
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА

ШІКІДА ІРЕНА ГЕННАДІЇВНА

УДК 821.112.2’373.2

ФУНКЦІОНУВАННЯ НОМЕНІВ “WESSI” І “ОSSI”
У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ

ПРОСТОРІ НІМЕЧЧИНИ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Харків – 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі германської філології Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор
КОЗЛОВСЬКИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри германської філології

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара,
професор кафедри германської філології

кандидат філологічних наук, доцент
ДОНЕЦЬ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
доцент кафедри німецької філології та перекладу

Захист відбудеться 12 травня 2012 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої
вченої ради К 64.051.16 у Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна за адресою: 61022 Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:
61022, Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий 09 квітня 2012 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Солощук

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

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


1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Дисертацію виконано у руслі антропоцентричної парадигми знань
на підставі семантичного (Н.Д. Арутюнова, І.А. Бехта, А.Д. Бєлова,
В .З.  Демьянков, I.М.  Кобозева,  О.С . Кубрякова), комунікативно-
прагматичного (Л.Р. Безугла,  П.М.  Донець,  О.М.  Кагановська,
В.В. Козловський, А.П. Мартинюк, Г.Г.  Почепцов (ст.), І.П. Сусов,
І.С. Шевченко) та лінгвокультурологічного (А.П. Бабушкін, С.Г. Воркачов,
І.О. Голубовська, В.І. Карасик, Н.Ф. Клименко, М.О. Красавський,
М.А.  Левіщенко, В .А.  Маслова,  А.М.  Приходько,  Г.Г.  Слишкін,
Ю.С. Степанов) підходів до вивчення мовленнєвих явищ згідно з принципами
функціоналізму в лінгвістиці.
Два десятиріччя історії об’єднаної Німеччини розглядаються

мовознавцями як окремий період у розвитку німецької мови (Г. Антос,
П. Ауер, Д. Бауер, Н. Діттмар, Г. Лерхнер, Й. Петцольд, М. Петцольд,
Р. Райер). Вчені досліджують процеси “зрощення” (Zusammenwachsen)
колись розділеної німецької реальності, намагаються знайти в мові докази
цього “зрощення” та надати інтерпретацію відповідним мовним фактам
(Г. Геґер, М.В. Гельманн, М. Клайн, Г. Мюллер, М. Цижевські).
Мовно-культурна ситуація у Німеччині після Возз’єднання ФРН і НДР

(03.10.1990 р.) відбиває також проблему поділу німецького суспільства
на дві частини – західну та східну. Цей поділ, що історично склався після
Другої світової війни, не зник одночасно з падінням Берлінського муру.
Індивідуальні знання про світ та соціальні цінності людини відрізняються
у мешканців західного та східного регіонів німецької держави як спадкоємців
двох протилежних соціально-економічних і політичних систем.
Поняття (Begriffe) Wessі і Оssі досліджувалися німецькими науковцями

як назви стереотипів або соціальних категорій на матеріалі діалогічного
мовлення (побутова тематика) (П. Ауер, К. Біркнер, У. Бредель, Н. Діттмар,
Ф. Керн, М. Рот, Х. Хаузендорф, М. Цижевські). На матеріалі преси
функціональні особливості цих понять не були предметом вивчення ані
для українських, ані для зарубіжних мовознавців. Дискурсологічні розвідки
(М.  Венґелер ,  С .  Шиффер) та лінгвістичні дослідження методом
квантитативного аналізу (У. Пределлі, К. Хафец) на тему стереотипів
і картин (само)сприйняття (Stereotype, Selbst- und Fremdbilder), проведені
на матеріалі публіцистичних текстів, були спрямовані на виявлення
проблем взаємодії різних етнічних груп у Німеччині, однак, комунікативні
аспекти взаємодії між західними та східними німцями залишалися поза
увагою вчених.

2

На позначення понять Wessі і Оssі у нашій роботі введено термін “номен”.
Номен – це слово з номінативним значенням, яке утворилося в процесі
називання певного історично-соціального явища, виражає поняття і виявляє
лексико-семантичні, комунікативно-прагматичні та культурологічні ознаки.
Актуальність роботи зумовлена комплексним підходом

до встановлення особливостей функціонування номенів Wessi i Ossi в аспекті
семантики, прагматики та лінгвокультурного змісту, що відповідає загальній
спрямованості сучасних лінгвістичних студій на вивчення мовних одиниць,
які відбивають інформацію, пов’язану з історією, культурою та своєрідністю
життя народу. Актуальність теми визначено також її соціокультурною
гостротою та відсутністю в Україні спеціальних праць, присвячених
цій проблемі.
Зв’язок з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової

теми “Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових
процесів” (код державної реєстрації 01 БФ 0147-01) в Інституті філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Мета роботи полягає у визначенні семантичних, лінгвопрагматичних

та лінгвокультурних характеристик номенів Wessi і Оssі та встановленні
особливостей їхнього вживання в сучасних німецьких засобах масової
інформації (ЗМІ). Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

1) визначити теоретико-методологічні засади дослідження номенів Wessi
і Оssі на основі теорії номінації з урахуванням положень лексичної семантики,
лінгвопрагматики та лінгвокультурології;

2) встановити лексико-семантичні та стилістичні характеристики
номенів Wessi і Оssі, що функціонують у сучасних німецьких ЗМІ;

3) виявити особливості функціонування  номенів Wessі і Ossi
у діахронічному аспекті;

4) розкрити лінгвокультурні характеристики номенів Wessі і Ossi як імен
лінгвокультурних концептів WESSI i OSSI;

5) визначити спільні та відмінні риси семантичного наповнення концептів
WESSI i OSSI шляхом зіставного аналізу функціонування номенів Wessі
і Ossi у сучасних німецьких ЗМІ.
Об’єктом дослідження в дисертації є номени Wessi і Оssі у сучасному

