісним підходом в антропоцентричних 

дослідженнях та його актуалізацію. 

5. Когнітивний сегмент – іронічність, скептичність, критика (Ironie, 

Skepsis, Kritik) – відображає недоброзичливе, упереджене ставлення до 

співрозмовника, недовіру до виконаних ним дій: 

Aus ironischer Distanz beobachtete er die kleinen lächerlichen Anlässe, die die 

Handlungen der Menschen bestimmen [Die Zeit. 30.10.2008. Nr. 45/DWDS]; In 

Sahlmanns Gesicht lag eine Behäbigkeit, die ironische Distanz vermuten ließ, als er 

sagte, dass 78 Prozent der Menschen hier ein Wunschkennzeichen wollten [Die Zeit. 

19.02.2009. Nr. 46/DWDS]; Die Vier posieren in zahlreichen Rollen, aber sie halten 

ironische Distanz zu allen [Die Zeit. 29.04.1999. Nr. 18/DWDS]; Harald Schmidt 

Kabarettist Parodist und Fernseh-Entertainer hat eine Masche die ironische Distanz zu 

allem und jedem [Die Zeit. 08.05.1992. Nr. 20/DWDS]; Mittlerweile hat sie eine 
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«ironische Distanz» zur New Economy entwickelt und kann über die Arbeit dort schon 

wieder lachen [Die Zeit. 31.10.2001. Nr. 45/DWDS]; Schon der Direktor der Bremer 

Kunsthalle, Dr. Günter Busch, der vom Staatsanwalt vor Abfassung der Anklage zum 

Kunstwert der Beardsley-Grafik befragt worden war, hatte eine leise ironische Distanz 

zur Anklage nicht ganz unterdrücken können [332, с. 226/DWDS]; Aus der ironischen 

Distanz zu seinen Figuren ist mit den Jahren kalter Hohn geworden [Die Zeit. 

14.10.1994. Nr. 42/DWDS]; Mit ironischer Distanz und beißender Schärfe zeichnet sie 

diese Geschichte nach, läßt die Schriften auch manch überraschend kritischer Gelehrter 

Revue passieren und gibt Einblicke in das Milieu, dem diese Traktate entsprungen sind 

[Die Zeit. 26.03.2015. Nr. 13/DWDS]; Dazu gehören Skepsis und Distanz gegenüber 

Fremden, aber auch die Vorsicht gegenüber Gleichaltrigen und Jugendlichen [Die Zeit. 

21.02.2002. Nr. 09/DWDS]. 

Такий когнітивний сегмент представлений найповніше лексемами ironisch, 

kritisch, skeptisch, які мають різноманітні відтінки (leise ironische; große, skeptische 

Distanz), підсилюючи значення субстантивованим прикметником beißend, 

прикметником kalt і прислівником karg. Іменниковий ряд презентований таким 

чином: 

Mischung von Distanz und Ironie, Hohn, Scharfsinn, Schärfe und Bosheit. Um 

ihn zu tragen, bedarf es aber dieser abgezirkelten Mischung von Ironie und Distanz, 

Chiffren, die sich selbst genügen [Die Zeit. 26.01.2006. Nr. 05/DWDS]; Bontempelli 

schildert mit Distanz, Scharfsinn und Ironie, karg, mit elegant verhaltener Bosheit die 

Dummheit der Selbstzufriedenheit, die Penetranz der Pedanterie, die Macht der Routine 

[Die Zeit. 01.04.1994. Nr. 14/DWDS]; Auch Hartmann schaut auf die Spitze der 

Gesellschaft aus einer großen, skeptischen Distanz [Die Zeit. 20.12.2006. 

Nr. 52/DWDS]; Wir Europäer sehen in der kritischen Distanz zur politischen 

Nomenklatur die Voraussetzung künstlerischen Schaffens, während in weiten Teilen 

Afrikas der Gemeinsinn stiftende Aspekt der Kunst im Vordergrund steht [Die Zeit. 

22.12.2009. Nr. 53/DWDS]; Ihre skeptische Distanz zum Kanzler, die sie über Jahre 

hinweg medienwirksam inszenierten, sicherte ihnen öffentliche Aufmerksamkeit, die 

ihren innerparteilichen Einfluss und wohl auch ihre politische Überzeugungskraft weit 
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überstieg [Die Zeit. 03.02.2000. Nr. 06/DWDS]. 

Четвертий та п’ятий когнітивні сегменти тісно взаємопов’язані та 

проявляються на другому рівні – Спів-світі – особистісного простору, тобто серед 

добре знайомих людей (Mit-Welt). Негативне критичне сприйняття 

співрозмовника може відбуватись і серед людей, пов’язаних професійною 

діяльністю (третій рівень – Навколо-світ/Um-Welt). Загалом спілкування матиме 

своїм девізом установку «проти партнера», тобто демонстрацію конфліктного 

типу. Така інтеракція відображає бажання одного учасника комунікації 

утвердитися за рахунок співрозмовника. Приймаючи конфліктно-маніпуляційну 

стратегію мовленнєвої поведінки, партнер так намагається продемонструвати 

свою зверхність, перевагу, ставлячи адресата на нижчу, порівняно із собою, 

статусну позицію, викликаючи агресію в мовця. Ситуація спілкування, звісно ж, 

буде асиметричною. Подібне проявлення нерівноправного стилю спілкування 

застосовується навіть у сімейному колі, коли один із членів родини намагається 

таким чином самоутвердитися, принижуючи своїх домочадців. Виникає відчуття, 

що створений нами світ руйнується, «свій» стає «чужим». Емоційна напруга має 

тенденцію до збільшення та призводить до порушення норм цивілізованої 

взаємодії, до різкого загострення в стосунках. 

Під час дружнього спілкування партнери порушують негласний зв’язок між 

собою, прийняті норми комунікації, що призводить до конфліктності або й до 

розірвання стосунків. Така ситуація спілкування характеризується взаємним 

несприйняттям позицій та критичністю в ставленні один до одного (мовне 

представлення ironisch, kritisch, skeptisch). Це виступає показником оцінки мовцем 

усіх явищ та об’єктів дійсності відносно своєї особи, протиставлення себе 

оточенню. «Ich werde unzufrieden mit dem Partner und beginne, ihn zu kritisieren, 

gleichgültig, was er tut. Ich beginne, gegeneinander aufzurechnen, was ich schon alles 

für den Partner getan habe und wie wenig er für mich ist» [261, с. 135]. Нове 

світобачення чи нові захоплення теж здатні дистанціювати партнерів: «Eine 

weltanschauliche Neuorientierung kann eine Entfremdung vom Partner bedeuten, und 

Entfremdung heißt zugleich immer Distanzierung» [261, с. 126]. Іронізація 



143 

призводить до зниження репутації співрозмовника й до негативної самооцінки. 

Нерозуміння комунікативних інтенцій, хибне їх трактування спричиняє 

комунікативні невдачі та конфлікти, які негативно впливають на подальший 

розвиток стосунків або роблять їх продовження неможливим. 

6. Когнітивний сегмент – професійна відчуженість, маскування – 

(professionelle Entfremdung, Maskierung) передбачає стосунки людей, об’єднаних 

спільною професійною діяльністю: 

Professionalisierung ist da ein Segen, wo sinnlose Hierarchien abgebaut werden 

und gut ausgebildete Mitarbeiter eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können; 

sie ist dort notwendig, wo Helfer ohne «professionelle» Abgrenzung zu ihren Klienten 

selbst überfordert wären; sie ist aber da von Übel, wo das Wort nur Kälte, Distanz oder 

schlichte Personalnot maskieren soll [Die Zeit. 27.04.2006. Nr. 18/DWDS]; Schon der 

Direktor der Bremer Kunsthalle, Dr. Günter Busch, der vom Staatsanwalt vor 

Abfassung der Anklage zum Kunstwert der Beardsley-Grafik befragt worden war, hatte 

eine leise ironische Distanz zur Anklage nicht ganz unterdrücken können [332, 

с. 226/DWDS]; Sie fühlten sich dazu berufen, weil Weiskirch in seinem Bericht Urteile 

fällte wie dieses: «Es gibt leider bis in die höchsten Führungsebenen den Typ des 

Vorgesetzten, der in kühler Distanz zu seinen Untergebenen selbstherrlich und 

selbstgerecht, vielfach mit starkem Ehrgeiz, regiert» ... [Die Zeit. 01.07.1988. 

Nr. 27/DWDS]; Gegenüber seinen Mitarbeitern bewahrt er kühle Distanz [Die Zeit. 

10.05.1963. Nr. 19/DWDS]; Kreative Industrien und intellektuelle Zirkel bleiben auf 

kühler Distanz [Die Zeit. 22.10.1998. Nr. 44/DWDS]; Mit der kühlen Distanz eines 

Dokumentaristen begibt sich Chéreau auf die Spurensuche des Sterbens [Die Zeit. 

06.11.2003. Nr. 46/DWDS]. 

Останній приклад влучно унаочнює характер взаємовідносин учасників 

комунікативного акту в межах зазначеного когнітивного сегмента: прохолодна 

поведінка документаліста. 

Цей когнітивний сегмент демонструє холодність стосунків, відсутність їх 

спільного вирішення, указуючи на недоброзичливість до колег, відстороненість: 

Während seiner ersten Amerikavisite als britischer Premier hatte Gordon Brown 
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alles daran gesetzt, auf größtmögliche Distanz zu George Bush zu achten [Die Zeit. 

17.04.2008. Nr. 17/DWDS]; Er hielt Mitarbeiter auf Distanz, weil er befürchtete, sie 

irgendwann entlassen zu müssen [Die Zeit. 12.10.2006. Nr. 42/DWDS]; Amtschefs, die 

älter als 55 Jahre waren, hielt er auf Distanz [Die Zeit. 28.09.2006. Nr. 40/DWDS]; 

Der Vorwurf, Angela Merkel lebe in einer gewissen Distanz zu Europa, ist ebenso 

kurios wie absurd, teilte er am Samstag mit [Die Zeit. 10.08.2013 (online)/DWDS]; 

Wenn die Entfremdung zwischen Bundeswehr und Afghanen wachse und die skeptische 

Distanz in Zorn und Ablehnung übergehe, «dann können wir gleich einpacken», sagte 

Nachtwei [Die Zeit. 27.05.2010. Nr. 22/DWDS]; Natürlich hatte der Trainer davon 

irgendwann die Nase voll, und er hat eine gewisse Distanz zu Marko Pantelic aufgebaut 

[Die Zeit. 17.09.2012 (online)/DWDS]; Abkoppelung und Distanz gegenüber den 

früheren Kollegen wachsen schnell [Die Zeit. 23.11.1990. Nr. 48/DWDS]; Zunächst 

bleibt der Anwalt auf Distanz, stellt scheinbar harmlose Fragen [Die Zeit. 27.10.2005. 

Nr. 44/DWDS]; Enge Mitarbeiter nahmen zuletzt eine «wachsende Distanz» der Chefin 

zu ihrer eigenen Organisation wahr [Die Zeit. 17.12.2014. Nr. 52/DWDS]; Wie hält 

man die notwendige Distanz, wenn ein gutes Honorar gezahlt wird? [Die Zeit. 

07.03.1986. Nr. 11/DWDS];. Wer einen Blick auf das ernüchternde Bild wirft, das die 

eben pensionierte Lehrerin dagegen in der Öffentlichkeit bietet, ahnt etwas von der 

unendlichen Distanz zwischen dem Feuer in ihrer Seele und der Eiseskälte auf Frau 

Kjærs äußerer Schale [Die Zeit. 02.06.1995. Nr. 23/DWDS]; Andererseits brauchen Sie 

eine professionelle Distanz, sonst gehen Sie zugrunde [Die Zeit. 15.11.2007. 

Nr. 47/DWDS]; Die Distanz zwischen Wählern und Gewählten, auf europäischer Ebene 

ohnehin größer als auf der nationalen, würde noch wachsen [Die Zeit. 02.12.2017. 

Nr. 49/DWDS]. 

Прояви стосунків людей, об’єднаних професійною діяльністю, 

відзначаються, передусім, асиметризмом та нерівноправністю. Віддистанційована 

позиція керівництва й підлеглих, колег актуалізується через мовне втілення. 

Виокремлені прикметники унаочнюють міру вияву згаданих відносин, починаючи 

із незначних проявів дистанції (notwendige, gewisse, leise ironische, kühle, 

wachsende Distanz), завершуючи максимальними показниками (professionelle, 
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skeptische, größtmögliche, unendliche Distanz). Іменникове втілення наступне: Kälte, 

Ehrgeiz, Entfremdung, Ablehnung, Abgrenzung, Zorn, Abkoppelung, Eiseskälte und 

Distanz та сталий вислів von etw. die Nase voll haben підсилюють значення 

концепту DISTANZ, демонструючи нерівномірний перебіг стосунків, їх 

загострення. Лексеми втілюють негативні конотації. 

Вищеназваний когнітивний сегмент – професійна відчуженість, маскування 

– належить до третього рівня особистісного простору Навколо-світу/Um-Welt. Він 

відзначений суперечностями, котрі зумовлені прагненням людини до визнання 

себе та результатів своєї діяльності. Це прагнення не завжди має відкритий, 

добросовісний характер. Воно може здійснюватися за рахунок інтересів партнера, 

принижуючи чи нівелюючи його роль щодо виконаної роботи. Якщо ж колега 

виявляє більше майстерності й користується повагою серед керівництва, це 

викликає в інших почуття заздрості, яке спричиняє за собою прояви байдужості й 

злорадства (in kühler, wachsender Distanz, mit Kälte, Skepsis, ironisch) або під 

личиною добродійності ховається негативізм (Personalnot maskieren). 

Деструктивна взаємодія може розглядатися як вороже дистанціювання. Позиція 

«я – хороший», «ти – поганий» набуває чіткого забарвлення. 

Одним із факторів, що визначають ставлення індивіда до інших людей, є 

їхня приналежність до різних груп усередині колективу, тому є таким важливим 

урахування професійної ієрархії, яка відіграє основну роль під час комунікації. 

Отож ситуація спілкування матиме асиметричний характер. Із позиції вищого за 

рангом можливі порушення норм етикетної взаємодії, вторгнення в особисту 

сферу підлеглого, прояви емоційного нестримання (грубе повчання, 

звинувачення, догани), тобто ведення неформальної антиетикетної стратегії. 

Заниження позиції нижчого за рангом чи необґрунтоване наближення його до 

себе спричиняє супротив (непідкореність і протидію), емоційні вияви якого 

вважаються неприйнятними. Право відкритої дії, яка сигналізує про конфлікт, 

завжди залишається за сильнішим – носієм вищої соціальної позиції:… den Typ 

des Vorgesetzten, der in kühler Distanz zu seinen Untergebenen selbstherrlich und 

selbstgerecht, vielfach mit starkem Ehrgeiz, regiert [309]. Хоча серед ієрархічно 
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рівноправних теж можуть виникати конфліктні ситуації. Aспектом етичних 

відносин між колегами є позиція невтручання й ненарушення особистісних, 

індивідуальних кордонів. 

Втрата інтересу до справи, якою займаєшся, у процесі професійної 

діяльності або недосконале занурення створює емоційну блокаду (eine 

professionelle Distanz), робить її нецікавою й рутинною. «Routine gefährdet auch die 

schönste Partnerschaft» [261, с. 47]. 

Семантичне наповнення даного когнітивного сегмента концепту DISTANZ 

таке: professionelle, ironische, größtmögliche, kühle, skeptische, wachsende, 

notwendige, maskierende, еntfremdеnde Distanz, mit starkem Ehrgeiz, selbstherrlich 

und selbstgerecht. Стан внутрішнього й зовнішнього конфлікту особистості може 

спричинити деструктивний вплив на організаційний клімат у професійній 

діяльності. 

7. Когнітивний сегмент – стриманість, ненав’язливість 

(Zurückhaltung) – передбачає вільне, гармонійне існування особистості в 

комунікативному просторі:  

Sofort ging der Halbkreis auf respektvolle Distanz [Die Zeit. 02.06.1999. 

Nr. 23/DWDS]; Künstlerisch verantwortlich für das Mammutprojekt ist der Dirigent 

(und Komponist) Esa-Pekka Salonen – und damit ein Musiker der «jungen» Generation, 

der die notwendige Frische wie die respektvolle Distanz besitzt, so daß kein ehrfürchtig 

und andächtig zu betrachtendes Мotivbild, aber auch kein technokratisch-

konstruktivistisches Derivat zu erwarten sein wird [Die Zeit. 08.12.1995. 

Nr. 50/DWDS]; Wir kannten und vertrauten uns bereits seit zehn Jahren, hatten aber 

stets eine respektvolle Distanz bewahrt. [344, с. 31/DWDS]; Das würde mich nicht 

weiter stören, wenn sie respektvollе Distanz gehalten hätten, stattdessen aber bewegten 

sie sich hin und her und machten Dutzende von Bildern [Die Zeit. 13.04.2007. 

Nr. 16/DWDS]; Eine gewisse Distanz beim Vorstellungsgespräch sollte immer beachtet 

werden – immerhin ist man zu Gast und sitzt einem Fremden gegenüber [Die Zeit. 

08.01.2018. Nr. 02/DWDS]; Dadurch ist auch eine gewisse Distanz anderen Menschen 

gegenüber bedingt [Die Zeit. 14.04.2016. Nr. 17/DWDS]; Es ist eine höfliche Distanz, 
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die in den Gängen und in den Lesesäalen eingehalten wird [Die Zeit. 25.02.2010. 

Nr. 45/DWDS]. 

Приклади демонструють дотримання приписів, визначених етикетними 

нормами, із вказівкою на ввічливий, стриманий тон (respektvolle, aus Respekt, 

gewisse, gebotene, höfliche Distanz). Їх дотримання в суспільстві є необхідним. 

Wir müssen wohl selbst die Distanz schaffen, die gutes Benehmen mitunter 

braucht, indem wir den Zwang, jedes Gespräch anzunehmen, nach und nach 

überwinden [Die Zeit. 23.10.2003. Nr. 44/DWDS]; Aus sicherer Distanz wechseln 

Blicke hin und her [Die Zeit. 05.01.2005. Nr. 01/DWDS]; Sie schreibt stets von sich, 

aber immer aus sicherer Distanz [Die Zeit. 27.05.1999. Nr. 22/DWDS]; Sie fühlten sich 

selber in der gebührenden Distanz, frei von zu engen Kontakten wie zu starken 

Aversionen – Wilhelm Bittorf, aus der Kirche ausgetretener Protestant, und Artur 

Müller, Katholik «ohne jede Bindung an kirchliche Behörden» [Die Zeit. 27.08.1976. 

Nr. 36/DWDS];. Ihnen huldigt Ortheil mit schönen Bildnissen, die der Sachton des 

Buches in schützende Distanz rückt [Die Zeit. 04.11.1994. Nr. 45/DWDS]; So lernt 

man, gewissermaßen aus vorsichtiger Distanz, Julia kennen, die Monsterfilme mag, 

Judo lernt und im Internet nach einem Mann sucht [Die Zeit. 01.10.2009. 

Nr. 41/DWDS]. 

Постійне дотримання вищезазначених норм має своїм наслідком 

безпечність (in sicherer, schützender, vorsichtiger Distanz) та прогнозованість 

мовної ситуації. Характерним є впевнений тон. 

Man braucht in diesem Geschäft eine gesunde Distanz, sonst überlebt man nicht 

[Die Zeit. 01.03.2010. Nr. 9/DWDS]; Ich habe eine gesunde Distanz zum Alltag [Die 

Zeit. 01.02.2006. Nr. 06/DWDS]; Die Stimmung im Land, vor dem 11. September 2001 

noch geprägt von bequemer Distanz zu aller Politik, schreckte kurzzeitig auf und schlug 

dann in verletzten Zynismus um [Die Zeit. 07.09.2006. Nr. 37/DWDS]; Statt 

Kabinettssitzungen finden nur noch Besprechungen statt und auch die in gemessener 

Distanz [Die Zeit. 05.08.1983. Nr. 32/DWDS]. 

Указівка мовного матеріалу на врівноважену, дозовану віддаль уможливлює 

гармонійний перебіг комунікації (gemessene, gesunde, bequeme Distanz). 
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Mit Kindern und Schülern im Gespräch bleiben, gut zuhören und die 

Schilderungen mit der nötigen Distanz analysieren [Die Zeit. 07.12.2009. 

Nr. 50/DWDS]; Wenige haben gleichzeitig die richtige Stimme und die notwendige 

Distanz [Die Zeit. 25.09.2003. Nr. 40/DWDS]. 

Необтяжливість мовної ситуації з боку опонентів (notwendige, nötige 

Distanz) приводить до позитивних результатів (wohltuende Distanz) та досягнення 

поставлених цілей. 

Цей когнітивний сегмент матиме позитивне забарвлення й відображає 

спілкування з чужими або малознайомими мовцю людьми у Чужо-світі (Fremd-

Welt). Таке спілкування є формально-нейтральне, засноване на повазі та 

суверенітеті. Прийняті в суспільстві норми поведінки покликані врівноважувати 

міжособистісну взаємодію, їх дотримання сприяє конструктивному веденні 

діалогу. Ситуація спілкування має симетричний характер. Цей когнітивний 

сегмент стосується четвертого рівня особистісного простору (незнайомі адресати) 

і представлений таким атрибутивним утіленням: gewisse, gebotene, notwendige, 

nötige, gemessene, vorsichtige, gebührendе, sichere, gesunde, bequeme, schützende, 

respektvolle, höfliche Distanz. Частина лексем указує на потребу в неухильності 

дотримання вищезгаданих норм, а інша частина – на мету й результат цих дій 

(безпечність, зручність, гармонійність, тактовність). 

8. Когнітивний сегмент: об’єктивність (Objektivität), який демонструє 

адекватну, неупереджену оцінку поглядів, суджень, подій:  

Die Distanz schärft den Blick [Die Zeit. 05.10.1990. Nr. 41/DWDS]; Aber wir 

müssen da eine Grenze finden, sonst können wir die Kinder nicht mit der nötigen 

professionellen Distanz befragen [Die Zeit. 11.12.2008. Nr. 51/DWDS]; Doch über sich 

selber – und schon fallen einem die Hinweise auf Hegels Unscheinbarkeit und seine 

unbedingte Verpflichtung auf Objektivität und Distanz wieder ein – mag Gerd Irrlitz 

nicht sprechen [Die Zeit. 29.05.1992. Nr. 23/DWDS]; Bei ihrer Beschreibung bemüht 

sich der Verfasser erkennbar um Objektivität und Distanz [Die Zeit. 07.11.1986. 

