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psychotherapeute. Окрім цього, неясність та нечіткість може виникати і між 
скороченням та повним словом (bac -  baccalaureat vs bac -  bateau).

Отже, абревіації-неологізми початку XXI століття -  це самостійна 
мікросистема, яка функціонує в сучасній французькій мові. Доказом цього слугує 
наявність декількох видів семантичної деривації, а також наявність омонімії, що є 
ознакою системності таких лексем.

О.Мельник
(Чернівці)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК БРАТІВ ГРІММ)

Стаття присвячена вивченню проблеми лексико-семантичної сполучуваності 
параметричних прикметників на матеріалі казок братів Грімм

Ключові слова: семантична сполучуваність, лексична сполучуваність,
статистичний метод, лексико-семантична група

Дослідження сполучуваності слова зберігає свою актуальність у сучасних 
мовознавчих студіях: оскільки значення слова найповніше розкривається з
урахуванням його контексту, встановлення сполучуваності належить до найбільш 
об’єктивних методик опису його значення. Останнім часом вивчення сполучуваності 
виходить за межі структурної лінгвістики та входить до кола когнітивної [1].

Вивчення мови як системи через лексико-семантичний аспект уможливлює 
наочну демонстрацію її динаміки, специфіки її формування. Зважаючи на 
закономірності семантичних зв’язків між мовними одиницями та системний 
характер лексики (Г. Іпсен, Р. Мейер, О. О. Потебня, M. М. Покровський, Г. Шпербер) 
та згідно з концепцією поля (А. Вейсгербер, Ю. М. Караулов, О. М. Кузнецов, В. 
Порціг, Й. Трір), значення слова не є самостійною одиницею, а залежить у ході 
відображення дійсності від взаємопов’язаних значень інших слів того самого поля.

Сполучуваність ми розглядаємо як здатність слова вступати з іншими словами 
у сполучення за певними синтаксичними моделями [2, с. 28]. 
Семантична сполучуваність -  це здатність слова поєднуватись з іншими словами на 
рівні підкласу слів. Під лексичною сполучуваністю розуміють здатність слова 
сполучуватись з окремими словами (сполучуваність на рівні одного слова) [2, с. 29]. 
Таким чином, метою нашої наукової розвідки є встановлення лексико-семантичної 
сполучуваності прикметників на позначення розміру на матеріалі народних 
німецьких казок.

Матеріалом дослідження слугує корпус ад’єктивних лексем у текстах казок 
братів Грімм (180 казок). Етапи проведеної роботи та критерії відбору матеріалу вже 
було розглянуто у попередніх публікаціях [3]. Ми скористались об’єднаною 
індуктивно-дедуктивною мовно-психологічною класифікацією прикметників ОД. 
Огуя [4], яку вважаємо найбільш наближеною до об’єктивності. Лексичні одиниці, що 
супроводжують досліджувані прикметники, поділяються на лексико-семантичні 
класи за принципом тематичної віднесеності, які утворюють відповідні денотативні 
групи (ДГ) -  тематичний фон, на тлі якого функціонують у тексті ад’єктиви. У 
нашому дослідженні таких ДГ 26, сформованих на основі семантичної класифікації 
іменників В.В. Левицького [5, с. 52-53], причому було роз-ширено окремі її підкласи



та введено нові, відповідно до жанрової специфіки досліджуваних текстів (див. 
таблицю 1):

Таблиця 1
Семантична класифікація ДГ
А -  позначення чоловічої статі,

ім’я
N -  флора

В -  позначення жіночої статі,
ім’я

О -  інші об’єкти та явища 
природи

С -  родичі чоловічої статі Р -  матеріали та речовини
D -  родичі жіночої статі Q -  будівлі, приміщення
Е -  діти R -  продукти харчування,

напої
F -  люди, пов’язані 

взаємовідно-синами
S -  інші неживі предмети

G -  люди за посадою, родом 
занять, титулом

Т -  простір, відстань, 
географічні назви

Н -  збірні позначення людей U -  відрізки часу, періоди, 
пори року

І -  надприродні істоти V -  аудіальні явища
J -  надприродні явища, 

процеси, артефакти
W -  візуальні явища

К -  одяг, взуття, прикраси X -  ментальні явища та 
процеси

L -  тіло, частини тіла Y -  дії, процеси
М -  фауна Z -  явища суспільного 

характеру

Задля розмежування стандартних синтагматичних зв’язків АСГ прикметників 
з ДГ від нестандартних ми застосували статистичні методи дослідження, зокрема 
критерій х2 (для виявлення взаємозв’язку між частотами досліджуваних мовних 
явищ) та коефіцієнт взаємної спряженості К (для встановлення інтенсивності зв’язку 
між одиницями).