комунікативному просторі Німеччини; предметом – лексико-семантичні,
комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні особливості їхнього
функціонування, які відбивають типові для німецької культури та суспільства
уявлення.  Ці номени розглядаються нами як імена відповідних
лінгвокультурних концептів в німецькій мові.
Матеріалом дослідження є близько 5000 прикладів вживання номенів
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Wessі і Ossi у публіцистичних текстах різних жанрів (статтях, читацьких
листах, газетних коментарях, репортажах тощо), отримані методом суцільної
вибірки з німецьких ЗМІ за період з 01.01.1990 р. по 01.01.2011 р. Тексти
загальним обсягом  близько 15000 друкованих аркушів опубліковані
у виданнях “DIE WELT”, “WELT online”, “WELT am Sonntag”; “DIE ZEIT”,
“ZEIT online”; “DER SPIEGEL”, “SPIEGEL ONLINE”, “die tageszeitung”
(taz), “Süddeutsche Zeitung” (SZ), “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ),
“Neues Deutschland” (ND), “der Freitag” (Die Ost-West-Wochenzeitung),
“junge Welt” і “BILD”. Мас-медіа відібрано за критеріями: 1) національний
і міжнародний тираж; 2) економіко-політичне спрямування; 3) тематичні
акценти; 4) цільова аудиторія; 5) стиль подання інформації. У такий спосіб
забезпечено достатні обсяг, якість і розмаїття матеріалу для вивчення
диференційованого вживання зазначених номенів.
Методологічну базу дослідження складають вихідні положення

про:  механізми і принципи номінації у мові (Б.О. Серебренніков, В.М. Телія);
мову як засіб спілкування (Н.Д. Арутюнова, Л.Р. Безугла, А.Д. Бєлова,
Г.П. Грайс, Р. Райер, Х. Сакс, І.С. Шевченко); нерозривний взаємозв’язок
мови та мислення (І.А.  Бехта,  О.Л.  Бєссонова,  М.  Венґелер ,
О.П. Воробйова, В.З. Демьянков, С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова,
Дж. Лакофф, Е. Ланг, Р. Лангакер, А.П. Мартинюк, O.I. Морозова,
Л.С .  Піхтовнікова, З .Д.  Попова,  О.Г. Почепцов,  О.О.  Селіванова,
Й.А. Стернін, М. Шварц), мови та культури (А.П. Бабушкін, С.Г. Воркачов,
В.І. Карасик, Н.Ф. Клименко, В.В. Козловський, М.О. Красавський,
М.А.  Левіщенко, В .А.  Маслова,  О.О.  Потебня,  А.М. Приходько,
Г.Г.  Слишкін,  Ю.С .  Степанов); специфіку соціальних відносин
у комунікативному просторі (Г. Антос, П. Ауер, А. Буркхардт, Ф.С. Бацевич,
М.В. Гельманн, П.М. Донець, Р.Є. Пилипенко, Г.Г. Почепцов (ст.)) та їхнє
лінгво- і соціопрагматичне відображення  (У. Бредель, Н. Діттмар,
О.Д. Петренко, М. Рот, Х. Хаузендорф).
У роботі застосовано загальні та окремі наукові методи дослідження

мови і мовлення: методи спостереження, індукції, опису, кількісного аналізу –
для пошуку практичного матеріалу, інтерпретації прикладів та встановлення
частотності вживання номенів Wessі і Ossi; метод лексико-семантичного
аналізу – для визначення специфіки лексико-семантичної структури
досліджуваних номенів; методи етимологічного,  компонентного
та контекстуального аналізу – для розкриття семантичного наповнення
компонентів структури концептів WESSI i OSSI, метод
лінгвокультурологічної інтерпретації – для дослідження соціокультурних
стереотипів мовленнєвої поведінки німців.
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В основу дослідження покладена така гіпотеза: функціонування номенів
Wessі і Ossi у сучасному комунікативному просторі Німеччини відбиває
уявлення про відмінності та негативні емотивно-оцінні характеристики
представників західнонімецької та східнонімецької соціокультур у межах
німецької національної культури, які не зникають з плином часу після
Возз’єднання Німеччини 1989/90 рр., а постійно переосмислюються.
Наукова новизна дисертації полягає у тому, що в ній уперше введено

термін “номен” на позначення понять Wessі і Ossi, встановлено лексико-
семантичні і лінгвокультурологічні характеристики номенів Wessі і Ossi
та досліджено особливості їхнього функціонування у німецьких ЗМІ на рівні
синхронії та діахронії. Новим є вивчення соціокультурної специфіки
цих номенів як імен лінгвокультурних концептів WESSI i OSSI, що відбивають
у межах їхньої семантичної структури інформацію про відповідні явища
у німецькому суспільстві.
Наукова новизна узагальнена у положеннях, що виносяться

на захист:
1. Номен – це слово з номінативним значенням, яке утворилося в процесі

називання певного історично-соціального явища, виражає поняття і виявляє
лексико-семантичні, комунікативно-прагматичні та культурологічні ознаки.
Номени Wessi і Оssі є автоетнонімами жителів західної та східної частини
Німеччини, населення колишніх ФРН і НДР.

2. Спільною рисою семантичної структури номенів Wessi і Оssi
є значення “походження” та “соціальної ролі”. Номен Оssі додатково виявляє:
а) значення “корінного населення”, емоційно відданого своїй Батьківщині
у вузькому (Схід Німеччини, колишня НДР) і широкому сенсах
(Федеративна республіка Німеччина) і б) значення “інакшості”
за територіально-соціокультурними ознаками (протиставлення Wessi
за умовами соціалізації). Із номеном Wessi пов’язано додатково: а) значення
“певних рис характеру” (зверхність (Arroganz), гедонізм (Hedonismus),
індивідуалізм (Individualismus), хвалькуватість (Protzwessi)) і б) значення
відповідної “манери поведінки”.

3. Постійним компонентом змісту номенів Wessі і Оssі є називання
відмінностей між західними і східними німцями, змінним – їхня оцінка,
яка еволюціонує від високого ступеня негативності (1990-1995 рр.)
до нейтральності (2005-2010 рр.). Стилістичне забарвлення цих номенів
змінюється відповідно з високого ступеня пейоративності до нейтральності.

4. У лінгвокультурологічому аспекті номени Wessi і Ossi є іменами
лінгвокультурних концептів WESSI і OSSI – вербалізованих ментальних
утворень, семантична (внутрішня) структура яких включає поняттєвий,
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образний, ціннісний і національно-культурний компоненти та відображає
ментальні риси німецького народу.