Nr. 46/DWDS]; Sie haben jene schlichte Größe, jene Kraft vereinfachender 

Vergegenwärtigung, die das beglückende Gefühl des Maßstäblichen vermitteln, Freiheit 
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und Bindung, subjektive Stimmungswerte und objektivierende Distanz wie durch ein 

Wunder verbindend [Die Zeit. 06.02.1958. Nr. 06/DWDS].  

Про професійність ідеться у випадку об’єктивної її оцінки. Вона не містить 

упередженого чи привілейованого ставлення (nötige professionelle Distanz), а 

навпаки – слугує глибинному осмисленню (schärft den Blick). Семантичне 

представлення є відповідним: objektivierende Distanz, Objektivität und Distanz. 

Самокритика – особлива здатність людини рефлексивно сприймати 

себе/власне життя, самостійно шукати свої помилки в думках, поведінці, діях. 

Цією здатністю володіють психічно зрілі та розвинуті люди. Психологія говорить, 

що якщо самокритика не виходить за розумні межі й актуальна до того, що 

відбувається, то це ознака психічного здоров’я людини. Самокритичність – це 

можливість поглянути на себе максимально об’єктивно, однаковою мірою 

оцінити власні недоліки та досягнення, порівнюючи їх [316]. 

Das hilft, eigene Gefühle zu benennen, zu sortieren und zu etwas Distanz zu 

gelangen, was manchmal ganz schön schwer ist [Die Zeit, 2018 (online)/DWDS]; 

Stellenweise eine Spur zu pathetisch, aber eindringlich und mit selbstkritischer Distanz 

berichtet er von seiner Arbeit [Die Zeit. 16.03.2000. Nr. 12/DWDS]; Und doch hat 

Genet sich selber und seine Werke mit selbstkritischer Distanz beurteilt [Die Zeit. 

07.06.1991. Nr. 24/DWDS]; Seine Arbeit betrieb er hartnäckig, in gehöriger Distanz zu 

allen kulturpolitischen Leitlinien, von wenigen Freunden (und Sammlern) begleitet [Die 

Zeit. 16.11.1990. Nr. 47/DWDS]; Mit Sensibilität und kritischer Distanz zugleich 

nähert sich Winfried Heinemann dem umstrittenen militärischen Widerstand [Die Zeit. 

25.08.2005. Nr. 35/DWDS]; Die Neigung zur selbstironischen Distanz ist eines der 

auffälligsten Merkmale dieses Gelehrten [Die Zeit. 20.11.2003. Nr. 48/DWDS]; Solche 

Überlegungen schaffen die intelligente Distanz, die die Leser brauchen, um sich eigene 

Gedanken über ihre persönliche Risikofreude zu machen [Die Zeit. 09.03.2000. 

Nr. 11/DWDS]. 

Об’єктивність тісно пов’язана зі здоровою критикою й самокритикою, яка 

не має деструктивного характеру (п’ятий когнітивний сегмент, де теж 

простежуємо вияв критицизму, який спрямований на погіршення комунікативних 
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стосунків). Позитивний критичний погляд передбачає своєю дією вдосконалення 

реального стану речей (intelligente Distanz schaffen), пошук оптимального 

вирішення. 

Критичність передбачає обмірковування, переосмислення різноманітних 

тактик мовленнєвої поведінки (analytische, notwendige Distanz) задля вибору 

найприйнятніших (souveräne Distanz). 

Der Mensch muss zu den gegenwärtigen Verhältnissen auf analytische Distanz 

gehen können, indem er das derzeit Herrschende aus seinen historischen Gründen 

verstehen lernt und sich durch Kenntnis ganz anderer kultureller Horizonte einen 

alternativen Blick verschafft [Die Zeit. 27.02.2003. Nr. 10/DWDS]; Manchmal führt 

dies dazu, daß eine notwendige Distanz zur Sache verlorengeht, daß man unfähig wird, 

sich überhaupt noch über etwas anderes zu unterhalten, in die Gefahr gerät, größere 

kulturelle Zusammenhänge außer acht zu lassen [Die Zeit. 27.09.1985. Nr. 40/DWDS]; 

Nicht im Sinne von Weitflucht, sondern von souveräner Distanz, die echte, glaubhafte 

Annäherung erlaubt [Die Zeit. 07.10.2004. Nr. 42/DWDS]. 

Аби об’єктивно подати чи сприйняти інформацію, потрібно мати свій 

критичний погляд, який отримує людина, віддаляючись безпосередньо від об’єкта 

дослідження. Занадто велике чи незначне дистанціювання спотворюватиме 

цілісність образу (Distanz für Kritik brauchen). 

Цей когнітивний сегмент характеризується симетричністю комунікативної 

ситуації та співвідноситься з четвертим рівнем особистісного простору мовця 

(спілкування з незнайомими адресатими – Чужо-світ/Fremd-Welt. Актуалізація 

названого вище значення концепту DISTANZ здійснюється на основі 

семантичного представлення: intelligente, objektivierende, selbstkritische, gehörige, 

analytische, notwendige, selbstironische, souveräne Distanz, Objektivität, що має 

закладені в собі такі ментальні характеристики, як аналітичність і синтезність. 

Якщо прояви дистанції більш помітні на першому, другому чи третьому 

рівнях особистісного простору, то тим вони більш емоційно відчутні та мають 

негативне забарвлення. Це асоціюється з розладами, сварками, порушенням 

загальноприйнятих установок на стабільність, неемоційність, комфортність. Якщо 
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Рисунок 3.2. Поняттєвий складник концепту DISTANZ серед рівнів 

особистісного простору 

Я-світ/Ich-Welt          Ich(Agens)         Спів-світ/Mit-Welt, 
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зверхність, 

холодність) 

2 

 

1 

c) Unstabilität, 

Ängstlichkeit 

(нестабільність, 

боязкість) 

f) professionelle 

Entfremdung, 

Maskierung 

(професійна 

відчуженість, 

маскування) 

Beruf 

(професійна 

діяльність) 

Um-Welt 

b) Ignorierung der 

Selbstentfaltung und 

Selbstverwirklichung 

 (ігнорування 

саморозвитку)  

Freundschaft 

(дружба)  

Mit-Welt 

e) Ironie, Skepsis, 

Kritik (іронічність, 

скептичність, 

критика) 

negativ 

 

negativ 

  

negativ 

 

3 

g) Zurückhaltung (стриманість, 

ненав’язливість) 

h) Objektivität (об’єктивність) 

neutral 
Чужо-світ/

Fremd-Welt 

ж це явище актуалізується в поведінці й мовних висловах людей, які належать до 

четвертого рівня особистісного простору мовця, це сприймається адекватно та 

навіть позитивно. 
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Як видно з аналізованих даних, особливості референції концепту DISTANZ, 

що виникають у свідомості, призводять до появи та закріплення вищезгаданої 

сполучуваності супровідних слів, які вторинно конкретизують, указують на 

додаткові конотації. 

Розглянемо послідовність проявів концепту DISTANZ серед рівнів 

особистісного простору «внутрішній світ людини (Я-світ/Ich-Welt)/навколишній 

світ людини (Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt та Чужо-світ/Fremd-Welt)», 

керуючись даними дистрибуції й виокремленими когнітивними сегментами (див. 

рис. 3.2). 

До першого смисловогу блоку (1) віднесено перші три когнітивні сегменти: 

a) замкнутість, відчуженість (Verschloßenheit, Verfremdung); b) ігнорування 

саморозвитку (Ignorierung der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung); 

c) нестабільність, боязкість (Unstabilität, Ängstlichkeit), які входять до складу 

першого рівня особистісного простору, оскільки відтворюють багатий на 

суперечності й невизначеності внутрішній світ мовної особистості (Я-світ/Ich-

Welt). До другого смислового блоку (2) входять когнітивні сегменти: 

d) егоїстичність, зверхність, холодність (Egoismus, Hochmut, Kälte); e) іронічність, 

скептичність (Ironie, Skepsis, Kritik); f) професійна відчуженість, маскування 

(professionelle Entfremdung, Maskierung). Вони співвідносяться з другим і третім 

рівнями особистісного простору (Міt-Welt, Um-Welt), тобто це безпосереднє 

оточення мовця: сімейні, дружні, професійні стосунки. Перший та другий блоки 

характеризуються негативною репрезентацією, яка призводить до внутрішнього 

дискомфорту й дисбалансу міжособистісних стосунків. Вони відзначаються 

негармонійністю та асиметричністю. Я-Світ/Ich-Welt буде визначальним й 

базовим у творенні ролей (стосовно блоку 2 та 3). 

До третього смислового блоку (3) ми віднесли два сегменти: g) стриманість 

(Zurückhaltung) і h) oб’єктивність (Objektivität). Вони відзначені нечіткістю 

негативної конотованості. Ми не в змозі їх однозначно віднести до проявів 

віддаленості через нейтральну маркованість. Виникає ілюзія віддаленості – 

Pseudodistanz. Подібний клас слів виокремлено й у структурі концепту NÄHE 
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(Pseudonähe), який теж належав до третього смислового блоку (див. рис. 2.2). 

Цікавий той факт, що зазначені смислові блоки (3) збігаються. У структурі 

концепту NÄHE – це стриманість, етикет, у структурі концепту DISTANZ – 

стриманість, ненав’язливість, об’єктивність. Це наводить нас на думку про 

глибинні ментальні зв’язки та взаємозумовленість цих концептів, де бінарність є 

проявом їх екзистенційної сутності. Поєднання досліджуваних концептів можна 

зобразити у вигляді кругів Ейлера, де першою множиною є концепт NÄHE, а 

другою – концепт DISTANZ (див. рис. 3.3). 

Круги Ейлера в нашому випадку зображають математичне поняття 

пересічення. Оскільки NÄHE та DISTANZ є бінарними концептами й осягнення 

їхньої суті здійснюється нерозривно один від одного, то в певний момент 

відбувається їх зіткнення. Пересічення концептів (х) демонструє третій смисловий 

блок із рисунків 2.2 та 3.2, лексичне наповнення якого не має ознак ні близькості, 

ні дистанції. Це по суті експресивно нейтральна лексика, яка застосовується серед 

незнайомих людей (четвертий рівень особистісного простору – Чужо-світ/Fremd-

Welt). 

Концепт DISTANZ осмислюється нами як негативний модус поведінки, що 

переплітається з такими поняттями, як відстороненість, неприязнь, байдужість, 

недовіра. Маркерами поведінки стосовно цього концепту виступатимуть: 

а) неконгруентність (внутрішнє спустошення людини, утрата нею себе самої); 

б) кінетичні засоби, котрі підсилюють конфліктність мовленнєвої ситуації; 

в) фонаційно-просодичні засоби (голосне ведення розмови, різкі інтонації, 

зверхній тон); г) психосоматичні сигнали (скривитися, зморщитися, 

Рисунок 3.3. Пересічення бінарних концептів NÄHE та DISTANZ 
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недоброзичливий вираз обличчя) тощо. 

Отже, аналіз лексичних одиниць, які об’єктивують концепт DISTANZ у 

німецькій мові, та їх лексико-семантичних варіантів, які прямо стосуються 

концепту, а також спостереження за їх контекстуальним уживанням, дали змогу 

встановити такі ознаки, які об’єднані в групи: 

1) характеристики внутрішніх станів особистості: відчуженість, 

самоігнорування, моральна нестабільність (Verfremdung, Ignorierung der 

Selbstentfaltung, Unstabilität); 

2) зовнішні прояви: холодність, іронічність, скептичність, маскування, 

відмінність у поглядах (Kälte, Ironie, Skepsis, Maske, Meinungsverschiedenheit); 

3) результат дії: конфлікт, сварка, розірвання стосунків (auf Distanz bleiben, 

sich mit Ehrgeiz benehmen, in Ablehnung übergehen); 

4) сфера поширення: сім’я, родина, дружні відносини, професійна сфера 

(Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, Beruf). 

Отже, поняттєвий складник концепту DISTANZ – вираження душевно-

емоційного стану людини – розуміємо як негативно сформовані установки на 

асиметризм комунікативної ситуації, яка носить деструктивний характер. Цей 

стан відображає наявність внутрішніх суперечностей, що впливають на 

формування стосунків із навколишніми. Це відображення в мові неконгруентної 

особистості, коли намагання сподобатись іншим призводить до нещирості у 

стосунках; приховування потаємних потягів, прагнень, що не збігаються із 

системою загальноприйнятих суспільних та особистісних цінностей. Інтеракція 

направлена на позицію «проти партнера», що супроводжується відчуттями 

дискомфорту, тривоги та роздратованості. Неприязнь міжособистісних відносин 

утілюється в мовній картині особистості. Об’єктивація концепту DISTANZ 

здійснюється за допомогою негативно маркованої лексики. 

3.1.4. Фреймове моделювання структури концепту DISTANZ 

Фреймове моделювання концепту DISTANZ здійснено на основі теорії  про 

п’ять базових фреймів (С. А. Жаботинська) таких, як предметний, акціональний, 



155 

посесивний, ідентифікаційний, компаративний, із відповідними схемами-

пропозиціями. Чисельність пропозицій базисних фреймів обмежена, проте з їх 

допомогою можна побудувати необмежену кількість концептуальних сіткових 

моделей [55, с. 12]. 

Як досліджено в другому розділі дисертаційної роботи (підрозділ 2.1.4), 

людина є ВМІСТИЩЕМ/КОНТЕЙНЕРОМ, через яку та в якій простежуємо 

прояви дистанції. Мовна особистість (ich (Agens)) прокламує предметний фрейм, 

схему способу буття: ДЕХТО (Agens) існує ТАК (прояви дистанції). 

Концептуалізація особистісного простору дає підстави для вичленення двох 

просторів – внутрішнього (суб’єктивного або ж Я-світу/Ich-Welt) та зовнішнього, 

який співвідноситься зі Спів-світом/Mit-Welt, Навколо-світом/Um-Welt, Чужо-

світом/Fremd-Welt, утвореного в процесі взаємодії із соціумом.  

Дистанція проявляється в посесивному фреймі, схемі інклюзивності: 

ДЕЩО-контейнер (внутрішній світ/зовнішній світ) має ДЕЩО-вміст. Концепт 

DISTANZ актуалізується за допомогою ядерних компонентів ВНУТРІШНІЙ СВІТ 

(ICH-WELT), ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) і двох периферійних 

компонентів СТРИМАНІСТЬ (ZURÜCKHALTUNG), ОБ’ЄКТИВНІСТЬ 

(OBJEKTIVITÄT). Розглянемо спочатку фреймове моделювання ядерного 

компоненту ВНУТРІШНІЙ СВІТ. 

Внутрішній світ, багатий на суперечності й сумніви, має своє наповнення та 

реалізується в компаративному фреймі, схемі подібності-метафори: ДЕЩО-

компаратив є ніби ДЕЩО-корелят: внутрішній світ є мовби замкненість, 

відчуженість:  

In «Wege des Verstehens» stellt Hans Robert Jauß die Preisfrage: «Warum sah 

sich der Mensch so lange nicht als ein Individuum an, obschon er sich immer schon als 

ein singulares Ich im Verhältnis zu den anderen erlebt haben muß?« Wahrscheinlich 

deshalb, weil für diese Art von Selbstigkeit besondere soziale Distanzen, aber auch 

Kategorien des Denkens produziert werden mußten, die es «von Natur aus» nicht gibt 

[349, с. 213/DWDS]; «In seinen Distanzen», sagt Canetti, «erstarrt und verdüstert der 

Mensch», und aus Canettis Schriften kann man nicht zuletzt lernen, wie die ichbezogene 
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Verachtung der Massen manche hervorragende Individuen fast unmittelbar zur 

Unterwerfung unter die aggressiven, «totalitären» Seiten der Existenz in der Masse 

führt [349, с. 267/DWDS]; Die Philosophen sind zumindest nach ihrem 

Selbstverständnis eine Elite der Distanz - jener Distanz, die «Theorie» heißt:Wie lässt 

sich aber aus der Distanz eine Innenansicht des Begehrens, gar der Sucht gewinnen? 

[Die Zeit. 03.02.2000. Nr. 6/DWDS]; Sie setzte Distanz zur Realität voraus und äußerte 

sich in einer lakonischen Darstellung der Warenwelt [Der Tagesspiegel. 

29.10.1997/DWDS]. 

Людина, яка не йде на контакт, звикає до своєї самості (Art von Selbstigkeit, 

nach dem Selbstverständnis eine Elite der Distanz), у неї виробляється своєрідний хід 

думок і сприйняття навколишнього світу. Внутрішній світ є (ніби) відчуттями 

внутрішнього дискомфорту, інакшості, відчуттям агресивності, тоталітарного 

стилю думки, відмежуванням від дійсності (див. рис. 3.4). Я-світ/Ich-Welt є (ніби) 

ein singulares Ich, Art von Selbstigkeit, besondere Kategorien des Denkens, die 

aggressiven, totalitären Seiten der Existenz, eine Elite der Distanz, Distanz zur 

Realität. 

Наведені вище приклади внутрішньої відчуженості мають своїм наслідком 

відсторонену поведінку в суспільстві, болісну реакцію на потребу існування в 

ньому: 

Selbst in der Körperhaltung zeigt sich das Bedürfnis, Distanz zu halten und etwas 

darzustellen [Die Zeit. 27.01.2000. Nr. 5/DWDS]; Hier, auf Capri, wurden dem 

steinreichen und prominenten Mann, der in Essen weitgehend zurückgezogen lebte und 

in normaler Gesellschaft von fast krankhafter Schüchternheit war, Eskapaden aller Art 

nachgesagt, Formen einer alle gesellschaftlichen Distanzen niederreißenden 

Geselligkeit, einer Kette von Gelagen antikischen beziehungsweise antiken Vorbildern 

nachempfundenen Ausmaßes, am Ende auch sexueller Natur [329, с. 282/DWDS]; 

Doch Esther empfand diese Kluft, diese in Fleisch und Blut übergegangene Distanz 

noch immer als schmerzlich, auch wenn sie selbst nicht frei davon war [323, 

с. 132/DWDS]; Dieses «Innere Reich» verleitet zur Distanz von der Politik und dient 

oft als Rechtfertigung des Rückzugs aus der Gesellschaft in die geschützte Lebenswelt 
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der Privatsphäre [340, с. 37/DWDS]. 

Я-світ/Ich-Welt є (ніби) das Bedürfnis, Distanz zu halten, fast krankhafte 

Schüchternheit, Rückzugs aus der Gesellschaft.  

Ядерний компонент ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) реалізується у 

компаративному фреймі, схемі подібності: ДЕЩО-компаратив є ніби ДЕЩО-

корелят: внутрішній світ є ніби нестабільність, боязкість: 

Es fehlt ihnen entweder die Autorität oder Profil oder Distanz zu Kohl oder alles 

zugleich [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 4/DWDS]; Zu Anfang erliegt Thomas Haffa einer 

gewissen Neigung zum Dozieren; er wirkt befangen, um Distanz bemüht, bis er sich von 

der Unvoreingenommenheit des Gesprächspartners überzeugt hat [Die Zeit. 

27.01.2000. Nr. 5/DWDS]; Es sind nur Versuche, moralische Distanz gegenüber einer 

Vergangenheit zu artikulieren, von der man fürchtet, sie könnte einem nachgetragen 

werden [Die Zeit. 03.02.2000. Nr. 6/DWDS]; Vielleicht mußte ich das Vertrackte 

instinktiv auf Distanz halten, aufpassen, daß es nicht in seinem ganzen Ausmaß im Kopf 

ankommt, mir zu jedem bekannten Schrecken ein Stück Ahnungslosigkeit zulegen, die 

Рисунок 3.4. Фреймова мережа концепту DISTANZ, ядерний 

компонент ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) 
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die Wahrnehmung begleitet, mich ihre Folgen nicht begreifen läßt [343, с. 106/DWDS]; 

Neben vielem anderen sind es auch solche Überlegungen, die ihn zu den Forderungen 

nach exzessivem Schuldbewußtsein wegen der jüngsten Vergangenheit auf Distanz 

gehen ließen, wie sie in den frühen sechziger Jahren von vielen Seiten mit zunehmender 

Heftigkeit eingefordert wurden [353, с. 157/DWDS]; Der Mensch, der erkennt, möchte 

erkannt sein, nicht nur vom anderen Menschen, sondern von einem sinngesättigten 

Kosmos. Der Mensch, selbst der Natur zugehörig, ist durch sein Bewußtsein in Distanz 

zu ihr gerückt und erwartet, daß dem eigenen Bewußtsein etwas Bewußtseinsähnliches 

draußen in der Natur entspricht [346, с. 287/DWDS]; Er war da beim Biß und 

Anschlag der Fische, im unmittelbaren Kampf von Instinkt gegen Instinkt. Er war in 

allen unsern Ängsten, in der flehenden Bitte, das Wasser möge nicht mit kalter Hand 

nach unseren Herzen greifen, und in der von Zeiten und Distanzen überlagerten 

Todesangst beim Marathon [324, с. 283/DWDS]. 

Людина боїться проявити себе, звернути на себе увагу навколишніх – звідси 

виникає втеча із суспільства, активність у якому приносить болісні, неприємні 

відчуття провини, неповноцінності.  

Внутрішній світ є (ніби) почуттям невпевненості, відчуттям внутрішньої 

нестабільності, страхів реальних та надуманих. Вербальне втілення є таким: es 

fehlt die Autorität oder Profil, er wirkt befangen, es sind nur Versuche, man fürchtet, 

auf Distanz halten, auf Distanz gehen, in Distanz gerückt. Я-світ/Ich-Welt є (ніби) 

Unsicherfühlen, Ängsten, Schrecken, Todesangst. 

Асоціальна поведінка, небажання йти на контакт, замкнутість має своїм 

наслідком ігнорування саморозвитку, самореалізації. Мовна особистість 

позиціонує себе в акціональному фреймі, схемі стану/процесу: ДЕХТО-агенс діє. 

Термін діє вживається в значенні «змінює свою властивість (спосіб буття)» [56, 

с. 78]. Агенс здійснює ігнорування саморозвитку, самопрезентації: 

Fahren Sie nicht fort, mich mit meinem eigenen Werk bekannt zu machen. 

Endlich nach einer Woche taucht Goethe aus dem Studium der Schillerschen Briefe auf 

und findet Besonnenheit und Distanz für eine ausführliche Antwort, die darum so 

bemerkenswert ist, weil Goethe darin etwas offenbart, was er selbst seine «innerste 
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Natur» nennt. Nur dem Freund nämlich mag er seinen «realistischen Tic» gestehen, 

«durch den ich meine Existenz, meine Handlungen, meine Schritten den Menschen aus 

den Augen zu rücken behaglich finde [346, с. 448/DWDS]; Als Wanderer zwischen 

Italien und Deutschland ebenso wie als Wanderer zwischen Schreiben und Bauen, 

wahrt er Distanz zu dem allzu hektischen Treiben seines Berufstandes [Der 

Tagesspiegel. 18.10.1996/DWDS].  

