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KEYWORDS 

 The article presents the results of the lingual-cognitive study of the 
mechanism of the comparative constructions functioning in German. The 
research aims at the analysis of the frame structure of the comparison and 
frame modeling. 
The cognitive bases of the comparisonanalysisprove that comparative-
basedstatements include structural elementsnecessary to complete the frame 
slots of thecomparison: the subject of comparison (“the subject of 
comparison” and “the addresser”), the referent, the correlate and the module 
(object-centeredfactors). 
Object-centered factors relevant for comparison are schemes which 
variability depends on the feature categories: the quantitative scheme 
“SOMETHING” stands for “SO (AS) MANY AS”, the qualitative scheme 
“SOMETHING” stands for “SAMEAS”, the mode-being scheme 
“SOMETHING exists / performs (does)AS”.  
The research shows that the comparative / associative framebased on the 
identification frameis represented by comparative schemes of identity, 
resemblance and similarity. 

frame,  
frame structure,  
comparison referent, 
comparison correlates, 
associative / comparative 
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Вступ. Універсальна природа порівняння зумовлена його присутністю в усіх відомих 

науці мовах. Трактування його як невід’ємної складової сфери когніції людини, пов’язаної з 
процесами пізнання, зберігання, переробки й передачі знань, і водночас як базової операції 
практично всіх без виключення механізмів розумового процесу людини (Мізін, 2010, р. 55; 
Немов, 2003, р. 278; Рубинштейн, 2000, р. 261), адже “без нього неможливо здійснити аналіз 
якостей предмета та визначити його місце в навколишньому світі” (Берелехис, 1998, р. 13) 
робить можливим розгляд порівняння як фреймової структури.  

На вербально-семантичному рівні порівняння виступає як мовне значення. «Природа й 
сутність мовного значення можуть бути розкриті тільки шляхом осмислення механізму 
взаємодії трьох основних складових мовнорозумового космосу» (Алефиренко, 2005, р. 28), до 
яких Алефиренко (2005) відносить дійсність, яка пізнається, мозок людини, що володіє 
здатністю пізнавати, і мову (у її триєдності «система мови – мовлення – мовна діяльність»).  

«У процесі пізнання навколишнього світу, - відзначає Алефиренко (2005), - у ньому 
виділяється предмет, у мові він одержує знакову репрезентацію, у мозку людини він відображається у 
вигляді двох взаємозалежних образів – образу мислення і мовного образу» (Алефиренко, 2005, р. 28). 
Спираючись на вищенаведені положення, ми співвідносимо фрейм порівняння з мисленнєвим 
образом, а семантичну категорію порівняння – з мовним образом порівняння. 

Короткий огляд публікацій по темі. В останні роки при переході до когнітивно-
дискурсивної парадигми увагу дослідників частіше привертають когнітивна організація 
компаративних відносин, їх фреймова й сценарна структура (Заруднєва, 2007), номінативний 
потенціал порівняння (Кірсанова, 1997), імпліцитні способи його вербалізації (Саліков, 2004), 
його змістовнообразні властивості в тексті (Панкова, 2006; Левіна, 2006; Мурзіна, 2010), 
інтертекстуальна природа (Степанова, 2006). Результати дослідження порівняння, досягнуті в 
рамках різних парадигм, вимагають осмислення й узагальнення, необхідних для становлення 
теорії порівняння, яка не втрачає актуальності. 

Метою цієї статті є відображення результатів лінгвокогнітивного дослідження 
механізму функціонування порівняльних конструкцій в німецькій мові і, як результат, 
виявлення фреймової організації порівняння та здійснення фреймового моделювання.  

Матеріали й методи. Методологічною основою для лінгвокогнітивного розгляду 
категорії порівняння є теорія Д. Ліхачова про освоєння світу людиною за допомогою 
фреймового аналізу уявлень, що отримали мовне вираження; типології ментальних утворень 
А. Бабушкіна, М. Болдирєва, Й. Стерніна і Г. Бикової, О. Бєляєвської, А. Вежбицької. 
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Розуміння поняття фрейму базується на праці Ч. Філлмора, – американського вченого, 
який одним із перших ввів у лінгвістику поняття "фрейм" – спочатку суто лінгвістично як 
систему вибору мовних засобів – слів, граматичних правил і мовних категорій, які асоціюються 
з прототипними сценами або типовими ситуаціями, потім – як когнітивні структури 
схематизації досвіду; як блоки знань, що стоять за значенням слів і забезпечують їх розуміння. 
Основою використаного нами методу фреймового моделювання є типологія фреймів, яку 
розробила С. Жаботинська у своїх працях про упорядкування мовних одиниць на підставі 
схемних мереж – фреймових структур. Згадана типологія дає змогу розглядати порівняння як 
асоціативні фрейми. 