Основу цієї вибірки складають 180 номерів казок зі збірки „Kinder-und 
Hau smärchen/Ge sammelt durch die Brüder Grimm“ (1857p.), надалі -  GM [6]. Обсяг 
вибірки -  227028 слів. У результаті опрацювання даних джерел було виокремлено 
ЛСГ „дименсіональних характеристик”, частота вживання яких складає1117 
слововживань (СВ), а обсяг -  24 лексичні одиниці (ЛО). Для дослідження 
сполучуваності окремих прикметників ми вибрали ад’єктиви з високою та 
середньою частотою вживання.

ЛСГ прикметників, що позначають розміри об’єктів, утворюють 16 
статистично значущих зв’язків у GM з наступними ДГ: а) „ментальні явища та
процеси” (х2=131,74; К=0,122): große Freude, große Trauer, gewaltige Angst, über große 
Liebe, tiefe Trauer, hohe Wut; б) „інші неживі предмети” (x2=l 15,61; K=0,115): ein 
großer Schatz, eine große Truhe, ein kleiner Wagen, ein langer Sack; в) „люди за 
посадою, родом занять, титулом” (х2=99,26; К=0,10б): ein großer Kaufmann, große
Herren, ein gewaltiger König, ein großer Kriegsheld; г) „флора”(х2=76,б; K=0,093): ein 
großer Wald, hohe Sträuche, ein kleiner Zweig; д) „інші об’єкти та явища 
природи”(х2=74,59; К=0,092): ein großer Teich, ein großer Wind, ein kleiner Bach, 
ungeheure Berge, haushohe Wellen; e) „позначення жіночої статі, ім’я” (х2=71,09; 
К=0,089): eine große Frau, ein kleines Mädchen; є) „будівлі, приміщення” (x2=58,16;



K=0,081): ein großes Schloss, ein großes Haus, ein großer Saal, eine kleine Hütte, ein 
winziges Haus, ein tiefes Gewölbe; ж) „простір, відстань, географічні об’єкти” 
(х2=32,44; К=0,061): eine große Landstraße, eine große Stadt, ein großes Reich, ein 
ekleine Strecke, ein langer Weg, ingeringer Entfernung; з) „явища візуального 
характеру” (х2=19,96; К=0,048): ungeheure Flamme, ein großes Feuer, ein
großes/kleines Licht; і) „одяг, взуття, прикраси” (x2= 15,62; K=0,042): „Wemgehören 
diese 12 Hemden, fürden Vater sind sie doch zu klein?”[6, c. 53]; й) „відрізки часу, 
доби, періоди, пори року” (х2= 13,56; К=0,039): eine kleine Weile, eine kleine Zeit; k ) 
„позначення чоловічої статі, ім’я” (х2= 14,74; К=0,041): große Männer, ein kleiner Kerl, 
der kleine Daumesdick; л) „фауна” (x2=l 1,'03; K=0,035): große Raubtiere, große Vögel, 
ein egroße Kröte, ein ekleine Ameise; м) „продукти харчування, напої”(х2=9,08; 
K=0,032): „Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner, als das vorige Mal” 
[6, c. 79]; н) „діти”(х2=6,6; K=0,027): „Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig 
und klein...”[6, c. 125]; о) „збірні позначення людей” (x2=5,56;K=0,025): ein großes Gefolge, 
ein egroße Mannschaft, ein großes Heer. Широкий діапазон синтагматичних зв’язків 
параметричних прикметників зумовлений тим, що практично будь-який матеріальний 
об’єкта бо явище навколишньої дійсності можна охарактеризувати за розміром.

