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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

КД – конфліктний дискурс 

МКД – матримоніальний конфліктний дискурс 

МКХД – матримоніальний конфліктний художній дискурс 

МКРД – матримоніальний конфліктний розмовний дискурс 

ЛСГ – лексико-семантична група 
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ВСТУП 

 

На тлі динамічного розвитку антропоцентричної парадигми прерогативу 

сучасних мовознавчих розвідок здобув комунікативний аспект мови, а також його 

співвіднесення з людиною, її мисленням, культурою і пізнанням. Серед арсеналу 

завдань, які ставить перед собою лінгвістична наука, пріоритетним залишається 

дослідження феномену конфлікту як невід’ємного атрибуту повсякденної 

інтеракції, що трапляється в усіх сферах людської діяльності. Конфліктну 

інтеракцію вивчали в різних аспектах: із позицій лінгвоконцептології 

(Є. М. Горбачова, Г. А. Гуняшова, О. А. Євтушенко, Є. М.Єрмолаєва, 

Ю. Є. Соловйова), комунікативної (Н. А. Білоус, A. М. Баранов, В. В. Дементьєв, 

О. М. Мулькеєва, В. С. Третьякова, О. В. Фадєєва, І. Є. Фролова, М. Deutsch, 

M. B. Rosenberg) і гендерної (А. П. Мартинюк, Н. Г. Хілалова, M. Wagner) 

лінгвістики, соціолінгвістики (Ю. В. Щербиніна, O. Arranz Becker, Th. Kochman) та 

психолінгвістики (І. М. Горєлов, Н. В. Гришина, K. M. Орлов, К. Ф. Сєдов та ін.).  

Матримоніальна комунікація, будучи ядерною зоною сімейного спілкування, 

передбачає мовні контакти між комунікантами із симетричною статусно-

рольовою конфігурацією чоловіка / партнера та дружини / партнерки, 

регламентована тісним емоційним зв’язком, спільною аперцепційною базою, 

інтимними стосунками. На сучасному етапі розвитку мовознавства увагу 

дослідників привертали лише окремі аспекти матримоніального спілкування 

(Д. Л. Колоян, І. М. Осовська, Я. Т. Ритнікова, А. Г. Смірнова, В. В. Якуба, 

E. Leisi, K. Loewit), утім, феномен матримоніального конфліктного дискурсу ще 

досі не розглядали в річищі когнітивної лінгвістики як форму мисленнєво-

мовленнєвої взаємодії конфронтативного спрямування між подружньо-

партнерською парою, результатом якої є поява негативних емоцій на тлі 

розбіжностей в цінностях, інтересах. Уточнення особливостей когнітивних 

процесів під час конфліктної інтеракції між членами матримоніальної групи 

німецького соціуму дає уявлення про релевантний сегмент картини світу 

німецького етнопростору. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного 

вивчення дискурсивних аспектів мови, процесів мислення й пізнання людини, 

структурних, комунікативних та когнітивних вимірів конфліктної взаємодії; 

потребою подальшої розробки проблем, пов’язаних із виявленням когнітивно-

комунікативних механізмів формування конфліктних ситуацій та їх вербального 

втілення. Аналіз конфлікту на тлі матримоніальної комунікації є особливо 

актуальним, оскільки подружньо-партнерське спілкування конфліктного 

спрямування як дискурсивна подія відзначається специфічністю статусних та 

рольових конфігурацій його учасників.    

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

дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри 

германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича „Семантичні, синтагматичні 

та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в германських мовах”, 

(номер державної реєстрації 0111U003620). Тему дисертації затвердила вчена 

рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол 

№ 3 від 28 лютого 2013 року). 

Мета роботи полягає в установленні лінгвокогнітивної специфіки сучасного 

німецькомовного матримоніального конфліктного дискурсу (далі – МКД) на тлі 

художньої та розмовної форм його репрезентації. 

Реалізація окресленої мети передбачає розв’язання таких завдань:    

– визначити теоретико-методологічне підґрунтя вивчення сучасного 

німецькомовного МКД;  

– виявити та проаналізувати лексичну наповненість МКД; 

– змоделювати як фрейми внутрішню структуру розмовного та художнього 

різновидів МКД; 

– описати концептосистему МКД через установлення дискурсотвірних 

концептів-автохтонів та змоделювати їх когнітивні карти; 

– порівняти ментальне підґрунтя розмовного та художнього різновидів МКД, 

що репрезентують буденну та авторську картини світу німецького етнопростору. 
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Об’єктом дослідження є сучасний німецькомовний матримоніальний 

конфліктний дискурс. 

Предмет дослідження – когнітивний ресурс сучасного німецькомовного 

матримоніального конфліктного дискурсу, представлений у двох формах – 

художній та розмовній – засобами сучасної німецької мови.  

Матеріалом для дослідження послугували конфліктно спрямовані уривки 

МКД, відібрані методом суцільного вибирання з творів сучасної німецькомовної 

художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (близько 1000 діалогів 

загальним обсягом 22137 слововживань), а також із сценаріїв художніх фільмів 

(близько 1000 діалогів загальним обсягом 21252 слововживання). 

Методи дослідження. Мета і завдання дослідження визначили вибір методів, 

що ґрунтуються на засадах як когнітивно-дискурсивної, так і системно-

структурної лінгвістики з метою комплексного підходу до аналізу когнітивного 

ресурсу МКД. Індуктивний метод застосовано для аналізу мовного матеріалу від 

його накопичення до подальшої систематизації та встановлення його 

функціональних особливостей у МКД. За допомогою компонентного аналізу 

виокремлено ядерно-периферійну структуру значення лексеми Кonflikt як 

домінанти концепту KONFLIKT. Фреймовий аналіз використано для моделювання 

структурної організації доменів у художньому й розмовному різновидах МКД. 

Методику когнітивного картування залучено для конструювання унікальних 

когнітивних карт художнього та розмовного МКД. Вона охопила концептуальний 

аналіз у межах конструкційного методу (для встановлення аллохтонних 

концептів) та лінгвостатистичні методи, що уможливили визначення 

статистичної значущості вербалізованих у досліджуваних дискурсивних формах 

аллохтонів, а, відтак, дискурсотвірних концептів-автохтонів (критерій χ)2, 

визначення сили зв’язку між досліджуваними концептами (коефіцієнт взаємної 

спряженості Чупрова К) та встановлення системних зв’язків між автохтонами в 

межах концептуального простору дискурсу (коефіцієнт лінійної кореляції r). 

Логіко-семантичний аналіз дав змогу визначити тип зв’язку у виявлених 

значущих міжконцептних кореляціях. 
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Наукова новизна одержаних результатів зумовлена координацією 

системно-структурного та когнітивно-дискурсивного аналізу внутрішньої 

організації МКД. Уперше представлено фреймову модель сучасного 

німецькомовного МКД, каркас якої формують домени MENSCH / ЛЮДИНА, 

TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ, що дає підстави 

репрезентувати МКД як „мережу-в-мережі” (С. А. Жаботинська). Удосконалено 

процес відбору дискурсотвірних автохтонів з-поміж множини концептів у межах 

концептосистеми дискурсу через застосування статистичних методів 

дослідження, у результаті чого вперше виявлено 506 пріоритетних концептів-

автохтонів у сучасному німецькомовному розмовному та 860 – у художньому 

МКД. Дістало подальшого розвитку моделювання когнітивної карти дискурсу як 

ментального конструкту, що виявляє принципи когнітивної організації 

матримоніального конфліктного сегменту картини світу сучасного німця, уперше 

представленого на тлі 7 сильних і 8 середніх міжконцептуальних зв’язків у 

сучасному розмовному, а також 12 сильних і 12 середніх комбінацій автохтонів – 

у художньому МКД. Уперше встановлено розбіжності між буденною та 

авторською картинами світу, представленими в МКД, що репрезентує ментальну 

специфіку німецького подружжя / партнерів під час конфліктної інтеракції. 

Зміст дисертаційного дослідження сформульовано в таких твердженнях, що 

їх винесено на захист: 

1. Сучасний німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс є 

динамічним мисленнєво-мовленнєвим конструктом конфліктного спрямування 

між комунікантами зі статусно рольовими конфігураціями чоловіка / партнера та 

дружини / партнерки, в основі якого лежить відмінність уявлень, інтересів, 

цінностей.  

2. Художня та розмовна форми репрезентації МКД демонструють 

різнокатегоріальну дивергентність, що на лексичному рівні виявляється в 

частиномовних закономірностях вербалізації концептів. Зокрема, у художньому 

МКД зафіксовано превалювання іменників порівняно з розмовним МКД, де 

телеологія конфлікту відтворюється насамперед дієсловами. 
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3. Ментальні інформаційні кванти матримоніального конфліктного 

дискурсу репрезентовані трьома доменами: MENSCH / ЛЮДИНА, TÄTIGKEIT / 

ДІЯЛЬНІСТЬ, UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ. 

4. Фреймова організація стереотипного розгортання конфліктної 

комунікативної ситуації між подружньо-партнерською парою, представлена як 

„мережа-в-мережі”, окреслює внутрішню будову дискурсу на тлі моделювання 

взаємозв’язків між парцелами (12 у художньому і 14 у розмовному  МКД). 

5. Концептосистема сучасного німецького МКД становить дискурсивну 

конфігурацію різнорівневих та ієрархічно впорядкованих концептуальних 

наповнювачів із домінантою – метахтоном MATRIMONIALER KONFLIKT. 

Чільне місце згідно з питомою вагою в концептосистемі посідають 506 автохтонів 

у розмовному і 860 автохтонів – у художньому МКД.  

6. Специфіка концептосистеми визначається й взаємним перетином 

автохтонів, що формують типові міжконцептуальні зв’язки. Статистично 

релевантними для сучасного німецького художнього МКД є 12 сильних і 12 

середніх комбінацій, для розмовного – 7 сильних та 8 середніх 

міжконцептуальних тандемів, відображених у їх когнітивних картах.  

7. Порівняльний аналіз буденної та авторської картин світу засвідчив наявність 

пріоритетних інформаційних домінант, що специфікують ментальний вимір сучасної 

німецької подружньо-партнерської дискурсивної події конфліктного спрямування. 

Для буденної картини світу значущими у процесі конфліктного спілкування є 

абстрактні поняття, пов’язані з емоційно-психічним станом подружжя / партнерів, для 

авторської картини світу – матеріальний бік співіснування.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження зумовлено тим, 

що вони сприятимуть подальшому розвитку когнітивно-дискурсивної парадигми, 

уточнюючи загальні питання теорії дискурсу, доповнюючи наявні здобутки 

досліджень ментального підґрунтя дискурсу, розширюючи методологічний 

інструментарій аналізу структурної організації концептосистеми дискурсу з 

урахуванням кількісних критеріїв та статистичних методів. Отримані результати 

можуть бути застосовані в лекційних курсах із дискурсології (розділи „Типологія 
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дискурсів”, „Процедури дискурсного аналізу”), конфліктології (розділи 

„Параметри конфліктного спілкування”, „Етапи формування конфлікту”), 

когнітивної лінгвістики (розділ „Концептуальний аналіз конфліктної інтеракції”), 

основ теорії мовної комунікації (розділи „Форми мовного спілкування”, 

„Комунікативна ситуація”), міжкультурної комунікації (розділи „Засоби мовного 

коду в міжкультурній комунікації”), загального мовознавства (розділи „Мова і 

мовлення”, „Мова і мислення”).  

Апробацію результатів дисертаційного дослідження представлено та 

обговорено на засіданнях та науково-методичних семінарах кафедри 

германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, на семінарах молодих 

науковців факультету іноземних мов Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, на 5 міжнародних науково-практичних конференціях: 

„Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2013), 

„Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики” (Чернівці, 

2013, 2014), „Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2014), „Нове 

та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук” (Одеса, 

2015), а також на аспірантському колоквіумі „Когнітивно-дискурсивні 

дослідження мови в парадигмі сучасної лінгвістики” (Чернівці, 2015). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

дослідження викладено в 11 одноосібних статтях (4,6 др. арк.), 8 із яких – у 

фахових виданнях України (3,85 др. арк.), 2 – в іноземних виданнях (0,75 др. арк.). 

Результати дослідження відображено також в 5 матеріалах наукових конференцій 

(2 др. арк.). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

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

(324 позиції, з яких 53 – іноземними мовами), списку лексикографічних джерел 

(15 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (51 найменування) та 6 

додатків (обсягом 9 сторінок). Дисертація містить 7 таблиць і 9 рисунків. Повний 

обсяг дисертації – 224 сторінки, із них 176 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

НІМЕЦЬКОМОВНИЙ МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС 

У ФОКУСІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

Починаючи з другої половини XX ст., у лінгвістиці спостерігається поворот 

від вивчення „мови в самій собі і для себе” до вивчення мовлення і комунікації 

загалом. Це цілком закономірно, оскільки мова реально виявляє себе в мовленні і 

тільки через нього виконує своє комунікативне призначення. Таке „нове 

тлумачення” мови виконується в руслі антропоцентризму – наукової парадигми, 

яка розглядає мовні явища в діаді мова – культура. Суть антропоцентризму як 

особливого принципу лінгвістичних досліджень полягає в тому, що „наукові 

об’єкти вивчають передовсім за їхньою роллю для людини, за призначенням у 

життєдіяльності, за функціями для розвитку людської особистості та її 

вдосконалення” [155, с. 212]. Витоки ідей антропоцентризму походять від 

концепцій В. фон Гумбольдта [67] і Е. Бенвеніста [25], в основі яких лежить 

вчення про тотожність „духу народу” та його мови. Розвиток лінгвістики як 

сучасної науки на антропологічних засадах передбачає „створення єдиної теорії 

мови й людини, яка вивчає сукупність проблем взаємовпливу людини та її мови, 

відтак, і шляхи реалізації такої взаємодії” [37, с. 22].  

Антропоцентричний підхід у мовознавстві тісно пов’язаний з дослідженням 

комунікації, яке почало інтенсивно розвиватися в другій половині ХХ ст. У центрі 

уваги опинилися такі характеристики комунікативного процесу, як породження і 

розуміння, накопичення і передача знань, вплив соціальних норм і конвенцій, 

суб’єкти спілкування і т.і. Перед дослідниками постала необхідність виділити 

одиницю спілкування, а також модель, якій слідують партнери в комунікативному 

процесі. Такою одиницею став дискурс, адже багатогранність процесу 

спілкування зумовлює необхідність комплексного підходу до його аналізу. 
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1.1 Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці 

 

Саме розуміння дискурсу, принципів його опису та інтерпретації дотепер 

залишаються дискусійними [35; 128; 172]. Разом з тим, більшість дослідників 

визнають, що центральною, фундаментальною проблемою антропоцентричної 

лінгвістики є „вивчення своєрідності дискурсивного мислення мовної 

особистості, що зумовлює специфіку дискурсивної діяльності і, ширше, 

дискурсивної поведінки” [217, с. 4–5], де в описі останньої домінує ідентичність 

як „життєвий стиль” [293, с. 478]. 

Розглядаючи різні уявлення про дискурс, Т. ван Дейк констатує, що цей 

термін використовується в науці у кількох значеннях: 

- дискурс у широкому розумінні, як комплексна комунікативна подія, може 

бути усним, письмовим, мати вербальні і невербальні складові; 

- дискурс у вузькому значенні, як текст або розмова, є письмовим або 

мовленнєвим вербальним продуктом комунікативної дії; 

- дискурс, як конкретна інтеракція, завжди пов’язаний з певними 

конкретними об’єктами в певних умовах і в певному контексті; 

- дискурс як тип комунікації, пов’язаний не з конкретними комунікативним 

діями, а з типами вербальної продукції; 

- дискурс як жанр (наприклад, політичний чи науковий дискурс); 

- дискурс як загальне уявлення про специфічний історичний період, 

соціальну спільноту або цілу культуру [286].  

П. Серіо виокремлює низку сегментів значення терміну „дискурс”: 

1) еквівалент поняття „мовлення” (за Ф. де Соссюром), тобто будь-яке конкретне 

висловлення; 2) одиницю, яка за розмірами перевищує фразу; 3) вплив 

висловлення на його одержувача з урахуванням ситуації висловлення; 4) бесіду як 

основний тип висловлення; 5) мовлення з позицій мовця на противагу 

оповіданню, яке не враховує такої позиції (за Е. Бенвеністом); 6) вживання 

одиниць мови, їхню мовну актуалізацію; 7) соціально або ідеологічно обмежений 
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тип висловлення, наприклад, феміністський дискурс; 8) теоретичний конструкт, 

призначений для досліджень умов продукування тексту [228, с. 26–27]. 

М. Л. Макаров, беручи за основу класифікацію Д. Шифрін [314, с. 23–43], 

розмежовує три можливі підходи до дискурсу, найбільш поширені у вітчизняній 

та зарубіжній лінгвістиці [172, с. 121]. Перший підхід з позицій формально 

орієнтованої лінгвістики визначає дискурс „мовою вище рівня речення або 

словосполучення” [308; 313]. Під дискурсом у такому ракурсі розуміють „два або 

кілька речень, що знаходяться один з одним у змістовому зв’язку” [62, с. 90]. 

Другий підхід дає функціональне визначення дискурсу як будь-якого „вживання 

мови” [279, с. 1; 288, с. 65]. Тут закладений подієво-ситуативний аспект розуміння 

дискурсу, який інтегрує в собі текст разом з іншими його складовими: суб’єктом 

(адресантом), адресатом, часом і місцем висловлення. Цей підхід передбачає 

обумовленість аналізу функцій дискурсу вивченням функцій мови в широкому 

соціокультурному контексті, де основними характеристиками дискурсу 

виступають контекстуальність, процесуальність, ситуативність, замкнутість. 

Третій підхід підкреслює взаємодію форми і функції: „дискурс як висловлення” 

[306], що характеризує дискурс не як примітивний набір ізольованих одиниць 

мовної структури „більших за речення”, а як цілісну сукупність функціонально 

організованих одиниць вживання мови. У зіставленні дискурсу з комунікативним 

процесом перший розглядається як прив’язана до акту мовлення подія, що 

моделює, варіює і регулює мовні та граматичні форми мовної свідомості. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях термін „дискурс” вживається 

переважно в широкому значенні – як усе, що говориться і пишеться, як процес або 

результат комунікативної діяльності, як синхронно здійснений процес 

породження тексту або його сприйняття, загалом як явище процесуальне, 

діяльнісне [70]. Дискурс трактують як процес вербальної діяльності мовця 

(монолог) / мовців (діалог), в якому наявний набір суб’єктивних, 

соціокультурних, стереотипних, прецедентних значень, фактично вважаючи його 

формою реалізації тексту, „системою комунікації, яка має реальний і потенційний 

(віртуальний) вимір” [267, с. 11]. Це багаторівневе утворення вербально-
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невербального характеру, структуроване за певними – явними і прихованими – 

правилами, що визначає і виражає ті чи інші дії, які проявляються у формах 

культури і беруть участь у створенні цієї культури [324, с. 17]. 

Усвідомлюючи висловлене та підтримуючи постулати діяльнісного напряму 

дискурсивних досліджень, дискурсом, услід за А. П. Мартинюк, вважатимемо 

„ситуативно обумовлену інтерсуб’єктивну мовленнєво-розумову діяльність, 

спрямовану на взаємну орієнтацію у життєвому просторі на основі надання 

мовній формі семіотичної значущості” [176, с. 11]. 

Актуальним для нашого дослідження є й питання співвідношення в діаді 

дискурс – текст, започатковане ще у 50-х роках ХХ ст. на тлі досліджень 

надфразових єдностей, що поступово перевтілились у дослідження внутрішньої 

організації дискурсу [43; 285 та ін.].  

Думки вчених дотепер різняться: від категоричного розмежування („дискурс 

є когнітивним процесом, пов’язаним із реальним продукуванням мовлення, 

створенням мовленнєвого витвору, текст же є кінцевим результатом процесу 

мовленнєвої діяльності, що виливається в певну закінчену (і зафіксовану) форму” 

[157, с. 19]) до підкреслення різнооб'ємності („текст – загальніше поняття, ніж 

дискурс <…> дискурс завжди є текстом, але зворотнє – неможливо <…> дискурс 

– окремий випадок тексту” [43, с. 9]; „дискурс – це текст разом із його 

екстралінгвальними характеристиками, текст – елемент певної дискурсивної 

макросистеми” [2, с. 131–132]) або індивідуальних переваг у використанні 

вченими-лінгвістами того чи іншого терміна [31, с. 81–82].  

Вочевидь, розуміння поняття „дискурс” нероздільно пов’язане з розумінням 

того, що є текст, акцентуючи усвідомлення їх схожості, але не ідентичності. 

С. А. Попов вважає, що для конкретизації визначення поняття „тексту” слід 

відповісти на запитання: 1) чи розуміється під текстом конкретний мовленнєвий 

продукт визначеної / невизначеної протяжності або якась абстрактно-теоретична 

модель? 2) чи трактується текст як мовний компонент вербально-комунікативної 

взаємодії або як комунікативна структура, яка включає в себе також невербальні 

засоби? [200, с. 49]. Розуміючи текст як мовну структуру, яка характеризується 



 15 

цілісністю і зв’язністю, слугує для продукування мовленнєвої діяльності (як 

усної, так і письмової), а дискурс – як „текст у подієвому аспекті”, „мовлення, 

занурене в життя” [11, с. 137], можна чітко розмежувати поняття. Текст і дискурс 

пов’язані відношеннями реалізації: дискурс знаходить своє вираження в тексті, 

„він виникає і проявляється у тексті і через текст. Проте, ці відношення не є 

однозначними: будь-який текст може бути вираженням декількох, іноді 

конкурентних і суперечливих дискурсів. Кожен конкретний текст, як правило, має 

риси кількох різновидів дискурсу” [299, с. 27]. 

Усвідомлюючи викладене, схиляємось до думки, що дискурс 

протиставляється тексту як відрізок мовлення „в дії”, який набуває певного 

значення для свого користувача в контексті, що використовується останнім для 

досягнення конкретної цілі за певних умов і в певному смислі (пор. [1]). Дискурс є 

феноменом, орієнтованим і на текст („зв’язний текст у сукупності із 

екстралінгвістичними факторами” [11, с. 136]), і на мовлення („занурене в життя” 

[231, с. 42]), де визначення останнього крізь призму поняття мовлення вказує на 

його „динамічний характер” [31, с. 81]. 

Визначення дискурсу як мовного елементу вищого рівня передбачає 

виокремлення основної дискурсивної одиниці, якою, здебільшого, виступає 

мовленнєвий [49, 121, 247 та ін.], або комунікативний акт [83, 176, 182, 256 та ін.]. 

„Попри те, що обидва поняття мають прагмасемантичну природу, знака рівності 

між ними немає, а є гіпо-гіперонімічна співвіднесеність. Комунікативний акт є 

ширшим поняттям за мовленнєвий, оскільки може мати й невербальне / 

паралінгвальне втілення (жести, міміка, мовчання (сіленціальність) тощо)” [203, 

с. 33]. Утім, вони теж залишають поза увагою аспект дискурсивної 

функціональності [172, с. 183], що стало підґрунтям для виокремлення поняття 

дискурсивного акту, який „являє собою ланцюг мовленнєвих актів, об’єднаних 

загальною телеологічною установкою в єдиний мовленнєвий блок, в якому 

сходяться, перетинаються й взаємодіють різні іллокутивні сили з різними 

(первинними чи вторинниим) прагматичними значеннями [203, с. 33]. Що 

стосується типологізації дискурсивних актів, то ми, услід за А. М. Приxoдькoм, 
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виoкремлюємо серед них oдиницi гiперo-гiпoнiмiчнoгo пoрядку, визначаючи 

типами дискурсивних актів oфферативи, кoнфoрмативи, акузативи, апoлoгетиви i 

дидактиви, а iєрарxiчнo-пiдпoрядкoваними ним видами – прoxання, вимoгу, 

прoпoнування, вмoвляння (oфферативи), згoду, сxвалення, пoxвалу 

(кoнфoрмативи), непoгoдження, вiдмoву, несxвалення (нoнкoнфoрмативи), 

звинувачення, oсуд, претензiю, oбурення, дoкiр (акузативи), виправдання, 

вибачення, прoщення, каяття (апoлoгетиви), пoраду, пoвчання, натяк (дидактиви) 

[172, с. 295]. Слід зазначити, що релевантними для МКД вважаємо 

нoнкoнфoрмативи, акузативи і частково oфферативи, які, згідно їх глобальної 

характеристики, здатні передати конфронтативну складову суб’єкт-суб’єктної 

інтеракції.  

Дослідження дискурсу будь-якого типу вимагає уваги до його категорій, 

основними з яких вважаються учасники, умови, спосіб та організація спілкування 

[115; 172; 190]. Учасниками спілкування є комуніканти, що „дрейфують” у 

рольових позиціях мовця (адресанта, відправника) та слухача (адресата, 

реципієнта). Адресатом є мовна особистість, на яку орієнтований мовленнєвий 

вплив. Адресант прагне „розкрити свій внутрішній світ адресату і зрозуміти 

адресата як особистість у всьому різноманітті його особистісних характеристик” 

[127, с. 285-286]. Його завдання полягає „не в тому, щоб назвати предмет чи 

ситуацію, а в тому, щоб надати про них те чи інше уявлення” [161, с. 116].  

Умови спілкування, включаючи пресупозицію, сферу комунікації, хронотопне 

комунікативне середовище (час і місце), об’єктивують знання про події, 

обставини й відносини, що передують аналізованій ситуації або супроводжують 

її. Важливим компонентом є пресупозиція – „зона перетину когнітивних 

просторів комунікантів, яка актуалізується в процесі спілкування, релевантна тут і 

зараз” [145, с. 180–181], створює когнітивне підґрунтя висловлення, оскільки „її 

інференційна природа – лише атрибут інтерпретації, в ході якої пресупозиція стає 

доступною для аналізу” [172, с. 135]. 
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Спосіб спілкування об’єднує канал і режим, тональність, стиль і жанр, що 

виражає специфіку дискурсу як усного, писемного й друкованого, діалогічного, 

монологічного чи полілогічного, емоційно наповненого спілкування.  

Організація спілкування об’єднує мотиви й цілі (інтенції), розгортання і 

членування, контроль спілкування. Значущою складовою, „двигуном” 

мовленнєвої взаємодії є інтенція – „установка на передачу по каналу зв’язку 

певного повідомлення, закодованого у фізичному мовленнєвому сигналі засобами 

мовних знаків” [242, с. 79]. Значення окремих висловлень, які проявляються в 

продукованому мовцем дискурсі, репрезентують і формують його глобальний 

смисл. При цьому, очевидно, слід розрізняти мовні смисли окремих висловлень 

і „концепцію”, заради якої здійснюється мовленнєва взаємодія. „Спрямованість 

мовця на вирішення ситуації засобами передачі реципієнту якогось змісту є 

одним із компонентів всеосяжної категорії інтенційності, і саме інтенційність 

слугує тим стрижнем, навколо якого гуртуються окремі смислові пучки, 

формуючи більш складні єдності” [3, с. 4]. Комунікативний намір має складну 

структуру: розрізняються навмисні і спонтанні мовленнєві дії, відповідно, 

розмежовуються два види навмисних мовленнєвих дій – власне навмисні і 

квазіспонтанні, тобто ті, в яких мовець намагається приховати мотиви своєї 

поведінки.  

Структура дискурсу суттєво відрізняється від структур інших лінгвістичних 

одиниць різних рівнів зв’язністю (когеренцією) та метакомунікативною 

самоорганізацією [172, с. 202]. Зв’язність дискурсу проявляється в дискурсивній 

континуальності і зумовлюється специфічними закономірностями, правилами, 

які лежать в основі формування комплексних комунікативних одиниць мови. 

Метакомунікативна самоорганізація (цілісність) дискурсу проявляється у 

безперервному смисловому переплетінні його компонентів і складається з 

кількох змістовно-структурних конституентів, які розпізнаються в результаті 

сприйняття дискурсивної події як комплексу. Слід зауважити, що цілісність 

дискурсу безпосередньо пов’язана з його інформативністю, оскільки обмін 

інформацією є одним із обов’язкових умов здійснення комунікативного акту. 
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„Мовленнєва взаємодія завжди орієнтована на передачу або отримання 

інформації, інша річ, що інформація, яку „перекачують” подібним чином, час 

від часу не розпізнається як така” [48, с. 25].  

Власну інтерпретацію структури дискурсу, найбільш релевантну для нашого 

дослідження, наводить М. Ю. Олєшков, виділяючи такі ієрархічно організовані 

модулі, які беруть участь у конструюванні процесу передачі, сприйняття та 

інтерпретації інформації: 

а) концептуально-фактологічний, пов’язаний з конструюванням сюжетно-

тематичної структури дискурсу і осмисленням концептуальної складової 

інформації, яку повідомляють або сприймають; 

б) когнітивний, зумовлений психологічно адекватним орієнтуванням 

комунікантів у просторово-часовій реальності, що забезпечує ефективне 

сприйняття семантично значущої інформації (когнітивний резонанс); 

в) хронологічний (хронотопний), орієнтований на облік часових 

характеристик дискурсивного процесу; 

г) аксіологічний, спрямований на реалізацію (досягнення) запланованої 

семантико-стилістичної форми породжуваного дискурсу як „ціннісного” 

продукту; 

ґ) культурологічний, який забезпечує органічну взаємодію культур адресанта 

й адресата та синхронізує мовні картини світу комунікантів для сприйняття та 

інтерпретації повідомлення; 

д) нормативно-конвенціональний, пов’язаний із домінуючою нормою 

дискурсу в координатах цієї культури: інститутів, ритуалів, звичаїв, а також із 

обмеженнями, заснованими на соціокультурних регулятивах спілкування 

(комунікативна компетенція); 

е) антиципаційно-прогностичний, пов’язаний з поняттям комунікативної 

компетенції та зумовлений релевантним „продовженням” дискурсу в контексті 

експектації учасників комунікації; 

є) індивідуально-особистісний, який має відношення до „персональних” 

характеристик учасників комунікативного процесу як діячів (психотип, 
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темперамент, переважання розсудливої або емоціональної реакції, консерватизм 

або схильність до новаторства, потурання або прагнення до оригінальності і т.д.) 

[187, с. 70].  

Підсумовуючи викладене, ґрунтуватимемо дослідження на усвідомленні: 

комунікації – як процесу інформаційного обміну, мовлення – як засобу 

комунікації, тексту – як цілісної семіотичної форми організації комунікації, 

дискурсу – як когнітивно-комунікативної діяльності, комунікативної 

події / ситуації, яка має концептуально-фактологічний, когнітивний, 

хронологічний, аксіологічний, культурологічний, нормативно-конвенціональний, 

антиципаційно-прогностичний та індивідуально-особистісний виміри.  

Типологізація дискурсу, як основне завдання диверсифікації дискурсів, 

здійснюється на основі різних варіацій класифікаційних критеріїв. Зокрема, 

Ф. С. Бацевич указує, що „розмитість” поняттєвих меж дискурсу призводить до 

того, що дискурси поділяють за засобами комунікації (вербальні, невербальні), 

виявами правил спілкування, способами викладу, втілення прагматичної мети, 

різними типами інформації, духовної віри, світобачення, поривань тощо (цит. за 

[256, с. 55]). 

В. І. Карасик розмежовує інституційний та побутовий типи дискурсу згідно 

з умовами, в яких відбувається процес спілкування [126]. До першого 

(інституційного дискурсу) відносять виробничу і сферу побутових послуг, де 

взаємодія будується за схемою керівник – підлеглий і працівник – клієнт. До 

другого (побутового дискурсу) належить спілкування в колі родини або 

знайомих один з одним людей. Воно має особистісний характер і не вимагає 

чіткого дотримання норм і конвенцій. Окрім цього, існує безліч варіацій щодо 

розподілу дискурсу на види, виокремлюючи політичний, дипломатичний, 

адміністративний, спортивний, юридичний, воєнний, педагогічний, релігійний, 

рекламний, медичний, науковий, критичний, конфліктний, авторитарний, 

сімейний тощо [5; 124; 179; 187; 190].  

Зазначимо, що в межах дисертаційного дослідження ми оперуємо терміном 

матримоніальний конфліктний дискурс, який, відповідно до представленої 
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типологізації дискурсу, класифікуємо як побутовий дискурс конфліктного виду, 

що може бути репрезентований у художній та розмовній формах.   

У сучасній лінгвістиці виділяються такі напрями у вивченні 

міжособистісного спілкування та дискурсу (в широкому розумінні): теорія 

мовленнєвих актів (Д. Вундерліх, Дж. Остін, Дж. Р. Серль), логіко-прагматична 

теорія комунікації (П. Браун, Г. П. Грайс, С. Левінсон, Дж. Ліч), конверсаційний 

аналіз (Дж. М. Аткінсон, Ч. Гудвін, Г. Джефферсон, К. Еліх, Й. Ребайн, Г. Ребок, 

Г. Сакс, Г. Хенне, Д. Циммерман, Е. Щеглов), аналіз діалогу (Е. Вайганд, 

М. Даскал, Л. Карлсон, Г. Фріц, Ф. Хундснуршер), аналіз дискурсу (Д. Брезіл, 

Д. Гіббон, М. Култхард, Дж. Сінклер), лінгвістика тексту (Р. де Богранд, 

Т. ван Дейк, В. Дресслер, З. Шмідт) і граматика дискурсу (Т. Гівон, Р. Лонгейкр), 

критичний аналіз дискурсу (Р. Водак, Т. ван Дейк, Р. Лаков, Н. Фейклаф), 

соціолінгвістичний аналіз варіативності (С. М. Ервін-Тріпп, У. Лабов), 

інтерактивна соціолінгвістика (Дж. Гамперц, Е. Гоффман), етнографія комунікації 

(Дж. Гамперц, Дж. Філіпсен, Д. Хаймс), психолінгвістичні моделі продукування, 

переробки і розуміння дискурсу (Р. Абельсон, В. Кінч, Р. Шенк) [172, с. 75]. 

Утім, останнім часом дослідження дискурсу все більш виразно набуває 

когнітивної спрямованості – прагнення за допомогою вивчення усної та письмової 

комунікації вирішувати питання про співвідношення та взаємодію зовнішнього і 

внутрішнього світів людини, буття і мислення, індивідуального і соціального 

[172, с. 40–41]. Когнітивно-дискурсивна парадигма [161], виникнення якої 

датується серединою 60-х років ХХ ст., а інтенсивний розвиток у лінгвістиці 

спостерігається упродовж останніх 30 років, дає змогу розглядати типи, види і 

способи організації мовних та позамовних явищ у свідомості людини. 

У фокусі дослідження когнітивної лінгвістики (лат. cognitio „пізнання, 

впізнавання, ознайомлення; поняття, уявлення, знання; розслідування, розбір 

справи, слідство; впізнавання, упізнання”) знаходяться пізнавальні процеси, 

пов’язані з ними механізми отримання, обробки, фіксації та зберігання 

інформації. Когнітивна лінгвістика зосереджується на вивченні детермінованого 

знаннями процесу кодування та вилучення інформації, відтак, дослідження 
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процесуальних аспектів категоризації та концептуалізації відкривають нові 

горизонти перед дискурсивною семантикою. 

При аналізі ментальних (когнітивних) процесів звернення до лінгвістики 

неминуче: мовні дані забезпечують найбільш очевидний і природний доступ до 

когнітивних процесів і механізмів; саму їх появу можна розглядати як наслідок 

певного процесу і дію певних механізмів, пов’язаних із когнітивною діяльністю 

людини. Важливим елементом зв’язку когнітивної науки з лінгвістикою є та її 

частина, яка досліджує семантику, значення мовних форм і виразів. Адже саме 

значення визначається як когнітивний феномен, а будь-які дані про цей феномен – 

як такі, що знімають завісу зі структур свідомості, їх „форматів” і внутрішнього 

устрою. І, хоча серед цих структур виділяють як вербальні, так і невербальні, 

вважається, що найбільш суттєві з уявлень нашого мозку і наявних структур 

свідомості є ті, які вже сформували значення мовних знаків, тобто ті, які 

репрезентують структури свідомості за допомогою мовних знаків [154, с. 37]. 

У центрі уваги когнітивної лінгвістики знаходиться мова як загальний 

когнітивний механізм. „Функції мови як знаряддя комунікації і як знаряддя 

пізнання світу пов’язані нерозривно. Мова є за своїм призначенням когнітивно-

комунікативною системою. Вивчаючи ту чи іншу мову, необхідно не втратити з 

виду нерозривний зв’язок двох головних її функцій – когнітивної та 

комунікативної” [242, с. 51]. З такого ракурсу дискурс постає багатоаспектною 

мовно-когнітивно-комунікативною системою-гештальтом в єдності когнітивного 

(використання мови, конструювання / передача ідей, переконань) і 

соціопрагматичного (взаємодія комунікантів у певних соціокультурних 

контекстах і ситуаціях) аспектів [266, с. 116], як „цілісний мовленнєвий витвір у 

різноманітті його когнітивно-комунікативних функцій” [193, с. 17]. 

У результаті обробки комунікативно значущої інформації, отриманої з 

попереднього досвіду, у свідомості індивіда формуються „прототипні когнітивні 

моделі або схеми комунікативних ситуацій, що репрезентують типові 

співвідношення між їх учасниками і обставинами. У процесі дискурсивної 

взаємодії ці когнітивні моделі наповнюються конкретним комунікативним 



 22 

змістом” [261, с. 8]. З цього слідує, що індивід засвоює нову інформацію, яка 

надходить із зовнішнього світу і в такому вигляді зберігається у свідомості, у 

вигляді узагальнених когнітивних схем. Ці схеми формують єдине ціле, що 

організовує знання про предмети, події, стани різного роду діяльності та ін.  

Отже, дискурс як осмислена, цілеспрямована мовленнєва діяльність має 

когнітивну структуру [243, с. 175], базовою одиницею якої виступає концепт – 

„глобальна мисленнєва одиниця, яка являє собою квант структурованого знання” 

[202, с. 18]. Концепт по-різному витлумачується представниками різних підходів 

до його дослідження [175, с. 38], найбiльш поширеними з яких є культурологiчний i 

когнiтивний.  

Поняття концепту тісно пов’язане із поняттям культури, що знаходить своє 

підтвердження у низці тлумачень цього явища, насамперед як „одиниці 

колективного знання / свідомості, яка має мовне вираження і вирізняється 

етнокультурною специфікою” [53, с. 70] та виражає „категоріальні і ціннісні 

характеристики знань про деякі фрагменти світу <…> вмонтовані ознаки, 

функціонально значущі для відповідної культури” [197, с. 116]. З точки зору 

Ю. С. Степанова, концепт – це згусток культури у свідомості людини; те, у 

вигляді чого культура входить у ментальний світ людини; те, за допомогою чого 

людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї [240, с. 43]. 

З іншого боку, концепт – це лінгвокогнітивне явище, одиниця ментальних і 

культурних ресурсів свідомості в інформаційній структурі, яка відображає знання 

людини, що „призначені для „передачі” і повинні бути концептуалізовані в 

мовних формах, набуваючи тим самим якості „інформації” [173, с. 42]. 

Будучи за своєю природою ідеальною сутністю, концепт формується у 

свідомості людини з її чуттєвого досвіду, розумових операцій, мовного 

спілкування, але, в той же час, володіє певною, хоча і не чіткою структурою. 

„Концепт – це багатофакторна ментальна одиниця, що має стохастичну 

(імовірнісну) структуру” [184, с. 53], яка визначається способом пізнання, котре 

лежить у його основі, як „одиниця структурованого знання” [210, с. 51] і 

складається з компонентів – когнітивних класифікаторів і когнітивних ознак. 
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Згідно з визначенням культурологічного напряму, концепт – це ментальне 

утворення, що має три виміри – понятійний, образний і ціннісний [125, с. 10]. 

Будь-який концепт є елементом певної концептуальної системи носія 

пізнавального процесу як інформації про дійсний або можливий стан речей у світі 

і, таким чином, пов’язаний з багатьма іншими, дійсними або можливими, 

системами, які відображають погляди на світ [54, с. 20]. „Вербалізація концепту 

як ментального стереотипу в дискурсивній практиці дозволяє комунікантам 

адекватно сприймати інформацію; більше того, індивідуальні системи 

концептуальних уявлень багато в чому визначають зміст висловлювань, що 

продукуються учасниками мовленнєвої взаємодії, і структуру породжуваного 

дискурсу в цілому” [187, с. 72]. 

Серед розмаїття сучасних підходів до вивчення концепту наше дослідження 

примикає до когнітивно-дискурсивного підходу, який, за А. П. Мартинюк, 

тлумачить концепт як динамічну одиницю психічних ресурсів людини, що 

виникає у процесі наділення мовної форми значущістю (тобто здатністю 

забезпечувати орієнтацію у життєвому просторі) у ситуації дискурсивної 

взаємодії індивідів і є втіленням її індивідуального (перцептивного, афективного 

й когнітивного) досвіду, сформованого в рамках певної лінгвокультури [176, 

с. 38–74]. 

Викладене дозволяє констатувати, що когнітивна „складова” дискурсу як 

мисленнєво-мовленнєвої діяльності зумовлена знаннями комунікантів про 

предмет спілкування, пов’язаний з ним попередній особистий досвід і вірогідність 

прогнозування. Дослідження різних типів дискурсу в руслі когнітивно-

дискурсивної парадигми загалом та когнітивної лінгвістики зокрема відкриває 

нові перспективи для науковців. Базовою структурною одиницею дискурсу з 

точки зору когнітивістики виступає концепт, що постає як глобальна мисленнєва 

одиниця, сегмент структурованого знання. 

 

1 . 1 . 1  С п е ц и ф ік а  х уд о ж н ь о г о  д и с к ур с у .  У лінгвістичній літературі 

дискурс виділяється у зіставленні з іншими лінгвістичними явищами. Як 
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зазначалось вище, найчастіше розглядається дихотомія дискурс – текст, де 

перший переважно застосовується для номінування усної, а другий – писемної 

форми висловлення [267, с. 10]. Однак ми, услід за групою дослідників, не 

поділяємо цю точку зору, вважаючи, що „дискурс охоплює як усне, так і писемне 

мовлення” [31, с. 80], адже будь-який текст, якому притаманні параметри 

художності, реалізується у повідомленні, у вигляді якого й існує художній 

дискурс. Погоджуємось із твердженням, що „художність як відмінна риса 

художніх текстів більше не визначається як властивість тексту: її радше 

розглядають як тип мовленнєвої ситуації, як позицію в межах культури, як 

особливий тип логіки чи семантики, перехід від теорії мовленнєвих актів до 

семантики можливих світів, міждисциплінарних моделей, які не аналізували 

художність первинно у її статусі та значенні” (цит. за [27, с. 113]). 

Для кращого розуміння розмежування художнього тексту і дискурсу 

наведемо порівняння А. Кулібіної, яка пропонує розрізняти книгу, яка стоїть у 

шафі, і книгу в руках читача. У першому випадку – це текст у всій його графічній 

завершеності від першого слова до останнього знаку пунктуації. У другому – це 

створений (породжений) у процесі сприйняття дискурс, а саме, художній дискурс 

– послідовний передбачувано-непередбачуваний процес взаємодії тексту і 

реального (а не мислимого автором) читача, який вчитується і порушує „вказівки” 

автора, що вніс у текст відому і / або невідому інформацію [163]. Із наведеного 

вище слідує, що художній дискурс організовує простір мовленнєвої діяльності, 

включаючи множину ментальних просторів автора, читача і тексту як 

рівноправного учасника діалогу. Художній дискурс являє собою сукупність 

художніх праць, які є результатом толерантної взаємодії авторських інтенцій, 

складного комплексу можливих реакцій читача і тексту, що виводить цю працю у 

простір семіосфери (сукупність усіх знакових систем, які використовуються 

людиною, включаючи як текст, мову, так і культуру в цілому)” [188, с. 164]. 

Л. Г. Бабенко виділяє такі підходи до вивчення художнього дискурсу: 

лінгвоцентричний, текстоцентричний, антропоцентричний і когнітивний [13, 

с. 16], де останній є теоретично і практично релевантний для нашого аналізу. У 
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межах когнітивного підходу художній твір осмислюється як складний знак, що 

виражає знання письменника про дійсність, втілену за допомогою певним чином 

організованих засобів мови в художньо-образній системі певного твору, в якому 

мовленнєва особистість автора в процесі текстової діяльності проявляється в 

його ідейно-тематичній та індивідуально-стилістичній своєрідності: про що він 

пише, до чого закликає, як, за допомогою яких засобів він це робить. Будь-який 

художній твір у тій чи іншій мірі є деяким специфічним судженням про життя, 

образом самої дійсності, пропущеним крізь призму авторського сприйняття і 

втіленим за допомогою засобів мови [265, с. 161].  

Таким чином, створення художнього витвору передбачає наявність автора-

творця як ключового для розуміння тексту, в якому вербалізується авторська 

картина світу, що складається з компонентів загальнонаціонального образу світу 

та індивідуальних уявлень автора. При цьому особливості мовної особистості 

прямо пропорційні особливостям її картини світу і тієї культури, до якої вона 

належить, а його концептуалізовані області об’єктивуються елементами 

лексичного континуума, відображаючи взаємодію і когнітивну діяльність 

суб’єктів художньої комунікації. „Авторська картина світу є результатом аналізу 

та інтерпретації у творчій свідомості художника реального світу. <…> картина 

світу в тексті – результат синтезу уявлень про світ і людину на основі знань про 

реальний світ і його вторинної інтерпретації” [206]. Спираючись на базові мовні 

моделі й історично сформовані конструкти, автор створює картину світу 

художнього тексту власними мовними засобами, що виражається у відборі: 

1) елементів змісту художнього твору; 2) тематичних груп мовних одиниць, їх 

специфічної частотності, індивідуально-авторських мовних засобів; 3) образних 

засобів (системи тропів) [202, с. 56], що відрізняє художній дискурс від інших 

типів дискурсу (у тому числі й розмовного). 

Таким чином, аналіз художнього твору допомагає зрозуміти специфіку 

світобачення його творця. При цьому авторська картина світу зіставляється з 

загальнокультурною, де підкреслюється їхня спільність та специфіка. 
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Мовленнєва діяльність об’єктивує і, тим самим, актуалізує зміст дискурсу: 

„як лінгвістичний об’єкт дискурс лежить в області мовленнєвої діяльності, яка 

цілком і повністю зумовлена суб’єктом-мовцем Я, хоча різноманітні форми 

дискурсу допускають і непрямі уявлення суб’єкта мовленнєвої діяльності і 

виявляють взаємодію дискурсу і наратива, переважно в текстах, у письмовій 

формі, де поряд із суб’єктом Я існує і актуалізується об’єкт мовлення – суб’єкт 

Він” [143, с. 78]. Із цього слідує, що одночасне звернення дискурсу до ментальної 

і мовленнєвої діяльностей окреслює дослідницькі завдання когнітивного і 

внутрішньо-структурного плану, що принципово важливо і для розвідки 

художнього дискурсу.  

„Основний механізм мовлення полягає у постійному процесі творення / 

відтворення, завдяки якому з обмеженої кількості мовних елементів виникає 

теоретично нескінченна кількість висловлень, які будуються шляхом реалізації 

закладених у мовних елементах потенцій і за схемою взаємодії відомої і невідомої 

інформації, тобто тема-рематичних відношень” [49, с. 12]. Такий механізм 

мовлення вербалізується у вигляді діалогу, під яким, у межах художнього 

дискурсу, розуміють „змодельований письменником результат вербалізації 

віртуальних ментальних процесів, співвіднесений з персонажами твору”, причому 

точка зору письменника „забезпечує концентричність інтернаціонального 

архісвіту, яким можна визнати художній твір у його цілісності”, а в самому 

архісвіті існує „множинність світів, концентрацій інших свідомостей, пульсуючих 

антропоцентрів” [47, с. 48]. Фіксація мовлення здійснюється крізь призму 

„динамічних відношень різних суб’єктно-мовленнєвих планів; тут спостерігається 

кореляція мовлення наратора і мовлення персонажів, яка може бути представлена 

у різних формах (пряма мова, напівпряма мова, живописна непряма мова, 

внутрішня мова, безпосередньо пряма мова)” [258, с. 325].   

Відмінність художнього дискурсу від інших, насамперед, побутового, 

полягає у його цілеспрямованій вторинності відносно первинних жанрів 

мовлення, а також у його основоположній здатності до творення багаторівневої 
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структури смислів на засадах валоризації тих чи інших механізмів означення [49, 

с. 11]. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що будь-який художній твір є 

невід’ємним складником художнього дискурсу, в якому мовлення персонажів 

фіксується на тлі діалогічності тексту, що можна вважати однією з 

основоположних ознак художнього дискурсу. Основною специфікою художнього 

дискурсу є його когнітивна, комунікативна і соціальна спрямованості, а також 

відображення жанру, стилю і композиції витвору, об’єктивованого мовним 

оформленням і прагматичними інтенціями автора, що загалом формує 

індивідуально-авторську картину світу. 