Результати і їхнє обговорення. Описуючи основні конституенти порівняння Біренбаум 
(1987) оперує наступними термінами: компарат (те, що порівнюють), компарант (те, із чим 
порівнюють) і основа порівняння (аспект, у якому виробляється порівняння). Слід зазначити, що 
дослідження порівняння на глибинному рівні дозволило виявити різні терміни на позначення 
елементів логічного конструкта порівняння: тему, модуль й еталон (Аринов, 1967, 1972; Левіна, 
2006); об'єкт порівняння, tertium comparationis й образ порівняння (Глазирін, 1971); праобраз, 
модуль й образ (Гутман, 1970); предмет порівняння, ознаку подібності й образ порівняння 
(Образцова, 1971); предмет, зв’язуючи ознака й образ (Томашевський, 1983]; тему, ознаку або 
комплекс ознак й образ (Шенько, 1972); Grundbegriff - Vergleichsbasis - Vergleichsbegriff (Riesel, 
1975), компарат, основу порівняння й компарант (Пустошило, 2010), суб’єкт, основа/еталон, 
об’єкт (Шаля, 2010). Як ми бачимо, незважаючи на деяке розходження у термінології, більшість 
дослідників розглядають подібні структурні елементи категорії порівняння. 

Розглядаючи когнітивні основи аналізу порівняння, ми робимо висновок, що 
компаративні висловлення містять у своєму складі структурні елементи, що дозволяють 
заповнити слоти фрейму порівняння. Отже, фрейм порівняння структурується, вершинними 
вузлами (слотами): (суб’єкт порівняння), референт, корелят і модуль (предметноцентричні 
схеми / параметри). Сукупність даних компонентів являє собою проекцію механізму 
порівняння на висловлення і їхнє об'єднання є тією типовою змістовною структурою, яку 
можна було б визначити, використовуючи термін Бондарко (1999, р. 17-32)., як категоріальна 
ситуація порівняння КСП. 

Спостереження проекції механізму порівняння в мовлення, на компаративне 
висловлення дозволило нам виявити два варіанти реалізації категоріальної ситуації порівняння 
в німецькій мові: КСП із зазначеним суб'єктом порівняння й КСП, у складі якої вказівка на 
суб'єкт порівняння відсутня, у зв'язку із чим ми констатували, що вершинний вузол «суб'єкт 
порівняння» поєднує у фреймі порівняння два слоти: «зазначений суб'єкт порівняння» і 
«адресант» (пор. Денисова, 2013). У другому випадку змістовна структура КСП як розумового 
змісту, безпосередньо співвіднесеного з його вираженням, включає тільки інформацію про 
референт та корелят порівняння і предметноцентричні параметри, за якими встановлюються 
відносини між ними.  

Когнітивна ситуація порівняння передбачає: сприйняття референта, тобто його появу у 
свідомості мовця; осмислення референта, інтеріорну інвентаризацію корпусу його якісних, 
кількісних чи буттєвих / акціональних ознак; встановлення домінантних або актуальних 
параметрів референта за певних умов комунікації; селективний відбір еталонного корелята, в 
ознаковому просторі якого актуальна ознака є домінантною; встановлення відношення 
схожості або несхожості референта та корелята; за умови несхожості референта та корелята, 
встановлюється їх відмінність; 7) встановлення ступеню схожості або відмінності ознаки 
референта та корелята порівняння (пор. Просяннікова, 2016). 

Схематично категоріальну ситуацію порівняння можна зобразити у вигляді фрейму 
(Жаботинская, 1999, р. 16-17), оскільки фрейм – це скелет чи бланк з порожніми клітинками, 
які необхідно заповнити (Жаботинська, 2009 c, р. 3-10): 

 
зазначений суб'єкт 
порівняння / 
адресант 

референт 
дещо1 

слот ІСНУЄ ТАК ЯК 
корелят 
дещо 2 адресат слот РОБИТЬ ТАК ЯК 

слот Є ТАКИЙ ЯК 
слот Є СТІЛЬКИ ЯК 

 
Рис. 1. Фрейм порівняння 
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Вершини і слоти фрейму заповнюються пропозиціями, які є основними одиницями 
збереження інформації (Алефиренко, 2005), р. 188). 