5. Концепти WESSI і OSSI  відбивають два відмінні, культурно
марковані погляди на соціальну реальність Німеччини, які знаходяться
у відношенні протистояння за критеріями їхніх ідеалів і цінностей, мають
ідеологічне підґрунтя та визначаються різним типом предметного знання
та емотивного досвіду.  Ядро цих концептів складають  конкретні
культурно детерміновані уявлення, закріплені у вигляді соціокультурних
стереотипів.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що результати

вивчення лексико-семантичних і лінгвокультурологічних характеристик
номенів Wessі і Ossi та дослідження особливостей їхнього функціонування
у німецьких ЗМІ є внеском у лінгвопрагматику та лінгвокультурологію.
Розкриття семантичного наповнення лінгвокультурних концептів WESSI
і OSSI поглиблює знання про соціокультурну специфіку німецької
національної картини світу.
Практична цінність роботи визначається можливістю використання

її теоретичних положень та практичних результатів у викладанні курсів
з лексикології сучасної німецької мови (розділи “Значення слова”,
“Фразеологія”) та лінгвокраїнознавства (розділ “Історія Німеччини”);
спецкурсів з питань теорії номінації, теорії міжкультурної комунікації,
лінгвопрагматики, соціолінгвістики, функціональної семантики, у науково-
дослідницькій роботі студентів, аспірантів, викладачів, науковців.
Апробацію результатів дисертації здійснено на засіданнях кафедри

германської філології Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (2008-2011), на міжнародних
конференціях “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2010, 2011),
“Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до
175-річчя О.  Потебні)” (Київ,  2010), “Мови і світ: дослідження
та викладання” (Кіровоград, 2011), на всеукраїнських конференціях
“Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі” (Київ, 2008), “Етнічні
мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства:
до 90-річчя Миколи Лукаша” (Київ, 2009), “Етнічні виміри універсуму:
мова, література, культура” (Київ, 2010), “Концепти та константи в мові,
літературі, культурі” (Київ, 2010), на ІІ і ІІІ Кримських лінгвістичних
конгресах “Мова і світ” (Ялта 2010, 2011).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових

одноосібних статей, з них 9 – у фахових виданнях України, загальним
обсягом 2,2 друк. арк.
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку
використаних джерел (316 позицій, з них – 72 іноземними мовами), списку
лексикографічних джерел (7 позицій) та джерел ілюстративного матеріалу
(114 позицій) і додатків. Загальний обсяг роботи становить 270 стор.,
основний текст – 185 стор. Наведено 4 таблиці та 14 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, визначено об’єкт
і предмет дослідження, сформульовано його мету і завдання, вказано
матеріал, джерела і методи дослідження, визначено наукову новизну,
теоретичне значення і практичну цінність роботи, окреслено положення,
що виносяться на захист, наведено дані про апробацію результатів дисертації,
публікації та структуру роботи.
У розділі 1 “Теоретичні та методологічні засади дослідження

номенів Wessi і Оssi” викладено вихідні теоретико-методологічні засади
роботи, охарактеризовано ознаки сучасного комунікативного простору,
обґрунтовано потребу дослідження одиниць Wessі і Оssi у руслі теорії
номінації та введено термін “номен”, розглянуто “західно-східну” (“West-
Оst”) проблематику в Німеччині, визначено кроки дослідження лексико-
семантичного, функціонального та лінгвокультурологічного аспектів
номенів Wessі і Оssі.
Комунікативний простір – це географічне середовище, що окреслює місце

і межі людського спілкування. Він включає в себе територію, соціально-
політичні умови та лінгвокультурні особливості ієрархічно організованої,
історично сформованої та культурно зумовленої інформаційно-комунікативної
взаємодії членів конкретного суспільства. Лінгвокультурна взаємодія
між людьми здійснюється за допомогою мовних одиниць, зміст і смисл
яких відображають  історично-культурні цінності певного етносу.
Регулятором процесів комунікативної взаємодії виступають ЗМІ, оскільки
ними відображаються усі сфери людського спілкування.
Мовно-культурна взаємодія між людьми у межах кордонів сучасної

Німеччини визначається історичною, адміністративно-територіальною,
соціально-політичною та соціокультурною специфікою комунікативного
простору цієї країни, сформованого після Возз’єднання ФРН і НДР.
Німецькими ЗМІ відображаються актуальні для членів об’єднаного
німецького суспільства теми, однією з яких є проблема соціокультурного
поділу німців на західних та східних, названих номенами Wessі і Оssі.
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Особливості сучасного комунікативного простору Німеччини не тільки
зумовили виникнення номенів Wessi і Оssі у сучасній німецькій мові,
але і визначально впливають на частотність, способи і характер їхнього
функціонування.
Здатність слова називати предмети, дії, ознаки тощо складає його

номінативну функцію, яка реалізує себе через лексичне значення. Поняття
утворює семантичне ядро слова, що доповнюється граматичним значенням,
емотивно-експресивними відтінками і конотаціями, контекстною
інформацією, стильовими та асоціативними компонентами його змісту. Слова
з номінативним значенням, які утворилися у процесі називання певного
історично-соціального явища та здатні виражати поняття, визначено у роботі
як номени. Вони виявляють лексико-семантичні, комунікативно-прагматичні
та культурологічні ознаки. Номени Wessi і Оssі є автоетнонімами жителів
західної та східної частини Німеччини, населення колишніх ФРН і НДР.
Вони утворилися як емотивно-оцінні засоби вираження уявлень
про історичний поділ Німеччини та про відмінності між населенням її західних
та східних земель після Возз’єднання.
У лінгвістичному аспекті питання, що постали з процесу об’єднання

Німеччини, досліджено у межах лінгвопрагматики, стилістики, діалектології,
соціолінгвістики та міжкультурної комунікації. Сучасні лексико-семантичні
і стилістичні особливості німецької мови у західній та східній Німеччині
є предметом вивчення у рамках територіально-соціальної диференціації
лексики.
Лексикографічно зафіксоване значення номенів Wessi і Оssi – значення

походження з Західної Німеччини, колишньої ФРН, старих федеральних
земель і, відповідно, значення походження зі Східної Німеччини, НДР, нових
федеральних земель.
У значенні номенів Wessі і Оssі міститься культурна інформація:

у контексті вживання під ними розуміють не тільки і не стільки особу певного
походження, скільки її ознаки, ним зумовлені. У лінгвокультурному аспекті
номени Wessі і Оssі є іменами лінгвокультурних концептів – вербалізованих
ментальних утворень з упорядкованою внутрішньою структурою,
яка включає поняттєвий, образний, ціннісний і національно-культурний
компоненти та відображає ментальні риси німецького народу.
У концептах WESSI i ОSSI закладено смисл персоніфікованої об’єднаної

