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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертацію присвячено комплексному вивченню субстантивованого
прикметника (СП) сучасної німецької мови, продукування та функціонування
якого пов’язане з явищем частиномовної транспозиції. Процес переведення
знака з однієї категорії в іншу супроводжується глибокими змінами на різних
рівнях існування слова. Особливий інтерес науковців викликає безафіксальна
транспозиція (А.А. Байгаріна, I. Бальтейро, Л. Бауер, Р. Візе, M. Докуліл,
Й. Дон, Д. Kaстовський, Ф. Kiфер, О.С. Кубрякова, А.К. Поспелова,
П. Стекауер, Б. Трнка, П.M. Фогель, Д. Шенефельд та ін.), одним із різновидів
якої є субстантивація різних частин мови, у т. ч. і прикметника.
Субстантивація прикметників є одним із продуктивних способів

словотворення в сучасній німецькій мові (I. Барц, В. Генцен, M. Лоде,
М.Д. Степанова, В. Флейшер та ін.). Незважаючи на суттєвий науковий
доробок, отриманий у різні часи в межах вивчення СП німецької мови
(Н.С. Белашова, С. Oльзен, А.О. Сиротіна, А.А. Смирнова, Г. Фатер,
I. Ціммерманн та ін.), він залишає чимало проблем відкритими. Зокрема,
не з’ясованими є питання щодо парадигматичної характеристики
СП та їхнього дериваційного потенціалу, прагмасемантичних особливостей,
синтаксичної сполучуваності, функціонування в дискурсі тощо.
Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю гуманітарної

парадигми знання на вивчення когнітивних і комунікативних аспектів
мовленнєвої діяльності з її підвищеним інтересом до процесів вербального
аранжування думки та особливою увагою до різних синкретичних утворень,
серед яких чільне місце посідає СП. Здійснення комплексного аналізу СП
пов’язане з необхідністю з’ясування закономірностей переходу мовних
одиниць з однієї граматичної категорії в іншу, що може сприяти всебічному
пізнанню місця і ролі процесів номінації у принципах і механізмах мовного
картинування світу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація, тему якої затверджено вченою радою Волинського національного
університету імені Лесі Українки 24 грудня 2009 року (протокол № 6)
і уточнено цією ж радою 29 березня 2012 року (протокол № 9), виконана
в руслі наукової теми кафедри німецької філології “Семантико-прагматичні
характеристики різних жанрів і дискурсів у сучасних германських мовах”,
затвердженої вченою радою Волинського національного університету імені
Лесі Українки 28 квітня 2011 року (протокол № 9).
Мета дослідження полягає у з’ясуванні номінативних і комунікативних

властивостей субстантивованого прикметника сучасної німецької мови.
Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких конкретних завдань:
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1) уточнити категоріальний статус СП у системі лексико-граматичних
класів слів і здійснити систематизацію його морфологічних властивостей;

2) розробити методику комплексного вивчення СП як явища, що має
синкретичну природу;

3) упорядкувати масив СП за тематико-ідеографічним принципом, описати
їхні лексико-семантичні властивості та словотвірний потенціал;

4) розкрити  прагмасемантичні особливості СП, зумовлені
хронологічними, топологічними і стилістичними факторами;

5) описати функціонально-синтаксичні властивості СП, у т.ч. і специфіку
його сполучуваності;

6) з’ясувати особливості дискурсивного використання СП на мікро-
та макротекстовому рівнях.
Об’єкт дослідження – субстантивований прикметник сучасної німецької

мови, утворений шляхом синтаксичної конверсії (модель “alt → der/die/
das Alte”).
Предмет аналізу становлять номінативні та комунікативні властивості

субстантивованого прикметника сучасної німецької мови.
Матеріалом дослідження стали дві суцільні вибірки  (мовна

й мовленнєва) та одна несуцільна (мовленнєва). Суцільна мовна вибірка
містить 521 СП, дібраних із словників сучасної німецької мови за редакцією
К. Бюнтінга, Г. Варіга, Г. Кемпке, Р. Клаппенбах і В. Штейніца, Л. Макензена
та універсального словника Дуден. Для вивчення проблеми дискурсивної
реалізації СП здійснено суцільну мовленнєву вибірку з художніх текстів
німецькомовних авторів (Г. Гейне, П. Зюскінд, К. Кордон, З. Ленц,
Р.-М. Рільке, Р. Юнге та ін.), текстів Старого й Нового Заповітів (переклад
М. Лютера), текстів проповідей німецькомовних служителів римо-католицької
та євангельської церков, текстів молитов, публіцистичних текстів, розміщених
в авторитетних періодичних виданнях (“Der Spiegel”, “Fokus”, “Stern”, “Berliner
Morgenpost”, “Süddeutsche Zeitung” та ін.), а також із паремійних збірок
K.Ф. Вандера, К. Шульце, К. Зімрока та ін.; несуцільну мовленнєву вибірку
створено за допомогою лінгвістичного корпуса COSMAS II, відкритого банку
даних Лейпцизького університету та Інтернет-ресурсів (загальна кількість
аналізованих текстових фрагментів, у яких вжито СП, становить 8740).
Методологія дослідження зумовлена комплексним підходом до розгляду