Вербальні засоби вияву ігнорування такі: Distanz finden, Existenz, 

Handlungen, Schritten den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finden, 

Distanz zu dem hektischen Treiben des Berufstandes wahren.  

Отже, ядерним компонентом концепту DISTANZ виступає ВНУТРІШНІЙ 

СВІТ (ICH-WELT) із реалізацією таких когнітивних ознак, як форма вияву 

(Verschloßenheit, Verfremdung (замкнутість, відчуженість); Ängstlichkeit, 

Unstabilität (боязкість, нестабільність) і стан/процес Ignorierung der 

Selbstverwirklichung (ігнорування самореалізації та саморозвитку)). 

Під час виділення ядерного компоненту ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) 

головним фактором є відчуття, переживання й оцінка особистістю своїх відносин 

із соціумом (реалізація рівнів особистісного простору – Mit-Welt, Um-Welt). 

Образ-схема ВМІСТИЩЕ реалізується в посесивному фреймі, який 

відображає зв’язок між предметами: відношення інклюзивності: ДЕЩО-

контейнер (зовнішній світ) має ДЕЩО-вміст Mit-Welt, Um-Welt.  

Ядерний компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) має своє 

наповнення та реалізується в компаративному фреймі, схемі подібності: ДЕЩО-

компаратив є ніби ДЕЩО-корелят: зовнішній світ є ніби холодність, 

егоїстичність, зверхність: 

Ich hätte es damals gar nicht erklären können, aber von dem Tag an achtete ich 

darauf, eine gewisse Distanz zu ihr zu halten [322, с. 196/DWDS]; Wie präzise und 

beseelt die beiden den Ton treffen, jenes emphatische, sich nach Resonanz und Antwort 

verzehrende Rufen über einsame Landstriche und weite Distanzen hinweg! [Die Zeit. 

03.02.2000. Nr. 6/DWDS]; Erst Wahid, der stets Distanz zu Suharto gehalten hatte, 

trauten die Indonesier zu, das Haus in Ordnung zu bringen [Die Zeit. 03.02.2000. 
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Nr. 6/DWDS]; Auch unter seinem Sohn war es bei dieser Distanz zu 

branchenbezogenen Absprachen und Kartellbildungen geblieben [329, с. 321/DWDS]; 

Dahlmann stellte sich auf die Zehenspitzen, das machte die paar Meter zwischen ihnen 

zu einer ernstzunehmenden Distanz. Er rief nichts, er war ungewöhnlich still [339, 

с. 158/DWDS]; Lomi heizte und kümmerte sich um unseren kleinen Garten, Brauni 

räumte die Wohnung auf, kochte, wusch und bügelte für uns, während meine Mutter bei 

der DEFA arbeiten ging, die Hausangestellten großzügig bezahlte und freundlich 

behandelte und sich damit ein für allemal eine unüberbrückbare Distanz erkaufte [334, 

с. 8/DWDS]; Er hatte sie vor seiner Abreise gefragt, weil er spürte, daß sie immer mehr 

auf Distanz zu ihm ging, und das war die Antwort, die sie ihm gegeben hatte [354, 

323/DWDS]; Das Mädchen bleibt auf Distanz und kichert leise [330, с. 141/DWDS]; 

Es gibt eine Art Offenheit, die jeden Rest von Distanz als Makel empfindet [350, 

с. 238/DWDS]; Schuld trugen nicht ihre schlechten Leistungen, die waren gar nicht so 

schlecht, aber sie hatte meine Verrücktheiten nicht ertragen, meine Fixierung auf Sofie, 

die vielen Fotos überall, meine Sucht, meine Kapriolen, meine Distanz ihr gegenüber 

[337, с. 155/DWDS]. 

Дистанція є своєрідною віддаленістю людей один від одного, відстороненим 

сприйняттям один одного, негативною оцінкою, а також рівень її сприйняття буде 

різним від незначної до такої, яку важко здолати (gewisse, weite, diese, 

ernstzunehmende, unüberbrückbare Distanz, mehr auf Distanz gеhеn, auf Distanz 

bleibеn, Distanz als Makel empfinden, stets Distanz halten). Характерною 

особливістю є той факт, що один із комунікантів свідомо йде на ігнорування 

іншого. 

Наступний різновид компаративного фрейму (схема подібності) – 

зовнішній світ є ніби іронія, скептичність, критика: 

Dann aber beginnen sie kalt, aus der Distanz zu kritisieren [349, с. 41/DWDS]; 

Kritik nimmt für sich Distanz in Anspruch [349, с. 101/DWDS]; Ihm fehlt keine Distanz, 

es gibt Ironie, Neuformulierung [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 4/DWDS]; Doch das 

Äußerste, was sie mir zugestanden, war ein resigniertes Achselzucken, eine ironische 

Distanz [334, с. 8/DWDS]; Alles, was Adenauers Leben Tiefe, Würde, Wärme, 
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interessante Vielseitigkeit verleiht, ihn aber auch zu ironischer Distanz befähigt, fehlt 

diesem – die Familie, die Religion, die Bürgerlichkeit, die landsmannschaftliche 

Verwurzelung, kölsche Lebensklugheit und die Vielfalt des sozio-ökonomischen 

Erfahrungshorizonts [353, с. 38/DWDS]; Der Dichter, der den Freundschaftsbund 

soeben mit den Worten: Seid umschlungen, Millionen/Diesen Kuß der ganzen Welt 

besungen hat, kann es sich leisten, die Theosophie des Julius zur Geltung zu bringen, 

wenn auch mit ironischer Distanz [346, с. 227/DWDS]; Ich vergesse meist, daß ich 

früher einmal auch so war, so unvorbereitet, beinahe linkisch, dem Tag noch nicht 

gewachsen; und sehe es dann erst wieder an diesem seltsamen Respekt, den sie mir 

entgegenbringen, der Distanz zwischen uns, wenn ihre halbherzigen Witzeleien bei 

meinem Eintreten verstummen [348, с. 34/DWDS]; So entsteht Distanz, nicht selten, 

etwa in demüberraschenden Zyklus «Burbanks Paris»: in ironischer Brechung [Der 

Tagesspiegel. 15.06.1996/DWDS]; Aber Schiller hielt sich doch in kritischer Distanz 

[Der Tagesspiegel. 21.09.1996/DWDS]. 

Скептицизм людина завжди сприймає негативно. Коли висловлюється 

критика або здійснюється упереджене ставлення, іронізація чиїхось дій чи 

вчинків, це, звісно, призводить до віддаленості. Зовнішній світ є ніби Ironie, 

Skepsis, Kritik (aus der Distanz kritisieren, Kritik nimmt für sich Distanz, zu ironischer 

Distanz befähigen, mit ironischer Distanz, Distanz zwischen uns, in ironischer 

Brechung, in kritischer Distanz). 

Ядерний компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) реалізується в слоті 

акціонального фрейму СТИМУЛ, ПРИЧИНА: ДЕХТО-агенс діє заради ЦІЛЬ: 

агенс діє заради професійного відчуження, маскування: 

Aber das alles sind für sie kaum mehr als Begleiterscheinungen gewesen, im 

Vordergrund hat immer der Gesang gestanden. Sie hat das sogenannte Künstlerleben 

stets aus einer gewissen Distanz betrachtet, sie war keine junge Frau mehr, sie hatte 

schon eine Familie hinter sich. Nicht, daß sie es nicht hätte genießen können, aber 

zugleich war sie auch immer ein wenig amüsiert [322, с. 281/DWDS]; Heckenschützen 

sind sie nicht, «weil sie schlechtere Menschen wären, sondern weil sie Distanz 

herstellen müssen, damit sie nicht in diese Mitfühlerei und Abhängigkeit hineinkommen 
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gegenüber den Theaterleuten und ihnen dann nicht mehr, was auch manchmal wirklich 

notwendig ist, eins auf den Kopf hauen können» [349, с. 39/DWDS]; Kunst ist nämlich 

eine der Möglichkeiten, nicht in die Realitätsfalle zu gehen; sie ist eine der 

Möglichkeiten der Realität gegenüber eine Distanz zu wahren, die freilich nicht zuletzt 

jeder realen Arbeit zugute kommt [349, с. 55/DWDS]; Aber die zugegebene Mitarbeit 

soll ausschließlich eine aus unbestechlicher Distanz (gewesen) sein [349, с. 59/DWDS]; 

Die künftigen Kollegen erwarten größere Distanz zum politischen Betrieb [Die Zeit. 

27.01.2000. Nr. 5/DWDS]. 

Принцип маскування застосовується найширше в політичній сфері життя 

серед представників різних партій, які підтримують або ні лідерів політичної 

думки (eine Distanz wahren, eine gewisse Distanz zur neuen Regierungskoalition 

zeigen). 

Jüngere Politiker wiederum, die Distanz zu Kohl wahrten, aber auch ältere, die 

sich mit ihm verfeindet hatten, stehen still [Die Zeit. 13.01.2000. Nr. 3/DWDS]; Er griff 

vor allem die HDZ heftig an, zeigte aber auch eine gewisse Distanz zur neuen 

Regierungskoalition [Archiv der Gegenwart. Bd. 70. 24.01.2000/DWDS]; Diese 

wachsende Distanz nicht nur zwischen der Spitze der Firma, sondern zwischen der 

gesamten oberen Ebene des Unternehmens, den «Beamten», und der Arbeiterschaft hat 

– im Unterschied zu der Fülle von Zeugnissen für die Regulierungs- und 

Disziplinierungsanstrengungen von oben - von Seiten der Arbeiterschaft kaum einen 

schriftlichen Ausdruck gefunden [329, с. 234/DWDS]. 

У літературі митці застосовують різноманітні засоби, прийоми, щоб 

завуалювати справжні наміри, смисли, інколи потрібно читати «між рядків», 

розшифровувати символи, щоб зрозуміти істинність думки (Gebrauch einer 

metaphorischen Sprache, Doppeldeutigkeit dem repressiven Zugriff der Tyrannen). 

Thomas Mann charakterisierte Oswald Spengler in einem 1924 veröffentlichten 

Essay als heimlichen «Herzenskonservativen», einen Verfechter der «Kultur», der sich 

nur scheinbar von der Zivilisation abwandte, in Wirklichkeit aber – in Distanz zur 

deutschen Ideologie – die Zivilisation nicht nur mit seinen Worten, sondern mit seinem 

Wesen bejahte [340, с. 77/DWDS]; Im Kontrast zu Exil-Autoren, die sich freier mit den 
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Vorgängen in ihrer Heimat auseinandersetzen konnten, sei bei den nicht-konformen 

«Zurückgebliebenen» der Gebrauch einer metaphorischen Sprache, insbesondere in der 

Naturlyrik, verbreitet gewesen, die sich in ihrer Distanz und artistischen 

Doppeldeutigkeit dem repressiven Zugriff der Tyrannen habe entziehen können [Der 

Tagesspiegel. 16.10.1997/DWDS]. 

Професійне відособлення проявляється в тому випадку, коли людина вбачає 

перспективність, самореалізацію в іншій сфері життя, наприклад сімейному 

(immer ein wenig amüsiert, aus einer gewissen Distanz betrachten, Distanz herstellen 

müssen, wachsende Distanz), або ж у разі збереження незалежного ні від кого 

погляду (nicht in diese Mitfühlerei und Abhängigkeit hineinkommen, Möglichkeiten, 

nicht in die Realitätsfälle zu gehen; sie ist eine der Möglichkeiten der Realität 

gegenüber eine Distanz zu wahren, die freilich nicht zuletzt jeder realen Arbeit zugute 

kommt). 

Отже, ядерним компонентом концепту DISTANZ виступає ЗОВНІШНІЙ 

є немовби КОРЕЛЯТ 

Egoismus, Hochmut, 

Kälte 

Ich/Agens 

існує/є ТАК 

Вмістище/контейнер 

прояви DISTANZ 

має дещо ВМІСТ 

зовнішній світ 

AUßENWELT 

є немовби КОРЕЛЯТ 

Ironie, Skepsis, Kritik 

діє для дещо МЕТА 

professionelle 

Entfremdung, Maskierung 

Рисунок 3.5. Фреймова мережа концепту DISTANZ, ядерний компонент 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) 
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СВІТ (AUßENWELT) із реалізацією таких когнітивних ознак, як форма реалізації 

Egoismus, Hochmut, Kälte (егоїстичність, холодність); Ironie, Skepsis, Kritik 

(іронічність, скептичність) і мета реалізації (professionelle Entfremdung, 

Maskierung (маскування, професійне відчуження) (див. рис. 3.5). 

Периферійні компоненти СТРИМАНІСТЬ (ZURÜCKHALTUNG) та 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT), що проявляються на четвертому рівні 

особистісного простору – Чужо-світі (Fremd-Welt), апелюють до ненав’язливого, 

об’єктивного, неупередженого ставлення комунікантів один до одного. 

Відбувається реалізація компаративного фрейму, схеми подібності – зовнішній 

світ є ніби стриманість: 

Mendes präsentiert seinen Film und seine Figuren gewissermaßen, er kriecht 

nicht in sie hinein, er umspielt sie, wahrt Distanz und kommt ihnen doch sehr nahe, bei 

aller satirischen Verve [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 4/DWDS]; Seinen Willen zur Distanz 

hat er oft dokumentiert [Die Zeit. 03.02.2000. Nr. 6/DWDS]; Ungleichgewichte und 

menschliche Distanz werden auch kleiner unter dem Einfluss großer Themen, die den 

Westen und den Osten gleichermaßen betreffen [356, с.120/DWDS]; Mit diesem 

«Gräfinnen-Status» konnte sie sich leicht anfreunden, da er ihr eine wohlwollende, 

unbedrohliche Distanz sicherte [334, с. 126/DWDS]; Natürlich gibt es da die herzliche 

Freundschaft, die beiden schwelgen in Erinnerung; aber Posa hält doch auch Distanz, 

er sieht im Prinzen den künftigen Herrscher [346, с. 235/DWDS]; Doch wahrt er seine 

Würde, achtet auf Distanz [346, с. 267/DWDS]; Mein Leben war das Erzählen. Und 

zum Erzählen brauchte es Distanz und einen kalten Blick. Wie hatte ich das nur 

vergessen können! [350, с. 401/DWDS]; Die Vertreter der Stadtregierung wahren den 

sozialen Frieden, indem sie auf Distanzen achten und Reibungsflächen zu meiden 

suchen [Der Tagesspiegel. 15.09.1997/DWDS]. 

Зовнішній світ є ніби wohlwollende, unbedrohliche, respektvolle Distanz. Щоб 

не чинити тиску на співбесідника, треба дотримуватися певних рамок, меж, які не 

варто порушувати, що є запорукою успішної комунікації. Це стосується 

офіційного, ділового спілкування, де дистанція набуває позитивного забарвлення, 

створює ефективні умови для безпечного, комфортного існування людини в 
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соціумі. 

Периферійний компонент ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT) теж є 

різновидом компаративного фрейму, схеми подібності: зовнішній світ є ніби 

об’єктивність: 

Distanz benötigt man eben nicht bloß dazu, um irgendwem auf den Kopf zu 

hauen, im Gegenteil, sie ist, um es fromm zu sagen, die Voraussetzung für spezifische, 

für qualifizierte Nähe, für die Liebe, gerade weil sie den Allerweltsverbrüderungen im 

Weg steht, diesen entsetzlichen Folgen der gemeinhin gültigen Maxime [349, 

с. 40/DWDS]; Die Arbeitsweisen in den Bergwerken der Medienbetriebe lassen es dann 

auch nicht zu, daß so etwas Prekäres wie die Balance von Kritik und Selbst-Kritik (oder 

dem Kunstwerk gegenüber die Spontaneität eines Wechsels von Distanz und Nähe) 

stattfindet [349, с. 49/DWDS]. 

Об’єктивність ґрунтується на рівноправному балансі близькості й дистанції, 

критики та самокритики. Раціональна їх кількість пропагує об’єктивну, а отже, 

позитивну актуалізацію. 

Sein Räderwerk beschrieb er nicht aus der Distanz, sondern eben aus operativer 

Mitmache heraus [349, с. 59/DWDS]; Das Probenspiel dagegen führt eine Distanz zur 

Endgültigkeit ein, als ob das Ende es notwendig hätte, plausibel gemacht zu 

werden[349, с. 288/DWDS]; Es habe einer ungeahnten Anstrengung und auch 

historischer Distanz bedurft, um den «Berg von Geschichte und Verbrechen in seiner 

Dimension überhaupt erst wahrzunehmen» [Die Zeit. 20.01.2000. Nr. 4/DWDS]; Wenn 

man Medien aus einer gewissen zeitlichen Distanz beleuchtet, dämpft das die Neigung, 

die ganze komplizierte Welt in kurze Überschriften zu packen [Die Zeit. 27.01.2000. 

Nr. 5/DWDS]; Die Phantasie eilt in der visuellen Erfassung voraus, und dazu braucht 

man Distanz [351, с. 213/DWDS]; Aber die Begeisterung des Ausdrucks soll die Kraft 

zur analytischen Distanz nicht mindern [346, с. 76/DWDS]; Nichts Herablassendes 

sprach daraus, eher eine sympathische Distanz sich selbst gegenüber [350, 

с. 83/DWDS]; Ich weiß, wie mißgünstig ich Ihnen erscheinen muß. Vielleicht habe ich 

immer noch zuwenig Distanz zu der ganzen Sache [350, с. 479/DWDS]; Es ist eine 

autobiographische Erzählung, in einem schüchternen, nüchternen Tonfall geschrieben, 
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der den Geist der Zeit gleichzeitig mit warmer, ja betroffener Anteilnahme und mit kühl 

durchblickender Distanz wieder auferstehen läßt [Der Tagesspiegel. 

14.10.1997/DWDS]. 

Зовнішній світ є ніби qualifizierte Nähe, Balance von Kritik und Selbst-Kritik, 

Wechsels von Distanz und Nähe, operative Mitmache, kühl durchblickende Distanz, 

sympathische Distanz. Щоби об’єктивно судити, оцінювати, зображати щось, нам 

потрібно дотримуватися певної дистанції, яка часто переплітається із близькістю. 

Отже, периферійні компоненти – це такий прошарок нашої свідомості, де 

поєднуються в нерозривний зв’язок прояви близькості й дистанції – принцип 

бінарності. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що концепт DISTANZ концептуалізується 

у свідомості мовленнєвої особистості у вигляді концептуального поля таким 

чином: концепт DISTANZ спирається на ядерні компоненти: ВНУТРІШНІЙ (ICH-

WELT) та ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT), периферійні компоненти 

СТРИМАНІСТЬ (ZURÜCKHALTUNG) й ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT). 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) деталізується за допомогою концептуальних 

ознак стан/процес та форма вияву (есплікується концептами Verschloßenheit, 

Verfremdung, Ängstlichkeit, Unstabilität, Ignorierung der Selbstverwirklichung. 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) деталізується за допомогою концептуальних 

ознак мета, стимул та форма реалізації (концепти Egoismus, Hochmut, Kälte, 

Ironie, Skepsis, Kritik, professionelle Entfremdung, Maskierung). 

Кожен концепт (від простого до найскладнішого) концептополя DISTANZ 

взаємодіє з іншими концептами, проте є автономним, тобто може функціонувати 

окремо від інших у межах концептуального поля. 

3.2. Образні характеристики концепту DISTANZ 

Образний компонент значення формується асоціаціями, які утворилися й 

закріпилися у свідомості носія мови. Асоціації – ефективний спосіб вивчення 

змісту свідомості мовця. Вивчення асоціацій дає можливість розкриття змісту 

свідомості таким чином, який неможливий за інших способів, котрі 
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використовують мову. 

3.2.1. Асоціативно-образні реакції на ключове ім’я концепту DISTANZ 

Із метою виявлення специфіки наповнення концепту DISTANZ у німецькій 

мовній свідомості проведено вільний асоціативний експеримент. Асоціативний 

експеримент – ефективний інструмент дослідження пам’яті, лексикону, 

механізмів породження й сприйняття мовлення, національно-культурної та 

ціннісної специфіки мовленнєвої свідомості. У ньому взяли участь 100 носіїв 

німецької мови, представників різних професій і соціальних груп. Вік інформантів 

– 17 – 80 років. Рідна мова – німецька. 

Під час проведення експерименту ми звернулися до інформантів, 

запропонувавши їм написати асоціативні реакції на DISTANZ за допомогою 

іменників, прикметників, метафоричних образів, а також висвітлення ситуацій, у 

яких вони проявляються. Результати тестування розділено на чотири групи в 

залежно від емоційного, інтелектуального, фізичного й духовного досвіду. Імена 

асоціацій слугували основою для виокремлення образних характеристик 

концептів. Із метою підвищення рівня достовірності результатів відібрано такі 

дані, котрі повторюються щонайменше двічі та мають один корінь або 

синонімічне значення. Слова, які були вжиті один раз, не наведені. 

Поняття віддаленості інформанти розуміють як: 

1) некомфортне відчуття себе (Disharmonie 2 %); 

2) відчуженість (Entfremdung 3 %, Fremdheit 4 %, Fremdsein 2 %); 

3) замкненість (Geschlossenheit 2 %, Reserviertheit 3 %, Verschlossenheit 2 %, 

Isolation 5 %, Zurückhaltung 4 %); 

4) одинокість (Einsamkeit 11 %, Alleinsein 2 %); 

5) песимізм (Pessimismus 5 %); 

6) сум (Trauer, Traurigkeit 5 %); 

7) страх (Angst, Furcht 15 %); 

8) почуття невпевненості (Unsicherheit, Verunsicherung 5 %). 

Усі виокремлені прояви «внутрішньої віддаленості» (Я-світу/Ich-Welt) 
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свідчать, передусім, про незадоволення особистості собою, відображають 

внутрішньо нестабільну, незреалізовану, дисгармонічну особистість. 

Прикметникова палітра наводить такі прояви внутрішньої 

некомфортабельності особистості: чужий (fremd 4 %), замкнений (geschlossen, 

zurückhaltend 4 %), стриманий (reserviert 3 %), одинокий (einsam 7 %), покинутий 

(verlassen 2 %), безликий (unpersönlich 2 %), нещасливий (unglücklich 5 %), 

песимістичний (pessimistisch 3 %), сумний (traurig 7 %), безрадісний (freudlos 

2 %), невпевнений (unsicher 2 %), боязливий (ängstlich 6 %), ізольований (isoliert 

2 %). 