Ядро даної групи становлять „groß” з похідними (über groß, halb groß, aller 
größt, haus groß: 618 CB) та „klein” (246 CB). Як бачимо, серед параметричних 
прикметників переважають великі розміри (groß, gewaltig, mächtig, ungeheuer etc.: 
649 CB). Прикметник „groß” демонструє сильний зв’язок з ДГ „ментальні явища та 
процеси” (х2=327,36; К=0,193): „Als aber der junge König gar nicht wieder kam, ward 
die Angst und Sorge der Königin immer größer” [6, c. 286], метафоричне використання 
параметричних прикметників у даному випадку підкреслює інтенсивність почуттів 
[7]. Зв'язки середньої сили „groß” має з ДГ: а) „інші неживі предмети” (х2=102,3б; 
K=0,108):„Rotkäppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war.”[6, c. 131];
б) „явища та об’єкти суспільного характеру” (x2=66,46; К=0,087): „Da hast du für jedes 
Jahreinen Heller, das ist ein großer und reichlicher Lohn...” [6, c. 465]; в) „флора” 
(x2=61,53; K=0,084): „Als der Königssohn sich der Dornheckenäherte, warene slauter 
große schöne Blumen...” [6, c. 222]; г) „люди за посадою, родом занять, титулом” 
(х2=49,42; К=0,075):„... ihr könnt damn wie große Herrn leben, Pferde halten und in 
Wagen fahren” [6, c. 519].

Прикметник „klein” однаково часто позначає і живих істот (122 СВ), і матеріальні 
об'єкти (117 СВ), для нього характерними виявилися зв’язки з ЛСГ: а) „будівлі, 
приміщення” (х2=148,34; К=0,130); б) „надприродні істоти” (х2=36,09; К=0,064);
в) „надприродні явища, процеси, артефакти, ключові об’єкти” (х2=32,39; К=0,061).

Маленький будиночок у казці -  притулок бідняків та чарівних істот: „Ein armer 
Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte” [6, c. 634]; 
„Und als das Goldkind sich umsah, so stand er vor einem kleinen Haus, dar in saß eine 
Hexe” [6, c. 364].

Позначувані прикметником „klein” живі істоти утворюють 3 умовні підгрупи 
(„люди”: 56 СВ, „тварини”: 32 СВ, „надприродні істоти”: 29 СВ), однак статистично 
значущий зв'язок спостерігаємо тільки з останньою підгрупою, „надприродні істоти” 
(Haulemännchen, Zwerge, Zauberer, das kleine Volk): „Als es Mitternacht war, da kamen 
zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch... und 
fingen an mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen...”[6, c. 182].

Наступну підгрупу матеріальних референтів данного прикметника складають 
т. зв. „ключові об’єкти”, за допомогою яких розгортається сюжет казки: черевичок 
Попелюшки, різноманітні ключі -  від заборонених дверей (казки „Fitchers Vogel”, 
„Marienkind”), зачарованного палацу („Die Alte im Wald”):,,...du kannst überall 
hingehen und alles betrachten, nur nicht jene Stube, die dieser kleine Schlüssel da



aufschließt, das verbiete ich dir bei Lebensstrafe” [6, c. 200]. Маленький чарівний 
„клаптик“ („ein kleiner Lappen” -  казка „Der Geistim Glas”) гоїть рани та перетворює 
сталь на срібло, від ударів маленького батожкасипляться гроші (казка „Der Teufel 
und seine Groß mutter”): -„Er gab ihn enein kleines Peitschchen, und sprach:“Peitscht 
und knallt ihr damit, so wird so viel Geld vor euch herum springen, als ihr verlangt“...” 
[372, c. 519].

Наступні за частотою вживання дименсіональні прикметники -  „hoch” (67 CB) 
та „tief’ (54 CB), які переважно (80% та 70% випадків слововживання відповідно) 
слугують для нейтрального позначення розміру/просторового розташування 
предмета. Так, „hoch” утворює стандартні зв’язки з ЛСГ: а) „флора”(х2=109,18; 
К=0,11 l):„Er ging den Schreien nach und kam endlich zu einem hohen Baum, und oben 
darauf saß ein kleines Kind”[6, c. 223]; б) „інші об’єкти та явища природи” (х2=67,94; 
К=0,088): „Der Wiedehopfabertrieb das Vieh auf hohe dürre Berge, woder Wind mit dem 
Sandspielt...” [6, c. 644]; в) „дії, процеси” (x2=41,35; K=0,068):„Und je länger er spielte, 
desto höher sprangen die Tänzer” [6, c. 469].„Tief’ виявляє статистично значущі 
зв’язки з ЛСГ: а) „дії, процеси”(х2=151,25; К=0,131): „Der sollte ihr König sein, der am 
tief sten in die Erde fallen könnte”[6, c. 642]; б) „інші об’єкти та явища 
природи”(х2=90,б1; К=0,101): „Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und 
kam an die Mosel, ein mosiges, stilles und tiefes Wasser...” [6, c. 498].