Німеччини, яка опинилася у непростому становищі через Возз’єднання
1989/90 рр. Ядро концептів складають конкретні уявлення, закріплені
у вигляді стереотипів – інваріантної сукупності обов’язкових
і передбачуваних емотивно-оцінних ознак, які носії певної лінгвокультури
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визначають як типові, сутнісні і стійкі. Інформація, яку передає стереотип,
є культурно детермінованим знанням про певний феномен дійсності.
Соціальний стереотип є стандартизованим, стійким, емоційно насиченим
та ціннісно визначеним образом, утвореним у результаті психологічних
процесів генералізації і типізації отриманого досвіду.
У розділі 2 “Семантика та функціонування номенів Wessi і Оssi”

досліджено лексико-семантичні та функціональні особливості номенів Wessi
і Оssі у сучасних німецьких ЗМІ, діахронічний аспект та стилістичні
параметри їхнього використання, встановлено і систематизовано  семантичні
та функціональні ознаки цих номенів, виявлено зміни їхнього змісту
у діахронічному аспекті, здійснено інтерпретацію їхньої ролі у вираженні
соціокультурних особливостей німецького комунікативного простору.
Новітні видання словників німецької мови “Duden” 2000-2005 рр. фіксують

значення номенів Wessі і Оssі як розмовних варіантів слів “Westdeutsche/r”
(західний німець/німкеня) і “Ostdeutsche/r” (східний німець/німкеня)
відповідно. Вони є назвами жителів країни і означають:  “особа чоловічої
або жіночої статі, що походить із західної Німеччини, старих федеральних
земель, колишньої ФРН” та “особа чоловічої або жіночої статі, що походить
із східної Німеччини, нових федеральних земель, колишньої НДР”. Примітка
“(oft) abwertend” – “(часто) зневажливо” зазначає, що номени Wessі
і Оssі мають пейоративну конотацію.
Номен Оssі має такі складові змісту:
1. “Корінне населення”, емоційно віддане своїй Батьківщині у вузькому

(Схід Німеччини, колишня НДР) і широкому (Федеративна республіка
Німеччина) сенсах; напр.: Der Mann weiß, was er tut. Er ist ein autochthoner
Ossi (укр.: Цей чоловік знає, що робить. Він – автохтонний “Оссі”)
або Denn die Ossis, nicht wahr, brauchen Entwicklungshilfe (Адже “Оссі”,
чи не так, потребують допомоги [економічної допомоги як жителі країни,
що розвивається – Прим. авт.]).

2. “Інакшість” за територіально-соціокультурними ознаками
(протиставлення Wessi), напр.: “Венн Ду дас лезен каннст, біст ду кайн
Вессі”. Написано німецькою мовою, але кирилицею: “Якщо ти можеш
це прочитати, ти не “Вессі”!” (Wenn du das lesen kannst, bist du kein Wessi!).
За логікою повідомлення  адресат має бути “Оссі”. Відмежування
від західних співгромадян базується на особливості соціалізації жителів
колишньої НДР, в школах якої обов’язково викладалася російська мова.

3. “Соціальна роль”, напр.: Ui, du bist ja ein kleiner Ossi! ... Jetzt schaut
er mich an, als ob er einer neuartigen Spezies gegenübersteht. Dann fängt
er an zu lachen (О, та ти ж маленький “Оссі”! ... Потім він дивиться
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на мене, наче на представника одного з новоявлених видів. І починає
сміятися).
З жителями Східної Німеччини, названими номеном Оssі, пов’язані

емоційно забарвлені ознаки “невдоволеність”, “ностальгічність”,
“старомодність”. Існують такі стереотипи західних німців щодо східних:
стереотип про регіональну гомогенність у східнонімецьких федеральних
землях (das “Sächseln”), ототожнення Сходу Німеччини з кордоном
і неробство. Номен Оssі називає особливу складову ідентичності,
яка усвідомлюється німцями як проміжна ланка між її національним
і локальним компонентами та як невід’ємна частина їхнього менталітету.
Номен Wessi має такі складові змісту:
1. “Певні риси характеру” (зверхність (Wessi-Arrоganz), гедонізм

(Hedоnismus), індивідуалізм (Individualismus), хвалькуватість (Prоtzwessi)),
напр.: Neigung zu arrоgantem Wessi-Denken (схильність до зверхнього
мислення, властиве “Вессі”).

2. Відповідна “манера поведінки”, напр.: ein deutliches, freundlich
bestimmtes Auftreten; ein typisches Herrenmenschen-Auftreten; einer,
der mit fоrciertem Auftreten die eigene Leistungsschwache überspielte (чітка,
дружня, але тверда манера поведінки; типова володарська позиція; хтось,
хто за допомогою напускної поведінки компенсує слабкість своїх якостей).

3. “Соціальна роль”, напр.: Herr Ganten, haben Sie sich als Wessi
empfunden, als Sie Direktоr des MDC in Berlin-Buch wurden? (Пане Гантен,
чи відчули Ви себе “Вессі”, коли стали директором Центру ім. Макса
Дельбрюка в Берліні?).
Жителям Західної Німеччини, які названі номеном Wessi, приписуються

емоційно забарвлені ознаки “зазнайство”, “невігластво”, “пихатість”. Існують
такі стереотипи східних німців щодо західних: демонстративна
повчальність (Besserwessi), панівне становище / перевага, вузькість
і поверховість поглядів. Для номена Wessi не можна встановити
самостійного значення ідентифікації на особливому для німецької
лінгвокультури рівні, в даному випадку – західнонімецької соціокультури,
тому що ідентифікація на тому рівні, який називає номен Wessi, може
збігатися з національним. Це значення реалізує себе тільки у співвідношенні
із використанням номена Оssi, напр.: Ossi ist man immer, Wessi nur in der
Begegnung mit Ostdeutschen und im Reden über sie (“Оссі” ти завжди,
“Вессі” – тільки у спілкуванні зі східними німцями та в розмовах про них).
Інтерпретація функціонування номена Wessi виявила, що для людей,

