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На сучасному етапi розвитку мовноï науки є помiтне зростання 

iнтересу до вивчення соцiальних факторiв розвитку та функцiону-вання 

мовних одиниць. Реферована робота присвячена дослiдженню iдеологiчно 

маркованоï лексики у нiмецькiй пiдмовi фiлософiï. 

Нiмецька пiдмова фiлософiï як вiдносно замкнута система (лексики, 

синтаксису та словосполучуваностi) досi окремо не вивчалась. Щодо 

iдеологiчно маркованоï лексики, то в она може бути вивчена не тiльки як 

вi дображення ди вергентних та конвергентних процесiв у сучаснiй 

нiмецькi й мовi, а також з урахуванням найважливiшого показника - 

вживаностi маркованих одиниць, тобто ïх частоти. Iнформацiю про те 

можна отримати iз частотних словникiв (ЧС), якi вiдображують 

статистичну структуру фiлософських текстiв. 

Для якiсноï характеристики iдеологiчно маркованоï лексики важливо 

передусi м зробити частотний словник з дослiджуваноï сфери. Питанням 

укладення галузевих словникiв, дослiдженню функцiонування та 

вживаностi лексичних одиниць присвячено багато робiт вiтчизняних та 

iноземних мовознавцiв /Р.Г.Пиотровский, П.М.Алексеев, Н.Д.Андреев, 

С.Д.Береснев, В.I.Перебейнiс, H.Erk та iн./ Однак проблема iдеологiчноï 

маркованостi в нiмецькiй пiдмовi фiлософiï не одержала ще повноï 

розробки. Тому вважається за необхiдне присвятити ïй наше дисертацiйне 

дослiдження. 

А к т у а л ь н i с т ь цього дослiдження обумовлюється, по-перше, 

вiдсутнiстю комплексного лiнгвiстичного опису лексики та морфологiï 

нiмецькоï пiдмови фiлософiï та необхiднiстю мати лексикон пiдмови 

фiлософiï як пiдставу для автоматичного реферування та перекладу 

текстiв зi вказаноï спецiальностi. По-друге, н о в и м   є вивчення у межах 

пiдмови iдеологiчноï та соцiально релевантноï лексики як особливоï 

низкочастотноï зони пiдмови та класифiкацiï цих одиниць за основними 

типами створення. 



 Таким чином, ця робота являє собою перше дослiдження, 

присвячене аналiзу iдеологiчно маркованоï лексики (далi IМЛ) у 

нiмецькiй пiдмовi фiлософiï та особливостям iï функцiонування пiд час 

iснування двох нiмецьких держав, що й становить  п р е д м е т  цього 

дослiдження. У недавньому минулому IМЛ вiдобр ажала iдеологiчну 

конфронтацiю фiлософських наук (у ФРН та НДР), зараз ця лексика є 

показником процесу iнтеграцiï фiлософських концепцiй та формування 

спiльноï iдеологiï в об'єднанiй Нiмеччинi. 

Головна м е т а роботи полягає у створеннi лексичноï моделi 

нiмецькоï пiдмови фiлософiï та видiленнi зi складу частотного словника 

iдеологiчно маркованоï лексики, вивченнi ïï загальних характеристик та 

закономiрностей використання у фiлософському текстi. 

Досягнення поставленоï мети передбачає вирiшення таких окремих 

завдань: 

- визначити мiсце та роль пiдмови фiлософiï та ï ï семантичний 

простiр; 

- iнвентаризувати та систематизувати вибiрку дослiджуваних текстiв 

з урахуванням ïх хронологiчноï iнформацiï; 

- описатилексико-семантичнi особливостi галузевих термiносистем 

та ïх вiдмiнностi вiд термiносистеми фiлософiï; 

- створити частотн ий словник нiмецькоï пiдмови фiлософiï; 

- отримати базову пiдмову фiлософiï; 

- видiлити з отриманоï моделi пiдмови IМЛ; 

- каталогiзувати IМЛ та прослiдкувати, як поводять себе  лексеми до 

та пiсля об`єднання Нiмеччини. 

Н а у к о в а     н о в и з н а дослiдження визначається ви бором IМЛ 

як об`єкта вивчення та ï ï якiсним аналiзом з точки зору частотностi. Н о в 

и м є розгляд IМЛ як особливоï низькочастотноï зони пiдмови та 



визначення ï ï мiсця у структурi пiдмови (морфолого-синтаксична та 

стилiстична стратифiкацiя лексики). 