Оскільки дискурс створює умови для об’єктивації феноменів дійсності, 

звернімось до іншого підвиду дискурсу, в межах якого репрезентується 

матримоніальний конфлікт німецькомовних комунікантів.  

 

1 . 1 . 2  С п е ц и ф ік а  р о з м о в н о г о  д и с к ур с у .  Комунікативний підхід до 

вивчення мовленнєвих одиниць у мовознавстві передбачає аналіз суб’єкт-

суб’єктної інтеракції, що у художньому дискурсі спричинює деякі труднощі, адже 

„художні тексти не є власне мовленнєвими актами у чистому вигляді, через що 

комунікативна ситуація, яка виникає між наратором та читачем, неповноцінна на 

відміну від повноцінної комунікації, що виникає між мовцем і слухачем у 

розмовному дискурсі” [27, с. 70]. Саме тому, услід за низкою науковців [86; 121; 

167; 231, 302], вважаємо можливим протиставити художній дискурс розмовному.  

Як відомо, усна маніфестація є первинною стосовно писемної, адже вона 

вважається давнішою і більш поширеною формою комунікації. Однак різниця 

полягає і в усвідомленні того факту, що вся писемна система базується на 

одиницях усного мовлення [302, с. 39], оперуючи при цьому різними каналами 

для передачі повідомлення: звуковими і графічними [229, с. 5; 254, с. 15]. 

Питання про те, чи вважати результат усного спонтанного мовлення текстом, 

є дискусійним. Аргументами на користь нетекстової природи розмовного діалогу 

можна вважати такі його характеристики, як „відсутність тематичної цілісності, 
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жанрової визначеності, принципова неможливість задумки, непередбачуваність і 

спонтанність розгортання, а також гіпертрофована ситуативна інтервенція, 

непритаманна канонічному монологічному тексту” [45, с. 7].  

Протиставлення розмовного дискурсу кодифікованій літературній мові 

здійснюється на основі параметрів непідготовленості мовленнєвого акту, його 

невимушеності та безпосередньої участі у ньому комунікантів. Найважливішим 

параметром вважається невимушеність, яка ґрунтується на неофіційному 

характері відносин, відсутності установки на офіційне спілкування та умов, які 

порушують неофіційність [117]. 

Традиційно до розмовного дискурсу відноситься усе те, що: а) мовиться без 

попереднього запису, тобто „не на папері”; б) не призначене для публічного 

виступу; в) не організовується спеціально в ритмомелодійному відношенні і не 

римується; г) сприймається як мовлення, яке відповідає нормам у певному 

мовному колективі [248, с. 152]. Отже, розмовний дискурс – це процес живого 

вербалізованого спілкування, яке реалізується в неофіційних ситуаціях [230, 

с. 122] і характеризується високою спонтанністю, ситуативною залежністю, 

яскраво вираженою суб’єктивністю, можливим порушенням структурного і 

логічного оформлення висловлення [128]. Спонтанність розмовного дискурсу 

полягає у відсутності заздалегідь обдуманих і відібраних мовних засобів, у 

результаті чого адресат повинен розуміти співрозмовника з півслова. 

Спонтанність спілкування безпосередньо залежить від близькості комунікантів: 

чим ближчі стосунки між учасниками комунікативного процесу, тим спонтанніша 

їхня інтеракція. Під ситуативною залежністю розуміється не лише опора на 

спільність апперцепційної бази, яка забезпечує розуміння на основі фонових 

знань, але й вплетення ситуації в мовлення, у зв’язку з чим зростає роль інтонації 

та невербальних засобів спілкування – міміки і жестів. Наприклад, у межах 

сімейного розмовного дискурсу виділяють два види ситуацій [131, с. 263]: 

ситуації-стереотипи (які створюють „універсальний” або співвідносний з ним 

внутрішньосімейний хронотоп – звичайний повсякденний цикл людини – і 

можуть варіюватися від сім’ї до сім’ї), а також спонтанні ситуації (які, маючи 
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просторово-часову локалізацію, не володіють тісним зв’язком із хронотопом і не 

характеризуються регулярним повторенням, хоча і можуть періодично 

повторюватися).  

Важливим є й питання нормативності розмовного дискурсу. Виходячи з того, 

що „нормою в розмовному дискурсі визнається те, що постійно вживається під 

час комунікації і при спонтанному сприйнятті не розглядається як помилка” [191, 

с. 49], можна припустити, що близькість стосунків та емоційність вербальної 

поведінки партнерів спричинюють відсутність необхідності суворо контролювати 

емоції в неофіційній невимушеній бесіді. Це не означає, однак, що дозволяється 

повна свобода і регулярне порушення загальноприйнятих норм. 

Розмовний дискурс базується на усному мовленні, ознаками якого 

вважаються: відсутність єдності, наявність діалектних рис; відсутність суворих 

граматичних норм; барвистість і образність, динамічність, наявність еліптичних 

речень і паратаксичність, схильність до вербального, а не номінального 

слововживання; автоматизм у вживанні конструкцій; наявність непрямих засобів 

вираження інтенційності [126]. 

Однак, найважливішою рисою розмовного дискурсу є діалогічність – 

„комунікативна діяльність принаймні двох одночасно присутніх в одному й тому 

ж місці осіб, увагу яких спрямовано на спільну тему” [254, с. 237], що дозволяє 

вважати його генетично первинним типом спілкування [127, с. 289].  

Розмовний дискурс, безпосередньо об’єктивуючи „живе мовлення”, має 

певну культурологічну цінність, адже відображає процеси сучасного стану мови 

(динаміку, стереотипи комунікативної поведінки її учасників та ін.). На тлі 

німецького лінгвокультурного простору в умовах диференціації між літературною 

(Hochdeutsch, Hochsprache, Rededeutsch) і розмовно-побутовою мовою 

(Umgangssprache, Gebrauchssprache) розрізняються такі типи кодів у розмовно-

побутовому дискурсі: 

- літературно-розмовна мова (literaturnahe Umgangssprache) 

використовується у побутових ситуаціях невимушеного спілкування; саме нею 

користується носій німецької літературної мови, коли опиняється в незнайомій, 
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незвичній для нього ситуації у розмові при нейтральних або далеких відносинах із 

співрозмовником, якого він не знає, із тим, хто не рівний йому, або, хто 

знаходиться на вищому соціальному щаблі; 

- загально регіональна розмовно-побутова мова (allgemeine regionale 

Umgangssprache) застосовується у повсякденних ситуаціях невимушеного 

спілкування, коли носій німецької літературної мови опиняється у відомій, 

близькій для нього комунікативній ситуації; саме нею користуються носії 

німецької літературної мови, які проживають в одному регіоні, спілкуючись із 

земляками або знайомими; 

- місцева розмовно-побутова мова (städtische Umgangssprache, lokale 

stadtsprachliche Varietät, Stadtmundart), якою користується носій німецької 

літературної мови, опиняючись у звичній для нього комунікативній сфері; саме 

такий тип коду використовують при особистісному невимушеному спілкуванні в 

побуті, сім’ї, з друзями, родичами, сусідами (застільні бесіди вдома, бесіди в кафе, 

у гостях); 

- територіальні діалекти (territoriale Dialekte) – усна форма мовлення, яка 

передує писемній формі, пов’язана із певною місцевістю і враховує природні та 

повсякденні сторони життя [6, с. 25–88].  

Релевантним для нашої розвідки вважаємо місцеву розмовно-побутову мову, 

що використовується у неформальному матримоніальному розмовному дискурсі в 

умовах невимушеності, рутинності та інтимності сімейного спілкування. 

Проблемність у зборі та фіксації зразкiв реального матримоніального дискурсу 

компенсуємо ситуацiями з сучасниx нiмецькомовниx xудожнix фiльмiв i серiалiв 

вiдповiдної тематики, якi, з огляду на процес колективного продукування, 

вважаємо максимально наближеними до реальності зразками МКД.   

Розмовний дискурс відрізняється лексичним різноманіттям (вживанням 

різних лексичних груп: загальноприйнятої лексики, термінів, жаргонів, інвективів 

та ін.), що пояснюється його тематичним розмаїттям, а також можливістю 

звернення до жартівливої тональності, що дозволяє використовувати арсенал 

різноманітних елементів. Особливістю спілкування в розмовному дискурсі є 
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згорнений характер інтеракції, звернення до скорочених еліптичних форм, 

вживанням побутової лексики, яка складає приблизно 10 % лексичного фонду 

висловлень у розмовному дискурсі [260, с. 61]. 

Розмовний дискурс репрезентує, насамперед, побутову комунікацію, 

засновану на буденних уявленнях про явища навколишнього світу. Останні 

формують буденну картину світу, що об’єднує знання, які виникають та існують 

на основі чуттєвого відображення повсякденного, практичного життя людей. 

Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що специфіка розмовного 

дискурсу полягає у безпосередній участі комунікантів у інтеракції, адже такий 

підвид дискурсу, діалогічний по своїй суті, є генетично первинним типом 

спілкування. Розмовний дискурс, будучи разом із художнім частиною 

національної культури, все ж протистоїть йому за низкою параметричних ознак: 

спонтанності, неофіційності, рутинності, еліптичності, інтимності, ситуативної 

залежності, суб’єктивності, порушення норм. Серед множини форм кодування 

розмовного дискурсу релевантною для нашого об’єкту вважаємо місцеву 

розмовно-побутову мову, яку використовують учасники, що належать до 

найближчого дискурсивного оточення. 

 

1.2 Феномен конфлікту у мовознавчих студіях 

 

У науковій літературі виокремлюються, як правило, два, рідше три типи 

комунікативної взаємодії: комунікативна кооперація (співробітництво), що 

характеризується узгодженістю цілей і стратегічних програм комунікантів, 

ефективністю і оптимальністю спілкування; комунікативний конфлікт, під яким 

розуміють неузгодженість цілей і стратегічних програм комунікантів, а також 

асиметричні відношення між ними, дисбаланс статусів, облич; комунікативне 

суперництво – неконфліктне здорове спілкування, що характеризується 

прагненням здобути інтелектуальну перевагу, здійснити свої наміри в диспуті, 

дискусії, підвищити власний статус обличчя [224, с. 199–202]. Відтак, 

кооперативне спілкування, побудоване з дотриманням важливих правил 
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ефективної мовленнєвої взаємодії, протиставляється негармонійному, що 

порушує ці правила, створюючи негативний простір міжособистісної взаємодії. 

Конфліктне спілкування, аналізу якого присвячені наступні підрозділи роботи, 

проявляється в типових комунікативних ситуаціях, у ході яких кожна зі сторін 

відстоює власні інтереси.  

 

1 . 2 . 1  О с н о в н і  п ід хо д и  д о  в и в ч е н н я  к о н ф л ік т у .  Конфлікт 

проявляється як у побутовій, так і в інституційній сферах не тільки комунікації, 

але й життєдіяльності людей загалом. У побутовому вжитку словом „конфлікт” 

позначається низка явищ: воєнні дії, політичні сутички, сімейні чвари, 

протистояння різних соціальних груп, релігійних уподобань та ін.  

Дослідженню різних видів конфліктної (дисгармонійної, конфронтаційної, 

дисенсусної) комунікації присвячено багато вітчизняних [9; 22; 33; 37; 46; 52; 68; 

194; 256 та ін.] та зарубіжних праць [63; 83; 274; 275; 321 та ін.]. З позицій різних 

пошукових методологій та підходів вчені розглядають її як мовний [37; 46], 

мовленнєвий [246; 247], вербалізований [256] або ж комунікативний конфлікт 

[220], комунікативний збій / невдача [117; 209; 234].  

Феномен конфлікту а також аналіз людської поведінки в ньому був 

предметом дослідження ще із найдавніших часів. Підтвердженням цього слугує 

низка літературних пам’яток, серед яких слід згадати, насамперед, Біблію. Жоден 

грандіозний конфлікт в історії людства не залишився непоміченим: війни та 

баталії детально описувались митцями в усіх куточках світу. Багато видатних 

учених та філософів прагнули осмислити та обговорити причини виникнення 

конфліктів. Приміром, Конфуцій вірив, що конфлікти породжують нерівність та 

несхожість людей. Давньогрецький філософ Геракліт вважав конфлікт суттєвою 

якістю і умовою існування суспільства. Платон та Аристотель стверджували, що в 

людській природі закладене прагнення до кооперації, а людина за своєю 

природою є суспільною істотою. Продовжили їх починання і філософи наступних 

століть: Ф. Аквінський, Ф. Бекон, І. Кант, Н. Макіавелі, Е. Роттердамський, 

Ж. Ж. Руссо та ін. [7; 50; 59; 66; 178]. Проте, суттєвих обертів у наукових студіях 
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питання конфлікту набуло у другій четверті ХІХ ст., коли дослідження 

зосередились на характеристиці, типології, шляхах виникнення та подолання 

конфліктів (Е. У. Берджесс, Т. Боттомор, К. Боулдинг, А. Гідденс, Р. Дарендорф, 

Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Е. Парк та ін.) [225, с. 5]. 

Сьогодні конфлікт став привабливим об’єктом дослідження багатьох наук: 

психології, соціології, філософії, політології, історії, мистецтвознавства, 

педагогіки, правознавства, соціобіології, географії, економіки, а також медичних, 

фізико-математичних та технічних наук [9, с. 8], кожна з яких трактує поняття 

конфлікту крізь призму предмета та специфіки власного методологічного апарату, 

надаючи певному феномену специфічного „забарвлення”. Спільним для згаданих 

є розгляд цього поняття як процесу виникнення, розвитку і вирішення протиріч, 

відносин між людьми та їхніх дій, що детермінуються об’єктивними і 

суб’єктивними причинами. 

Суттєвий внесок у конфліктологію як науку загалом зробила психологія, 

досліджуючи базу процесів та засобів комунікації, відношення мови та 

свідомості, мовленнєвої діяльності як однієї із видів психічної активності [198, 

с. 10] і, у такий спосіб, дозволивши заглибитися в основи конфліктної поведінки 

особистості [50; 59; 66; 178; 232]. При розгляді індивідуума в конфлікті психологи 

фокусують свою увагу на відносинах та поведінці людей в групі, впливі групи на 

їхню поведінку, міжгрупових конфліктах, а також внутрішніх механізмах вчинків 

під час конфліктної ситуації між індивідуумами, що викликане незгодою або 

сваркою між останніми з тієї чи іншої причини [66].  

Загалом, психологія виокремлює три типи конфліктів: внутрішньо-

особистісний, міжособистісний та міжгруповий [120], з-поміж яких релевантним 

для нашого дослідження є міжособистісний – конфлікт між комунікантами, що 

характеризується статусно-рольовою конфігурацією „дружина / партнерка – 

чоловік / партнер”. Причинами виникнення міжособистісних конфліктів, 

джерелом конфронтації психологія вважає незбіг внутрішніх ролей індивідуума 

(„дитини”, „дорослого”, „батька” [26]), „протистояння двоx начал, яке виявляється 

в активностi сторiн, спрямованiй на подолання суперечностi” [66, с. 17].   
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Досить широкої популярності набула конфліктна проблематика в 

соціологічних науках, зосереджених на розгляді соціальної природи, причин, 

типів і динаміки конфліктів, шляхів та засобів їх запобігання і регулювання [138; 

212; 232; 268], що і стало підґрунтям виокремлення конфліктології як науки. З 

огляду на соціальну природу конфліктів, соціологи вважають основними 

причинами їх появи об’єктивні (прагнення довести, аргументувати), 

псевдооб’єктивні (прагнення під час конфлікту заглибитися в теми, які не мають 

нічого спільного із об’єктивними джерелами) та емоційні (спричинені впливом 

низки негативних емоцій) [178].    

Підсумовуючи, можна стверджувати, що сучасні дослідження конфлікту 

виходять з його розуміння як соціально-психологічного явища, на відміну від 

попередніх розвідок, які інтерпретували його „в руслі соціалдарвінізму <…> у 

системі біологічних понять, сутність яких визначається законами природного 

існування” [256, с. 17]. 

Однак, оскільки у фокус лінгвіста (на відміну від конфліктолога, для якого 

предметом вивчення є вияви конфлікту як соціально-психологічного феномена) 

потрапляють лінгвальні особливості конфлікту як типу мовленнєвої взаємодії, 

зосередимось на даних, які можна встановити структурним методом. Відтак, зміст 

поняття „конфлікт” з його багаторівневою структурою розкривається у плані 

категоріально-семантичного аналізу, поділяючись на окремі аспекти: 

„1) онтологічний аспект – конфлікт розглядається як форма буття, яка включає 

такі всезагальні буттєві сутності, як байдужість, неподібність, несумісність; 

2) психологічний аспект – конфлікт як психологічний стан внутрішньої кризи, 

боротьби; 3) соціальний аспект – конфлікт як антагоністична форма соціальних 

взаємовідношень людей; 4) соціально-політичний аспект – конфлікт як війна, 

озброєна сутичка; 5) лінгвістичний аспект – конфлікт як конфліктний дискурс, 

сварка, суперечка; 6) літературно-художній аспект – конфлікт як принцип 

організації художнього твору” [52, с. 27–28]. Це служить підтвердженням 

припущення дослідників, що конфлікт – це багатоплановий, не лише мовний, а й 

соціальний феномен, виражений вербальними засобами із негативно маркованою 
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конотацією, що супроводжується негативними почуттями і розглядається як 

варіант типової комунікативної ситуації.  

Конфлікт, що в різних контекстах номінується конфронтацією, 

дисгармонійною інтеракцією, дискредитуючою комунікативною поведінкою, 

комунікативним збоєм, може ототожнюватися і з агресією та девіацією. 

Вважаємо, що така термінологічна неточність виникає на тлі дефініційної 

сумісності. Відтак, мовленнєва, або вербальна агресія – це „прояв грубості під час 

інтеракції; негативна мовленнєва дія і взаємодія; образливе спілкування; 

вираження негативних емоцій і намірів у неприйнятній в цій ситуації та 

образливій для співбесідника формі” [270, с. 13]. Однак конфліктна ситуація 

реалізується різними шляхами, де одним із найбрутальніших і є власне вербальна 

агресія; іншими словами, вербальну агресію розуміють як комунікативну 

стратегію (в тому числі і конфліктної інтеракції) [221, с. 198]. Погоджуємось із 

думкою, що конфліктна мовленнєва взаємодія є ширшою за вербальну агресію: 

„конфлікт не є мовленнєвою агресією, так само, як і мовленнєва агресія не є 

конфліктом, точніше – це один з неконструктивних способів його вирішення” 

[270, с. 18]. Із цього випливає, що мовленнєва агресія – можливий, але зовсім не 

обов’язковий компонент конфлікту. 

Комунікативні девіації (комунікативні невдачі, комунікативні збої, 

комунікативні провали) – це „недосягнення адресантом комунікативної мети; 

відсутність взаєморозуміння і згоди між учасниками спілкування” [18, с. 215]. 

Йдеться про часткове або цілковите непорозуміння або ж нерозуміння того чи 

іншого висловлення одним із учасників комунікації [18; 58; 183; 209; 234; 273]. 

Ситуація цілковитого нерозуміння комунікативного повідомлення може 

призвести до завершення бесіди або перерости в неуспішне спілкування.  

Таким чином, конфлікт – це багатопланове і неоднозначне явище людського 

співіснування та спілкування, в основі якого лежить обстоювання різних точок 

зору. Тенденцією сучасних наукових мовознавчих студій є розгляд лінгвальних 

особливостей конфлікту, спираючись на психологічну та соціологічну наукову 

базу, що дозволяє проаналізувати фактори соціального середовища, причини 
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конфліктної поведінки та виявити специфіку способів вербального вираження 

конфліктної комунікації. Саме поняття конфлікту номінується по-різному, однак 

його не слід плутати із вербальною агресією та комунікативною девіацією, де 

перше позначає можливий брутальний прояв конфлікту, а друге, за наявності 

цілковитого непорозуміння, може спричинити виникнення конфліктної ситуації.  

 

1 . 2 . 2  По н я т т я  к о н ф л ік т н о г о  д и с к ур с у .  Дослідження феномену 

конфлікту набуває все більшої популярності, що призводить до деяких 

незручностей у вживанні цього терміну. Саме тому В. С. Третьякова пропонує 

розмежовувати різні підвиди конфліктів: мовний конфлікт може розглядатися з 

точки зору власне лінгвістики, адже він вміщує в собі суто мовну природу, на 

відміну від мовленнєвого конфлікту, дослідження якого скеровує увагу ученого на 

неадекватну інтеракцію партнерів по комунікації, пов’язану із реалізацією мовних 

знаків у мовленні та їх сприйнятті, що, здебільшого, стає об’єктом інтересу для 

психо- та соціолінгвістики [247]. І. Є. Фролова говорить про вербалізований 

конфлікт, який розглядається дослідницею як різновид мовної діяльності та 

„базовий складник людської свідомості й буття, його проекція в площину 

комунікативної практики являє собою конфронтаційну мовленнєву взаємодію, 

основною критеріальною ознакою якої виступає її функція – порушення гармонії 

міжсуб’єктних відносин” [256, с. 106].  

Окремим підвидом конфлікту постає комунікативний, під яким розуміється 

мовленнєва конфронтація, що ґрунтується на агресії та виражена мовними 

засобами [220], і який знайшов своє втілення у наукових студіях лінгвістів у руслі 

лінгвопрагматики на базі теорії мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Серль). З 

точки зору прагмалінгвістики, на тлі конфліктного спілкування розмежовують дві 

стратегії: агресивну та маніпулятивну, які, у свою чергу, реалізуються 

комунікативними тактиками, „підпорядкованими комунікативній стратегії 

конкретними засобами здійснення інтенційно-стратегічної програми комунікації” 

[224, с. 209]. Агресивно-орієнтована конфліктна стратегія втілюється на основі 

негативно-налаштованого чи критичного ставлення до мовця засобами мови, в 
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той час як маніпулятивна стратегія полягає у нав’язуванні власних ідей, думок та 

переконань іншій особі [9, с. 91; 52, с. 47; 217, с. 163]. Науковці, які працюють у 

руслі теорії мовленнєвих жанрів [5; 30; 107; 126; 215], виокремлюють низку 

мовленнєвих жанрів, серед яких до конфліктної інтеракції примикають „сварка”, 

„докір”, „звинувачення”, „осуд”, „образа” та ін.  

Очевидно, що сучасний етап наукових студій у сфері конфліктології не може 

обмежуватися прагмалінгвістичними розвідками. Базові парадигми сучасної 

лінгвістики – когнітивна та комунікативна, квінтесенцією яких вважається 

когнітивно-дискурсивна [161] – прагнучи розкрити базові відносини між мовою і 

людиною як мислячим соціальним об’єктом, дозволяють „включати конфліктну 

мовленнєву (дискурсивну) поведінку до інтерактивної картини мови, мислення й 

поведінки людини” [22, с. 53]. Когнітивний аспект у дослідженні конфліктної 

комунікації уможливлює визначення взаємозв’язку між процесами мислення у 

свідомості людини та пов’язаною з цим процесом мовленнєвою компетенцією. 

Саме з цієї причини в нашому дослідженні послуговуємось терміном 

„конфліктний дискурс” (КД), під яким розуміємо мисленнєво-мовленнєву 

взаємодію комунікантів, результатом якої є поява негативних емоцій як наслідок 

вербального впливу один на одного у зв’язку з тим, що „іллокутивна домінанта 

мовленнєвої взаємодії характеризується наявністю зіткнення вербально 

виражених цілей” [22, с. 58]. КД утворюють комунікативні ситуації, в яких 

відбувається зіткнення учасників конфлікту на тлі розбіжностей в уявленнях, 

інтересах; протиріччя, що виникають між людьми у зв’язку з вирішенням проблем 

соціального чи приватного життя, в результаті чого одна зі сторін свідомо й 

активно діє, завдаючи фізичної чи вербальної шкоди іншій, а інша, 

усвідомлюючи, що вказані дії спрямовані проти неї, здійснює дії у відповідь [246, 

с. 131]. Наприклад: 

- Was ist? 

- Du hast wieder deinen militärischen Stechschritt drauf. Das nenn ich nicht 

Spazierengehen, das nenn ich Gewaltmarsch! 
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- Das, was DU tust, ist nicht Spazierengehen. Beweg dich mal ein bisschen! Du 

schlenderst! 

- Du rennst!! 

- Du schleichst! 

- Du marschierst blindwütig durch die Gegend! 

- Und du hängeschultrig wie ein Softie! 

- Du unsensible, militante Frauenrechtlerin! 

- Du schlapper Rentner! 

- Du widerliche Möchtegern-Emanze! 

- Du spätpubertierender Gernegroß! (H. Lind, S. 215).  

Наявність у суб’єктів комунікативної інтеракції протилежно спрямованих 

мотивів і суджень зумовила наростання ситуації взаємного протистояння, під час 

якого конфронтативна акція спричинила агресивну реакцію комунікативного 

партнера, що призвело до ескалації конфлікту. 

Лінгвоконцептологія трактує різнотипні дискурси як такі, що організовані 

навколо опорного концепту. Загалом, погоджуючись із цією тезою, не можемо 

однозначно підтримати визначення КД як „функціонально-системної сукупності 

мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, організованої навколо концепту 

КОНФЛІКТ” [89, с. 23], адже переконані, що, хоча й метаконцепт 

KONFLIKT / КОНФЛІКТ є спресованим ментальним корелятом КД, згорнено 

містячи всі потенційні реалізації, проте його каркас формує множина концептів як 

вербалізованих у ньому смислів [190, с. 195]. 

Комунікативний конфлікт реалізується в рамках КД, де останній забезпечує 

зв’язок між комунікацією, людиною, культурою і суспільством. З такого ракурсу 

конфлікт постає як „поняття складної природи, що, поєднуючи інтелектуальні, 

емоційні, оцінні, ціннісні аспекти, конкретизує абстрактну філософську категорію 

протиріччя; має інтерактивну природу; спирається на соціальне та/або 

психологічне підґрунтя; визначає меншовартість гармонії людських стосунків 

порівняно з необхідністю вирішення протиріччя” [256, с. 19].  
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У межах такого розуміння розрізняємо поняття конфліктного дискурсу та 

конфліктного тексту. Конфліктний текст (точніше – текст, зміст якого втілює той 

чи інший конфлікт) – це: 1) у плані змісту – мовний матеріал, зафіксований на 

тому чи іншому матеріальному носію за допомогою нарисного письма; частіше 

абстрактний за своїм змістом об’єкт, який, будучи коротким / довгим, володіє 

поверхневим зв’язком складових, зафіксованих у поверхневій структурі; 2) у 

функціональному плані – статичний об’єкт. А конфліктний дискурс – спосіб 

актуалізації тексту в окреслених ментальних і прагматичних умовах конфлікту, 

взятого в аспекті подій, тобто: 1) у плані змісту – це певна структура з 

глибинними зв’язками, представлення якої завжди характеризується 

конкретністю; 2) у функціональному плані – представлення структури 

характеризується відношеннями між конфліктуючими мовними особистостями та 

їх відношенням до своїх цілей – прагматичністю, інтерактивністю і дискретністю 

[22, с. 19]. 

У побуті конфронтація може бути спричиненою власною неадекватною, на 

думку індивіда, роллю у сфері діяльності, під якою розуміють „схвалений 

суспільством взірець поведінки, що відповідає конкретній ситуації спілкування і 

соціальної позиції (статусу) особистості, соціальний статус – формально 

визначене або мовчазливо признане місце індивіда в ієрархії соціальної групи” 

[221, с. 17]. Виникнення протиріч між різними рольовими позиціями особистості, 

її можливостями і відповідною рольовою поведінкою може призвести до 

виникнення рольових конфліктів [26]. Факторами, які детермінують інтенсивність 

рольового конфлікту, є, передусім, ступінь (не)сумісності очікувань мовця; його 

особистісні характеристики; ментальні установки та ін.:  

- Du siehst, dass Gretchen krank ist! Oder entgeht dir das auch? Dass das Kind 

Pflege braucht, wird dir wohl klar sein, oder? Aber wenn dir dein Scheißhofrat 

wichtiger ist, dann geh halt zu ihm und lass das Kind allein hier liegen! 

- Ach so! Daher weht der Wind! … Soll ich die Rettung anrufen? 

- Umschläge sollst du ihr machen! Und einen Tee. Und was eine ordentliche 

Mutter in so einem Fall eben tut! (Ch. Nöstlinger, S. 117). 
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Як бачимо, конфліктність намірів декларується вже у початковій фазі 

комунікативної ситуації, причиною чого є невиконання дружиною належним 

чином ролі матері. 

Кожна конфронтація, залежно від точки зору, з якої вона розглядається, має 

інтегральні та диференційні ознаки [256, с. 27–29]. Під інтегральними, або 

інваріантними розуміються спільні для будь-якого конфлікту: біполярність 

(опозиціонування на підґрунті протиріччя), наявність суб’єктів – носіїв конфлікту 

а також активність сторін. До диференційних ознак відносяться такі, що 

визначають онтологічний статус конфлікту і відрізняють його від інших типів: 

мовлення, низька оцінка цінності міжособистісних стосунків і дисгармонія в 

міжособистісному вимірі. Сукупність ознак вербалізованого конфлікту 

схематизована у його моделі [там само]:  

Рис. 1.1. Модель вербалізованого конфлікту 

 

Множина наведених ознак дозволяє трактувати КД як своєрідну систему 

залучених у комунікативний процес і активованих учасниками інтеракції 

елементів. 

Отже, оскільки конфлікт в інтеракції виникає лише за наявності 

комунікативного контакту а внутрішнє мислення, якому бракує вербального чи 

фізичного вираження, не є конфліктом, вважатимемо конфлікт станом 

протистояння між учасниками комунікації на тлі незбігу цілей, поглядів та 

інтересів, інтерсуб’єктним феноменом, що характеризується насамперед 

неспівпадінням когнітивних просторів співрозмовників.  

Біполярність – 
опозиціонування на 
підґрунті протиріччя 

активність Наявність 
суб’єктів  

Мовленнєва діяльність Суб’єкти – особи  

Низька оцінка цінності 
міжособистісних стосунків 

Дисгармонізація 
міжособистісних стосунків 
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Розглядаючи структуру КД, Н. А. Бєлоус виділяє 7 елементів – так званих 

фаз: „зародження (наявність багатообразних протиріч при формулюванні 

комунікативної мети) + дозрівання (визначення опонента за його інтенціями; 

накопичення певної інформації про опонента із його „репертуару”) + власне 

мовленнєвий конфлікт (починається мовленнєвий прояв конфлікту засобами 

представлення комунікативних намірів) + пік (власне зіткнення іллокутивних 

домінант – наявність конфліктних мовних та мовленнєвих засобів) + розвиток 

(найбільш постійними на такому етапі є: предмет (текст) мовленнєвого конфлікту; 

факти, обумовлені пресупозиціями КД; вербалізація базових когнітивних 

цінностей опонентів КД; стратегічні цілі опонентів КД) + спад (зміна деяких 

елементів і характеристик, присутніх у конфліктній комунікативній ситуації) + 

консеквент (= наслідок) (опоненти або йдуть на поступки один одному і 

змінюють сценарій, або констатують непримириме відношення і відступають у 

протилежні сторони; вирішення конфлікту може розвиватися у двох напрямах 

(домінування згубних процесів і домінування творчих процесів) і 

характеризується наслідками, які витікають із попередніх стадій) [22, с. 15].  

Очевидно, що під час конфліктної інтеракції домінує негативна оцінка, однак 

слід розмежовувати наївне та енциклопедичне (наукове) знання про конфлікт. 

„Під час наукового переосмислення первинною виступає позитивна оцінка ролі 

конфлікту в житті людини, оскільки цей феномен є єдиним конструктивним 

рішенням протиріч, що ініціює позитивний досвід подолання труднощів; однак 

наївне сприйняття концептуалізує конфлікт вкрай негативно” [89, с. 257]. Із цього 

слідує, що КД виконує як негативну (деструктивну), так і позитивну 

(конструктивну) функцію під час комунікації. Конструктивна функція полягає в 

об’єктивації джерела протиріччя й створення умов для усунення конфлікту, у 

профілактиці стагнації відносин, стимулюванні їх розвитку та оптимізації.  

Сутність КД як дискурсивної практики зазнає безпосереднього впливу 

фактору культурної та національної приналежності комунікантів, адже відомо, що 

будь-яка особистість є носієм національно-культурної спадщини (у тому числі й у 

мовленнєвому плані), демонструючи набуті в певному соціумі навички побудови 
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соціально-значимих міжособистісних стосунків на базі узусу того чи іншого 

суспільства. У зв’язку із цим цілком виправданим при аналізі дискурсу є 

звернення до особистості – джерела можливого його перебігу – мовної 

особистості (термін уведений Ю. М. Карауловим [129]). Саме вона значною 

мірою є продуктом суспільного розвитку, походячи із соціального середовища, 

формуючись у ньому, перетворюючись на своєрідний фокус, в якому 

заломлюються численні й протилежні впливи класово-майнових, професіонально-

групових і соціально-групових, статевих і вікових, расових і етнічних, 

конфесіональних, територіальних і інших відносин. Особистість вихована своєю 

епохою, її суспільною свідомістю, психологією, культурою, системою дозволів і 

заборон. Вона включена у систему рольових функцій, приписів та очікувань [242, 

с. 9]. Відтак, мовна особистість – це людина, яка живе в певному мовному 

просторі, є носієм вербального мислення та примикає до певного колективу – 

соціуму.  

КД є структурним елементом комунікативного простору лінгвокультури. 

Оскільки національно-культурна специфіка свідомості соціуму виражається 

специфічним чином у мовленнєвій діяльності, репрезентуючи когнітивні 

структури і механізми смислотворення, притаманні певній культурі [194, с. 20], то 

механізми побудови, перебігу та подолання конфліктної інтеракції 

представниками різних етнокультур відрізняються залежно від соціокультурної 

приналежності комунікантів, де на передньому плані постає індивід як конструкт 

із багатим репертуаром когнітивних процесів свідомості. Мовна особистість, 

оперуючи засобами мови, по-своєму оцінює конфліктне комунікативне 

спілкування, що зумовлює побудову власної мовної картини світу у вигляді 

певних сформованих образів дійсності, де останні є вирішальним фактором у 

процесі взаємодії опонентів у КД. 

Таким чином, КД у дослідженні вважатимемо мисленнєво-мовленнєву 

взаємодію комунікантів, результатом якої є поява негативних емоцій на тлі 

розбіжностей в уявленнях, інтересах. КД з його багаторівневою структурою 

належить до типової комунікації та характеризується особливим типом 
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мовленнєвої поведінки, в основі якого лежить усвідомлена протидія комунікантів. 

Сучасні дослідження конфліктних інтеракцій здійснюються переважно в руслі 

прагмалінгвістики, хоча спостерігається тенденція до наукових розвідок у сфері 

когнітології, що дає можливість простежити та проаналізувати зв’язок між 

засобами вербального апарату та свідомістю і мисленнєвими процесами 

особистості. КД постає як суб’єкт-суб’єктна модель інтеракції, в центрі якої 

знаходиться мовна особистість як носій певної етнокультури.  

 

1.3 Матримоніальний конфліктний дискурс у фокусі лінгвістичних студій 

 

Дослідження сімейної комунікації перетворилось на привабливий об’єкт 

лінгвістичних досліджень не так давно, адже досі цей феномен розглядався 

переважно з позицій соціології, психології, педагогіки, економіки, права, 

етнографії та ін. На сьогодні помітна тенденція до міждисциплінарних студій у 

сфері сімейної комунікації, насамперед крізь призму соціолінгвістики та 

психолінгвістики, де сім’я виступає своєрідною мікромоделлю суспільної 

структури, соціокультурного досвіду держави і, разом з тим, являє собою досить 

стійку групу людей, між якими відбувається особисте спілкування та взаємодія 

[32; 115; 172; 190]. Отже, сім’я є досить значущим соціальним інститутом, 

оформленим малою соціальною групою – „спільністю людей, пов’язаних 

відношеннями взаємозалежності” [281, c. 46], „зібранням індивідів, які спільно 

досягають загальних цілей” [283, c. 457]. Основними ознаками малих груп, услід 

за Ш. Бюлер, вважаємо: 

1) відношення між членами групи, а також взаємовплив, без якого група 

припинила б своє існування (кровні або родинні відносини між членами сім’ї); 

2) певну фіксованість ролей (релевантними для родини є ролі БАТЬКА, 

МАТЕРІ, ДИТИНИ, ВИХОВАТЕЛЯ, ЗАХИСНИКА, УТРИМУВАЧА, НЯНЬКИ 

та ін.); 

3) наявність лідера, який має вплив на членів групи (як правило, голови 

сім’ї); 
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4) спільність цілей і самоорганізацію (спільний побут і спільне ведення 

домашнього господарства); 

5) психологічне відчуття єднання в групі (підвищену емоційну значущість 

сімейних подій); 

6) злагодженість групи (сім’я функціонує як єдиний організм, адже її члени, 

здебільшого, прив’язані до неї пожиттєво) [172, с. 56]. 

Соціологія визначає сім’ю малою соціальною групою, „члени якої об’єднані 

спільною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому контакті, що є 

основою для виникнення як емоційних відношень у групі (симпатії, неприязні й 

байдужості), так і особливих групових цінностей і норм поведінки” [327]. Проте, 

слід зазначити, що сім’я, на відміну від інших малих соціальних груп, 

вирізняється своїм відносно постійним складом, формуючись, функціонуючи і 

розвиваючись на тлі родинних стосунків. Сімейні відносини регулюються 

юридично (конституцією країни) та морально (звичаями і традиціями нації). 

Юридичний ракурс розмежовує поняття шлюбу та подружжя, трактуючи перше 

як „історично видозмінну соціальну форму відносин між чоловіком та дружиною, 

засобами якої суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя, визначає їх 

подружні, а також батьківські права й обов’язки” [189, с 137], а друге – як 

„особистісний взаємозв’язок чоловіка та дружини, що регулюється моральними 

принципами та підтримується притаманними їм цінностями” [4, с. 83], що, у свою 

чергу, відповідає нормам і звичаям того чи іншого суспільства. Оскільки норми і 

звичаї із часом зазнають змін, видозмінюється і сама сім’я, що безпосередньо 

відображається і у культурно-вербальній поведінці учасників сімейної 

комунікації.  

Проте не можна залишити поза увагою і те, що „фактори, які сприяють 

формуванню звичаїв, мають, переважно, абсолютно безособистісний характер і 

закорінені у самому факті людських відносин. Існують і більш усвідомлювані 

фактори, які сприяють відтворенню традицій. Найважливішими серед них є право 

і релігія, особливо релігія у формі організованої церкви та духовенства. Існують і 

організації, зацікавлені у збережені тих звичаїв, що знаходяться на межі 



 45 

припинення свого існування. У сучасному світі нерідко спостерігається доволі 

слабкий націоналістичний мотив, який спирається на дещо штучне заохочення 

архаїчних звичаїв” [227, с. 580]. Підтвердження висловленого фіксуємо і у 

дослідженні А. А. Бігарі, яка виокремлює найважливіші за останнє 50-ліття 

чинники впливу на організацію сучасних європейських сімейних стосунків та їхні 

наслідки:  

- ідейний (ціннісний), проявами якого є переміщення у пріоритетну позицію 

цінностей „індивідуалізм”, „кар’єризм”, „консюмеризм”, що спричинило 

зростання важливості сексуального задоволення в парах; збільшення кількості 

розлучень, відмова від раннього шлюбу та ін.; 

- феміністичний, покликаний мобілізувати жінок діяти заради своїх 

інтересів, одночасно змінюючи чоловічі й жіночі ролі, а також різні аспекти 

сімейної організації; 

- економічний, виявами якого вважалися зріст зайнятості жінок та 

підвищення оплати їх праці; 

- соціальний, що полягав у створенні соціальних програм, які були б 

покликані забезпечити за допомогою фінансових та правових ресурсів належні й 

рівні умови праці для одружених жінок та чоловіків; 

- медичний, що забезпечив запровадження ефективних методів контрацепції 

та різних методів штучного запліднення та ін. [32, с. 21–25]. 

Розвиток сімейного устрою у Німеччині зазнав значних змін. У ході 

індустріалізації (після 1945 року) тут панувала консолідована модель суспільства 

у вигляді стабільного залучення індивіда як до сім’ї, так і до професійної 

діяльності. Ця модель формувала дві відносно окремі сфери, що були ідеологічно 

міцно закріплені й пов’язані між собою набором чітких завдань, серед яких 

традиційні гендерні відносини посідали особливе місце. Роль чоловіка як 

утримувача і захисника сімейного достатку залишалася беззаперечною, батьки 

були переважно одружені й жили разом зі своїми дітьми в одному помешканні. 

Робота займала основну частину дня і, як правило, не змінювалася протягом 

усього життя [313].  
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Утім, починаючи з кінця 1960-х років, спостерігається зміна суспільних та 

економічних важелів, які поступово почали розмежовувати роботу і приватне 

життя. Традиційна робота втратила свої позиції на користь атипових форм 

зайнятості, які у 2005 році охоплювали близько третини від загальної кількості 

робочих одиниць, у той час як у жінок ця частка досягала 54 %. На додаток 

збільшився і робочий день, який тривав від 55 до 70 годин на тиждень [323, 

c. 269].  

Така реорганізація професійної зайнятості спричинила суттєві зміни у 

сімейному житті німців. Численні дослідження відмічають, що традиційна форма 

сім’ї (Vater-Mutter-Kind) уже не є найпоширенішою формою життя в Німеччині 

[306; 313; 323]. Різке збільшення середнього віку вступу в шлюб спричинило 

появу множини різноманітних форм співіснування (батьки-одинаки 

(Alleinerziehende, die Ein-Eltern-Familien), громадянські шлюби (nichteheliche 

Lebensgemeinschaften), одностатеві союзи з дітьми (gleichgeschlechtliche 

Lebensgemeinschaften mit Kindern), особи, які спільно проживають 

(Wohngemeinschaften), особи, які мешкають окремо (Getrenntlebende) та ін.). 

Загалом, у Німеччині виділяють щонайменше сім форм сучасного сімейного 

життя: 1) традиційна сім’я (батько, мати, дитина); 2) пари, які не проживають в 

офіційному шлюбі, але слідують традиціям сімейних ідеалів; 3) бездітні пари 

через обставини чи переконання; 4) пари, які не проживають в офіційному шлюбі, 

але мають дітей та орієнтуються на традиційний сімейний устрій – модель, при 

якій обидва партнери працюють і забезпечують сім’ю; 5) постмодерністський 

шлюб, який не передбачає наявність дітей, а зорієнтований на кар’єру та інтимні 

відносини; 6) сім’ї, які складаються із одного з батьків, сім’ї з дітьми, не 

зорієнтовані на традиційний устрій; 7) пари, які проживають у офіційному шлюбі, 

мають дітей, але без орієнтації на нормативний устрій [306]. 

З 1996 по 2004 рік частка сімейних формацій у Західній Німеччині склала 

4 %, а у Східній Німеччині – 9 %. Попри те, у 2004 році кількість одружених 

сімей з дітьми у Західній Німеччині сягнула 77 %, у той час як у Східній – тільки 

63 %. Частка батьків-одинаків, а також частка громадянських шлюбів з дітьми 
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склала в Західній Німеччині 18 % і 5 %, у Східній Німеччині – 25 % і 12 % 

відповідно [313, c. 12–13]. Однією з причин появи різних сімейних форм слід 

назвати збільшення випадків розлучення подружніх пар, у результаті чого нові 

партнерські стосунки одного з батьків залучають у сім’ю „чужу” людину і, як 

наслідок, дитина отримує, окрім біологічних батьків, соціального (вітчима або 

мачуху). Окрім цього, підвищились потреби і вимоги до життя, сім’ї, партнера, 

що теж внесло корективи у традиційний німецький сімейний устрій. 

Відтак, різноманіття трансформацій сімейного устрою призвело до труднощів 

у тлумаченні поняття Familie, специфічна комунікація однієї зі сфер якої є 

об’єктом дослідження. Класичне трактування сім’ї як „групи людей, що 

складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом” 

[327] уже давно далеке від істини у розвинених країнах, у тому числі й в 

Німеччині, де широкої популярності набувають різні її формації. Саме тому під 

поняттям Familie розумітимемо групу споріднених осіб, які ведуть спільне 

господарство і яких об’єднує комунікативний, інтимний і духовний зв’язки. 

З огляду на те, що сім’я, як зазначалося вище, належить до малих соціальних 

груп [115; 147; 172], сімейну комунікацію – сімейний дискурс – відносимо до так 

званого групового спілкування, де під міжособистісним спілкуванням розуміють 

„комунікацію між двома або більше особами, яка спирається на їх психологічний і 

когнітивний зв’язок, що ґрунтується на особистісно сформованих засадах” [18, 

с. 43].  

Сімейний дискурс є одним із найхарактерніших проявів неофіційного / 

побутового / буденного спілкування, оскільки домашнє середовище надає 

можливість контакту з „людиною без маски”, відкритим, щирим партнером. 

Термін „побутове спілкування” має дещо негативну метамовну конотацію: будучи 

віднесеним до предметно-тематичної сфери повсякденного спілкування, воно 

автоматично звужує коло явищ, які можуть обговорюватися у розмовному діалозі 

[44, с. 68]. Разом з тим, сімейне спілкування є найбільш економним і єдиним 

надійним способом міжособистісного контакту, оскільки в його межах 

здійснюється процес трансляції (соціалізації молодого покоління та його 
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уподібнення старшим). Будучи основним інститутом виховання, саме сім’я має у 

своєму розпорядженні можливість розвитку гармонійного начала у людини [195, 

с. 42].  

Таким чином, сімейний дискурс – це „домашнє побутове спілкування людей, 

що спільно мешкають, кровно пов’язані родинними зв’язками або вступили у 

родинні стосунки” [16]; „комунікація споріднених сімейними зв’язками осіб, якій 

притаманні: іррелевантність офіційної регламентації комунікативної поведінки, 

відсутність жорсткого сценарію комунікації, часової і протокольної 

регламентованості, порядку передачі комунікативних ходів, залежна від статі, 

віку та різновиду сімейної одиниці статусно-рольова конфігурація” [32, с. 59].   

Сім’ю можна розглядати як певну систему, адже вона складається із 

сукупності взаємозалежних елементів, яким притаманна згуртованість, ієрархія та 

гнучкість. В якості структурних елементів сім’ї як системи виділяють подружню, 

батьківську, сіблінгову та індивідуальну підсистеми, які являють собою 

сукупність сімейних ролей, що дозволяють сім’ї виконувати властиві їй функції. 

Сім’ю, як і будь-яку систему, характеризує низка ознак: 1) взаємозалежність: 

взаємний вплив окремих елементів системи; 2) холізм: окремі елементи системи, 

об’єднані в єдине ціле, набувають нових ознак, відмінних від індивідуальних 

характеристик; 3) структурна організація, основними параметрами якої є 

ієрархічність та наявність меж, що описують внутрішньосімейні відносини і 

відносини сім’ї із зовнішнім середовищем, згуртованість і рольова структура; 

4) специфічність внутрішньосімейних процесів (циркулярних, спіралеподібних, 

переривчастих, непереривчастих); 5) динамічність і здатність розвиватися; 

6) діалектика гомеостазу і розвитку [189, с. 10]. 

З огляду на те, що сім’ї притаманна системна організація, в ній 

виокремлюються підсистеми – групи комунікантів з рольовими конфігураціями: 

1) чоловік – дружина; 2) батьки > діти; 3) діти < батьки; 4) діти – діти (брати, 

сестри) [115, с. 384–387]. Примикає до такого членування сім’ї і типологізація 

власне сімейного спілкування, в якому виділяють парентальний (комунікація 

батьків і дітей), матримоніальний (інтеракція між чоловіком та дружиною) і 



 49 

дискурс сіблінгів (спілкування між дітьми) [115; 172; 190; 226]. Релевантним для 

нашого дослідження є матримоніальний конфліктний дискурс, що 

характеризується симетричними стосунками між комунікантами, передбачаючи 

статусно-рольову рівність та приблизно однаковий вік мовців, на відміну від 

асиметричних, до яких можна віднести парентальний дискурс та дискурс сіблінгів 

[226, с. 6–7].  

Оскільки комунікантами в МКД виступають споріднені особистості зі 

статусно-рольовими конфігураціями дружини / партнерки та чоловіка / партнера, 

спостерігається взаємне зближення мовленнєвої поведінки, близьке до асиміляції. 

Це пояснюється тим, що спільне проживання двох особистостей, пов’язаних між 

собою інтимними стосунками, зумовлює появу типової лише для них комунікації, 

в тому числі й деструктивної.  

Параметральну організацію МКД як елемента комунікативної ситуації 

забезпечують такі основоположні категорії: 

- простір (місце комунікативного акту – дома / за межами дому; просторові 

характеристики компонентів інтеракції; взаємне розміщення партнерів – візуальне 

/ невізуальне, контактне / неконтактне; участь і роль предметних об’єктів – є / 

немає); 

- час (наявність календарного часу інтеракції, безпосереднє відношення до 

циклічних періодів діяльності людини (робочий час / вільний час, будні / свята, 

власне час комунікативного акту, його часовий об’єм, обмеженість у часі, 

протяжність, частотність), типова узуальність хронологічної закріпленості, часова 

тривалість інтеракції; 

- тема (тема-ситуація, текстова тема, різновид тем, часова локалізація теми 

відносно часу комунікативного процесу). Загальна тематика МКД необмежена та 

прогнозована, залучена з щоденної комунікативної практики (життєві події, діти, 

знайомі та родичі), не демонструє тематичну табуйованість.  