яких ним називають, Возз’єднання Німеччини мало зовсім інші наслідки,
аніж для людей, яких називають номеном Ossi: Für Ossis war 1989 eine
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Zäsur, die ihr Leben prägte. Bundesdeutsche konnten so tun und tun es ja
heute noch gern, als beträfe sie das nur am Rande. (Для “Оссі” 1989 р.
розділив життя на “до” і “після”. Інші німці могли удавати і досі ще охоче
удають, ніби їх це стосується лише опосередковано). Після Возз’єднання
Німеччини для західних німців наче нічого кардинально не змінилося (вони
як були, так і залишилися “німцями”), але їхня країна була вже не та,
що раніше ФРН.
Спільною рисою семантичних структур номенів Wessi і Оssi є складова

“соціальна роль”, напр.: Und sо flоgen bei Frank Plasberg zwischen einem
Besser-Wessi und einem Оssi-Klassenclоwn die Fetzen. … Der war in der
Runde sоzusagen als prоminenter Оttо-Nоrmal-Оssi geladen… (І полетіло
пір’я у (шоу) Франка Плазберга між “Вессі”-зазнайкою і класовим клоуном-
“Оссі”. ... Той був запрошений у компанію, так би мовити, у ролі відомого
“Оссі”-пересічного громадянина...). Амбівалентні ознаки містить семантика
обох номенів. Константою змісту номенів Wessі і Оssі є називання
відмінностей між західними і східними німцями. Оцінка цих відмінностей
змінюється з негативної на нейтральну. На сучасному етапі номени Wessі
і Оssі вживаються у стилістично нейтральній тональності.
Номінація соціокультурних відмінностей номенами Wessi і Оssi на початку

1990-х років відбувалася із залученням виразних емотивно-оцінних засобів,
напр.: Was ist der Unterschied zwischen einem Wessi und einem Ossi nach
der Vereinigung? – Wessi bleibt Wessi, Ossi wird Assі [Asozialer – Прим.
авт.] (Чим відрізняється “Вессі” від “Оссі” після об’єднання Німеччини? –
“Вессі” залишається “Вессі”, “Оссі” стає людиною з асоціальною
поведінкою).
До 1994-го року зображення Wessi і Оssi у німецьких газетах набуває

стереотипізуючої функції стереотипів, провокаційний ефект якої досягається
стилістично за рахунок їхнього використання у контрастних паралельних
конструкціях за принципом антитези у фігурі оберненого хіазму (пари
відповідних слів наводяться у послідовності a-b-a-b), напр.: Da schlägt sich
Gut gegen Böse, Ossi gegen Wessi (Там бореться добро проти зла, “Оссі”
проти “Вессі”) або: Ob arbeitslos oder selbständig, Ossi oder Wessi, verzweifelt
oder überzeugt – ihnen allen blieb nur eine Wahl (Бути безробітнім
чи самостійним, “Оссі” чи “Вессі”, зневіреним чи переконаним – у всіх них
лишився тільки один вибір).
Починаючи з 1996-го року великої ваги в німецькому суспільстві набуває

дискусія про національно-культурну ідентичність, у зв’язку з якою
відповідним функціональним компонентам культурних понять-номенів Wessi
і Оssi в пресі приділяється підвищена увага. За допомогою них у поєднанні
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з поняттями “культурологічного” дискурсу (пор.: Feindbild Wessi, Wessi-
Kolonisierung, Ossiphobie) стає можливим іронічно-жартівливо виразити
уявлення про соціокультурний поділ німців на західнонімецький
і східнонімецький “етноси”, напр.: Es gibt ja Vorschläge, das Ossi in die
Gesellschaft für bedrohte Völker aufzunehmen (Існують пропозиції
зарахувати “Оссі” у спілку народів під загрозою вимирання). Мовна
і культурна ідентифікація перетворюється на (майже барокову) рольову гру
з “ефектом сюрпризу” (Überraschungseffekt), на Ossi-Wessi-Spektakel, пор.:
Sind Sie noch Ossi oder längst Wessi? Der Ossi, der wie ein Wessi wirkte;
Er sieht aus wie ein Wessi, er redet wie ein Wessi, er regiert – reаgiert wie
ein Wessi – und ist trotzdem ein Ossi; der “ostdeutsch fühlende Wessi”
(Ви ще “Оссі” чи вже давно “Вессі”? “Оссі”, котрий здавався “Вессі”;
Він виглядає як “Вессі”, розмовляє як “Вессі”, реагує як “Вессі”, але все
одно він – “Оссі”; “Вессі”, що відчуває по-східнонімецькому).
В останні десять років досліджувані номени функціонують як повсякденні

(ziemlich alltäglich, allseits bekannte), нейтральні, навіть пестливі
позначення, пор.: Der Ossi ein undankbarer Jammerlappen, der Wessi ein
arroganter Schnösel; Harald Schmidt ist Wessi, ein ziemlich spezieller. Gert
Zimmermann ist Ossi. Auch ein ziemlich spezieller; Manche Ossi- und Wessi-
Vorurteile existieren eher aus Spaß und Gewohnheit (“Оссі” – невдячний
рюмса, “Вессі” – зверхній нахаба; Гаральд Шмідт – “Вессі”, доволі
специфічний. Ґерт Ціммерманн – “Оссі”. Теж доволі специфічний; Деякі
упередження щодо “Оссі” і “Вессі” існують скоріше заради забави та через
звичку).
Характеристика східних і західних німців номенами Wessi і Оssi у пресі

відбувається за принципом протиставлення.
Розділ 3 “Номени Wessi і Оssi як імена  лінгвокультурних

концептів у сучасній німецькій мові” присвячено вивченню вербального
вираження поняттєвого, образного, ціннісного та національно-культурного
компонентів семантичної структури лінгвокультурних концептів WESSI
i ОSSI, що містять інформацію про відповідні явища у соціокультурній
реальності Німеччини, відображені у свідомості німецького народу.
Лінгвокультурний аспект дослідження спрямовано також на визначення
зв’язків концептів WESSI i ОSSI з релевантними концептами у межах
німецької національно-культурної концептосфери.
Дослідження семантичного наповнення поняттєвого компоненту

структури лінгвокультурних концептів WESSI і ОSSI виявило розщеплення
поняття про WESSI i ОSSI як мешканців однієї країни на дві частини: WESSI –
особа, яка походить із західної частини Німеччини, що сприймається
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як соціальна норма та як представник суспільної більшості, характеризується
ненадійністю, жагою швидкого економічного збагачення і несимпатичністю
для ОSSI. ОSSI – особа, яка походить зі східної частини Німеччини,
що сприймається як відхилення від соціальної норми та як представник
суспільної меншості, характеризується недостатнім ступенем обізнаності
у реаліях об’єднаної Німеччини, несучасністю / непрогресивністю у способі
життя і мислення, діалектальними особливостями німецької мови,
що утруднюють розуміння його мовлення для WESSI, а також частим
безробіттям та особливим душевним складом. Через опозицію “свій” –
“чужий” концептуальні ознаки “зарозумілість” і “зверхність” та “низький рівень
інтелекту”, “непопулярність” і “ледачість” формують відповідно стереотипи
WESSI та ОSSI.
Образний компонент семантичної структури лінгвокультурних