М а т е р i а л о м дослiдження є тексти (вибiрка обсягом 192355 

слововживань) з фiлософських журналiв НДР та ФРН ( див. список 

джерел вибiрки). Л i н г в i с т и ч н и м    о б'є к т о м   стали  417 IМЛ, а 

також ряд iнших стилiстично маркованих лексем, якi були експлiкованi з 

текстiв, а також з отриманого частотного словника. 

М е т о д о л о г i ч н у   о с н о в у дослiдження складають 

концептуальнi положення про спiввiдношення спецiального та 

iндивiдуального при вивченнi мовних явищ та рiзноманiтних зв'язкiв у 

вiдображеннi дiйсностi. М е т о д и   дослiдження зумовленi метою та 

спецiфикою дослiджуваного матерiалу: структурно-семантичний аналiз, 

метод статистико-ймовiрнiсного моделювання, функцiонального аналiзу. 

В роботi використ овуються зокрема елементи контекстуального, 

компонентного, дистрибутивного та iншiх видiв аналiзу. 

Т е о р е т и ч н а   з н а ч и м i с т ь дисертацï ï полягає в тому, що 

результати дослiдження повиннi поповнити вже iснуючi уявлення в галузi 

статистичноï обробки тексту, лексичноï семантики, пiдмов науки та 

технiки. В роботi пiдтверджується теза  

про принципову рiзницю мiж природничими та гуманiтарними 

пiдмовами та ïх реалiзацiями. Дисертацiйне дослiдження являє собою 

конкретну розробку механiзмiв функцiонування iдеологiчно маркованоï 

лексики, яка розумiється як форма, що об`єднує у своєму значеннi 

денотативнi, си гнiфiкативнi та конотативнi  компоненти . 

П р а к т и ч н а   ц i н н i с т ь роботи. Отриманi результати можуть 

бути використанi як джерело для рацiонального вiдбору та органiзацiï 

учбового матерiалу, а також при складаннi учбових текстiв та вправ для 

студентiв-фiлософiв, що вивчають нiмецьку мову. Деякi висновки 



дослiдження можуть бути практичним пiдгрунтям для спецкурсу зi 

стилiстики науковоï мови та статистичноï лексикографiï. 

А п р о б а ц i я   р о б о т и. Основнi положення дисертацiï були 

складенi та обговоренi на конференцiях: "Основнi напрямки наукових 

дослiджень у педвузi" у Горлiвському держпедiнститутi iноземних мов 

(1992 р.) та "Контекстуальна взаємодiя мовних одиниць рiзнiх рiвнiв", 

органiзованих кафедрою нiмецькоï фiлологiï Киïвського державного 

педiнституту iноземних мов, на II-iй мiжнароднiй конференцiï "Мова та 

культура" у Киïвському державному унiверситетi iменi Т.Шевченка 

(1993 р.), на конференцiï "Теоретичнi та прикладнi аспектi викладання 

iноземних мов у технiчних вузах (1993 р.) в Одеському полiтехнiчному 

унiверситетi, а також на учбово-теоретичному семiнарi "Deutsche 

Lexikographie von den Anfängen bis Gegenwart" (1994 р.) у 

Гейдельберзькому унiверситетi (Нiмеччина). Результати дослiдження 

вiдображено також у восьми публiкацiях. 

О с н о в н i   п о л о ж е н н я,  якi виносяться на захист: 

1. Iдеологiчно маркована лексика є специфiчною особливiстю 

лексичноï системи нiмецькоï пiдмови фiлософiï. Це переважно 

низкочастотний шар, якому властивi як загальнi властивостi мовних 

одиниць, так i специфiчнi риси. У IМЛ об'єднуються такi компоненти 

значення, серед яких найбiльш вагомими є стилiстична забарвленiсть та 

експресивнiсть, що вiдображують та регенерують мовну ситуацiю в 

умовах наукового фiлософського тексту. 

2. Iдеологiчна маркованiсть лексики притамана не тiльки 

фiлософськiй термiнологiï, але й словам загального вжитку. 

Термiнологiчна лексика в пiдмовi представлена значним шаром, який 

включає до себе елементи багатьох гуманiтарних, а також деяких 

природничих дисциплiн. Саме фiлософська термiнологiя у пiдмовi тiсно 

взаємодiє з iншими утвореннями - суспiльно-полiтичною термiнологiєю 



та лексикою, що вiдрiзняється в iнших стилях мови: офiцiйному та 

газетно-публiцистичному. 