- партнери комунікації (комунікативні ролі під час спілкування: мовець / 

слухач; соціальні ролі: постійні / непостійні; відношення соціальних ролей в 
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комунікації; комунікативна установка: тип спілкування, тональність; 

комунікативний намір) [131, с. 24–34; 190, с. 53–76]. 

Учасники МКД мають певний соціальний статус і набір ролей, як соціальних, 

так і психологічних [128; 138; 149; 218]. Соціальний статус – це соціальна позиція 

індивіда у суспільстві, пов’язана з певними правами і обов’язками. Статуси 

бувають набутими, тобто такими, яких людина досягає самостійно (наприклад, 

статус чоловіка і дружини індивіди набувають, вступивши у шлюб), і 

приписаними – отриманими під час народження (наприклад, стать, етнічна і 

расова належність, статус старшого брата при народженні в сім’ї ще однієї дитини 

та ін.). Отримуючи статус, індивід починає засвоювати притаманні цьому статусу 

соціальні ролі – комплекс стандартних загальноприйнятих очікувань [20, с. 181–

184]. Соціальна роль – це різнорівневе явище, яке включає об’єктивний і 

суб’єктивний рівні вираження спостережуваної поведінки індивіда. Якщо 

об’єктивний рівень втілює загальний стандарт представлення певної ролі, 

пов’язаної із системою норм того чи іншого суспільства, то суб’єктивний рівень 

визначається особливостями особистості [136]. Із цього впливає, що роль – це 

динамічне поняття, у той час як статус – більш статичне. Таким чином, базу 

сімейного дискурсу складає матримоніальна інтеракція комунікантів зі статусно-

рольовими конфігураціями чоловіка / партнера та жінки / партнерки – МКД. 

Близьким до статусу є уведене А. В. Занадворовою поняття „сфери 

компетенції”, під яким розуміють параметр сімейного розподілу обов’язків між її 

членами, а саме „ту область діяльності (фізичної, емоційної чи розумової), в якій 

вони визначаються найдосвідченішими, найкомпетентнішими” [112, с. 6]. 

МКД виконує множину функцій, основною з яких є деструктивна, що полягає 

у зростанні відчуття психологічного дискомфорту особистості по мірі зростання 

відчуття невирішеності конфлікту. Відбувається зсув мотиву на ціль: 

конфліктуючі сторони починають забувати про те, що їх метою є конструктивне 

вирішення конфлікту. На перший план висувається бажання завдати шкоди 

опоненту. Якщо внутрішньосімейний конфлікт набуває затяжного характеру, у 
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процесі чого багато базових потреб особистості перестають задовольнятися, то 

результатом такого конфлікту може стати розрив шлюбу:  

- Lass mich doch schlafen. Ich bin müde. 

- Du hast Anna besucht.  

- Nein. 

- Sag doch die Wahrheit.  

- Ich habe sie nicht besucht. 

- Du hast sie besucht. 

- Du spinnst. 

- Ich habe die Fahrkarte gefunden. 

- Wo?  

- In deiner Brieftasche.  

- Ich hatte geschäftlich dort zu tun… Lass mich jetzt schlafen. 

- Du hast sie angerufen? 

- Ja. 

- Warum sagst du mir das nicht? 

- Hab’ ich’s dir nicht gerade gesagt. 

- Zu spät. Jetzt kann ich dir nichts mehr glauben. 

- Lina, ich bin müde, ich kann nicht die ganze Nacht Gespräche führen, bitte 

versteh’ das doch, was kommt denn dabei heraus, wir schreien zur dunklen 

Zimmerdecke hinauf, sehen uns nicht, geraten ganz auseinander (M. Walser, S. 47).  

Наведений приклад ілюструє форму демонстрації критичного, негативного 

ставлення до партнера по комунікації з метою дисгармонізувати ситуацію задля 

визнання останнім своєї вини. Конфлікт інтересів комунікативних партнерів 

досягає свого апогею, нівелюючи кооперативні установки комунікативної події, 

що зумовлює стан невирішеності проблеми.  

Фактичний матеріал засвідчив значущість і конструктивної функції МКД, що 

адаптує сім’ю в цілому, та членів матримоніальної групи зокрема до нових умов, 

в яких вони опинились; об’єктивує джерело протиріччя і, тим самим, дозволяє 

усунути його; розкривши і усунувши протиріччя, звільнює сім’ю від негативних 
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факторів, які на них впливають, і сприяє її стабілізації; згуртовує членів сім’ї і 

орієнтує їх на захист її єдності; допомагає усунути внутрішню депресію та 

позбавитися від фрустрації; допомагає знайти необхідні засоби впливу один на 

одного; дозволяє членам сім’ї розкрити кращі якості своєї особистості й 

завоювати авторитет у сім’ї. 

- Ich meine, dass eine gute Mutter die Kinder nicht hergibt! 

- Wieso soll ein guter Vater seine Kinder hergeben? 

- Weil es angeblich einen Mutterinstinkt, aber keinen Vaterinstinkt gibt. 

- Hast du einen Vaterinstinkt? 

- Keine Ahnung (K. Lange-Müller, S. 59).  

Хоча комунікативна секвенція розпочалася з конфронтативного 

налаштування чоловіка та дружини, подальшого розвитку конфліктної ситуації не 

відбувається і, як результат, успішність комунікативної події не руйнується.  

Особливістю матримоніальної комунікації є наявність мовних стереотипів: 

специфічних мовних одиниць, фрагментів висловлень і діалогів, початків і 

завершень тих чи інших тем, часто уживаних цитат із повідомлень членів групи 

чи з текстів художньої літератури [150]. Слова та вирази сімейного лексикону – 

„фамілізми” як елементи „фаміліолекту” (соціолекту сім’ї) – забезпечені малим 

розміром сім’ї як соціальної групи, своєрідністю сімейного устрою, 

нестандартністю відносин між членами сім’ї, інтимністю сімейних стосунків 

[262], спільною апперцепційною базою та прецедентністю [190].  

Мовленнєва поведінка родини проявляється і у національно детермінованих 

стереотипах, або ж у „значеннях слів, метафор, фразеологічних словосполуках та 

прислів’ях, що становлять національномовну ідентифікацію суспільного 

стереотипу” [276, с. 374]. Кожна національна культура характеризується 

специфікою світосприйняття її носіїв, що безпосередньо відображено у мові нації, 

насамперед, у фразеологічному фонді національної мови (прислів’ях, приказках, 

фразеологізмах), який зберігає національну самобутність народу та виражає 

культурно-історичні зміни. „З одного боку, фразеологія надовго фіксує культурно 

важливу інформацію, з іншого, відмічає її швидке реагування на сучасні актуальні 
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тенденції у суспільстві, що проявляється у вигляді появи нових фразеологічних 

одиниць” [137].  

Аналіз фразеологізмів дозволяє простежити специфіку бачення німецьким 

етносом сім’ї та сімейного ладу. Зокрема, у „Німецько-українському 

фразеологічному словнику у двох томах” В. І. Гаврися та О. П. Пророченко [328] 

знаходимо релевантні для дослідження фразеологічні одиниці, які сфокусовані на 

стереотипному баченні німцями інституту сім’ї та характеристиці її „кістяку” – 

чоловіка та дружини, зокрема їхніх рольових обов’язків.  

Сім’я загалом займає одне з чільних місць з-поміж традиційних стереотипів 

німецькомовного соціуму, підтвердженням чого слугує фразеологізм eine Familie 

gründen (заснувати сім’ю). Власне, заснування сім’ї є тим важливим кроком у 

житті кожної пари, на який вона повинна наважитися, щоб перейти на новий, 

вищий щабель стосунків. Народження нової сім’ї не обмежується лише бажанням 

партнерів взяти шлюб, воно поширюється й на трансформації у широкому 

родинному колі: in eine Familie einheiraten (поріднитися), де лексема Familie 

вжита у її широкому значенні, номінуючи об’єднання двох родин в одну.  

Могутній оцінний компонент, присутній у німецькомовному 

фразеологічному фонді, простежується у висловленні es liegt in der Familie (такий 

уже цей рід, це властиве цій сім’ї), що демонструє (переважно негативну) 

характеристику не лише окремої людини, а й цілого роду як причинно-

наслідкового фактору. Принципово протилежна точка зору спостерігається у 

висловленні es kommt auch in den besten Familien vor (і в найкращих сім’ях таке 

трапляється), де негативно марковані явища чи події не пов’язуються із 

позитивною оцінкою сім’ї загалом.  

Синонімом лексеми Familie у фразеологічному фонді німецької мови 

виступає словосполучення Weib und Kind(er) (дружина й діти), що, очевидно, 

будучи початково утвореним за механізмом синекдохи – заміни цілого 

найменуванням частини / складової, – реалізує типове „чоловіче” уявлення про 

сім’ю та виступає пріоритетним елементом „чоловічої” мови. 
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Традиційно вважається, що поєднує двох людей почуття. Утім, стереотипне 

уявлення про кохання німецьким народом висвітлюється у негативному ракурсі: 

Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand (любов перетворює розумних на 

божевільних). Прислів’я підтверджує, що над формуванням і успішним 

функціонуванням сім’ї слід плідно працювати, адже з часом одного кохання для 

цього стає замало. Метафоричне перенесення ознак, притаманних людям, на 

абстрактні поняття, а саме любов та порозуміння, висвітлено у виразі was sich 

liebt, das neckt sich (милі посваряться – краще помиряться). Подружні стосунки 

відрізняються від інших інтимним характером, який безпосередньо впливає й на 

перебіг конфронтації, що в МД кардинально відрізняється від схожих ситуацій в 

інших видах дискурсивних практик, навіть неінституційних.  

Німецькі фразеологізми торкаються й проблеми добору партнера: Liebe macht 

blind (любов сліпа), метафорично підтверджуючи всесильність почуттів.  

Не залишилось поза увагою німецької народної мудрості й питання якісної 

характеристики партнерства: die Frau tut es dem Manne gleich (куди голка – туди й 

нитка, куди чоловік – туди і жінка); Mann und Weib ist ein Leib (чоловік і жінка – 

одна спілка), що підкреслює рівність чоловіка і дружини, їхню взаємну 

відповідність, певну схожість, свободу у виборі партнера відповідно до власних 

бажань та очікувань, логічність певного етапу „притирання”, адаптації та, 

зрештою, досягнення ідентичності партнерів внаслідок взаємного „запозичення” 

рис.  

Особливий інтерес викликає характеристика ролей в межах сімейного 

устрою. Приміром, фразеологізм die angetraute Frau (жарт. законна дружина) 

засвідчує принциповість питання вінчання для жінки в німецькому суспільстві, у 

той час як на чоловіка це уявлення практично не поширюється. Це свідчить, 

вочевидь, про релевантну позицію „збереження іміджу” жінки в очах інших 

людей. Ідеальна жінка у традиційному стереотипному баченні постає в ролі 

домогосподарки: die Frau im Haus (des Hauses) (господиня дому), водночас роль 

чоловіка у веденні господарства невизначена.  
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Натомість у фразеологічному фонді німецької мови віднайдено 

характеристику чоловіка, який без своєї дружини постає у вигляді безпомічного 

створіння: Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und Zweige (чоловік без 

жінки, як хата без даху). Негативну оцінку отримує і м’якотілий чоловік: er ist 

ein Weiberknecht (він під каблуком у своєї дружини), адже ідеал чоловіка 

представлено у вигляді глави сім’ї з міцним духом, витримкою і сильним 

характером.  

Підсумовуючи викладене, відмітимо, що сім’я належить до малих соціальних 

груп, однак вирізняється наявністю кровних зв’язків між її членами, інтимними 

стосунками, тісним емоційним зв’язком, що, з одного боку, регулюється законом, 

а з іншого, – традиціями та звичаями того чи іншого суспільства. З-поміж типів 

сімейного спілкування виділяємо МКД, розглядаючи його як прагматично 

позначену конфліктною спрямованістю мисленнєво-мовленнєву діяльність 

комунікантів із симетричною статусно-рольовою конфігурацією чоловіка / 

партнера та дружини / партнерки. МКД належить до побутового типу 

спілкування, характеризуючись притаманним йому лексиконом, що пов’язано із 

особливостями, традиціями, казусами та іншими факторами, які супроводжують 

кожну окрему сім’ю у процесі її формування й функціонування. Параметри МКД 

об’єднують основоположні категорії, до яких відносяться партнери, тема, простір 

і час комунікації. МКД має національно-стереотипну специфіку, ядро якої 

представлено у фразеологічному фонді німецької мови як своєрідній „душі” 

кожного народу.  

 

Висновки до розділу 1 

  

1. Стрижневою категорією дослідження є дискурс, що представляє собою 

центральну одиницю мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Характеристиками 

дискурсу виступають зв’язність та цілісність, котрі проявляються в континуальній 

смисловій пов’язаності компонентів. Важливою ознакою дискурсу постає й 

діалогічність як графічна форма репрезентації інтерсуб’єктного спілкування. 
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Основними категоріями дискурсу є учасники, умови, спосіб та організація 

спілкування, а також когнітивні механізми зберігання і передачі релевантної 

інформації, де базовою одиницею постає концепт – глобальна мисленнєва 

одиниця, котра представляє сегмент структурного знання. 

2. Розмежування форм відтворення матримоніального конфліктного 

дискурсу на художній і розмовний уможливлює здійснення його репрезентації у 

двох системах координат, що представляють авторську і побутову картини світу. 

Художній дискурс об’єктивується крізь призму внутрішнього світу та інтенцій 

автора-творця, що надає реальній дійсності суб’єктивного відтінку. Основною 

характеристикою розмовного дискурсу, на відміну від художнього, є процес 

„живої” суб’єкт-суб’єктної інтеракції, якій притаманна спонтанність, 

неофіційність, ситуативна залежність, порушення структурного і логічного 

оформлення висловлення.  

3. Під міжособистісним конфліктом розуміють багатоплановий феномен, 

котрий реалізується на тлі когнітивних, інтеракційних й дискурсивних механізмів 

неузгодженості дій та інтенцій взаємодіючих суб’єктів. Базовими аспектами 

конфлікту є його соціальна і психологічна природа в людській комунікації, саме 

тому популярності набувають лінгвістичні розвідки поняття конфлікту на 

міждисциплінарному рівні.   

4. Конфліктний дискурс репрезентує вербалізоване протистояння учасників 

спілкування, сприйманого і пережитого ними як значуща психологічна проблема, 

що вимагає свого вирішення і викликає активність сторін, спрямованої на 

подолання протиріччя і вирішення ситуації в інтересах обох або однієї зі них. 

Важливими аспектами конфліктної комунікації виступають розбіжності 

когнітивних систем комунікантів, специфіка інтерпретації повідомлення 

співрозмовником, що детермінується соціальними, культурними та 

внутрішньоособистісними установками, а також незбіг культурно-обумовлених 

характеристик комунікативної поведінки. 

5. Матримоніальний конфліктний дискурс презентує ситуації взаємодії між 

учасниками зі статусно-рольовими конфігураціями чоловіка / партнера та 
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дружини / партнерки, в яких втілюється розбіжність інтересів, цілей чи уявлень. 

Матримоніальний конфліктний дискурс, характеризуючись симетричною 

рівністю комунікантів, є сегментом спілкування сім’ї – ієрархічно організованої 

малої соціальної групи, котра характеризується кровними або родинними 

відносинами, злагодженістю цілей та дій, фіксованістю ролей, тісним емоційним 

та духовним зв’язком. Тенденція розвитку та суспільних змін Німеччини 

зумовила деформацію традиційної форми сім’ї (батько / мати / діти), що 

проявляється в утворенні нових сімейних формацій: батьків-одинаків, 

громадянських шлюбів, одностатевих союзів з дітьми, осіб, які спільно 

проживають, осіб, які мешкають окремо тощо. 

Матеріали розділу представлені у публікаціях автора: [72; 74; 81].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МАТРИМОНІАЛЬНОГО КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ 

 

 

Дослідження мовних явищ та мови в цілому передбачає, з одного боку, 

наявність цілей і конкретних задач, поставлених перед дослідником, а з іншого – 

добір методологічного апарату як інструментарію для досягнення цих цілей. 

Множина різноманітних методів та прийомів лінгвістичного дослідження, які 

існують на сьогоднішній день, має на меті комплексний аналіз різних аспектів 

мови, де найважливішим методологічним принципом є розуміння мови як 

складної багатошарової системи. Тому одним із основних завдань пошуковця 

залишається виділення із арсеналу мовознавчих методик певних технік та 

прийомів, які забезпечують адекватний опис та інтерпретацію складних 

взаємовідношень людини, мови та суспільства. 

Вивченню одиниць аналізу передує опрацювання методів, що відповідають 

певній методології. Методологія виступає, по-перше, як сукупність прийомів 

дослідження, а по-друге, як наука про метод наукового пізнання. Сучасне 

мовознавство ґрунтується на методології, визначальним стрижнем якої є 

системність. Метод – не лише спосіб пізнання, метод – категорія сутнісна, яка 

визначає міру ефективності наукового пошуку і його кінцевого результату. Під 

методом розуміємо упорядковану діяльність, спосіб пізнання і досягнення певної 

мети, що визначає шлях самого дослідження і розрізняє його етапи, конкретизує 

прийоми аналізу (цит. [27, с. 17]). Ефективність здійснення наукового 

дослідження та отримання достовірних результатів передбачає застосування 

конкретних кроків, за допомогою яких можна отримати дані про мову. 

Центральне місце тут посідає метод як специфічний спосіб пізнання, 

підкріпляючись, з одного боку, методологією, яка осмислює межі його 

застосування, його суть, способи взаємодії між суб’єктом та об’єктом у 
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пізнавальній діяльності й т. і., а, з іншого, – методиками – конкретними 

способами реалізації методів, пов’язаних із певним матеріалом [199, с. 43]. 

Таким чином, щоб здійснити адекватний аналіз взаємодії мови як складного 

об’єкта пізнання, людини та суспільства, слід не лише прискіпливо підійти до 

питання добору системи методів, але й компетентно ними користуватися, 

створюючи адекватні дослідницькі теорії.  

 

2.1 Когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення матримоніального 

конфліктного дискурсу  

 

Стан будь-якої науки у певний період її розвитку характеризується 

провідними тенденціями стилю мислення у процесі пізнання, що відносить її до 

певної парадигми. Під парадигмами розуміємо „визнані всіма наукові досягнення, 

які упродовж певного часу дають науковій спільноті модель постановки проблем 

та їх розв’язок” [164, с. 9]. Парадигму розглядають у широкому та вузькому 

розуміннях. У широкому розумінні – це панівні загальнонаукові уявлення про те, 

які вимоги має задовольняти теорія, гіпотеза, судження, щоб їх сприйняли як 

наукові [257, с. 187]. У вузькому розумінні це поняття вміщує три складники. 

Перший охоплює визнання зв’язку теоретичної лінгвістики з іншими науками, є 

уявленням про мету та завдання для наукової спільноти, на підставі чого 

з’ясовують загальну орієнтацію парадигми. Другий є безпосередньою сферою 

лінгвістичного аналізу, з його одиницями чи правилами, функціями чи 

відношеннями залежності, особливими категоріями чи параметрами мовних 

систем. Третій є сферою обраних методик і процедур, техніки аналізу, з 

прийомами і способами осягнення фактів, моделей, ставлення до формалізації цих 

фактів, форм їхнього запису [160, с. 166]. 

Відтак, у лінгвістиці спостерігається поступовий перехід від однієї парадигми 

до іншої залежно від тенденцій її розвитку та поставлених цілей. Станом на 

сьогодні панівною парадигмою є антропоцентризм, який прийшов на зміну 

структуралізму. Антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає в 
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тому, що „наукові об’єкти вивчаються перш за все за їхньою роллю для людини, 

за призначенням у її життєдіяльності, за функціями для розвитку людської 

особистості та її вдосконалення. Людина стає пунктом відліку під час аналізу тих 

чи інших явищ, вона залучена в цей аналіз, окреслюючи його перспективи та 

кінцеві цілі” [155, с. 213]. Антропоцентрична парадигма виникла в результаті 

усвідомлення того, що „мова, будучи людським встановленням, не може бути 

зрозумілою і поясненою за межами зв’язку з його творцем і користувачем” [142, 

с. 6].  

Той факт, що мова не лише зорієнтована на людину мислячу, але й 

призначена для здійснення процесу комунікації, став передумовою для 

виникнення антропоцентричного підходу у лінгвістичних студіях. Суть 

антропоцентризму полягає: 1) у залученні мовної особистості в об’єкт науки про 

мову „як такої концепції, яка дозволяє інтегрувати розрізнені й відносно 

самостійні ознаки мови” [129, с. 16]; 2) у пізнавальній діяльності, де суб’єкт 

пізнання є основним елементом пізнавальної діяльності [14, с. 18; 166, с. 501]. 

Із викладеного слідує, що антропоцентризм уміщує у фокус і дослідження і 

дослідницьку діяльність людини як суб’єкта, і творця комунікації, а аналізу 

піддається як людина, що впливає на мову, так і мова, котра впливає на людину. 

Адже саме людина як спостерігач і як носій певного досвіду формує висловлення, 

а не відтворює його в готовому вигляді, і саме мовець як суб’єкт комунікативної 

взаємодії свідомо здійснює добір мовленнєвих засобів для вираження тієї чи 

іншої ситуації.  

Пріоритетними для сучасної лінгвістики напрямками дослідження на тлі 

антропоцентричної парадигми вважаються комунікативний та когнітивний [див. 

162, с. 12]. Комунікативний підхід передбачає розвідку функцій спілкування, 

комунікативної діяльності та, насамперед, суб’єкт-суб’єктної інтеракції, що стало 

об’єктом дослідження для низки дослідників [18; 34; 83; 121; 145; 172; 181; 224; 

314 та ін.]. Основним завданням цього підходу є аналіз конкретних мовних 

одиниць та виявлення відмінностей їх функціонування в умовах комунікативної 

взаємодії – „мовленнєвого спілкування, взятого в аспекті його цілеспрямованості, 
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мотиваційної зумовленості” [121, с. 21]. Процес спілкування як головне поняття 

комунікативної лінгвістики передбачає: 1. обмін інформацією; 2. усвідомленість 

інформаційного обміну; 3. цілеспрямованість передачі інформації; 4. раціональну 

оформленість інформаційного обміну; 5. індивідуалізацію співрозмовника; 

6. зворотній зв’язок; 7. емоційний контакт зі співрозмовником [202, с. 7–10]. 

Головними ознаками комунікації є „умотивованість, цілеспрямованість, 

конвенційність, наявність спільних кодів комунікативної взаємодії (мовного, 

паравербального, культурного та ін.), спільність певного фонду знань (фоново-

ситуаційних, соціальних, культурних, енциклопедичних тощо), відповідна 

узгодженість намірів і комунікативної компетенції партнерів спілкування” [224, 

с. 29].  

Когнітивний підхід, репрезентований, насамперед, у вигляді когнітивної 

лінгвістики, фокусується на пізнавальних процесах, а також пов’язаних із ними 

механізмах отримання, обробки, фіксації та зберігання інформації, де мова 

виступає базовим інтегратором під час формування у свідомості людини 

пізнавальної активності і, як наслідок, засобом для комунікативної діяльності 

індивіда. Дослідженню функціонування мови та окремих її одиниць у руслі 

когнітивної лінгвістики присвячені праці таких вчених, як А. П. Бабушкін [15], 

М. М. Болдирєв [38–40], В. З. Дем’янков [84], С. А. Жаботинська [95–105], 

В. І. Карасик [123–128], Ю. М. Караулов [129], А. А. Кібрік [130], О. С. Кубрякова 

[152–162], А. П. Мартинюк [175–176], З. Д. Попова [201–202], А. М. Приходько 

[203–205], Ю. С. Степанов [238–240], Й. А. Стернін [202], Л. В. Цурікова [261], 

І. С. Шевченко [266; 312], W. Croft [283], R. Langacker [300–301], G. B. Newby 

[305], P. J. Peverelli [307], M. Schwarz [315] та ін. Мета когнітивної лінгвістики як 

напряму, що усвідомлює мову як загальний когнітивний механізм, є дослідження 

системи і встановлення найважливіших її принципів, розуміння того „якою має 

бути ментальна репрезентація мовного знання і як це знання „когнітивно” 

переробляється, тобто яка „когнітивна дійсність” [84, с. 22]. 
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Теоретична концепція когнітивного підходу до семантики може бути 

представлена у вигляді постулатів, сформульованих А. Н. Барановим і 

Д. О. Добровольським [17]:  

1. примат когнітивного (за значеннями слів стоять тісно пов’язані з ними 

когнітивні структури);  

2. нерелевантність протиставлення лінгвістичного та екстралінгвістичного 

знання (когнітивна лінгвістика, на відміну від традиційної і структурної 

лінгвістики, звертаючись до категорії знання як базової одиниці, не протиставляє 

лінгвістичне та екстралінгвістичне знання, дозволяючи використовувати одну і ту 

ж метамову для опису знань різних типів);  

3. тенденція до економії зусиль (принцип економії стосовно функціонування 

мовної системи визначає взаємодію між мовними і когнітивними структурами, 

виражаючись переважно у вигляді фреймів та прототипів);  

4. множинність втілення когнітивних структур у мові (одна і та ж когнітивна 

структура може виражатися за допомогою різних значень одного і того ж слова 

(полісемія) або значень різних слів (синонімія), із чого випливає, що різні 

значення одного слова можуть виявитися результатом модифікацій єдиної 

когнітивної структури);  

5. неоднорідність плану змісту мовного вираження (когнітивні структури 

принципово нелінійні й при їх мовному втіленні вимагають спеціальної 

„упаковки”; перехід від нелінійної структури до її лінійного подання завжди 

супроводжується тим, що експліцитно виражається лише невелика частина 

когнітивної структури, а інші частини можуть бути присутніми в імпліцитному 

вигляді);  

6. множинність семантичного опису (наявність у плані змісту сутнісно різних 

компонентів вимагає використання при семантичному описі різних метамов);  

7. значимість нестандартних вживань (значна частина лексичних одиниць 

використовується в дискурсі з явним порушенням тих чи інших норм, що 

призводить до ефекту мовної гри, стилістичних невідповідностей, відхилень від 

стандартних правил комунікації; утім опис нестандартних вживань мовних 
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виразів може сприяти виявленню тих компонентів плану змісту висловлювання, 

які зазвичай виключалися з розгляду).  

Дослідження дискурсу як мисленнєво-комунікативної діяльності вимагає 

поєднання методик обох напрямів, адже „для вирішення цілої низки актуальних 

проблем сучасної лінгвістики необхідний своєрідний синтез зазначених парадигм 

знань” [162, с. 12–13]. Очевидно, що закономірності формування і зберігання 

інформації засобами мови можуть бути досліджені когнітивною лінгвістикою, а їх 

передача є безпосереднім об’єктом лінгвістики комунікативної. „В результаті 

обробки узагальненої комунікативно значущої інформації, отриманої з усього 

попереднього дискурсивного досвіду, у свідомості індивіда складаються 

прототипні когнітивні моделі, або схеми, комунікативних ситуацій, що 

репрезентують типові співвідношення між їх учасниками і обставинами. У 

процесі дискурсивної взаємодії ці когнітивні моделі наповнюються конкретним 

комунікативним змістом” [261, с. 8].  

„Функції мови як знаряддя комунікації і як знаряддя пізнання світу пов’язані 

нерозривно. Мова за своїм призначенням є когнітивно-комунікативна система. 

Вивчаючи ту чи іншу мову, треба не випускати з виду нерозривний зв’язок двох 

головних його функцій – когнітивної та комунікативної [242, с. 51]. 

Усвідомлюючи сказане, О. С. Кубрякова говорить про формування когнітивно-

дискурсивної парадигми [162], у завдання якої входить побудова моделі мовної 

комунікації як основи обміну знаннями [177, с. 12]. 

Поєднання методик двох систем координат (когнітивної та дискурсивної / 

комунікативної) покликане відобразити всю багатогранність системних явищ 

мови у поєднанні з людським фактором, а саме дослідити дискурс від формування 

і зберігання релевантної інформації (в рамках когнітивної лінгвістики) до її 

трансляції (засобами комунікативної лінгвістики).  

Утім слід зазначити, що застосуванню сучасних методів дослідження в галузі 

когнітивно-дискурсивної парадигми передує традиційна методика, розроблена 

ученими в галузі „класичної лінгвістики”. Підтримуючи думку 

С. А. Жаботинської, що когнітивна лінгвістика „є, по суті, продовженням 
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лінгвістичної семантики” [101, с. 254], вважаємо останню тим базовим 

підґрунтям, нехтування яким є неприпустимим під час дослідження одиниць мови 

в сучасних лінгвістичних студіях. Цього питання торкається і О. С. Кубрякова, 

вважаючи, що семантичний аналіз пов’язаний із роз’ясненням мовної одиниці, в 

той час як концептуальний звернений до знань про світ. Семантичний аналіз 

спрямований на експлікацію семантичної структури номінативної одиниці, 

уточнення денотативних, сигніфікативних і конотативних значень; 

концептуальний же аналіз передбачає пошук тих загальних концептів, які 

підведені під один знак і представляють буття знака як маркера відомої 

когнітивної структури [160, с. 85]. С. А. Жаботинська розмежовує семантичний та 

концептуальний аналіз за двома основними критеріями – ступенем абстрагування 

і композиційності: з ракурсу першого, сутностям, які використовуються в 

концептуальному аналізі, властивий більш високий ступінь абстракції порівняно з 

тими, що фігурують у семантичному аналізі; з ракурсу критерію композиційності, 

для семантичного аналізу достатньо виявити перелік елементів, що входять до 

складу значення, в той час як при концептуальному аналізі ці елементи повинні 

бути співвіднесені між собою і об’єднуватися в складі деякої концептуальної 

(схемної) структури [97, с. 82]. 

Таким чином, когнітивно-комунікативний підхід до вивчення проблем 

дискурсу, репрезентуючи когнітивно-дискурсивну субпарадигму лінгвістичних 

досліджень, не лише збагачує методологічну базу „класичної” лінгвістики 

новітніми підходами, а й інтегрує її усвідомленням людини як центральної фігури 

процесу комунікації в межах антропоцентричної парадигми. 

Усвідомлюючи викладене, вважаємо доцільним у дослідженні 

матримоніальної конфліктної дискурсивної практики застосування як 

традиційних методів семантики і лінгвостатистики, так і сучасних методів 

когнітивної та комунікативної лінгвістики, що дозволить всебічно та комплексно 

дослідити дискурсивні ситуації співпраці комунікантів зі статусно-рольовими 

конфігураціями чоловіка та дружини, прагматично марковані конфліктною 

спрямованістю. 
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2.2 Етапи аналізу та методи дослідження німецькомовного 

матримоніального конфліктного дискурсу  

 

Дослідження когнітивної структури та комунікативної реалізації МКД 

шляхом використання методів структурної, когнітивної та комунікативної 

лінгвістики проводилось у кілька етапів.  

Фундаментом для проведення дослідження МКД став збір матеріалу з двох 

аналізованих способів репрезентації – художнього і розмовного. Основними 

критеріями добору матеріалу були: 1) участь чоловіка / партнера та дружини / 

партнерки у комунікативному процесі; 2) наявність конфліктної складової у 

міжсуб’єктній інтеракції. Вибірка на тлі художнього дискурсу здійснювалась на 

базі персонажного мовлення, не наближеного до розмовного спілкування, а саме 

діалогів конфліктної спрямованості між комунікантами зі статусно-рольовими 

конфігураціями чоловіка та дружини, із сучасних німецьких художніх творів. Збiр 

зразкiв розмовного матримоніального дискурсу практично унеможливлюється 

„етичними чи юридичними аспектами, (оскiльки нiмецьке суспiльство з його 

пiдкресленою увагою до дискретностi та заxищеностi особистого простору 

iндивiда всiляко заxищає його вiд вторгнення), темпоральною пролонгованiстю i 

„парадоксом спостерiгача” – девальвацiєю автентичностi мовцiв з моменту їx 

перетворення на інформантів” [190, с. 115–116]. Неможливість безпосереднього 

збору такого матеріалу, проблемність його фiксацiї компенсуємо ситуацiями з 

сучасниx нiмецькомовниx xудожнix фiльмiв i серiалiв вiдповiдної тематики, якi, з 

огляду на процес продукування – створення автором сценарію, його опрацювання 

знімальним колективом, „оживлення” грою акторiв, кожен з якиx модифікує 

авторський текст комплексом вербальних і невербальних елементів, 

перетворюючи його в дискурс – є максимально наближеними до реальності 

зразками МКД. Загалом, методом суцільної вибірки отримано близько 1000 

інтеракцій із кожного різновиду МКД.  
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Для об’єктивності результатів обсяг вибірки піддано комп’ютерній 

калькуляції, в результаті чого було отримано загальний обсяг художнього у 22137 

слововживань та розмовного дискурсу у 21252 слововживання.  

Перший етап. Виходячи із гіпотези про те, що художня та розмовна форми 

репрезентації МКД демонструють різнокатегоріальну дивергентність, вважаємо за 

доцільне зіставити їх лексичну наповнюваність, під якою розуміємо вміст і 

насиченість матримоніального спілкування конфліктної спрямованості 

повнозначною лексикою. Процедура порівняння лексичної наповнюваності МКД 

здійснювалася шляхом інвентаризації лексичного складу корпусу виокремленням 

у ньому іменників, дієслів та прикметників із застосуванням традиційного для 

структурної лінгвістики індуктивного методу, який передбачає аналіз мовного 

матеріалу від його накопичення до подальшої систематизації та встановлення 

функціональних особливостей у МКД і, як результат, отримання „на підставі 

знання про окреме <…> висновку про загальне” [139, с. 11], коли на тлі 

комунікативних ситуацій між комунікантами зі статусно-рольовими 

конфігураціями чоловіка та дружини, прагматично маркованих конфліктною 

спрямованістю, формується картина світу МКД. Відтак, у процесі аналізу вдалося 

виявити різну лексичну наповнюваність двох способів репрезентації МКД, що 

відображає їх специфіку та індивідуальний характер.  

Другий етап дослідження полягав у категоризації корпусу МКД на лексико-

семантичні групи (ЛСГ), усвідомлювані як слова однієї частини мови, об’єднані 

основною (ядерною) семою [320]. Категоризація, будучи разом із 

концептуалізацією основоположною категорією когнітивної лінгвістики, „являє 

собою головний спосіб надання сприйнятому світу впорядкованого характеру, 

дозволяє систематизувати спостережуване і побачити в ньому схожість одних 

явищ на противагу розбіжності інших” [162, с. 85]. Така операція дає можливість 

не лише підвести певне явище під конкретну рубрику (категорію), а й членувати 

увесь (зовнішній і внутрішній) світ людини згідно характеристик її 

функціонування і буття шляхом зведення різноманітних явищ до меншого числа 

розрядів або груп. Процес категоризації пов’язаний чи не з усіма когнітивними 
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механізмами і системами у пізнавальній діяльності індивіда, а також із 

мисленнєвими операціями – порівняння, ототожнення, встановлення подібності / 

розбіжності й т. д. 

Отже, групування лексичного складу МКД здійснювалося шляхом віднесення 

повнозначних слів однієї частини мови, пов’язаних з однією і тією ж областю 

позамовної дійсності та об’єднаних хоча б однією спільною лексичною 

парадигматичною семою, до лексико-семантичної групи, які, у свою чергу, 

об’єднувались у парцели – різночастиномовні лексико-тематичні групи.  

Для фільтрації даних та встановлення релевантних парцел, тобто таких, які 

вважаються значущими для цього підвиду дискурсу, застосовано статистичні 

методи дослідження, які у вітчизняній науці набули широкого використання, 

дозволяючи здійснити об’єктивний аналіз, що виявляє системні ознаки мови і 

взаємозв’язки мовних явищ різних рівнів та забезпечує репрезентативні 

неспростовні результати. Серед розмаїття статистичних методів на цьому етапі 

дослідження використано критерій χ2 та коефіцієнт взаємної спряженості 

Чупрова К. Критерій χ2 дозволяє встановити різницю емпіричних величин від 

теоретично очікуваних і вираховується за формулою 
2

2 (O E)
E




  ,     (2.1) 

де О – фактично наглядні величини; Е – теоретично очікувані. 

За допомогою критерію χ2 можна визначити наявність відповідностей чи 

розбіжностей між розподілом отриманих величин, а також встановити 

статистичну значущість останніх, однак такий метод не визначає сили зв’язку між 

досліджуваними частотними даними. Для цього використовується коефіцієнт 

взаємної спряженості Чупрова К, який вираховується за формулою 
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де N – загальна кількість спостережень, r – кількість рядків у таблиці, c – кількість 

стовпчиків [169, с. 156–160]. 
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Таким чином, використання критерію χ2 у дисертаційному дослідженні 

обґрунтовано тим, що він дає змогу порівняти розподіл конкретних об’єктів на 

базі вимірювань кількісних даних з метою встановлення їх значущості у двох 

незалежних вибірках, у цьому випадку – у різних способах репрезентації МКД. 

Відтак, важливість застосування статистичних методів аналізу одиниць мови має 

за мету звести до мінімуму суб’єктивність пошуковця як людського фактору під 

час фільтрації величин шляхом точного зіставлення будь-яких лінгвістичних 

об’єктів, ознаки яких виражені у числових величинах. 

Уявляючи МКД як складне ментальне утворення, ієрархічна впорядкованість 

якого постає в іпостасі концепт → парцела (набір концептів) → домен (набір 

парцел), за допомогою представлених статистичних методів виділяємо релевантні 

для кожного підвиду МКД (художнього і розмовного) парцели та концепти, котрі 

конституюють його склад.  

Третій етап. Наступна процедура дослідження передбачає тематичне 

групування релевантних парцел у домени, які представляють собою вершину 

системної організації ментального ресурсу МКД. Такими доменами 

встановлюються MENSCH / ЛЮДИНА, TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ та 

UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ.  

Уявлення про МКД як складну багаторівневу систему спричинює 

необхідність фреймової реконструкції взаємозв’язків парцел у межах кожного 

домену та порівняння їх на тлі художнього та розмовного дискурсів. Фреймова 

організація дискурсу представляє собою когнітивно-дискурсивне моделювання 

комунікативного процесу, яке характеризується векторним спрямуванням: не 

тільки той чи інший підвид дискурсу „концептуально” організований, але й 

концепти, представляючи знання на фреймовому рівні, формують підвид 

конкретного дискурсу. З цього слідує, що фрейми, будучи центральною фігурою 

представлення знань [105; 300], виконують функції ієрархічно організованої 

структури даних, яка акумулює знання про певну стереотипну ситуацію. „Фрейм 

– це сукупність збережених у пам’яті асоціацій, його можна зіставити з „кадром”, 

у рамки якого потрапляє все, що типово і суттєво для певної сукупності обставин” 
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[15, с. 19]. „Фрейм допомагає нам „домальовувати” в думці те, чого ми не бачимо, 

але що повинно мати місце. Увійшовши в будь-яку кімнату, не бачачи її цілком, 

ми, тим не менш, знаємо про існування чотирьох стін, підлоги і стелі, одного або 

декількох вікон, мінімум однієї пари дверей” [242, с. 49].  

З точки зору репрезентації знань мова завжди розглядалась як певна форма, 

яка вирізняється дискретністю по відношенню до недискретних концептуальних 

сутностей [40, с. 68]. Слід відзначити відсутність чітко окреслених меж між 

мовним значенням та людським досвідом, іншими словами, неперервність 

переходу від мови до досвіду. Відповідно, вивчення залежності мовного значення 

від пізнавального досвіду людини знаходиться в центрі уваги фреймової 

семантики як лінгвістичної концепції [39, с. 37], адже фрейм має 

міждисциплінарний характер і, інтегруючи сфери знань лінгвістичного і 

нелінгвістичного характеру, дає змогу пояснити різні мовні феномени з позиції 

когнітивного аналізу. Багато науковців вбачають у фреймі універсальну 

категорію, яка об’єднує різнопланові знання людини, її досвід і характеризується 

максимальною формалізованістю та енциклопедичністю. На противагу простому 

наборові асоціацій, фрейми містять основну, типову і потенційно можливу 

інформацію, яка структурована даними одиницями представлення знань [186, 

с. 3], смисловий каркас майбутнього висловлення. Це означає, що будь-яка 

когнітивна одиниця, будучи результатом діяльності людини і проходячи процес 

вербалізації на домовному етапі, постає у вигляді фрейму.  

При описі концептів вказуються лише ті їхні ознаки, які є спільними для усіх 

реальних об’єктів певної предметної області й характерні для просторово-часової 

ситуації, що розглядається. Такий опис назвемо концептуальною моделлю 

предметної області, яка вміщує структурні компоненти (концепти), 

репрезентуючи параметр мисленнєвої установки людини. Ситуаційний компонент 

бази знань містить факти (уже відомі знання) про ознаки реальних об’єктів цієї 

предметної області. У такому розумінні фрейм постає категорією, яка власне і 

включає в себе таку предметну область, зокрема додаткову інформацію про 

спосіб її інтерпретації. 
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В основу фреймового моделювання МКД покладено систему фреймів 

С. А. Жаботинської [95–105], яка розрізняє п’ять базових фреймів: предметний, 

акціональний, посесивний, таксономічний та компаративний.  

У предметному фреймі одна і та ж сутність (ЩОСЬ або ХТОСЬ) 

характеризується за своїми кількісними, якісними, буттєвими, локативними і 

темпоральними ознаками. Вони представлені в наборі пропозицій, де між 

предметом і його ознаками встановлюється зв’язок є/існує: 

(а) ЩОСЬ є СТІЛЬКИ (кількість);  

(б) ЩОСЬ є ТАКЕ (якість);  

(в) ЩОСЬ є/існує ТАМ (місце);  

(г) ШОСЬ є/існує ТОДІ (час); 

(ґ) ЩОСЬ існує ТАК (спосіб).  

Акціональний фрейм виділяється на основі пропозиції, яка включає предмет-

агенс і виконуваний ним акт, позначений дієсловами діє/робить, розрізняючи: 

(а) схему стану/процесу: ХТОСЬ/ЩОСЬ-агенс діє; 

(б) схему контакту: ХТОСЬ/ЩОСЬ-агенс діє на КОГОСЬ/ЩОСЬ-пацієнс; 

(в) схему каузації: ХТОСЬ/ЩОСЬ-каузатор робить ЩОСЬ-фактитив. 

Посесивний фрейм демонструє зв’язок ЩОСЬ-володар має ЩОСЬ-

приналежне і розгалужується у три основних субфрейми:  

(а) ЩОСЬ-ціле має ЩОСЬ-частину”;  

(б) ЩОСЬ-контейнер має ЩОСЬ-вміст;   

(в) ЩОСЬ-власник має ЩОСЬ-власність. 

Таксономічний фрейм є підставою для відношень категоризації, які також 

специфікуються у трьох субфреймах:  

(а) ЩОСЬ-індивид є ЩОСЬ-вид;  

(б) ЩОСЬ-індивід/вид є ЩОСЬ-рід;  

(в) ЩОСЬ-індивід є ЩОСЬ-іпостась. 

Компаративний фрейм, що виникає на основі таксономічного фрейму, 

представлений субфреймами тотожності, схожості й подібності:  
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(а) тотожність пов’язана із підведенням референта під певну природну 

категорію, вид або рід – ЩОСЬ-референт є (наче) ЩОСЬ-корелят; 

(б) схожість спирається на аналогію як виділення спільних рис у членів тієї 

самої категорії – ЩОСЬ-референт є наче ЩОСЬ-корелят;  

(в) подібність, що є підставою концептуальної метафори, уможливлює 

встановлення спільних рис у членів різних категорій – ЩОСЬ-референт є наче-б-

то ЩОСЬ-корелят. 

У результаті фреймового моделювання МКД виникає складна система з 

кількома рівнями, яка постає в іпостасі „мережі-в-мережах”, де кожна із цих 

концептуальних мереж (незалежно від її місця в ієрархії) може бути 

реконструйована засобами фреймового аналізу.  

Четвертий етап. Розглядаючи когнітивний вимір МКД як складну 

багатогранну ієрархічно впорядковану систему концептів, слід звернути увагу на 

той факт, що не всі концепти є рівнозначними згідно їх питомої ваги в дискурсі. 

Саме тому ми, послуговуючись класифікацією концептів А. М. Приходька, 

поділяємо концепти на метахтони, автохтони та аллохтони [203, с. 245–246]. 

Метахтон – це ім’я дискурсу, у випадку МКД метахтоном вважаємо концепт 

MATRIMONIALER KONFLIKT. Не вдаючись до скрупульозного аналізу його 

багаторівневої структури, оскільки це не передбачено завданнями дослідження, 

обмежуємо своє уявлення про його поняттєвий сегмент шляхом компонентного 

аналізу лексеми Кonflikt на базі дефініцій з 10 німецькомовних лексикографічних 

джерел, що дозволило встановити її ядерно-периферійну структуру, та про 

ціннісний сегмент шляхом семантичного аналізу основних фразеологізмів, 

зафіксованих у німецько-українському фразеологічному словнику під редакцією 

І. І. Гаврися та О. П. Пророченко [328].  

Автохтони – це значущі для певного дискурсу, дискурсотвірні концепти, які є 

типовими і регулярними в його межах. „Концепти-автохтони є основними 

складовими та смисловими домінантами, категоріальними одиницями основи 

його концептосистеми, які транспортують набір ознак, дозволяючи мовцям 

розрізняти елементи моделі, надаючи певного обсягу інформації про модель, 
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демонструючи наявність / відсутність зв’язків між її складовими” [190, с. 100]. З 

огляду на викладене, автохтонами МКД будемо вважати тематизовані у ньому 

смислі, концепти, що входять до складу релевантних парцел, встановлених 

методами статистичних підрахунків (наприклад, для художнього МКД – ZEIT / 

ЧАС, GEFÜHL / ПОЧУТТЯ, GELD / ГРОШІ, ARBEIT / РОБОТА, ERHOLUNG / 

ВІДПОЧИНОК, BEWERTUNG / ОЦІНКА, для розмовного – 

FAMILIENMITGLIEDER / ЧЛЕНИ РОДИНИ, KÖRPERTEILE / ЧАСТИНИ ТІЛА, 

ESSEN UND GETRÄNKE / ЇЖА ТА НАПОЇ, KLEIDUNG / ОДЯГ, GEBÄUDE / 

СПОРУДИ, KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT / КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

та ін.). Аллохтони – це концепти, які мають нетиповий характер для того чи 

іншого дискурсу. Аллохтонами МКД вважаємо усі концепти, які були 

зафіксовані, однак не продемонстрували статистичної значущості і, таким чином, 

є нерегулярними, випадковими для МКД. 

П’ятий етап дослідження передбачав необхідність встановлення системних 

зв’язків між автохтонами в межах концептуальних просторів МКД з метою 

прослідкувати тенденції взаємодій дискурсотвірних концептів, а також їх 

„активність” у концептосистемі. Для виконання цього завдання послуговуємось 

коефіцієнтом лінійної кореляції, що дозволить виявити наявності чи відсутності 

певних зв’язків або залежностей між досліджуваними об’єктами. За словами 

В. В. Левицького, лінійна кореляція між ознаками передбачає, що зі збільшенням 

значень однієї ознаки збільшується або зменшується в певному порядку значення 

іншої ознаки. Якщо збільшення значень однієї ознаки супроводжується 

зростанням значень іншої, то говорять про позитивну кореляцію; якщо зв’язок 

між значеннями ознак характеризується зворотними відношеннями, то говорять 

про негативну кореляцію. Величина коефіцієнта кореляції варіюється в межах від 

-1 до +1; якщо між досліджуваними ознаками немає ніякої статистичної 

залежності, величина коефіцієнта кореляції буде дорівнювати нулю або близька 

до нуля. Для обчислення коефіцієнта кореляції використовується формула  

i i

2 2
i i

(x x)(y y)
r

(x x) (y y)

  


   
,     (2.3) 
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де r – коефіцієнт лінійної кореляції, ∑ – сума одержаних у результаті операцій 

величин, xi – значення першої ознаки, уi – значення другої ознаки, x  – середня 

(теоретична) величина значень першої ознаки, у – середня величина для другої 

ознаки [169, с. 151–152].  

Процедура виявлення системних зв’язків автохтонів передбачає також 

встановлення їх статистичної сили, розмежовуючи статистично сильні, середні та 

слабкі зв’язки між ними.  