Здійснений у роботах Жаботинської ((1999),(2004), (2006), (2008), (2009а), (2009b), 
(2009c)) аналіз даних, що належать до різних мовних рівнів, дозволяє стверджувати, що 
упорядкування значень мовних одиниць відбувається на підставі схемних мереж, утворених 
пропозиціями базових фреймів (Жаботинська (1999),(2004), (2006), (2008), (2009а), (2009b), 
(2009c)). Залежно від виду слотів та їх взаємозв’язків Жаботинська (1999) розрізняє 5 типів 
фреймових структур: 

– предметний фрейм, у якому одна і та ж сутність (Дещо або Дехто) характеризується 
за своїми кількісними, якісними, буттєвими, локативними і темпоральними параметрами; 

– акціональний фрейм, у якому кілька предметів – учасників події, наділяються 
ролями. Ці предмети поєднуються міжпросторовими зв’язками, які визначені дією аґенса і 
позначені словами "діє" або "робить" з відповідними прийменниками: діє за допомогою 
(інструмента або помічника); діє на (пацієнта, об’єкт); діє до / у напрямку (реципієнта); діє 
через (мету чи причину); діє для (результату); 

– посесивний фрейм містить предметні сутності Дещо / Дехто, які співвідносяться між 
собою як ціле і його частина: власник має власність; ціле має частину; 

– таксономічний або ідентифікаційний фрейм представляє відношення категоризації, 
які знаходять вияв у двох варіантах: Дещо-вид є Дещо-рід; Дещо-вид є Дещо-роль, де "рід" – 
постійний таксон предметної сутності (виду), "роль" – її постійний таксон; 

– асоціативний / компаративний фрейм ілюструє відношення подібності, які базуються на 
зближенні концептів у сприйнятті людини. Фрейм формується міжпросторовими зв’язками тотожності: 
ДЕЩО-референт є ДЕЩО-корелят, або схожості: ДЕЩО-референт нагадує ДЕЩО-корелят. 

Для визначення концептуальних особливостей фреймів порівняння за основу беремо 
асоціативний тип фрейму. За твердженням Жаботинської (2009b), він ілюструє відношення 
подібності, що засноване не стільки на стані речей в онтології, скільки на зближенні концептів 
у мисленні людини. Таке зближення, як наголошує дослідниця, базується на асоціативному 
зв’язку, який об’єктивований у метафорах і порівняннях мови:  

ДЕЩО-1 – подібне → ДЕЩО-2.  
Подібність може бути або відзначена людиною в предметному світі, або ж є 

результатом людської уяви, тобто вона може встановлюватися людиною вибірково.  
Згідно студій С. Жаботинської (1999, р. 17) розглядаємо ДЕЩО-1 – як референт 

порівняння, ДЕЩО-2 – як корелят порівняння, а основою для встановлення подібності стає 
один чи кілька параметрів, репрезентованих у предметноцентричному фреймі.  

 Предметноцентричними параметрами, релевантними для порівняння, є схеми, які, 
залежно від категорії ознаки, мають декілька варіантів: 

Квантитативна схема «ДЕЩО є СТІЛЬКИ як»:  
Ins Ring-Center an der Frankfurter Allee strömten am Sonnabend 44000 Menschen, etwa so 

viele wie im Vorjahr. > so viele Menschen wie im Vorjahr. Berliner Zeitung, 28.11.2005 
Квалітативна схема « ДЕЩО є ТАКИЙ як»:  
Das linke Auge ihrer zwölfjährigen Tochter Amaga ist dunkel und schön wie das einer 

Marien-Ikone. > Auge ist dunkel und schön wie das einer Marien-Ikone. Berliner Zeitung, 18.06.2005 
Схема способу буття «ДЕЩО існує/робить ТАК як»:  
Er tanzt wie ein Teufel. Berliner Zeitung, 19.11.2005 
Компаративний / асоціативний фрейм, який виникає на основі ідентифікаційного 

фрейму, і містить зв'язку є як (ist wie), представлений компаративними схемами тотожності, 
схожості й подібності, де модифікується предикат-зв'язка. 