Усі вищевиокремлені ознаки негативно конотовані та, як наслідок, 

спричиняють негативні емоції. Постійна або довготривала їх апеляція до 

особистості може спричинити розвиток депресії (Depression 4 %), проявляється 

емоційний досвід. Наведені асоціації співвідносяться з Я-світом/Ich-Welt, 

когнітивні сегменти: а – замкненість, відчуженість; с – нестабільність, боязкість 

(див. табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Імена асоціацій концепту DISTANZ залежно від виду людського досвіду 

(у дужках указано кількість асоціативних реакцій) 

Вид досвіду Іменник Прикметник Загальна кількість 

1 2 3 4 

Духовний досвід Entfremdung, 

Fremdheit, 

Fremdsein, 

Fremdgefühl (11) 

fremd (5), 

weltfremd (2) 

17 

Geschlossenheit, 

Reserviertheit, 

Verschlossenheit, 

Isolation, 

Zurückhaltung (16) 

geschlossen, 

zurückhaltend, 

zurückgezogen (4), 

isoliert (2), 

reserviert (3) 

25 

Einsamkeit (11), einsam (7), 22 
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1 2 3 4 

Alleinsein (2) verlassen (2) 

Емоційний 

досвід 

 

Disharmonie (2) unglücklich (5) 7 

Pessimismus (5) pessimistisch (3) 8 

Trauer, Traurigkeit 

(5), Leid (2) 

traurig (7), 

freudlos (2), 

gefühlskalt (2) 

18 

Angst, Furcht (15) ängstlich (6) 21 

Unsicherheit, 

Verunsicherung (5) 

unsicher (2) 7 

Фізичний досвід Unwohlsein (5) unwohl (11) 16 

Інтелектуальний 

досвід 

 unpersönlich (2) 2 

Концепт DISTANZ асоціюється в носіїв німецької мови з Egoismus, 

Arroganz 2 %, Selbstverliebtheit 4 % (егоїзм, самозакоханість), що співвідноситься 

зі Спів-світом/Mit-Welt, когнітивний сегмент d – егоїстичність, зверхність, 

холодність; духовний, емоційний досвіди. 

У професійному світі прояви віддаленості пов’язані з нерівноправним 

становищем керівника й підлеглого (Vorgesetzter, Angestellter, Chef 6 %, Lehrer, 

Schüler 3 %); непрофесійністю (Oberflächlichkeit 3 %, Dummheit 2 %); невдачами 

(Misserfolg 2 %); конкуренцією між працівниками (Konkurrenzkampf 3 %). 

Профілюється Навколо-світ/Um-Welt, когнітивний сегмент f – професійна 

відчуженість, маскування; інтелектуальний, емоційний, фізичний досвіди. 

Професійність, повага сприймається неоднозначно: часто наведені поняття 

сприяють відстороненню людей один від одного (Professionalität 2 %;Wissenschaft 

3 %, Respekt 2 %) – інтелектуальний, духовний, емоційний досвіди; 

збереженню рангованості стосунків (Rangverhalten 2 %) або ж призводить до 

появи почуття заздрості (Neid 3 %) – емоційний досвід. 

Велика чисельність припала на Hass 33 % (ненависть), при чому чим 
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менший вік, тим більший його вияв. Пояснити це можна зі нестриманістю 

сучасної молоді. Цей концепт втілює Спів-світ/Mit-Welt, духовний, емоційний 

досвіди. Конотація, звичайно, негативна. 

Синонімічним до Hass є Wut 7 % (гнів). Тут задіяно фізичний, емоційний 

досвіди (зміна виразу, кольору обличчя, голосу, інтонацій), негативна 

маркованість. Оскільки прояви гніву спрямовані на когось, активізується Спів-

світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt (другий, третій рівні особистісного простору: 

сімейні, дружні чи професійні відносини). 

Таблиця 3.2 

Побудова рівнів особистісного простору стосовно асоціативних реакцій 

інформантів 

Рівень 

особистісного 

простору 

Асоціативні реакції інформантів Заг. 

кількість 

Я-світ 

(Ich-Welt) 

Entfremdung, Fremdheit, Fremdsein, 

Fremdgefühl, Geschlossenheit, Reserviertheit, 

Verschlossenheit, Isolation, Zurückhaltung, 

Einsamkeit, Alleinsein, Pessimismus, Trauer, 

Traurigkeit, Leid, Angst, Furcht, Unsicherheit, 

Verunsicherung, Unwohlsein, Depression 

32 %. 

Спів-світ 

(Mit-Welt) 

Egoismus, Arroganz, Selbstverliebtheit, Hass, Wut, 

Misstrauen, Abneigung, Ablehnung, Unehrlichkeit, 

Untreue 

31 % 

Навколо-світ 

(Um-Welt) 

Vorgesetzter, Angestellter, Chef, Lehrer, Schüler, 

Oberflächlichkeit, Dummheit, Misserfolg, 

Konkurrenzkampf, Professionalität, Wissenschaft, 

Respekt, Rangverhalten, Neid, Spinnen 

14 % 

Чужо-світ 

(Fremd-Welt) 

Unbekannte, Fremde, Anonymität, Entfernung, 

Ferne, Weg, Strecke, Abstand, Landrat, 

Arbeitsamt 

23 % 
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Німецькі респонденти розуміють під дистанцією недовіру (Misstrauen 19 %), 

коли комуніканти не мають своїм наміром побудову позитивних ситуацій 

спілкування. Реалізація духовного, емоційного досвіду. 

Нещирість, неправдивість, пліткування (Unehrlichkeit, Untreue 4 %, Spinnen 

4 %) теж мають своїм наслідком припинення комунікативного акту (духовний, 

емоційний, фізичний досвіди). 

Дистанція співвідноситься в німецькій свідомості з мало- або зовсім 

незнайомими людьми (Unbekannte, Fremde 20 %, Anonymität 2 %). Проявляються 

фізичний (віддалена позиція) та емоційний досвіди (стриманість, нейтральність), 

Чужо-світ/Fremd-Welt, когнітивний сегмент g – стриманість, ненав’язливість. 

Цікавою є співвіднесеність Distanz із Landrat, Arbeitsamt 3 % через бюрократизм. 

Негативне бачення дистанції співвіднесене із концептом Feind, Feindschaft 

20 % (ворог, ворожість), Verbrecher 2 %, Kriminalität 3 %, asoziale Menschen 2 %, 

Gefängnis 2 %, Polizei, Gewalt 3 % (асоціальним компонентом) та негативними 

звичками (Alkohol, Drogen, Pornograhhie 4 %). Актуалізація всіх видів досвіду: 

духовного, емоційного, інтелектуального, фізичного. 

Загалом поняття дистанції асоціюється у німецьких респондентів із 

відхиленням чиєїсь позиції (Abgrenzung, Abweisung 3 %), несприйняттям, 

запереченням, антипатією (Abneigung 7 %, Ablehnung 5 %), відстороненою 

позицією (Abschirmung, Entferntheit, Fernhalten, Distanzierung, Meiden 10 %). 

Активація духовного, емоційного, інтелектуального, фізичного досвідів. 

Узагальнене бачення концепту DISTANZ апелює до таких понять 

просторової, візуальної віддалі: Entfernung 14 %, Ferne 8 %, Weg, Strecke 3 %, 

Abstand 12 %, що активує фізичний досвід (див. табл. 3.2). 

Виокремлені асоціації  простежено в різноманітних життєвих ситуаціях, які 

відображають духовний, емоційний, інтелектуальний, фізичний досвіди та 

негативно конотовані: 

1) під час контакту з незнайомими/малознайомими людьми (beim 

Kennenlernen von neuen Menschen; bei Menschen, die man nicht kennt; Treffen mit 

Fremden; fremde Personen auf öffentlichen Plätzen; mit fremden Menschen: ich ordne 
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sie als mir fremd ein. Mir ist unbehaglich); 

2) з людьми, які не подобаються, не викликають симпатії (bei Leuten, die 

man nicht besonders mag; es gibt Personen, die man im Leben hat, doch mag man sie 

nicht u. deswegen verspürt man Hass; Antipathie zw. Menschen); 

3) у конфліктних ситуаціях (bei Streit, Konflikt, bei der Trennung, Kündigung, 

Konfliktsituationen zw. Freunden; Stress, wenn sich jemand verändert; nicht reden; 

kein Kontakt; ignorieren; während der Ehekrise, des Abschieds); 

4) розчарування, непорозуміння (bei Enttäuschungen, Missverständnissen; 

wenn man nicht mit einander spricht; wenn man Unstimmigkeiten mit gewissen 

Personen hat u. ihnen aus dem Weg gehen möchte); 

5) застусовання насильства (bei Gewalt; schlagen; gewalttätig; leiden; 

Mobbing; Witze machen; respektloses Auftreten); 

6) різне світобачення (wenn jeder nur mit seinen Dingen beschäftigt ist; wenn 

die Menschen einander nicht verstehen können; unterschiedliche Interessen; bei 

gegensätzlichen Meinungen); 

7) у професійній сфері (Rangverhalten; zw. Vorgesetzten u. Angestellten, zw. 

Lehrern, Schüler u. Schüler untereinander; im Berufsleben; andere Menschen 

ausnutzen; in Konflikten zeigt sich, ob ein Mensch einem anderen hilft); 

8) різні види розладів (sexuelle Krankheiten; Aufdringlichkeit; Hysterie; 

psychische Probleme); 

9) негативні емоції (durch Hass, Angst, Ärger entsteht Distanz; man möchte 

andere Menschen nicht sehen; bei Angst, wenn man nicht glücklich ist; Eifersucht; 

Böseartigkeit; Agressivität); 

10) обман (belogen werden; lügen; Betrug; Verrat); 

11) неконтактність (Emtionslosigkeit; schweigen; nicht reden; sich schämen; 

ausweichen, zurückweisen; hintergehen). 

Атрибутивну диверсифікацію розділилено таким чином: 1) оцінний 

компонент (schlecht 3 %, abweisend 3 %, ekelig 2 %, unangenehm 2 %, unsympatisch 

2 %); 2) просторовий (weit 7 %, fern 2 %, entfernt 4 %, klein 2 %, unerreichbar 2 %); 

3) кінетичний (hart 2 %, trocken 2 %, quälend 2 %, verletzend 2 %); 4) 
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температурний (kalt 17 %, kühl 7 %); 5) зоровий (düster 2 %, klar 2 %, dunkel 6 %, 

abstrakt 2 %); 6) смаковий (bitter 2 %, sauer 4 %); 7) розумовий (unverständlich 2 %, 

professionell 2 %, fehlerhaft 2 %, anfänglich 2 %, langweilig 2 %); 8) емоційний 

(hasserfüllt, verhasst 4 %, böse 7 %, verärgert, ärgerlich 3 %, genervt 2 %, gefühlskalt 

3 %); 9) характеристика внутрішніх станів (egoistisch, arrogant 4 %, selbstbewusst 

2 %, selbstverliebt 2 %, gemein 3 %, lieblos 2 %, lustlos 2 %, grob 2 %, unnahbar 2 %, 

unehrlich 2 %); 10) неспрямований на контакт (feindlich 2 %, agressiv 3 %, 

streitsüchtig 2 %, untreu 2 %, unvertraulich, vertrauensbruch 3 %, unfreundlich 2 %, 

misstrauisch 3 %, kritisch, skeptisch 3 %, feindselig 3 %, kontaktscheu 2 %). 

Метафоричне осмислення концепту DISTANZ має такі образи: 

1) дорога, шлях (Weg 5 %, Entfernung 2 %); 

2) погодні явища (Schnee, Regen, schlechtes Wetter, Wind, Hagel, Nebel, 

Winter, Frost, Eis 17 %); 

3) темрява (Dunkelheit 3 %); 

4) температурний показник (Kälte/kalt 28 %, Abkühlung, Kühle 12 %, frieren 

2 %); 

5) зброя (Waffen, Schusswaffen, Messer, Bomben, Abwehr 9 %); 

6) війна (Krieg 7 %); 

7) смерть (Tod 3 %); 

8) нюховий образ (ungepflegter Mundgeruch, faule Zähne, schlechte Zähne, 

schlechter Geruch 5 %); 

9) чужина, нерідна земля (Ausland 6 %). 

Отже, метафоричне переосмислення концепту DISTANZ об’єднуємо в такі 

групи (наведено ще й одиничні вживання лексеми): просторовий образ (Weg, 

Entfernung, Steppe, fremder Ort-Verwirrung); візуальний образ (Dunkelheit); 

локативний образ (Ausland, einsame Insel); нюховий образ (ungepflegter 

Mundgeruch, faule Zähne, schlechter Geruch); мілітаризований образ (Waffen, 

Schusswaffen, Messer, Bomben, Abwehr, Krieg, Tod); кліматичний образ (Schnee, 

Regen, schlechtes Wetter, Wind, Hagel, Nebel, Winter, Frost, Eis, Kälte/kalt, 

Abkühlung, Kühle). 
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Отже, асоціативні реакції інформантів поділяються стосовно сфери впливу 

на прояви внутрішнього й зовнішнього світів із відповідною актуалізацією різних 

видів досвіду. Найбільша частка припала на прояви дистанціїї в Я-світі/Ich-Welt 

(некомфортне відчуття себе, відчуженість, замкненість, одинокість, песимізм, 

сум, страх, почуття невпевненості), на другій позиції перебуває Спів-світ/Mit-Welt 

(егоїзм, гнів, недовіра, ненависть, неправдивість, зрада), що свідчить про те, що 

людина в таких станах стає закритішою, неконгруентною та болісно переживає 

це. 

3.2.2. Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю 

концепту DISTANZ 

Атрибутивна диверсифікація уможливила виокремлення перцептивно-

образного профілю концепту. Джерелами образного переосмислення в 

окресленому мовно-інформаційному просторі виступає атрибутивна 

сполучуваність (16 563 випадки вживання). Перцепетивно-образний складник 

концепту DISTANZ містить у собі сукупність емоційних, просторових, 

онтологічних типів атрибутивно-субстантивної профілізації. 

Емоційна профілізація, як уже зазначено, забезпечує системність 

сприйняття. DISTANZ концептуалізуються через структурний патерн 

ДИСТАНЦІЯ – ВАЖКИЙ ПРОЦЕС, що передбачає наявність впорядкованих 

моделей: 

● Власне емоційна дистанція: 

Ich war einige Monate vor dem Tod meines Mannes in eine emotionale Distanz 

zu ihm geraten und habe das als einen Akt der Untreue erlebt [Die Zeit. 20.09.2012. 

Nr. 39/DWDS]; Die emotionale Distanz zu überbrücken dürfte Schröder vor der 

Fraktion leicht fallen, da bei dem Termin zugleich an sein Nein gegen den Irakkrieg vor 

zehn Jahren erinnert wird, mit dem sich seine Partei bis heute identifiziert [Die Zeit. 

31.12.2012 (online)/DWDS]; Eine solche emotionale Distanz hat nichts Pathologisches, 

sie ist zum Beispiel nicht mit der Grausamkeit von Triebtätern zu vergleichen, die 

normalerweise friedlich und freundlich sind und dann aus heiterem Himmel brutal 
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zuschlagen [Die Zeit. 20.09.2001 (online)/DWDS]; Es gebe immer noch eine 

emotionale Distanz gegenüber Frauen, die den Mund aufmachen [Die Zeit. 02.12.1994. 

Nr. 49/DWDS]. 

Емоції – мабуть, найскладніша сфера для контролю. Якщо людина повністю 

навчиться стримувати власні емоції, їй буде під силу ведення гармонійного 

спілкування в будь-якій ситуації. 

● Міра вияву дистанції: 

Die anfängliche Distanz der USA zu den UNO-Hilfen und die Gründung ihrer 

«Kerngruppe» zeugte nicht gerade vom Vertrauen [Die Zeit. 20.07.2016 

(online)/DWDS]; Sie haben eine vergleichsweise geringe Distanz zur Politik [Die Zeit. 

20.06.2002. Nr. 26/DWDS]; Das Mitleid über mittlere Distanzen ist nicht sehr 

ausgeprägt [Die Zeit. 17.12.2008. Nr. 52/DWDS]; Für Siemens ist das Vorhaben auch 

interessant, weil der Konzern sich gut auf die verlustarme Stromübertragung über 

große Distanzen versteht [Die Zeit. 26.11.2009. Nr. 49/DWDS]; So macht sich in dieser 

Entwicklung eine zunehmende Distanz gegenüber Deutschland bemerkbar [332, 

с.465/DWDS]. 

Ця модель представляє висхідний розвиток процесу (від початкового 

(anfänglich) до нескінченного (unendlich)). 

Der Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) teilte mit, das Urteil gegen 

Liu sei im Anlass, im Verfahren wie im Strafmaß ein deprimierender Beleg für die nach 

wie vor demonstrative Distanz Chinas von westlichen Maßstäben für Demokratie, 

Rechtsstaat und Menschenrechte [Die Zeit. 01.10.2016 (online)/DWDS]; In 

geschichtlicher Absicht muss sich auch der Theologe eine bewusste Distanz zu seinem 

eigenen Standpunkt erobern [Die Zeit. 23.12.2008. Nr. 01/DWDS]; Das hat auch die 

Türkei erkannt, die auf deutliche Distanz zu den USA gegangen ist [Die Zeit. 

24.04.2003. Nr. 18/DWDS]; Schützens Witz, seine Ironie, seine betonte Distanz von den 

Niederungen der schäbigen Politik erweckten mehr und mehr den Eindruck, als tonne 

er nichts mehr ernst nehmen, nicht einmal das politische Scheitern von vier Senatoren, 

einem Oberfinanzpräsidenten, einem Senatsdirektor, auch nicht die offenkundige 

Unfähigkeit etlicher Mitarbeiter [Die Zeit. 13.05.1977. Nr. 20/DWDS]. 
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Запропонована модель атрибутивно-субстантивної профілізації концепту 

DISTANZ є найбільш обширною у патерні ДИСТАНЦІЯ – ВАЖКИЙ ПРОЦЕС, 

охоплюючи усі можливі аспекти проявлення, починаючи з найнижчих показників 

(demonstrative, gewisse Distanz), середніми (mittlere, zunehmende), закінчуючи їх 

максимальними проявами (beträchtlichе, größtmöglichе), неосяжністю 

(unaufhebbarе, unüberwindlichе, unendliche Distanz) тощо. Прикметникові 

сполучення вказують на всестороннє розмаїття: Sie hat sich dazu entschieden, sich 

in größtmöglicher politischer Distanz zur SPD zu profilieren, Bedingungen zu 

formulieren, die für mögliche Koalitionspartner unakzeptabel sind [Die Zeit. 

22.05.2008. Nr. 22/DWDS]; Zufällig, sagt Astrid Benöhr, habe sie die extremen 

Distanzen entdeckt [Die Zeit. 08.07.1994. Nr. 28/DWDS]; Nicht die Präsenz anderer 

Frauen, sondern das beherrschende Element seines Daseins hat schließlich eine fast 

unüberbrückbare Distanz [Die Zeit. 03.08.2006. Nr. 32/DWDS]; Die Makro-

Aufnahmen von Souvenirs für den kommerziellen Kult zur Vergangenheitsbewältigung: 

die Schlüsselanhänger mit dem amerikanischen Atom-Bomber im Mini-Format, das 

Plastik-Gerippe des Mahnmal-Bausatzes vom «Atomdom» - dies zeugt von einer 

unüberwindlichen Distanz [Die Zeit. 05.11.2003. Nr. 45/DWDS]; Er spricht nicht 

pompös, eher leise, mit einer unendlichen Distanz in der Stimme [Die Zeit. 18.12.2003. 

Nr. 52/DWDS]; Mit weitem Abstand folgen Schweden und die Schweiz und wieder mit 

beträchtlicher Distanz Dänemark, Norwegen, Österreich, Finnland [Die Zeit. 

15.11.1968. Nr. 46/DWDS]; Erst aus der Nähe wurde die bisweilen ungeheure Distanz 

Sichtbar, die er zu Menschen und Mächten hielt [Die Zeit. 16.10.1992. Nr. 43/DWDS].  

Міра вияву набирає приголомшивих аспектів (ungeheure, unüberbrückbare 

Distanz). 

Отже, патерн ДИСТАНЦІЯ – ВАЖКИЙ ПРОЦЕС складається з двох 

моделей (емоційна дистанція й міра вияву дистанції) й виявляється пов’язаною з 

емоційною сферою перцептивно-образного профілювання концепту DISTANZ. 

Іншим патерном перцептивно-образної репрезентації концепту DISTANZ 

виступає СФЕРИ ПОШИРЕННЯ ДИСТАНЦІЇ, представлений в нашому матеріалі 

сімома моделями: 
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● Інтелектуальна дистанція: 

Sinnliche Wahrnehmungen spielen bei ihr eine große Rolle, aber sie werden 

immer in eine intellektuelle Distanz gerückt [Die Zeit. 08.10.2009. Nr. 42/DWDS]. 

● Естетична дистанція: 

Solange die ästhetische Distanz funktioniert, mag er, wie in Schuberts 

Streichquartett, als bezaubernder ferner Gast erscheinen [Die Zeit. 15.04.1999. 

Nr. 16/DWDS]. 

● Культурна дистанція: 

Eine kulturelle Distanz trenne den arroganten Harvard-Professor von der Schicht 

einfacher Polizisten, ganz unabhängig von der Hautfarbe [Die Zeit. 30.07.2009. 

Nr. 32/DWDS]. 

● Журналістська дистанція: 

So viel ZEIT und journalistische Distanz muss sein, wie ich finde [Die Zeit. 

29.03.2007. Nr. 14/DWDS]. 

● Історична дистанція: 

Es will sich aber ein Rest von geschichtlicher Distanz nicht wegfühlen lassen [Die 

Zeit. 09.02.2006. Nr. 07/DWDS]. 

● Академічна дистанція: 

Abwartend ging Lachs auf akademische Distanz; in wissenschaftlichen Arbeiten 

untermauerte er seine Überzeugung, daß eine Friedensordnung auf 

Rüstungsbegrenzung beruhen muß und rechtlicher Grundlagen bedarf, die über 

Ideologieund Machtkonflikte hinweg das Zusammenleben in einer geteilten Welt 

möglich machen [Die Zeit. 04.12.1987. Nr. 50/DWDS]. 

● Соціальна дистанція: 

Seine soziale Distanz zum Proletariat wurde immer geringer [Die Zeit. 

20.08.1998. Nr. 35/DWDS]. 

З опрацьованого мовного матеріалу виділяються сфери прояву дистанції: 

журналістика, історія, культура, естетика, соціологія та ін. 

Отже, структурна профілізація концепту DISTANZ складається з двох 

патернів: ДИСТАНЦІЯ – ВАЖКИЙ ПРОЦЕС та СФЕРИ ПОШИРЕННЯ 
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ДИСТАНЦІЇ, відтворюючи напружені, складні взаємовідносини комунікантів. 