Смислового ж навантаження концептуальні зв’язки набувають у певному 

контексті, іншими словами когнітивні моделі наповнюються конкретним 

комунікативним змістом у процесі суб’єкт-суб’єктої інтеракції. Така трансляція 

пучків інформації на практиці дає змогу розгледіти суть та тип відношень між 

конституентами. Дослідження корпусу дозволило виявити наявність чотирьох 

типів взаємозв’язку між концептами, а саме відношення перетину, координації, 

слідування та каузації, репрезентованих на тлі досліджуваного корпусу МКД у 

межах діалогічної єдності із зазначенням статистичної сили залежно від 

показників коефіцієнта лінійної кореляції. 

Графічне моделювання таких зв’язків та концептосистем розмовного і 

художнього МКД загалом здійснювалося за допомогою методики когнітивного 

картування – „побудови інформаційної моделі повідомлення або дискурсу в 

цілому, що містить ментальні репрезентації змісту та жанру текстового складника 

комунікації, представляє глобальну картину кореляції та функціонування 

смислових програм, зумовлених інтенціями, стратегіями продукування та 

сприйняттям повідомлення й інтерактивністю комунікантів” [224, с. 135–136]. 

Застосування цієї методики дозволяє вибудувати унікальну когнітивну карту 

дискурсу, під якою розуміємо „навігаційний когнітивний механізм обробки, 

збереження та використання інформації про оточуюче середовище, рухливу 

парадигму моделей та інформаційних архівів, здатну змінюватися, поповнюватися 

й ускладнюватися при взаємодії із дійсністю” [190, с. 170–171]. Такого роду 

моделювання сприяє визначенню „активності” автохтонів, тобто встановлення 

тих дискурсотвірних концептів, які частіше / рідше беруть участь у створенні 
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зв’язку з іншими концептами. Унікальність та неповторність когнітивних карт дає 

можливість провести паралелі між розмовним та художнім підвидами МКД, 

наочно простеживши їх спільні та відмінні риси. Саме останні дозволяють 

говорити про певну своєрідність художньої та буденної картин світу 

представника німецького етнопростору.   

 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Дослідження МКД як складного багатогранного явища передбачає 

системний підхід до вибору методологічного апарату як запоруки проведення 

успішного та якісного аналізу мовних явищ під час суб’єкт-суб’єктної інтеракції, 

за допомогою яких можна сформувати знання про закономірності мисленнєво-

мовленнєвої діяльності індивіда у цій життєвій сфері.  

2. Вихід на авансцену антропоцентричної парадигми як панівного стилю 

мислення підносить на пріоритетний рівень людину, мова якої виступає в ролі 

інструмента в процесі формування висловлення. Провідними на тлі 

антропоцентризму вважається як когнітивна, котра вивчає механізми пізнання 

світу, сприйняття, обробки і фіксації інформації, а також їх передачі засобами 

мови, так і комунікативна лінгвістика, яка досліджує різноманітні форми 

мовленнєвої взаємодії людини у процесі її життєдіяльності. Відтак, когнітивно-

дискурсивний підхід до вивчення мовних явищ націлений на комплексний аналіз 

ментальних та комунікативних процесів дискурсу, який постає у вигляді складної 

багаторівневої ієрархічно впорядкованої системи концептів. 

3. Використання палітри методів дослідження з арсеналу як системно-

структурної, так і когнітивно-дискурсивної лінгвістики сприяє розширеному та 

всебічному дослідженню комунікативних ситуацій співрозмовників зі статусно-

рольовими конфігураціями чоловіка та дружини, прагматично маркованих 

конфліктною спрямованістю. З арсеналу структурно-семантичної лінгвістики 

використано індуктивний та описовий методи, компонентний аналіз. З-поміж 
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когнітивно-дискурсивних методик застосовано когнітивне картування та 

фреймове моделювання. Доцільність статистичних методів (критерій χ2, 

коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова К та коефіцієнт лінійної кореляції) 

зумовлюється прагненням до усунення суб’єктивності та отримання 

результативних неспростовних результатів поетапного проведення розвідки. 

Матеріали розділу викладені у публікаціях автора: [71; 73; 80]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОГНІТИВНИЙ РЕСУРС НІМЕЦЬКОМОВНОГО 

МАТРИМОНІАЛЬНОГО КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ 

 

 

Головною тенденцією розвитку науки про мову сьогодення є дослідження 

„комунікативної взаємодії індивідів, орієнтованого на їх діалогічне 

взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища та культури” 

[222, с. 7]. Саме тому у лінгвістичній науці спостерігається перехід від однієї 

домінуючої парадигми до іншої, що „не має на увазі її буквальної заміни або 

повного заперечення, а, швидше, виражається в зміні наукових метафор, точок 

зору про мову, нових пріоритетах, методах і перспективах. Відповідно, 

переглядається статус самої науки про мову поруч із іншими сферами знання, 

інакше визначаються її предмет, цілі й основні дослідницькі постулати, 

виникають нові міждисциплінарні зв’язки, а часом і нові „прикордонні” 

дисципліни з характерними подвійними назвами” [172, с. 11]. Зосередження уваги 

на когнітивно-комунікативній діяльності індивідуума проявляється передусім в 

інтересі до процесів породження і сприйняття мови, розробці алгоритмів, що 

пояснюють нові моделі мовленнєвої взаємодії. Одна з таких моделей, 

представлена в рамках когнітивної лінгвістики, „ставить своїм головним 

завданням дослідження механізмів вилучення, зберігання і передачі знань за 

допомогою мови” [142, с. 60]. Втілення цього завдання відбувається з опорою на 

лексико-семантичний ярус мови, адже у більшості робіт з когнітивної лінгвістики 

в якості основного об’єкта виділяють концепти, формою репрезентації яких 

виступають лексичні одиниці [202]. Сутність категорій лінгвокогнітивного 

моделювання, де когнітивні моделі складають основу лінгвістичних систем, 

дозволяючи залежно від мотиву, інтенції і задуму ефективно вибудовувати у 

просторі відповідні ситуації та аналізувати їхні складові елементи, постає 

основним об’єктом когнітивно-дискурсивної парадигми.  
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3.1 Лексико-семантичний вимір матримоніальної конфліктної комунікації 

 

У процесі еволюції людство виробило здатність спілкуватися за допомогою 

мови, основною одиницею якої є слово. „Ми здатні дістатися до думки лише 

через слова (ніхто досі не винайшов іншого способу)” [51, с. 293] – це влучна 

констатація того факту, що смисл створюється і являється людині лише через 

символ (знак, образ). І, згідно з тлумаченням О. С. Кубрякової, якщо концепт – це 

вербально виражений смисл, то власне мовознавча проблематика в його вивченні 

пов’язана з визначенням області об’єктивації цього смислу і рівнем його 

комунікативної реалізації. Зокрема, слово служить своєрідним „містком” від 

почуттєвого сприйняття до інтелектуальної діяльності, оскільки в значенні слова 

відображаються результати попередньої когнітивної діяльності людини. У своїй 

сукупності слова розгортають перед нами певну картину світу як результат 

категоризації, присутній у свідомості людини [162, с. 13]. Мова загалом і слово як 

її центральний елемент фіксує, зберігає і транслює знання, відображаючи 

динаміку нашого пізнання.  

Будучи „мікрокосмосом людської свідомості” [119, с. 318], сутність слова, 

разом з тим, полягає у єдності лексичної та граматичної семантики, а отже, усі 

слова є семантично навантаженими. Асемантичних слів не буває, проте, вони 

різняться за ступенем наповнення значенням та, відповідно, поділяються на 

повнозначні й неповнозначні (службові). Під „лексичною наповнюваністю 

комунікативної ситуації конфлікту розуміємо її насиченість повнозначною 

лексикою” [41].  

Розкриття та порівняння лексичної наповнюваності конфліктних інтеракцій в 

художньому та розмовному дискурсах здійснювалося шляхом інвентаризації 

лексичного корпусу виокремленням у ньому повнозначних слів. Ю. Д. Апресян 

вважає, що описати структуру мови можливо шляхом виокремлення її 

елементарних одиниць на усіх рівнях аналізу, встановлення класів цих 

елементарних одиниць, а також законів поєднання елементів різних класів [10, 

с. 50]. Не будучи прибічниками гомогенної класифікації лексики, зосереджуємось 
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на гетерогенній класифікації, яка поєднує в собі кілька критеріїв [269], адже 

тільки комплексний підхід (семантичний, синтаксичний і морфологічний) дає 

змогу максимально достовірно здійснити класифікацію лексичного складу 

текстового відбитка комунікативної ситуації (у тому числі й конфліктної). Утім 

варто підкреслити, що домінантним критерієм у рамках гетерогенної класифікації 

став саме семантичний (О. С. Кубрякова називає його когнітивним [160, с. 149]), 

який визначає певне категоріальне значення (ознаку, на основі якої всі слова мови 

групують у класи, паритетні між собою в комунікативному, когнітивному та 

структурному відношеннях) і, таким чином, вказує на глибинні семантичні 

чинники, на яких формуються синтаксичні й морфологічні ознаки слів, які, у свою 

чергу, мають певне смислове навантаження. 

Встановлено, що концепт, „одним боком звернений до світу, який він 

відбиває / конструює, а другим – до мови і знаків, які його виражають і 

називають, <…> по відношенню до мови <…> постає як значення (денотат і 

сигніфікат), а по відношенню до світу – як усі можливі іпостасі, визначені 

потребами мисленнєво-комунікативної діяльності індивіда – насамперед, як 

поняття і уявлення, що становлять граничні іпостасі концепту” (цит. за [175, 

с. 72]). Із цього слідує, що однією з основних ознак концепту є поняттєва ознака, 

тобто здатність до номінації оточуючого світу за допомогою знаку. 

„Найближчими семантичними „сусідами” концепту виявляються поняття, 

(загальне) подання і значення / смисл, родовою ознакою яких є не просто 

віднесення до області ідеального, куди відправляють все абстрактне, а та її 

частина, де думка рефлектує – звертається на саму себе, де суб'єкт пізнання 

збігається зі своїм об’єктом, а онтологія цього суб’єкта збігається з його 

гносеологією” [54, с. 78].  

Утім, неможливо не погодитися із думкою, що „у свідомості людини багато 

фрагментів дійсності дійсно представлено образами, і багато чого може 

потрапити в поле зору і бути побаченим (зрозумілим) без наявності для нього 

певного позначення. <…> Проте те, що „схвалено знаком” і отримало свою назву, 
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своє ім’я в мові, має для людини виключну значимість, а тому відіграє у 

здійсненні мисленнєвих процесів чи не основоположну роль” [160, с. 305]. 

Саме тому в нашому дослідженні ми розглядаємо концепт як „подію 

наповнення мовної форми смислом у ситуації інтерсуб’єктної дискурсивної 

взаємодії” [182, с. 12], тобто як спосіб семантичного представлення понятійного 

змісту будь-якого імені. 

Для визначення лексичної наповнюваності конфліктної матримоніальної 

інтеракції бралась до уваги повнозначна лексика, а саме іменники, які 

інтерпретують предметну частину мовної картини світу, дієслова, які визначають 

загальне значення дії або стану, прикметники, що мають категоріальне значення 

непроцесуальної ознаки (властивість, якість, відношення) та виконують 

атрибутивні й предикативні функції.  

Слід зауважити, що при здійсненні інвентаризації до розгляду не брались 

а) стійкі сполуки, семантика яких кардинально відрізняється від основних значень 

складових; б) слова автора у прикладах з художньої літератури. 

Дані щодо визначення лексичної наповнюваності німецькомовного 

матримоніального конфлікту та її частотності у різних типах дискурсу подані в 

таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Частотність уживань повнозначної лексики у текстах МКД 

Тип дискурсу Іменники Дієслова Прикметники Разом 

Художній дискурс 4440 4112 1431 9983 
Розмовний дискурс 2202 4172 923 7297 

 

Дані, подані в таблиці 3.1., дозволяють зробити такі висновки. 

Лексична наповнюваність конфліктної інтеракції матримоніального 

різновиду сімейного спілкування нерівномірна і відрізняється залежно від типу 

дискурсу: розмовний характеризується нижчою частотністю повнозначної 

лексики (42,7 %) порівняно з художнім (51,4 %), що свідчить, очевидно, про 

наповненість „живої бесіди” іншими службовими елементами як маркерами 

емоційної складової дискурсу. 
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Внутрішня ієрархія повнозначної лексики розмовного дискурсу, на відміну 

від художнього, відрізняється від класично прийнятої (де „іменник, який 

експлікує релевантну семантичну ознаку загального значення предметності, є 

найчастотнішим елементом” [91, с. 166]), визначаючи саме дієслово (вживання 

якого майже удвічі перевищує іменник) рушійною силою телеології конфлікту. 

Для розмовного МКД найменш частотним виявився прикметник, що 

свідчить, очевидно, про нехарактерність актуалізації ознаки предмета чи явища. 

Таким чином, загальний огляд зібраного матеріалу підтверджує припущення 

про те, що протікання комунікативної ситуації конфлікту безпосередньо залежить 

від форми його репрезентації – типу дискурсу, в якому він (конфлікт) 

розгортається, вирізняючись кількісною та якісною лексичною наповнюваністю.  

Одним із базових понять когнітивної лінгвістики є категоризація, яка 

розкриває загальні принципи пізнавального процесу та формування думки, а саме 

каузальність сприйняття, обробки та зберігання інформації про оточуючий світ 

засобами мови. „Категоризація – це, з одного боку, знання категорій об’єктів, 

явищ та їх найменувань, а з іншого боку, сам процес віднесення тих чи інших 

об’єктів до конкретних категорій, включаючи присвоєння їм відповідних назв” 

[39, с. 67]. Результати категоризації відображені в повнозначній лексиці, де кожне 

повнозначне слово можна розглядати як феномен, що виражає окремо взяту 

категорію з її численними представниками.  

У межах матеріалу дослідження лексичний склад проаналізованих конфліктних 

інтеракцій систематизовано у вигляді лексико-семантичних груп (ЛСГ), під якими 

розуміємо „слова однієї частини мови, об’єднані основною (ядерною) семою” [320], 

що співвідносяться з однією і тією ж областю позамовної дійсності. 

Систематизація здійснювалася з урахуванням існуючих класифікацій 

вітчизняних та зарубіжних науковців [167; 168; 169; 269], однак була адаптована 

для актуальної тематики дослідження, що базується на інтуїтивно-логічному 

підході.  

Процес групування лексичних одиниць пов’язаний з деякими труднощами, 

адже до уваги слід брати як шляхи формування, становлення і розвитку нових 
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відношень, так і дослідження цих відношень між членами однієї групи, а також 

критеріїв, відповідно до яких лексичні одиниці були віднесені до однієї і тієї ж 

категорії, незалежної одна від одної.  

Поділ на ЛСГ здійснювався за принципами К. Мертена, сформульованими як 

вимоги до категоризації та групування якісних ознак:  

1) будь-яка класифікація повинна чітко відповідати цілям дослідження;  

2) перелік отриманих категорій має бути максимально повним та вичерпним;  

3) усі виділені категорії повинні бути взаємовиключними; інакше кажучи, 

один клас не повинен вміщувати частину іншого класу;  

4) категорії мають бути незалежними один від одного;  

5) класифікація повинна здійснюватися на єдиній основі, тобто в основу 

класифікації має бути закладений один і той самий принцип;  

6) усі виділені категорії мають бути чітко, однозначно визначені (цит. за [168, 

с. 31]). 

У ході дослідження корпусу МКД виокремлено 35 ЛСГ з-поміж іменників, 

дієслів та прикметників: „свята”, „сім’я та родинні зв’язки”, „оцінка”, „гроші, 

цінності”, „національність, релігія”, „тіло / частини тіла”, „предмети, пристрої, 

техніка”, „почуття та відчуття”, „час”, „робота”, „навчання”, „їжа та напої”, 

„відпочинок / розваги”, „рідини, матеріали”, „зовнішній вигляд”, „абстрактні 

поняття”, „природа”, „будівлі, установи, організації, приміщення”, „ігри, спорт”, 

„хвороба”, „мовленнєва діяльність”, „стосунки / відносини”, „локація”, „розмір, 

форма, величина, частотність”, „вік”, „розумова діяльність”, „одяг”, „рух”, 

„фізична дія”, „процес”, „емоційно-психічний стан”, „фізіологічні процеси”, 

„звукові / світлові явища”, „колір”, „температура”.  

З огляду на те, що до складу ЛСГ входять слова лише однієї частини мови, 

вважаємо доцільним об’єднати групи іменників, дієслів та прикметників зі 

спільною ядерною парадигматичною семою у парцели, під якими розуміємо 

„інформаційний фокус у межах домена (лексико-тематичної групи)” [99, с. 76].  

Таким чином, найчастотнішими парцелами в художньому МКД зафіксовані: 

„сім’я та родинні зв’язки” (1114 слововживань), „фізична дія” (530), „предмети, 
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пристрої, техніка” (419) та „абстрактні поняття” (399)  „рух” (327), 

„мовленнєва діяльність” (324) „оцінка” (312), „емоційно-психічний стан” (270), 

„розмір, форма, частотність” (199). 

У розмовному МКД найактивнішими парцелами є: „оцінка” (632), „рух” 

(427), „фізична дія” (394), „розумова діяльність” (327), „сім’я та родинні зв’язки” 

(326), „абстрактні поняття” (206), „емоційний-психічний стан” (159), „розмір, 

форма, частотність” (146). 

Порівнявши дані обох дискурсів, можна зробити висновок, що майже всі 

домінуючі парцели матримоніальної конфліктної комунікації співпадають. Деяку 

відмінність продемонстрували ЛСГ іменників („предмети, пристрої, техніка” в 

художньому дискурсі й „оцінка” в розмовному), а також дієслова на позначення 

„мовленнєвої діяльності” в художньому та „розумової діяльності” в розмовному 

дискурсах відповідно.  

Проте, як зазначалось вище, кількісні показники повнозначної лексики та 

парцел у межах кожного з дискурсів різняться в силу розбіжності лексичної 

наповнюваності останніх, незважаючи на приблизно однакову вибірку матеріалу 

дослідження на основі художнього та розмовного дискурсів. Тому для 

достовірності та верифікації об’єктивності фактів застосовано статистичні 

методи, а саме критерій χ2, що дозволить встановити різницю емпіричних величин 

від теоретично очікуваних, та коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова К, який 

визначає міру зв’язку між досліджуваними частотними даними [168, с. 88–91]. Як 

відомо, статистичну значущість виділяють за допомогою порогу величини 

погодження (χ2>3,84 та df=1), що дає підстави стверджувати про утворення 

елементами контекстуального набору стабільного контексту [167, с. 48]. 

Дослідження показало, що для художнього МКД релевантними є такі 

парцели із зазначеним високим показником критерію χ2 (вище 3,84) та наявним 

коефіцієнтом спряженості К (див. додаток А): „сім’я та родинні зв’язки” 

(χ2=91,71; К=0,12); „колір” (χ2=15,35; К=0,08); „предмети, пристрої, техніка” 

(χ2=27,68; К=0,06); „будівлі, установи, організації, приміщення” (χ2=18,88; 

К=0,05); „фізична дія” (χ2=24,80; К=0,05); „тіло і частини тіла” (χ2=10,80; 
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К=0,04); „їжа та напої” (χ2=12,75; К=0,04); „одяг” (χ2=4,49; К=0,03); „фізіологічні 

процеси” (χ2=12,30; К=0,04); „національність, релігія” (χ2=4,12; К=0,04); „локація” 

(χ2=4,77; К=0,04); „мовленнєва діяльність” (χ2=5,53; К=0,03). 

З огляду на показники критерію χ2 та коефіцієнту К, провідною парцелою у 

конфліктних ситуаціях сімейного спілкування в художньому дискурсі є „сім’я та 

родинні зв’язки”. Далі слідують парцели на позначення „предметів, пристроїв, 

техніки” та „фізичної дії”. 

Для розмовного МКД значущими є парцели: „оцінка” (χ2=410,92; К=0,39); 

„почуття, відчуття” (χ2=45,44; К=0,08); „розумова діяльність” (χ2=8,31; К=0,06); 

„природа” (χ2=10,55; К=0,06); „відпочинок, розваги” (χ2=13,75; К=0,05); 

„стосунки, відносини” (χ2=14,75; К=0,05); „гроші, цінність” (χ2=8,18; К=0,04); 

„час” (χ2=10,02; К=0,04); „навчання” (χ2=8,54; K=0,04); „рух” (χ2=13,04; К=0,04); 

„зовнішній вигляд” (χ2=13,94; К=0,04); „абстрактні поняття” (χ2=8,78; К=0,03); 

„робота” (χ2=4,84; K=0,03); „свята” (χ2=6,70; К=0,03). 

Явною домінантою тут є парцела „оцінка” із показником хі-квадрата 410,92, 

що перевищує статистичну значущість парцели „почуття, відчуття”, яка займає 

другу позицію, майже у 10 раз.  

Розглянувши наведений матеріал, можна попередньо припустити, що 

вербалізовані в художньому та розмовному підвидах МКД смисли майже 

співпадають. Однак, застосування статистичних методів спростовує це 

припущення, виявивши низку притаманних кожному підвиду дискурсу 

тематичних груп (парцел), величини яких відрізняються від теоретично 

очікуваних. Зокрема, у німецькомовному розмовному МКД тематизуються знання 

про людину як соціальну істоту (робота, навчання, час, гроші, цінність), її 

дозвілля (свята, відпочинок, розваги), характеристику особистості (оцінка, 

зовнішній вигляд, розумові здібності), внутрішній світ індивідуума (почуття, 

відчуття, стосунки, відносини) та оточуючий світ (абстрактні поняття, природа, 

рух). На відміну від розмовного, для художнього дискурсу як створеного автором, 

значення має знання про людину як біологічну істоту (тіло і частини тіла, їжа та 

напої, фізична дія, фізіологічні дії / процеси, мовленнєва діяльність), а також її 
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соціальна приналежність (сім’я та родинні зв’язки, національність та релігія, 

локація, одяг, колір, предмети та техніка, будівлі та організації). Це 

підтверджується суттєвими лексико-семантичними розбіжностями, 

зафіксованими на тлі художньої та розмовної форм репрезентації 

матримоніальної конфліктної взаємодії. 

 

3.2 Матримоніальний конфлікт у термінах фреймового моделювання 

 

Складність та багаторівневість мови як системи проявляється ієрархічністю, 

яка з ракурсу когнітивної лінгвістики реалізується таким чином: концепт 

(конституент парцели, позначений окремим словом або іншою мовною 

одиницею) → парцела (вузол у рамках домену) → домен (інформаційний вузол у 

рамках концептосфери) → концептосфера (увесь досліджуваний концептуальний 

простір) [301, с. 147]. Згідно з цим положенням, можливим та доцільним 

вважаємо проведення паралелі між наведеними вище ЛСГ та парцелами, які, в 

свою чергу, виступають базою для домену – суголосного з певною лексико-

тематичною групою як „деяким структурованим простором фонових знань, що 

задається у вигляді класів предметів” [224, с. 406], що „слугує контекстом для 

виділення (профілювання) концепту” [187, с. 21]. Іншими словами, домен є 

сукупністю знань, необхідних для розуміння концепту, будучи передумовою для 

оформлення змісту мовного знаку в процесі комунікації і подальшої інтерпретації 

цього змісту та характеризуючись певною когнітивною незалежністю. Домен є 

зв’язною областю концептуалізації, відносно якої характеризується семантична 

одиниця [301, с. 488]. Аналогом домену у прагматиці, соціолінгвістиці, 

комунікативній та дискурсивній лінгвістиці, а також у низці інших дисциплін, є 

термін „контекст” [181, с. 66], адже дискурс може бути інтерпретований як 

простір актуалізації концептів [235, с. 53]. 

Не існуючи в мові ізольовано, домени об’єднані між собою певними 

когнітивними зв’язками, утворюючи матрицю доменів (термін Т. Клаузнера і 

В. Крофта [282], Р. Ленекера [300]) – систему поєднаних між собою доменів у 
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рамках певного дискурсу, на основі яких профілюється цілу низку концептів. 

Термін „матриця” у сфері лінгвістики може позначати: а) багатогранність знання; 

б) багатство способів мовної репрезентації знання; в) варіативність контекстів 

вживання (багатофункціональність); г) багатозначність одиниці мови на рівні 

системи. Однак лише у першому випадку правомірно говорити про когнітивну 

матрицю як систему взаємопов’язаних когнітивних контекстів чи галузей 

концептуалізації об’єкта [40, с. 47]. 

Структура матриці є досить складною та відкритою: вона вміщує цілий арсенал 

взаємозалежних та ієрархічно взаємовключних доменів [301, с. 44, 47]. Тобто один 

домен вміщує інший, той, в свою чергу, вміщує наступний і т.д., утворюючи еліпси, 

в центрі яких знаходиться певний досліджуваний концепт – відправна точка, яка 

профілюється на основі цих доменів [301, с. 47] (див. рис. 3.1.).  

 

                                                  
Рис. 3.1. Матрична модель концепту / домена за Р. Ленекером 

 

Однак, матриця, вказуючи на наявність зв’язку між доменами, не виявляє 

його сили, інтенсивності чи специфіки. У такому випадку варто розглядати 

домени з точки зору сітки, або мережі – системи, в якій уся інформація 

сконцентрована у вузлах і дугах, що їх з’єднують [233, с. 229]. Ці вузли 

„інтелігентні”: кожен вузол несе інформацію щодо деякої сутності та її місця у 

мережі, утворюючи пропозиції – відношення між вузлами [320, с. 106]. Відтак, 

можна стверджувати, що концептосфера є сіткою доменів, кожен із доменів є 

сіткою парцел, кожна із парцел є сіткою концептів і кожен концепт є сіткою 
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ознак, що їх характеризують, іншими словами йдеться про „мережі-в-мережах” 

[99, с.76]. 

Як відомо, для „роботи з інформацією необхідні дві основні речі: 

структурована „база даних” і „процесор”, який працює з цією базою. Структурою 

„бази даних” нашого мислення є концептуальні сітки, а „процесором” – когнітивні 

операції” [100, с. 359]. Основною одиницею такої „бази даних” є фрейм – система 

концептів, пов’язаних таким чином, що для розуміння будь-якого з них ми повинні 

розуміти цілісну структуру, в склад якої вони входять [289, с. 111]. Р. Ленекер 

тлумачить фрейм як форму організації певного знання, спосіб його схематизації у 

процесі мислення; це „набір слів, кожне з яких позначає частину чи аспект деякого 

концептуального чи акціонального цілого” [255, с. 52]. Будучи структурою даних 

для подання знань про типову ситуацію чи типові властивості об’єкта [319, с. 188], 

фрейм, разом з тим, розглядається як шлях опису когнітивного контексту, який 

надає основу та асоціюється з когнітивними категоріями [29, с. 30]. Слот фрейму – 

це „ментальний простір”, сукупність та взаємодія яких розглядається в теорії 

концептуальної інтеграції [96, с. 86]. 

Фреймова структура здатна відобразити всю багатогранність відношень, які 

можливі між об’єктами реального світу, а також дозволяє систематизувати 

великий об’єм інформації, залишаючи її максимально зручною для використання, 

відображаючи при цьому концептуальну базу організації пам’яті людини. В 

основі фреймової моделі представлення знань лежить сприйняття фактів за 

допомогою співставлення будь-якої інформації про новий об’єкт з конкретними 

елементами концептуальних знань (тобто знань про ознаки концептів). Саме тому 

вважаємо доцільним використати у дослідженні фрейми як спосіб моделювання 

МКД, що дасть змогу виявити та проаналізувати когнітивні механізми у 

свідомості подружньої пари / партнерів, які активізуються під час конфліктної 

інтеракції. Застосування цієї методики дозволить наочно продемонструвати тісні 

взаємозв’язки релевантних концептів у вигляді моделі, репрезентуючи параметр 

мисленнєвої установки комунікантів.  
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Незважаючи на свою „простоту”, фрейми здатні передати цілий спектр 

думок за допомогою різноманітного і почергового їх застосування, адже побутове 

пізнання оперує саме базовим рівнем, який не потребує спеціальних, теоретичних 

знань про об’єкт. Об’єднання великої кількості фреймів дає змогу вибудувати 

фреймову систему (модель) та визначити зв’язки фреймів у рамках цієї системи. 

Таким чином, кожен фрейм можна розглядати як мережу, що складається з 

кількох рівнів та відношень, де останні графічно зображені у вигляді дуг / вузлів. 

Кожен слот фрейму можна доповнити різноманітною інформацією, яка може 

стосуватися способів застосування такого фрейму, наслідків цього застосування 

та дій, які необхідно виконати.  

Оскільки „одна із функцій конфліктного дискурсу виражається у 

фреймоорганізуючій ролі його одиниць, які формують „бойовий” настрій 

опонентів КД на конфліктний тип взаємодії, що становить комплексний вид 

діяльності, який включає в себе комунікативно-соціальну, комунікативно-

регулятивну і власне інтерактивну діяльність опонентів” [22, с. 27], то створення 

фреймової моделі представлення знань на початковому етапі передбачає 

попередню класифікацію сутностей предметної області із визначеною ієрархією 

усіх категорій, що класифікуються.  

Фреймову модель МКД вибудовуємо згідно структури „мережі-в-мережах”, 

виокремлюючи при цьому пропозиції, які маніфестують зовнішні та внутрішні 

зв’язки. До зовнішніх відносимо зв’язки між доменами в межах досліджуваного 

дискурсу. Внутрішні зв’язки передаються за допомогою дуг всередині певного 

домену, тобто йдеться про зв’язки між конститутивними парцелами, де останні, в 

свою чергу, також схематизуються зв’язками окремих пов’язаних між собою 

концептів, утворюючи різні фази (рівні) складної мережі.  

Досліджуваний корпус дозволив на основі тих парцел, статистичні величини 

яких суттєво відрізняються від теоретично очікуваних із виявленими зв’язками 

між ними, тобто із високим показником критерію χ2 (вище 3,86) та коефіцієнту 

взаємної спряженості К, виокремити у МКД домени MENSCH / ЛЮДИНА, 

TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ та UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ, що є, по суті, 
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ХТОСЬ 
людина 

діє, робить, 
займається 

ЩОСЬ 
діяльність 

ЩОСЬ 
оточення 

 

ХТОСЬ 
член сім’ї  

когнітивними структурами, в основі яких перебувають категоріальні знання 

людини, її діяльність, а також речі навколо неї. 

Зазначені домени утворюють між собою зв’язки на основі предметного 

(1 локативна схема), акціонального (1 схема стану / процесу) та ідентифікаційного 

(1 схема класифікації) фреймів. У центрі такої концептуальної сфери знаходиться 

член сім’ї із статусною роллю чоловіка / партнера або дружини / партнерки як 

суб’єкт матримоніальної конфліктної ситуації.  

Схема класифікації: ХТОСЬ-ідентифікатив (член сім’ї) є ЩОСЬ-

класифікатор (людина);  

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (людина) діє / робить / займається 

(діяльність); 

Локативна схема: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) є / існує ТАМ (оточення).  

На основі розглянутих фреймів будуємо мережу конфліктної інтерації 

матримоніального спілкування, зображену на рисунку 3.3. 

 

  

 
  
    ідентифікатив 
  є 
       класифікатор 
 
 
          є 
      агенс 
         ТАМ 
 

 
 

Рис. 3.3. Фреймова репрезентація доменів МКД  
 

Таким чином, фрейм ЧЛЕН СІМ’Ї класифікується як ЛЮДИНА, а отже 

наслідує всі значення цього слота: є там (ОТОЧЕННЯ) та діє, робить, займається 

(ДІЯЛЬНІСТЬ). Можливість наслідування одними об’єктами ознак інших є досить 

важливим, адже це дозволяє в різних мережах використовувати однакові 
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фрагменти базових фреймів, вказуючи водночас яку інформацію слот наслідує від 

„слота-донора” цієї ж фреймової системи. Будучи однією з інтегральних моделей 

понятійного апарату, наслідування надає перевагу в ефективності і, що важливіше, 

полегшує побудову системи фреймів, тому що така інформація носить 

декларативний характер, оскільки задається на етапі побудови мережі. 

Представлений на рисунку 3.3. фрагмент мережі МКД є відкритим, адже 

фрейми містять не лише актуальні, але й потенційні елементи, які можуть бути 

вербалізованими лише на основі конкретного тексту чи дискурсу, відтак, 

збудження кожного вузла сітки призводить до збудження асоціативно пов’язаних 

із ним концептів. Іншими словами, залежно від ситуації (від того, в яких текстах 

зустрічаються ці фрейми) їхні слоти наповнюються певним змістом, адже „ми 

сприймаємо об’єкти і оперуємо їх концептами несвідомо, не задумуючись про їх 

характеристику чи складові компоненти, ціле в нашому сприйнятті домінує над 

його складовими частинами” [40, с. 54].   

Оскільки вибірка дослідження проводилась на матеріалі двох дискурсів 

(художнього та розмовного), наступним кроком буде схематизація (моделювання) 

та порівняння концептуальної мережі внутрішніх зв’язків окремих доменів у 

різних дискурсах як формах репрезентації МКД. 

 

3 . 2 . 1  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц ія  д о м е н у  M E N S C H  у  х уд о ж н ь о м у  

М К Д .  Відповідно до положень когнітивної граматики, слово активує сукупність 

концептів, що є складниками значення, групуючись за тематичною ознакою у 

домени. Домен MENSCH містить інформацію про людину як таку: її фізичну і 

духовну характеристику, зовнішній вигляд, почуття та настрій, стан, риси 

характеру, думки й слова, місце в соціумі, міжособистісні стосунки та ін. Згідно 

визначення тлумачного словника Duden „der Mensch ist: a) mit der Fähigkeit zu 

logischem Denken und zur Sprache, zur sittlichen Entscheidung und Erkenntnis von Gut 

und Böse ausgestattetes höchstentwickeltes Lebewesen; b) menschliches Lebewesen, 

Individuum; c) bestimmte Person, Persönlichkeit” (Людина – це: а) високорозвинена 

істота із здатністю до логічного мислення та мови, морального прийняття рішень і 
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розпізнання добра і зла; б) людська істота, індивідуум; в) певна особа, 

особистість) [332, с. 1007]. 

Визначаючи основні конфігураційні характеристики людини, цей домен, у 

той же час, відтворює зони концептуальної диференціації за допомогою низки 

парцел, щоправда відмінних між собою залежно від типу дискурсу. Профілізація 

домену MENSCH у різних німецькомовних конфліктно-дискурсивних формаціях 

полягає, по-перше, в ступені релевантності категорії дискурсу; по-друге, в 

преферентній актуалізації окремих концептів або їх конфігурацій. У художньому 

МКД, до прикладу, домен MENSCH формується з 198 концептів, тематично 

поділених на 5 парцел, які подані в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Парцели, які формують домен MENSCH у художньому МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів 

тіло і частини тіла 76 329 39,6 

сім’я та родинні зв’язки 38 1114 18,8 

фізіологічні процеси 38 147 18,8 

одяг 37 71 18,3 

національність, релігія 9 18 4,5 

Разом  198 1679 100 

 

Як показано у табл. 3.2., парцели, що утворюються на основі принципу 

інваріантності та, в той же час, формують домен MENSCH, вирізняються 

розбіжністю кількісних характеристик концептів, що входять до їх складу, де 

останні, у свою чергу, показують різну частотну вживаність у конфліктних 

ситуаціях художнього дискурсу. Наприклад, парцела „сім’я та родинні зв’язки” за 

кількісними ознаками є удвічі меншою, ніж парцела „тіло і частини тіла”, хоча 

за частотністю є беззаперечним лідером (1114), перевищуючи частотність 

актуалізації концептів парцели „тіло і частини тіла” втричі, а парцели 

„фізіологічні процеси” – приблизно в дев’ять разів, хоча остання об’єднує ту саму 
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кількість концептів (38). Кожен зі складових елементів домену має різне 

інформаційне наповнення та логічну співвіднесеність цих інформаційних 

фрагментів між собою, наприклад: 

- парцела „тіло і частини тіла” позначає людину як структурований 

живий організм. Основними концептами, що примикають до цієї парцели, є 

HAND („Leg deine Hände nicht auf meine Hängeschulter, verstanden?!” (K. Lange-

Müller, S. 137)), KOPF („Also, ich habe einen Zwerg im Kopf!” (Z. Shalev, S. 482)), 

AUGE („Haben Sie vielleicht auch noch blaue Augen?” (P. Handke, S. 247)), MUND 

(„Wir haben weiße Kinder mit einem lila Mund!” (S. Fröhlich, S. 131)), GESICHT 

(„Mein Leben lang habe ich mich abgerackert, damit du ein Zuhause hast, aber du 

willst es nicht. Du spuckst mir noch ins Gesicht dafür, oder etwa nicht?” (I. Dische, 

S. 151)) та ін.; 

- парцела „одяг” презентує тілесні аксесуари для опису зовнішнього 

вигляду людини. Концептуальний каркас утворюється на основі концептів 

MANTEL („Willst du nicht den Mantel ablegen?” (P. Handke, S. 74)), PULLOVER 

(„Dein langer, grauer Pullover sieht ganz schwarz aus, weil er so nass ist” 

(E. Heidenreich, S. 71)), UNTERHOSE („Und da haben wir noch vier hofrätliche 

Unterhosen. Das find ich ja schön!” (Ch. Nöstlinger, S. 110)) та ін.; 

- парцела „сім’я та родинні зв’язки” об’єднує уявлення про місце 

людини в суспільній групі, її роль та роль інших суб’єктів цієї групи по 

відношенню один до одного. Сюди належать концепти MUTTER („Mehr als dir 

anbieten, dass du sie zu meiner Mutter bringst, kann ich nicht tun” (H. Lind, S. 116), 

„Sie hat gemeint, dass eine gute Mutter die Kinder nicht hergibt!” (Ch. Nöstlinger, S. 

59)), VATER („Wenn ich komme, fängt mein Vater an zu weinen” (I. Diche, S. 248)), 

FRAU („Das find ich ja nett, dass ich von meiner sechsjährigen Tochter erfahren muss, 

was meine Frau für Pläne hat!” (Ch. Nöstlinger, S. 112)), KIND („Für dieses Kind 

braucht der Mensch Nerven, wie Schiffstaue so stark!” (M. Keyers, S. 354)) та ін.; 

- парцела „фізіологічні процеси” характеризує явища, що відбувається в 

людському організмі. У межах цієї парцели встановлюємо концепти SCHLAFEN 

(„Lass mich doch schlafen. Ich bin müde” (M. Walser, S. 47)), LEBEN („Ich lebe auch, 
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Marianne. Ich lebe!” (P. Handke, S. 36), ESSEN („Wenn ich gefunden habe, was ich suche, 

essen wir ein ganz riesengroßes Eis” (H. Lind, S. 151)), TRINKEN („Erst einmal kehre ich 

jedenfalls um und trinke im Hotel eine Tasse heißen Kaffee” (P. Handke, S. 23)) та ін.; 

- парцела „національність, релігія” засвідчує приналежність людини до 

певної країни та віросповідання, наприклад: DEUTSCH, JÜDISCH („Gehöre ich zu 

den Deutschen oder zu den Juden?” (A. Schrobsdorff, S. 376)) та ін. 

Далі процедура аналізу передбачає фреймову інтерпретацію дійсності, тобто 

концептуального континуума семантичного буття реального світу предметів та 

явищ, які розгортаються в конкретних просторово-часових та соціальних рамках. 

Структурний опис аксіології мовних одиниць, що входять до складу ієрархічно 

впорядкованих слотів, має на меті розгляд посилань на інші фрейми, що дозволяє 

дослідити різні відношення між поняттями певної предметної області. Таке 

зіставлення є механізмом, який частково замінює звичайну дедукцію, і, в той же 

час, є достатньо адекватним репрезентантом ходу мислення людини. 

Відтак, внутрішню схематизацію мережі домену MENSCH у художньому 

МКД вибудовуємо на основі, акціонального (1 схема каузації та 1 схема стану / 

процесу), компаративного (схема тотожності) і посесивного фреймів (2 схеми 

партитивності): 

Схема партитивності: ХТОСЬ-ціле (член сім’ї) має ЩОСЬ-частина (тіло, 

частини тіла); 

Схема каузації: ХТОСЬ-каузатор (член сім’ї) робить (носить) ЩОСЬ-

фактитив (одяг); 

Схема партитивності: ЩОСЬ-ціле (сім’я та родинні зв’язки) має ХТОСЬ-

частина (член сім’ї); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє (фізіологічні дії / 

процеси);  

Схема тотожності: ХТОСЬ (член сім’ї) є (як) ХТОСЬ-коррелят 

(національність, релігія). 
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ХТОСЬ 
член сім’ї 

ЩОСЬ 
тіло, 

частини тіла 

ЩОСЬ 
сім’я, родинні 

зв’язки 
 

діє 
фізіологічні 
дії / процеси 

робить / 
носить 

ЩОСЬ 
одяг 

 

ХТОСЬ 
національність, 

релігія 
 

Ці складники, виявлені у фактичному матеріалі, можна поєднати в 

концептуальній мережі, що моделює зв’язки парцел між собою у вигляді 

пропозицій, зображених на рисунку 3.4. 

 

 

                                        
 
 
                                       корелят   
                                          є (як)     є 
                               компаратив         кваліфікатив 

     
     частина                           ціле 

 
       має        має 
                                     каузатор       агенс    частина 
           ціле              

        
  
 
                  фактитив 
 

Рис. 3.4. Мережа, що структурує домен MENSCH у художньому МКД 

 

Як бачимо, зв’язки і відношення у межах фрейму формують певну структуру 

зображення знань, на основі якої і відбувається впорядкування вербалізованої 

інформації: ЧЛЕН СІМ’Ї є частиною РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ, належить до певної 

НАЦІОНАЛЬНОСТІ, сповідує певну РЕЛІГІЮ. Цей ЧЛЕН СІМ’Ї є людиною, а 

отже має ТІЛО І ЧАСТИНИ ТІЛА, на якому він носить ОДЯГ і в якому 

відбуваються певні ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. Таким чином, фреймова модель 

представляє інформацію про певний об’єкт дійсності, матеріалізуючись за 

допомогою перемінних слотів та з’єднуючих їх термінальних вузлів. 

 

3 . 2 . 2  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц ія  д о м е н у  M E N S C H  у  р о з м о в н о м у  

М К Д .  Номенклатура засобів реалізації домену MENSCH на матеріалі 

конфліктних інтеракцій в розмовному МКД дещо відрізняється від художнього. 
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Зокрема, дослідження виявило превалювання набору парцел, проілюстрованих у 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Парцели домену MENSCH у розмовному МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів 

оцінка 127 632 50,8 

почуття, відчуття 54 114 21,6 

стосунки, відносини 31 40 12,4 

розумова діяльність 23 58 9,2 

зовнішній вигляд 15 44 6 

Разом  250 888 100 

 

Дані таблиці 3.3. дозволяють простежити кількісну перевагу дескрипцій 

парцели „оцінка”, яка займає половину усього концептуального каркасу домену 

MENSCH у розмовному МКД. Ця парцела є однією із основних відмінностей між 

художнім і розмовним дискурсами конфліктного типу, засвідчуючи, що, 

вочевидь, комуніканти під час живої бесіди більш варіативні у доборі мовних 

репрезентантів для характеризації об’єкта дійсності. Другу позицію займає 

парцела „почуття, відчуття”, вербалізована на тлі 54 концептів. Найменша 

кількість слововживань (40) спостерігається серед концептів, що примикають до 

парцели „стосунки, відносини”. 

Кожну з наведених вище парцел можна розчленувати з урахуванням наявної 

у фактичному матеріалі конкретизуючої інформації, яка специфікує їх семантику: 

- парцела „оцінка” представляє номінативну установку якостей / оцінки 

індивіда. До її складу належать концепти KERL („Du bist einfach zu blöde, Kerl» 

(Die wilden Hühner und die Liebe)), TYP („Hey, wenn ich nur dran denke, wie der Typ 

dich weich gequatscht hat» (Zweiohrenkuken)), GÖR („Hab deine Gören mit 

großgezogen» (Wolke Neun)), SCHLAMPE („Du küßt jeden, hau ab, du Schlampe, geh 

weg!» (Schlar)) та ін. Сюди ж відносимо низку антиконцептів, під якими, услід за 
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А. М. Приходьком, розуміємо „лінгво-психо-соціо-культурний феномен, що 

об’єктивується мовними засобами та виражає певну антицінність 

наднаціонального, національного та ідіолектичного порядку” [204, с. 246]. Ця 

група антиконцептів свідчить про ненормативний та лайливий характер розмовної 

комунікації під час сімейної сварки: SCHEIßE („Das war echt Scheiße von dir” 

(Alter und Schönheit)), ARSCHLOCH („Du bist so ein verficktes Arschloch” (Berlin 

am Meer)), ARSCH („Beweg deinen Arsch!” (Das wilde Leben)), IDIOT („Du blöder 

Idiot!” (Ein Augenblick Freiheit), VERDAMMT („Gib mir die verdammten Schlüssel!” 

(Herz über Kopf)), SPINNEN („Du spinnst wohl!” (Kleine Haile)), FOTZE („Du 

Fotze!” (Der freie Wille)), HURE („Zu dumm zur Hure bist du!” (Im Juli)) та ін.; 

- парцела „почуття, відчуття” включає сегменти внутрішнього світу 

особистості: ANGST („Ich hab Angst, dich zu verlieren” (Alle Anderen)), SCHULD 

(„Ich reg’ mich aber nicht ab, weil das ist alles deine Schuld!” (Im Juli)), LIEBE 

(„Dann ist es eben keine Liebe ...” (Weißensee)), GLÜCK („Es gibt sowas wie eine 

Sanduhr des Glücks... und das Glück rieselt einfach durch und man merkt es noch nicht 

einmal ...” (Bin ich schön?)) та ін.;  

- парцела „стосунки, відносини” дає змогу судити про ступінь та 

інтенсивність суб’єкт-суб’єктних відношень у рамках певної ситуації, в якій 

розкривається опосередковане ставлення однієї особи до іншої. Сюди відносимо 

такі концепти, як FREUND/IN („Du hattest vier Jahre lang eine Freundin” (Bin ich 

schön?); „Also, lass uns das Beste draus machen und Freunde sein” (Plötzlich 

berühmt)); SEX („Du willst nur Sex haben … Kein Sex vor der Ehe” (Knallharte 

Jungs)), BEZIEHUNG („Und dummerweise habe ich mich von dir verfuhren lassen, 

und du hattest die ganzen Jahre eine richtige Beziehung mit mir und hast natürlich 

schöne Kleider und Sachen und alles mögliche gekriegt, und das fandest du ja auch 

alles ganz toll!” (Schande)) та ін.; 

- парцела „зовнішній вигляд” демонструє спектр характерних ознак 

особистості з точки зору її зовнішності на тлі концептів SCHUHE („Putzi, ich find 

dich schön in den Schuhen und in denen. Ich find dich sogar schön, wenn du überhaupt 

keine Schuhe anhast” (Gegen die Welle)), JACKE („Hast du jetzt ’nen Zehner, oder 
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nicht? – Ja, draußen in meiner Jacke. – Und wo ist die? – Draußen? – Ja, wo 

draußen?” (Alter und Schönheit)), DICK („Und du bist meine Frau. Ob du dick bist 

oder dünn. Ganz gleich, wie du aussiehst ... und wenn du so schrumplig wirst wie meine 

Kartoffeln” (Bin ich schön?)) та ін.;  

- парцела „розумові здібності” втілює категорію оцінки людини з ракурсу 

її інтелектуального набутку, репрезентована концептами BLÖD („Sag mal, wie 

blöd bist du eigentlich?” (Bin ich schön?)), DUMM („Wie kannst du nur so dumm 

sein?!” (Weißensee)), DOOF („Findest du mich doof?” (Im Juli)), BESCHEUERT 

(„Keine Ahnung wovon du redest, du Stricher! Tim, bist du bescheuert?” (Die Welle)), 

ALBERN („Du hast genug Zeit, hier in der Sonne rumzuliegen, und für deine 

künstlichen Fingernagel, für deine alberne Frisur und für deine blöden Waschepartys. 

Nur für deine Tochter hast du keine Zeit!” (Plötzlich berühmt)). 

Отже, до складу домену MENSCH на тлі розмовного МКД включено 250 

концептів, згрупованих у 5 різнокількісних парцел, що виступають як типовий 

ілюстративний матеріал, на якому простежуються шляхи мовної реалізації 

прототипної ситуації. Інформація, за допомогою якої реалізується така 

прототипна ситуація, сконцентрована в рольових слотах, які вирізняються 

варіативністю у зв’язку з включенням до них різних концептів, що є якісними 

характеристиками кожного з актантів міжфреймової сітки. При цьому як обсяг, 

так і змістова наповненість цих концептуальних слотів виявляють певну 

залежність свого смислового впорядкування, представлену у вигляді вузлів.  

Ієрархічно впорядковану репрезентацію домену MENSCH у розмовному 

дискурсі можна зобразити за допомогою предметного (1 кваліфікативна схема), 

акціонального (2 схеми стану/процесу), посесивного (1 схема партитивності) та 

компаративного фреймів (1 схема подібності). 