Схема тотожності «ДЕЩО-референт є як ДЕЩО-Корелят» є понятійною основою 
метаморфози. Зв'язка ist (wie) співвідносить сутність із собою ж, тобто корелят є той же 
компаратив/референт, але в його іншій, додатковій іпостасі (Жаботинська, 2009b).  

Наприклад:  
Dampf ist nichts anderes als Wasser. (Lejonkungen 3 - Hakuna Matata, 2004 

(Filmuntertitel)) 
»Wachstum ist dasselbe wie Entwicklung!« (Die Zeit, 09.02.2012, Nr. 07) 
Berti Vogts ist dasselbe wie Jürgen Röber. (Berliner Zeitung, 26.03.1999) 
Отже, тотожність – це відношення між різними «явищами» одного об’єкта, вона 

установлюється в акті ідентифікації, при ототожненні, яке здійснюється в контексті життя, 
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порівнюється об'єкт і його образ, який витягнутий з пам'яті, тотожність не залежить від людини 
(пор. Вежбицька (1990)). 

До групи порівнянь, в яких ототожнюються референт та корелят порівняння, 
відносимо приклади із показниками порівняльного зв’язку типу ist dasselbe/derselbe/dieselbe wie 
зі значенням “таке ж, як / такий же, як / така ж, як” та nichts anderes als/wie зі значенням 
“ніщо інше, як ”: 

Тотожність є статичною характеристикою предметів, яка не змінюється з плином часу, 
не залежить від умов існування та функціонування об’єктів, що порівнюються (Арутюнова, 
1990), де відсутня будь-яка градація тотожності порівнюваних об’єктів (Арутюнова, 1999): 

Angst führt zur inneren Schließung offener Gesellschaften, und der Zweck des Terrors ist 
nichts anderes als Erzeugung von Angst. (Die Zeit, 20.09.2001, Nr. 39) 

Натомість, схожість є облігаторною умовою існування порівняння, і водночас, 
встановлення відношення схожості між об’єктами, які порівнюються, не виключає їх 
відмінності (Арутюнова, 1990, р. 8). Схема схожості «ДЕЩО-Компаратив є як ДЕЩО-
Корелят» лежить в основі аналогії, що встановлює подібні риси для сутностей, які належать до 
однієї понятійної сфери, як: Schifffonds sind ähnlich wie Aktien unternehmerische Beteiligungen.  

Отже, cхожість – це відношення між різними об’єктами однієї понятійної сфери 
(гомогенне порівняння); схожість установлюється в акті уподібнення; схожість залежить від 
суб’єктивного сприйняття. 

Ключовою відмінністю між схожістю і подібністю ми уважаємо те, що при подібності 
найменування береться з іншої сфери знань. 

Схема подібності «ДЕЩО-Компаратив є як (ніби) ДЕЩО-Корелят» лежить в основі 
метафори, що встановлює подібні риси сутностей, які належать до різних понятійних сфер 
(гетерогенне порівняння), які не мають спільної основи наприклад:  

Die Haut ist weiß wie Alabaster.  
Die Beine waren schwer wie Blei – понятійні сфери «частини тіла» і «матеріали».  
Ментальна діяльність, яка лежить в основі метафори є така ж, як і при порівнянні. 

Єдиною відмінністю між ними є наявність чи відсутність виразу, за допомогою якого акт 
порівняння есплікується (Eggs, 2006, р. 42-43).  

Саме ця відсутність, наприклад, порівняльного wie однак не означає, що порівнянням є 
скороченою метафорою. Це, скоріш за усе, визначає порівняння як розширену метафору 
(fortgeführte Metapher). В той час, як порівняння показує, що ДЕЩО 1 є таке як ДЕЩО 2, а 
метафора стверджує – ДЕЩО 1 є ДЕЩО 2, тобто є одночасно імпліцитним порівнянням. 