номінативних і комунікативних властивостей СП у триєдності форми, змісту
і функції у вимірах “граматики кодування” і “граматики декодування”
(О. Єсперсен), що пов’язано з описом механізмів і закономірностей породження
й використання мовних і мовленнєвих явищ у різних сферах вербального
спілкування. Ґрунтуючись на загальнонаукових (форма і зміст, аналіз і синтез,
індукція та дедукція, причина і наслідок та ін.) і загальнолінгвістичних
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принципах (система і структура, парадигматика і синтагматика, ономасіологія
та семасіологія та ін.), цей підхід передбачає комплексне застосування таких
конкретних методів лінгвістичного аналізу, як лексикографічний
(для аналізу словникових дефініцій і виявлення закріплених в узусі значень
СП), лексико-семантичний (для класифікації СП і опису їхньої лексико-
семантичної специфіки), структурно-граматичний із залученням процедур
трансформації, субституції та зіставлення (для опису структурно-
граматичної типології та внутрішньої структури СП), словотвірне
моделювання (для встановлення механізму творення нових слів за участі
СП), валентно-дистрибутивний (для з’ясування можливостей
сполучуваності та фіксації синтагматичних зв’язків СП), дескриптивний
(для опису структурно-семантичних особливостей СП та інтерпретації
специфіки  їхнього використання в дискурсі), комунікативно-
функціональний (для вивчення особливостей функціонування СП у мікро-
та макротекстах). У роботі використано прийоми контекстуального,
інтерпретаційного, ономасіологічного і семасіологічного аналізу СП.
Особливу увагу приділено процедурі кількісних підрахунків, за допомогою
якої визначалася продуктивність узуальних і оказіональних СП у дискурсі.
Наукова новизна роботи зумовлена комплексним аналізом СП сучасної

німецької мови в ракурсі лінгвістичної системології. У дисертації вперше
розкрито частиномовну природу СП у вимірах структури, семантики
і словотвору як результату синкретизації категоріальних ознак іменника
і прикметника; запропоновано тематико-ідеографічну класифікацію СП
та описано їхні лексико-семантичні властивості (синонімія, антонімія,
полісемія, омонімія, паронімія); показано лексико-семантичну специфіку СП
з огляду на хронологічну, топологічну, фахову і стилістичну зумовленість
їх використання; змодельовано шляхи і способи функціонування СП у реченні
з урахуванням синтаксичної сполучуваності; описано мовленнєву реалізацію
СП у комунікативно автономних текстах-пареміях і в дискурсивно зв’язаних
лірико-поетичних, релігійних і публіцистичних текстах.
Наукова новизна роботи узагальнена в положеннях, що виносяться

на захист:
1. Субстантивований прикметник – це номінативна одиниця, утворена

в результаті частиномовної транспозиції, що має своїм наслідком дифузію
категоріальних властивостей іменника, зумовлених його семантичним
інваріантом “предметність”, і категоріальних властивостей прикметника,
зумовлених його семантичним інваріантом “ознаковість”. Морфологічні
властивості СП характеризуються повнотою / неповнотою парадигми
відмінювання, що корелює з його віднесеністю до тієї чи іншої лексико-
семантичної групи.
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2. У масиві СП найчисленнішими є найменування осіб, серед яких
номінації осіб за соціальною ознакою істотно переважають номінації осіб
за біологічною ознакою. Опредмеченими соціальними ознаками є насамперед
особливості соціальної поведінки людини та ті, що пов’язані з її професійною
діяльністю чи суспільно-правовим статусом, а опредмеченими біологічними
ознаками – особливості фізичного стану людини, вид захворювання та ознака
за віком.

3. На тлі синонімії та антонімії, широко представлених серед СП, слабкою
є поширеність полісемії, омонімії та паронімії, але всі вони активно
використовуються для надання висловленню, у якому вжито СП, образності,
влучності та виразності. СП слугують вихідним матеріалом для утворення
нових номінацій. Найвищу словотвірну активність виявляють СП,
які належать до основного словникового фонду, є моносемантичними,
стилістично нейтральними і мають просту морфологічну будову.

4. Переважна  більшість СП є загальновживаними  стилістично
нейтральними одиницями, що належать до активного лексикону, тоді як менша
їх частина характеризується хронологічною, топологічною, професійною
чи стилістичною обмеженістю вживання або є стилістично маркованою.
Низка СП разом з іменниками чи іншими СП утворює кореляції високого,
нейтрального та низького стилів. У порівнянні з відповідним синонімом-
іменником СП вирізняються своїм стилістичним забарвленням.

5. Субстантивований  прикметник демонструє високий  рівень
поліфункціональності. Перебуваючи в характерній для іменника синтаксичній
позиції, СП поєднує в собі сполучувальні можливості прикметника
та іменника. При цьому СП виявляє семантично різнопланову лівосторонню
сполучуваність із прислівниками, яка не властива іменнику. Обов’язкові
актанти дво- і тривалентних прикметників у процесі субстантивації останніх
набувають майже в усіх випадках статусу факультативних.

6. Лаконічна форма СП сприяє його широкому використанню як на мікро-,
так і на макротекстовому рівні, забезпечуючи компактність висловлення
та посилюючи його експресивність. Для СП-номінацій у структурі
мікротекстів характерні яскраво виражена родо-числова асиметрія та високий
ступінь узагальненості. Найпоширенішим різновидом СП у мікротекстах
є найменування осіб, серед яких домінують номінації осіб чоловічої статі
в однині.

7. Вживання СП-номінацій на рівні макротексту супроводжується низкою
лексико-семантичних і стилістичних особливостей, зумовлених типом
дискурсу. Активним використанням СП у формі вищого й найвищого
ступенів вияву ознаки, високим рівнем атрибутивної сполучуваності СП,
а також функціонуванням низки оказіональних СП вирізняється лірико-
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поетичний дискурс. Прямими за значенням і, як правило, у формі звичайного
ступеня вияву ознаки є СП-найменування в релігійному дискурсі. Попередня
номінація особи за допомогою іменника (насамперед антропоніма)
та  вживання складних СП є особливостями  використання СП
у публіцистичному дискурсі. Найпоширенішими стилістичними прийомами
за участі СП постають протиставлення, повтор і оксюморон.
Теоретичне значення дисертації полягає у виробленні загальних

принципів і підходів до об’єкта дослідження, які сприяють поглибленню
і розширенню наукових уявлень щодо категоріальних властивостей СП.
Висновки й результати роботи мають певну значущість для таких галузей
мовознавства, як лінгвосеміотика, лінгвокогнітологія, лінгводискурсологія,
функціональна лінгвістика. Для германського мовознавства особливо
значущими є каталогізація парадигматичних властивостей СП, інвентаризація
їхніх синтагматичних параметрів, а також опис особливостей їхньої реалізації
в текстах і дискурсах різних типів.
Практичну цінність роботи визначає те, що її результати й матеріали