Схема подібності: ХТОСЬ-компаратив (член сім’ї) є ніби як ЩОСЬ-корелят 

(оцінка); 

Схема стану/процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / відчуває ЩОСЬ 

(почуття, відчуття);  
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ХТОСЬ 
член сім'ї 

діє / 
відчуває 

діє / 
виглядає 

ЩОСЬ 
почуття, 
відчуття 

зовнішній 
вигляд 

ЩОСЬ 
стосунки, 
відносини 

 

ЩОСЬ 
оцінка 

розумові 
здібності 
 

Схема стану/процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / виглядає ЩОСЬ 

(зовнішній вигляд); 

Кваліфікативна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) є ТАКЕ-якість (розумові 

здібності); 

Схема партитивності: ЩОСЬ-ціле (стосунки, відносини) має ХТОСЬ-

частина (член сім’ї). 

Отже, схематизація певної ситуації дійсності відбувається на основі фрейму, 

що постає як певним чином структуровані лексичні підсистеми чи одиниці знань, 

що організовані навколо деякого поняття і містять дані про істотне, типове і 

потенційне цього поняття, наприклад: 
 

 
 
    корелят 

     є як /ніби як 
        ціле   компаратив 
             
               
       є       
   є  частина     ТАКЕ 
 
       агенс 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Домен MENSCH у розмовному МКД 

 

Міжфреймова сітка, до складу якої входить увесь набір рольових слотів із 

прилеглими до них зонами якісних ознак, становить віртуальну модель, яка 

включає всі можливі інформаційні фокуси домену, виражаючи, при цьому, 

динамічний характер. Слоти є складовими семантичними конституентами 

фреймової моделі, які активують фреймові структури, постійно 

реорганізовуючись на основі конкретної ситуації, характеризуючись 
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стандартністю і послідовністю набору ознак. Матеріал фактичного корпусу дає 

можливість зробити висновок, що ключовим суб’єктом домену MENSCH у 

розмовному МКД є ЧЛЕН СІМ’Ї, який є сегментом певних СТУСУНКІВ, має 

певний ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, відчуває та переживає ПОЧУТТЯ, ВІДЧУТТЯ. 

Інші суб’єкти оцінюють його на підставі РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ. 

Таким чином, наведені фреймові моделі за допомогою вузлів окреслюють 

вершинну конфігурацію загального інформаційного параметру домену MENSCH. 

Отримані концептуальні структури виступають базою для побудови значень 

слівних репрезентантів домену різної частиномовної приналежності в 

художньому та розмовному МКД. Відтак, можемо стверджувати, що домен 

MENSCH по-різному матеріалізується залежно від типу дискурсу. У художньому 

МКД він структурується та об’єктивується меншою кількістю концептів (198) 

порівняно з розмовним (250). Ці концепти тематично згруповані у парцели, кожна 

з яких фіксує окрему ділянку (слот) семантичної структури концептополя 

МАТРИМОНІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ. Зокрема, у художньому МКД домен 

MENSCH утворений на тлі 5 парцел, а саме „тіло і частини тіла”, „сім’я та 

родинні зв’язки”, „фізіологічні дії / процеси”, „одяг”, „національність, релігія”. 

Розмовний МКД формується на основі каркасу з 5 парцел: „оцінка”, „почуття, 

відчуття”, „стосунки, відносини”, „розумові здібності” та „зовнішній вигляд”. 

Така розбіжність парцел та їх складових свідчить про суттєву різницю в 

уявленнях німців про художню та розмовну форму репрезентації МКД. 

 

3 . 2 . 3  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц і я  д о м е н у  T Ä T I G K E I T  у  

х уд о ж н ь о м у  М К Д .  Домен TÄTIGKEIT структурує знання про ситуацію дії, 

інформацію про діяльність, активність індивіда чи навколо нього в тій чи іншій 

сфері та інтерпретується відповідно до особливостей виконуваної діяльності та 

характеру участі в ній самої людини. „Die Tätigkeit ist: a) das Tätigsein, das 

Sichbeschäftigen mit etwas; b) Gesamtheit derjenigen Verrichtungen, mit denen jemand 

in Ausübung seines Berufs zu tun hat; Arbeit” (Діяльність – це: а) активність, 
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зайнятість чимось; б) сукупність тих справ, якими людина займається для 

здійснення своєї професії; робота) [332, с. 1517]. 

Слід зауважити, що самореалізація та становлення людини втілюється 

значною мірою і у її діяльності, що знаходить вираження в соціумі та побуті. 

Залежно від ступеню розвитку знань, а також специфіки матеріальних і духовних 

потреб людина перетворює об’єктивну реальність, залучає до сфери своєї 

життєдіяльності певні об’єкти. 

На тлі домену TÄTIGKEIT профілюється низка концептів, які, вплітаючись у 

канву онтологічного концептуального простору МКД, тематично об’єднуються 

спершу в лексико-семантичні групи, а потім у парцели, причому „всі елементи 

таких груп подані в них одночасно, де ієрархічні залежності, зв’язки між 

елементами, а також сила і актуальність цих зв’язків отримують додатковий 

прогнозований потенціал” [23, с. 50]. Оскільки між концептами існують певні 

аналогії чи асоціативні зв’язки, вони слугують будівельним матеріалом для 

ієрархічної структури МКД.  

Як було виявлено в ході дослідження, семантична трансформація домену 

TÄTIGKEIT мовними засобами матеріалізується за допомогою низки концептів, 

відмінних залежно від типу дискурсу, в якому вони профілюються. Наприклад, 

встановлено, що 487 концептів, що утворюють концептуальний каркас домену 

TÄTIGKEIT у художньому МКД, реалізовувались через 1703 слововживання. 

Детальніше ці дані подані в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Парцели домену TÄTIGKEIT у художньому МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів 

предмети, пристрої, техніка 190 419 41,7 

фізична дія 160 530 35,1 

їжа та напої 69 114 15,1 

мовленнєва діяльність 37 324 8,1 

Разом  456 1387 100 
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На підставі даних таблиці 3.4. можемо стверджувати, що парцела „предмети, 

пристрої, техніка” демонструє найбільший потенціал концептуальних 

конституентів (190). Однак, за частотністю уживань концептів у художньому 

МКД превалюючою групою виявилася „фізична дія” із показником у 160 

елементів, які зустрічаються 530 разів. Третій щабель займає парцела „їжа та 

напої”, проте її понятійні складники не виявили активності у вживанні (лише 114 

разів). Проте слід відзначити парцелу „мовленнєва діяльність”, яка, незважаючи 

на незначну кількісну характеристику концептуальних складників (37), 

демонструє високу частотність (324). Розглянемо ці парцели детальніше: 

- парцела „предмети, пристрої, техніка” об’єднує спектр речей, якими 

розпоряджається та оперує людина в силу своїх можливостей та потреб, 

матеріалізуючись у вигляді SACHE („Samt zwei Koffern mit Kleidern und so Sachen 

sind sie weg!” (Ch. Nöstlinger, S. 146)), HÖRER („Dann gib mir mal den Hörer” 

(H. Lind, S. 27)), BETT („Renate, zieh doch wieder zu uns, hier bekommst du ein 

ordentliches Essen, uns du kannst in einem richtigen Bett schlafen” (I. Dische, S. 150)), 

TÜR („Braver Mensch knallt nicht mit Türen!” (Ch. Mecker, S. 82)) та ін.; 

-  парцела „їжа та напої” демонструє арсенал життєво важливих елементів 

людського буття, наприклад: KARTOFFEL („Nein. Ich will keine Kartoffeln schälen” 

(H. Lind, S. 27)), TEE („Umschläge sollst du ihr machen! Und einen Tee. Und was eine 

ordentliche Mutter in so einem Fall eben tut!” (Ch. Nöstlinger, S. 118)), BIER („Hol 

den Topf mit dem Schweinsgulasch und die Schüssel mit den Nockerln und bring 

schließlich noch vier Gläser, eine Flasche Bier, eine Flasche Orangensaft – und eine 

Schale mit Tee” (Ch. Nöstlinger, S. 31)) та ін.; 

- парцела „мовленнєва діяльність” характеризує процес продукування 

людиною мови за допомогою мовного апарату, есплікуючись за допомогою низки 

концептів, серед яких слід зазначити GESPRÄCH („Das ist doch wirklich keine 

Basis für ein vernünftiges Gespräch!” (E. Heidenreich, S. 55), „Ich bitte mir einen 

anderen Ton aus! Sonst beende ich das Gespräch!” (M. Keyers, S. 279), „Du redest wie 

immer Unsinn, diesmal auch noch ekelhaften” (A. Schrobsdorff, S. 388)), WORT („Ich 
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rede kein Wort mit dir!” (Z. Shalev, S. 164)), FRAGE („Habe ich je gewagt, dich zu 

fragen, was hinter deiner stolzen Eisbärmiene, deinem abwesenden Gleichmut, deinen 

seltenen Aktionismus- oder Liebesanfällen steckte?” (K. Lang-Müller, S. 9)), SCHREI 

(„Was kommt denn dabei heraus, wir schreien zur dunklen Zimmerdecke hinauf, sehen 

uns nicht, geraten ganz auseinander” (M. Walser, S. 47)) та ін.; 

- парцела „фізична дія” презентує будь-яку дію, яку фізично здатна 

виконати людина: „Ich mache keinen Schritt mehr” (E. Heidenreich, S. 12), „Muss ich 

denn alles selber machen!” (H. Lind, S. 382), „Das hättest du nicht tun sollen. Ich will 

niemanden im Moment” (P. Handke, S. 85) та ін. 

Отже, як бачимо, об’єктивація фреймової моделі домену TÄTIGKEIT прямо 

залежить від її складових – концептів, що матеріалізуються на основі конкретного 

дискурсу, що репрезентує „оперативну одиницю пам’яті, ментального лексикону, 

концептуальної системи та мови мозку, усієї картини світу, квант знань” [160, 

с. 6]. Лексичне значення корелює з концептом, що уможливлює реконструкцію 

останнього через його мовне вираження, „існуючи у свідомості людини та 

репрезентуючись мовними знаками у процесі комунікації” [135, с. 188].   

При моделюванні внутрішньої мережі домену TÄTIGKEIT у художньому 

МКД мають місце посесивний (1 схема власності) та акціональний фрейми (2 

схеми дії та 2 схеми стану / процесу). 

Схема власності: ХТОСЬ-власник (член сім’ї) має ЩОСЬ-власність 

(предмети, пристрої, техніка); 

Схема дії: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє на (вживає) ЩОСЬ-пацієнс (їжа та 

напої); 

Схема дії: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє на ЩОСЬ-пацієнс (предмети, 

пристрої, техніка); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / говорить / каже 

(мовленнєва діяльність); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / робить (фізична дія); 

На підставі представлених парцел і зв’язків між ними з ракурсу базових 

фреймів домен TÄTIGKEIT графічно можна зобразити у такий спосіб: 
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Хтось 
член сім'ї 

діє на 

ЩОСЬ 
предмети, 
пристрої, 
техніка 

діє /каже / 
говорить 

мовленнєва 
діяльність 

 

діє / 
робить 

фізична дія 
 

діє на / 
вживає 

їжа та напої 
 

 

         
  
  
 
      власність 
 
          має 
    власник       
          
                          агенс 
 
 
 
 
 
        пацієнс 
 

Рис. 3.6. Домен TÄTIGKEIT у художньому МКД 

 

Фрейм, передаючи стереотипне знання про ситуацію, є, разом з тим, 

багатовимірною системою когнітивних контекстів, які, в свою чергу, і 

презентують ці знання. Описом для таких знань слугують слоти фрейму. 

Значенням слота може бути будь-яка інформація, необхідна для деталізації 

домену: реальні об’єкти чи їх характеристики. Домінантний слот тут 

ідентифікується як один зі ЧЛЕНІВ СІМ’Ї зі статусно-рольовими конфігураціями 

чоловіка або дружини. Такий ЧЛЕН СІМ’Ї вживає ЇЖУ та НАПОЇ, виконує певні 

ФІЗИЧНІ ДІЇ, займається МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, а також має чи 

використовує різного роду ПРЕДМЕТИ, ПРИСТРОЇ, ТЕХНІКУ.  

 

3 . 2 . 4  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц і я  д о м е н у  T Ä T I G K E I T  у  

р о з м о в н о м у  М К Д .  Дослідження фактичного корпусу на матеріалі 

розмовного МКД дає змогу виокремити дещо інший набір концептів із кількісним 

показником 201 концептуальних елементів, тематично згрупованих у „пучки” 

(парцели), які репрезентують домен TÄTIGKEIT у МКД (див. табл. 3.5.).  
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Таблиця 3.5. 
Парцели домену TÄTIGKEIT у розмовному МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів 

Рух 93 427 46,2 

Робота 60 80 29,8 

Навчання 20 96 10 

Відпочинок, розваги 12 17 6 

Гроші, цінність 11 34 5,5 

Свята 5 13 2,5 

Разом  201 667 100 

 

Аналіз даних таблиці 5 дає змогу вичленити в розмовному МКД домінантну 

парцелу „рух” із арсеналом у 93 концепти, які зустрілись у контексті 

конфліктного матримоніального спілкування 427 разів. Другу позицію за 

чисельністю займає парцела „робота”, до складу якої входять 60 концептуальних 

конституентів. Разом з тим, найменшою парцелою за кількісними підрахунками є 

„свята”, яку репрезентують 5 концептів, що складає 2,5 % від загального 

концептуального простору домену TÄTIGKEIT у розмовному МКД. Розглянемо 

ці парцели детальніше:  

- парцела „гроші, цінність” фокусує свою увагу на матеріальних благах, у 

рамках якої профілюються такі концепти: GELD („Du redest nur noch vom Geld” 

(Schläfer); „Wie soll ich denn Geld verdienen?” (Stille Liebe); „Steck dir das Geld in 

den Arsch!” (Auf der anderen Seite)), EURO („Regst dich auf wegen 100 Euro!” (Auf 

der anderen Seite)), MARK („Ich bezahle nicht hundertzwanzig Mark für den Schrott” 

(Bin ich schön?)) та ін.; 

- парцела „свята” об’єднує арсенал номінацій на позначення днів 

релігійного вірування, визначних дат, видатних подій чи торжеств. Найбільш 

значущими конституантами зафіксовані HOCHZEIT („Verdammt, ich habe 20.000 

Franken in diese Hochzeit investiert, will dich in die Familie aufnehmen und du gehst 
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lieber zum Militär?” (Achtung, fertig, Charlie!)), WEIHNACHTEN („Ihr Vater hat 

Weihnachten fast das ganze Heim abgefackelt” (Männerherzen)), GEBURTSTAG („An 

meinem Geburtstag hast du mich geschlagen” (Schande)) та ін.;  

- парцела „робота” конкретизує рід занять, розвитку та становлення 

особистості в суспільстві. Основними концептами у її межах є ARBEIT („Wenn ich 

den ganzen Tag mit Arbeit und Kind zugebracht habe ...” (Bin ich schön?), („Dein 

einziges Problem war, dass du mit dem scheiß Job verheiratet warst” (Atmen)), FIRMA 

(„Alexa wird bei einer Scheidung das Geld aus der Firma ziehen” (Die 

Kristallprinzessin)) та ін.; 

- парцела „навчання” номінує певний етап життя індивідуума, метою 

якого є здобуття професії як запоруки забезпечення життя у майбутньому. Сюди 

можна віднести STUDIUM („Ich muss neben meinem Studium den ganzen Tag 

arbeiten gehen, um mich die Miete vom Mund abzusparen!” (Kleine Haile)), UNI („Ich 

weiß doch noch gar nicht, ob ich das mit der Uni überhaupt machen will” (Berlin am 

Meer)), UNTERRICHT („Jedenfalls hab’ ich heute nicht Klavierunterricht” (Bin ich 

schön?)) та ін.; 

- парцела „відпочинок, розваги” є сегментом егоцентричної та 

соціоцентричної сфер діяльності індивіда з метою самовідновлення. Серед усього 

розмаїття концептів значущість демонструють MUSIK („Uschi, mach sofort die 

Musik aus!” (Das wilde Leben); „Du musst mir sagen, was dir wichtiger ist. Deine 

Musik oder die Liebe” (Berlin am Meer)), DISKO („Du, gehen wir noch in eine 

Disko?” (Alle Anderen)), FILM („Ich glaube nicht, dass du den Film zum 1. Mal 

gesehen hast” (die Kristallprinzessin)) та ін.;  

- парцела „рух” фіксує динамічний характер об’єкта / суб’єкта. Її 

формують концепти BEWEGUNG („Immer nur Müsli und Espresso und keine 

Bewegung!” (Stille Liebe),), LAUF („Ich nehme einen Anlauf und springe mit beiden 

Beinen in das Neue hinein” (Halbe Treppe), „Ich lauf schneller, als du fahren kannst” 

(Eine günstige Gelegenheit)), TRITT („Ich spüre den Rhythmus deiner Tritte wie einen 

Pulsschlag in den Händen” (Achtung, fertig, Charlie!)) та ін.  
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Подані вище парцели та концепти, що входять до їх складу, структурують 

когнітивні механізми, які відображають ментальний простір, під яким ми, слідом за 

М. М. Болдирєвим, розуміємо певну мисленнєву область, галузь концептуалізації, яка 

здатна охопити наше розуміння реальних ситуацій, минулого чи майбутнього, 

гіпотетичні ситуації і ситуації можливих світів, абстрактні категорії. Такий 

ментальний простір має суто когнітивний статус і не існує поза мисленням [39, с. 36], 

репрезентуючись у вигляді моделі, яка дає змогу виявити „структурні зв’язки між 

семантичними компонентами однієї множини” [24, с. 44]. Ці структурні зв’язки 

взаємозалежні, що наочно демонструють фреймові системи, адже фрейм здатен 

ефективно змоделювати фрагмент мережевої структури, яка складається із простих та 

складних об’єктів, з’єднаних вузлами і дугами.  

Крім того, схема фреймової моделі показує, що існує безпосередній зв’язок 

між усіма елементами, що входять до її складу. Силу та напрям таких зв’язків 

визначаємо за допомогою термінальних вузлів, які, в свою чергу, зумовлені 

контекстом – певним дискурсом, в якому об’єктивуються. Контекст, активізуючи 

фонові знання реципієнта, допомагає співвіднести певну лексичну одиницю з тим 

чи іншим слотом. Лексичні одиниці, що представляють слоти фрейму, 

кваліфікуються як термінальні елементи, за допомогою яких здійснюється 

текстова активізація відповідних структур знань, що знаходяться у свідомості 

членів сім’ї зі статусно-рольовими конфігураціями чоловіка та дружини в 

конфліктних інтеракціях.  

Схематична концептуалізація домену TÄTIGKEIT у розмовному МКД 

здійснюється на основі акціонального (5 схем стану / процесу) та посесивного 

фреймів (1 схема власності). 

Схема власності: ХТОСЬ-власник (член сім’ї) має ЩОСЬ-власність (гроші, 

цінність); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / святкує ЩОСЬ 

(свята); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / рухається (рух); 
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ХТОСЬ 
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Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / працює кимось 

(робота); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / навчається ЩОСЬ 

(навчання); 

Схема стану / процесу: ХТОСЬ-агенс (член сім’ї) діє / відпочиває ЩОСЬ 

(відпочинок, розваги); 

Об’єктивація фреймової мережі домену TÄTIGKEIT у розмовному дискурсі 

виглядає таким чином: 
 

 
 
 
 
 
 власність 

має 
   власник     
      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.7. Домен TÄTIGKEIT у розмовному МКД 

 

Як показує ілюстрація фреймової мережі домену TÄTIGKEIT (див. рис. 3.7.), 

вихідною точкою тут є слот ЧЛЕН СІМ’Ї, який володіє певною сумою ГРОШЕЙ 

та ЦІННОСТЕЙ. Він активно займається діяльністю, а саме: святкує СВЯТА; 

працює на РОБОТІ, або НАВЧАЄТЬСЯ чи здобуває ПРОФЕСІЮ; ВІДПОЧИВАЄ 

і РОЗВАЖАЄТЬСЯ; РУХАЄТЬСЯ та ДІЄ. 

Отже, фреймова модель, з’єднуючи процедурні та декларативні знання, 

забезпечує будь-яке втілення інформації як всередині фрейму, так і передачу 
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зв’язків з іншими фреймами. Ця концептуальна структура зумовлена контекстом, 

в якому профілюються його складові конституенти – концепти. Останні, в свою 

чергу, входять до складу домену TÄTIGKEIT, проте поширюються нерівномірно 

за кількісними та тематичними характеристиками. Зокрема, у художньому МКД 

кількість концептів становить 456, які, згідно частотних даних, реалізуються 1387 

раз. Вони тематично згруповані у такі парцели, як „предмети, пристрої, техніка”, 

„фізична дія”, „їжа та напої”, „мовленнєва діяльність”, лідером серед яких є 

парцела „предмети, пристрої, техніка” із числом концептів 190. Удвічі меншим 

виявився домен TÄTIGKEIT у розмовному МКД, адже до його складу увійшов 

201 концепт, що зустрівся у процесі матримоніального конфлікту 667 раз. Ці 

концепти об’єднані у 6 парцел, а саме „рух”, „робота”, „навчання”, „відпочинок, 

розваги”, „гроші, цінність”, „свята”, де домінантною парцелою, об’єктивованою 

на основі 93 концептів, є „рух”.  

 

3 . 2 . 5  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц і я  д о м е н у  UMGEBUNG у  

х уд о ж н ь о м у  М К Д .  Домен UMGEBUNG, формуючи разом із доменами 

MENSCH і TÄTIGKEIT скелет МКД, деталізує та конкретизує ситуацію оточення 

людини матеріальними / нематеріальними предметами, природними / 

просторовими / часовими / абстрактними явищами, що реалізується як вплив 

об’єкта / суб’єкта на реципієнта і навпаки. Тлумачний словник Duden визначає 

UMGEBUNG як: „а) Gesamtheit dessen, was jemanden etwas umgibt, besonders 

Landschaften, Bauwerke, Straßen usw. im Umkreis um einen Ort, ein Haus o. Ä. ; 

b) Kreis von Menschen, Bereich, Milieu, in dem jemand lebt” (а) сукупність тих речей, 

які когось точують, особливо пейзажі, будівлі, вулиці й т.п. у радіусі навколо 

місця, будинку та ін. ; б) коло людей, область, середовище, в якому хтось живе) 

[332, с. 1816]. 

З навколишнього світу до реципієнта постійно надходить інформація, за 

допомогою якої у його свідомості створюється певна концептуальна модель світу. 

Згідно концепції Р. Джекендоффа, описаної в книзі „Семантика і пізнання”, 

концептуальна структура – це зв’язок інформації з інформацією, який передається 
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за допомогою мови та надходить від різних органів чуття, тобто концептуальна 

картина світу постає в іпостасі відображення світу у формі концептів на рівні 

ментальної репрезентації [141, с. 64]. Засвоєний індивідом досвід у процесі 

пізнавальної діяльності призводить до зміни концепту у свідомості людини під 

впливом інших концептів, і, відповідно, уся концептуальна система, сформована 

такими концептами, модифікується і уточнюється, тобто є динамічною. Крім того, 

незважаючи на те, що концепти по-різному наповнюються і вербалізуються, вони 

тісно переплетені один з одним. 

Результати дослідження показали, що аксіологія мовних репрезентантів 

домену UMGEBUNG безпосередньо залежить від типу дискурсу, в якому протікає 

конфліктна інтеракція. Зокрема, у художньому МКД домен UMGEBUNG, 

фокусуючись на оточенні людини, вміщує низку парцел, поданих у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Кількісні характеристики домену UMGEBUNG у художньому МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів  

будівлі, установи, 

приміщення 

86 246 69,3 

колір 21 54 17 

локація 17 31 13,7 

Разом  124 331 100 

 

Як свідчать дані табл. 3.6., дві третини всього концептуального континууму 

домену UMGEBUNG у художньому МКД об’єднує парцела „будівлі, установи, 

приміщення”, репрезентантами якої є 86 концептів, що проявили себе як 

найчастотніші, будучи зафіксованими в конфліктно спрямованому художньому 

дискурсі 246 разів. Другу позицію займає парцела „колір”, а третій щабель 

належить парцелі „локація”. Докладніший розгляд зазначених парцел засвідчує, 

що: 
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- парцела „будівлі, установи, організації, приміщення” позначає спектр 

місць, в яких людина мешкає, працює, які відвідує та ін. Домінантними 

концептами у її межах слід назвати HAUS („Ich muss noch in diesem Jahr das Haus 

kaufen” (H. Lind, S. 12)), SCHULE („Ich muss Stefan zur Schule fahren” (P. Handke, 

S. 22)), ZIMMER („Du wirst heute nacht in Brunos Zimmer schlafen” (P. Handke, 

S. 153)) та ін.; 

- парцела „колір” демонструє різнобарвність оточуючого світу. Сюди 

відносимо концепти ROT („Du wurdest plötzlich ziemlich rosarot im Gesicht und 

deine Ohren färbten sich brandrot” (Ch. Nöstlinger, S. 89)), WEIß („Dann sieht man 

aber die weißen Federn nicht! – Dann streichen wir sie halt schwarz an! – Da sieht 

man dann die schwarzen Federn nicht! – Dann malen wir die eine Hälfte weiß an und 

tun die dunklen Federn drauf, und die andere Hälfte malen wir schwarz, an und tun die 

hellen Federn drauf!” (Ch. Nöstlinger, S. 148) та ін.; 

- парцела „локація” маркує екзистенцію суб’єкта /-ів чи об’єкта /-ів у 

певних просторових рамках, репрезентуючись, насамперед, у концептах GEGEND 

(„Ja, die Häuser in dieser Gegend sind teuer!” (P. Handke, S. 30)), PLATZ („Es ist 

aber kein einziger Platz im Bus mehr frei” (E. Heidenreich, S. 55)), GARTEN („Und im 

Garten bauen wir uns ein geheiztes Schwimmbecken!” (I. Dische, S. 282)) та ін. 

Для побудови фреймової мережі домену UMGEBUNG у художньому МКД 

застосовано предметний (3 локативні й1 квалітативна схеми) фрейми: 

Локативна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) є ТАМ-місце (будівлі, установи, 

організації, приміщення);  

Локативна схема: ЩОСЬ (будівлі, установи, організації, приміщення) є / 

знаходиться ТАМ-місце (локація); 

Локативна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) є ТАМ-місце (локація); 

Квалітативна схема: ЩОСЬ (будівлі, установи, організації, приміщення) є 

ТАКЕ-якість (колір). 
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Рис. 3.8. Домен UMGEBUNG у художньому МКД 

 

Характер взаємозв’язку цих слотів ілюструє превалювання місцевої 

(локативної) дескрипції домену UMGEBUNG у художньому МКД, 

об’єктивуючись у двох парцелах „будівлі, установи, приміщення” і „локація”. 

Окрім цього, для оточуючого середовища значення має, вочевидь, і колір, що 

демонструє фреймова організація домену.  

 

3 . 2 . 6  Ф р е й м о в а  о р г а н і з а ц і я  д о м е н у  UMGEBUNG у  

р о з м о в н о м у  М К Д .  Як зазначалось вище, будь-яка фреймова мережа 

характеризується постійним оновленням її складників у межах певної системи (у 

нашому випадку – концептів), тому що ці елементи безпосередньо зумовлені 

контекстом, у якому вони профілюються. Як наслідок, простежується процес 

„згасання” одних компонентів (що призводить до нейтралізації деяких ознак у 

значеннях досліджуваних одиниць і звуження їх значень) і одночасного 

„піднесення” інших компонентів (у яких з’являються нові ознаки і, таким чином, 

спостерігається розширення значення). Це забезпечується за рахунок гнучкості та 

рухливості фреймової структури, її здатності до переструктурації й організації 

ХТОСЬ 
член сім'ї 
 

локація 
 

колір 
 

ЩОСЬ 
будівлі, установи, 

організації, 
приміщення 



 111 

міжфреймових відносин, що зумовлюється особливостями сприйняття людиною 

дійсності за допомогою фокусування уваги на значущих фрагментах. Схожий 

процес відбувається з доменом UMGEBUNG у розмовному МКД, де суттєвими 

залишаються лише концепти, що входять до складу парцел „абстрактні сутності”, 

„час” і „природа”, поданих у таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7. 

Кількісні характеристики домену UMGEBUNG у розмовному МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної 

кількості концептів  

абстрактні сутності 93 206 65% 

час 36 112 25,2% 

природа 14 36 9,8% 

Разом  143 354 100 

 

Дані таблиці 3.7. дозволяють простежити кількісну перевагу дескрипцій 

парцели „абстрактні сутності”, яка займає 2/3 усього концептуального каркасу 

домену UMGEBUNG у розмовному МКД. Другу позицію займає парцела „час” із 

арсеналом у 36 концептів. Найменша кількість концептів (14) спостерігається в 

парцелі „природа”. Докладніший аналіз засвідчує, що: 

- парцела „абстрактні сутності” номінує арсенал явищ, головною 

ознакою яких є властивості предметів або відношення між ними. Основними 

репрезентантами є концепти LEBEN („Aber Erwachsensein heißt, aus der Scheiße, 

die man Leben nennt, das Beste zu machen” (Plötzlich berühmt)); TRAUM („Ich liebte 

dich, ... du hast mich verraten. Doch den Traum vom Leben, von Liebe, von Vertrauen, 

... diesen einst wirklichen Traum hab ich nicht vergessen” (Bin ich schön?)); SPAß 

(„Ich meine, wir hatten guten Spaß” (Schande)) та ін.; 

- парцела „час” характеризує темпоральну установку ментального 

простору МКД, репрезентуючись концептами ZEIT („Warum verbringst du nie mehr 

Zeit mit mir?” (Bin ich schön?); „Ich warte die ganze Zeit auf dich! Und du vögelst hier 

einfach!” (Berlin am Meer)); TAG („Wo warst du heut’ den ganzen Tag!” (Die 
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Fremde)); JAHR („Seit einem Jahr hangelst du dich von einem Idiotenjob zum 

nächsten” (Kleine Haile)); WOCHE („Ich heirate einen Mann, den ich erst vor acht 

Wochen kennengelernt habe ... und den ich liebe und der der Richtige für mich ist” (Bin 

ich schön?)) та ін.; 

- парцела „природа” репрезентує зовнішній світ у сукупності природних 

умов існування людини і людства, найбільш значущими представниками якого є 

концепти MEER („Und wenn ich das Meer sehen will,dann fliege ich in die Karibik 

oder nach Bali oder sonstwohin. Dazu brauche ich dich nicht” (Bin ich schön?)); 

HIMMEL („Unser Leben ist wie ein Blitz am Himmel. – Hör auf damit!” (Bin ich 

schön?)); WALD („Sollte ich so enden wie mein Vater, kannst du mich im Wald 

erschießen” (Wolke Neun)); WIND („Wo willst’n du hin? – Dahin, wo der Wind mich 

hinweht” (Im Juli)) та ін.  

Отже, дослідження показало, що у внутрішній системі домену UMGEBUNG, 

репрезентованого на тлі розмовного МКД, наявні три парцели, структуровані 

предметним фреймом (1 темпоральна схема), посесивним (1 схема партитивності) 

та акціональним фреймами (1 схема контактної дії): 

Схема партитивності: ЩОСЬ-ціле (природа) має ХТОСЬ-частина (член 

сім’ї); 

Темпоральна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) існує ТОДІ (час); 

Схема контактної дії: ХТОСЬ (член сім’ї) діє на ЩОСЬ-пацієнс (абстрактні 

сутності). 

 

      існує 
 
     ТОДІ 
               частина 
    має 
                ціле 
           
 
 
 
 

Рис. 3.9. Домен UMGEBUNG у розмовному МКД 



 113 

 
Рис. 3.10. ілюструє структуру домена UMGEBUNG, що включає суб’єкта 

(ЧЛЕНА СІМ’Ї) як частину ПРИРОДИ, який у певний ЧАС взаємодіє з різними 

АБСТАКТНИМИ СУТНОСТЯМИ. 

Оскільки термінальні вузли – це інваріантні параметри ситуації, а слоти – їх 

варіативна реалізація, то наведені вище слоти є своєрідними осередками, які 

можуть бути змінними та, в той же час, заповненими різними у кожному 

конкретному випадку даними – згрупованими концептами, що представляють 

потенційні можливості мовної актуалізації фрейму. Така інваріантність 

безпосередньо зумовлена типом дискурсу, на тлі якого протікає матримоніальна 

конфліктна комунікація. Відтак, фреймова модель домену UMGEBUNG 

формується на матеріалі різних концептів, і, відповідно, різних тематичних 

парцел. Домен UMGEBUNG у художньому МКД матеріалізується у вигляді 

парцел „будівлі, установи, приміщення”, „колір”, „локація”, сформованих із 143 

концептів. Для розмовного МКД релевантними у плані оточення індивідуума є 

„природа”, „час” і „абстрактні сутності”.  

Таким чином, фокусуючись не лише на доборі концептів, що входять до 

складу МКД, а й на їхній структурній організації за принципом „мережа-в-

мережі”, запропонованого С. А. Жаботинською, можемо тлумачити МКД як 

складну систему із чітко визначеною ієрархією її структурних елементів 

(концептів), детальнішій характеристиці якої буде присвячений наступний розділ. 

 

 

Висновки до розділу 3  

 

1. Розуміння концепту, що у МКД активізується і об’єктивується у 

свідомості комунікантів зі статусно-рольовими конфігураціями чоловіка / 

партнера та дружини / партнерки, забезпечується знанням значень слів, 

вербалізація яких здійснюється лексичними засобами в межах МКД. Встановлено, 

що лексична наповнюваність різних підвидів дискурсу (художнього і розмовного) 
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демонструє розбіжності як за кількісними, так і за якісними ознаками. Кількісно 

лексична наповнюваність художнього МКД (51,4 %) переважає розмовний МКД, 

що становить 42,7 %, демонструючи, тим самим, інтенсивніше вкраплення 

службових елементів як маркерів емоційного наповнення дискурсу. Згідно 

якісних ознак, у художньому МКД переважає іменник, на відміну від розмовного, 

де чільне місце посідає дієслово як рушійна сила телеології сімейного конфлікту. 

2. Систематизація лексичного складу МКД шляхом категоризації в межах 

лексико-семантичних груп – слівних репрезентантів, об’єднаних спільною 

лексичною парадигматичною семою, дозволила зіставити їх з певними областями 

позамовної дійсності. Об’єднання у парцели та статистична верифікація 

виокремлених 35 ЛСГ дозволили виявити релевантні парцели, притаманні 

кожному підвиду дискурсу: 12 для художнього і 14 – для розмовного МКД. 

3. Розуміння МКД як складної багаторівневої ієрархічно організованої 

системи, структурна організація якої постає у вигляді „мережі-в-мережах” 

(будучи впорядкованою на рівнях концепт → парцела → домен → концептуальна 

сфера), дозволяє представити її засобами фреймового моделювання, що 

уможливлює відображення всієї багатогранності відношень, систематизування 

великого обсягу інформації, залишаючи її максимально зручною для 

використання. МКД структурований трьома доменами MENSCH / ЛЮДИНА, 

TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ, формування яких 

здійснюється крізь призму низки парцел, відмінних за кількісними та 

тематичними характеристиками залежно від підвиду МКД. Приміром, для домену 

MENSCH / ЛЮДИНА в художньому МКД релевантними парцелами є „тіло і 

частини тіла”, „сім’я та родинні зв’язки”, „фізіологічні процеси”, „одяг”, 

„національність, релігія”; у той час як у розмовному дискурсі – „оцінка”, 

„почуття, відчуття”, „стосунки, відносини”, „розумова діяльність”, „зовнішній 

вигляд”. Домен TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ демонструє значущість парцел 

„предмети, пристрої, техніка”, „фізична дія”, „їжа та напої”, „мовленнєва 

діяльність” у художньому МКД, а також „рух”, „робота”, „навчання”, 

„відпочинок, розваги”, „гроші, цінність”, „свята” у розмовному МКД відповідно. 
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Значущість домену UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ у художньому МКД забезпечують 

парцели „будівлі, установи, приміщення”, „колір”, „локація” порівняно з 

розмовним МКД, де мають місце парцели „природа”, „час” і „абстрактні 

сутності”. 

Матеріали розділу викладені у публікаціях автора: [72; 73; 74; 80]. 
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РОЗДІЛ 4  

КОНЦЕПТОСИСТЕМА НІМЕЦЬКОМОВНОГО МАТРИМОНІАЛЬНОГО 

КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ 

 

Як відомо, вивчення мови неможливе без урахування людського фактору. 

Діяльнісний акт мислення відбувається на тлі низки пізнавальних процесів 

оточуючого середовища, що зумовлює функціонування „механізму 

концептуалізації – утворення концептів, концептуальних структур і всієї 

концептуальної системи дискурсу, де остання визначається як система концептів 

у свідомості людини, яка відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих 

знань уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного 

досвіду людини” [223, с. 261]. 

Будь-який дискурс характеризується набором притаманних йому концептів, 

які, у свою чергу, формують концептуальний простір дискурсу – „ієрархічно 

впорядковану систему, яка конституюється ментальними одиницями висхідного 

та низхідного порядку” [241, с. 7]. Проте, оскільки „на авансцену виходять 

концептологічні студії міждисциплінарного ґатунку, зорієнтовані на вивчення 

динаміки концептів та концептосистем, їх взаємодії, механізмів формування, 

енергетики впливу, у тому числі сугестивного, у різних дискурсних середовищах” 

[55, с. 54], основним завданням „концептології дискурсу” (термін 

А. М. Приходька [203]) стає аналіз концептуального простору дискурсу, 

насамперед, його дискурсотвірного каркасу, що отримує „індивідуальний 

характер” саме завдяки неповторним комбінаціям концептів.  

 

4.1 Концептуальний простір розмовного матримоніального 

конфліктного дискурсу 

 

Концептуальний простір дискурсу розуміється дослідниками як людський 

досвід, що виражається на основі взаємовідношень концептів, які формуються, 

розвиваються і видозмінюються в процесі пізнання [305]; певний конструкт, який 



 117 

включає діячів і, власне, когнітивний компонент, є базою інтеракції, під час якої 

діячі мають доступ до когнітивних просторів один одного, що призводить до їх 

взаємного збагачення [307, с. 156]; „поліструктурне утворення, яке включає 

когнітивні, семантичні, семіотичні, прагматичні, психолінгвістичні та 

психофізіологічні конституенти, які, з одного боку, забезпечують його 

багаторівневу складну організацію, а з іншого, слугують фільтрами (або 

векторами заломлення) у передачі інформації під час процесу комунікації [69, 

с. 9]. 

З викладеного стає очевидним, що концептуальний простір МКД постає у 

вигляді сукупності наявних у мовної особистості знань та уявлень, 

структурованих крізь призму когнітивних механізмів на тлі релевантних для цієї 

сфери діяльності концептів та міжконцептних кореляцій.  

Концептуальний простір дискурсу може бути представлений у вигляді різних 

конструктів. Найбільш релевантним для нашого дослідження вважаємо 

когнітивну карту, під якою розуміють „навігаційний когнітивний механізм 

обробки, збереження та використання інформації про оточуюче середовище, 

рухливу парадигму моделей та інформаційних архівів, здатну змінюватися, 

поповнюватися й ускладнюватися при взаємодії із дійсністю” [190, с. 170–171]. 

Стрижневими елементами когнітивної карти дискурсу виступають його 

домінантні концепти.  

Сам термін „когнітивна карта” виник задовго до появи когнітивної 

лінгвістики і належить американському психологу Е. Толмену [319]. Суть його 

дослідження полягала в аналізі поведінки гризунів у лабіринті. Він дійшов 

висновку, що в пошуках їжі виробляються навики „орієнтування” в лабіринті, що 

свідчить про формування особливої структури, яку можна назвати когнітивною 

картою оточуючого середовища, за допомогою якої досягається мета: тварини 

знаходять їжу за найпростішим маршрутом. Пізніше цей термін поширився на 

дослідження не лише поведінки, а й когнітивних процесів індивіда 

(О. Ю Артемьєва, Дж. Келлі, О. М. Леонтьєв, У. Найссер, Ч. Осгуд, 

В. Ф. Петренко та ін.). 
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Фіксуючи складові конкретного сегмента картини світу в ментальному 

просторі мовця, когнітивна карта репрезентує його побудову, ієрархію, взаємодію 

та принципи організації на рівні когніції. Іншими словами, таке мапування 

відображає базові знання комуніканта про той чи інший феномен у його 

свідомості, забезпечуючи продукування та сприйняття інформації. Ключем же 

доступу до цих мисленнєвих категорій є мовні дані, „адже саме вони 

відображають і об’єктивують те, що вже було опрацьовано людським розумом” 

[158, с. 84].  

Таким чином, представлення концептосистеми МКД у вигляді його 

когнітивної карти дасть змогу виявити і продемонструвати ієрархію концептів, 

прослідкувати динаміку їх кореляцій, проаналізувати окремі „пучки” концептів, 

які загалом утворюють складну багаторівневу концептосистему, в якій кожен 

складовий елемент займає своє місце та відіграє певну роль під час збереження та 

використання релевантної інформації.  

Концепти у концептосистемі дискурсу ієрархічно структуровані, володіючи 

певною питомою вагою. За таким критерієм ми, услід за А. М. Приходьком, 

поділяємо концепти на метахтони, автохтони та аллохтони. Метахтон утворює 

ім’я дискурсу. Автохтони – це „концептуальні константи дискурсу, до яких слід 

віднести домінантний (типовий, характерний, високоймовірний, прогнозований) і 

регулярно реалізований набір концептів”. Аллохтони є нерегулярними 

концептами дискурсу, що „виступають як нетипові, малоймовірні, слабко 

прогнозовані, а іноді й нехарактерні для нього концепти” [203, с. 245–246]. 

Таким чином, спираючись на викладене, метахтоном у дослідженні будемо 

вважати концепт MATRIMONIALER KONFLIKT, де другий компонент 

репрезентує поняттєву сутність феномену, а перший специфікує її з ракурсу 

конститутивності метаконцепту FAMILIE та статусно-рольових конфігурацій 

чоловіка / партнера і дружини / партнерки.  

Дослідження концепту KONFLIKT є привабливим завданням багатьох робіт у 

галузі когнітивної лінгвістики, що результується у розвідках на матеріалі 
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англійської [89; 116; 247; 256; 262], німецької [46], російської [249], української 

[37] та інших лінгвокультур на тлі різнотипних дискурсів.  

Говорячи про етимологію лексеми Konflikt, слід зазначити, що вона 

запозичена в німецьку мову у ХVІІІ столітті та походить від латинського іменника 

сōnflictus, який виник на основі дієслова cōnflīgere „боротися, наштовхуватись” 

(cōn- „з, разом” + flīgere „бити, штовхати”) [335, с. 396]. Із цього випливає, що 

„генетично поняття конфлікту пов’язане з уявленням про удар, побиття, битву” 

[89, с. 58]. 

Опрацювання лексикографічних джерел німецької мови (загалом – 10: I – Der 

Sprach-Brockhaus [331]; II – Duden [332]; III – DWDS-Wörterbuch [333]; IV – 

Goethe-Wörterbuch [334]; V – Meyers Großes Konversationslexikon [336]; VІ – 

OpenThesaurus [337]; WID [341]; VII – TheFreeDictionary [338]; VIII – Wahrig 

G. Deutsches Wörterbuch [339]; ІХ – WID [341]; Х – Wikiwörterbuch [342]), 

дозволило виокремити основні значення лексеми Konflikt: 

- Zustand der Unverträglichkeit, Streitigkeit (синонімами до цього значення є 

Auseinandersetzung, Spannung, Streit, Uneinigkeit, Verstimmung; (gehoben) Hader, 

Zerwürfnis, Zwietracht, Zwist[igkeit]; (bildungssprachlich) Disharmonie, Kontroverse); 

- einе bewaffnete, militärische Auseinandersetzung zwischen Gegnern (синоніми: 

Kampf, Krieg); 

- innerer Widerstreit, Zwiespalt (Dilemma, Kalamität, Notlage, Schwierigkeit, 

Unentschiedenheit, Widerstreit, Zerrissenheit, Zwiespalt; (gehoben) Bedrängnis; 

(umgangssprachlich) Bredouille, Klemme, Zwickmühle). 

Проведений компонентний аналіз лексеми Konflikt на основі дефініцій із 

лексикографічних джерел дав змогу виявити 55 компонентів значення (див. 

додаток Б) та визначити її ядерно-периферійну структуру. 

Зокрема, ядро лексеми Konflikt складається із 3 компонентів, зафіксованих у 6 

тлумачних словниках: Auseinandersetzung „суперечка, дискусія”, innerer 

Widerstreit „внутрішнє зіткнення” та Zwiespalt „розбрат”, що водночас і визначає її 

понятійну основу.   
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До ближньої периферії відносимо компоненти, представлені у 3–4 

лексикографічних джерелах: Gesetz „закон”, Interesse „інтерес” та militärisch 

„військовий”. Очевидно, що ці компоненти відіграють не менш важливу роль, ніж 

ядерні, й тому є релевантними для нашого дослідження.  

Дальню периферію складають найменш частотні компоненти (1–2 фіксації): 

Alternative „альтернатива”, anregend „збуджуючий”, Anstoßnehmen „прийняття 

удару”, Aufeinanderprallen „зіткнення”, Aufeinandertreffen „зіткнення”, Auffassung 

„точка зору”, Außenwelt „зовнішній світ”, Bedingung individueller Entwicklung 

„стан індивідуального розвитку”, Bestrebung „прагнення”, bewaffnet „озброєний”, 

Differenz „різниця”, Dissens „розбіжність”, Divergenz „розбіжність”, 

Entwicklungsprinzipien „принципи розвитку”, (drohende) Expansion „(загрозливе) 

поширення”, Fehde „ворожнеча”, Gefecht „боротьба”, Gegensatz „протилежність”, 

gegensätzlich „антагоністичний”, Gegner „противник”, Handgemenge „рукопашний 

бій”, handgreiflich „очевидний”, immerwährend „безперестанний”, (Macht-

/Richtungs-)Kampf „боротьба (за владу/напрямок)”, Klima „клімат”, Kontroverse 

„суперечка”, kriegerische Mittel „воєнні методи”, Krise „криза”, Meinung „точка 

зору”, Meinungsverschiedenheit „розбіжність точок зору”, Okkupation „окупація”, 

Opposition „опозиція”, Personen/Gruppen „люди/групи”, Position „позиція”, 

(innere) Probleme „(внутрішні) проблеми”, Resultat „результат”, revolutionäre 

Unruhe „революційна тривога”, schwierige Situation „складна ситуація”, (soziale, 

politische) Spannung „(соціальна, політична) напруга”, Streit „суперечка”, 

Streitigkeit „суперечка”, Unstimmigkeit „протиріччя”, Unverträglichkeit 

„нетерпимість”, verbal „вербальний”, (moralische) Verpflichtungen „(моральне) 

зобов’язання”, (innerer) Widerspruch „(внутрішнє) протиріччя”, widerstreitend 

„суперечливий”, Zusammentreffen „зіткнення”, Zusammenstoß (des Individuums) 

„зіткнення (індивідуума)”. 

Таким чином, до ядра лексеми Konflikt входять три понятійних компоненти 

(семи):  
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1) Auseinandersetzung (суперечка, дискусія між двома або більше 

супротивниками), що позначається лексемами Begegnung, Streitigkeit, Diskussion, 

Kampf, Streit, Spannung;  

2) innerer Widerstreit – внутрішнє зіткнення, що імплікує так званий 

„конфлікт особистості” або „внутрішню боротьбу”, коли комунікант висловлює 

несумісні бажання, інтереси чи потреби як до себе, так і до оточуючих. 

Синонімічний ряд цього компоненту значення складають іменники Gegensatz, 

Spannung, Zwiespalt; (bildungssprachlich) Antagonismus; (umgangssprachlich) 

Zwickmühle.  

3) Zwiespalt – розбрат, непорозуміння, що вербалізується лексемами 

Gegensatz, Kluft, Konflikt, Schwierigkeit, Spannung, Widersprüchlichkeit, Widerstreit, 

Zerrissenheit, Zweifel; (gehoben) Bedrängnis; (bildungssprachlich) Antagonismus, 

Diskrepanz, Divergenz.  

Метахтон MATRIMONIALER KONFLIKT утворює ім’я дискурсу, є концепт-

ідеєю, за влучним висловленням М. Ю. Олєшкова „згорнутою моделлю дискурсу, 

в якій латентно присутні всі можливі потенційні реалізації” [187], стрижнем 

концептосистеми МКД, в якому концентрується весь обсяг специфікованого 

знання [190, с. 120]. 

Метахтон „пронизує” концептопростір дискурсу, однак чільне місце в ньому 

займають автохтони, репрезентуючи смисли, що тематизуються й 

інтерпретуються в МКД. Автохтони – це дискурсотвірні концепти, які 

вирізняються високими показниками питомої ваги у тому чи іншому дискурсі. 