Просторова профілізація актуалізується через просторові поняття та 

відношення, оскільки людині притаманна взаємодія з матеріальним світом за 

посередництвом тіла [100, с. 36]. У нашому випадку це протиставлення типу 

«всередині – ззовні»: 

● Дистанція у виявах «всередині – ззовні»: 

Wählen bedeutet aktive Teilhabe an dieser Gesellschaft und die Aufgabe der 

inneren Distanz [Die Zeit. 09.09.2009. Nr. 37/DWDS]; Aus dieser inneren Distanz 

heraus können sie sich um eine seelische Identität kümmern [Die Zeit. 17.12.2007. 

Nr. 44/DWDS]; Welch eine Wohltat, diese auf körperliche Distanz bedachte 

fernöstliche Begrüßungszeremonie [Die Zeit. 17.03.1989. Nr. 12/DWDS]. 

Отже, знову відбувається розділення на внутрішнє й зовнішнє, їх постійний 

взаємовплив та взаємообумовлення. 

Онтологічна профілізація дає змогу накласти штучні межі на явища, 

надаючи їм дискретності [100, с. 49–58]. З атрибутивної диверсифікації 

виокремлено онтологічний патерн ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ з 

чотирьома моделями, які в ньому актуалізуються: 

● Виважена дистанція: 

Die meisten Großausstellungen bleiben in sicherer Distanz [Die Zeit. 12.04.2007. 

Nr. 16/DWDS]; Auch CDU-Politiker übten sich in vorsichtiger Distanz [Die Zeit. 

17.08.2005. Nr. 33/DWDS]; Rovere hat seinen Gegenstand McCarthy im Leben 

aufmerksam verfolgt und beobachtet und nach seinem Tode in angemessener Distanz 

das Ergebnis seiner Beobachtung und seiner Forschung vorgelegt [Die Zeit. 31.07.2016 

(online)/DWDS]. 

Умовою існування будь-якого процесу є міри перестороги, що гарантують 

його надійність. 

● Необхідна дистанція: 

Mit scheinbar leichter Hand gelingt es Sally Nicholls, die ganze Palette an 

Gefühlen von Trauer und Mitleiden, Staunen und Bewunderung bis hin zu Heiterkeit 

und Freude auszulösen und so die nötige Distanz zu schaffen, um diese schwierige 
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Thematik zu ertragen [Die Zeit. 11.11.2009. Nr. 46/DWDS]; Auch wenn es am Ende um 

Hass und Folter geht, findet er den richtigen Ton und die notwendige Distanz [Die Zeit. 

02.09.2016 (online)/DWDS]. 

Необхідність дотримання правил є основою для співіснування усього 

живого, людей у соціумі. Наведена модель є нейтральною за своєю суттю. 

Oder er läßt die geißelnde Gestik weg und versucht es anders: nüchtern, frisch, 

ein bißchen verspielt und in gehöriger Distanz zum Gegenstand [Die Zeit. 10.01.2008. 

Nr. 03/DWDS]; Beklemmende Fälle wie Kindesentführungen versucht er mit 

professioneller Distanz zu bewältigen [Die Zeit. 05.06.2003. Nr. 24/DWDS]. 

Наявність досвіду ми трактуємо здобутою професійністю в розв’язанні 

поточних проблем, дотримання якої позитивно впливає на подальший розвиток 

стосунків. 

● Об’єктивна дистанція: 

Sprache und Thema stimmen überein, die Perspektive ermöglicht nicht nur die 

subjektive Teilnahme, sondern auch die objektivierende Distanz [Die Zeit. 14.04.1972. 

Nr. 15/DWDS]. 

● Поважна дистанція: 

Wenn sich Manuel Neuer aber an die besprochenen Verhaltensregeln und eine 

respektvolle Distanz hält, wird es keine weiteren organisierten Proteste und Aktionen 

geben», teilten die Ultras auf der Internetseite der «Schickeria» mit [Die Zeit. 

14.07.2011 (online)/DWDS]; Dieser Zwiespalt ist auch heute noch spürbar, wenn John 

Major für sein Land eine Führungsrolle «im Herzen Europas» beansprucht, zugleich 

aber das Recht auf gebührende Distanz verlangt [Die Zeit. 29.11.1991. Nr. 49/DWDS]; 

Die Stärke von David Lodges liegt in seiner Bewunderung und seinem Verständnis für 

den komplizierten Henry James (der immer in höflicher Distanz zu anderen Menschen 

lebte: [Die Zeit. 24.08.2006. Nr. 35/DWDS]. 

За умови дотримання необхідної віддалі, не надокучаючи та не 

переобтяжуючи комуніканта, ми виражаємо таким чином своє поважливе 

ставлення (höfliche, gebührende, respektvolle Distanz). 

Отже, онтологічний патерн ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 
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включає чотири моделі (виважена, необхідна, об’єктивна, поважна дистанція), які 

відображають позитивну аксіологію, оскільки спрямовані на співпрацю, взаємну 

інтеракцію. 

Другим патерном, вилученим із атрибутивної диверсифікації є 

ДИСТАНЦІЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ, який складається з двох моделей: 

● Крижана дистанція: 

Wehner wird mit eisiger Distanz behandelt [Die Zeit. 20.09.1974. 

Nr. 39/DWDS]; Відображає такий природний стан, як морозяний, крижаний (eisige 

Distanz). 

● Зростаюча дистанція, представлена у вигляді рослини, котра росте, 

дозріває (wachsende, gewachsene Distanz): 

Erst jetzt, mit zunehmendem Alter, und obwohl ich Freuds ironischer 

Lebensbetrachtung noch immer treu bin, sehe ich den Handel, auf den ich mich in 

meiner Jugend einließ, mit wachsender Distanz [Die Zeit. 20.04.2006. Nr. 17/DWDS]; 

Sein rauer Ton spricht für eine gewachsene Distanz zu Teilen der Mannschaft [Die Zeit. 

29.09.2009. Nr. 40/DWDS]. 

Таким чином, онтологічна профілізація концепту DISTANZ представлена 

двома патернами: ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, складаючись із 

чотирьох моделей (виважена, необхідна, об’єктивна, поважна дистанція) та 

ДИСТАНЦІЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ, який містить дві моделі (крижана, 

зростаюча дистанція). 

Отже, за допомогою атрибутивної профілізації виявляється особливе 

бачення концепту DISTANZ німецькою спільнотою, яке надає специфіку 

національній мовній картині світу та репрезентує різноманітні втілення. 

Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю концепту DISTANZ 

дала змогу виокремити додаткові відтінки у значенні (не лише негативні, але й 

позитивні), котрі вказують на зв’язок концептів NÄHE і DISTANZ (третій 

смисловий блок – етикет, правила поведінки/стриманість, об’єктивність). 
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 3.3. Ціннісні характеристики концепту DISTANZ 

Цінності – це те, що найбільш дороге, святе для індивіда, для 

співтовариства людей. Коли йдеться про негативне ставлення індивіда до тих чи 

інших явищ, про те, що люди відкидають, нерідко використовується термін 

«антицінності», або негативні цінності. Цінність відбиває ставлення людини до 

дійсності (до тих чи інших фактів, подій, явищ), до інших людей, до самої себе. 

Відносини ці можуть бути різними в різних культурах і народів, соціальних 

групах. 

Ціннісний компонент бінарного концепту DISTANZ окреслюється такими 

когнітивними ознаками: «такий, що сприймається як чужий/такий, що 

здійснює деструктивний вплив/неідеальна норма в стосунках/вектор 

направленості серед рівнів особистісного простору мовця». Сполучаючись з 

іншими словами, лексема Distanz позначає характеристики об’єктів, що 

активують різні аспекти оцінки – духовні, інтелектуальні, емоційні, фізичні. 

Концепт DISTANZ трактується негативним модусом і виявом нещирих, 

завуальованих стосунків, які сповнюють наше життя негативними емоціями, 

додатковими труднощами й неоднозначними ситуаціями, тобто актуалізація 

ознаки «такий, що здійснює деструктивний вплив» (missbrauchen, Maske der 

Distanz, Zeit und Kraft verlieren, trampeln), який має емоційний, духовний та 

фізичний аспекти оцінки. Віддалений суб’єкт чи об’єкт сприймається нами як 

«чужий» (unendliche Distanz, Distanz wahren,) і має негативне забарвлення (etw. 

negativ sehen) та характеризується неекономністю мовлення (Pathos der Distanz), 

де наявний інтелектуальний, емоційний аспекти оцінки й проявляється когнітивна 

ознака «такий, що сприймається як чужий». 

Концепту DISTANZ відповідає вектор «занадто (дуже) віддалений», який 

має своє вираження особливо відчутно на другому рівні Спів-світу/Mit-Welt 

особистісного простору та сприймається мовцями як украй негативне явище, 

котре спричиняє розлади, конфлікти й сварки, нерідко призводить до припинення 

стосунків загалом (ein gebrochenes Verhältnis haben, eine Beziehung beenden) і 
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проявляє, відповідно, фізичні, духовні, емоційні аспекти оцінки. Концепту 

притаманний ще один вектор «достатньо віддалений», котрий, проявляючись на 

третьому Навколо-світі/Um-Welt й четвертому Чужо-світі/Fremd-Welt рівнях, є 

нейтрально забарвленим і вважається засобом об’єктивного, критичного 

осмислення (richtig beurteilen, Mutter der Erkenntnis). Вектор «мало віддалений» 

(другий, третій рівні) має позитивну конотацію й слугує засобом 

самоідентифікації та укріплення стосунків (Freiraum, ideale Distanz). Ці два 

вектори відображають інтелектуальні, емоційні аспекти оцінки. 

Отже, в основу ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів щодо концепту 

DISTANZ покладено аксіологічні орієнтири «це добре, тому що мало 

віддалене», «це погано, тому що занадто віддалене» або «нейтральнo, тому що 

недостатньо віддалене». Лексема Distanz демонструє розмаїтість оцінної 

семантики та втілює значення аксіологічного оператора 

«добре/поганo/нейтральнo». 

Звернемося до фразеологічної бази (виокремлено 94 одиниці), яка апелює до 

бінарного концепту DISTANZ. У першу чергу це соматична лексика, яка 

унаочнює поведінку людини, направлену на дистанціювання себе від інших. 

3.3.1. Фразеологічна валоризація концепту DISTANZ 

Під час актуалізації концепту DISTANZ у соматизмах (62 одиниці) 

найбільша їх чисельність співвідноситься з органом «голова», де відбувається 

зародження думок, усіляких планів і тактик поведінки, незвичність поглядів [286; 

305; 306; 317; 318]: Motten im Kopf haben (мати божевільні ідеї, дивні погляди), які 

не завжди знаходять схвалення серед людей. Може проявлятися нестримність у 

поведінці, розказування секретів й інтимних сторін життя, що накликає на таку 

людину неприємності: sich um Kopf und Kragen reden (потрапити в складну 

ситуацію через необережні висловлювання) або, навпаки, відсторонення від 

чогось, небажання брати участь: Den Kopf in den Sand stecken (намагання 

відсторонитися від дійсності, небезпеки, небажання бачити очевидне). 

Відбувається реалізація когнітивної ознаки «неідеальна норма», аксіологічний 
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орієнтир «це погано, тому що занадто віддалене». Актуалізація 

інтелектуального, духовного, фізичного, емоційного аспектів оцінки. 

Найбільший пласт цих соматизмів стосується зверхнього тону в поведінці, 

авторитаризмі: Jemandem den Kopf abreißen, jemandem den Kopf waschen 

(засуджувати когось, сварити, дорікати); jemanden zurechtweisen; jemanden tadeln; 

mit jemandem schimpfen), jemanden einen Kopf kürzer machen (покарати, притягнути 

до відповідальності), jemanden vor den Kopf stoßen (засуджувати, неввічливо 

поводитись з кимось). У любовних стосунках прояв нещирості й корисливості 

позначає наступний соматизм: jemandem den Kopf verdrehen (задурити комусь 

голову, обманювати, закохати у себе). У цих соматизмах проявляється така 

антицінність, як DISTANZ=DEMÜTIGUNG (зневага), що має свою експлікацію в 

нещирих, холодних стосунках, котрі відзначаються зверхнім тоном, кепкуванням, 

критикою (Mit-Welt – когнітивні сегменти – d – егоїстичність, холодність, 

зверхність, e – іронічність, скептичність, критика). Конфліктні ситуації 

призводять до приниження одного з комунікантів, навіть доводячи його до сліз 

(sich die Augen aus dem Kopf weinen (sehr viel weinen; heftig weinen)). Щоби забути 

такі ситуації або ж її винуватців достатньо уникнути небажаної зустрічі; не 

бачачи людини, ми забуваємо причину туги (aus den Augen, aus dem Sinn (wer 

abwesend ist, wird leicht vergessen)). 

Антицінність DISTANZ=UNREALISIERUNG (нереалізованість) (Um-

Welt – когнітивний сегмент – f – професійна відчуженість, маскування) 

виявляється у недокладанні зусиль для досягнення поставленої мети (sich kein 

Bein ausreißen (не дуже старатись у досягненні поставленої мети)) переважно має 

наслідком невдачі в професійній діяльності (kein Bein auf den Boden bekommen 

(зазнати невдачі, не йти вперед)), що нерідко призводить до конфліктиних 

ситуацій у міжосoбистісних стосунках (jemandem ans Bein pinkeln (дражнитись, 

сердити когось)). У буквальному значенні це пов’язане з неспроможністю міцно 

стояти на ногах. Валоративний складник реалізується через когнітивну ознаку 

«такий, що здійснює деструктивний вплив», аксіологічний орієнтир «це 

погано, тому що занадто віддалене», залучені всі види оцінки. 
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Прояв антицінності DISTANZ =UNAUFRICHTIGKEIT, BETRUG 

(нещирість, обман) відбувається у нещирих стосунках, у бажанні отримати вигоду 

в будь-якому її прояві, чи то в любовних справах, чи в професійних отримало 

негативну конотацію: jemanden um den Finger wickeln (легко впливати на когось, 

заставити слухатись), es faustdick hinter den Ohren haben (хитрувати, нахабно 

поводитись), jemandem auf der Nasе herumtanzen. Проявляється когнітивна ознака 

«такий, що сприймається як чужий», аксіологічний орієнтир «це погане, тому 

що занадто віддалене». Актуалізація духовного, емоційного та 

інтелектуального аспектів оцінки. 

Стосунки в сім’ї висвітлюються в такому соматизмі: jemandem die Haare 

vom Kopf fressen (wird oft scherzhaft von Eltern mit heranwachsenden Kindern 

gebraucht). Нерідко ми робимо ведмежу послугу собі й іншим, не спонукаючи 

останніх до дій, розвиваючи в них інфантильність. Такі люди вдаються до обману 

(etwas an den Haaren herbeiziehen (вигадувати, наводити неправдиві аргументи), 

jemanden übers Ohr hauen (обманювати), jemanden zum Narren halten (тримати 

когось за дурня)), щоб продовжувати далі нічого не робити, часто є невдячними за 

благодіяння (in die Hand beißen, die einen füttert (невдячно поводитись із тим, від 

кого є залежним). Це, звісно, викликає критику та осуд: kein gutes Haar an 

jemandem lassen (постійно критикувати, виставляти напоказ помилки чи слабкі 

сторони, погано висловлюватись), den Daumen nach unten halten.  

Антицінність DISTANZ =BELEIDIGUNG (образа) проявляється у Mit-

Welt – когнітивні сегменти – d – егоїстичність, холодність, зверхність, e – 

іронічність, скептичність, критика. Авторитарна поведінка, зверхній тон, образа 

співрозмовника отримала своє відображення у мові у вигляді соматизмів: 

jemandem auf die Finger klopfen (дорікати), jemandem auf die Füße treten 

(притісняти, ображати), jemandem den Boden unter den Füßen wegziehen 

(спантеличити), jemandem etwas in den Mund legen (нав’язувати свою думку), 

jemandem auf die Zehen treten (ображати, бути занадто близько до когось, 

притісняти), jemandem Feuer unterm Hintern machen (здійснювати вплив, 

змушувати поспішити з якоюсь справою). Це звісно викликає пригноблений стан 
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(mit dem Rücken zur Wand stehen (перебувати у безвихідній ситуації, під тиском)) 

та роздратування (etwas steht jemandem bis zum Hals (комусь дуже щось набридло 

та морально обтяжує)). Реакцією на зверхність, повчання та приниження 

особистості є втрата нею терпіння: etwas hängt jemandem zum Hals heraus, etwas 

kommt jemandem zu den Ohren heraus (терпіння лопнуло, хтось не може вже це 

витерпіти, бути нестерпним). Реалізація когнітивної ознаки «такий, що 

сприймається як чужий», аксіологічний орієнтир «це погане, тому що занадто 

віддалене». Актуалізація духовного, емоційного, фізичного та 

інтелектуального аспектів оцінки. 

Антицінність DISTANZ =BELÄSTIGUNG (надокучливість) проявляється 

під час нездорового інтересу до особи чи справи, якою вона займається, 

вважається надокучливим та нав’язливим явищем: seine Nase in etwas stecken, 

seine Nase in alle Töpfe stecken (вмішуватись у справи інших, мати нездоровий 

інтерес), jemandem die Würmer aus der Nase ziehen (випитувати, вивідувати) [308]. 

Відбувається когнітивна ознака «неідеальна норма», аксіологічний орієнтир «це 

погане, тому що надто віддалене». Актуалізація всіх аспектів оцінки – 

духовного, емоційного, інтелектуального та фізичного. 

Антицінність DISTANZ =DISHARMONIE (дисгармонія) (Mit-Welt – 

когнітивний сегмент – d –холодність) проявляється як у сім’ї (wie Hund und Katze 

leben (жити у постійних сварках)), так і серед друзів і колег, маючи своїм 

наслідком мовне втілення великої кількості ідіом: j-m die Schrauben anziehen, j-n 

an die Wand drücken (здійснювати тиск), eine Schlange am Busen nähren (пригріти 

змію біля серця), mit j-m übers Kreuz sein (мати натягнуті відносини), j-n vom Leib 

halten (триматись осторонь від когось), die Nase über j-n rümpfen (не хотіти мати 

спільну справу з кимось), j-n über die Achsel sehen (дивитися звисока на когось), 

sich vor j-m in den Staub werfen (принижуватися), dicke/grosse Töne spucken 

(задаватись перед кимось), mit jemandem im Clinch liegen (посваритися), jemanden 

auf die Palme bringen (провокувати), um des Kaisers Bart streiten (сварка через 

дрібниці) [133, с. 38–86]. 

Антицінність DISTANZ =SPOTT (насмішка) (Mit-Welt – когнітивний 
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сегмент – e – іронічність, скептичність, критика) реалізується в нерівноправних 

міжособистісних стосунках, що призводять до глузування, висміювання, тобто 

один з учасників комунікації стає жертвою розіграшів, насмішок, що спричиняє 

відгородження його від решти колективу: sich eins lachen über, j-n auf die Schippe 

nehmen, j-m die Zunge herausstrecken, sich ins Fäustchen lachen (зловтішатись, 

підсміюватись), j-n durch den Kakao ziehen (обговорювати), j-n auf den Arm nehmen 

(розігрувати) [133, 65–66]. 

Указані вище прояви деструктивної поведінки (ein gebrochenes Verhältnis zu 

jemandem haben) роблять неможливим продовження подальшої комунікації та є 

приводом для її припинення взагалі: Eine Beziehung beenden, jemandem den 

Laufpass geben (припинити контакти), jemanden auf den Mond, in den Wind 

schießen, in die Wüste schicken (не хотіти мати нічого спільного). Вербальні 

маркери концепту дають підставу говорити про актуалізацію виділеної 

антицінності через когнітивну ознаку «неідеальна норма», аксіологічний 

орієнтир «це погане, тому що надто віддалене». Актуалізація всіх аспектів 

оцінки: духовного, емоційного, інтелектуального та фізичного. 

Отже, у структурі концепту DISTANZ профілюються такі антицінності як 

DISTANZ=DEMÜTIGUNG, DISTANZ=UNREALISIERUNG, DISTANZ=

UNAUFRICHTIGKEIT, BETRUG, DISTANZ=BELEIDIGUNG, DISTANZ=

BELÄSTIGUNG, DISTANZ=DISHARMONIE, DISTANZ=SPOTT. 

3.3.2. Пареміологійна валоризація концепту DISTANZ 

Аналіз афоризмів і крилатих виразів (32 вислови) указуює на буттєві 

характеристики дистанції, бінарний характер, взаємопов’язаність і 

взаємообумовленість близькості й дистанції [305]: Das Distanzverhalten ist nicht 

selten ein Zuneigungsverhalten (Prof. Michael Marie Jung). Der Abstand zum anderen 

kann oftmals das beste Bindemittel sein (Hubert Joost). Oft bringt erst Distanz zwei 

Menschen einander näher (Annette Andersen). Nähe – Abstand: Dieses gegensätzliche 

Paar gehört zum Glücklichsein wie Sonne und Regen zum harmonischen Einklang in 

der Natur (Irina Rauthmann) (дощ, який дає вологу, тобто можливість існування 
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всім живим істотам, асоціюється з віддаленістю). 

Дистанція постає в образі потаємного та незвіданого, пізнання якого містить 

багато таємниць: Ein tiefes Geheimnis liegt im Abstand zu den Dingen (Alfons Ludes). 

Прояви дистанції асоціюються в мисленні людей із негативними 

переживаннями, емоціями та станами, застосування яких не є випадковим, а 

переслідує корисливі цілі: Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, dass er 

sich für besser hält als die anderen und seine Kritik der Gesellschaft missbraucht als 

Ideologie für sein privates Interesse (Theodor W. Adorno). Несумісність поглядів, 

смаків, способів і звичок життя теж створюють невидимі бар’єри між 

комунікантами: Abstand: Das einzige, was die Reichen den Armen zugestehen 

(Ambrose Gwinnett Bierce). Дистанція може набувати різних проявів, виступаючи 

не у відкритому вигляді, а застосовуючи цілий арсенал засобів маскування: Trost 

und Rat sind oft die Abwehr eines nicht Betroffenen. Trost und Rat sind, neben 

anderem, auch eine Maske der Distanz (Ludwig Marcuse). Тому все нечітке, 

завуальоване, для розуміння котрого треба докласти зусиль, затрачати моральні й 

духовні сили, сприймається негативно, відштовхує: Das Pathos der Distanz... 

(Friedrich Wilhelm Nietzsche), актуалізація духовного, інтелектуального, 

емоційного аспекту оцінки. Відбувається реалізація антицінності DISTANZ=

MASKIERUNG (маскування), когнітивна ознака «неідеальна норма», 

аксіологічний орієнтир «це погане, тому що надто віддалене». Це явище 

відображає міру імпліцитності: чим більша дистанція між комунікантами, тим 

більше мовець вимушений словесно позначити те, що отримувач мовлення може 

неправильно зрозуміти (Pathos). Тому закономірним процесом є віддалeння від 

неприємних нам людей: Wo fange ich an, den andern negativ zu sehen, um Distanz 

herzustellen?(Ute Lauterbach). 