3. На рiвнi нейтральноï та термiнологiчноï лексики у пiдмовi 

вiдбувається процес динамiчного руху вокабуляра колишньоï НДР у бiк 

слiв ФРН, що обумовлено бiльш високим рiвнем розвитку економiки та 

науки, захiдноєвропейською iнтегрцiєю, особливостями культурного та 

освiтнього аспектiв. 

4. Специфiка семантичних змiн при переходi нейтральних 

/немаркованих/ слiв в одиницi мовлення поєднується з нерегулярним 

характером IМЛ. Тому жодна з проаналiзованих IМЛ не потрапила до 

складу базовоï пiдмови, тобто iдеологiчна маркованiсть лексики 

виявляється лише у одиниць низькочастотноï зони частотного списку 

лексики пiдмови. 

С т р у к т у р а   р о б о т и. Дисертацiя складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв, списка використаноï лiтератури, списка 

лексикографiчних джерел, списка джерел виборки та додатка. 

У  в с т у п i обгрунтовується вибiр теми, визначається iï 

актуальнiсть, видiляються об`єкт та предмет дослiдження, розкриваються 

мета i завдання роботи, ïï новизна, теоретичне значення i практична 

цiннiсть, формулюються положення, що виносяться на захист. 

У  п е р ш о м у р о з д i л i розлядаються принципи стратифiкацiï 

лексики, визначаються особливостi пiдмов гуманiтарних наук, дається 

характеристика природи iдеологiчноï маркованостi, матерiалу та 

методики дослiдження. 

Д р у г и й  р о з д i л повнiстю присвячений аналiзу частотного 

словника нiмецькоï пiдмови фiлософiï. Тематичнi групи та семантичнi 

поля, фiлософська термiнологiя, явища синонiмiï та антонiмiï 

дослiджуються з точки зору ïх вживаностi у текстi. 



У  т р е т ь о м у  р о з д i л i  дається характеристика засобiв 

iдеологiчноï маркованостi та аналiзу впливу соцiальних факторiв на 

розвиток лексичноï системи пiдмови фiлософiï. 

У в и с н о в к а х узагальнюються результати проведеного 

дослiдження, є вiдзначаються основнi особливостi прагматичних 

механiзмiв створення IМЛ, а також причини ïх застарiвання та зникнення. 

Д о д а т о к мiстить базовий частотний словник нiмецькоï пiдмови 

фiлософiï та список iдеологiчно маркованих лексем. 

О с н о в н и й  з м i с т  р о б о т и. 

Одну iз можливостей повноцiнного опису мовних одиниць з 

урахуванням всього комплексу факторiв представляє стратифiкацiя 

лексики наукового фiлософського тексту. Зробленi спроби вирiзнення 

семантичних категорiй та лексичних мiкросистем /Смирницкий 1956, 

Уфимцева 1962 , Степанова 1968, Денисов 1980, Бертельс 1982, Левицкий 

1988, Васильев 1990/ ще раз пiдкреслюють думку про головну 

особливiсть слова - бути елементом системи, займати мiсце у будь-якiй 

iєрархiï та характеризувати вiдношення одиниць рiзноï складностi 

/Солнцев 1971; 81/. 

Вивчений матерiал переконує в тому, що найбiльш значними для 

цього дослiдження будуть  с е м а н т и ч н а  та  с т и л i с т и ч н а 

класифiкацiï. Окремо стоïть питання розподiлу одиниць лексемного рiвня 

на пiдмножини – класи слiв – з метою урахування як можна бiльше 

пiдстав, тому що нi частини мови, нi члени речення не є системами, 

"жорстко" прив`язаними до будь-яких iнтерпретацiй. 

Проблеми класифiкацiï лексики найтiснiшим чином пов`язанi з 

функцiональною стратифiкацiєю мовних одиниць, тобто: 1/ переважною 

фiксацiєю одиниць за комунiкативними сферами, де вони 

використовуються; 2/ вiдношенням до мовленнєвоï практики окремих 

соцiальних груп. Тому виправданим стає розгляд питань вирiзнення 



лексико-семантичних категорiй у межах одного функцiонального 

середовища. 