можуть бути використані в лекційних курсах із теоретичної граматики
(розділи “Частини мови”, “Члени речення”), лексикології (розділ “Лексико-
семантичні групи слів”) і стилістики (розділ “Виразові можливості
граматичних засобів”), у спецкурсах із проблем словотвору, лексичної
семантики, теорії дискурсу та лінгвістики тексту. Окремі результати можуть
бути корисними в лексикографічній практиці, у наукових пошуках студентів
і аспірантів.
Апробація роботи. Основні теоретичні положення і результати дослідження

представлені в доповідях на міжнародних наукових конференціях: “Пріоритети
романського і германського мовознавства” (Луцьк 2009, 2010, 2012),
“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2010),
“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2011), “Мови
і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2011), “Іноземна філологія
у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2011), “Лінгвістичні проблеми та інноваційні
підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах” (Львів,
2012), “Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2012)
та щорічних звітних науково-практичних конференціях Волинського
національного університету імені Лесі Українки (2009 – 2012 рр.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 одноосібних робіт,

з них дев’ять статей у фахових виданнях України, одна стаття в іноземному
виданні та тези доповідей двох наукових конференцій. Загальний обсяг –
4,47 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Загальний обсяг дисертації – 254 сторінки

(обсяг основного тексту – 178 сторінок). Дисертація складається зі вступу,
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трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків,
бібліографії (306 найменувань, з них іноземними мовами – 141 позиція),
списку джерел ілюстративного матеріалу (107 позицій), глосарію термінів
і понять та 9 додатків, які містять 31 графічний об’єкт (27 таблиць, 2 рисунки,
2 схеми).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі “Субстантивація прикметника в контексті
частиномовної транспозиції” висвітлено й узагальнено теоретичні питання,
пов’язані з дослідженням процесу частиномовної транспозиції в цілому
та субстантивації в сучасній німецькій мові зокрема, проаналізовано
досвід вивчення феномену СП у вітчизняній і зарубіжній германістиці
та запропоновано комплексну методику його аналізу.
Явища транспозиції в номінативній діяльності людини слугують

механізмом творення нових значень на базі вже відомих. Цей механізм
дозволяє використовувати  вихідну частину мови  в новій функції
та встановлювати міжкатегоріальні зв’язки, а самі перехідні явища
є свідченням розвитку й рухомості в системі частин мови.
Транспозиція “розмиває” межі між граматичними класами слів,

що, у свою чергу, дає підстави виокремлювати в рамках певної частини
мови ядро, яке утворюють слова, наділені усім набором диференційних ознак
цієї частини мови та є її типовими представниками, та периферію,
представлену одиницями, які тією чи іншою мірою віддалені від ядра
і які поєднують диференційні ознаки різних частин мови (I. Барц,
K.-E. Зоммерфельд, Г. Штарке).
Синкретичні номінативні одиниці – це своєрідні “конденсатори” семантики,

які використовуються для “стиснення” тексту й економії мовленнєвих засобів
(В.В. Бабайцева, А.Я. Баудер, О.С. Кубрякова). Основними факторами,
які впливають на транспозиційний потенціал слова, є його синтаксична
дистрибуція і склад його граматичних категорій (В.В. Шигуров).
Синхронічна субстантивація як одне із явищ частиномовної транспозиції

є процесом набуття мовною одиницею категоріальних ознак іменника.
У подальшому ця субстантивована одиниця може стати фактом мови
або не стати ним. У зв’язку з цим виокремлюють системну (мовну)
й оказіональну (мовленнєву) субстантивацію, а за механізмом творення
субстантиватів розрізняють еліптичну і семантичну субстантивацію
(O. Бехагель, В.В. Лопатін, М.Ф. Лукін, А.Р. Обердерфер, Г. Пауль,
А.О. Сиротіна). Об’єктивним показником субстантивації є реальний зміст
висловлення, який свідчить про значеннєве переосмислення мовної одиниці,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


а зміна синтаксичної функції є наслідком такого переосмислення і необхідною
структурною передумовою його реалізації.
Процесу субстантивації може бути піддана будь-яка мовна одиниця –

від фонеми до цілого речення, проте найбільшим потенціалом свого
субстантивного перетворення наділені інфінітив і прикметник. Вживання
останнього в значенні та функції іменника мало місце в усі періоди розвитку
німецької мови. Перехід прикметника в іменник призводить до своєрідної
конденсації ознак (атрибутів) прикметника й іменника в одному імені.
Субстантивацію прикметників традиційно поділяють на повну /

морфологічну і неповну / синтаксичну (П. Ейзенберг, Г. Пауль, Г. Фатер).
З огляду на свої морфологічні, семантичні й функціональні особливості
продукти синтаксичної субстантивації на  зразок der/die/das Alte
є суперечливими утвореннями синкретичної природи. У результаті
субстантивації прикметника з’являється нова номінативна одиниця,
яка поєднує в собі категоріальні значення предметності й ознаковості.
Її використання в мовленні передбачає одночасне виконання нею
двох функцій – найменування особи, предмета, явища та характеристику,
яка дається їм за певною актуальною ознакою.
Дослідження феномену СП у сучасній німецькій мові характеризується

різноаспектністю підходів, серед яких існують щонайменше три основних.
Вони розглядають субстантивацію прикметника як синтаксичне явище
(Ф. Блатц, Г. Брінкманн, С. Oльзен, I. Ціммерманн); як вид словотвору
(I. Барц, В. Генцен, М.Д. Степанова, В. Флейшер); як синкретичне явище,
у якому поєднується два попередні підходи і постулюється позиціонування
СП на межі синтаксису і словотвору (П. Eйзенберг, В.М. Павлов,
А.А. Смирнова).
Субстантивовані прикметники, які функціонують у мовленні, утворюють