В основу багатьох людських стосунків покладено егоїзм. У сучасному 

суспільстві меркантильні цінності відіграють настільки панівну роль, що в 

людини зникають будь-яке бажання й потреба в спілкуванні з ближнім. 

Наблизитись означає докласти зусилля, пожертвувати своїм часом й увагою. Це 

зусилля, на жаль, спостерігаємо дедалі рідше: was mich betrifft: Je weiter der 
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Nächste von mir entfernt ist, desto lieber liebe ich ihn (Kakl Heinrich Waggerl). Нам 

потрібно бути пильними у виборі партнера по комунікації, аби вона взагалі 

відбулася та була плідною й корисною: Halt dich entfernt, teil dich nicht jedem mit, 

und flieh die Schwätzer, Lungrer, Schmecker, sieh nur, es ist ein kleiner Schritt vom 

Teller – bis zum Speichel-Lecker (Franz Grillparzer). Валоративний складник 

концепту реалізується через когнітивну ознаку «такий, що сприймається як 

чужий», аксіологічний орієнтир «це погане, тому що надто віддалене», 

фізичний, емоційний, інтелектуальний аспекти оцінки. 

Дотримання дистанції не завжди є негативним явищем, балансування в 

межах дозволених кордонів підтримує нашу незалежність, робить нас 

суверенними: Freiräume sind die Akzeptanz des Wunsches nach Distanz, ohne das 

Vertraute in Zweifel zu ziehen (Eva Freiwald, Hobbyautorin). Nicht nur gegen die 

Fremden, auch gegen den eigenen Gatten und gegen die Brüder soll eine Frau Distanz 

wahren (Kaibara Ekken). Wenn mich jemand zwingt, Abstand zu wahren, habe ich den 

Trost, daß er ihn gleichfalls wahrt (Jonathan Swift). Відсутність будь-яких меж може 

мати згубні наслідки: Wer keinen Zaun um seinen inneren Garten hat, bei dem 

trampeln alle herein (Emil Oesch). Для ідеального існування нам потрібно 

дотримуватися певної дистанції. У нашій науковій розвідці – це дотримання 

рівнів особистісного простору, що сприятиме конструктивізму: Die ideale Distanz 

ist noch immer die brauchbarste Perspektive (A. Michael Bussek). Реалізація 

когнітивної ознаки «вектор направленості», аксіологічний орієнтир «це 

нейтральне, тому що достатньо віддалене», усі аспекти оцінки. «Ефект 

далекозорості» демонструє подібну закономірність: наближуючись, 

спостерігаємо небезпеку спотворення образу: Um etwas richtig zu beurteilen, muss 

man ein wenig Abstand davon nehmen, nachdem man es geliebt hat. Das gilt für 

Länder, für Lebewesen und für uns selbst (André Gide). Wir verlieren Zeit und Kraft, 

wenn wir alles, was passiert, alles, was man an uns heranträgt, bis auf die nackte Haut, 

ja bis auf die Seele kommen lassen (Emil Oesch). Alles Große vermögen wir nur aus 

einem gehörigen Abstand zu ihm zu erkennen. Wer an einen Berg mit der Lupe geht, 

bemerkt nur Sandkörner und Insekten (Frank Thiess). 
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Віддаль не завжди є перепоною для поширення позитивних зрушень: Im 

Grunde ist Entfernung kein Hindernis (wie oft hingegen ist Nähe eines), sich zu 

erreichen (Rainer Maria Rilke). Wer Abstand hält, hat sich nicht unbedingt entfernt 

(Edith Linvers). Якщо прояв дистанції не є екстремально великим у просторі й 

часі, то це дає поштовх для самовдосконалення (Zeitweiliger Abstand erweitert den 

Gesichtskreis (Else Pannek)) та демонструє прихильність стосовно ненав’язливого 

ставлення: die Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, sowie die Liebe eine Kunst der 

Nähe ist (Sigmund Graff). 

Всеосяжність й об’єктивність погляду може відбутися лише за наявності 

достатньої віддалі, яка створює фундамент для істинного знання: Die Distanz ist 

eine Mutter der Erkenntnis (Prof. Michael Marie Jung), тобто вона є породжуючою 

силою. Актуалізація когнітивної ознаки «вектор направленості», аксіологічний 

орієнтир «це добре, тому що мало віддалене», задіяні всі аспекти оцінки. 

Афоризм «Die Überwindung von Raum und Zeit schafft die unendliche Distanz 

zwischen uns» (Georg Skrypzak) підтверджує предмет нашого дослідження, який 

полягає не в просторово-часовому вимірі, а у вимірі особистісного простору 

людини. Це – складний процес і механізм побудови людських стосунків, що 

полягає у взаємозумовленості Я-світу/Ich-Welt (внутрішнього) та Außenwelt 

(зовнішнього) світів особистості, де Я-світ/Ich-Welt відіграє основоположну роль і 

слугує джерелом творення особистісних та міжособистісних ролей: Die in diesem 

Augenblick herrschende Entfernung zwischen Dir und mir entsteht durch Bewußtsein 

(Georg Skrypzak). Im Allgemeinen wird man finden, daß der äußere Abstand zwischen 

Berühmten und Unberühmten in einem geradezu grotesken Mißverhältnis steht zu ihrem 

inneren Abstand (Hans Albrecht Moser). Was uns von einem Menschen trennt, hält uns 

von uns selber fern und hemmt uns innerlich (östliche Weisheit). Цікавим є афоризм 

«Distanz ist der Abstand zwischen Herz und Verstand» (Gabriele Ende), де внутрішнє 

асоціюється з Herz, а зовнішні прояви – з Verstand. Цей вислів є виразником 

екстернальних (направленість на зовнішнє) та інтернальних (орієнтація на 

внутрішнє) стратегій поведінки. 

Наступний афоризм відображає глибину думки, засновану на понятті 
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розсудливості й відповідальності: Zwischen Abstand gewinnen und eine Kluft 

erzeugen liegt oft nur ein schmaler Grat (Aba Assa). Дистанція набуває образу 

маятника. Його коливання співвідносяться з балансуванням між гранями 

дистанції. Міра їх градації може бути як здобутком (незалежність як позитивна 

ознака, що утворює цілісність стосунків), так і втратою («тріщина» у відносинах, 

яка може набути гігантських розмірів). Wärme ist Leben, Kälte ist Tod (Jeremias 

Gotthelf), де невдале застусування дистанції призводить до загибелі, смерті. 

Отже, перед нами постає непросте завданя навчитися правильно флуктувати 

між близькістю й дистанцією задля задоволення поставлених тактичних завдань. 

3.4. Маркери бінарності концептів NÄHE та DISTANZ 

Аналіз поняттєвих, образних, ціннісних складників концептів NÄHE та 

DISTANZ уможливив твердження про пронцип бінарності, що є основою для 

екзистенційної сутності цих концептів. Оскільки бінаризм – головна властивість 

ментального відображення світу, то він не лише протиставляє, але й об’єднує, 

доповнює, надає нових ознак. Маркерами бінарності досліджуваних концептів 

виступають інтегральні, диференційні й градуальні ознаки. 

Інтегральною ознакою БК NÄHE та DISTANZ є їх поширення серед рівнів 

особистісного простору з відповідним розподілом на Я-світ/Ich-Welt, Спів-

світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt. 

Третій смисловий блок, який виокремлений у структурі концептів NÄHE і 

DISTANZ та який співвідноситься із Чужо-світом/Fremd-Welt (стриманість, 

етикет (NÄHE), стриманість, ненав’язливість, об’єктивність (DISTANZ)), 

відзначений нечіткістю позитивної/негативної конотованості. За смисловим 

наповненням вони дуже схожі й віднесені до Pseudonähe/Pseudodistanz. 

Потрібно наголосити на тому факті, що під час дослідження корпусної бази 

електронного словника німецької мови DWDS першим супровідним словом до 

лексеми Distanz стало слово Nähe. А значення лексеми Nähe актуалізується за 

допомогою мовних засобів свого бінарного антипода DISTANZ (Entfernung, 

Abstand). Це вказує на прояви бінарності концептів: існування одного явища 
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неможливе без іншого та вже у своїй суті містить опонента. 

Нами виокремлено графіки частотності вживання лексеми die Distanz 

протягом ХХ – початку ХХІ ст. За основу взято корпуси белетристики, газет, 

довідкової та наукової літератури. Графік чітко вказує на зростання використання 

цієї лексеми, починаючи з другої половини ХХ ст., пік якої припадає на кінець 

ХХ ст. Проаналізувавши сфери побутування зазначеної лексеми, зауважимо, що в 

науковій і довідковій літературі, та й навіть у публіцистиці зростання відбувалося 

поступово, помірно, на відміну від белетристики, де цей процес здійснювався 

дуже жваво. Це свідчить про все більшу актуалізацію бінарного концепту 

DISTANZ. 

 

Порівнявши лексеми Nähe та Distanz, простежуємо таку закономірність (на 

основі рис. 3.6 та 3.7): коли зростає частотність уживання лексеми Distanz, 

застосування Nähe зменшується. Така взаємозалежність пояснює нерозривність 

функціонування бінарних концептів NÄHE і DISTANZ. 

Паремійна валоризація концептів NÄHE та DISTANZ пронизана бінарним 

характером зв’язку. Окрім того, велика чисельність прикладів зі спільним 

уживанням лексем Nähe і Distanz указує на взаємозумовлення й інтеграцію, 

цілісність (Gefühl, Prinzip von Distanz und Nähe zugleich, Bedürfnis nach Nähe und 

Distanz). Виділені сполучуваності виступають актом балансування, флуктування 

Рисунок 3.6. Частотність уживання лексеми die Distanz у DWDS 
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(Balanceakt, Balance, Umgang, Kampf, Spannung), що не має чітких меж (Schwebe, 

Mischung, Wechsel, Spiel), є ключовою проблемою, принципом побудови 

успішного спілкування. За вмілого застосування близькості й дистанції вдається 

зберегти суверенність свою та співрозмовника, їх рівновагу (Gleichgewicht, feinen 

Grat, richtige Balance von Nähe und Distanz, zwischen Distanz und Nähе) й 

об’єктивність (mit Nähe und Distanz, aus Nähe und Distanz zugleich). Усе це дало 

змогу виокремити інтегральні ознаки досліджуваних концептів: 1) рівновага; 

2) цілісність (нерозривність існування); 3) балансування; 4) об’єктивність (див. 

додаток Б). 

 

Наведені приклади демонструють розуміння німецькою лінгвоспільнотою 

концептів NÄHE та DISTANZ як невід’ємних компонентів одного цілого, між 

якими постійно відбуваються балансування, обмін, боротьба, переплетіння, 

поєднання, тобто дія бінарності. 

Диференційними ознаками досліджуваних концептів є смислове 

наповнення, характер прояву близькості та дистанції в поняттєвому, образному й 

ціннісному складниках. 

Поняття близькості інтегрує намагання наблизити до себе співрозмовника, 

дружні настрої, захоплення спільним об’єктом, інтерес до однієї й тієї самої 

справи. Сам процес наближення позитивно забарвлений, а відтак не передбачає 

Рисунок 3.7. Частотність уживання лексеми die Nähe у DWDS 
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великих затрат емоційного, фізичного, інтелектуального та духовного потенціалу 

особистості. Поняття дистанції – навпаки, негативно конотоване, тому 

сприймається як «затратний» процес, який призводить до самонівелювання й 

розриву в стосунках. 

Я-світ/Ich-Welt у концепті NÄHE – це духовно, інтелектуально й емоційно 

стала особистість із власними переконаннями, цінностями, яким вона є вірною: 

когнітивні сегменти – власні думки, переконання, цінності; самореалізація, 

креативність; внутрішня стабільність, упевненість у собі. У концепті DISTANZ – 

пригнічена, не націлена на саморозвиток, емоційно вразлива особистість –– 

замкнутість, відчуженість; нестабільність, боязкість; ігнорування саморозвитку. 

Диференційні ознаки проявляються й у Спів-світі/Mit-Welt, Навколо-

світі/Um-Welt і відзначаються позитивно-негативною конотованістю: когнітивні 

сегменти ніжність, закоханість, довірливість; надійність, розрада, задоволення; 

професійність, обмін досвідом, готовність допомогти/егоїстичність, зверхність, 

холодність; іронічність, скептичність, критика; професійна відчуженість, 

маскування. 

Асоціативно-образний складник актуалізується таким чином: поняття 

близькості розуміємо як комфортне відчуття себе, упевненість, задоволеність, 

успішність, щасливе, радісне співіснування в соціумі (див. підрозділ 2.2.1). 

Поняття дистанції – внутрішня нестабільність, нереалізованість, дисгармонійність 

(див. підрозділ 3.2.1). У дистанції найбільша частка припала на Я-світ/Ich-Welt, у 

близькості – на Спів-світ/Mit-Welt. Метафоричний образ близькості/дистанції 

характеризується опозитивністю й утілює локативний образ домівки, гнізда, 

батьківщини/дороги, безлюдного острова, чужини; образ тепла, сонця, сонячних 

променів, ясності/холоду, морозу, дощу, снігу, поганої погоди, темноти; образ 

природи, повітря, водойми, лісу, пляжу/зброї, бомбових атак, війни, смерті. 

Диференційністю відзначаються цінності та, відповідно, антицінності, вилучені 

на основі фразеологічної й пареміологійної валоризації: самореалізація, позитивна 

емоція, дружба, любов, закоханість, гармонія, дар, благо, Бог, божественна 

любов/нереалізованість, нещирість, обман, образа, зневага, надокучливість, 
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дисгармонія, маскування, насмішка. На основі вищезазначеного пропонуємо 

комплексну модель БК NÄHE та DISTANZ (див. додаток И). 

Міра прояву близькості/дистанції у Спів-світі/Mit-Welt, Навколо-світі/Um-

Welt, Чужо-світі/Fremd-Welt відбувається за допомогою градуального складника, 

який унаочнює інтенсивність дії. Атрибутивна диверсифікація перцептивно-

образного профілю дала змогу унаочнити такий ефект: концепт NÄHE – spürbare, 

intensive, auffällige, übergroße, größtmögliche, allzugroße, äußerstе, verblüffendе 

Nähe, концепт Distanz – anfängliche, geringe, mittlere, große, zunehmende, 

demonstrative, bewusste, deutliche, betonte, größtmögliche, extreme, unüberbrückbare, 

unüberwindliche, unendliche, beträchtliche Distanz. 

Ступінь градації можна порівняти із рухом по градуальній шкалі (див. 

рис. 3.8). Чим більше віддаляємося від лівої крайньої точки (Nähe), тим 

відчутніше діятиме сила притягання крайньої правої точки (Distanz). 

У центрі вони сходяться в таку точку (стан), коли ми не можемо однозначно 

сказати, чи це близькість, чи дистанція. Таке положення на шкалі названо 

псевдоблизькістю/-дистанцією, що експлікується в мові нейтральною лексикою. 

Ще варто зазначити за крайні точки на шкалі. Коли крайній лівій точці (Nähe) 

відповідає вектор «занадто наближений», реакція однозначно вкрай негативна, 

хоча це й прояви близькості. Усе це стосується втручання в рамки Я-світу/Ich-

Welt, який має мати свій власний простір, у який не дозволено втручатися навіть 

найближчим людям, тобто в самій близькості нам життєво необхідна дистанція як 

підґрунття для повноцінного існування. Це можна порівняти з метафоричним 

образом тепла, сонця, який склався в представників німецької лінгвокультури, від 

Nähe Distanz 
Pseudonähe/

Pseudodistanz 

 

Близькість Псевдоблизькість/

псевдодистація 

(нейтрально) 

 

Дистанція 

Рисунок 3.8. Градуальна шкала концептів NÄHE та DISTANZ 
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якого можна і померти, якщо це відбувається довготривало та постійно. 

Метафоричний образ холоду, негоди теж здійснює руйнівний, убивчий вплив. 

Навпаки, усе відбувається з правою точкою (Distanz). Невипадково в 

перцептивно-образному профілі концепту NÄHE виокремлено цілу низку 

атрибутивно-субстантивних моделей із негативним значенням (небезпечна, 

моторошна, нав’язлива, даремна, болісна, фатальна близькість), а в концепті 

DISTANZ – із позитивним (виважена, необхідна, об’єктивна, поважна дистанція). 

Отже, бінарність є екзистенційною сутністю досліджуваних концептів, що 

містить інтегральні, диференційні й градуальні маркери. 

Висновки до розділу 3 

1. Конститутивні поняттєві ознаки концепту DISTANZ зводяться до 

дефініційних значень лексеми Distanz. Вираження душевно-емоційного стану 

людини, віддаленості в стосунках є ключовим наповненням концепту DISTANZ. 

2. Дефініції лексичних одиниць, які репрезентують концепт DISTANZ, 

уможливили виокремлення таких ознак: відсутність бажання йти на зближення; 

емоційне відмежування; контактне обмеження; внутрішній супротив, замкнутість; 

суспільне відмежування. 

3. Етимологія іменника Distanz походить від латинського запозичення 

XV ст., яке у XVІІІ – ХІХ ст. набуло ознак французької форми, а у ХХ ст. здобуло 

ще й новий відтінок у значенні, що прокламує негативізм у стосунках, небажання 

йти на контакт. 

4. Презентація смислового наповнення концепту DISTANZ представлена 

синонімічними диверсифікаторами: Abstand, Entfernung, Strecke, Zwischenraum, 

Reserviertheit, Zurückhaltung, Verschlossenheit, Einsilbigkeit, Schweigsamkeit, 

Unnahbarkeit, Unzulänglichkeit, Verhaltenheit, Vorbehalt, Weite, Wortkargheit. 

5. У поняттєвому складнику виокремлено вісім когнітивних сегментів, що 

складають поняттєвий каркас концепту DISTANZ: 1) Verschloßenheit, Verfremdung 

(замкнутість, відчуженість); 2) Unstabilität, Ängstlichkeit (нестабільність, 

боязкість); 3) Ignorierung der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung (ігнорування 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=365224
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=21445391
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=9218450
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=8417355
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=5507443
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=20433780
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=1097949
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=657837
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=18818181
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саморозвитку), що екстрапольовано на Я-світ/Ich-Welt; 4) Egoismus, Hochmut, 

Kälte (егоїстичність, зверхність, холодність); 5) Ironie, Skepsis, Kritik (іронічність, 

скептичність, критика); 6) professionelle Entfremdung, Maskierung (професійна 

відчуженість, маскування), що співвідносяться зі Спів-світом/Mit-Welt і Навколо-

світом/Um-Welt; 7) Zurückhaltung (стриманість, ненав’язливість); 8) Objektivität 

(об’єктивність), що профілізовано в Чужо-світ/Fremd-Welt. 

6. Людина є ВМІСТИЩЕМ/КОНТЕЙНЕРОМ, через яку та в якій 

простежуємо прояви дистанції. Концептуалізація особистісного простору дає 

підстави для вичленення двох просторів – внутрішнього (суб’єктивного або ж Ich-

Welt) та зовнішнього, який співвідноситься з Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt, 

утвореного в процесі взаємодії із соціумом. Здійснено фреймове моделювання 

концепту DISTANZ за допомогою ядерних і переферійних компонентів. 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) реалізовується в двох компаративних фреймах, 

схемах подібності-метафори: Я-світ/Ich-Welt є (ніби) ein singulares Ich, Art von 

Selbstigkeit, besondere Kategorien des Denkens, die aggressiven, totalitären Seiten der 

Existenz, eine Elite der Distanz, Distanz zur Realität; Я-світ/Ich-Welt є (ніби) 

Unsicherfühlen, Ängsten, Schrecken, Todesangst. Акціональний фрейм, схема 

стану/процесу має вербальні засоби вияву Distanz finden, Existenz, Handlungen, 

Schritten den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finden. Ядерний 

компонент ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) актуалізується в двох 

компаративних фреймах, схемах подібності: зовнішній світ є ніби gewisse, weite, 

diese, ernstzunehmende, unüberbrückbare Distanz; зовнішній світ є ніби Ironie, 

Skepsis, Kritik (aus der Distanz kritisieren, Kritik nimmt für sich Distanz, zu ironischer 

Distanz befähigen, mit ironischer Distanz, Distanz zwischen uns, in ironischer 

Brechung, in kritischer Distanz). Акціональний фрейм схема стимулу, причини 

презентує дію заради професійного відчуження, маскування (eine Distanz wahren, 

eine gewisse Distanz zur neuen Regierungskoalition zeigen, wachsende Distanz, Distanz 

herstellen müssen). Периферійний компонент СТРИМАНІСТЬ 

(ZURÜCKHALTUNG) реалізовуються через компаративний фрейм, схему 

подібності: зовнішній світ є ніби wohlwollende, unbedrohliche, respektvolle Distanz. 
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Периферійний компонент ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT) теж є різновидом 

компаративного фрейму, схеми подібності: зовнішній світ є ніби qualifizierte 

Nähe, Balance von Kritik und Selbst-Kritik, Wechsel von Distanz und Nähe, operative 

Mitmache, kühl durchblickende Distanz. 

7. В образному компоненті концепту DISTANZ відображено асоціативні 

реакції носіїв мови: Я-світ/Ich-Welt (Entfremdung, Fremdheit, Fremdsein, 

Fremdgefühl, Geschlossenheit, Reserviertheit, Verschlossenheit, Isolation, Einsamkeit, 

Alleinsein, Pessimismus, Trauer, Traurigkeit, Leid, Angst, Furcht, Unsicherheit, 

Verunsicherung, Unwohlsein, Depression); Спів-світ/Mit-Welt (Egoismus, Arroganz, 

Selbstverliebtheit, Hass, Wut, Misstrauen, Abneigung, Ablehnung, Unehrlichkeit, 

Untreue); Навколо-світ/Um-Welt (Vorgesetzter, Angestellter, Chef, Lehrer, Schüler, 

Oberflächlichkeit, Dummheit, Misserfolg, Konkurrenzkampf, Wissenschaft, Respekt, 

Rangverhalten, Neid, Spinnerei); Чужо-світ/Fremd-Welt (Unbekannte, Fremde, 

Anonymität, Entfernung, Ferne, Weg, Strecke, Abstand, Landrat, Arbeitsamt). 

8. Перцепетивно-образний складник концепту DISTANZ містить у собі 

сукупність емоційних, просторових, онтологічних типів атрибутивно-

субстантивної профілізації. DISTANZ концептуалізуються через структурний 

патерн ДИСТАНЦІЯ – ВАЖКИЙ ПРОЦЕС, що передбачає наявність двох 

моделей: власне емоційна дистанція й міра вияву дистанції. Структурна 

профілізація концепту DISTANZ містить другий патерн СФЕРИ ПОШИРЕННЯ 

ДИСТАНЦІЇ, представлений сімома моделями (інтелектуальна, естетична, 

культурна, журналістська, історична, академічна, соціальна дистанції). 