Науковий функцiональний стиль як один з рiзновидiв 

функцiональних стилiв, є сферою, яка обслуговує наукову комунiкацiю та 

вiдповiднi об`єкти пiзнання. Розподiл на науково-технiчний та науково-

гуманiтарний пiдстилi /Цвиллинг 1986/ є доцiльним на пiдставi 

принциповоï рiзницi у вiдображеннi рiзних галузей та сфер суспiльного 

буття. 

Для вирiшення проблеми дослiдження науковоï мови, зокрема 

пiдмови фiлософiï, необхiдно вiдiбрати таке сполучення ïï морфологiчних, 

лексичних та iнших характеристик, що дало б можливiсть отримати 

цiлiсну картину мовних реалiзацiй. Це стає можливим тiльки через 

науковий текст як iнструмент чи результат спецiалiзованоï дiяльностi 

/Hoffmann 198; 357/. Специфiчними є також i деякi жанри фiлософського 

тексту, такi як: бiографiя фiлософа, рецензiя, in memoriam та iншi. В 

нiмецьких фiлософських журналах найбiльш типовими видами публiкацiй 

є "Abhandlung" (наукова стаття), "Diskussion" (дискусiя), "Bericht" 

(повiдомлення). 

Пiдмова фiлософiï привертала увагу попереднiх дослiдникiв з 

позицiй вивчення фiлософськоï термiнологiï епохи раннього 

Просвiтництва /Аликаев 1983/, мови класикiв марксизму /Бабенко 1965, 

Рашидова 1972, Лобов 1973, Панов 1972, Широкова 1978 та iншi/, 

суспiльно-полiтичних термiнiв як автономноï системи /Левковская 1960, 

Скворцов 197 /, системного дослiдження термiнологiï суспiльних наук 

/Соколова 1976, Горшкова 1979/, семантики полiтичного термiну 

/Николаев 1979, Сидоров 1986/, абстрактних понять /Харитонова 1988/, 

соцiально-iдеологiчноï маркованостi /Яковлева 1986, Розина 1977, Strauß, 

Zifonun 1985/. 



Пiд час розгляду особливостей реалiзацiï iдеологiчно маркованоï 

лексики суттєвим стає розумiння природи iдеологiчноï маркованостi. 

Поняття "маркованих-немаркованих" одиниць протилежне поняттю 

"природностi", а морфологiчна структура природна тодi, коли вона 

поширена, швидко адаптується до мовноï системи й вiдносно стiйка до 

змiн /Mayerthaler 1981; 2/. 

Маркованiсть виявляється стилiстично значущим явищем i 

характеризується наявнiстю компонента, що несе стилiстичну 

iнформацiю. В силу регулярних зв'язкiв мiж лексичними одиницями 

пiдмови iх системно-структурнi особливостi в певних соцiальних умовах 

можуть виконувати роль маркерiв соцiальноï оцiнки й сигналiзувати при 

цьому про основну ситуацiю використання маркованих одиниць. 

Iншим важливим показником для вирiзнення IМЛ стає частотний. 

Обробка текстiв вибiрки виявила картину розподiлу частот в ïх 

абсолютному вираженнi. 

Одиницею частотного словника /ЧС/ є лексема як сукупнiсть 

слововживань рiзних словоформ окремого слова. Отриманий ЧС у виглядi 

алфавiтного рангового списку мiстить 7529 слiв. До складу базовоï 

пiдмови ввiйшли 199 слова (частота до 10 включно), якi забезпечують 

"покриття" тексту на 92%. 

Результати дослiдження показали, що одиницi низькочастотноï зони 

словника мають безпосереднє вiдношення до iдеологiчно маркованоï 

лексики, оскiльки кiлькiснi характеристики слiв тiсно корелюють з ïх 

якiсними властивостями, тобто нейтральнiсть, тематичнiсть, стилiстична 

маркованiсть тощо /Тулдава 1987; 65/. 

Виходячи з гетерогенноï класифiкацiï лексики наукового 

фiлософського тексту, у  д р у г о м у  роздiлi дається докладний аналiз 

ЧС, зон високих та низьких частот. На цьому фонi визначаються найбiльш 

значнi лексико-граматичнi категорiï та класи слiв. 



Класи слiв – це бiльш багатоаспектнi та гнучкi утворення; вони 

характеризуються специфiчними властивостями i самi можуть належати 

до складу частин мови. Спецiальне розрiзнення частин мови й класiв слiв 

виправдано з точки зору даного дослiдження, яке має показати весь 

арсенал лексичних засобiв, що беруть участь у побудовi наукового 

висловлювання. 