своєрідний “континуум” номінативних одиниць із різним ступенем
лексикалізації (В.М. Павлов). Узуальні СП, з якими мовна свідомість
пов’язує домінантне референтне значення “носій ознаки” (der Arbeitslose,
der Heilige, der Kranke), є, як правило, стилістично нейтральними,
тоді як виникнення оказіональних СП зумовлено експресивними інтенціями
й лінгвокреативними можливостями мовця та передбачає здійснення певного
емоційного впливу на адресата (... ob es das Allererstrebenswerteste auf der
Welt sei).
У дисертації розроблено комплексну лінгвістичну методику дослідження

СП сучасної німецької мови, яка передбачає чотири етапи аналізу емпіричного
матеріалу, на кожному з яких застосовано відповідні методи і прийоми.
З-поміж загальнонаукових методів, які є дослідницькими операціями
з явищами й об’єктами будь-якої науки, було використано методи індукції,
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аналізу, таксономії, порівняння. Для вивчення СП як фактів мови й мовлення
було застосовано такі лінгвістичні методи, як лексикографічний, валентно-
дистрибутивний, комунікативно-функціональний та інші.
Субстантивація прикметників, зумовлена когнітивно-комунікативними

потребами мовця, відбувається за певними словотвірними моделями на базі
вже існуючого в мові лексичного матеріалу та вирізняється високим рівнем
продуктивності, однак закріплення нових СП-номінацій в узусі здійснюється
вибірково – залежно від фактору “соціальна потреба”.
У другому розділі “Номінативний потенціал субстантивованого

прикметника сучасної німецької мови” описано номінативні властивості
СП під кутом зору парадигматики. При цьому основну увагу було
зосереджено на комплексному аналізі їхніх морфологічних, дериваційних
і лексико-семантичних особливостей.
Поєднання категоріальних ознак іменника і прикметника в межах одного

слова зумовлює і специфіку вираження морфологічних категорій СП. Процес
субстантивації прикметника супроводжується перетворенням його
синтаксично залежних категорій роду, числа й відмінка на синтаксично
самостійні категорії роду, числа й відмінка, які має іменник. СП, на відміну
від іменників, набувають здатності виражати категорію означеності /
неозначеності за допомогою відповідної системи флексій (der Alte – ein Alter;
die Alten – Alte). Прикметникова категорія порівняння знаходить своє
вираження у формах різних, семантично нетотожних СП (Die Frage ist nur:
Gewinnt der Dumme oder der Dümmere? Der Dümmste hat das meiste Glück).
Повна парадигма словозміни СП істотно відрізняється від парадигми

іменника. Вона характеризується залежністю від одного з трьох видів
детермінативів: Дет-1 – словозміна з означеним артиклем, дейктичним
детермінативом dieser / jener / derselbe / ... , квантифікаційним jeder чи іншим
(крім kein); Дет-2 – словозміна з неозначеним артиклем, присвійним
детермінативом mein / ... чи квантифікаційним kein; Дет-O – словозміна
з нульовим артиклем. Парадигма словозміни СП складається з п’яти
чотирирядних мікропарадигм (МкП1, МкП2, МкП3, МкПА, МкПБ
СП-номінацій чоловічого роду; МкП4, МкП5, МкП6, МкПА, МкПБ
СП-номінацій жіночого роду; МкП7, МкП8, МкП9, МкПА, МкПБ
СП-номінацій середнього роду). З огляду на родову віднесеність СП доцільно
кваліфікувати три моделі їхнього відмінювання як детермінативно-відмінково-
числові парадигми СП-номінацій чоловічого, жіночого й середнього роду.
Структура морфологічної парадигми СП залежить від того, до якої лексико-

семантичної групи він належить. Представники різних лексико-семантичних
груп СП мають різну кількість мікропарадигм і, відповідно, словоформ.
Найповнішою є парадигма словозміни СП – найменувань осіб за певною
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ознакою. Відмінково-числові парадигми СП є неповними, оскільки
незаповненими виявляються позиції родового відмінка однини за умови
відмінювання СП із нульовим артиклем. Окрім того, існує низка СП,
яким властива форма або тільки однини (das Alte, der Allgütige, das Kälberne),
або тільки множини (die Vordern, die Alten). Усі можливі словоформи СП
мають ознаки синкретизму, а диференціації їхніх значень сприяють семантико-
синтаксичний фактор (die Gesichter der Neuen, das Gesicht der Neuen) і/або
контекст (Selbst der Appetit der Jüngsten war erstaunlich. “Immer iß, mein
Kind”, sagte Theres und nickte der Kleinen zu).
У лексико-семантичному відношенні СП розподіляються на два основні

тематико-ідеографічні класи: найменування абстрактних і найменування
конкретних понять. При цьому перші представлені як факти мовлення
вдесятеро потужніше, ніж як факти  мови . Субстантивуватися
й використовуватися в мовленні на позначення абстрактного поняття здатні
практично всі прикметники (das Gute, das Tragische), крім тих, що пов’язані
виключно з поняттям ЛЮДИНА (?das Wohnhafte, ?das Arbeitslose). Клас
“СП – найменування конкретних понять” розподіляється, у свою чергу,
на дві групи: найменування предметів (der Klare, die Krachlederne)
і найменування істот. У межах останньої групи існують три підгрупи:
найменування осіб (der Bürgerliche, der Obdachlose), найменування тварин
(der Braune, das Junge) і найменування вищих і нечистих сил (der Allmächtige,
der Böse).
Найчисленнішим угрупованням виявилася підгрупа “СП – найменування