Просторова профілізація містить протиставлення типу «всередині – ззовні». 

Онтологічна профілізація концепту DISTANZ представлена двома патернами: 

ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, складаючись із чотирьох моделей 

(виважена, необхідна, об’єктивна, поважна дистанція) та ДИСТАНЦІЯ – 

ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ, який містить дві моделі (крижана, зростаюча дистанція). 

9. В основу ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів концепту DISTANZ 

покладено такі положення: «такий, що сприймається як чужий/такий, що 

здійснює деструктивний вплив/неідеальна норма в стосунках/вектор 
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направленості серед рівнів особистісного простору мовця». Лексема Distanz 

демонструє розмаїтість оцінної семантики та втілює значення аксіологічного 

оператора «добре/поганo/нейтральнo». 

10. У структурі концепту DISTANZ профілюються такі антицінності, як 

зневага, нереалізованість, нещирість, обман, образа, надокучливість, дисгармонія, 

маскування, насмішка. 

11. Ключове ім’я концепту відображає духовний, інтелектуальний, 

фізичний, емоційний досвіди людини в прямому, переносному значенні. В 

онтогенезі процес розвитку концепту проходить чотири етапи: фізичний, 

емоційний, інтелектуальний і духовний. 

12. Маркерами бінарності концептів NÄHE та DISTANZ виокремлено 

інтегральні, диференційні й градуальні властивості. 

Матеріали розділу відображено у статтях здобувача: [104; 107; 108; 114]. 
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ВИСНОВКИ 

Використання когнітивно-дискурсивного підходу щодо аналізу БК NÄHE та 

DISTANZ і їх актуалізація в сучасному німецькомовному дискурсі, 

лексикографічних джерелах й опитуванні носіїв мови дало змогу визначити їх 

мовні засоби об’єктивації та компоненти й наблизитися до розв’язання проблеми 

реалізації концептів, які мають антропологічну основу. 

Концепти NÄHE і DISTANZ – базові категоріальні величини реальності, 

інгерентні атрибути антропоцентричної парадигми, оскільки спрямовані на норми 

поведінки мовної особистості й містять аксіологічний акцент. 

Поняття бінарності є процесом пізнання дійсності через контрадикторність 

сприйняття цінностей буття та дуальність категоризації світу; як принцип оцінної 

кваліфікації, який проявляється в амбівалентній оцінці, що флуктує між полюсами 

«плюс» (NÄHE), «мінус» (DISTANZ); як конфлікт раціональної й емоційної 

рефлексії, який має універсальний характер для людства. БК NÄHE та DISTANZ – 

єдність, утворена за допомогою двох компонентів – концептів NÄHE і DISTANZ. 

Згідно з діалектичним законом єдності й боротьби протилежностей ці концепти 

передбачають не лише контрастне протиставлення членів, але і їх посередництво 

та доповненість. 

У роботі виокремлено чотири рівні особистісного простору мовця: 

1) Я-світ/Ich-Welt – внутрішній світ особистості з її думками, переконаннями, 

інтересами, уподобаннями; 2) Спів-світ/Mit-Welt – близькі родичі та друзі; люди, 

добре знайомі мовцю, але не пов’язані між собою спільними сімейно-побутовими 

інтересами; 3) Навколо-світ/Um-Welt – ті, з ким адресант підтримує офіційно-

ділові відносини та знайомий недостатньо близько; 4) Чужо-світ/Fremd-Welt – усі 

незнайомі адресати. Виокремлення цих рівнів є прерогативою самої особистості, 

але воно зумовлюється також виробничою необхідністю, оскільки суспільне 

життя вимагає від людини дотримання певної поведінки й етикетних норм, 

прийнятих у досліджуваній лінгвоспільноті. 

Я-світ/Ich-Welt функціонує як центр, навколо якого розходяться горизонти: 
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Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt, котрі 

вбудовуються над ним як сходинки, ступінь віддаленості яких від центру 

залежить від того, наскільки вони є зрозумілими, близькими носію мови. Вектор 

направленості може активуватися від суб’єкта до зовнішнього світу або бути 

націленим на внутрішнє «Я». 

Наукова розвідка стосується вивчення NÄHE/DISTANZ як вираження 

душевно-емоційного стану людини. БК NÄHE та DISTANZ мають тришарову 

структуру: поняттєвий, образний і ціннісний складники. Для німецької 

лінгвокультури концепт NÄHE пов’язаний з ідеєю сокровенного, особистого світу 

людини та відображення його в щирому, невимушеному спілкуванні двох чи 

більше комунікантів. При цьому тактика поведінки зумовлює вираження думок, 

проявлення почуттів й емоцій, котрі є щирими, відповідають загальному 

позитивному настрою мовців. 

Поняття віддаленості німецька спільнота розуміє як певну діяльність 

людини, що спрямована не на підтримання контакту, а на його нівелювання з 

об’єктивних чи суб’єктивних на те причин. Мовну особистість часто не підтримує 

й не розуміє оточення. Цей факт відчутно переживається нею. Такі болісні 

відчуття призводять до самовідсторонення. Людина заглиблюється у світ власних 

думок, відкидаючи реальність, наповнюючи себе негативними емоціями. Вони 

проявляють свою нищівну дію як внутрішньо (стосовно себе – Я-світ/Ich-Welt), 

так і зовнішньо (у ставленні до інших – Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, 

Чужо-світ/Fremd-Welt. 

Поняття близькості інтегрує намагання наблизити до себе співрозмовника, 

дружні настрої, захоплення спільним об’єктом, інтерес до однієї й тієї самої 

справи. Сам процес наближення – позитивно забарвлений, а тому не передбачає 

великих затрат емоційного, фізичного, інтелектуального та духовного потенціалу 

особистості. Поняття дистанції – навпаки, негативно конотоване, відтак 

сприймається як «затратний» процес, котрий призводить до самонівелювання й 

розриву в стосунках. 

Я-світ/Ich-Welt у концепті NÄHE – це духовно, інтелектуально й емоційно 
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стала особистість із власними переконаннями, цінностями, яким вона є вірною: 

когнітивні сегменти Meinungen, Überzeugungen, Werte (власні думки, переконання, 

цінності); Selbstverwirklichung, Kreativität (самореалізація, креативність); Stabilität, 

Sicherheit (внутрішня стабільність, упевненість у собі). У концепті DISTANZ – 

пригнічена, не націлена на саморозвиток, емоційно вразлива особистість – 

Verschloßenheit, Verfremdung (замкнутість, відчуженість); Unstabilität, Ängstlichkeit 

(нестабільність, боязкість); Ignorierung der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung 

(ігнорування саморозвитку). 

Диференційні ознаки проявляються й у Спів-світі/Mit-Welt, Навколо-

світі/Um-Welt і відзначаються позитивно-негативною конотованістю: (NÄHE) 

когнітивні сегменти Intimität, Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe (ніжність, 

закоханість, довірливість); Ähnlichkeit, Tröstung, Zuverlässigkeit (схожість, розрада, 

надійність); Professionalität, Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch (професійність, 

обмін досвідом, готовність допомогти) / (DISTANZ) Egoismus, Hochmut, Kälte 

(егоїстичність, зверхність, холодність); Ironie, Skepsis, Kritik (іронічність, 

скептичність, критика); professionelle Entfremdung, Maskierung (професійна 

відчуженість, маскування). Виокремлені когнітивні сегменти каузують 

диференційні маркери бінарності.  

Останній смисловий блок – Чужо-світ/Fremd-Welt, – виокремлений у 

структурі концептів NÄHE та DISTANZ, відзначається нечіткістю 

позитивної/негативної конотованості. Ми не в змозі його однозначно віднести до 

проявів близькості/віддаленості через нейтральну маркованість. Виникає ілюзія 

близькості/віддаленості – Pseudonähe/Pseudodistanz. Окрім того, за смисловим 

наповненням вони дуже схожі: у структурі концепту NÄHE – це стриманість, 

етикет (Etikette, Zurückhaltung), у структурі концепту DISTANZ – стриманість, 

ненав’язливість, об’єктивність (Zurückhaltung; Objektivität). Це наводить нас на 

думку про глибинні ментальні зв’язки та взаємозумовленість таких концептів, де 

бінарність є проявом їх екзистенційної сутності (інтегральний маркер бінарності). 

Концепти NÄHE та DISTANZ є невід’ємними компонентами 

концептуальної картини світу, відтвореної в мовній картині світу. Це дає підставу 
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говорити про їх органічну інтегрованість у концептосферу німецькомовного 

суспільства. 

Система концептуальних полів концептів NÄHE і DISTANZ будується за 

ядерно-периферійним принципом. Ядерними є компоненти, у поняттєвій 

структурі яких переважають семи, що конструюють концепти NÄHE і DISTANZ, 

а периферійними – ті, семний набір яких корелює з іншими концептами. 

Фреймова мережа концептуальних полів концептів NÄHE та DISTANZ являє 

собою інтеграцію предметного, акціонального, ідентифікаційного, 

компаративного й посесивного фреймів, котрі організовуються у вигляді 

взаємопов’язаних концептів різних рівнів абстракції. 

На основі виокремлених когнітивних ознак здійснено фреймове 

моделювання концепту NÄHE за допомогою ядерних компонентів ВНУТРІШНІЙ 

СВІТ (ICH-WELT) і ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT), периферійного 

компонента НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT). ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-

WELT) деталізується за допомогою концептуальних ознак місце реалізації, мета, 

стимул і якість реалізації (есплікується концептами Meinungen, Gedanken, 

Überzeugungen, Selbstverwirklichung, Kreativität, Stabilität, Sicherheit). ЗОВНІШНІЙ 

СВІТ (AUßENWELT) деталізується за допомогою таких концептуальних ознак, як 

мета, стимул і форма реалізації (концепти Tröstung, Freude Hilfsbereitschaft, 

Erfahrungsaustausch, Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe, Zuverlässigkeit). 

Концепт DISTANZ концептуалізується у свідомості мовленнєвої 

особистості у вигляді концептуального поля таким чином: концепт DISTANZ 

спирається на ядерні компоненти ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) та 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT), периферійні компоненти СТРИМАНІСТЬ 

(ZURÜCKHALTUNG) й ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT). Концепт 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) деталізується за допомогою концептуальних 

ознак стан/процес та форма вияву (есплікується концептами Verschloßenheit, 

Verfremdung, Ängstlichkeit, Unstabilität, Ignorierung der Selbstverwirklichung. 

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) деталізується за допомогою концептуальних 

ознак, як от: мета, стимул і форма реалізації (концепти Egoismus, Hochmut, Kälte, 
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Ironie, Skepsis, Kritik, professionelle Entfremdung, Maskierung). 

Кожен концепт (від простого до найскладнішого) концептополів NÄHE та 

DISTANZ взаємодіє з іншими концептами, проте є автономним, тобто може 

функціонувати окремо від інших у межах концептуального поля. 

Перцептивно-образна репрезентація концепту NÄHE, здійснювана за 

допомогою численних атрибутивно-субстантивних словосполучень, демонструє 

цілісність образу близькості через структурні патерни БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ 

ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК і БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК; просторові 

патерни типу «усередині – ззовні» й «близько – далеко»; онтологічні моделі. Він 

здебільшого позитивно конотований (родинна/дружна, духовна, емоційна, 

сердечна близькість). Прикметникові сполучення дали змогу виокремити 

негативну маркованість (удавана, небезпечна, моторошна, нав’язлива, даремна, 

болісна, фатальна близькість), котра виступає не основною, проте додатковою 

ознакою досліджуваних ментальних сутностей. Розуміння близькості німецькою 

лінгвоспільнотою зумовлене рухом вектора по градуальній шкалі. Рух у напрямі 

до близькості – позитивно маркований, але коли переходить межу Я-світу, 

утручаючись у нього, відбувається супротив, відповідно, змістове наповнення 

негативне (градуальний маркер бінарності). 

За допомогою атрибутивної профілізації виявляється особливе бачення 

концепту DISTANZ німецькою спільнотою, що надає специфіку національній 

мовній картині світу й репрезентує різноманітні втілення. Структурна 

профілізація концепту DISTANZ складається з двох патернів ДИСТАНЦІЯ – 

ВАЖКИЙ ПРОЦЕС (емоційна дистанція та міра вияву дистанції) і СФЕРИ 

ПОШИРЕННЯ ДИСТАНЦІЇ (інтелектуальна, естетична, культурна, 

журналістська, історична, академічна, соціальна дистанція). Просторова 

профілізація актуалізується через протиставлення типу «всередині – ззовні». 

Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю концепту DISTANZ 

дала змогу виокремити додаткові відтінки в значенні ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА 

ПОВЕДІНКИ, складаючись із чотирьох моделей (виважена, необхідна, 

об’єктивна, поважна дистанція), котрі вказують на зв’язок концептів NÄHE і 
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DISTANZ (третій смисловий блок у концепті NÄHE теж називається «Етикет, 

правила поведінки»). Патерн ДИСТАНЦІЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ містить дві 

моделі (крижана, зростаюча дистанція). 

Метафоричний образ близькості/дистанції характеризується опозиційністю 

й утілює локативний образ домівки, гнізда, батьківщини (Haus, Umhaus, Zuhause, 

Wohnung, Nest, Heimat)/дороги, безлюдного острова, чужини (Weg, Ausland, 

einsame Insel); образ тепла, сонця, сонячних променів, ясності (Wärme, Sonne, 

Sonnenstrahlen, Helligkeit)/холоду, морозу, дощу, снігу, поганої погоди, темноти 

(Kälte, Frost, Regen, Schnee, schlechtes Wetter, Dunkelheit); образ природи, повітря, 

водойми, лісу, пляжу (Boden, Luft, Wasser, Meer, Wälder, Strand)/зброї, бомбових 

атак, війни, смерті (Waffen, Schusswaffen, Messer, Bomben, Abwehr, Krieg, Tod). 

У ціннісно-оцінній орієнтації суб’єктів концепту NÄHE перебувають 

аксіологічні орієнтири: «це добре, тому що близьке», «це погано, тому що занадто 

близьке» або «нейтральнo, тому що недостатньо близьке»; (концепт DISTANZ): 

«це добре, тому що маловіддалене», «це погано, тому що занадто віддалене» або 

«нейтральнo, тому що недостатньо віддалене». Ціннісний складник бінарного 

концепту NÄHE окреслюється такими когнітивними ознаками: «такий, що 

сприймається як свій/такий, що має важливе значення/ідеальна норма в 

позитивних стосунках/вектор направленості серед рівнів особистісного простору 

мовця». Когнітивні ознаки концепту DISTANZ сформульовано таким чином: 

«такий, що сприймається як чужий/такий, що здійснює деструктивний 

вплив/неідеальна норма в стосунках/вектор направленості серед рівнів 

особистісного простору мовця». Оцінка БК NÄHE та DISTANZ відображає 

фізичні, духовні, інтелектуальні, емоційні аспекти. 

Цінність є центром концепту, оскільки концепт слугує вивченню культури. 

Вона відображає ставлення людини до дійсності (до тих чи інших фактів, подій, 

явищ), до інших людей, до самої себе. Аналіз цінностей БК NÄHE та DISTANZ 

засвідчив головні аксіологічні орієнтири в житті німецькомовної особистості 

(концепт NÄHE): NÄHE=POSITIVE EMOTION (позитивна емоція), 

NÄHE=SELBSTVERWIRKLICHUNG (самореалізація), NÄHE=FREUNDSCHAFT 
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(дружба), NÄHE=LIEBE (любов, закоханість), NÄHE=HARMONIE (гармонія), 

NÄHE=GABE; SEGEN (дар, благо), NÄHE=GOTT/GÖTTLICHE LIEBE (Бог, 

божественна любов), які є позитивно конотовані. Коли йдеться про негативне 

ставлення індивіда до тих чи інших явищ, про те, що люди відкидають, нерідко 

використовується термін «антицінності», або негативні цінності. Концепт 

DISTANZ дискретизується в таких антицінностях: DISTANZ=DEMÜTIGUNG 

(зневага), DISTANZ=UNREALISIERUNG (нереалізованість), DISTANZ=

UNAUFRICHTIGKEIT, BETRUG (нещирість, обман), DISTANZ=BELEIDIGUNG 

(образа), DISTANZ=BELÄSTIGUNG (надокучливість), DISTANZ=

DISHARMONIE (дисгармонія), DISTANZ=MASKIERUNG (маскування), 

DISTANZ=SPOTT (насмішка). 

У ході аналізу бінарної природи концептів NÄHE і DISTANZ виокремлено 

такі когнітивні ознаки: цілісність (нерозривність існування), об’єктивність, 

балансування, рівновага. Бінарність є екзистенційною сутністю досліджуваних 

концептів, що містить інтегральні (актуалізація серед рівнів особистісного 

простору, спільні когнітивні сегменти, чотири ознаки бінарності), диференційні 

(смислове навантаження із позитивно-негативною валоризацією) й градуальні 

(інтенсивність прояву) маркери. 

Перспектива подальшого наукового пошуку полягає у вивченні 

діахронічного й міжкультурного варіювання концептів NÄHE і DISTANZ, що 

сприятиме розбудові історичного й компаративного напрямів лінгвокогнітивних 

студій.  
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

Види дистанцій і невербальні засоби (Hall 1969: 126-127) 

 

Дистанція Інтимна Особиста Соціальна Офіційна 

см 0 – 45 45 – 120 120 – 360 360 і більше 

Заняття/ 

стосунки 

Найближче 

оточення 

(партнер) 

Розділяти 

інтереси 

(друзі) 

Неособ. 

зайнятість 

(покупці) 

Доповіді  

(політ. промова) 

Візуальне 

сприйняття  

Жести, міміка, 

зоровий контакт, 

постава, контакт 

Жести, міміка, 

зоровий 

контакт, 

постава, контакт 

Жести, зоровий 

контакт, постава 

Жести, постава 

Перебільшено 

→ → від внутрішньої до зовнішньої дистанції менш розпізнавана → → 

Усне/Слухове 

сприйняття 

Звукові сигнали 

або парамова 

Звукові сигнали 

або парамова 

Звукові сигнали 

або парамова 

Звукові сигнали 

або парамова 

→ → від внутрішньої до зовнішнішньої дистанції більш гучніша → → 
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ДОДАТОК Б  

Прояв бінарності в концептах NÄHE та DISTANZ (на основі ілюстративної 

бази DWDS) 

Когнітивна 

ознака 

Приклад 

Рівновага Bindung an das Unternehmen können Vorgesetzte durch ein 

Gleichgewicht von Nähe und Distanz steuern [Die Zeit. 

06.12.2013. Nr. 50]. 

Es sind Momentaufnahmen, geprägt von unmittelbarer Nähe, 

Empathie und respektvoller Distanz [Die Zeit. 22.11.2010. 

Nr. 47]. 

Bei Büchner ist dabei die Mischung aus Nähe und Distanz 

besonders wichtig [Die Welt. 02.03.2005]. 

Dazu bespielt er – je nach Situation – den feinen Grat zwischen 

Distanz und Nähe [Die Welt. 08.11.2004]. 

Diese subtilen Formen des Gebens und Nehmens erfordern ein 

erkleckliches Maß an Behutsamkeit und ein kluges Abwägen 

zwischen Nähe und Distanz [Der Tagesspiegel. 22.08.2004]. 

Nähe und Distanz, Urvertrauen und Enttäuschung, Glück und 

Vergeblichkeit sind Erfahrungen, die in den ersten gemeinsamen 

Jahren wurzeln [ZEIT. 2006]. 

Es gibt hier ein eigenes Spiel von Nähe und Distanz, sagt Pfarrer 

Horst Simonsen [Die Zeit. 09.03.2006. Nr. 11]. 

Das ist für uns die richtige Mischung aus Nähe und Distanz [Die 

Zeit. 13.06.2001. Nr. 25]. 

Jeder muss selber das richtige Verhältnis zwischen Nähe und 

Distanz finden [Die Zeit. 12.08.2010 (online)]. 

Im Grunde wird hier vom Wert der Freundschaft erzählt, auch 

von der Sehnsucht nach Ferne – und nach Nähe [Berliner 

Zeitung. 06.01.2001]. 
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Цілісність 

(нерозривність 

існування) 

Distanz benötigt man eben nicht bloß dazu, um irgendwem auf 

den Kopf zu hauen, im Gegenteil, sie ist, um es fromm zu sagen, 

die Voraussetzung für spezifische, für qualifizierte Nähe, für die 

Liebe, gerade weil sie den Allerweltsverbrüderungen im Weg 

steht [Schuh, Franz: Schreibkräfte, Köln: DuMont 2000, S. 40]. 

Meine äußere Distanz kommt von allzu großer Nähe [Die Zeit. 

03.02.2000. Nr. 6]. 

Von den meisten der 1250 Plätze aus hört man gleichermaßen 

präzis, hat man das Gefühl von Distanz und Nähe zugleich [Die 

Zeit. 16.03.2000. Nr. 12]. 

Denn in ihnen lassen sich ›Dinge zu einem Gedankengebäude 

fügen, die nie zusammentreffen würden, hielte sich die 

Vorstellung nur an die Tatsachen und bliebe in ihrer Anschauung 

bloßer Wirklichkeit verhaftet‹:so hatte Brewster über die 

Erfindung seines Schönbildsehers geschrieben, das wie ein 

Fernrohr war, nur daß es alles in eine einzige Nähe holte und ihm 

jede Distanz nahm; alles in ihm war gleich nah und gleich fern 

[Schrott, Raoul: Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde; 

Hanser Verlag 2003, S. 406]. 

Mit diesen Worten (DIE ZEIT Nr. 16/1995) beginnt eine 

Argumentation des Dramatikers Peter Turrini, eine 

Argumentation, die ich sehr schätze, nicht zuletzt deshalb, weil 

sie Nähe und Distanz, ja, sogar das Aufsuchen einer Nähe und 

schließlich das Einnehmen einer Distanz dokumentiert, und zwar 

sentimental dokumentiert, also gleichsam bis ins Gefühlsleben 

hinein [Schuh, Franz: Schreibkräfte, Köln: DuMont 2000, S. 37]. 

Sie versöhnt die Gegensätze, sie erlaubt Nähe und Distanz, 

eigenes Leben und gemeinsames Leben [Die Zeit. 07.02.2011. 

Nr. 06]. 
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Das Bedürfnis nach Nähe und Distanz kann für beide sehr 

unterschiedlich sein [Die Zeit. 10.03.2016 (online)]. 

Vom unterschiedlichen Umgang der Menschen mit Nähe und 

Distanz [Die Zeit. 12.07.2007. Nr. 29]. 