Специфічний набір автохтонів є принципово закритим та обмеженим, на відміну 

від аллохтонів, які характеризуються довільним набором компонентів і тому не є 

релевантними для нашого дослідження, адже такі концепти є запозиченими 

елементами, „блукаючи” від одного дискурсу до іншого.  

Припускаємо, що набір автохтонів у розмовній та художній формі 

репрезентації МКД відрізняється.  
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Концептуальний простір розмовного МКД базується на виокремлених раніше 

методами статистичного аналізу 506 концептах, які будемо вважати його 

автохтонами згідно їх питомої ваги у концептосистемі.  

Дослідження уривків розмовного МКД дозволило, встановивши та 

категоризувавши вербалізатори, а також засобами статистичного аналізу 

виявивши найзначущіші з них (див. додаток А), визначити низку парцел: ZEIT, 

GEFÜHL, FEST, GELD, ARBEIT, STUDIUM, ERHOLUNG, BEWERTUNG, 

BEZIEHUNG, BEWEGUNG, AUSSEHEN, NATUR, ABSTRAKTE BEGRIFFE, 

GEIS TIGE AKTIVITÄT, які утворюють його концептуальний простір. 

Розглянемо їх докладніше.  

Парцела ZEIT / ЧАС фіксує певний період чи його проміжок, визначає 

тривалість та протяжність подій, а також слугує орієнтиром буття. Час постає як 

форма відношення та сприйняття людиною навколишнього середовища, що 

свідчить про тісний зв’язок фактора „людини” та „часу” в побудові мовної 

картини світу. У хронотопі МКД зафіксовані 2 підгрупи: МЕТРИЧНИЙ 

(відображає ідею кількості та сприймається мовленнєвою особистістю як одиниця 

виміру) та ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС (його головним фактором є відчуття, 

переживання й оцінка часових властивостей процесів, подій і станів [21]). Кожен 

із них як частина парцели профілюється притаманним йому набором дрібніших 

таксонів – темпоральними концептами.  

До підгрупи МЕТРИЧНИЙ ЧАС відносимо таксони на позначення виміру або 

обчислення часу: період доби (MORGEN „Der hat mich immer so eklig angefasst 

morgens im Bad” (Schande), NACHT „Ich wollte nur eine Nacht durchschlafen, aber 

du hast geschrien wie am Spieß” (Atmen), TAG „Die Arbeit, jeden Tag in die Stadt” 

(Berlin am Meer), ABEND „Du musst abends schlafen” (Stille Liebe)) і т.д.), дні 

тижня (FREITAG „Du, gehen wir noch in eine Disko? – Ja? – Nein. Bitte. Heute ist 

Freitag, bitte, bitte, bitte. Lass uns tanzen gehen” (Alle Anderen)) і т.д., місяці 

(AUGUST „Ich brauch dir was zu sagen … meine Mutter kommt zu uns im August” 

(Männerherzen) і т.д.), фіксована тривалість (SEKUNDE „Ich dachte nicht eine 
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Sekunde daran” (Die Kristallprinzessin), STUNDE „Ich geb’ dir 24 Stunden. Dann will 

ich dich hier nicht mehr sehen!” (Plötzlich berühmt) і. т.д.  

Підгрупа ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС вміщує концепти нефіксованої 

тривалості (MOMENT „Hey, was ist los? Was ist mit dir? Zeig uns, was du fühlst in 

diesem Moment” (Sommer in Orange), AUGENBLICK „Versetz dich einen Augenblick 

in mich” (Was bleibt), ZEITFENSTER „Sag mal, kannst du deine Klamotten auch mal 

wegräumen? Aber zeitnah! Nicht dass sich dein Zeitfenster wieder verschiebt” 

(Zweiohrenkuken) і т.д.). 

Парцела ARBEIT / РОБОТА являє собою „ментальне утворення, у складі 

якого мовна свідомість виділяє такі компоненти: понятійний (цілеспрямована 

діяльність, що вимагає розумової або фізичної напруги, спрямована на 

виробництво чого-небудь або на досягнення результату й протиставлювана 

байдикуванню, неробству й відпочинку); образний (людина або інша жива 

істота, напружено виконуюча необхідні для життя дії); ціннісний (позитивна 

оцінка бажання й негативна оцінка небажання працювати, позитивна оцінка 

вміння й негативна оцінка невміння працювати, негативна оцінка примусової й 

малоефективної праці)” [203, с. 155-156]. Ядерними концептами тут виступають 

BÄCKER „Wo du bist? Wo du warst? – Beim Bäcker. – Und wieso bist du da nicht ans 

Telefon gegangen? – Weil ich’s nicht gehört hab. – Beim Bäcker nicht gehört, ist klar” 

(Der freie Wille), ARZT „Der Arzt hat gesagt, ich soll keine Teigsachen essen. Dann 

friss Scheiße!” (Auf der anderen Seite), SCHRIFTSTELLER „Schriftsteller willste 

werden, aber was tust du dafür? Lässt du dich in der Küche ’rumschubsen, fährst Essen 

auf Rädern aus oder schuftest am Bau. Statt dass du mal den Arsch hochkriegst” 

(Kleine Haile), LEHRERIN „Es gibt nichts auszudiskutieren! Als ob's nicht gereicht 

hätte, dass ich meine Lehrerin begrabscht hab” (Knallharte Jungs), FIRMA „Aber als 

du mir die Firma überschrieben hast, warst du kurz vor der Pleite …” (Plötzlich 

berühmt), POLIZEI „Falls die Polizei dich erwischt, kennst du uns nicht” (Auf der 

anderen Seite), WERBUNG „Diese Bitex-Brille kommt doch nicht aus deinem Herzen, 

die wird dir von der Werbung eingeredet” (Bin ich schön?), BOSS „Du bist der Boss? 

Nur ein kleiner Boss” (Kontrollе) і т.д.. 
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Парцела BEWEGUNG / РУХ характеризує той чи інший процес або дію, 

номінуючись як одиниця людського знання про кінетичний фрагмент картини 

світу. Слід підкреслити, що рух по праву вважається одним із перших дій, 

усвідомлених людиною. „Охоплюючи цілеспрямовану діяльність, рух до 

поставленої мети, цей концепт специфікується у різновид руху без обмежень, що 

уможливлює дії індивідуума за власною волею” [28, с. 170]. Розвідка фактичного 

матеріалу виявила наявність у парцелі BEWEGUNG / РУХ низку концептів: 

BEWEGUNG („Die Bewegung ist leicht und ohne Wegweiser, ohne Anfang und ohne 

Ende, auf der allerstabilsten Straße, die man sich vorstellen kann” (Achtung, fertig, 

Charlie!), „Beweg dir! Du dummes kleines Mädchen” (Sommer in Orange), „Beweg 

deinen Arsch!” (Das wilde Leben)); FAHRT („Heimfahrt vom Supermarkt dauerte sehr 

lange” (Herz über Kopf), „Ich fahre! Lass mich mal fahren. – Nein! – Doch, jetzt lässt 

du mich mal fahren. Ich fahre. Hör doch mal auf. – Was? – Ich fahre heute!” (Gegen 

die Welle), „Hey fahr nicht so schnell. – Ich fahr zügig” (Eine günstige Gelegenheit)); 

RICHTUNG („Komm, mußt nix sagen. Nimmt den abgestellten Koffer und geht weiter 

Richtung Bahnsteig” (Plötzlich berühmt)); AUSSTIEG („Aussteigen! – Ich sagte 

aussteigen! – Warum denn?! – Weil in meinem Bus für solche gottlosen Hunde wie ihr 

es seid kein Platz ist! Aussteigen, du auch!” (Gegen die Welle)); TANZ („Hey, jetzt tanz 

doch mal mit ’nem Kerl. – Lass mich los!” (Die wilden Hühner und die Liebe)); EILE 

(„Juli, beeil dich jetzt bitte, verdammt noch mal!” (Im Juli)) та ін.  

Парцела GEFÜHL / ПОЧУТТЯ виражає внутрішній світ людини, за 

допомогою якого вона сприймає усі абстрактні поняття (життя, простір та ін.) у 

вигляді універсальних і культурно специфічних уявлень про навколишній світ. 

Оскільки вербалізатори цієї парцели відносяться до емоційних концептів, їм 

притаманна абстрактність, плинність та невловимість в мові, адже не всі почуття 

піддаються вербальній інтерпретації. На тлі конфліктної інтеракції виділяємо 

позитивно та негативно марковані концепти почуттєвої сфери. До позитивно 

маркованих відносимо концепти RUHE „Lassen sie mich in Ruhe, dann lasse ich sie 

auch in Ruhe” (Schläfer), „Ich will meine Ruhe haben” (Weißensee), LIEBE „Und dass 

es wichtig ist, dass jeder sein Leben lebt, obwohl wir uns lieben” (Zweiohrenkuken), 
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„Wirst du mich nie mehr so lieben wie gestern?” (Bin ich schön?), GLÜCK „Es gibt 

sowas wie eine Sanduhr des Glücks ... und das Glück rieselt einfach durch und man 

merkt es noch nicht einmal ...” (Bin ich schön?), ORGASMUS „Ich würd nie ’nen 

Orgasmus vorspielen. Wenn ich komme, dann komme ich” (Zweiohrenkuken), 

VERGNÜGEN „Jeder hat nur noch seineт ... Sein eigenes Vergnügen im Kopf” (Die 

Welle), MUTTERGEFÜHL „Entwickle Muttergefühle oder ich schmeiß’ dich raus! 

Wenn du Muttergefühle willst, hau ab nach Stuttgart, zu Mami” (Das wilde Leben), 

RESPEKT „Ich hab das schon 100-mal erlebt und das ist immer der Anfang von 1.000 

Dingen, die nicht gehen für mich in ’ner Beziehung, wenn man sich liebt und sich 

respektiert” (Zweiohrenkuken), „Eine Konstellation, die früher oder später scheitert, 

aus Mangel an Respekt oder was weiß ich” (Alter und Schönheit) та ін. Базу негативно 

маркованих концептів складають ANGST „Ich habe keine Angst vor dir! Ich werde 

dich vernichten!” (Shande), „Was ist los? Hast du Angst oder was? – Ich hab keine 

Angst. Wovor soll ich Angst haben? – Keine Ahnung wovor du Angst hast. Hast du 

Angst? – Ich hab keine Angst. – Ich rede mit dir, hast du Angst? Hä?” (Die Fremde), 

SCHULD „Unser Sohn ist tot. Durch deine Schuld!” (Die Kristallprinzessin), „Mann, 

reg dich ab. – Ich reg’ mich aber nicht ab, weil das ist alles deine Schuld! – Meine 

Schuld? – Ja, deine Schuld! – Wieso ist das jetzt alles meine Schuld? – Weil dieser 

ganze Scheißmist deine Schuld ist, deshalb!” (Im Juli), ÄRGER „Jakob, warum machst 

du nur Ärger?” (Herz über Kopf), SCHMERZ „Also jedenfalls würdest du damit nicht 

so viel Schmerz bereiten” (Wolke Neun) та ін.  

Парцела FEST / СВЯТО об’єднує уявлення про дні, які є особливими чи 

визначними для особи або групи з тієї чи іншої причини та, разом з тим, пов’язані 

з матримоніальним конфліктом. До арсеналу парцели FEST / СВЯТО відносимо 

концепти WEIHNACHTEN „Ihr Vater hat Weihnachten fast das ganze Heim 

abgefackelt” (Männerherzen), OSTERN „Was machst denn du hier? Ist schon wieder 

Ostern?” (Was bleibt), HOCHZEIT „Du weißt, wie viel mir die Hochzeit bedeutet” 

(Achtung, fertig, Charlie!), GEBURTSTAG „An meinem Geburtstag hat er mich 

geschlagen” (Schande), „Heute ist mein Geburtstag. Das ist alles” (Vorleser) та ін. 
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Парцела GELD / ГРОШІ об’єднує матеріально-ціннісний спектр смислів, що, 

без перебільшення, відіграє значну роль у житті кожного індивідуума. Крім того, 

„особливості відношення різних народів до грошей у значній мірі сформовані 

сучасним економічним станом, а також менталітетом нації” [192, с. 8]. Винесення в 

ієрархічній організації МКД автохтону GELD / ГРОШІ на рівень парцели свідчить про 

його важливість у мовній картині світу членів сім’ї зі статусно-рольовими 

конфігураціями дружини та чоловіка під час конфліктної інтеракції. Аналіз матеріалу 

дослідження дав змогу виявити низку концептів, а саме MARK „Ich bezahle nicht 

hundertzwanzig Mark für den Schrott” (Bin ich schön?), EURO „Regst dich auf wegen 100 

Euro!” (Auf der anderen Seite), FRANK „Verdammt, ich habe 20.000 Franken in diese 

Hochzeit investiert …” (Achtung, fertig, Charlie!), GOLD „Es ist doch echtes Gold!!!” 

(Herz über Kopf), PLEITE „Aber als du mir die Firma überschrieben hast, warst du kurz 

vor der Pleite…” (Plötzlich berühmt), MILLIARDE „... diesen einst wirklichen Traum hab 

ich nicht vergessen. Ich will ihn errichten mit meinen Milliarden, ...” (Die Welle), 

PRIVATVERMÖGEN „… und du hattest Schiss, dass sie dir dein Privatvermögen 

wegpfanden” (Plötzlich berühmt) та ін.     

Парцела STUDIUM / НАВЧАННЯ репрезентує спосіб нагромадження 

функціональних вмінь для подальшого отримання роботи з одного боку, а також 

формування людини з точки зору її розумових здібностей та навичок, з іншого. 

Для розмовного МКД, вочевидь, він уявляється як значущий фактор для 

сімейного добробуту, а також забезпеченого майбутнього дітей. Нами зафіксовані 

такі концепти: WIRTSCHAFT „Ingrid hilft in der Wirtschaft” (Der freie Wille), 

UNTERRICHT „Jedenfalls hat er sie heute nicht zum Klavierunterricht” (Schande), 

WELTGESCHICHTE „Du fährst weiterhin in der Weltgeschichte rum, machst, was du 

willst, und darüber hinaus hast du eine Familie” (Bin ich schön?), LEKTOR „Dieser 

neue … – Wen meinst du? – Den neuen Lektor. Der ist ok” (Berlin am Meer), 

STUDENT „Ich möchte, dass du endlich einen Job findest, statt nur immer zu 

studieren” (Ein Augenblick Freiheit), UNI „Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich das 

mit der Uni überhaupt machen will” (Berlin am Meer), SCHULE „Ich schick dich in 

den Kinderladen, in die Montessori-Schule, in die antiautoritäre Nachmittagsbetreuung 
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und bei der erstbesten Gelegenheit wirfst du dich diesen kapitalistischen, engstirnigen 

Kleingeistern an die Backe?!” (Sommer in Orange) та ін.  

Парцела ERHOLUNG / ВІДПОЧИНОК є категорією егоцентричної та 

соціоцентричної сфер діяльності індивіда з метою самовідновлення, яка 

профілюється набором таксонів найнижчого ґатунку –концептами, статистично 

верифікованими серед яких є MUSIK „Du musst mir sagen,was dir wichtiger ist. 

Deine Musik oder die Liebe” (Berlin am Meer), DISKO „Du, gehen wir noch in eine 

Disko? – Ja? – Nein. Bitte. Heute ist Freitag, bitte, bitte, bitte. Lass uns tanzen gehen. 

Wir gehen jetzt in eine Disko. – Bitte!” (Alle Anderen), FILM „Sei ehrlich! Ich glaube 

nicht, dass du den Film zum 1. Mal gesehen hast” (Die Kristallprinzessin), URLAUB 

„Muss ich jetzt eine Meldung schreiben? Einen Tag vor meinem Urlaub?” (Atmen), 

KINO „Das hier ist kein Kino!” (Die wilden Hühner und die Liebe), PARTY „Warum 

bist du dann hier, geh zur Party, das willst du doch?” (Vorleser), SHOW „Gitti, kannst 

du mal mit dieser Show aufhören?” (Alle Anderen) та ін.  

Парцела BEWERTUNG / ОЦІНКА фокусує оцінні конфігурації індивідуума з 

приводу його розумових, поведінкових та інших якостей, а також зовнішнього 

вигляду. Зокрема, оцінний компонент тут виражає відношення мовця до іншої 

особи і, таким чином, носить суто суб’єктивний характер, адже, за словами 

Н. Д. Арутюнової „людина повинна пропустити його (світ) через себе” [231, 

с. 181]. Процедура характеризування однієї особи іншою є складним 

пізнавальним, тобто когнітивним, процесом, на основі якого створюються 

безпосередні, інтуїтивні знання, які, в свою чергу, формують судження та 

виражають естетичне та етичне відношення бо особистості. Арсенал цієї парцели 

формують концепти на позначення позитивної та негативної оцінки. До переліку 

концептів із позитивно-оцінним компонентом відносимо PRINZ/-ESSIN „Was 

kommt raus? Dass du kein Prinz bist und ich keine Prinzessin” (Das wilde Leben), 

LIEBCHEN „Jetzt hör mir mal gut zu, Liebchen. Ich war immer für euch da …” 

(Plötzlich berühmt), BLONDIE „Es geht nicht um dich. Es geht nicht um irgendeinen 

Blondie. Es geht um Pia. Hast du das vergessen?” (Schlar), SCHATZI „Schatzi, können 

wir jetzt los?” (Zweiohrenkuken), SEXBESTIE „Josch ist ein zurückhaltender, 
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vollkommen anständiger Mensch, nachdem ich genügend Jahre mit einer Sexbestie 

verbracht habe!” (Schande), FRAUENHELD „Spiel hier bloß nicht den Frauenhelden” 

(Die wilden Hühner und die Liebe), HIPPIE „Wie die sich anzieht! Wie so ’n Hippie” 

(Die wilden Hühner und die Liebe) і. т. д. До концептів із негативною конотацією 

примикають так звані антиконцепти – „ментальні одиниці, які виражають певну 

антицінність” [204, с. 38], наприклад IDIOT „Halt die Schnauze, du bist so ein 

Vollidiot!” (Alles auf Zucker), „Du machst immer alles kaputt, du Idiot” (Herz über 

Kopf), HURE „Du Hure! Hau ab hier!” (Die Fremde), „Zu Recht! Das könnte dir so 

passen, Hure!” (Halbe Treppe), SCHWEIN „Du Schwein! Du alter Bock!!! Ich hasse 

dich!!!” (Halbe Treppe), „Männer sind solche Schweine!” (Knallharte Jungs), TYP 

„Der Typ war ein Arschloch ...” (Barfuss), „Typen wie dich kenne ich viele” (Auf der 

anderen Seite), BETRÜGER „Jedenfalls gehst du nicht mehr zu diesem Betrüger” 

(Plötzlich berühmt), VERRÄTER „Jetzt fall mir noch in den Rücken, du Verräter. Ich 

hätte dich auch rausgeschmissen” (Die Welle), ARSCHLOCH „Du bist ein richtiges 

Arschloch” (Bin ich schön?), „Lass mich in Ruhe, du Arschloch!” (Schande), 

MARIONETTE „Was, du kamst und stahlst meines Liebsten Herz. Du Marionette, du!” 

(Die wilden Hühner und die Liebe), MISTKERL „Und wenn ausgerechnet du ihn 

magst, dann ist er bestimmt genauso ein Mistkerl, wie ich immer gedacht habe!” (die 

wilden Hühner und die Liebe), SCHWÄCHLING „Warum liebst du mich nicht mehr? 

Weil du ein Schwächling bist” (Alle Anderen), MONSTER „Du bist mit dem einzigen 

Monster in der Familie verheiratet” (Alles auf Zucker), „Ich hab genug du Monster!” 

(Die Welle), FEIGLING „Kein Wort mehr will ich von dir hören, elender Feigling!” 

(Schlar) і т.д. 

Парцела BEZIEHUNG / СТОСУНКИ вирізняється високим ступенем 

абстрактності та фокусується не на предметах реального чи уявного світу, а на 

різного роду відносинах, в які вступають члени сім’ї. У німецькому суспільстві 

вже певний час узаконення стосунків не є ознакою повноцінного шлюбу. Це 

пояснює основні концепти в межах парцели BEZIEHUNG / СТОСУНКИ –

VERHEIRATET „Das ist der beste Scheidungsgrund. – Du bist noch nicht mal 

verheiratet ...” (die wilden Hühner und die Liebe), „Wir sind immer noch verheiratet. – 
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Nicht mehr lange!” (Alles auf Zucker), SCHEIDUNG „Ich hatte nicht den Mut. Ich 

werde die Scheidung einreichen” (Die Kristallprinzessin), „Ich will die Scheidung. Ich 

habe lange darüber nachgedacht” (Die Krastallprinzessin), EHE „Für mich ist diese 

Ehe noch nicht beendet” (Halbe Treppe), „Ich hab mein Leben in diese Ehe investiert” 

(Was bleibt), KONTAKT „Ich sage es nur einmal, Martin: ich verbiete dir jeden 

Kontakt mit Julia Hausmann und weiteren Personen aus ihrem Umfeld” (Weißensee), 

FLIRT „Es ist ja nicht mehr nur so ein Flirt” (Halbe Treppe), SEX „Es war nur blöder 

Sex. Rein, raus, fertig, aus” (Zweiohrenkuken), SEXUALLEBEN „Ich will mit dir über 

unser Sexualleben reden. Ich schaffe das nicht mehr” (Alle Anderen), 

BEZIEHUNGSPROBLEM „Wieso verabredest du dich mit Marie? – Weil sie meinen 

Rat als Mann braucht. – Deinen Rat als Mann? – Ja. Irgendwelche 

Beziehungsprobleme. – Machst du jetzt den Beziehungsberater für die doofe Gans, oder 

was?” (Zweiohrenkuken) і т.д. 

Парцела AUSSEHEN / ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД об’єктивує оцінну 

характеристику людини на основі перцептивних відчуттів (найчастіше – 

візуального), адже саме „з першого погляду” людина справляє певне враження на 

оточуючих, а ті, в свою чергу, вибудовують на основі цього конкретну „картину” 

особистості. Деталізацію парцели AUSSEHEN / ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

забезпечують концепти, які відносяться до сфери одягу (SCHUHE „Du hast dir 

Schuhe gekauft, die dir nicht passen? – Die passen mir ja” (Bin ich schön?), KLEID 

„Die Kleider kosten mehr, als ich in einem halben Jahr für uns beide ausgebe” (Bin ich 

schön?), „Gebt mir schnell ein paar Kleidungsstücke” (Ein Augenblick Freiheit), 

JACKE „Mir ist kalt. Hörst du schwer? Ich sagte, mir ist kalt. Gib mir die Jacke” 

(Schande) і т.д.) та до сфери рис обличчя (AUGE „Mein großer Wunsch ist ein 

blauäugiges Mädchen” (Schläfer), STUPSNASE „Du hast eine sehr komische 

Stupsnase” (Achtung, fertig, Charlie!) і т.д.).  

Парцела NATUR / ПРИРОДА є невід’ємною життєво важливою частиною 

навколишнього середовища індивідуума, де останній є, з одного боку, 

„володарем” природи, а з іншого, її складовим елементом, що, вочевидь, є 

суттєвим для матримоніального спілкування конфліктної спрямованості. У межах 
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цієї парцели виділяємо тваринний та рослинний світи. До арсеналу тваринного 

світу відносимо різного роду живі істоти: „Aus dem Entlein ist ein Schwan 

geworden. – Du meinst, aus dem hässlichen Entlein ist ein hässlicher Schwan 

geworden?” (Weißensee), „Der Papa hat uns nie einen Hund oder eine Katze erlaubt, 

auch kein Meerschweinchen oder einen Goldfisch – obwohl Kinder Tiere brauchen” 

(Auf der anderen Seite), „Sogar die Vögel haben aufgehört zu singen” (Herz über 

Kopf). Сферу рослинного світу розкриває, насамперед, концепт BLUME: „Martina 

ist zum Fliederbusch gelaufen” (Plötzlich berühmt), „Ich danke dir für das Blumen” 

(Die Welle).  

Парцела ABSTRAKTE BEGRIFFE / АБСТРАКТНІ ПОНЯТТЯ, яка 

актуалізована у конфліктному спілкуванні, активується у мисленні чи уяві 

людини лише під час пізнавального процесу, не будучи підпорядкованим 

перцептивним відчуттям, наприклад: IDEE „Mir ist eine seltsame Idee gekommen; 

eigentlich keine Idee, sondern eine Art – Erleuchtung” (Sommer in Orange), 

DISZIPLIN „Ich will ihm Disziplin beibringen, damit er tüchtig ist und was wird” (Der 

freie Wille), SITUATION „Ich muss mich doch auch erst an die Situation gewöhnen” 

(Halbe Treppe), UN/SINN „Ich will von diesem Unsinn nichts mehr hören” (Was 

bleibt), URSACHE „Ich meine, es muss eine Ursache haben, warum ...” (Wolke neun), 

„Ich hasse dich, du hast weder ein Schuldeingeständnis noch ein Bekenntnis zur Liebe” 

(Herz über Kopf), ANERKENNUNG „Hast du Anerkennung für uns?” (Der freie 

Wille) та ін.  

Таким чином, усі наведені парцели та концепти у їх межах виконують роль 

автохтонів розмовного МКД. Значущість цих концептів полягає, перш за все, у 

дискурсотвірній функції, на основі чого формується концептуальний простір 

цього дискурсу. Це свідчить про унікальність і неповторність розмовної форми 

репрезентації матримоніального конфлікту у порівнянні із іншими формами цієї 

дискурсивної практики, зокрема розглянутою нижче художньою.  
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4.2 Концептуальний простір художнього МКД 

 

Концептуальний простір художнього МКД формується 860 концептами-

автохтонами, встановленими через інвентаризацію текстів та статистичну 

верифікацію об’єктиваторів. Усвідомлення ієрархії в концептосистемі дискурсу 

дозволило впорядкувати концепти-автохтони художнього МКД на основі 

поняттєвої ознаки та згрупувати їх у 12 парцел: FAMILIENMITGLIEDER, 

KÖRPERTEILE, ESSEN UND GETRÄNKE, KLEIDUNG, SACHEN/TECHNIK, 

GEBÄUDE, KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, PHYSISCHE PROZESSE, 

PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, FARBE, NATIONALITÄT/RELIGION, LAGE. 

Парцела FAMILIENMITGLIEDER / ЧЛЕНИ РОДИНИ. Родина – 

найважливіша та найдавніша форма колективної життєдіяльності, яка слугує 

підґрунтям для виховання та розвитку суспільно свідомих громадян та, в той же 

час, „відрізняється своєю загальністю та наднаціональним характером, має 

загальнолюдську значимість” [203, с. 84]. У межах парцели виокремлюємо такі 

концепти: ELTERN (VATER / MUTTER) „Die meisten Eltern sind nämlich sehr mies 

zu ihren Kindern…” (Ch. Nöstlinger, S.212); „Außerdem sind geschiedene Eltern eh 

schon normal” (M. Keyers, S. 377); „Ich mein, dass sie sich aufregt, wenn die 

geschiedenen Kinder beim Vater bleiben” (Ch. Nöstlinger, S. 59); „Die Kinder sind 

jetzt bei deiner Mutter” (H. Lind, S. 166); KIND (TOCHTER / SOHN) „Ich wollte kein 

Kind…” (Ch. Mecker, S. 11); „Ich fürchte, wir werden es nicht leicht mit ihr haben, sie 

ist ein kompliziertes Kind” (A. Schrobsdorff, S. 176); „Warum nicht gleich ein viertes 

Kind, das war wenigstens appetitlicher!” (Ch. Nöstlinger, S. 67); „Angeblich ist meine 

Tochter eine grandiose Nachhilfelehrerin!” (E. Völler, S. 91); „Die lassen deine 

Tochter kein normales Leben führen, verstehst du?” (I. Dische, S. 51); „Das find ich ja 

nett, dass ich von meiner sechsjährigen Tochter erfahren muss, was meine Frau für 

Pläne hat!” (Ch. Nöstlinger, S. 113); „Mein Sohn steckt schon bis zum Hals in der Soße 

drin!” (S. Fröhlich, S. 80); „Also wünschte ich mir einen Sohn, aus dem mal ein 

prächtiger Mann werden würde…” (I. Dische, S. 15); GESCHWISTER (BRUDER / 

SCHWESTER) „Ich hätte auch gern viele Geschwister! Schwestern und Brüder und ein 
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Baby. Dann wäre immer wer da, mit dem ich spielen und reden könnte und Spaß haben” 

(M. Keyers, S. 426); „Dein Bruder, der Idiot, passt genau zu dir, du blöde Gans!” 

(Z. Shalev, S. 71); „Aber der Nik war kein guter Bruder” (Ch. Mecker, S. 96); „Du 

streitest dich zuviel mit deiner Schwester” (I. Dische, S. 244), GROßELTERN (OMA / 

OPA) „Die Oma ist komisch” (Ch. Nöstlinger, S. 59); „Wenn die Oma nicht da wäre, 

wenn er allein zurechtkommen müsste, würde es sicher nicht sehr lange dauern. Aber so 

...” (Ch. Nöstlinger, S. 168); „Hast du dem Opa mehr von deinem Geheimnis erzählt?” 

(S. Fröhlich, S. 117); ONKEL / TANTE „… ich will zu Tante Alma gehen! Ich will! … 

Tante Alma ist heute traurig!” (H. Lind, S. 171); „Warum gerade Tante Karla? Die war 

stark. Die wusste, was sie wollte” (E. Heidenreich, S. 33); COUSIN / COUSINE „Sie 

wusste davon, weil meine Cousine Margret, mit der ich schon seit zwanzig Jahren kein 

Wort mehr redete, leider in derselben Stadt wohnte wie ich…” (E. Heidenreich, S. 10). 

Парцела KÖRPERTEILE / ЧАСТИНИ ТІЛА. Людське тіло як об’єкт 

дослідження приваблювало науковців не лише в природничих науках та 

медицині, які виявилися неспроможними охопити усю багатогранність і 

багатофункціональність цієї „матеріальної оболонки людської душі”. Результати 

пошукових систем у галузі лінгвістики зводяться до тлумачень того, що тіло – це 

комунікативна система, яка містить прихований зміст, і, разом з тим, культурно-

ментальний конструкт, адже тіло не є універсальним, а значною мірою диктується 

цінностями, притаманними тому чи іншому суспільству [236, с. 202]. Ця парцела 

поєднує основні параметричні ознаки як анатомічних органів, так і частин тіла. 

Наприклад, HAND „Ich wollte nur eine Hand auf deinen Arm legen, aber du zogst den 

Arm weg” (Ch. Nöstlinger, S. 170); „Sie bewegte die Hand vor seinen Augen, worauf 

das Kind den Kopf zur Seite legte” (P. Handke, S. 11); KOPF „Also bitte, schließlich 

sitze ich mitten in deinem Kopf, da werde ich doch wissen, was dein Hirn denkt!” 

(H. Mankell, S. 353); „… ich hatte tausend Bilder im Kopf, eine Million Fragen, 

Tränen, ein Meer von Tränen in der Seele” (E. Heidenreich, S. 32); HERZ „Ich hielt 

den Atem an, mein Herz klopfte wild …” (E. Heidenreich, S. 32); MAGEN „Wenn der 

Magen leer ist, bekommt die Seele Schüttelfrost!” (Ch. Nöstlinger, S. 38), SCHULTER 

„Nimm deine Pfoten von meinen Schultern!” (Ch. Nöstlinger, S. 87) та ін.); (AUGE 
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„Ich seh nichts mehr, ich bin auf einem Auge blind! – Halt dir das andere Auge zu! … 

Leg dich ins Bett und mach die Augen zu!” (Ch. Nöstlinger, S. 153); „Ich hab schon ein 

paar Schauspieler im Auge. – Männer hatten immer irgendwas im Auge! Ein Haus, ein 

paar Schauspieler oder auch nur einen Balken” (H. Lind, S. 177); STIRN „Binnen 

Sekunden hattest du Schweißperlen auf der Stirn” (K. Lange-Müller, S. 105); OHR „Er 

wurde ziemlich rosarot im Gesicht und seine Ohren färbten sich brandrot” 

(Ch. Nöstlinger, S. 89); GESICHT „Mein Leben lang habe ich mich abgerackert, damit 

du ein Zuhause hast, aber du willst es nicht. Du spuckst mir noch ins Gesicht dafür, 

oder etwa nicht?” (I. Dische, S. 150-151); FINGER „Du musst ihn noch mal zwischen 

den Fingern rollen, dann wird er dicker” (H. Lind, S. 169) та ін.). 

Парцела ESSEN UND GETRÄNKE / ЇЖА ТА НАПОЇ об’єднує уявлення про 

життєво важливий фактор, необхідний для нормального фізичного розвитку та 

функціонування організму людини. Процес приготування та вживання їжі є 

невід’ємним атрибутом фізіології та побуту людини, особливо це відчутно у 

сімейному побуті, де спільні прийоми їжі виконують роль ритуалу, що 

супроводжує сімейне спілкування. Ця парцела „має мовне вираження і включає, 

окрім предметної зіставленості, усю комунікативно значиму інформацію, 

формуючись на основі мовного значення ключових значень лексем „їсти” та 

„пити” [213, с. 5]. Наприклад, KARTOFFEL („Was suchst du denn? – Eine 

ausgewachsene Kartoffel! – Eine was? Wir haben nur erstklassige, frische Kartoffeln” 

(Ch. Nöstlinger, S. 33); GULASCH „Immer, wenn du „Hunger!” rufst, trage ich vier 

Teller und Besteck zum Wohnzimmertisch, dann hole den Topf mit dem 

Schweinsgulasch und die Schüssel mit den Nockerln und schließlich bringe noch vier 

Gläser, eine Flasche Bier, eine Flasche Orangensaft – und eine Schale mit Tee” 

(Ch. Nöstlinger, S. 31); „Du bindest dir eine Schürze um und kochst für uns 

Bohnengulasch mit Burenwurst. Da haben wir alles dafür daheim!” (H. Mankell, 

S. 418); TORTE „Willst du ein Stück Torte oder lieber ein Stück Nussstrudel? – Mir ist 

Torte eh viel lieber” (Z. Shalev, S. 412); EIS „Ich will ein Eis. – Wenn ich gefunden 

habe, was ich suche, essen wir ein ganz riesengroßes Eis” (H. Lind, S. 151); GURKE 

„Man wird sich doch noch eine Gurke holen dürfen” (Ch. Mecker, S. 78); NOCKERL 
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„Mama, den Nockerln fehlt das Salz und das Gulasch ist verpfeffert!” (Ch. Nöstlinger, 

S. 31); NUDEL „Wenn wir jetzt die Nudeln nicht kaufen, dann bist du schuld!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 150); „Willst Dampfnudeln mit Vanillesoße?” (Ch. Nöstlinger, 

S. 198); SUPPE „Wie wäre es mit einer Hühnersuppe?” (I. Dische, S. 136); „… 

sonntags sind wir oft zum Drachenfels gefahren und haben Hühnersuppe gegessen” 

(E. Heidenreich, S. 22), TEE „Er verschluckte sich am Tee” (P. Handke, S. 164); „Man 

muss ihn fragen, ob er Tee will. Und Fieber messen sollte man auch” (Ch. Nöstlinger, 

S. 156); WEIN „Du wirst auch nicht alt, … wenn du weiterhin rauchst, Weißwein statt 

Kräutertee trinkst, keinen Sport treibst und deine Ehe mit wechselnden Affären ruinierst” 

(E. Heidenreich, S. 10); „Bei der Himbeer-Rotwein-Creme klopfte Ben an sein Glas und 

wollte eine Rede halten” (Z. Shalev, S. 269); „Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, 

war ohne hin stinksauer, kippte in einem Zug mein Glas Rotwein, wollte intervenieren. 

Aber Harry, sagtest du nicht, du seiest ein Linker?” (E. Heidenreich, S. 65); KAFFEE 

„Max, der gerade einen Schluck Kaffee trinken wollte, verschluckte sich, hustete und 

spuckte Kaffee” (M. Keyers, S. 482); MILCH „Er hat einen Becher Milch getrunken und 

die Brösel vom Marmorkuchen gegessen, die auf dem Kuchenteller lagen” (Ch. Mecker, S. 

29); ESPRESSO „Immer nur Müsli und Espresso und keine Bewegung!” (H. Lind, S. 215) 

та ін. 

Парцела KLEIDUNG / ОДЯГ є одним із найважливіших ментальних, 

культурних та власне мовних констант концептуального простору художнього 

МКД, адже він віддзеркалює як внутрішній світ члена родини, так і оточуюче 

його середовище: соціальний статус, фінансову спроможність, приналежність до 

певної групи і т. і., що загалом виконує статусно-інституційну функцію. Під цією 

парцелою групується низка концептів: MANTEL „Ich versuchte von dir 

wegzukommen, doch du hieltst mich mit aller Kraft fest und auf einmal war ich frei und 

stand ohne Mantel da” (Ch. Nöstlinger, S. 88–89); „Gib meinen Mantel her” (E. Völlig, 

S. 88); KNOPF „Entschuldige. – Was ist los, Bruno? – Ich wollte doch nur deinen 

Mantel näher anschauen. Da fehlt nämlich ein Knopf” (P. Handke, S. 61); PULLOVER 

„Meine Mama hat für dich einen Pullover gestrickt. Warum trägst du ihn nicht? – Der 

Pullover von deiner Mama ist an den Seitennähten auch gut zwei Handbreit länger als 
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über dem Bauch und über dem Hintern” (Ch. Mecker, S. 80); UNTERHOSE „Dem 

Hofrat seine Unterhosen sind das! … Und da haben wir noch vier hofrätliche 

Unterhosen. Das find ich ja schön!” (Ch. Nöstlinger, S. 110); SOCKE „Warum liegen 

deine Socken einfach auf dem Boden?” (S. Fröhlich, S. 201); KLAMOTTEN „Wenn du 

dir nicht dauernd Klamotten kaufen würdest, würdest du mit deinem Geld auch 

auskommen! – Ich kaufe mich gar nicht dauernd Klamotten” (Z. Shalev, S. 396); 

KLEID „Renate, das blaue Seidenkleid ist genau richtig heute. – Es ist mir ein bisschen 

eng geworden. – Genau richtig” (I. Dische, S. 100); ANZUGJACKEN „Wohin willst 

du? – Einen Besuch machen. – Aber dafür brauchst du keine zwei Anzugjacken” 

(A. Geiger, S. 31); SCHUHE „Alles, was ich dir schenkte, verschwand als „dummes 

Zeug» in den Schubladen der Schränke – Hausschuhe, warme Strickjacken, 

zusammenfaltbare Einkaufstaschen –, meine Geschenke waren immer falsch” (H. Lind, 

S. 215); BRILLE „Lass das, ich brauch doch meine Brille!” (E. Heidenreich, S. 12). 

Парцела SACHEN / TECHNIK / ПРЕДМЕТИ / ТЕХНІКА репрезентує знання 

про набір речей та пристроїв, які є в розпорядженні члена родини і без яких він не 

уявляє сучасний світ. Крізь призму еволюції та прогресу лік таким предметам став 

безкінечним і з кожним днем їх чисельність збільшується. З огляду на це, 

фіксуємо концепти SACHE „Lass dir doch nicht die harmlosesten Sachen verbieten!” 

(H. Mankell, S. 68–69); „Und bei mir gibt’s auch Sachen, von denen du sowieso nichts 

verstehst!” (Z. Shalev, S. 464); ZETTEL „Denk einmal an den Zettel mit den falschen 

Unterschriften! Wer hat den aus meinem Papierkorb geholt?” (A. Geiger, S. 80); FOTO 

„Hast du auch schon mein Foto vom Nachttisch entfernt?” (P. Handke, S 30); TISCH 

„Außerdem sitze ich an diesem Tisch bloß, weil ich muss” (I. Dische, S. 244); BRIEF 

„Wie war’s denn, wenn du dem Peter einen Brief schreibst?” (Z. Shalev, S. 493); 

„Vielleicht lächelst Du jetzt über meinen Brief und darüber, dass ich dem allen eine so 

große Wichtigkeit beimesse” (A. Schrobsdorff, S. 48); KARTE „… haben wir 

überhaupt für heute abend Karten? – Nein. Ich dachte, die hättest du!” (H. Lind, 

S. 382); BUCH „Gib mir mein Tagebuch wieder, du Schuft!” (Ch. Mecker, S. 80); 

SCHRANK „Vergiss nicht, die Seidenwäsche mitzunehmen, die ich in deinem Schrank 

gesehen habe” (E. Heidenreich, S. 24); SCHLÜSSEL „Der Florian, bitte, er hat keinen 
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Schlüssel, glaub ich!” (Ch. Nöstlinger, S. 47); „Darum verliere ich auch unter 

Fliederbüschen keine Schlüssel!” (E. Völler, S. 72) та багато ін.), FERNSEHER „Lass 

mich rein und mach sofort den Fernseher an, da läuft eine lange Bob-Dylan-Nacht, all 

die Freaks singen nur seine Songs, und das kann ich einfach nicht alleine gucken, das 

kann ich nur mit dir” (E. Heidenreich, S. 144); AUTO „Ich brauche mein Auto zurück” 

(P. Handke, S. 36); WAGEN „Sie sind wohl einer von denen, die einen alten 

Kleinwagen fahren und hinten auf dem Rücksitz diese politischen Nacktzeitschriften 

liegen haben?” (P. Handke, S. 117); „Er hat seinen Spaß. Jeder junge Mann will einen 

schönen, großen Wagen fahren” (I. Dische, S. 27); MASCHINE „Ich komme morgen 

früh mit der ersten Maschine!” (H. Lind, S. 169); FLUGZEUG „… das ist doch jetzt 

ganz egal, was ich da mache, es ist eine lange Fahrt, es ist heiß, es ist anstrengend, ich 

bleibe zwei oder drei Wochen, wie willst du denn zurückkommen? – Herrgott, es gibt 

doch Flugzeuge!” (E. Heidenreich, S. 21) та багато ін.). 

Парцела GEBÄUDE / СПОРУДА об’єднує знання про усі приміщення, 

залучені до життєдіяльності членів матримоніальної групи, будучи, разом з тим, 

релевантними для конфліктної інтеракції. До неї включаємо концепти на 

позначення приміщень, будівель та установ: (ZIMMER „Ich habe sie in mein 

Zimmer getragen! – Nein, das hast du nicht!” (E. Völler, S. 114); WOHNUNG „Er 

lässt einen Hund nicht in seine Wohnung hinein, hat er gedroht!” (H. Mankell, S. 377); 

„Mir scheint, dass du andere Menschen inzwischen nur noch als fremde Geräusche in 

der Wohnung erlebst” (P. Handke, S. 83); KELLER „Wir kommen aus dem unteren 

Keller!” (M. Keyers, S. 131); KLASSE „Es ist aber kein einziger Platz in der Klasse 

mehr frei” (Z. Shalev, S. 392); KLO „Und ich war schon viermal auf dem Klo. Ich habe 

Bauchweh aus lauter Angst um dich!” (H. Mankel, S. 415), HAUS „Dann ziehen wir in 

unser Haus und wohnen zusammen” (A. Schrobsdorff, S. 86); „… weil ich nämlich im 

Herbst nicht mehr viel zu Hause sein werde …” (Ch. Nöstlinger, S. 112); „ICH kaufe 

dieses Haus, nicht etwa DU!” (H. Lind, S. 67); „Verschwinde aus meinem Haus, und 

komm nie, nie zurück” (I. Dische, S. 160); SCHULE „Gehen wir nach Hause, Bruno, 

schnell. Ich muss Stefan zur Schule fahren” (P. Handke, S. 22); KINDERGARTEN 

„Hast du schon gesehen, dass der Kindergarten gleich in der Nähe ist?!” (H. Lind, 
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S. 68-69); KINO „Du bringst es fertig und wirst zu deiner eigenen Filmpremiere nicht 

ins Kino gelassen!” (H. Lind, S. 382); HOTEL „Was zum Teufel hast du all die Jahre 

getrieben? Und warum tust du dann so erfahren und gehst sofort mit dem ersten besten 

ins Hotel?” (E. Heidenreich, S. 175); BUCHHANDLUNG „… und zweitens muss ich 

noch in die Buchhandlung” (H. Lind, S. 151), VERLAG „Hier kannst du anrufen, es ist 

die Nummer von dem Verlag” (H. Lind, S. 96); BANK „Wieso bist du plötzlich so auf 

Geld aus? Wir haben mehr auf der Bank, als andere Leute Schulden haben!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 67); FINANZAMT „Aber du rechnest mit dem Geld! Willst du es 

dem Finanzamt schenken?” (H. Lind, S. 117); GEFÄNGNIS „Ich bin im Gefängnis. – 

Hast du jemanden umgebracht? – Nein, das nicht” (I. Dische, S. 278) та ін.). 

Парцела KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT / КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

об’єднує знання про діяльність члена матримоніальної групи, мета якої полягає в 

одержанні та передачі повідомлення, а результатом є комунікативний процес між 

співрозмовниками – один із центральних у системі психологічної діяльності 

людини. Комунікативна діяльність виникає тоді, коли у свідомості актуалізується 

конкретний об’єкт, здатний задовольнити комунікативні потреби і, таким чином, 

стати її комунікативною метою. Парцела об’єднує концепти REDE „Das hast du 

dir vorher ausgedacht, nicht wahr? – Du willst gar nicht mit mir reden, gar nicht mit 

mir sein” (K. Lange-Müller, S. 184); „Lass mich los, du Kuh, du! Mit dir red ich 

nimmer!” (P. Handke, S. 77); „Aber darüber möchte ich noch nicht reden, weil ich mir 

noch nicht sicher bin!” (Ch. Nöstlinger, S. 68); „Wenn du’s sagen darfst, dann darf 

ich’s auch sagen! Gleiches Recht für alle!” (Ch. Nöstlinger, S. 113); FRAGE „Und ich 

frage dich nun, was denn gar nicht wahr ist!” (Z. Shalev, S. 394); „Kann ich bei dir 

wohnen? – Da muss ich erst meinen Anwalt fragen” (H. Lind, S. 170); „Ich frag nicht 

mehr, ich frag nicht mehr, jeder muss selbst wissen, wie er sich unglücklich macht” 

(E. Heidenreich, S. 20); SCHREI „Hör auf, sonst schrei ich!” (Ch. Nöstlinger, S. 76); 

„Lina, ich bin müde, ich kann nicht die ganze Nacht Gespräche führen, bitte versteh’ 

das doch, was kommt denn dabei heraus, wir schreien zur dunklen Zimmerdecke hinauf, 

sehen uns nicht, geraten ganz auseinander, ich kenn’ das, Lina, ich hab’ das schon 

einmal mitgemacht, verschieb’ es auf morgen, Liebste, ja!” (M. Walser, S. 47); 
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ERZÄHLUNG „Sie hat mir erst heute morgen davon erzählt” (H. Lind, S. 95); „Nein, 

ich weiß es natürlich. Sie hat es mir erzählt” (P. Handke, S. 16); ERKLÄRUNG „Ich 

habe dir gerade den Unterschied erklärt” (A. Schrobsdorff, S. 377); „Kannst du mir 

erklären, warum du überall durchrasseln wisst?” (I. Dische, S. 253); ANTWORT „Ich 

warte auf Antwort!” (E. Völler, S. 60); BITTE „Wenigstens um Entschuldigung 

könntest du mich bitten” (Z: Shalev, S. 354); STREIT „Streit nicht mit mir herum. Wir 

müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein!” (H. Mankell, S. 394); BEHAUPTUNG 

„Du kannst doch nicht einfach so etwas behaupten und dann davonrennen!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 88); SCHIMPF „Und du setzt dich ins Wohnzimmer und liest die 

Zeitung und schimpfst auf die Regierung. – Und auf die Regierung hab ich doch schon 

beim Frühstück geschimpft” (A. Geiger, S. 418) та ін.  

Парцела PHYSISCHE PROZESSE / ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ характеризує 

діяльність, пов’язану із конкретними діями, які фізично спроможна виконати 

людина, будучи, насамперед, біологічною істотою, що, згідно проведеного 

дослідження, відіграє значну роль під час матримоніального конфлікту. 

Номенклатура концетів, які формують цю парцелу, виглядає таким чином: 

MACHEN „Ich will aus unserer Ehe etwas Schönes, Großes, Starkes machen” 

(A. Schrobsdorff, S. 48); „Kein Mensch ist verpflichtet, sich das Leben so schwer wie nur 

möglich zu machen!” (Ch. Nöstlinger, S. 122); „Das ist das mindeste, was du zur Rettung 

deiner Berufsehre machen kannst” (H. Lind, S. 96); „Du musst mir glauben, dass ich das 

alles nicht einfach tu, weil ich verrückt oder hysterisch bin oder was weiß ich!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 167); „… was ich da tue, ist eine Arbeit, auch wenn es für euch 

vielleicht nicht so aussieht. Es ist wichtig für mich, ein bisschen ungestört zu sein” 

(P. Handke, S. 59); HALTEN „Nein, gib mir das Mikrofon! Ich will es halten!” (H. Lind, 

s. 157); SCHREIBEN „Was soll ich denn reinschreiben, wenn ich doch nichts schreiben 

darf?” (H. Mankell, S. 493); ZEIGEN „Zeig mir, wo sind sie?” (A. Geiger, S. 27); 

SCHLAGEN „Warum hast du mich damals eigentlich so entsetzlich geschlagen? – Ich 

habe dich nicht geschlagen” (E. Heinreich, S. 27); SCHAFFEN „Schaffst du sowieso nie 

im Leben. – Ich schaff alles!” (Z. Shalev, S. 426); BRECHEN „Dir brech ich jeden 

Knochen, jeden, verstehst du!” (E. Heidenreich, S. 129); DRÜCKEN „Zeig doch mal 
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etwas guten Willen! Du musst drücken!” (H. Lind, S. 81); TRAGEN „Ich habe sie in 

mein Zimmer getragen!” (S. Fröhlich, S. 114); DRUCKEN „Und? – Ich will es drucken. 