осіб”, у якій переважають найменування осіб за соціальною ознакою
(60% проти 40% найменувань осіб за біологічною ознакою). Головною
передумовою утворення таких субстантиватів є семантичний зв’язок
відповідного прикметника з поняттям ЛЮДИНА: berufstätig → berufstätige(r)
Eltern / Frauen / Ehepartner ... → der/die Berufstätige(n). І навпаки, за зразком
gut → der/die Gute  неможливою є субстантивація прикметників,
не співвіднесених із поняттям ЛЮДИНА (essbar → *der Essbare, unendlich →
*der Unendliche), хоча ці прикметники слугують базою для утворення
СП – найменувань абстрактних понять (das Essbare,  das Unendliche).
Для більшості СП – найменувань осіб характерна амбівалентність

роду (der Arbeitslose – die Arbeitslose, der Jugendliche – die Jugendliche).
У словниках зафіксовано 227 пар таких одиниць, що складає 86%
від загальної кількості лексикалізованих СП. Існування СП – найменування
особи  лише одного роду пояснюється певними  фізіологічними
особливостями цієї особи (Warmer, Schwangere) або залученням до певного
виду діяльності осіб чоловічої статі (Kurialer ‘службовець папської курії’;
Standortältester ‘начальник гарнізону’) чи осіб жіночої cтаті (Naive ‘акторка,
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амплуа якої – молода наївна коханка’; Horizontale ‘повія’). З’ясуванню
родового значення СП – найменувань осіб у множині сприяє контекст
або сполучуваність з іншими лексичними одиницями (... mehr männliche
Arbeitslose; weibliche Berufstätige verdienen weniger).
У відношеннях СП з іншими лексичними одиницями знаходить своє

відображення системність і впорядкованість реального світу, що, у свою
чергу, відбивається в парадигматичному потенціалі СП (синонімії, антонімії,
полісемії, омонімії, паронімії).
Субстантивовані прикметники є повноправними членами синонімічних

рядів, а порівняно з відповідним синонімом-іменником вирізняються яскраво
вираженим стилістичним забарвленням (Gott – піднес. Allmächtiger;
Polizist – розм. Grüner). Якщо переважна більшість синонімічних кореляцій
із СП підпадає під структуру “СП – іменник”, то структура антонімічних пар
за кількома винятками представлена як “СП – СП”. Вживання СП-антонімів
зумовлюється не тільки потребою протиставити два видові поняття (Wenn
man als Dicker alleine reist und dann 50 Dünne auf der Tanzfläche sieht, fühlt
man sich natürlich schlecht), а й прагненням виразити максимально можливе
узагальнення (In der heutigen Zeit der Großen, Kleinen, Dicken, Dünnen,
Blonden, Rothaarigen, Heterosexuellen und Homosexuellen sollten wir lernen,
alle so zu akzeptieren, wie sie sind). Здатність виражати протиставлення
найбільшою мірою виявляють СП – найменування осіб за якісно-оцінною
ознакою.
Полісемія не є поширеним явищем серед СП, оскільки лише 11%

узуальних СП мають статус полісемантичних одиниць. Окрім узуальних,
чимало СП мають значення, які реалізуються виключно в контексті.
Багатозначність СП часто використовується з певною стилістичною
настановою, передусім для надання висловленню образності, підсилення
емоційного ефекту: Die Initiative “Keine Kurzen für die Kurzen” soll Jugendliche
vor Alkoholmissbrauch schützen (der Kurze 1. чарка шнапсу; 2. дитина,
підліток).
Лексична омонімія представлена лише одиничними прикладами.

Натомість більш масштабно проявляється граматична омонімія СП та
іменників чи СП і прикметників на рівні їхніх словоформ (die Fremde
‘незнайомка’ – die Fremde ‘чужина’).
Словотвірний  потенціал СП виявляється набагато біднішим,

ніж словотвірний потенціал іменника. Він представлений передусім
утворенням іменників і прикметників способом словоскладання (der
Linksintellektuelle, der Verkehrstote, der Grünenpolitiker, totenblass).
Найбільш продуктивними виявляються структурні типи композитів,
компонентами яких є СП та іменник.
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Найвищу словотвірну активність виявляють СП, що належать до основного
словникового фонду, є моносемантичними, стилістично нейтральними та мають
просту морфологічну будову (der Deutsche, der Kranke, der Tote). В окремих
випадках на базі СП утворюються іменники шляхом усічення основи
субстантивованого складного прикметника (der Hilfswillige → der Hiwi)
чи за допомогою демінутивних суфіксів -chen і -le (Dummer → das
Dummerchen, das Dummerle).
З огляду на категоріальне значення предметності СП належать до класу

іменників, однак у силу своєї синкретичної природи вони позиціонуються
на периферії поля цієї частини мови. Ад’єктивна природа СП знаходить
свій вияв у категоріальному значенні “ознаковість” у семній структурі
цих номінацій і в прикметниковому типі їхнього відмінювання.
У третьому розділі “Функціонально-комунікативні властивості

субстантивованого прикметника” описано прагмасемантичні
особливості (стилістичні, хронологічні, топологічні), процеси термінологізації
та жаргонізації, функціонально-синтаксичні властивості, а також особливості
використання СП на мікро- й макротекстовому рівнях.
Семантико-функціональний діапазон використання СП сучасної німецької

мови безпосередньо пов’язаний зі ступенем їхньої загальновживаності,
що, у свою чергу, зумовлюється обмеженістю певними часовими
чи просторовими  рамками , суспільною чи професійною групою,
стилістичною віднесеністю чи емоційно-експресивним забарвленням. Низка
СП разом з іменниками чи іншими СП утворюють кореляції високого,
нейтрального та низького стилів (піднес. der Nächste – Mitmensch, жарт.
евфем. der Allerwerteste – Gesäß).
Переважна більшість СП є загальновживаними стилістично нейтральними

одиницями, які належать до розряду активної лексики і використовуються
на позначення найсуттєвіших для німецькомовної спільноти реалій і понять.
До пасивного словника  належать СП-історизми , СП-архаїзми