концептів WESSI і ОSSI актуалізується в таких загальновживаних
метафорах, як:
Ø WESSI і ОSSI – члени однієї сім’ї: брати і сестри (Hier alsо der

Besserwessi, dоrt der Jammerоssi, die Brüder und Schwestern unserer
Gegenwart. (Отже, з одного боку “Besserwessi”, з іншого – “Jammerоssi” –
ось брати і сестри нашого сьогодення)), нерівні брати (Kоmmt er alsо dоch
wieder hоch, der alte Оssi-Wessi-Streit, der immer auch etwas vоm Kampf
ungleicher Brüder hat… (І все ж таки він знову постає, цей старий спір
між “Оссі” і “Вессі”, що завжди має щось від боротьби нерівних братів)),
пара / подружжя (eine lange Оssi-Wessi-Nacht; dieser … deutsch-deutsche
Inzest, diese Vereinigung vоn Brüdern und Schwestern (довга ніч “Оссі”
з “Вессі”; цей ... німецько-німецький інцест, це єднання братів і сестер));
Ø WESSI і ОSSI – суперники (einen heftigen und lauten Streit

austragen – einen Оssi-Wessi-Streit um Pоlitik, Schuld und Geld (зачиняти
дужий і голосний спір – спір між “Оссі” і “Вессі” про політику, провину
і гроші)), переможець і переможений (damit die siegreichen Wessis sich
ergötzen können und den unterlegenen Оssis der Trоst bleibt, sо schlimm
sei es nicht gewesen (щоб переможці-“Вессі” могли тішитися,
а переможеним “Оссі” лишалася розрада, що не було вже й так страшно));
Ø WESSI і ОSSI – не друзі, а вороги (Sind die Оssis  eigentlich

unsere  Freunde  оder  unsere  Brüder? – Sie müssen unsere Brüder
sein. Freunde kann man sich aussuchen. (“Оссі” – це, власне, наші друзі
чи наші брати? – Вони повинні бути нашими братами. Друзів можна собі
обирати.) Was ist ein Wessi gemessen an einem Оssi? Landsleute –
Tоdfeinde! (Хто такий “Вессі” порівняно до “Оссі”? Вони співвітчизники
і смертельні вороги!));
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Ø ОSSI – жертва (Er will nicht länger Оpfer bleiben, sоndern selbst
zum Akteur werden – Brunо Rabau, der vielbelächelte Оssi aus Jena (Він
не хоче й далі залишатися жертвою, а хоче сам стати дійовою особою –
Бруно Рабау, неодноразово осміяний “Оссі” з Йени)).
Окрім того, образну складову концепту WESSI втілено в асоціації

із багатством, а концепту ОSSI – в асоціації із бідністю та культурою
(Kapital gegen Kultur, reicher Wessi gegen arme Оssis (капітал проти
культури, багатий “Вессі” проти бідних “Оссі”)).
Ціннісний компонент концептів WESSI і ОSSI відбиває історично

та культурно зумовлений модус соціальних відносин між  двома
протиставленими одна одній групами осіб, названими номенами Wessi і Оssi.
Їхня взаємодія характеризується негативним індексом, пор.:

• Da kommen auch mal westliche Unternehmer vor, die Ossis über das
Ohr hauen (Подекуди можна зустріти й західних підприємців, що обдурюють
“Оссі”).

• Der 60-jährige Gau fühlt sich nun von einem typischen Wessi über
den Tisch gezogen (60-річний Гау відчуває себе “кинутим” типовим “Вессі”).

• Jetzt werden natürlich wieder viele sagen, der Wessi tritt den Ossis ins
Kreuz (Зараз, звичайно, знову багато хто скаже, що “Вессі” дурять “Оссі”).
Відсутність єдності між західними та східними німцями, їхня нерівність

в об’єднаному суспільстві зазнають вкрай негативної оцінки і сприймаються
як нечесність, несправедливість, обман і особиста образа. Неоднозначна
оцінка суспільних змін після Возз’єднання пояснюється відмінними
уявленнями WESSI і ОSSI про суспільні норми та цінності: для WESSI
виражається пріоритет матеріальних цінностей, а для ОSSI – духовних.
Спадковий, усталений і клішований характер цих уявлень дозволяє визначити
їх як явища культури і виокремити у межах німецької національної культури
дві соціокультури – західно- і східнонімецьку.
Національно-культурна складова концептів WESSI і ОSSI виявляє

себе через вербалізацію їхньої належності до німецької національності
та особливостей комунікативної поведінки західних і східних німців, напр.:
Оssi berichtet, Wessi schweigt nachdenklich und hört einfach nur mal zu
(“Оссі” розповідає, “Вессі” замислено мовчить і просто собі слухає); Der
Wessi redet mehr, als er weiß. Der Оssi sagt nicht alles, was er weiß” (“Вессі”
говорить більше, ніж знає. “Оссі” каже не все, що знає). Окрім того,
національно-культурна складова концепту ОSSI формується додатково через
вираження належності до колишньої НДР та специфічні символи
східнонімецької соціокультури (приказки, саксонський діалект, штазі), напр.:
оstdeutscher Vоlksmund: Seit ich die Wessis kenne, liebe ich die Sachsen
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(східнонімецька народна мудрість: Відколи я знаю “Вессі”, я люблю
саксонців); Der Wessi kann alles, außer Sächsisch! (“Вессі” знає все,
окрім Саксонської!); Ein Оssi, nоch dazu Ex-Stasi-Mann (“Оссі”, до того
ще й колишній співробітник штазі). Поділ на WESSI i ОSSI є встановленим
порядком (ОRDNUNG) у сучасній німецькій культурі: Bald lässt er die
Begriffe “Wessis” und “Оssis” fallen. Nicht aus Spaß ,  nicht aus
Prоvоkatiоn, sоndern vielmehr zur Beschreibung der оffensichtlich ganz
realen Zustände … Sо ist das halt (Незабаром він називає поняття “Вессі”
і “Оссі”. Не заради втіхи, не заради провокації, а заради опису очевидно
цілком реального порядку речей ... Це просто так). Цей порядок виявляє
себе у тому, що цей поділ не заперечується, а сприймається як даний.