– Du willst es drucken? – Ja. Ich will es drucken” (Ch. Meckel, S. 94); BADEN „Ganz 

dreckig ist er auch. – Soll man ihn baden?” (Ch. Nöstlinger, S. 197) та ін.  

Парцела PHYSIOLOGISCHE PROZESSE / ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ втілює 

знання про людину як складну біоенергетичну систему, що підпорядковується 

біологічним законам. На рівні концептопростору ці процеси представлені низкою 

концептів: TRAUM „Ich habe wieder schlecht geschlafen und fürchterliche Träume 

gehabt. … Ich bin nicht krank, ich hab nur schlecht geschlafen!” (Ch. Nöstlinger, 

S. 118); „Lass mich doch schlafen, ich bin müde” (M. Walser, S. 47); „Und wo soll ich 

schlafen? – Sag ich nicht. Du wirst es rechtzeitig erfahren” (H. Lind, S. 177); GEBURT 

„Du bist in Deutschland geboren und hast dort, bis du zwölf warst, gelebt” 

(A. Schrobsdorff, S. 376); TOD „Ich würde wahnsinnig werden für immer, oder 

sterben” (P. Handke, S. 82); BLUT „Und deshalb haust du auf ein kleines Mädchen 

ein, bis es blutet?” (E. Heidenreich, S. 29); LACH „… dass er gar kein mitleidiger 

Mensch mit Herz ist und dass sie darüber nur lachen kann” (M. Keyers, S. 44); 

TRÄNE „… bemühe dich, nicht zu weinen” (K. Lange-Müller, S. 286); „Du bist nicht 

einsam. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt weinst” (A. Geiger, S. 319); „So wein 

doch nicht! – Leck mich doch am Arsch!” (Ch. Nöstlinger, S. 147); GERUCH „Ich 

rieche nicht sauer, ich bin sauer” (K. Lange-Müller, S. 83); „… du stinkst entsetzlich, 

wenn du von dort kommst” (E. Heidenreich, S. 23); „Pfui, wie er stinkt!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 47) та ін.   

Парцела FARBE / КОЛІР, об’єднуючи низку концептів, представлених, 

переважно, прикметниками як основною лексико-граматичною категорією, яка 

виражає граматичне значення якості та властивості, та є, вочевидь, значущим 

елементом ментальної установки під час конфліктної ситуації: ROT „Ich griff nach 

dem roten Sofakissen und warf es ihm an den Kopf” (Y. Shalev, S. 426); „Ich wurde 

rot” (H. Lind, S. 61); WEIß „Dann sieht man aber die weißen Federn nicht!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 148); SCHWARZ „… der mich, wie eine schwarze Welle, immer 

wieder auf mich selbst zurückwarf, was einerseits Kraft kostete, andererseits stark 
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machte” (K. Lange-Müller, S. 43); „Ich stehe da und schaue den Haslinger nicht an, 

sondern ich starre auf den schwarz geölten Parkettboden” (Ch. Mecker, S. 59); ROSA 

„Ist das die Frau, die dir den rosa Ranzen verpasst hat, obwohl du lieber den 

durchsichtigen Rucksack gehabt hättest” (H. Mankell, S. 393); HELL „Wie hell es auf 

einmal hier ist!” (H. Lind, S. 124); GRAU „Aus dem jungen Schwan ist ein alter 

Schwan geworden. – Ein grauer Schwan. Kein alter” (H. Lind, S. 110) та ін.  

Парцела NATIONALITÄT / RELIGION / НАЦІОНАЛЬНІСТЬ / РЕЛІГІЯ 

об’єднує концепти, які втілюють знання зі сфер національної та релігійної 

приналежності чоловіка та / або дружини. Свобода віросповідання в західній 

культурі втілюється у концепті на позначення релігії: „Er ist jüdisch, aber er liebt 

den Katholizismus. Er weiß mehr darüber als ich” (I. Dische, S. 159). Концепт на 

позначення національності індивіда об’єктивується крізь призму національності 

батьків та факту народження в межах тієї чи іншої країни: „Gehöre ich zu den 

Deutschen oder zu den Juden? – Du hast einen deutschen Vater und eine deutsch-

jüdische Mutter. Deine Sprache und Kultur ist deutsch. Also bist du deutsch” 

(A. Schrobsdorff, S. 376). 

Парцела LAGE / ЛОКАЦІЯ фіксує місцезнаходження члена матримоніальної 

групи / об’єкта, як реального („Es ist blau bis zum Horizont und warm und 

unvergesslich schön” (H. Lind, S. 275), „Weißt du, manchmal träume ich vielleicht 

auch von so einem Haus und einer Familie und Blumen im Garten und dem ganzen 

Mist” (M. Walser, S. 197)), так і уявного, сакрального („Meinen Platz in der Welt 

bestimme ganz alleine ich!” (I. Dische, S. 251), „Was ist besser? Das Leben im 

Paradies oder das Paradies im Leben. – So ... am besten beides” (E. Völler, S. 73)). 

Таким чином, у процесі визначення базових принципів когнітивного 

структурування концептосистеми МКД особливу увагу приділено пріоритетним 

концептами, якими в художньому МКД визначено 860 автохтонів, згрупованих за 

поняттєвою ознакою у 12 парцел, котрі представляють релевантні для цього 

різновиду дискурсу сфери знання, формуючи його унікальний та неповторний 

концептуальний простір. Відтак, простежується суттєва відмінність ментальних 

баз когнітивного простору художнього та розмовного МКД, що свідчить про 
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індивідуальний характер концептуальних кваліфікаторів – концептів-автохтонів – 

як основних пучків смислу в межах МКД. Наглядною моделлю викладеного є 

когнітивні карти досліджуваних видів МКД.  

 

4.3 Когнітивна карта розмовного МКД 

 

Спроба реконструкції концептопростору розмовного МКД ґрунтується на 

уявленні про здатність концептів встановлювати найрізноманітніші зв’язки, які 

відіграють провідну роль у генезисі певного концептопростору. Відношення між 

концептами, як правило, не залежать від конкретної мовної особистості – вони 

наявні у ментальному світі будь-якого представника певної лінгвокультури. 

Системні взаємозв’язки концептів можуть бути встановлені через вивчення 

сполучуваності їх мовних репрезентантів, оскільки „семантичні відношення і 

зв’язки між вербальними елементами можна вважати мовним сигналом 

змістового відношення між елементами концептосфери або між ознаками у змісті 

концептів, тому що через семеми і семи мова виражає зміст концепту, його 

ознаки” [61, с. 102]. Множина взаємозв’язків представляється у вигляді 

когнітивної карти дискурсу, де ключовими елементами виступають значущі 

(домінантні) концепти. 

Як правило, для виявлення ступеню близькості концептів за основу береться 

регулярність концептуальних зв’язків, тобто їх частотність [191; 207; 245 та ін.]. 

Вважаємо, що встановлення зв’язків та визначення їх сили потребує застосування 

надійніших та більш перевірених методів, а саме методів статистичного аналізу, 

що дозволяють звести суб’єктивність дослідження до мінімуму. Для цього 

використовуємо кореляційний аналіз (див. додаток В). Величина коефіцієнта 

кореляції коливається від -1 до +1: чим ближче величина кореляції наближається 

до 1, тим тісніші зв’язки між досліджуваними елементами, а його знак („плюс” чи 

„мінус”) вказує на характер такого зв’язку [169, с. 151]. 

Під час здійснення кореляційного аналізу слід взяти до уваги так зване число 

ступенів свободи, яке в нашому випадку складає 12 – 2 = 10. При df = 10 
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мінімально значущий коефіцієнт кореляції рівний 0,58 (Р = 0,05) або 0,71 (Р = 

0,01) [169, с. 171]. Наведені статистичні аксіоми дозволяють вважати, що 

величина коефіцієнту кореляції, вища за 0,71, позначає сильний зв’язок між 

досліджуваними елементами, величина між 0,58 до 0,71 характеризується 

середніми зв’язками, а показники менше 0,58 є елементами із незначною силою 

взаємозв’язку. Схематичне зображення даних (див. додаток В) представляє 

взаємозв’язки автохтонів розмовного МКД, де жирною лінією позначаються 

сильні, звичайною – середні, а пунктирною – слабкі зв’язки, які, проте, 

наближаються до середніх. 

Застосування такого методичного прийому дало змогу виявити та 

простежити найтиповіші поєднання дискурсотвірних концептів, що характеризує 

та, водночас, вирізняє один підвид дискурсу від іншого. 

Приміром, у розмовному МКД сильні концептуальні зв’язки притаманні для 

конфігурацій BEWERTUNG – GEFÜHL, GEFÜHL – GELD, GELD – ARBEIT, 

ARBEIT – ZEIT, ZEIT – BEZIEHUNG, GEFÜHL – BEZIEHUNG, BEWERTUNG – 

AUSSEHEN. Середніми зв’язками характеризуються конфігурації концептів 

ERHOLUNG – GEFÜHL, ARBEIT – BEZIEHUNG, GELD – FEST, BEWERTUNG – 

BEWEGUNG, BEWERTUNG – GELD, ZEIT – AUSSEHEN, ZEIT – GELD, ZEIT – 

STUDIUM. Слабкими, але, водночас, такими, що наближаються до середніх, 

зв’язками пов’язані концептуальні пари BEWERTUNG – ARBEIT, GEFÜHL – 

ARBEIT, ARBEIT – AUSSEHEN, AUSSEHEN – GELD, GELD – BEZIEHUNG, 

GELD – NATUR, BEWERTUNG – ZEIT, ZEIT – FEST, BEZIEHUNG – 

AUSSEHEN, BEWERTUNG – BEZIEHUNG, BEWERTUNG – GEISTIGE 

AKTIVITÄT, GEISTIGE AKTIVITÄT – STUDIUM, BEWEGUNG – BEZIEHUNG 

ZEIT – BEWEGUNG, ZEIT – GEFÜHL, BEWEGUNG – GEFÜHL (див. додаток Г). 

Проте, встановлення наявності, а також визначення сили зв’язків між 

концептами не дає нам змоги говорити про їх смислове навантаження, яке 

проявляється на базі певного контексту, адже тільки у ньому можливо виявити 

суть та тип відношень між конституентами. Зв’язки між концептами формують 

новий смисл, який можна визначити інференційно, встановивши відношення між 
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усіма елементами. Тим самим можна стверджувати, що концептуальні зв’язки 

збагачують зміст і наповнення концептів, що знаходить своє вербальне втілення у 

конотаціях ключових слів [10, с. 156-166].  

Питанням типології зв’язків у межах системи концептів певного дискурсу 

займалось багато вчених. М. В. Нікітін у якості концептуальних зв’язків називає 

відношення класифікації та імплікації, де імплікаційні зв’язки виражають реальні 

зв’язки об’єктів дійсності, „залежності, взаємодії між речами, між частиною і 

цілим, між предметом і ознакою, між ознаками” [185, с. 104].  

З. Д. Попова та Й. А. Стернін говорять про концептуальні відношення 

подібності, відмінності та ієрархії [202, с. 18]. Свою типологію зв’язків пропонує 

В. Б. Гольдберг, виділяючи відношення суміщення, включення, перетину, 

близькості, контрасту [61]. Ю. С. Степанов указує, что концепти в концептосфері 

перетинаються один з одним, а в основі такого „перетину” (імплікації) лежить або 

спільний смисл, або спільна структурна ознака [238, с. 398].  

На думку А. М. Приходька, слід розрізняти три типи відношень: 

субординації, координації та імплікації. Відношення субординації встановлюється 

за принципом гетеронімії, тобто значення накладаються один на одне за 

формулою „Х  M”: концепт Х належить множині M. Відношення координації 

характеризує рівнозначність, або рівноцінність концептів у межах їх 

дистрибутивних конфігурацій, тобто зв’язок встановлюється між концептами із 

однаковою значущістю в межах досліджуваного контексту. Відношення 

імплікації засноване на принципі „ціле – частина”, тобто концепт із більшим 

„об’ємом” вміщує, відповідно, концепт із меншим [203, с. 214]. Схожу 

класифікацію пропонує Ю. Н. Караулов, стверджуючи, що зв’язки між 

ментальними одиницями зводяться до трьох основних типів: привативна опозиція 

(включення), еквіполентна опозиція (пересічення), диз’юнктивна опозиція (в 

основі якої лежить відсутність спільних елементів) [129, с. 211].  

Ю. С. Степанов вказує, що зв’язки між концептами можуть бути як 

природними, так і встановлюватись логічним шляхом. Для зв’язків, встановлених 

логічним шляхом, характерна імпліцитність у репрезентаціях, обов’язковість 
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логічних операцій. Природні зв’язки між концептами зазвичай виражаються 

мовними засобами експліцитно: словами, пареміями, фразеологізмами, 

неологізмами, афоризмами та ін. [238, с. 600]. 

Утім, у межах нашої розвідки, ми послуговуємось типологізацією 

концептуальних зв’язків І. М. Осовської, яка виокремлює відношення перетину 

(імплікації), координації, слідування та каузації [190, с. 214], що, на нашу думку, 

найбільш вдало передає палітру зв’язків між концептами та може стати основою 

когнітивної карти як схематично репрезентованої ментальної моделі дискурсу.   

Приміром, сильними зв’язками поєднані концепти BEWERTUNG – GEFÜHL, 

що свідчить, вочевидь, про тісний взаємозв’язок між проявами почуттів одного з 

членів матримоніальної групи та його суб’єктивною оцінкою партнера. 

Оцінювання індивідами один одного суттєво відрізняється від оцінювання свого 

(шлюбного) партнера, з яким пов’язує множина різнотипних стосунків. 

Співіснування може з часом перетворитися на рутину, а на поверхню виринуть 

якості, особливості, звички чи слабкості, які негативно сприймаються партнером. 

Негативне сприйняття викликає почуття та емоції, реакцію заперечення позиції 

партнера та утвердження власної точки зору щодо стану речей, що реалізується 

переважно в акузативах, зокрема у формі осуду, обурення, докору тощо. 

Таке поєднання концептів носить здебільшого каузативний (причинно-

наслідковий) характер. Створений в уяві мовця на основі аналізу його певних 

вчинків „портрет” партнера (чоловіка або дружини) спричинює вияв певних 

емоцій у реципієнта, наприклад ненависті: „Du Schwein! Du alter Bock!!! Ich hasse 

dich!!!” (Herz über Kopf). В іншому прикладі негативна характеристика дружини з 

боку чоловіка викликає спротив у вигляді зізнання про взаємність негативних 

почуттів: „Du Opfer, du Arschgesicht! – Krass. Du nervst mich auch” (Kontroll).  

Концептуальна пара GEFÜHL – GELD характеризує залежність почуттів 

партнера(ів) від фінансового стану, засвідчуючи загалом, що матеріальні блага 

посідають значне місце у формуванні емоційного компоненту сім’ї: „Du spinnst ja! 

Regst dich auf wegen 100 Euro?” (Auf der anderen Seite). Концепти GEFÜHL та 

GELD демонструють й відношення координації (взаємовиключення), засвідчуючи 
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або різне ставлення до трансльованих понять, або перевагу одного над іншим 

загалом: „Darf ich das Glück des Einzelnen über das Glück der Familie stellen? – Geht 

es um Glück? Oder um Geld?” (Die Kristallprinzessin). Саме ця пара фіксує 

найчастотнішу із причин конфліктної інтеракції між чоловіком та дружиною – 

надмірну сконцентрованість на фінансових питаннях одного з партнерів та 

занедбання емоційної, психологічної злагоди. Здебільшого це проявляється у 

дискурсивних актах нонконформативів, а саме у формі непогодження, 

несхвалення тощо. 

Статистично значущим у межах досліджуваного виду дискурсу виявилось і 

поєднання концептів GELD та ARBEIT. Німецька культура (як і західна загалом) 

визначає прошаркову суспільну приналежність сім’ї з огляду на її матеріальний 

стан. Фінансовий стан є своєрідним „суспільнотвірним” елементом статусу сім’ї: 

розмір матеріальних ресурсів родини прямо пропорційний шансу посісти 

„належне” місце у суспільстві. Джерелом доходів, як правило, є робота, причому 

гендерне рівноправ’я забезпечує рівний статус працюючої одиниці як чоловіку / 

партнеру, так і дружині / партнерці. Усвідомлення останньої та обґрунтовані нею 

претензії у необхідності поділу господарських обов’язків, спровоковані докором з 

боку першого, стає підставою для відкритої конфронтації у вигляді обурення: „… 

und wie immer ist es schmutzig. – Wie immer? Hast du vergessen, ich leiste auch ’en 

riesigen Beitrag in unseres Einkommen, indem ich nicht schlafe, sondern ARBEITE!!!” 

(Barfuss). Логіко-семантичний аналіз висловлень дозволяє стверджувати, що 

найчастіше концепти GELD та ARBEIT знаходяться у відношеннях каузації. У 

дещо інших іпостасях постають згадані концепти у прикладі: „Bedeutet das, dass 

du bei einer Scheidung das Geld aus der Firma ziehen willst? ... Aber das ist nicht mehr 

dein Geld. Ich habe ein Geschäft gemacht” (Eine günstige Gelegenheit). Розлучення 

подружжя особливо гостро ставить матеріальне питання, а законодавчо 

закріплена необхідність рівного поділу статків часто викликає спротив у одного із 

партнерів. Матеріал дослідження зафіксував прерогативу акузативів, в яких 

концепти GELD та ARBEIT актуалізують наступні види дискурсивних актів: 

звинувачення, претензія, докір та ін.  
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Сильними статистичними зв’язками пов’язаний і концептуальний тандем 

хрононіму ZEIT і телеононіму ARBEIT. Внесок кожного із членів сім’ї 

спрямований на полегшення життя, добробут пари / родини. Колективне втілення 

трудової діяльності передбачає зацікавленість та взаєморозуміння між її 

виконавцями. Відсутність такого взаєморозуміння спричинює конфлікт між 

партнерами: „Du hast keine Ahnung vom Geschäft! Du interessierst dich seit 20 Jahren 

nicht für die Firma!” (Die Kristallprinzessin). Незацікавленість одного із членів сім’ї 

сімейним бізнесом викликає спротив у іншого, втілюючись в обуренні та докорі 

(акузатив). Конфлікт можливий і у ситуації, коли партнер не в змозі знайти гідну 

роботу та забезпечити сім’ю: „Seit einem Jahr hangelst du dich von einem Idiotenjob 

zum nächsten” (Kleine Haie). Трудова діяльність із часом теж може перетворитися 

на рутину, негативно впливаючи й на сімейні стосунки (напр. „Die Arbeit, jeden 

Tag!” (Stille Liebe)), репрезентуючи концептуальний зв’язок слідування.  

Міжконцептний зв’язок ZEIT – BEZIEHUNG засвідчує актуальність 

протиставлення стосунків та їх тривалості, усвідомлення спадів та апогеїв. 

Сумісна зустріваність концептів у розмовному МКД ілюструє тривалість 

нещасливого сімейного життя („Wir sind mehr als 25 Jahre verheiratet! Wir waren 

23 Jahre davon unglücklich; Und dummerweise habe ich mich von dir verfuhren lassen, 

und du hattest die ganzen Jahre eine richtige Beziehung mit mir und hast natürlich 

schöne Kleider und Sachen und alles mögliche gekriegt, und das fandest du ja auch 

alles ganz toll!” (Schande)). В останньому прикладі чоловік акцентує власну 

тривалу безвідмовність та „паразитизм” партнерки.   

Конфліктне спілкування між батьками та дітьми часто теж розглядається 

крізь призму концепту ZEIT, демонструючи відсутність часу для дітей з огляду на 

соціальну зайнятість батьків: „Ich hab jetzt nicht die Zeit, mich um Manni zu 

kümmern; Nur für deine Tochter hast du keine Zeit!” (Alter und Schönheit). Логіко-

семантичний аналіз засвідчує зв’язок перетину між цими концептами.   

Категорія часу активується мовцями у контексті непорозумінь, що 

виникають з приводу офіційної реєстрації шлюбу („Ich kenne dich erst seit acht 

Wochen. Acht Wochen? Und da gleich heiraten?” (Bin ich schön?)), невзаємної 
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бажаності інтимних стосунків („Du willst nur Sex haben. Jeden Tag. Jede Stunde! 

Die ganze Zeit!” (Alter und Schönheit)), подружніх зрад („Du hattest vier Jahre lang 

eine Freundin” (Süskind)). Такі пари концептів пов’язані у свідомості німця, як 

правило, зв’язком слідування, основними типами реалізації якого є акузатив та 

частково дидактик (обурення, звинувачення, повчання тощо). 

Статистично зафіксований сильний зв’язок між концептами GEFÜHL та 

BEZIEHUNG можна пояснити, очевидно, тим, що почуття є одним із основних та 

невід’ємних факторів побудови та збереження пари / сім’ї, відіграючи особливо 

важливу роль під час її зародження. Така інтенсивна взаємозалежність 

віддзеркалює цілу палітру концептуальних зв’язків, а саме координації, 

слідування та перетину, що знаходить своє втілення у формі несхвалення, 

непогодження (нонконформатив). Приміром, ілюстрацією координаційного 

зв’язку слугує ситуація, де підкреслюється протиставлення почуттів (кохання) та 

інтимних стосунків, що є складовою деталлю у механізмі співжиття: „Ich glaube, 

ich kann Liebe und Sex unterscheiden” (Weißensee). Страх втратити кохану людину 

може мати згубні наслідки на тлі ревнощів: „Ich hab Angst, dich zu verlieren” (Alle 

Anderen). Розчарування та зневіра є логічним наслідком зради з боку людини, яку 

кохаєш та якій безмежно віриш, що знаходить своє відображення у конфліктній 

ситуації активації концептів GEFÜHL та BEZIEHUNG: „Ich liebte dich, ... du hast 

mich verraten” (Die Welle). 

Як відомо, характеристика однієї особи іншою здійснюється на основі цілої 

низки фактів: особливості характеру, соціального стану, зовнішнього вигляду, 

релігійної приналежності, вподобань та ін. Найтісніший же статистично 

верифікований зв’язок перетину у нашому дослідженні виявили концепти 

BEWERTUNG та AUSSEHEN, засвідчуючи значущість зовнішнього вигляду 

партнера для функціонування матримоніальних стосунків. Приміром, коментар 

чоловіка щодо нової зачіски дружини не приховує його роздратування та 

розчарування: „Wie sehen deine Haare aus? – Das ist jetzt Mode. – Das hier ist ’n 

Heiratsantrag und ... du siehst aus wie ’ne Schwuchtel!” (Gegen die Welle). В іншому 

прикладі чоловік критикує не лише нову стрижку, а й недоречний, на його думку, 



 148 

макіяж дружини: „Seit deinem neuen Haarschnitt weiß jeder, dass du unter 

Geschmacksverirrung leidest! – Ich finde meine Haare schön, und ich schmink’ mich 

nicht mal. Soll das etwa eine Anspielung sein? – Wie viel Schminke hast du heute 

drauf? Für deine Pickel ist das nicht gerade gut, wenn du mich fragst” (Die wilden 

Hühner und die Liebe). Неадекватна та несправедлива оцінка третьої особи 

партнером / партнеркою може проявлятись у вигляді непогодження 

(нонконформатив) та стати початковим етапом розгортання конфліктної ситуації: 

„Das ist ’ne ganz doofe Ziege. Die ist total berechnend und hohl, und Silikonmöpse hat 

sie auch noch. – Warum bist du so böse?; Ich möchte, dass du dich jetzt ausziehst, ganz 

langsam und ganz raffiniert, damit du zeigst, wie eine kleine Hure Liebe macht. – 

Verschwinde, du widerlicher Zahnklempner! Ich habe keine Angst vor dir!” (Schande). 

Слід підсумувати, що на основі проведеного дослідження виявлено сім 

статистично сильних міжконцептуальних зв’язків у концептосистемі розмовного 

МКД. Логіко-семантичний аналіз висловлень з їх об’єктиваторами свідчить про 

переважання зв’язку перетину (імплікації) концептів. Найчастотнішими 

концептами, що утворюють сильні зв’язки, є BEZIEHUNG та GEFÜHL, які 

засвідчують важливість трансльованої ними інформації для досліджуваного типу 

дискурсу. Зафіксований і замкнутий ланцюг зв’язків GELD – ARBEIT – ZEIT – 

BEZIEHUNG – GEFÜHL – GELD, що свідчить, вочевидь, про системний та 

дугоподібний характер взаємозв’язку концептів у когнітивній карті конфліктної 

інтерації між учасниками зі статусно-рольовими конфігураціями чоловіка / 

партнера та дружини / партнерки.  

Середніми за інтенсивністю зв’язками пов’язані між собою концепти 

ERHOLUNG та GEFÜHL, адже почуття, відображаючи внутрішній світ 

індивідуума, залежать і від способу його життя в той час, як відпочинок відіграє 

регенеративну функцію для організму. Логіко-семантичний аналіз уривків 

засвідчує переважання зв’язку координації, котрий реалізується, здебільшого, у 

дискурсивному акті оффератив, зокрема у вигляді вимоги: „Du musst mir sagen, 

was dir wichtiger ist. Deine Musik oder die Liebe” (Berlin am Meer). Однак, як видно 

із прикладу, почуття та відпочинок можуть бути взаємовиключними в ситуації, 
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коли це не задовольняє партнера. Тут постає питання вибору: довести щирість 

своїх почуттів можна лише, відмовившись від звичного виду відпочинку 

(музики), що і спричинює конфлікт.  

Сильні зв’язки демонструють концепти ARBEIT та BEZIEHUNG. З одного 

боку, робота – це матеріальний бік сімейного добробуту, а також одна із основних 

передумов побудови та збереження стосунків: „Sobald ich Arbeit hab. Du kannst 

dich drauf verlassen” (Der freie Wille). Цей приклад, презентуючи каузаційний 

концептуальний зв’язок, ілюструє ситуацію консенсусу, де чоловік запевняє 

дружину, що, як тільки він отримає роботу, у них усе налагодиться. З іншого 

боку, надлишкова професійна зайнятість одного із партнерів може негативно 

позначитись на особистих стосунках, що виражається зв’язком концептуального 

перетину: „Dein einziges Problem ist, dass du mit dem scheiß Job verheiratet bist” 

(Die Fremde). Метафоризований перетин концептів BEZIEHUNG та ARBEIT 

підтверджує незадоволеність одного із партнерів такою ситуацією: „Das ist mein 

Laden! – Ich hab dir vertraut. – Ja, aber nicht aus Nächstenliebe, sondern damit ich 

den Kopf hinhalte, wenn der Laden den Bach runter geht. – Die Firma steht da wie eine 

Eins! Unsere Zahlen… – Ja, jetzt. Aber als du mir die Firma überschrieben hast, warst 

du kurz vor der Pleite…” (Plötzlich berühmt). Основним типом дискурсивного акту 

зафіксовано акузатив із його видовими формами претензії, обурення, осуду тощо. 

Статистично середніми зв’язками поєднана діада GELD – FEST, 

характеризуючись зв’язком перетину у формі обурення, звинувачення, докору 

(акузатив): „Verdammt, ich habe 20.000 Franken in diese Hochzeit investiert, will dich 

in die Familie aufnehmen und du gehst lieber zum Militär?” (Schande). Конфліктна 

ситуація стала наслідком скасування весілля, спричиненого небажанням партнера 

офіційного укладення шлюбу. Жінка вбачає у цьому зраду, адже вона прагнула 

мати сім’ю і навіть погодилась взяти на себе фінансові витрати.  

Поєднання концептів BEWERTUNG і GELD, демонструючи 

концептуальний зв’язок слідування, свідчить, що гроші займають важливе місце у 

житті німецького подружжя: „Das bezahlst du mir, du Penner; Während ich Geld 

verdiene, kannst du sogar deinen Arsch nicht aus dem Bett heben …” (Herz über Kopf). 
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У першому прикладі бажання дружини придбати певну річ штовхає її до 

вербалізації негативної характеристики чоловіка через відмову останнього, у 

другому приписуваний собі чоловіком вищий статус „годувальника” аргументує 

його критику партнерки. Таке міжконцептне поєднання знаходить своє втілення 

переважно у дискурсивному акті акузатив, видовими конституентами якого 

постають звинувачення, осуд, претензія тощо. 

Каузаційний зв’язок пов’язує концепти ZEIT та AUSSEHEN, вербалізація 

яких здійснюється на тлі акузатива та нонконформатива: „Mit deiner schlampigen 

Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und 

Nacht nur brav zu sein” (Was bleibt). Конфліктна ситуація виникає на ґрунті 

незадоволення чоловіка незграбною статурою дружини, яку він повинен терпіти 

тривалий час.  

Кореляційний аналіз виявив середній концептуальний зв’язок ZEIT – GELD, 

що реалізується у вигляді обурення, докору (акузатив): „Die Kleider kosten mehr, 

als ich in einem halben Jahr für uns beide ausgebe; Also, diese 10.000 Mark, die du von 

mir bekommen hast, damals vor 5 Jahren, als ich in Rostock das Turnier gewann, das 

Gründungsdarlehen, erinnerst du dich?” (Die wilden Hühner und die Liebe). 

Представлена у прикладі ситуація презентує розподіл сімейного майна, 

встановлення обставин поповнення сімейного бюджету кожним із її членів.   

Концептуальна пара ZEIT – STUDIUM характеризується каузальним 

зв’язком, який репрезентує поєднання часу із навчанням. У матримоніальній 

інтеракції конфлікт розгортається між партнерами щодо дітей з приводу 

кардинально протилежних поглядів батьків на ситуацію: „Er war also nicht in der 

Schule?! – Er hatte keine Zeit. – Er hat genug Zeit” (Ein Augenblick Freiheit). Один з 

батьків не приховує обурення та розчарування в поведінці сина (акузатив), інший 

підтримує та захищає останнього (нонконформатив). 

Середнім за інтенсивністю зв’язком перетину об’єднані концепти 

BEWERTUNG і BEWEGUNG: „… wie so ein Duracellhase durch das Haus rennt?” 

(Was bleibt). Конфлікт виникає на тлі внутрішнього супротиву дружини щодо її 

функції домогосподарки у сім’ї, де вона, порівнюючи себе із рекламним зайцем на 
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батарейках, описує свою важку працю. Концептуальний каузативний зв’язок 

помічаємо у прикладі: „Als ich dich noch nicht kannte, dachte ich, du interessierst 

dich nur für Sex. Als ich dich dann besser kennen gelernt hab, dachte ich, dass du mich 

wirklich liebst und dass das mit uns was Besonderes ist. Und dann erwisch ich dich, wie 

du mit meiner Tante rummachst. Klar gab es ein paar Missverständnisse und ich bin 

auch nicht perfekt. Aber jetzt möchte ich nur, dass du weggehst …” (Knallharte Jungs). 

Результатом негативної оцінки, сформованої дружиною про свого чоловіка, є 

бажання розлучитися.  

Таким чином, на цьому етапі дослідження виявлені статистично підтверджені 

середні концептуальні зв’язки у концептосистемі розмовного МКД та, на цій 

підставі, реконструйована його когнітивна карта. Засобами кореляційного аналізу 

встановлено 8 пар концептів, більшість з яких демонструють зв’язок перетину. 

Найпродуктивнішим слід вважати концепт ZEIT, за участі якого існують 5 

середньо значущих зв’язків із іншими концептами в межах концептуального 

простору розмовного МКД.  

Окрім зазначених вище значущих зв’язків виявлено цілу низку 

нерелевантних міжконцептуальних сполучень, які кількісно суттєво переважають, 

складаючи 71% від загальної кількості встановлених зв’язків. З огляду на їх 

незначущість у процесі формування когнітивної карти дискурсу не вважаємо 

детальний огляд останніх важливим. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що з-поміж палітри концептів розмовного 

МКД найактивнішими слід назвати GEFÜHL (3 сильні й 3 середні зв’язки), 

BEZIEHUNG (3 сильні й 1 середній), ZEIT (2 сильні й 5 середніх), GELD (2 сильні 

й 3 середні), що свідчить, вочевидь, про їх особливо важливу участь у формуванні 

уявлення німця про буденний матримоніальний конфлікт. 

 

 

 

 

 



 152 

4.4 Когнітивна карта художнього МКД 

 

Іншою формою репрезентації МКД у межах нашого дослідження є художня, 

аналіз якої дасть змогу розгледіти спільні та відмінні риси, її особливості чи 

ознаки у порівнянні із розмовною шляхом укладання когнітивної карти. 

Застосування кореляційного аналізу уможливило встановити наявність та 

визначити ступінь сили зв’язку між досліджуваними величинами, а саме 

автохтонами МКХД. При df = 9 мінімально значущий коефіцієнт кореляції рівний 

0,60 (Р = 0,05) та 0,74 (Р = 0,01). Таким чином, усі емпіричні дані, які є вищі за 

0,74, характеризують статистично сильні зв’язки; величини розташовані між 0,60 і 

0,74 – середні зв’язки; а результати нижчі за 0,60 – низькі зв’язки (див. Додаток Ґ). 

Унаочнення результатів дослідження здійснено на основі схематичного 

зображення у межах когнітивної карти художнього МКД (див. Додаток Д).  

У когнітивній карті художнього МКД зафіксовані встановлені статистично 

сильні міжконцептні зв’язки у діадах FAMILIENMITLIEDER – ESSEN UND 

GETRÄNKE, FAMILIENMITGLIEDER – GEBÄUDE, FAMILIENMITGLIEDER – 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, KÖRPERTEILE – KLEIDUNG, KÖRPERTEILE 

– SACHEN / TECHNIK, KÖRPERTEILE – FARBE, ESSEN UND GETRÄNKE – 

SACHEN / TECHNIK, SACHEN / TECHNIK – GEBÄUDE, SACHEN / TECHNIK – 

PHYSISCHE PROZESSE, GEBÄUDE – PHYSISCHE PROZESSE, 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT – PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT – PHYSISCHE PROZESSE. Середніми зв’язками 

позначені конфігурації концептів FAMILIENMITGLIEDER – KÖRPERTEILE, 

FAMILIENMITGLIEDER – SACHEN / TECHNIK, FAMILIENMITGLIEDER – 

PHYSISCHE PROZESSE, FAMILIENMITGLIEDER – FARBE, KÖRPERTEILE – 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, ESSEN UND GETRÄNKE – PHYSIOLOGISCHE 

PROZESSE, KLEIDUNG – PHYSISCHE PROZESSE, KLEIDUNG – FARBE, 

SACHEN / TECHNIK – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, SACHEN / TECHNIK – 

PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, GEBÄUDE – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, 

PHYSIOLOGISCHE PROZESSE – PHYSISCHE PROZESSE. Окрім цього, слід 



 153 

перелічити концептуальні зв’язки, які, по суті, є слабкими, але за своїми 

величинами наближаються до середніх: FAMILIENMITGLIEDER – 

PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, KÖRPERTEILE – ESSEN UND GETRÄNKE, 

KÖRPERTEILE – GEBÄUDE, GEBÄUDE – LAGE, KÖRPERTEILE – PHYSISCHE 

PROZESSE, KÖRPERTEILE – NATIONALITÄT, ESSEN UND GETRÄNKE – 

KLEIDUNG, ESSEN UND GETRÄNKE – GEBÄUDE, SACHEN / TECHNIK – 

FARBE, SACHEN / TECHNIK – LAGE, ESSEN UND GETRÄNKE – 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, KLEIDUNG – SACHEN / TECHNIK, 

KLEIDUNG – PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, SACHEN / TECHNIK – 

NATIONALITÄT (див. Додаток Д).  

Детальніший розгляд когнітивної карти художнього МКД ґрунтується не 

лише на встановленні наявності та визначенні ступені близькості 

міжконцептуальних зв’язків на тлі когнітивного простору дискурсу, але й 

сфокусуванні уваги власне на виді такого зв’язку: каузації, координації, перетину 

або слідування.  

Зокрема, статистично сильними зв’язками у свідомості німця поєднані між 

собою концепти FAMILIENMITGLIEDER – ESSEN UND GETRÄNKE, 

засвідчуючи, що їжа та, власне, процеси її приготування та споживання є одним із 

об’єднуючих моментів для пари / подружжя, будучи одним із стрижнів спільного 

побуту. Приналежність до сімейної спільноти вимагає від її членів виконання 

певних обов’язків, особливо це стосується батьків, які відповідають не лише за 

емоційний, матеріальний чи духовний добробут сім’ї, але й, у першу чергу, за 

своїх дітей. Невиконання таких обов’язків одним із батьків викликає обурення в 

іншого, що проілюстровано в наступному прикладі у вигляді слідування 

концептів: „Umschläge sollst du ihr machen! Und einen Tee. Und was eine ordentliche 

Mutter in so einem Fall eben tut!” (Ch. Nöstlinger, S. 118). Такий же зв’язок 

концептуального слідування спостерігається в наступній ситуації: „Außerdem bin 

ich gar nicht allein! Tante Trautschn ist hier, wir trinken Kaffee und essen Kekse. Es 

sind noch genügend für euch übrig!” (H. Lind, S. 171). Зв’язок концептуальної 

координації продемонстрований в ситуації опису новонародженого маляти, в 
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якому зазначається подібність його запаху до молока: „Babys sind rosa, weich und 

süß, genau wie du. Und ein bißchen nach saurer Milch riechst du auch, mein großes, 

rundes Baby” (K. Lange-Müller, S. 83). Не залишається поза увагою, особливо з 

боку чоловіків, і питання таланту куховарити дружини або, як представлено в 

прикладі, матері: „Der Mohnstrudel von deiner Mama würde mich zu sehr in 

Versuchung führen. Und der Schweinsbraten auch. Und sie zwingt einen ja direkt zum 

Essen!” (Ch. Nöstlinger, S. 56). Як засвідчує матеріал дослідження, концепти 

FAMILIENMITGLIEDER та ESSEN UND GETRÄNKE реалізуються у різних 

типах дискурсивних актів: нонконформатив, акузатив, дидактик. 

Усі члени сім’ї є, перш за все, соціальними особами, які мешкають, 

працюють та відпочивають у різних будівлях чи приміщеннях, що знаходить своє 

підтвердження у виявленні статистично значущого зв’язку між концептами 

FAMILIENMITGLIEDER – GEBÄUDE. Очевидно, що найважливішою будівлею 

для членів родини є будинок, у якому вони мешкають, адже він є локацією усіх 

подій, спілкування, святкувань, сварок та ін. Фіксуємо у цій парі 

міжконцептуальний зв’язок слідування: „Wir haben daheim ein großes Haus und 

einen riesigen Garten. Das ist eine ideale Umgebung für ein Kind” (M. Keyers, S. 384); 

„Du lässt es dir also gutgehen, allein mit DEINEM Sohn, in einem schönen warmen Haus 

mit Garten und Garage, in der guten Luft!” (P. Handke, S. 75); „Um diese Zeit geht 

meine Tochter nicht mehr aus dem Haus!” (Ch. Nöstlinger, S. 172). Значущими у 

матримоніальному контексті будівлями, окрім домівки, є й школа („Hoffentlich 

kommen wir heim, bevor Mädi (die Tochter) von der Schule kommt” (Ch. Nöstlinger, 

S. 55)) та дитячий садочок („Wo sind unsere Kinder? Der Große ist im Kindergarten, 

und der Kleine ist bei einer Nachbarin” (H. Lind, S. 12)). Основною формою 

репрезентації цього міжконцептного зв’язку є акузатив (звинувачення, докір, 

обурення тощо). 

Релевантними зв’язками поєднані між собою концепти 

FAMILIENMITGLIEDER – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, що стало очевидним 

та досить очікуваним фактом з огляду на те, що власне сімейна комунікація, а 

саме її матримоніальний підтип, і є предметом дослідження. Спілкування між 
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членами сім’ї та про них має системний характер, спричинений спільним 

проживанням останніх. Фактичний матеріал засвідчує наявність виключно зв’язку 

перетину цих концептів у художньому МКД: „Jetzt fang nur nicht an, von dem Kind 

zu reden” (P. Handke, S. 35), де предметом обговорення є дитина. Схожа ситуація 

спостерігається і в наступному прикладі: „..., dass mein gutes Kind ein Problem hat! 

Über Probleme soll man reden!” (H. Mankell, S. 464). Спробу налагодити відносини 

із сестрою та розпочати кооперативне спілкування продемонстровано в таких 

ситуаціях: „Sag es doch deiner lieben Schwester, sonst redet deine liebe Schwester eine 

Woche lang kein Wort mit dir!” (Ch. Mecker, S. 122); „Du streitest dich zuviel mit 

deiner Schwester. Ihr beide müsst für eine Weile getrennt werden” (I. Dische, S. 244). 

Джерелом конфронтації може бути і рідня, зокрема мати одного із партнерів: 

„Аufhören, sofort aufhören! Ich will nicht, dass du mit meiner Mama so blöd streitest!” 

(Z. Shalev, S. 444); „Und was hat deine Mama wegen uns gesagt?” (M. Walser, 

S. 296). Досить складним та неприємним є питання інтимного характеру 

подружжя, а саме підозра щодо зради одного з них: „Sag doch die Wahrheit. … Du 

kannst es mir doch sagen. Sie ist ja deine neue Frau?” (S.Fröhlich, S. 175). 

Репрезентація такого тандему концептів здійснюється на тлі дискурсивних актів 

акузатив та дидактик. 

Сильний кореляційний зв’язок фіксується у парі KÖRPERTEILE – 

KLEIDUNG, засвідчуючи залежність між предметами одягу та частинами тіла. 

Одяг та аксесуари відіграють важливу роль як для кожної людини окремо, так і 

для певних груп людей, у тому числі й сім’ї. Як засвідчує матеріал, особлива 

увага фокусується на тому, щоб зовнішній вигляд мав підтримку у партнера та 

відповідав його смакам: „Vom karierten Rock hab ich vier Karo breit eingenäht! – 

Das sind ja sechs Zentimeter! – Sieben! Und um den Busen herum sind es minus neun 

und um die Taille minus vier. Die ist am hartnäckigsten!” (Ch. Nöstlinger, S. 101). 

Наявність концептуального зв’язку слідування помічено і в наступних прикладах: 

„Die Haare haben ihr im Gesicht geklebt und das Kleid und alles war ganz nass” 

(A. Geiger, S. 70); „Ihre Schuhe sind auch nicht geputzt. Aber wenigstens blond sind 

Sie. Haben Sie vielleicht auch noch blaue Augen?” (P. Handke, S. 117); „…, weil er 
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den Alex wegen der langen Haare und der runden Nickelbrille nicht hat leiden können. 

Und wer die Menschen nach solchen Äußerlichkeiten beurteilt, der ist ungerecht!” 

(A. Schrobsdorff, S. 88). Серед матеріалу дослідження спостерігається низка 

ситуацій інтимного характеру: „Florian nahm seine Hände von Gretchen Schultern 

und steckte sie in die Hosentaschen” (Ch. Nöstlinger, S. 87); „Er schob seine Hand 

unter mein Kleid, auf mein Bein. Hier, auf den Schenkel” (I. Dische, S. 182); „Er küsste 

ihre Brüste, zog seine Jeans aus, und Franka schlang Arme und Beine um ihn” 

(E. Heidenreich, S. 175). З-поміж видів дискурсивних актів для цієї пари концептів 

притаманні вимога (оффератив), повчання (дидактив) та претензія (акузатив).  

Сильними статистичними зв’язками пов’язаний між собою концептуальний 

тандем KÖRPERTEILE – SACHEN / TECHNIK, що характеризує певну 

взаємозалежність між речами та технікою, які оточують людину і, фактично, 

створені для її блага з одного боку, та частинами тіла, за допомогою яких людина 

фізично здатна користуватись ними – з іншого. Підтвердження цього знаходимо 

на тлі фактичного матеріалу художнього МКД у вигляді акузатива та дидактива, 

наприклад: „Er nahm ein paar Bücher in die Hand” (P. Handke, S. 74). Як видно із 

наведеного прикладу, тут має місце зв’язок перетину концептів, що втілюється в 

життя і в наступних ситуаціях: „Gretchen schlug mit der flachen Hand auf den 

Schreibtisch, dass ein paar Federn durch die Luft wirbelten” (Ch. Nöstlinger, S. 150); 

„Am peinlichsten wird es sein, mit offenem Mund auf dem Totenbett zu liegen” 

(P. Handke, S. 86). Таке концептуальне поєднання може втілювати і причинно-

наслідковий, каузативний характер, який простежується у наступному прикладі: 

„Vergiss bitte nicht, dass auf deiner Kraftfahrzeugssteuerkarte die Steuermarken für 

den letzten und diesen Monat noch nicht geklebt sind. Seine Augen wurden wieder 

groß” (A. Geiger, S. 31).  

Концептуальний патерн KÖRPERTEILE – FARBE характеризується 

релевантними взаємозв’язками, що знаходить своє підтвердження на тлі 

результатів дослідження. Тіло людини і його частини мають від природи певний 

колір, який може змінюватися на тлі низки факторів, наприклад: „Dann ist sie ganz 

rot im Gesicht geworden und …” (Ch. Mecker, S. S. 82). В усіх зафіксованих 
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прикладах спостерігаємо перетин цих концептів, що пояснюється особливістю 

лексичної вербалізації концептів, а саме поєднання прикметника з іменником, які 

характеризують один з аспектів конфліктної комунікативної ситуації: „Er wurde 

ziemlich rosarot im Gesicht und seine Ohren färbten sich brandrot” (Ch. Nötlinger, 

S. 89). Характерним є і опис зовнішнього вигляду індивідуума з метою викликати 

певну реакцію: „Sie haben weiße Kinder mit einem lila Mund!” (E. Völler, S. 131); 

„Haben Sie vielleicht auch noch blaue Augen?” (P. Handke, S. 117). Тут 

спостерігається превалювання нонконформативу як одного з типів дискурсивних 

актів.  

Статистично значущим у межах спільного контексту виявилось також 

поєднання концептів ESSEN UND GETRÄNKE – SACHEN / TECHNIK, реалізація 

якх здійснюється на тлі конформатива та нонконформатива. Побут сімейної 

общини – багатогранний, з одного боку, та одноманітний, з іншого. Спільне 

проведення часу перетворюється на рутину із елементами виконання певних 

обов’язків, як наприклад, приготування їжі дружиною за допомогою певного 

приладдя: „Willi, gibst du mir bitte das Messer wieder? – Nein. Ich will auch 

Kartoffeln schälen” (H. Lind, S. 26). Зв’язок перетину концептів зафіксовано у 

наступному прикладі: „Ich habe meine Gurke unter dem Küchentisch gefunden” 

(H. Mankell, S. 78). Для чоловіка рутинне проведення часу, зазвичай, пов’язане із 

телевізором та пляшкою пива в руках, що об’єктивує зв’язок концептуального 

слідування: „Er holte zwei Bier aus der Küche und ich schaltete den Fernseher ein” 

(E. Heidenreich, S. 144). Конфліктогенною є, як правило, ситуація розлучення 

сімейної пари, в результаті чого один із партнерів змушений виїхати із дому: „Erst 

einmal kehre ich jedenfalls um und trinke im Hotel eine Tasse heißen Kaffee. Und heute 

nachmittag hole ich meine Sachen ab” (P. Handke, S. 23).  

Фактичний матеріал засвідчив наявність релевантного зв’язку у 

концептуальній діаді SACHEN / TECHNIK – GEBÄUDE, що свідчить, вочевидь, 

про тісний характер взаємозалежності між будівлями, приміщеннями чи 

організаціями, в яких люди перебувають, працюють, відпочивають і т. д., та 

предметами вжитку і технікою, яка їх оточує. Із цього випливає, німецький 
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стереотип про те, що певні речі повинні бути в конкретних місцях: „Warum liegt 

dieser Zettel im Wohnzimmer auf dem Boden?” (K. Lange-Müller, S. 56). Зв’язок 

слідування концептів репрезентовано у типовій побутовій ситуації відпочинку: 

„Und du setzt dich ins Wohnzimmer und liest die Zeitung …” (H. Mankell, S. 418); 

„Einer aus deiner Büro steht am Telefon” (Ch. Nöstlinger, S. 84). Обурливим для 

дружини став той факт, що сімейний роман, над яким вона працювала, без її 

відома подали в друк до видавництва: „Sie hat deine Dings-, deine ... Ehegeschichte 

bei einem Verlag eingereicht” (H. Lind, S. 95), де має місце зв’язок концептуального 

перетину. Як показав аналіз, основним типом дискурсивного акту є акузатив 

(звинувачення, обурення, осуд). 