та  територіально марковані СП. Їхнє вживання в художньому
й публіцистичному мовленні сприяє відтворенню історичних чи місцевих
реалій, увиразненню мови персонажів і підвищенню експресивності: Wir
ernähren und bezahlen die Wasserköpfe, die den Alten und Kranken helfen sollen.
Wie im Mittelalter. Wir sind Leibeigene der Krankenkassen und werden
ausgebeutet; ...dass diese traditionsreichen Kaffeehäuser Orte sind, an die
Menschen gehen, die zum Einsamsein andere Menschen brauchen. Und einen
Braunen (so heißt bei den Ösis der caffè americano).
СП-терміни забезпечують здійснення фахової комунікації в різних галузях

знання, зокрема в антропології, зоології, математиці, хореографії (der Negride,
Wirbellose, die Veränderliche, der Schottische). Вони характеризуються
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моносемантичністю та стилістичною нейтральністю. СП-жаргонізми
вирізняються експресивністю, їм здебільшого властива стилістична
зниженість та іронічно-жартівлива забарвленість: Endlich hoben die Jäger
ihre Beute auf, die aus sieben Krummen bestand, und gingen heimwärts.
Субстантивований прикметник сучасної німецької мови характеризується

високим рівнем поліфункціональності, оскільки синтаксичної значущості
набувають усі його відмінкові форми, а також усі прийменникові групи з СП.
Типовими синтаксичними функціями СП є функції підмета й додатка. Крім
того, СП виконують функції іменної частини присудка, неузгодженого
означення та обставини. СП вживаються в реченні і як звертання або як вільна
прикладка до іменника (передусім антропоніма) чи особового займенника,
використаного у функції звертання. СП та іменники активно виступають
у ролі однорідних членів (... war die Zeit erfüllt von Streß und Neuem).
Процес субстантивації прикметника супроводжується, як правило,

втратою ним своєї предикативності, а обов’язкові актанти дво- і тривалентних
прикметників при переході останніх в іменник набувають майже в усіх
випадках статусу факультативних (Den Dankbaren geht es besser). Наявність
обов’язкового актанта спостерігається однак у деяких СП, семантично
пов’язаних з поняттям МIСЦЕ (für alle im Tunnel Befindlichen – *für alle
Befindlichen).
Перебування в субстантивній позиції дозволяє СП поєднувати в собі

сполучувальні можливості прикметника та іменника (alle des Schreibens
Kundigen; Etwas viel Besseres als die Magerkost am Mittag; Alte Reiche gegen
arme Junge). СП виявляють лівосторонню сполучуваність із прислівниками,
яка не властива іменникам (der wirklich Große – *der wirklich Lehrer).
В окремих випадках має місце сполучуваність СП як із атрибутивним
прислівником способом прилягання, так і з прикметником шляхом
узгодження (bei unheilbar Kranken – für unheilbare Kranke).
Комунікативна специфіка СП визначається їхнім прагмасемантичним

потенціалом, мовленнєвою експресією та особливостями функціонування
в дискурсі. У силу лаконічності своєї форми вони активно використовуються
як у комунікативно автономних висловленнях (мікротекстовий рівень),
так і в різних дискурсах (макротекстовий рівень).
У мікротекстах (прислів’ях, загадках, анекдотах) СП характеризуються

максимальним ступенем узагальненості. Різко окреслена “гендерна асиметрія”,
яка прослідковується в прислів’ях (78% випадків уживання СП – найменувань
осіб чоловічої статі від загальної кількості СП – найменувань осіб проти
10% випадків уживання СП – найменувань осіб жіночої статі) й анекдотах
(53% проти 22%), зумовлюється передусім сингулярним генералізуючим
використанням чоловічого роду (Auch der Tüchtige braucht Glück).
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Якщо в прислів’ях кількісно переважають СП-номінації за певною
моральною ознакою (зазвичай  позитивною) або репрезентується
протиставлення опредмечених ознак типу ДОБРИЙ – ПОГАНИЙ (Für die Fleißigen
hat die Woche sieben Heute, für die Faulen sieben Morgen), що пояснюється
дидактично-повчальним характером цього виду мікротекстів, то в анекдотах
вживаються здебільшого СП на позначення особи за певною особливістю
зовнішнього вигляду (зазвичай негативною) чи фізичною вадою (Ein Blinder
und ein Tauber machen zusammen Musik. Fragt der Blinde: “Tanzen sie schon?”
Fragt der Taube: “Spielen wir schon?”). Використання СП-номінацій у загадках
передбачає відгадування об’єкта на основі інформації про його найважливіші
ознаки чи властивості (Der Kleine wird nicht groß, und der Große wird nicht
Greis {Stein ‘камінь’}).
Використання СП на  макротекстовому рівні вирізняється його

преференціями щодо комунікативного середовища. Сприятливим
середовищем для СП виявилися лірико-поетичний , релігійний
і публіцистичний дискурси. При цьому відмінності в його використанні
є значущими передусім у лексико-семантичному і стилістичному планах.
Надзвичайно потужно СП-номінації представлені в лірико-поетичному
дискурсі, у якому вони слугують одним із засобів вираження суб’єктивно-
емоційного ставлення автора до зображуваних явищ, подій чи образів.
Пріоритетне місце серед СП – найменувань осіб у лірико-поетичному

й релігійному дискурсах належить номінаціям, що вказують на рису
характеру чи фізичний стан людини (der Friedliche, der Überstarke),
тоді як у публіцистичному дискурсі домінують найменування осіб за віковою
чи суспільно-політичною ознакою (der Jugendliche, der Aufständische).
Основними дискурсивно значущими групами СП – найменувань абстрактних
понять у релігійному та публіцистичному дискурсах є номінації за емоційно-
оцінною ознакою (das Böse, das Gute), тоді як у лірико-поетичному –
за дименсійною ознакою (das Übergroße, das Unendliche).
Серед СП, які використовуються в лірико-поетичному дискурсі, помітною

є значна кількість субстантивованих форм вищого й найвищого ступенів
вияву ознаки, низка оказіональних СП і висока частотність атрибутивної
сполучуваності СП. У релігійному дискурсі СП є прямими за значенням
і представлені, як правило, у формі звичайного ступеня вияву ознаки.
Попередня номінація особи за допомогою іменника, передусім антропоніма,
та вживання складних СП належать до особливостей використання СП
у публіцистичному дискурсі.
Дієвим засобом інтенсифікації впливу висловлень, лексико-граматична

структура яких містить один чи більше СП, стають стилістичні прийоми,
найпоширенішими серед яких є протиставлення субстантивованих
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прикметників чи СП та слова іншої частини мови (Die Reichen werden reicher,
die Armen ärmer), повтори СП (ein Fremder unter Fremden) і оксюморон
за участю СП (Sie spielt bewusst mit dem sichtbar Unsichtbaren, mit dem
unsichtbar Sichtbaren). Складність семантичної структури СП у поєднанні
з компактністю їхньої форми сприяє активному функціонуванню цих одиниць
у мовленні.