У метафорі йдеться завжди про те, щоб об’єднати дві комплексні і різні сфери знань і 
потім перенести якості, які властиві другорядному об’єкту, на основний об’єкт, що призводить 
до того, що останній постає в зовсім іншому світлі і може бути когнітивно сприйнятий. (Eggs, 
2006, р. 49) 

В гетерогенних порівняннях (схема подібності), в яких йдеться про 
виділення/розпізнання певною мірою схожого/ідентичного серед двох неоднорідних величин з 
різних сфер знань, wie вказує на ідентичність/подібність в неоднорідному (das Identische im 
Heterogenen), а в гомогенному порівнянні (величини, які порівнюються, локалізуються в одній 
сфері знань) – на ідентичність у відмінному (das Identische im Andersartigen). Ми розділяємо 
поняття неоднорідність і відмінність: неоднорідність передбачає різні домени/сфери знань; 
поняття відмінність враховує той факт, що дві величини, які порівнюються, хоча й розміщені в 
одній сфері знань, при цьому все ж є різними. (Eggs, 2006, р. 66) 

Особливо чітко це помітно у таких прикладах, де відмінне, яке ще заховане в кожному 
гомогенному порівнянні з wie, кожен раз відкривається через додавання nur besser: 

Die Autojagd ist wie in „Bullit“ - nur besser,  
В той час, як wie у гомогенному порівнянні акцентує увагу на тому, що спільного мають 

два відмінні один від одного елементи, als виділяє те, що їх відрізняє, незважаючи на той факт, 
що вони мають спільні ознаки. 

Отже, wie охоплює ідентичність у відмінному (das Identische im Andersartigen), а als 
відмінне у ідентичному (das Andersartige im Identischen). (Eggs, 2006, р. 66) 

Для розуміння гетерегонного порівняння слухач повинен, так само, як і для розуміння 
метафори, здійснювати когнітивне зусилля: він повинен переносити певні відношення з 
відомого контексту знань на інший, який характеризується порівнянням, при чому виникають 
нові відносини, нові значення, нові точки зору. Сфера дійсності, яка характеризується 
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порівнянням, структурується в цьому випадку по-новому, оскільки розглядається через призму 
залученої порівнянням нової сфери дійсності. 

Саме цього не відбувається при гомогенному порівнянні, оскільки слухачеві тільки 
подаються нові дані, які йому допомагають заповнити брак інформації (Informationslücken), 
який він відчуває в певній галузі своїх знань. При цьому ця інформація відповідає певній сфері 
знань і не потребує переструктурування.  

Отже, можна стверджувати, що слухач отримує нові фактичні знання «згладжено» і 
просто через вербалізоване в гомогенному порівнянні. На відміну від цього через вербалізоване 
у гетерогенному порівнянні слухач дізнається нові зв’язки, тому що тут він повинен 
спроектувати комплексні структури з однієї області знань (домену) в іншу (відмінну від 
попередньої). Саме в цьому полягає також момент пізнання гетерогенного порівняння: через те, 
що предметом когнітивної операції порівняння через гетерогенні області, які лежать в основі 
обох, є проекція відомої сфери знань на ще повністю невідому, вона може бути використана 
для пояснення/висвітлення до цих пір невідомої сфери знань.  

Звідси випливає, що з функціональної точки зору підфрейм СХОЖІСТЬ (гомогенне 
порівняння) служить для того, щоб усунути дефіцит інформації, а підфрейм ПОДІБНІСТЬ 
(гетерогенне порівняння) - дефіцит розуміння. 

Висновки. Отже, у статті відображено результати лінгвокогнітивного дослідження 
механізму функціонування порівняльних конструкцій в німецькій мові і, як результат, виявлено 
фреймову організацію порівняння та здійснено фреймове моделювання.  

Розглянувши когнітивні основи аналізу порівняння, дійшли висновку, що компаративні 
висловлення містять у своєму складі структурні елементи, що дозволяють заповнити слоти 
фрейму порівняння: суб’єкт порівняння («зазначений суб'єкт порівняння» і «адресант»), 
референт, корелят і модуль (предметноцентричні параметри). Предметноцентричними 
параметрами, релевантними для порівняння, є схеми, які, залежно від категорії ознаки, мають 
декілька варіантів: квантитативна схема «ДЕЩО є СТІЛЬКИ як», квалітативна схема « ДЕЩО є 
ТАКИЙ як», Схема способу буття «ДЕЩО існує/робить ТАК як». Встановлено, що 
компаративний / асоціативний фрейм, який виникає на основі ідентифікаційного фрейму 
представлений компаративними схемами тотожності, схожості й подібності.  
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