Тісний зв’язок концептів SACHEN / TECHNIK – PHYSISCHE PROZESSE 

пояснюється тим, що задля опанування та використання речей вжитку чи техніки 

людині слід активізувати певні фізичні дії: „Neben dem Telefonhäuschen am Rand 

der Siedlung war ein Postkasten, wo sie den Brief einwarf” (P. Handke, S. 34). Такі 

фізичні дії, виконання яких пов’язане із речами вжитку або технікою, 

демонструють з останніми концептуальний зв’язок перетину: „Und das Geld, das 

du dafür bekommst, wirst du auf ein Sparbuch legen” (Z. Shalev, S. 92). Досить часто 

невиконання таких фізичних дій одним із партнерів матримоніального тандему 

викликає обурення (акузатив) з боку іншого, наприклад, вчасно не заправлений 

автомобіль: „Aber du fährst mit dem Auto herum und verbrauchst Benzin und tankst 

nicht nach …” (M. Keyers, S. 397). Насмішку чоловіка викликає невміння дружини 

виконувати певні побутові дії: „Du bist ja sogar zu feige, das Bügeleisen da 

anzufassen. – Bin ich nicht!” (I. Dische, S. 193). Конфлікт може виникнути на тлі 

примусу (дидактив) одного із сімейної пари виконати певну дію: „Wie du das 

machst, ist deine Sache” (H. Lind, S. 170).   

Значущим статистичним зв’язком об’єднані між собою і концепти GEBÄUDE 

– PHYSISCHE PROZESSE: „Wir setzen uns ins Kaffeehaus nebenan” (Ch. Nöstlinger, 

S. 129), де другий об’єктивує спрямованість тої чи іншої фізичної дії відповідно 

до другого, а пара демонструє відношення перетину: „Und warum tust du dann so 

erfahren und gehst sofort mit dem ersten besten ins Hotel?” (E. Heidenreich, S. 175). 
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Спрямованість фізичної дії може бути скерована або в бік до цієї будівлі, або від 

неї: „Ich hätte sie in die Wäscherei bringen sollen, aber wenn ich sie selber wasche, 

verdiene ich mir den Hunderter!” (Ch. Nöstlinger, S. 110); „… ich hab’ dich so lieb, 

dass ich dich heiraten muss. Dann ziehen wir in unser Haus und wohnen zusammen” 

(A. Schorbsdorff, S. 86); „Du kannst natürlich immer kommen, am Wochenende zum 

Beispiel, und Stefan für den Zoo abholen. Oder fürs historische Museum” (P. Handke, 

S. 36); „Wir wollen doch Bruno vom Flughafen abholen” (P. Handke, S. 10). Аналіз 

сегментів дослідження засвідчив наявність як конформативів, так і 

нонконформативів як можливих форм реалізації конфліктної ситуації. 

Концептуальний патерн KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT – PHYSIOLOGISCHE 

PROZESSE характеризує комбінацію комунікативної спроможності людини із її 

фізіологічними потребами. Фактичний матеріал демонструє усі типи 

концептуального зв’язку: координації („Nur bitte, wenn du stundenlang weinst und 

uns nicht sagst, warum du das tust, dann macht man sich halt Sorgen” (Z. Shalev, 

S. 482)); слідування („… ich will dir gestehen, dass mein Herz wild klopfte” 

(E. Heidenreich, S. 32)); перетину („Ich hatte auf einmal die Erleuchtung – sie musste 

auch über dieses Wort lachen” (P. Handke, S. 23)); каузації („Schrei nicht, das Kind 

schläft” (P. Handke, S. 75)). Найпоширенішими типами дискурсивних актів є 

оффератив, акузатив та дидактив.  

Поєднання концепту KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT із концептом 

PHYSISCHE PROZESSE, згідно результатів статистичних підрахунків, є 

релевантним для дослідження, оскільки знаходить підтвердження на тлі 

ілюстративного матеріалу у формі претензії, обурення, докору тощо (акузатив): 

„Ich bin heruntergekommen, um dir zu sagen, dass ich mit dir gar nichts mehr zu tun 

haben will, weil du ein ganz gemeines Schwein bist!” (Ch. Nöstlinger, S. 86-87). 

Сповіщення про те, що один партнер не хоче мати нічого спільного із іншим, 

ілюструє перетин значущих концептів. Такий же тип зв’язку наявний у наступній 

ситуації: „… und uns nicht sagst, warum du das tust” (H. Mankell, S. 482). Однак у 

більшості випадків концептуальна діада формується на основі їх слідування: 

„Warum versuchst du es nicht gleich bei einem Privatsender, da kannst du mir vor 
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laufender Kamera einen Blumenstrauß überreichen und „Verzeih mir” singen, …” 

(H. Lind, S. 98); „Weißt du, was du da reinmachen sollst? Nicht fragen, nicht 

diskutieren!! Anordnen!!” (H. Lind, S. 82); „Ich kann dazu jetzt gar nichts sagen. Ich 

bin auch zu betrunken. Ich fahre jetzt nach Hause und melde mich in den nächsten 

Tagen” (E. Heidenreich, S. 73). 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що когнітивна карта 

художнього МКД фіксує 12 сильних зв’язків, які базуються на статистично 

перевіреній достовірності. Найпродуктивнішими концептами виявились SACHEN 

/ TECHNIK (4 зв’язки), FAMILIENMITGLIEDER (3), KÖRPERTEILE (3), 

GEBÄUDE (3), KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT (3) і PHYSISCHE PROZESSE (3). 

Жодного міжконцептуального зв’язку не встановлено із концептом 

NATIONALITÄT / RELIGION. Окрім цього, зафіксований замкнутий ланцюг 

SACHEN / TECHNIK – PHYSISCHE PROZESSE – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT – 

FAMILIENMITGLIEDER – ESSEN UND GETRÄNKE або GEBÄUDE – SACHEN / 

TECHNIK, що свідчить про системний та дугоподібний характер певних 

міжконцептуальних зв’язків.  

Статистично середніми зв’язками пов’язана концептуальна діада 

FAMILIENMITGLIEDER – KÖRPERTEILE, яка об’єктивує поєднання сім’ї та її 

членів як певного соціального фактору, з одного боку, із тілом та частинами тіла 

як фактору біологічного, з іншого: „Jetzt, im Frühjahr, sollte jeden Tag was 

Wichtiges getan werden. Und der Onkel hat keine grünen Finger! – Was sind grüne 

Finger? – Grüne Finger sind gesegnete Gartenhände” (Ch. Nöstlinger, S. 158). 

Метафоричне переосмислення „зелених пальців” як роду діяльності дядька, 

репрезентує зв’язок перетину концептів. Дещо інший зв’язок, а саме каузації, 

наявний у прикладі „Du bist mir vielleicht ein Kind. Wegen dir habe ich mir jetzt das 

Bein verletzt! Auf dich aufzupassen ist ja lebensgefährlich!” (Z. Shalev, S. 354), де 

конфлікт виникає в результаті травми – пошкодження ноги, спричиненої 

поведінкою дитини. 

Поєднання концепту FAMILIENMITGLIEDER із концептом SACHEN / 

TECHNIK у художньому МКД є значущим з огляду на інтенсивність 
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використання у побутовому житті речей та техніки членами родини. На тлі МКД 

предмети вжитку перетворюються на підстави для матримоніального конфлікту. 

Наприклад, невдалі подарунки на день народження стають причиною 

розчарування іменинниці, що призводить до конфронтації: „Ich muss aber zugeben, 

dass ich die Geschenke meiner Mutter auch nicht mochte – weiße Angora-Unterwäsche 

in kränkenden Größen, Schnapspralinen, auf denen der Preis noch klebte, 

Gesundheitssandalen aus dem Reformhaus” (E. Heidenreich, S. 12). У процесі 

виховання дітей компетенція батьків полягає і у навчанні дітей правильного 

користування предметами, що їх оточують: „… brave Kinder knallen nicht mit 

Türen!” (Ch. Mecker, S. 82). Концепт SACHEN / TECHNIK може сприйматись і 

метафорично в абстрагованому вигляді: „Es wundert mich, dass du dich mit so einem 

Mann anfreunden kannst – jemand, der immer nur eine Sache im Kopf hat, und 

obendrein etwas, wovon deine Eltern nichts verstehen” (I. Dische, S. 150). Здебільшого 

таке міжконцептне поєднання проявляється у дискурсивних актах дидактива, а 

саме у формі повчання. 

Концептуальний тандем FAMILIENMITGLIEDER – PHYSISCHE PROZESSE 

об’єднаний середнім за інтенсивністю зв’язком, свідчить про релевантність 

застосування фізичної праці членами родини: „Ganz verrückt machst du mich damit! 

Ich bin nicht deine Mama! Ich bin deine Frau und heiße Elisabeth!” (Ch. Nöstlinger, 

S. 33), що ілюструє каузаційний зв’язок на тлі обурення (акузатив). Факт того, що 

чоловік називає дружину не по імені, а словом „мама”, дуже обурює жінку, що 

змушує її вдатися до непередбачуваних вчинків.  

Проведений кореляційний аналіз виявив середній зв’язок між концептами 

FAMILIENMITGLIEDER – FARBE, де колір є характеризацією певного елементу 

картини світу членів родини, що реалізується у дискурсивному акті 

нонконформативу. Наприклад: „Also wünschte ich mir einen Sohn, aus dem mal ein 

prächtiger Mann werden würde, so blond und gutaussehend wie Otto, aber statt dessen 

bekam ich ein Mädchen mit dunklem Haar” (P. Handke, S. 15). Невдоволення жінки 

виникає на тлі невтіленого у життя бажання мати сина-блондина та народження 

темноволосої доньки. Перетин концептів фіксуємо і у ситуації „Babys sind rosa, 
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weich und süß, genau wie du” (K. Lange-Müller, S. 83), де захоплення матері 

пов’язано із зовнішнім виглядом дитини. 

Відносно значущий зв’язок фіксуємо між концептами KÖRPERTEILE – 

KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT, що знаходить своє втілення у формі 

несхвалення, непогодження (нонконформатив). Мовна компетенція особистості є 

тим унікальним апаратом, який уможливлює її соціалізацію. Логічним є той факт, 

що на рівні концептів мовленнєва здатність людини пов’язана безпосередньо із 

такою частиною тіла, як рот, за допомогою якого, по суті, й стає можливою 

інтеракція. Наприклад у ситуації „Ich hatte noch nie so ein Wort aus deinem oder aus 

irgendeinem Mund gehört” (A. Schrobsdorff, S. 213) приводом до конфлікту стає 

неочікуваність певних образливих слів від партнера. Схожа ситуація наявна і в 

наступному прикладі: „Er hat dann doch nicht geschrien, denn die Martina hat ihm 

den Mund zugehalten” (S. Fröhlich, S. 123). З іншого боку, комунікативна діяльність 

пов’язана із частинами тіла не тільки в плані фізичного апарату, але й як предмет 

обговорення: „Was redest du dauernd von meinem verdorbenen Magen? Ich magere 

ab!” (Ch. Nöstlinger, S. 32). 

Як відомо, вживання їжі та напоїв забезпечують життєдіяльність організму 

людини, саме тому зв’язок концепту ESSEN UND GETRÄNKE із концептом 

PHYSIOLOGISCHE PROZESSE є очікуваним і логічним, адже засвоєння їжі та 

напоїв відбувається шляхом фізіологічних процесів: „Wenn ich gefunden habe, was 

ich suche, essen wir ein ganz riesengrosses Eis” (H. Lind, S. 151); „… wir trinken 

Kaffee und essen Kekse” (H. Lind, S. 171), що проявляється на тлі дискурсивного 

акту оффератив. 

Концептуальна діада KLEIDUNG – PHYSISCHE PROZESSE поєднана між 

собою середніми зв’язками, основним типом реалізації якого є, в основному, 

дидактив (повчання, натяк тощо). Наявність такого зв’язку можна пояснити тим, 

що одяг є не лише предметом захисту тіла людини, але й певним аксесуаром для 

нього, користування яким потребує певної фізичної діяльності від її власника: 

„Willst du nicht den Mantel ablegen?” (P. Handke, S. 74). Слід зазначити, що тут має 

місце концептуальний зв’язок перетину, як і в наступному прикладі: „Er ließ die 
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zwei mal zwei Unterhosen fallen, griff in den Wäschekorb und holte wieder zweimal 

zwei lange weiße Unterhosen heraus” (Ch. Nöstlinger, S. 110).  

Зовнішній вигляд людини відіграє важливішу роль під час формування її 

особистості, ніж вона може собі уявити. Активну участь у цьому приймає і вибір 

одягу, а саме його кольору чи палітри кольорів, за допомогою чого можна 

охарактеризувати особистість або ж створити цілий образ. Це підтверджує і 

значущий зв’язок концептів KLEIDUNG – FARBE: „Ja. Ich muss nur noch vorher 

drei Meter rote Schleife besorgen” (H. Lind, S. 356); „Der Papi saß auf der Sitzbank 

und stopfte den roten Socken von Anna” (E. Völler, S. 348); „Sein langer, grauer 

Pullover hat ganz schwarz ausgesehen, weil er so nass war” (Ch. Mecker, S. 71); 

„Renate, das blaue Seidenkleid ist genau richtig heute. – Es ist mir ein bisschen eng 

geworden. – Genau richtig” (I. Dische, S. 100), що представлено у вигляді 

непогодження (нонконформатив). 

Статистично середнім зв’язком у свідомості німця пронизані концепти 

SACHEN / TECHNIK – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT. Як уже зазначалося 

вище, здатність людини займатись комунікативною діяльності є унікальною, на 

основі чого вона спроможна сприймати та надсилати те чи інше повідомлення. 

Відтак, речі вжитку чи техніка можуть слугувати засобом передачі інформації 

(„Das braucht er doch nicht mehr zu sagen, wo er doch schon am Telefon hundertmal 

„Frau Schestak» gesagt hat!” (K. Lange-Müller, S. 91-92)), предметом обговорення 

„Jetzt will ich dir mal was sagen. Nur weil du dieses dämliche Buch geschrieben hast 

und nur weil du eine Frau bist, glaubst du, du hättest hier alles zu sagen” (H. Lind, 

S. 209) чи причиною тієї чи іншої дії („Ist das dein letztes Wort? – In dieser Sache 

schon” (Ch. Nöstlinger, S. 56)). Матеріал дослідження зафіксував прерогативу 

акузативів, в яких концепти SACHEN / TECHNIK та KOMMUNIKATIVE 

TÄTIGKEIT актуалізують наступні види дискурсивних актів: звинувачення, 

претензія, докір та ін.  

По лінії концептуальної палітри виділяється зв’язок між автохтонами 

SACHEN / TECHNIK – PHYSIOLOGISCHE PROZESSE, де акузатив постає 

найпоширенішим типом дискурсивного акту для втілення у життя комунікативної 
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секвенції. Процеси фізіологічного характеру в організмі людини є регулярними і 

циклічними, що робить їх невід’ємною частиною побутового співіснування членів 

родини, де навіть речі й техніка сприяють її добробуту. Зокрема, концепт 

SCHLAFEN найтісніше співпрацює із концептом BETT: „Wir haben noch nie im 

selben Bett geschlafen, jeder schläft in seinem eigenen” (A. Schrobsdorff, S. 108); „… 

uns du kannst in einem richtigen Bett schlafen” (I. Dische, S. 150), репрезентуючи 

зв’язок перетину. Концепт LÄCHELN / LACHEN, що, зазвичай, тематизує 

групову приналежність, єдність, може мати і негативну конотацію: „Vielleicht 

lächelst du jetzt über meinen Brief und darüber, dass ich dem allen eine so große 

Wichtigkeit beimesse” (A. Schrobsdorff, S. 48).  

Міжконцептуальний зв’язок GEBÄUDE – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT 

характеризує комунікативну діяльність членів сім’ї з точки зору локальності, 

тобто місця її здійснення. Здебільшого, таким локативом слугує концепт HAUS, 

що свідчить про його значущість під час матримоніальної інтеракції: „Und du setzt 

dich ins Wohnzimmer und schimpfst auf die Regierung. – Und auf die Regierung hab 

ich doch schon beim Frühstück geschimpft” (M. Keyers, S. 418), де має місце 

концептуальний зв’язок слідування. У наступній ситуації спостерігаємо перетин 

концептів: „Aber in diesem Haus wird einem ja nichts mehr mitgeteilt!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 91–92), що реалізується на тлі акузативу та нонконформативу. 

Усвідомлення поєднання в межах спільного контексту різних процесів 

життєдіяльності людини зумовлює зв’язок концептів PHYSIOLOGISCHE 

PROZESSE – PHYSISCHE PROZESSE. Таке поєднання може мати координаційний 

характер: „Haben verschlafen? Oder haben wieder einmal eine kranke Taube ins 

Tierschutzhaus tragen müssen?” (Ch. Nöstlinger, S. 21). Фактичний матеріал 

дослідження демонструє релевантність концепту WEINEN: „… ich stand 

stundenlang vor dem offenen Schrank und weinte, weil ich nicht wusste, was ich 

anziehen sollte” (P. Handke, S. 82), де має місце зв’язок каузації. Відкриту агресію 

як вербального, так і фізичного характеру репрезентує наступна ситуація: „Na, 

komm schon, hör auf zu weinen. Meinst du vielleicht, es macht mir Spaß, dich zu 
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schlagen?” (I. Dische, S. 56). Проведений аналіз зафіксував превалювання 

акузативу, який постає у формі звинувачення, осуду, претензії. 

Таким чином, у когнітивній карті художнього МКД у межах його 

концептосистеми зафіксовано 12 статистично середніх зв’язків, переважна 

більшість яких демонструє зв’язок перетину. Найпродуктивнішим слід вважати 

концепт FAMILIENMITGLIEDER, за участі якого існують 4 середньо значущі 

зв’язки із іншими концептами в межах концептуального простору художнього 

МКД. Важливим є зафіксований у когнітивній карті ланцюг 

FAMILIENMITGLIEDER – KÖRPERTEILE – KOMMUNIKATIVE TÄTIGKEIT – 

SACHEN / TECHNIK – PHYSIOLOGISCHE PROZESSE – PHYSISCHE PROZESSE – 

KLEIDUNG – FARBE – FAMILIENMITGLIEDER, який засвідчує представлення у 

свідомості члена німецького етнопростору мікромоделі конфліктного 

спілкування. 

 

4.5 Репрезентація картин світу матримоніального конфліктного дискурсу 

 

Представлення концептуального каркасу МКД як структурної взаємодії 

системних елементів дозволяє змоделювати унікальну когнітивну карту як 

ментальний конструкт, що репрезентує стрижні мислення етноспільноти у певній 

сфері її діяльності. Термін „когнітивна карта” перетворився на позначення 

каркасу „внутрішньої картини світу” – системи образів, зв’язків між ними та 

породжуваних ними життєвих позицій людей, ціннісних орієнтацій, принципів у 

численних сферах діяльності (цит. за [190, с. 170]). Кожна людина, взаємодіючи з 

оточуючим середовищем, формує його модель або картину світу, в якій 

концептуально відображені його основні складові. Однією з особливостей 

картини світу є те, що вона є спрощеною дійсністю, яка завжди значно багатша, 

ніж її образ на певному етапі світорозуміння, будучи залежною від призми, крізь 

яку відбувається акт пізнання. Як цілісний глобальний образ картина світу є 

результатом духовної активності людини як представника етнопростору і виникає 

у неї в процесі контакту зі світом. 
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Буденна картина світу представляє „відображені у мові способи сприйняття і 

концептуалізації світу, коли основні компоненти мови складаються в єдину 

систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка нав’язується в якості 

обов’язкової усім носіям мови” [10, с. 39]. Авторська картина світу фіксує, 

насамперед „унікальність творчого суб’єкта: її індивідуально-особистісна 

складова визначає сутність тексту як витвору словесного мистецтва та естетичної 

події. Разом з тим, як і картина світу будь-якого індивіда, вона включає в себе 

універсальне і національне” [270, с. 92]. Очевидно, що реальна дійсність буденної 

картини світу постає у видозміненому авторською свідомістю вигляді, адже 

кожен літературний твір втілюється крізь призму індивідуально-авторського 

способу сприйняття і організації світу. З викладеного слідує, що зіставлення 

художнього та розмовного МКД дозволить виявити залежні від форми 

репрезентації спільні та відмінні риси в осмисленні матримоніального конфлікту 

представником німецької етноспільноти.  

У смисловому відношенні концептуальний простір охоплює низку 

дискурсотвірних концептів, котрі окреслюють вершинну конфігурацію перебігу 

МКД. Відтак, у буденній картині світу констатуємо значущість часового 

телеононіму як форми відношення та сприйняття людиною навколишнього 

середовища; почуттів як віддзеркалення внутрішнього світу у вигляді  

універсальних та культурно специфічних уявлень; роботи як цілеспрямованої 

діяльності для досягнення самоствердження у суспільстві; руху як динамічної 

одиниці людського знання про кінетичний фрагмент картини світу; відпочинку як 

категорії егоцентричної та соціоцентричної сфер діяльності індивіда; оцінки як 

когнітивного процесу, на основі якого створюються безпосередні, інтуїтивні 

знання, які формують судження та виражають естетичне та етичне відношення до 

особистості; стосунків як маркера стосунків як між членами сім’ї, так і поза її 

межами; зовнішнього вигляду як оцінної характеристики індивіда на основі 

перцептивних відчуттів; навчання як способу нагромадження функціональних 

вмінь, а також формування людини з точки зору його розумових здібностей та 

навичок; свята як особливого чи визначного з тієї чи іншої причини дня для члена 
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сім'ї; грошей як матеріально-ціннісного аспекту, що відіграє значну роль у житті 

сімейної пари; абстрактних понять як елементу пізнавального процесу, котрий 

виникає лише у мисленні чи уяві людини; природи як оточуючого середовища 

індивідуума; розумової діяльності як сфери діяльності, яка відрізняє людину від 

інших живих істот.  

Отже, буденній картині світу, репрезентованій у МКД, притаманні, 

переважно, абстрактні поняття як особистісно-духовного (почуття, відпочинок, 

оцінка, стосунки, зовнішній вигляд, розумова діяльність), так і загального 

спрямування (час, рух, свята, природа). Матеріальний бік представлений у вигляді 

поетапного процесу становлення людини у суспільстві: спершу навчання як 

підґрунтя професійної кар’єри, потім робота, яка визначає соціальне місце 

індивіда, і, як результат, матеріальна винагорода – гроші для втілення різного 

роду потреб людини, пари та сім’ї. 

Формування сучасного жанру авторської картини світу, репрезентованої у 

художньому МКД, забезпечується об’єктиваторами на позначення членів родини 

як найважливішої та найдавнішої форми колективної життєдіяльності; частин тіла 

як „матеріальної оболонки людської душі”; їжі та напоїв як життєво важливого 

фактору, необхідного для нормального фізичного розвитку та функціонування 

організму людини; фізіологічних процесів, які втілюють знання про людину як 

складну біоенергетичну систему, що підпорядковується біологічним законам; 

кольору як елемента пізнання навколишнього середовища на основі перцептивних 

відчуттів; національності та релігії як маркера духовного і соціального 

самоствердження особистості; предметів та техніки, які репрезентують знання про 

набір речей та пристроїв, котрі перебувають у розпорядженні людини; одягу як 

однієї із найважливіших ментальних, культурних та мовних констант, які 

віддзеркалюють як внутрішній світ індивідуума, так і його оточуюче середовище, 

виконуючи статусно-інституційну функцію; споруд, які об’єднують знання про 

усі приміщення, залучені до життєдіяльності людини; комунікативної діяльності 

як способу одержання та передачі повідомлення засобами мови, в результаті чого 

виникає комунікативна ситуація; фізичних процесів, які характеризують 
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діяльність, пов’язану із конкретними діями, які фізично спроможна виконати 

людина; локації як місцезнаходження суб’єкта / об’єкта.  

Таким чином, спостерігається явне зміщення акцентів на матеріальний бік 

життєдіяльності людини як біологічної істоти (частини тіла, їжа та напої, 

фізіологічні процеси, фізичні процеси), осмисленої в її оточуючому середовищі 

(предмети та техніка, одяг, колір, споруди, локація), і як соціальної істоти (члени 

родини, комунікативна діяльність, національність і релігія) та, разом з тим, повна 

незначущість абстрактних чи духовних явищ порівняно з буденною картиною 

світу, репрезентованою у розмовному МКД. Із цього слідує, що бачення автора 

видозмінює тематичну наповненість картини світу МКД, надаючи йому більш 

„приземленого” та соціального характеру. 

Окрім цього, порівняльний аналіз буденної та авторської картин світу, 

репрезентованих у МКД, не зафіксував жодного спільного дискурсотвірного 

концепту, що свідчить, вочевидь, про суттєву розбіжність змістового наповнення 

„живої” суб’єкт-суб’єктної інтеракції та її творення й /або інтерпретації автором.   

Структура мислення споріднених осіб зі статусно-рольовими конфігураціями 

чоловіка та дружини постає у вигляді складних когнітивних механізмів, 

актуалізуючи координацію комунікативних дій, вербалізованих елементами 

різноманітного семантично-інтенційного наповнення як смислових пучків 

певного семіотичного простору. У процесі когнітивного структурування й 

моделювання МКД, яке здійснюється на тлі палітри взаємної зустріваності його 

фундаментальних елементів (дискурсотвірних концептів), формуються системні 

зв’язки, характерні для певної ментальної спільноти з її індивідуальною картиною 

світу.  

Опис концептуального простору МКД крізь призму сучасного авторського 

бачення деталізує комбінації певних тематичних елементів когнітивної карти 

художнього дискурсу конфліктної спрямованості. Серед множини таких 

комбінацій пріоритетними є поєднання членів родини з їжею та напоями, 

спорудами та комунікативною діяльністю; частин тіла з одягом, кольором, 

предметами і технікою; предмети і техніка у певний спосіб поєднуються з їжею та 
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напоями, спорудами і фізичними процесами, а комунікативна діяльність – з 

фізичними і фізіологічними процесами. Найпродуктивнішою тематичною групою 

виявилися предмети і техніка, які, відповідно до результатів дослідження, 

вважаємо домінантою авторської картини світу у МКД. 

Типовими кореляціями для репрезентованої у розмовному МКД буденної 

картини світу є поєднання оцінки з почуттями і зовнішнім виглядом; почуттів – з 

грошима і стосунками; роботи – з часом і грошима; грошей – зі стосунками. Із 

викладеного слідує, що домінантою буденної картини світу є почуття, що 

засвідчує значущість духовної близькості німецької подружньо-партнерської 

пари.  

Таким чином, згідно результатів порівняльного аналізу художньої та 

розмовної форм репрезентації МКД, можна стверджувати, що сучасне бачення 

автора художнього твору суттєво видозмінює тематичне наповнення і 

смислотвірне підґрунтя МКД, надаючи йому більш матеріального характеру. 

Розмовний МКД, реалізуючи буденну картину світу, підносить почуття як 

обов’язковий компонент подружньо-партнерської пари та загалом сім’ї, що 

вирізняє її з-поміж інших малих соціальних груп. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Матримоніальний конфліктний дискурс є відкритим гнучким 

механізмом, структурними конституентами якого виступають його наповнювачі – 

концепти, утворюючи загалом концептосистему цього типу дискурсу – складну 

багаторівневу та ієрархічно впорядковану систему, елементи якої формують 

унікальну когнітивну карту дискурсу на основі значущих концептуальних 

взаємозв’язків. Визначення ступені близькості таких зв’язків засобами 

кореляційного аналізу дало змогу стверджувати про наявність статистично 

сильних, середніх та слабких міжконцептуальних зв’язків. Така концептосистема 

ієрархічно структурована відповідно до питомої ваги концептів а її стрижнем є 

метахтон MATRIMONIALER KONFLIKT як концепт-ім’я дискурсу.  
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2. Утворення концептуального простору матримоніального конфліктного 

дискурсу здійснюється на базі пріоритетних автохтонів – дискурсотвірних 

концептів, що формують його каркас. Зафіксованими для розмовної форми 

репрезентації матримоніального конфліктного дискурсу є 506 автохтонів, для 

художньої – 860 автохтонів, що засвідчує неповторність кожного окремого 

дискурсу. 

3. У межах концептуального простору кожного підвиду дискурсу 

спостерігається наявність системних комбінацій концептів у вигляді окремих 

пучків, де схематизація останніх дає можливість сформувати унікальну 

когнітивну карту окремо для розмовного та художнього підтипу сучасного 

німецькомовного матримоніального конфліктного дискурсу. На основі 

кореляційного аналізу міжконцептуальних зв’язків автохтонів та фіксації ступеню 

їх сили встановлено 7 сильних у розмовному МКД та 12 – у художньому МКД, 

(що засвідчують найтиповіші та системні механізми когнітивного процесу 

конфліктної інтеракції), 8 середніх у розмовному МКД та 12 – у художньому 

МКД, а також низку слабких нерелевантних для дослідження зв’язків. Відтак, 

матримоніальний конфліктний художній дискурс характеризується більшою 

здатністю вступати у міжконцептуальні зв’язки порівняно з розмовним МКД, що 

свідчить про тіснішу взаємодію базових структурних елементів у межах 

концептосистеми конфліктного спрямування. На комунікативному рівні 

вербального втілення такі комбінації здобули на тлі відношень перетину, 

координації, слідування та каузації, серед яких чільне місце посіло відношення 

перетину як у художньому, так і у розмовному МКД.  

4. У процесі дослідження картин світу МКД особливого значення набуває 

як реальна дійсність перебігу міжсуб’єктного конфліктного спілкування, так і її 

інтерпретація автором-творцем, котрий детермінує мовні елементи в тексті, 

розкриває реальність об’єктивного світу і відображає його засобами мови крізь 

призму суб’єктивного бачення. У цьому аспекті досліджувані форми 

репрезентації МКД можуть бути розглянуті як віддзеркалення авторського та 

наївного бачення світу і людини в його емоційній оцінці. Відтак, для буденної 
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картини світу значення мають абстрактні поняття з акцентом на емоційно-

психічнлму стані подружньо-партнерської пари порівняно із авторською 

картиною світу, де прерогативу здобула матеріальна сторона сімейного життя у 

процесі конфліктного спілкування.  

Матеріали розділу викладені у публікаціях автора: [71; 75; 76; 77; 78; 79]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дисертаційне дослідження дозволило по-новому підійти до 

аналізу МКД, а саме з позиції новітніх надбань когнітивно-дискурсивної 

парадигми, основоположною категорією якої є поняття „дискурс” як центральна 

одиниця мисленнєво-мовленнєвої діяльності індивіда. Дискурс представляться 

нами як текст, занурений в комунікацію, у спілкування, як мовленнєва установка, 

котра постає в іпостасі цілеспрямованої дії, що характеризується синтезом 

інтенцій та ситуативно зумовленим комунікативним простором. Дискурс як 

комунікативний феномен розглядається в кількох системах координат, утім, наша 

увага зосереджена передусім на когнітивному підході, що висвітлює фіксацію 

когнітивних механізмів у мовних формах, відображаючи стереотипну природу 

німецького етносу. Основними рисами дискурсу виступають, з одного боку, 

зв’язність та цілісність, котрі детермінують континуальне смислове наповнення 

його структурних елементів, та, з іншого – діалогічність як графічна форма 

активної комунікативної взаємодії суб’єктів інтеракції.  

Подружньо-партнерська пара, характеризуючись симетричною рівністю 

комунікантів, являє собою фундамент традиційної німецької сім’ї (батько / мати / 

дитина) – малої соціальної групи, яка вирізняється з-поміж інших наявністю 

кровних зв’язків між її членами, інтимними стосунками, тісним емоційним 

зв’язком, що, з одного боку, регулюється законом, а з іншого, – традиціями та 

звичаями німецького суспільства. Інтенсивна реорганізація суспільних, 

економічних і, відтак, приватних важелів Німеччини спричинила суттєві зміни 

сімейного устрою, що стали підставою для утворення нових сімейних формацій 

(батьків-одинаків, громадянських шлюбів, одностатевих союзів з дітьми, осіб, які 

спільно проживають, осіб, які мешкають окремо тощо).  

МКД, у всьому розмаїтті його мовних проявів, являє собою багаторівневе 

явище у комунікації на ґрунті наявності протиріч, зумовлене його соціальною та 

психологічною природою, реалізуючись на тлі когнітивних, інтеракційних й 

дискурсивних механізмів неузгодженості дій та інтенцій комунікативних 



 173 

суб’єктів зі статусно-рольовими конфігураціями чоловіка / партнера та дружини / 

партнерки. Основоположними категоріями МКД, котрий відноситься до 

побутового типу спілкування, є партнери, тема, простір і час комунікації, що 

детермінують результативність процесу комунікативної діяльності. 

Визначення закономірності перебігу МКД здійснювалась на тлі художнього 

та розмовного дискурсів. Художній дискурс, який репрезентує авторську картину 

світу, характеризується пасивним залученням у комунікативний процес третьої 

особи у вигляді автора-творця, що дещо видозмінює реальну дійсність, надаючи 

їй суб’єктивного відтінку. Розмовний дискурс являє собою неофіційну 

особистісно орієнтовану комунікацію, котра ґрунтується на побутових уявленнях 

про явища навколишнього світу, формуючи буденну картину світу. Окрім цього, 

такому дискурсу, на відміну від художнього, притаманна спонтанність, 

неофіційність, ситуативна залежність, порушення структурного і логічного 

оформлення висловлення.  

Розуміння специфіки дискурсивної діяльності як невід’ємного елементу 

колективного сімейного простору проявляється, перш за все, на лексичному рівні, 

що знаходить відображення у фіксації лексичної наповнюваності різних підвидів 

МКД (художнього і розмовного). Згідно аналізу емпіричних даних, художній 

МКД кількісно переважає, становлячи 51,4 % лексичної наповнюваності дискурсу 

порівняно з розмовним, який складає лише 42,7 %. Така диференціація 

лексичного складу засвідчує адекватність розмежування форм відтворення МКД 

на літературно-авторському та розмовно-побутовому рівнях.  

Когнітивний вимір МКД структурується у вигляді „мережі-в-мережах”, 

стимулюючись передусім усвідомленням дискурсу як складної багаторівневої 

ієрархічно організованої системи базових мисленнєвих елементів – концептів як 

квантів структурного знання. Систематизація концептуальних репрезентантів як 

найнижчого прошарку системи, об’єднаних спільною парадигматичною семою, 

сприяла виокремленню 35 парцел, де останні пройшли статистичну верифікацію 

(шляхом розрахунку критерію хі-квадрат і коефіцієнта спряженості К) задля 

одержання релевантних парцел для кожного підвиду МКД. Відтак, проведений 
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аналіз засвідчив наявність у художньому МКД 12 і у розмовному 14 значущих 

парцел, об’єднання яких за тематичною ознакою уможливило формування трьох 

доменів (MENSCH / ЛЮДИНА, TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, UMGEBUNG / 

ОТОЧЕННЯ), котрі формують вершинний рівень дискурсу за алгоритмом: 

концепт → парцела → домен → концептуальна сфера. 

Нашарування різних рівнів дискурсу формує його скелет, складаючи основу 

для параметричного моделювання, під яким розуміємо прототип реально існуючої 

комунікативної ситуації, схему конструювання мовними репрезентантами 

конкретної вербальної взаємодії. Моделювання МКД втілювалося засобами 

фреймової організації – когнітивно-дискурсивного конструкту, котрий здійснює 

структуризацію даних та акумулює знання про певну стереотипну ситуацію. 

Фрейм відображає не лише певний елемент мережі дискурсу (домен), а й 

відношення між його компонентами (парцелами), що графічно зображено у 

вигляді дуг / вузлів. Кожен домен, залежно від підвиду дискурсу, піддається 

фреймовому моделюванню задля репрезентації параметру конфронтативної 

мисленнєвої установки комунікантів зі статусно-рольовими конфігураціями 

чоловіка / партнера та дружини / партнерки. Приміром, домен MENSCH / 

ЛЮДИНА, згідно фреймової організації дискурсу, подано на тлі 5 релевантних 

парцел: у художньому МКД – це „тіло і частини тіла”, „сім’я та родинні зв’язки”, 

„фізіологічні процеси”, „одяг”, „національність, релігія”; у розмовному – 

„оцінка”, „почуття, відчуття”, „стосунки, відносини”, „розумова діяльність”, 

„зовнішній вигляд”. Фреймова репрезентація домену TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ 

продемонструвала у художньому МКД значущість 4 парцел („предмети, пристрої, 

техніка”, „фізична дія”, „їжа та напої”, „мовленнєва діяльність”), порівняно з 7 

парцелами розмовного МКД („рух”, „робота”, „навчання”, „відпочинок, розваги”, 

„гроші, цінність”, „свята”). Моделювання домену UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ 

здійснювалось шляхом комбінацій 3 значущих парцел: у художньому МКД – 

„будівлі, установи, приміщення”, „колір”, „локація”; у розмовному – „природа”, 

„час” і „абстрактні поняття”.  
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МКД постає відкритим рухливим механізмом, що об’єктивує конфліктну 

взаємодію подружньо-партнерської пари та є заснованою на певних ментальних 

особливостях. Відіграючи роль структурних конституентів дискурсу, концепти у 

своїй сукупності та ієрархічній організованості формують складну багаторівневу 

концептосистему МКД, яка уміщує низку (не)релевантних концептів, де кожен 

займає відповідне місце і виконує певну функцію згідно його питомої ваги у 

межах дискурсу на чолі з концепт-ім’ям, метахтоном MATRIMONIALER 

KONFLIKT, котрий інтерпретує унікальні знання щодо об’єкта дослідження. 

Інтеграторами МКД виступають автохтони – дискурсотвірні, пріоритетні 

концепти, які окреслюють вершинну конфігурацію когнітивного вектору МКД, 

створюючи каркас його певного типу та різновиду. На периферії концептосистеми 

знаходяться аллохтони – незначущі, малоймовірні й, переважно, нехарактерні для 

цього типу дискурсу, наявність чи відсутність яких не впливає на дискурсивний 

сценарій конфліктної інтеракції.   

Автохтони як „основний будівельний матеріал” МКД формують його 

когнітивний простір. Проведене квантитативне дослідження зафіксувало 

наявність у розмовному МКД 506 автохтонів, об’єднаних у 14 парцел, у той час як 

каркас художнього МКД вибудовується на базі 860 автохтонів, згрупованих у 12 

парцел. Автохтони як дискурсотвірні концепти характеризуються інтенсивними 

взаємними переплетіннями у вигляді окремих пучків, системні комбінації яких 

формують унікальну когнітивну карту окремо для розмовного та художнього 

підвидів МКД, відображаючи базові знання комунікантів подружньо-партнерської 

пари про той чи інший феномен у їх свідомості та забезпечуючи продукування і 

сприйняття інформації під час конфліктної інтеракції. Використання 

статистичних методик, а саме коефіцієнта рангової кореляції Пірсона дозволило 

виявити три типи таких міжконцептуальних зв’язків: статистично сильні, середні 

та слабкі на тлі відношень перетину, координації, слідування та каузації, з-поміж 

яких релевантними вважаються сильні й частково середні комбінації концептів.  

Домінантним за кількістю значущих міжконцептуальних тандемів є художній 

МКД, у межах якого зафіксовано 12 сильних, 12 середніх і низку слабких 
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незначущих зв’язків між концептами. Відтак, у авторській картині світу 

прерогативу демонструють поєднання членів родини з їжею та напоями, 

спорудами та комунікативною діяльністю; частин тіла з одягом, кольором, 

предметами і технікою; предмети і техніка у певний спосіб поєднуються з їжею та 

напоями, спорудами і фізичними процесами, а комунікативна діяльність – з 

фізичними і фізіологічними процесами.  

У розмовному МКД виділено 7 сильних і 8 середніх концептуальних зв’язків, 

які, відображаючи буденну каритину світу, характеризуються конфігураціями 

оцінки з почуттями і зовнішнім виглядом; почуттів з грошима і стосунками; 

роботи з часом і грошима; грошей зі стосунками.  

Таким чином, згідно результатів проведеного дослідження очевидно, що 

перебіг німецькомовного МКД суттєво відрізняється залежно від підвиду 

дискурсу (художнього та розмовного). Це дає підстави говорити про розбіжність 

між буденною та авторською картинами світу на підґрунті індивідуального 

трактування „живої” дискурсивної події автором-творцем як третьої пасивно 

залученої сторони у комунікативний процес.  

Перспективи дослідження вбачаються у застосуванні розробленої 

комплексної методики для розвідки матримоніальної конфліктної інтеракції у 

різних підвидах дискурсу.  
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Додаток А 

 

Статистична значущість парцел у різних формах репрезентацій  

матримоніального конфліктного дискурсу 
 

МКХД МКРД № 

п/п 

Парцела 

χ2 K χ2 K 

1. Свята    6,70  0,03 

2. Сім’я та родинні зв’язки  91,71  0,12   

3. Оцінка   410,92  0,39 

4. Гроші, цінність    8,18  0,04 

5. Національність, релігія 4,12  0,04   

6. Тіло / частини тіла  10,80  0,04   

7. Предмети, пристрої, 

техніка  

27,68  0,06   

8. Почуття та відчуття    45,44  0,08 

9. Час    10,02  0,04 

10. Робота    4,84  0,03 

11. Навчання   8,54  0,04 

12. Їжа та напої  12,75  0,04   

13. Відпочинок / розваги    13,75  0,05 

14. Рідини, матеріали    0,34  

15. Одяг  4,49  0,03   

16. Абстрактні поняття    8,78  0,03 

17. Природа    10,55  0,06 

18. Будівлі, установи, 

організації, приміщення  

18,88  0,05   

19. Ігри, спорт    3,01  

20. Хвороби  0,17    
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Продовження додатку А 

 

21. Мовленнєва діяльність  5,53  0,03   

22. Процес    0,01  

23. Стосунки/ відносини    14,75  0,05 

24. Локація  4,77  0,04   

25. Розмір, форма, величина, 

частотність  

0,77    

26. Вік  1,20    

27. Розумова діяльність   8,31  0,06 

28. Зовнішній вигляд   13,94  0,04 

29. Рух   13,04  0,04 

30. Фізична дія 24,80  0,05   

31. Емоційно-психічний стан 1,97    

32. Фізіологічні процеси 12,30  0,04   

33. Звукові/світлові явища 1,08    

34. Колір 15,35  0,08   

35. Температура    0,01  
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Додаток Б 
 

Компонентний (семний) аналіз лексеми KONFLIKT 

 

 Компоненти I II III IV V VI VII VIII IX X ω 

1. Alternative - - - - - - + - - - 1 

2. anregend - - + - - - - - - - 1 

3. Anstoßnehmen - - + - - - - - - - 1 

4. Aufeinanderprallen + - - - - + - - - - 2 

5. Aufeinandertreffen - - + - - - - - - - 1 

6. Auffassung - + - - - - - - - - 1 

7. Auseinandersetzung + + + - + + - - - + 6 

8. Außenwelt - - + - - - - - - - 1 

9. Bedingung individueller 

Entwicklung 

- - + - - - - - - - 1 

10. Bestrebung - - + - - - - - - - 1 

11. bewaffnet - - - - - - + - - - 1 

12. Differenz - - + - - - - - - - 1 

13. Dissens - - + - - - - - - - 1 

14. Divergenz - - + - - - - - - - 1 

15. Entwicklungsprinzipien - - + - - - - - - - 1 

16. (drohende) Expansion - - + - - - - - - - 1 

17. Fehde - - + - - - - - - - 1 

18. Gefecht - - + - - - - - - - 1 

19. Gegensatz - - + - - - - + - - 2 

20. gegensätzlich - - + - - - - - - - 1 

21. Gegner + + - - - - - - - - 2 

22. Gesetz - - + + - - + - - - 3 

23. Handgemenge - - + - - - - - - - 1 
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Продовження додатку Б 

 

24. handgreiflich - - + - + - - - - - 2 

25. innerer Widerspruch  - - - - + - - - - - 1 

26. innerer Widerstreit + + + + - + - - + - 6 

27. Interesse + - + - - + - + - - 4 

28. immerwährend - - + - - - - - - - 1 

29. (Macht-/Richtungs-) Kampf - - + - - - - - - - 1 

30. Klima - - + - - - - - - - 1 

31. Kontroverse - - + - - - - - - - 1 

32. kriegerische Mittel - - + - - - - - - - 1 

33. Krise - - + - - - - - - - 1 

34. Meinung - - - - - - - + - - 1 

35. Meinungsverschiedenheit - - + - - - - - - - 1 

36. militärisch - - + - + - + - - - 3 

37. Okkupation - - + - - - - - - - 1 

38. Opposition - - + - - - - - - - 1 

39. Personen/Gruppen - - - - - - + - - - 1 

40. Position - - + - - - - - - - 1 

41. (innere) Probleme + - - - - - - - - - 1 

42. Resultat - - + - - - - - - - 1 

43. revolutionäre Unruhen - - + - - - - - - - 1 

44. schwierige Situation - - - - - + + - - - 2 

45. (soziale, politische) Spannung - - + - - - - - - - 1 

46. Streit - - - + - - - - + + 3 

47. Streitigkeit - + - - - - - - - - 1 

48. Unstimmigkeit - - + - - - - - - - 1 

49. Unverträglichkeit - + - - + - - - - - 2 

50. verbal - - - - + - - - - - 1 
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Продовження додатку Б 
 

51. (moralische) Verpflichtungen - - - + - - - - - - 1 

52. widerstreitend + - - - - - - - - - 1 

53. Zusammentreffen - - - + - - - - - - 1 

54. Zusammenstoß (des 

Individuums) 

- - + + - - - - - - 2 

55. Zwiespalt + + - - - + + - + + 6 
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Додаток В 
 

Кореляційний аналіз концептуального простору розмовного МКД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Zeit x 0,46 0,55 0,69 0,79 0,7 0,24 0,45 0,91 0,41 0,67 0,11 0,39 0,12 

2 Gefühl  x 0,14 0,75 0,56 0,21 0,59 0,74 0,83 0,48 0,17 0,18 0,42 0,25 

3 Fest   x 0,59 0,33 0,25 0,18 0,09 0,16 0,13 0,14 0,25 0,40 0,38 

4 Geld    x 0,85 0,37 0,32 0,65 0,5 0,15 0,47 0,31 0,56 0,14 

5 Arbeit     x 0,37 0,25 0,47 0,58 0,11 0,42 0,17 0,26 0,47 

6 Studium      x 0,1 0,07 0,14 0,17 0,12 0,55 0,19 0,22 

7 Erholung       x 0,29 0,34 0,29 0,18 0,42 0,33 0,50 

8 Bewertung        x 0,43 0,62 0,76 0,56 0,41 0,31 

9 Beziehung         x 0,4 0,42 0,34 0,12 0,45 

10 Bewegung          x 0,25 0,16 0,39 0,21 

11 Aussehen           x 0,28 0,22 0,51 

12 Geistige Aktivität            x 0,17 0,38 

13 Natur              x 0,23 

14 Abstrakte Begriffe              x 
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Додаток Г 
 

Когнітивна карта розмовного МКД  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     – сильні зв’язки;             – середні зв’язки;                   – слабкі зв’язки  

Zeit  

Beziehung 

Bewertung 

Bewegung 

Geld 

Arbeit 

Fest 

Gefühl 

Studium 

Erholung 

Aussehen 

Geistige 
Aktivität 

Natur 
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Додаток Д 
 

Кореляційний аналіз концептуального простору художнього МКД 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Familienmitglieder x 0,62 0,79 0,21 0,69 0,81 0,92 0,64 0,48 0,61 0,14 0,42 

2 Körperteile  x 0,53 0,87 0,80 0,55 0,70 0,57 0,17 0,77 0,50 0,37 

3 Essen und Getränke   x 0,45 0,83 0,53 0,59 0,11 0,65 0,32 0,15 0,12 

4 Kleidung    x 0,54 0,28 0,16 0,70 0,54 0,68 0,31 0,26 

5 Sachen/Technik     x 0,79 0,71 0,93 0,72 0,61 0,52 0,57 

6 Gebäude      x 0,62 0,81 0,33 0,18 0,09 0,59 

7 Kommunikative 

Tätigkeit 

      x 0,80 0,76 0,32 0,13 0,45 

8 Physische Prozesse        x 0,71 0,17 0,27 0,20 

9 Physiologische 

Prozesse 

        x 0,41 0,34 0,16 

10 Farbe          x 0,11 0,38 

11 Nationalität / Religion           x 0,26 

12 Lage            x 
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Додаток Е 

 
Когнітивна карта художнього МКД 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     – сильні зв’язки;             – середні зв’язки;                   – слабкі зв’язки  

Essen und 
Getränke 

Kommunikative 
Tätigkeit 

Körperteile 

Farbe 

Physiologische 
Prozesse 

Kleidung 

Gebäude 

Familien-
mitglieder 

Nationalität
/ Religion 

Sachen/ 
Technik 

Physische 
Prozesse 

Lage 