ВИСНОВКИ

Субстантивація прикметника є одним із різновидів частиномовної
транспозиції, у результаті якої утворюється нова номінативна одиниця,
що поєднує в собі категоріальні значення предметності й ознаковості.
Загальнограматичне значення предметності дозволяє віднести СП до класу
іменників, однак у силу своєї гібридної семантики , збереження
прикметникового типу відмінювання та відсутності повного набору
морфологічних ознак вони розташовуються на периферії поля цієї частини
мови.
У лексико-семантичному відношенні масив СП поділяється на два основні

класи: найменування абстрактних понять і найменування конкретних понять.
У групі “СП – найменування істот” домінантна роль належить підгрупі
“СП – найменування осіб”, до якої входять номінації за 17 видами статичної
ознаки. Серед СП – найменувань осіб значно переважають номінації
за соціальною ознакою. Більшість СП є продуктами субстантивації
прикметників зі складною морфологічною структурою, що є свідченням
активності процесу семантико-синтаксичної конденсації в мовленні.
Взаємодетермінованість морфологічної структури та лексичної семантики

знаходить свій вияв і на рівні словотвору. Дериваційний потенціал СП набагато
бідніший від іменника і представлений передусім словоскладанням. Найвищу
словотвірну активність виявляють узуальні СП, які є моносемантичними,
стилістично нейтральними та мають просту морфологічну будову.
Про активне включення СП у лексико-семантичну систему сучасної

німецької мови свідчать явища синонімії, антонімії, полісемії, омонімії
та паронімії за участю цих одиниць. Переважна більшість синонімічних
кореляцій із СП підпадає під структуру “СП – іменник”, тоді як структура
антонімічних пар за кількома винятками представлена як “СП – СП”.
Синонімія, антонімія, полісемія, омонімія і паронімія за участю СП активно
використовуються при творенні каламбурів, дотепів, антитези тощо.
Семантико-функціональні особливості СП зумовлюються ступенем їхньої

загальновживаності, хронологічною обмеженістю, територіальною
поширеністю, стилістичним статусом та  емоційно-експресивним
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забарвленням. СП-історизми, СП-архаїзми, СП-регіоналізми, СП-терміни
і СП-жаргонізми є складниками пасивного словника сучасної німецької
мови.
Субстантивований  прикметник вирізняється високим ступенем

синтаксичної поліфункціональності, а також здатністю поєднувати
сполучувальні можливості прикметника та іменника. Субстантивація дво-
і тривалентних прикметників передбачає в більшості випадків набуття
їхніми обов’язковими актантами факультативного статусу.
У силу лаконічності своєї форми СП активно використовуються як

на мікротекстовому рівні (зазвичай – у пареміях), так і на макротекстовому,
тобто у великих текстових побудовах. На  рівні мікротексту СП
характеризуються максимальним ступенем узагальненості, а їхня атрибутивна
сполучуваність виявляється зведеною практично до нуля. Найчисленнішою
групою СП у мікротекстах є найменування осіб, серед яких значно
переважають СП – найменування особи чоловічої статі в однині.
Якщо у прислів’ях домінантна роль належить СП-номінаціям за певною

моральною ознакою, то в анекдотах вживаються здебільшого СП
на позначення особи за певною особливістю зовнішнього вигляду.
У такий спосіб СП і паремія взаємодіють між собою за алгоритмом засобу
й середовища: СП є усталеним засобом створення стислості, а паремія –
сприятливим середовищем для компресії мовленнєвих засобів.
Головні відмінності в дискурсивному використанні СП пов’язані з його

лексико-семантичною та стилістичною специфікою. Провідне місце серед
дискурсивно значущих лексико-тематичних груп у релігійному та лірико-
поетичному дискурсах посідають СП – найменування осіб за рисою характеру
та особливістю фізичного стану, тоді як у публіцистичному домінують
СП – найменування осіб за віковою та суспільно-політичною ознаками.
Найбільш активно СП “експлуатується” лірико-поетичним дискурсом,

який репрезентує мовлення емоційного типу і в якому спостерігається високий
рівень атрибутивної сполучуваності СП, активне використання СП у формі
вищого та найвищого ступенів вияву ознаки і продукування оказіональних
СП. Найпоширенішими  стилістичними  прийомами  за  участі СП
є протиставлення, повтор та оксюморон.
Комплексний аналіз СП сучасної німецької мови доводить перспективність

вивчення механізмів використання мовних одиниць у комунікативній
діяльності за зразком запропонованого алгоритму. Доцільним видається
у цьому зв’язку дослідження лінгвосеміотичних, лінгвокогнітивних
і лінгвопоетичних параметрів функціонування СП в інших дискурсивних
формаціях, соціальних стратах і статусно-рольових конфігураціях
з урахуванням соціолектних, ґендерних і біовітальних факторів мовлення.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Питомої ваги набуває і вивчення процесів транспозиції серед інших авто-
та синсемантичних частин мови на матеріалі різних природних мов.
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АНОТАЦІЯ
Кінах Л.С. Номінативні та комунікативні властивості