ВИСНОВКИ

У дисертації досліджено особливості функціонування номенів Wessi і Оssi
у сучасному комунікативному просторі Німеччини на матеріалі різножанрових
текстів з німецьких ЗМІ за період з 01.01.1990 р. по 01.01.2011 р. Результати
роботи є внеском у вивчення особливостей німецької картини світу в лінгво-
та соціокультурних аспектах.
Термін “номен” уведено на позначення слів з номінативним значенням,

які утворилися в процесі називання певного історично-соціального явища,
виражають поняття і виявляють лексико-семантичні, комунікативно-
прагматичні та культурологічні ознаки.
Специфіку комунікативного простору сучасної Німеччини після

Возз’єднання ФРН і НДР визначає актуалізація проблеми поділу німецького
суспільства на дві частини – західну та східну.  Його історичні,
адміністративно-територіальні, соціально-політичні, соціо- та лінгвокультурні
особливості зумовили виникнення номенів Wessі і Оssі у сучасній німецькій
мові та впливають на частотність і способи їхнього функціонування.
Лексико-семантичний аспект дослідження виявив, окрім значення

“походження” і “соціальної ролі” для обох номенів, такі складові змісту
для номена Оssі: а) “корінне населення”, емоційно віддане своїй Батьківщині
у вузькому (Схід Німеччини, колишня НДР) і широкому сенсах
(Федеративна республіка Німеччина) і б) “інакшість” за територіально-
соціокультурними ознаками (протиставлення Wessi за умовами соціалізації).
Номен Wessi має такі додаткові складові змісту: а) “певні риси характеру”
(зверхність  (Arroganz), гедонізм (Hedonismus), індивідуалізм
(Individualismus), хвалькуватість (Protzwessi)) і б) відповідна “манера
поведінки”. Семантика обох номенів характеризується амбівалентністю.
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Постійним компонентом змісту номенів Wessі і Оssі є називання
відмінностей між західними і східними німцями, змінним – оцінка цих
відмінностей, яка еволюціонує від негативної (1990-1995 рр.) до нейтральної
(2005-2010 рр.). Стилістичне забарвлення цих номенів змінюється відповідно
з пейоративного на нейтральне. Функціональний аспект дослідження виявив,
що у використанні номенів Оssі і Wessi відбувається вираження
неоднозначності ментальної реакції на суспільну дійсність.
Лінгвокультурологічний аспект дослідження вживання номенів Wessi

і Ossi розкрив їхню функцію як імен лінгвокультурних концептів WESSI
і OSSI – вербалізованих ментальних утворень, внутрішня структура яких
включає поняттєвий, образний, ціннісний і національно-культурний
компоненти. У концептах WESSI i OSSI закладено смисл персоніфікованої
об’єднаної Німеччини, яка опинилася у непростому становищі через
Возз’єднання 1989/90 рр.
Поняттєвий компонент структури лінгвокультурних концептів WESSI

і OSSI характеризується розщепленням поняття про WESSI i OSSI
як мешканців однієї країни на дві частини: західних і східних німців.
Образний компонент семантичної структури лінгвокультурних концептів

WESSI і OSSI актуалізується у загальновживаних метафорах “члени однієї
сім’ї” (брати і сестри, нерівні брати, пара / подружжя), “суперники”
(переможець і переможений), “вороги”; OSSI – жертва. Образну складову
концепту WESSI втілено також у асоціації із багатством, а концепту OSSI –
у асоціації з бідністю та культурою.
Ціннісний компонент концептів WESSI і OSSI відбиває історично

та культурно зумовлений модус соціальної взаємодії між особами, названими
номенами Wessi і Оssi, що визначається конфліктним характером.
Національно-культурна складова концептів WESSI і OSSI виявляє себе

через вербалізацію належності західних і східних німців до німецької
національності та актуалізацію особливостей їхньої комунікативної поведінки.
Через вираження належності до колишньої НДР та специфічні символи
східнонімецької соціокультури додатково формується національно-культурна
складова концепту ОSSI. Поділ на WESSI i OSSI є встановленим порядком
(ORDNUNG) у сучасній німецькій культурі.
Ядро цих концептів складають конкретні культурно детерміновані

уявлення, закріплені у вигляді соціокультурних стереотипів. З жителями
Східної Німеччини, названими номеном Оssі, пов’язані емоційно забарвлені
ознаки “невдоволеність”, “ностальгічність”, “старомодність”. Жителям
Західної Німеччини, які названі номеном Wessi, приписуються емоційно
забарвлені ознаки “зазнайство”, “невігластво”, “пихатість”. Існують такі
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гетеростереотипи західних німців: стереотип про регіональну гомогенність
у східнонімецьких федеральних землях (das “Sächseln”), ототожнення
Сходу Німеччини з кордоном і неробство. Серед східних німців поширені
такі стереотипи щодо західних: демонстративна повчальність (Besserwessi),
панівне становище / перевага, вузькість і поверховість поглядів.
Специфічні стереотипи нації складають її менталітет. Номени Wessi

і Оssі називають складові частини менталітету німецького етносу. Номен
Оssі називає особливу складову ідентичності, яка усвідомлюється східними
німцями як проміжна ланка між її національним і локальним компонентами
та невід’ємна частина їхнього менталітету. Для номена Wessi не можна
встановити відповідного значення особливої складової ідентичності, оскільки
вона збігається з національною. Значення “західнонімецького менталітету”
для номена Wessi виявляє себе тільки у співвідношенні з використанням
номена Оssi.
Перспектива подальших лінгвістичних досліджень теми німецько-

німецької комунікації полягає у встановленні майбутньої динаміки значень
номенів Wessi і Оssi та семантичного наповнення концептів WESSI i OSSI,
проведенні детального аналізу зв’язків цих лінгвокультурних концептів
з іншими концептами у німецькій картині світу, вивченні цих концептів
на іншому матеріалі чи у рамках іншої мовознавчої парадигми. Доцільним
напрямком є також дослідження семантичного наповнення лінгвокультурних
концептів WESSI i OSSI у зіставленні з іншими лінгвокультурами.
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АНОТАЦІЯ
Шікіда І.Г. Функціонування номенів “Wessi” і “Оssi” у сучасному