Dem angestrebten Prinzip von Distanz und Nähe, Außensicht 

und Selbstwahrnehmung folgt die Konsequenz [Die Zeit. 

25.09.2003. Nr. 40]. 

Балансування 

(флуктування) 

Das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz, das überall auf 

der Welt kaum zu balancieren ist, fällt mir hier noch schwerer 

[Die Zeit. 19.06.2013. Nr. 14]. 

Doch irgendwann kann der Punkt kommen, an dem das ewige 

Ziehen und Zerren um Nähe und Distanz wie ein Machtkampf 

empfunden wird [Die Zeit. 17.08.2012 (online)]. 

Doch nicht nur die Diskussion über Nähe und Distanz ist zu 

lange verschleppt worden [Die Zeit. 06.02.2012. Nr. 06]. 

Wie viel Distanz oder Nähe man dabei walten lassen sollte, kann 

man nicht theoretisch festlegen [Die Zeit. 09.01.2012, Nr. 02]. 

Die Regulierung von Nähe und Distanz ist sein größtes Problem 

[Die Zeit. 19.12.2011. Nr. 51]. 

Es geht bei July immer um Nähe und Distanz, um einen Wechsel 

von Entblößen und Verbergen [Die Zeit. 14.02.2011. Nr. 07]. 

Sie bleiben überall eine Bedrohung für Kinder, unabhängig von 

pädagogischen Auffassungen über Nähe oder Distanz zu Kindern 

[Die Zeit. 11.10.2010. Nr. 41]. 

Schwierig ist es für viele, die Balance zu finden zwischen 

Distanz und Nähe [Die Zeit. 07.09.2009. Nr. 36]. 

Und die Liberalen haben noch nicht die Balance gefunden 

zwischen alter Nähe zur Union und neuer Distanz zur großen 

Koalition [Die Welt. 02.03.2006]. 
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Es gibt keine Nähe zwischen Minna und Tellheim, und daher 

auch keine glühende Distanz [Der Tagesspiegel. 30.01.2005]. 

Sein Handicap und seine Stärke sei, dass er auf jeden zugehe, 

jeden duze, nicht zwischen Nähe und Distanz unterscheiden 

könne, sagen Vertraute über ihn [Der Tagesspiegel. 13.01.2005]. 

Das norwegische Duo macht die Beziehung des Paares zu einem 

allgemeingültigen Balanceakt zwischen Nähe und Distanz [Der 

Tagesspiegel. 25.05.2004]. 

Besuche von Angehörigen kämen in der Regel einmal monatlich 

für kurze Zeit und in einer Situation, die eher Distanz als Nähe 

schafft [Die Zeit. 22.06.1984. Nr. 26]. 

Tritt er später seiner zweiten Frau gegenüber, hat er das 

Management von Nähe und Distanz von seiner Mutter gelernt 

[Schwanitz, Dietrich: Männer, Frankfurt a. M.: Eichborn 2001, 

S. 68]. 

Ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, Milde und Strenge 

sei das [Zeit Campus. 18.02.2009, Nr. 02]. 

Man braucht Führungskraft, Empathie und die richtige Balance 

von Nähe und Distanz [ZEIT. 2008]. 

Es gibt kein rechtes Maß zwischen Nähe und Distanz [Die Zeit. 

05.01.2006. Nr. 03]. 

Dass man einander Achtung entgegenbringt und Zuneigung, aber 

doch Distanz und Nähe in der Schwebe halten kann [Die Zeit. 

08.06.2000. Nr. 24]. 

Der ständige Wechsel von zarter Nähe und kühler Distanz zu den 

Figuren lässt uns jubeln über einen Roman mit einer überdies 

selten ausgefuchsten Erzählweise und einer außergewöhnlich 

schönen Sprache [Die Zeit. 16.11.2000. Nr. 47]. 

Variationen des immergleichen Kampfes um Nähe und Distanz, 
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Ablehnung und Auflehnung [Die Zeit. 20.09.1985. Nr. 39]. 

Distanz oder Nähe, das ist die Schlüsselfrage [Die Zeit. 

22.02.1991. Nr. 09]. 

Durch die unterschiedlichen Perspektiven entsteht eine 

faszinierende Spannung zwischen Distanz und Nähe, zwischen 

Aktion und Passivität [Die Zeit. 06.11.2003. Nr. 46]. 

Freundschaft ist Ausdruck wechselseitigen Respekts in einer 

Balance von Nähe und Distanz, die von gegenseitigem 

Wohlwollen getragen ist und nach Eintracht strebt [Die Zeit. 

27.10.2017. Nr. 44]. 

Man braucht Führungskraft, Empathie und die richtige Balance 

von Nähe und Distanz [Die Zeit. 06.10.2008. Nr. 40]. 

Об’єктивність Die Arbeitsweisen in den Bergwerken der Medienbetriebe lassen 

es dann auch nicht zu, daß so etwas Prekäres wie die Balance 

von Kritik und Selbst-Kritik (oder dem Kunstwerk gegenüber die 

Spontaneität eines Wechsels von Distanz und Nähe) stattfindet 

[Schuh, Franz: Schreibkräfte, Köln: DuMont 2000, S. 49]. 

Doch Rozanovs Unterscheidungen haben weniger mit dem 

Gehalt von politischen Ideen zu tun, sondern mit Nähe und 

Distanz, mit «dazugehörig» oder «außenstehend», mit 

persönlicher Sympathie oder Antipathie, mit der Unterscheidung 

von «Freund und Feind» [Schlögel, Karl: Petersburg, München 

Wien: Carl Hanser Verlag 2002, S. 187]. 

Wat ist Dichter, er kann mit wenigen Strichen das Porträt eines 

Menschen zeichnen; er ist Jude, Glied einer Kultur, die in 

gewisser Weise eine Klammer des damaligen Osteuropas bildete; 

und er ist Pole, also in der Lage, aus Nähe und Distanz zugleich 

das Russland seiner Zeit zu betrachten [Berliner Zeitung. 

06.01.2001]. 
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ДОДАТОК В 

Етимологія ключового слова «Nähe» у словнику Deutsches Wörterbuch von 

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [287] 

Nähe f 

Fundstelle: Lfg. 2 (1882), Bd. VII (1889), Sp. 288, Z. 21 

gegensatz zu ferne und oft damit verbunden, ahd. nâhî, mhd. nâhe, næhe, næh, md. 

nêhe, nâ, nê, mnd. nâhe, nhd. nähe (nehe, nech), selten nahe. vgl. ↗nähede, ↗nähende, 

↗nähene.  

1) 

das örtliche nahesein oder etwas nahgelegenes: mhd. 

komt uns der keiser in die næhe. 

Lohengr. 4002; 

er was im doch in guoter næh. 

5175; 

nhd. die nähe der stadt, in der nähe sein, aus der nähe kommen u. s. w.; in der naͤhe der 

statt, in der naͤhe wonen. Maaler 301ᵈ; in der naͤhe und in der ferne. Stieler 1319; denn 

ein nachbar ist besser in der nehe, weder ein bruder in der ferne. spr. Sal. 27, 10; allen 

königen gegen mitternacht, beide in der nehe und ferne. Jerem. 25, 26; in der ferne und 

.. in der nahe. Jes. 57, 19;  

in dem erhört ich ein gesprech 

jenseit des hages in der nech. 

H. Sachs 5, 71, 5; 

hört ich ein düsterlich gesprech 

neben der strassen in der nech. 

154, 19; 

was in der ferne böse scheint, 

wird in der näh oft wirklich gut befunden. 

Uz 1, 101; 

die aussicht wird in der nähe und ferne von kahlen .. klippen eingeschränkt. Göthe 16, 

300; thäler und tiefen, nähe und fernen .., alles kalkgebirg. 27, 196;  

und alle näh und alle ferne 

befriedigt nicht die tiefbewegte brust. 

12, 24; 

hörst du stimmen .. 

in der ferne, in der nähe? 

12, 207; 

ros' und lilie morgenthaulich 

blüht im garten meiner nähe. 

5, 18; 

(ihr) jauchzet ohne dasz ihrs wiszt, 

dem abgrund in der nähe (in der nähe des abgrunds). 

1, 110; 
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ich konnte nun mit innigem vertrauen 

mich zu ihr nahn und ihre nähe schauen. 

1, 6; 

ich sehe dich, bist du auch noch so fern, 

und in der nähe kannst du mir verschwinden. 

2, 453 Hempel; 

wenn sie .. diese zeit in die ferne nichts von mir vernommen haben, so war es darum, 

weil ich eben jetzt ihre nähe gar sehr vermiszte. an Meyer bei Riemer 119; das interesse 

des gesprächs verweilte sie (die gestalt) in meiner nähe. Schiller 4, 338; hörtest du 

keinen tumult in der nähe? 2, 175 (räuber, schausp. 5, 1);  

die Neubrunn mag denn in der nähe bleiben. 

12, 351 (Wallensteins tod 4, 9); 

und dunkel mächtig, wunderbar, ergriff 

im tiefsten innersten mich ihre (der geliebten) nähe. 

14, 71 (braut von Mess. 2, 5); 

sprich du mit ihm (dem mönche), mir graut in seiner nähe. 

14, 418 (Tell 5, 2); 

der beszte, ach, vergiszt so sehr, 

herr, deiner nähe, deiner lehr! 

Lavater nachgel. schriften 3, 12; 

doch deine berauschende nähe 

verstrickte das junge gemüt. 

Platen (1847) 1, 51; 

plural: da die schwere im innern des erdklumpens in allen nähen zum mittelpuncte so 

grosz, wie auf der oberfläche ist. Kant 8, 302; mein auge .. schwelgte in betrachtung der 

nähen und fernen. Göthe 26, 177;  

könnt ich tauchen nieder, nieder, .. 

bis in eure (der seejungfrauen) nähen. 

Lenau (1880) 1, 99; 

denn wenn ein feind sich schleicht in seine nähen. 

2, 201. 

2) 

das nahestehen durch verwandtschaft: solche nahe (der beiden fürstenthum) solte durch 

den leidigen teufel so durcheinander .. gemenget werden. Luther 8, 41ᵇ.  

3) 

zeitliches nahesein oder herannahen: md.  

eʒ ist an der nêhe, 

daʒ sich hebet diu zît. 

Herbort 10578; 

eʒ was an der nêhe, 

daʒ der fride ûʒ gînc. 

13870; 

nhd. die nähe des festes, des todes u. dgl.;  

darum in deinen fröhlichen tagen 

fürchte des unglücks tückische nähe. 
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Schiller 14, 106 (braut von Mess. 4, 4). 

 

nähe f 

Fundstelle: Lfg. 2 (1882), Bd. VII (1889), Sp. 289, Z. 13 

plattes schiff zum übersetzen, fähre: naͤhe, ein überfahrtschiff, ponto Aler 1444ᵇ; als 

Claus die nêhen zu Castel (bei Mainz) versûmet hât. Frankfurter bürgermeisterbuch v. j. 

1460 bei Lexer 2, 19. Diefenbach-Wülcker 777 (v. j. 1667. 1756); bair. die nehe Schm. 

1, 1708 Fromm.; schwäb. die nähe Schmid 402; kurhess. das näh Vilmar 280. s. ↗naue.  

 

(Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte Version im Digitalen Wörterbuch der 

deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/N%C3 %A4he>, abgerufen am 

26.05.2019). 
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ДОДАТОК Д 

Дискурсивне оточення ключового слова «Nähe» у словнику Дорнзайфа [317] 

Kookkurrenzen für Nähe, Anzahl: 38,662:  

in (53,037), der (30,840), unmittelbarer (27,904), des (8,814), von (8,661), nächster (6,721), greifbare 

(4,310), In (2,583), greifbarer (2,337), befindet (1,913), gerückt (1,765), einem (1,720), Tatorts 

(1,704), eines (1,569), Stadt (1,561), aus (1,516), liegt (1,418), . (1,357), Bahnhofs (1,328), Flughafens 

(1,320), ganz (1,137), gefunden (1,121), Tatortes (1,118), Grenze (1,084), worden (1,074), Polizei 

(1,070), am (1,047), zum (1,015), rückt (991), wohnt (986), ereignete (941), einer (920), direkter 

(912), wohnen (910), Dorfes (908), räumliche (903), unmittelbare (882), , (852), befinden (831), lebt 

(779), Ortschaft (765), ein (701), Distanz (693), zur (683)  

Signifikante linke Nachbarn:  

der (128,109), unmittelbarer (41,667), nächster (11,742), greifbare (6,556), greifbarer (3,541), die 

(3,045), Ihrer (1,980), direkter (1,812), unmittelbare (1,618), räumliche (1,536), ihrer (1,379), 

unmittelbaren (1,289), seiner (956), räumlichen (689), körperliche (535), meiner (533), erreichbarer 

(467), zeitliche (391), dessen (391), zeitlicher (388), allernächster (386), geografische (355), 

geografischen (319), räumlicher (288), deiner (271), emotionale (268), deren (265), geographische 

(261), große (234), seine (234), geographischen (230), menschliche (194), geistige (177), zeitlichen 

(177), besondere (175), unserer (170), gewisse (165), größere (160), ideologische (140), menschlicher 

(136), relativer (136), ihre (130), Gefühlte (125), großer (104), gefährliche (102), örtliche (99), 

umittelbarer (96), unmitelbarer (93), geistlichen (88), gefährlicher (88), persönliche (87), zu viel (84), 

intime (79), Räumliche (77), körperlicher (76), geistliche (73), fußläufiger (70), Deiner (67), direkte 

(65), optische (64)  

Signifikante rechte Nachbarn:  

von (36,571), des (35,866), der (10,023), zum (5,065), zu (4,639), zur (4,016), eines (3,387), gerückt 

(1,957), seines (1,319), ihres (1,127), einer (601), ihrer (487), betrachten (412), befindet (409), wohnen 

(379), befindlichen (375), beobachten (362), befinden (361), betrachtet (289), gelegenen (275), 

befindliche (272), anschauen (232), wohnt (228), vom (221), zueinander (214), seiner (212), erleben 

(207), Gottes (198), in den Kopf (192), gelegene (191), rücken (180), erschossen (164), von Trier 

(163), wohnenden (153), aufgehalten (147), Washingtons (141), abgestellten (139), liegenden (133), 

Moskaus (133), anzuschauen (131), meines (130), liegt (124), beobachtet (124), aufhielt (122), 

anzusehen (122), zwischen (115), rückt (111), gesehen (111), befand (98), geparkten (97), stehenden 
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(95), miterlebt (93), befindliches (91), aufhalten (85), aufhielten (82), des von (75), meiner (74), 

stehende (74), kennen (73), bestaunen (72)  

Графічно для близькості 

Graph für Nähe 
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ДОДАТОК Е 

Дискурсивне оточення ключового слова «Distanz» у словнику Дорнзайфа 

[317] 

Dornseiff-Bedeutungsgruppen: 

 3.7 Entferntsein Abstand, Distanz, Entfernung, Parallaxe, Strecke, Weite, 

Zwischenraum  

 3.9 Zwischenraum Abstand, Abteilung, Bresche, Bruch, Canyon, Distanz, 

Einschnitt, Engpass, Hohlweg, Kehle, Klamm, Kluft, Krater, Leck, Lücke, Narbe, 

Pass, Pause, Rille, Riss, Ritz, Ritze, Scharte, Schlitz, Schlucht 

Kookkurrenz-ähnliche Formen:  

Entfernung (0.24), Kopfball (0.19), Pfosten (0.19), freistehend (0.18), Abpraller (0.18), 

Strafraumgrenze (0.18), Freistoß (0.18), Latte (0.17), Flanke (0.17), Flachschuss (0.17), 

Abstand (0.16), Ecke (0.15), Ausgleich (0.15), Strafraum (0.15), unhaltbar (0.15), zur 

Stelle (0.15), Strecke (0.15), Ball (0.15), Schuss (0.15), Tor (0.14), Leder (0.14), Minute 

(0.14), Metern (0.14), Winkel (0.14), Eck (0.13), Elfmeter (0.13), Konter (0.13), Kugel 

(0.13), Pause (0.12), kurzer (0.12), Führung (0.12), eingewechselte (0.11), Nähe (0.11), 

Tiefe (0.11), Chance (0.11), 1:0 (0.11), 2:0 (0.11), Spannung (0.10), Vorsprung (0.10), 

traf (0.10), Geschwindigkeit (0.10), Strecken (0.10), Zeit (0.10), Höhe (0.09)  

Kookkurrenzen:  

kurzer (8,613), aus (3,675), auf (2,198), über (1,342), volle (1,081), halten (1,069), Ball 

(1,009), Kilometern (972), zu (952), Minute (814), Metern (774), Kilometer (768), 

Nähe (693), Tor (628), olympische (596), Meter (595), die (593), hielt (574), Schuss 

(568), Minuten (548), zum (543), zwischen (536), kritische (534), gehen (493), traf 

(485), scheiterte (470), ging (436), gewisse (415), wahren (409), km (404), zur (399), 

gegangen (387), Flanke (376), kürzester (368), der (365), geht auf (348), doppelte 

(342), , (339), und (329), Kopfball (328), wahrt (327), gehalten (324), Verfolger (316), 

köpfte (308), Sekunden (301), hält (301), sicherer (294), von (288)  

Signifikante linke Nachbarn:  

kurzer (13,865), auf (6,545), volle (2,003), kritische (989), olympische (925), der (889), 

gewisse (837), kürzester (697), geht auf (644), sicherer (599), doppelte (595), die (523), 

diese (508), kurze (487), eine (436), räumliche (431), gesamte (410), nötige (403), 

räumlichen (373), ging auf (323), grosser (316), ironische (301), gleiche (296), halbe 

(274), kritischer (252), gewissen (231), lange (230), Olympische (229), professionelle 
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(207), langen (205), Metern (205), Meter (195), dieser (195), kürzeste (188), räumlicher 

(187), zeitliche (171), großer (169), größere (168), Kilometern (168), gebotenen (166), 

olympischen (159), ironischer (158), große (152), kurzen (144), zeitlicher (143), 

größerer (137), gesunde (132), Kilometer (131), einer (129), emotionale (128), deutliche 

(126), grössere (126), nötigen (125), halben (124), zurückgelegte (120), innere (119), 

geografische (114), geringe (113), dieselbe (97), Beziehung auf (95)  

Signifikante rechte Nachbarn:  

zu (3,708), zum (1,951), zwischen (1,453), zur (1,274), von (1,161), halten (874), 

gehalten (747), gehen (250), betrachtet (216), wahren (170), gegangen (166), über 

(160), betrachten (133), zueinander (119), hielt (104), parierte (91), wahrt (86), hilfreich 

sein (85), hält (82), und (79), abzog (77), gewonnen (75), in den Kopf (67), ins (66), 

gegenüber (66), ( (65), per (58), ab (58), schafft (56), unhaltbar (55), hilfreich (55), 

beobachtet (54), einschießen (54), vorbeiköpfte (51), traf (47), zur Linken (47), zum 

Schuss (44), zurücklegen (43), geht (42), keine Chance (41), geschossen (40), scheiterte 

(40), einköpfte (38), gefährlich (37), hinweg (35), ging (34), beobachten (33), 

erfolgreich (33), beträgt (33), schiesst (33), zurückgelegt (31), an (31), unbedrängt (31), 

gewahrt (30), zum Ausgleich (29), spürbar (28), zu schaffen (28), nur (27) 

 

Графічно для дистанції 

Graph für Distanz 
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ДОДАТОК Ж 

Опитувальна анкета на тему: «Близькість і дистанція в людських стосунках» 

Erforschung zum Thema: 

 Nähe und Distanz in menschlichen Beziehungen: 

 

Alter: 

Geschlecht: männlich/weiblich 

 

1. Nennen Sie 5 Substantive zu jedem Begriff: 

Nähe:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Distanz:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Unterstreichen Sie von obengeschriebenen Substantiven (aus dem Punkt 1) die 3 für Sie 

Wichtigsten aus jeder Kategorie. 

3. Schreiben Sie 3 Adjektive zur: 

Nähe:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Distanz:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. In welcher Situation tritt Nähe/Distanz in menschlichen Beziehungen auf: 

Nähe:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Distanz:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Welche Assoziationen (Gedankenverknüpfungen) haben Sie mit den Begriffen 

Nähe/Distanz ( z.B. Sonne (Nähe)/Kälte (Distanz)): 

Nähe:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Distanz:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Danke 
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ДОДАТОК И 

Комплексна модель БК NÄHE та DISTANZ 

Freude 

Zuverlässigkeit 

Liebe/Intimität 

Tröstung 

Mit-Welt 

  

Werte 

Stabilität 

Sicherheit 

Selbstverwirklichung 

Ich-Welt 

Hilfsbereitschaft 

Professionalität 

Erfahrungs 

austausch 

Um-Welt 

NÄHE 

Kritik 

Hochmut 

Egoismus 

Ironie 

Mit-Welt 

professionelle 

Entfremdung 

Maskierung 

Um-Welt 

Verschlossenheit 

Unstabilität 

Ignorierung der 

Selbstentfaltung 

Ängstlichkeit 

Ich-Welt 

DISTANZ 

Assoziation: 

Unbekannte 

Fremde 

Anonymität 

Kontakt 

Gruppe 

Kreis 

Etikette 

Zurückhaltung 

Objektivität 

Fremd-Welt 

  

P
se

u
d
o
n

ä
h

e/
 

P
se

u
d
o
d
is

ta
n

z 

DISTANZ 

Assoziation (Ich-Welt): 

Entfremdung, Fremdsein, 

Reserviertheit, Einsamkeit, 

Pessimismus, Angst, Furcht, 

Unsicherheit, Depression, 

Geschlossenheit 

DISTANZ 

Assoziation (Mit-Welt): 

Arroganz, Hass, Wut, 

Misstrauen, Abneigung, 

Selbstverliebtheit, Untreue 

Ablehnung, Unehrlichkeit  

DISTANZ 

Assoziation (Um-Welt): 

Oberflächlichkeit, Neid, 

Dummheit, Chef, Misserfolg, 

Konkurrenzkampf, Spinnerei, 

Wissenschaft, Rangverhalten, 

Vorgesetzter 

NÄHE 
Assoziation (Ich-Welt): 

Glaube, Heiligkeit, Glück, 

Harmonie, Sicherheit, 

Geborgenheit, Hoffnung, 

Intelligenz, Zufriedenheit 

NÄHE 
Assoziation (Mit-Welt): 

Familie, Freunde, Vertrauen, 

Zusammenhalt, Zärtlichkeit, 

Gemeinsamkeit, körperliche 

Nähe, Sympathie, Haustiere 

NÄHE 
Assoziation (Um-Welt): 

Partnerschaft, Arbeit, 

Stuhl, Bekanntschaft, 

Verbindung, Verein, Schule 