субстантивованого прикметника сучасної німецької мови. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2013.
Роботу присвячено комплексному вивченню субстантивованого

прикметника сучасної німецької мови на предмет з’ясування його
номінативних і комунікативних властивостей. У дисертації проаналізовано
специфіку морфологічних категорій субстантивованих прикметників,
запропоновано їхню лексико-семантичну класифікацію та представлено
якісно-кількісні характеристики виокремлених лексико-семантичних груп.
Описано особливості парадигматичних зв’язків і словотвірний потенціал
аналізованих одиниць, висвітлено їхні семантико-функціональні
й функціонально-синтаксичні властивості, у т.ч. і специфіку синтаксичної
сполучуваності, та розкрито особливості їхнього дискурсивного
використання на мікро- й макротекстовому рівнях.
Ключові слова: субстантивований прикметник, лексико-семантична

група, мікро- і макротекст, морфологічна категорія, номінація, парадигматичні
зв’язки, синтаксична сполучуваність, словотвір.
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АННОТАЦИЯ
Кинах Л.С. Номинативные  и коммуникативные свойства

субстантивированного прилагательного современного немецкого
языка. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В.Н. Каразина Министерства образования
и науки, молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2013.
Работа посвящена комплексному изучению субстантивированного

прилагательного (СП) современного немецкого языка на предмет определения
его номинативных и  коммуникативных свойств. В диссертации
проанализирована специфика морфологических категорий СП, предложена
их лексико-семантическая классификация и представлены качественно-
количественные характеристики выделенных лексико-семантических групп.
Описаны особенности парадигматических связей и словообразовательный
потенциал исследуемых единиц. Определены семантико-функциональные
и функционально-синтаксические свойства СП, в частности специфика
их синтаксической сочетаемости, раскрыты особенности дискурсивного
использования СП на микро- и макротекстовом уровнях.
Синтаксическая субстантивация прилагательного рассматривается

как одна из разновидностей частеречной транспозиции, в результате которой
образуется новая номинативная единица, сочетающая в себе категориальные
значения предметности и признака. Общеграмматическое значение
предметности позволяет отнести СП к классу имен существительных,
но в силу гибридности своей семантики, сохранения адъективного типа
склонения и отсутствия полного набора морфологических признаков СП
располагаются на периферии поля этой части речи.
К основным морфологическим особенностям СП современного

немецкого языка относятся самостоятельность категорий рода, числа
и падежа , их способность выражать категорию определённости  /
неопределённости с помощью соответствующей системы окончаний,
зависимость парадигмы словоизменения от одного из трёх видов
детерминативов, а также высокая степень синкретизма словоформ СП.
В лексико-семантическом отношении массив СП делится на две

основные группы: “СП – наименования абстрактных понятий” и
“СП – наименования конкретных понятий”. В группе “СП – наименования
конкретных понятий” доминирующая роль принадлежит подгруппе
“СП – наименования лиц”, состоящей из СП-номинаций по 17 видам
статического признака, среди которых преобладают СП-номинации
по социальному признаку.
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Большинству СП – наименований лиц свойственна амбивалентность рода.
Существование СП – наименования лица только одного рода объясняется
физиологическими особенностями человека или приобщением к исполнению
определённых видов деятельности лиц  исключительно мужского
или женского пола.
Являясь по своей природе производными словами, СП отличаются,

в сравнении  с именем существительным, незначительным
словообразовательным потенциалом, ограничивающимся преимущественно
способом словосложения. Высокая словообразовательная активность
свойственна узуальным, стилистически нейтральным СП с относительно
простой морфологической структурой. Таковыми являются, прежде всего,
СП – наименования лиц по физическому, возрастному, национальному
признаку.
Парадигматические отношения СП с именами существительными

или другими СП свидетельствуют о системности и упорядоченности
процессов субстантивации. На фоне синонимии и антонимии, широко
распространённых среди СП, отмечен незначительный уровень полисемии.
Лексическая омонимия представлена единичными случаями, когда как
грамматическая – достаточно широко. Синонимия, антонимия, полисемия,
омонимия и паронимия с участием СП активно используются с определённой
стилистической установкой, прежде всего для повышения образности,
меткости и выразительности высказывания.
Семантико-функциональный  диапазон  использования СП

непосредственно связан со степенью их общеупотребительности,
обусловленной, в свою очередь, определёнными хронологическими
или топологическими рамками, социальной или профессиональной группой,
стилистической соотнесённостью или эмоционально-экспрессивной
окраской.
В работе доказано, что СП способны соединять сочетательные

возможности прилагательного и существительного, а субстантивация двух-
и трёхвалентных прилагательных предусматривает в большинстве случаев
приобретение их обязательными актантами статуса факультативных.
Обосновано, что для СП-номинаций  в структуре микротекстов

(пословицы, анекдоты и др.) характерными являются ярко выраженная родо-
числовая асимметрия и высокий уровень обобщённости. Особенности
использования СП на уровне макротекста обусловливаются лексико-
семантическими и стилистическими факторами и зависят непосредственно
от типа дискурса. Семантическая насыщенность плана содержания
в сочетании с компактностью плана выражения способствует активному
использованию СП в речи.
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ABSTRACT
Kinakh L.S. Nominative and Communicative Properties of the

Substantivized Adjective of Modern German. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

This paper focuses on the complex study of the substantivized adjective
of modern German and is aimed at defining its nominative and communicative
properties. The dissertation analyses the specificity of morphological categories
of substantivized adjectives, suggests their lexical semantic classification
and presents qualitative quantitative characteristics of the selected lexical semantic
groups. The paper describes the specific features of the paradigmatic relations
and word-formative potential of the analysed units, reveals their semantic functional
and functional syntactic properties, including the specific character of their
syntactic compatibility, and exposes peculiarities of their discourse usage on
micro- and macrotextual levels.

Key words: substantivized adjective, lexical semantic group, micro-
and macrotext, morphological category, nomination, paradigmatic relations,
syntactic compatibility, word-formation.
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