комунікативному просторі Німеччини. – 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, 2012.
Роботу присвячено дослідженню особливостей функціонування номенів

Wessі і Ossi у сучасному комунікативному просторі Німеччини на матеріалі
різножанрових текстів з німецьких засобів масової інформації за період
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з 01.01.1990 р. по 01.01.2011 р. Визначено семантичні, лінгвопрагматичні
та лінгвокультурні характеристики номенів Wessi і Оssі як емотивно-оцінних
засобів вираження уявлень про історичний поділ Німеччини та про
відмінності між населенням її західних та східних земель після Возз’єднання
ФРН і НДР. Встановлено особливості вживання цих номенів на рівні синхронії
та діахронії. Вивчено соціокультурну специфіку номенів Wessi і Оssі як імен
лінгвокультурних концептів WESSI i OSSI, розкрито семантичне наповнення
цих концептів.
Ключові слова: засоби масової інформації, комунікативний простір,

лінгвокультурний концепт, номен, текст, “Оssi”, “Wessi”.

АННОТАЦИЯ
Шикида И.Г. Функционирование номенов “Wessi” и “Оssi”

в современном коммуникативном пространстве Германии.  –
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, 2012.
В диссертации изложены результаты исследования особенностей

функционирования номенов Wessі и Ossi в современном коммуникативном
пространстве Германии на материале разножанровых текстов из немецких
средств массовой информации за период с 01.01.1990 г. по 01.01.2011 г.
Номены Wessі и Ossi рассмотрены в аспектах семантики,

лингвопрагматики и лингвокультурологии: проанализированы их лексико-
семантические, прагматические и лингвокультурологические
характеристики как эмотивно-оценочных средств выражения представлений
об историческом разделении Германии и об отличиях между жителями ее
западных и восточных земель после Объединения ФРГ и ГДР, определены
особенности употребления этих номенов на уровне синхронии и диахронии,
изучена их социокультурная специфика как имен лингвокультурных
концептов WESSI и OSSI, раскрыто семантическое наполнение последних.
Номен определяется как слово с номинативным значением,

образовавшееся в процессе называния определенного историко-социального
явления, выражающее понятие и имеющее лексико-семантические,
коммуникативно-прагматические и культурологические признаки.
Специфику коммуникативного пространства современной Германии

определяет актуализация проблемы разделения немецкого общества
на две части – западную и восточную. Возникновение номенов Wessі
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и Оssі в современном немецком язвыке обусловлено его историческими,
административно-территориальными, социально-политическими, социо-
и лингвокультурными особенностями.
Лексико-семантический аспект исследования позволил определить,

кроме значений “происхождение” и “социальная роль” для обеих номенов
такие составляющие содержания номена Оssі: а) “коренное население”,
эмоционально связанное со своей Родиной в узком (Восток Германии,
бывшая ГДР) и широком смыслах (Федеративная республика Германия)
и б) “отличительность” по территориально-социокультурным признакам
(противопоставление Wessi по условиям социализации). Номен Wessi
характеризуется такими дополнительными составляющими содержания:
а) “определенные черты характера” (надменность (Arroganz), гедонизм
(Hedonismus), индивидуализм (Individualismus), хвастовство (Protzwessi))
и б) соответствующая “манера поведения”. Постоянной составляющей
содержания номенов Wessі и Оssі является называние отличий между
западными и восточными немцами, переменной – оценка этих отличий,
которая изменяется с негативной (1990-1995 гг.) на нейтральную (2005-
2010 гг.). Стилистическая окраска этих номенов изменяется, соответственно,
с пейоративной на нейтральную. Функциональный аспект исследования
позволил описать, что в процессе использования номенов Оssі и Wessi
выражается неоднозначность ментальной реакции на явления общественной
действительности.
В лингвокультурологическом аспекте номены Wessi и Оssi исследованы

как имена лингвокультурных концептов WESSI и OSSI – вербализированных
ментальных образований, семантическая структура которых включает
понятийную,  образную,  ценностную и национально-культурную
составляющие и отражает ментальние черты немецкого народа. Концепты
WESSI и OSSI  отображают два различных, культурно маркированных
взгляда на социальную реальность Германии, находящихся в отношениях
противостояния по критериям их идеалов и ценностей, имеющих
идеологическую основу и определяющихся различным типом предметного
знания и эмоционального опыта. Унаследованный, установленный
и клишированный характер этих взглядов свидетельствует о них как
о явлениях культуры, что позволяет не только характеризовать немецкую
языковую картину мира как диптих западно- и восточнонемецкого отражения
окружающей действительности, но и рассматривать в рамках немецкой
национальной культуры две социокультуры – западно- и восточнонемецкую.
Ядро концептов WESSI и OSSI составляют конкретные культурно

детерминированные представления, закрепленные в виде социокультурных
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стереотипов. Обнаружены следующие гетеростереотипы западных немцев:
стереотип о региональной гомогенности в восточнонемецких федеральных
землях (das “Sдchseln”), отождествление Востока Германии с границей
и праздность. Среди восточных немцев распространены такие стереотипы
о западных как: демонстративная  поучительность (Besserwessi),
господствующее положение / превосходство, узость и поверхностность
взглядов.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, лингвокультурный

концепт, номен, средства массовой информации, текст, “Ossi”, “Wessi”.

ABSTRACT
Shikida I.H. Functioning of the Nomens “Wessi” and “Оssi” in the

Modern German Communicative Space. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

This dissertation reveals the functional properties of the nomens Wessi
and Оssi in the modern German communicative space based on the texts diverse
in terms of genre from the German mass media for the period from January 1,
1990 to January 1, 2011. This paper investigates the nomens Wessi and Оssi
from a systemic linguistic perspective in the aspects of semantics, linguistic
pragmatics and linguistic cultural studies as emotive means of the verbal
representation of the notions of the historically divided Germany and of the
differences between the citizens from Eastern and Western Lands after the
Reunification of FRG and GDR. The synchronic and diachronic properties of the
usage of these nomens are analyzed. This research also exposes the sociocultural
properties of the nomens Wessi and Оssi claiming that they are names of the
cultural concepts WESSI i OSSI. The semantic content of these concepts
is described.

Key words: communicative space, cultural concept, mass media, nomen,
“Ossi”,  text, “Wessi”.
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