Переважаюче вживання великих розмірів у зв’язному мовленні зауважив 
М.Бірвіш (M. Bierwish); на його думку, з двох антонімічно повязаних 
параметричних прикметників позначення більшого розміру матиме більш 
узагальнений, генералізований зміст, а сфера другого буде вужчою (за [8, с. 236]), що 
і знайшло підтвердження у GM.

Отже, проведене дослідження дало можливість виявити особливості лексико- 
семантичної сполучуваності параметричних прикметників, які полягають у тому, що 
вони можуть як становити дистинктивні стилістичні риси німецької народної казки, 
так і слугувати для реконструкції її мовної картини світу.
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Summary
The article is devoted to the study of the problem of lexical-semantic compatibility of 

parametric adjectives on the material of tales by brothers Grimm
Key words: semantic compatibility, lexical compatibility, statistical method, lexico- 

semantic group >

Я.Микодюк, Л. Закреницька
(Хмельницький)

РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОТИЛЕЖНОСТІ 
В РІЗНОРІВНЕВІЙ МОВНІЙ ПЛОЩИНІ

В статті розглядаються способи реалізації категорії протилежності в 
художньому дискурсі. Схарактеризовано різнорівневі мовні одиниці з семантикою 
протилежності, визначено ядро та периферію поля.

Ключові слова: категорія протилежності, функціонально-семантичне поле, 
лексичний рівень, м.орфологічний рівень, фразеологічний рівень, синтаксичний 
рівень.

Протилежність за значенням визнана одним із найважливіших типів 
семантичних відношень, які спостерігаються між мовними одиницями. В контексті 
функціонального-семантичного підходу інтерпретація семантичних категорій, та 
категорії протилежності зокрема, дає можливість глибше усвідомити їх сутність як 
елемента ментального змісту, що виражається в структурі мови та відзначається 
високим рівнем узагальненості і універсальності. Категорія протилежності, що 
лежить в основі антонімічних зв’язків послуговує базою для утворення 
функціонально-семантичного мікрополя протилежності.

Значний внесок у дослідження лінгвістики семантичних категорій і 
функціонально-семантичних полів зробили такі мовознавці, як Н. Д. Арутюнова, 
Ф.С. Бацевич, В. Г. Гак, М. Г. Комлєв,Т. А. Космеда, Є. Курилович, О. Єсперсен, Є. 
М. Міллер, М. В. Нікінін та ін. Активізацію функціонально-семантичного підходу до 
вивчення лінгвістичних категорій спостерігаємо в працях вітчизняних 
(І. Р. Вихованця К. Г. Город енської), російських (Г.О. Золотової) і зарубіжних 
лінгвістів (В. Матезіус, В. Шмідт тощо). Низка функціонально-семантичних категорій 
виокремлено і проаналізовано в працях Н. В. Кринської, В. П. Мусієнко та ін.).

Мета статті полягає в характеристиці мовних засобів вираження категорії 
протилежності. Мета досягається вирішенням таких завдань: 1) описати категорію 
протилежності як семантичну універсальну реалію; 2) окреслити лексичні, 
морфологічні, фразеологічні та синтаксичні засоби, що актуалізують семантику 
протилежності.

Мовним матеріалом дослідження є текст твору Мерлін Роберсон “Діла”.
У теорії та методології мовознавства ХХ-ХХІ ст. функціональний підхід до 

дослідження мовних фактів набуває особливої актуальності у зв’язку зі зверненням 
лінгвістики до вивчення мови в її реальному функціонуванні. Цей підхід передбачає 
нової інтерпретації мовних явищ, дає можливість інтегрувати одиниці різних рівнів