Службовi слова, якi були розбитi на пiдмножини, можуть 

спiввiдноситися з групами дейксису. Так, до iнвентаря особового 

дейксису належать особовi, присвiйнi, заперечнi займенники. Особовi 

займенники: er - 1379, (де 1379 - абсолютна частота вживань), wir - 703, 

sie (sing.) - 636, sie (pl.) - 621, es - 58, ich 7 , du - 2 , ihr - 7. Прийсвiйнi: 

ihr(e) - 10 6, sein(e) - 95 , unser - 360, mein - 52, dein - 8, euer - 3. Заперечне: 

kein 17, Безособовий займенник es i неозначно-особовий man нараховують 

вiдповiдно 77 i 332 слововживань чи, i ,17%. Загальна кiлькiсть слiв у цiй 

групi складає 18, що "покриває" текст на 5,12% при загальному обсязi 

вживань 9859.  

До складу просторового дейксису ввiйшли: а) прийменники, що 

виражають просторове вiдношення, б) прийменниковi прислiвники, в) 

вказiвнi займенники. Кiлькiсть слiв у другiй групi дейксису складає 38, а 

загальна кiлькiсть слововживань - 12842. Вона "покриває" дослiджуваний 

текст на 6,67%. 

Склад текстового дейксису в дослiджуванiй пiдмовi виявився таким: 

а) сполучники й сполучнi слова :aber,auch, daß,denn, oder, sondern, und, 

weil тощо, всього 2 словa, об'єм 13178 СВ, б ) вiдноснi займенники : der, 

die, das, was, wie, wer, welcher , worauf, вiдповiдно 31 слово i 3816 

слововживань, в) прислiвники :da, dann,oft, heute,noch, etwa, sonst,bald, 

hier, wieder, jetzt, schon - 123 cлова i 7225 СВ , г) частки: zu , nicht, wohl,ja, 

gar, zwar,и др.- 6 i 3612 (з них лише частка nicht дає 2011 СВ), д) iншi 

прийменники anhand, aufgrund, wahrend - 15 i 706 . Всього в групi 



текстового дейксису загальна кiлькiсть слiв дорiвнює 212, а кiлькiсть 

слововживань 29315, якi покривають текст на 16,1%. 

Охоплення тексту дейктичними засобами вираження складає, 9%. 

Порiвнюючи також результати аналiзу груп дейктичноï лексики з класами 

слiв, виявляємо ïх приблизну рiвнiсть в загальному "покриттi" тексту 

(4,9% проти 7,39%). 

Кiлькiсть слововживань iменникiв у загальному складi вибiрки 

нараховує 3500 , що гарантує iм перевагу у вiдсотковому вiдношеннi 

порiвняно з iншими самостiйними та службовими класами слiв. 

Привертаючи увагу до граматичних класiв слiв, ми вiдзначаємо 

категорiю загальностi тобто клас загальних iменникiв, що служить 

найменуванню однорiдних предметiв: Mensch / 82/, Jahr /266/, Mann /136/, 

Weg /123/, Frau /112/, Teil /110/, Ende /7 /, Sache /6/, Wort /59/ Rede / 8/, Tat 

/ 6/, Antwort / /, Platz /37/, Hilfe /3 /, Tag /31/, Stadt /21/, Beruf /16/, Kopf /13/ 

та iншi. 

Протилежнiсть загальним складають власнi iмена. ¤х зареєстровано 

897. Власнi iмена рiвномiрно розташованi у межах вибiрки. 

Виявилося, що у текстi середнiм обсягом 2500 СВ вони 

використовуються приблизно 37 разiв, що складає 1, 8% вiд загальноï 

кiлькiстi словоформ. 

Група абстрактних iменникiв, якi називають дiю або ознаку 

незалежно вiд чинника чи носiя ознаки, у фiлософських текстах досить 

велика: Bewegung /312/, Zeit /220/ Begriff /200/, Denken /161/, Bewußtsein 

/123/, Sinn /115/, Erkenntnis /93/, These /72/, Materie / /, Gefuhl /3 /, Logik 

/33/, Beweis /29/, Utopie /26/, Substanz /25/, Wiederspiegelung /22/, Definition 

/20/, Paradox /20/ та iн. 

Окрему групу в стратифiкацiï iменникiв займають iмена, об'єднанi за 

ïх словотвiрними елементами: -tum Burgertum /32/, Christentum /32/; 

узагальненi: -tie Autokratie /36/, Bourgeosie //, Ideologie /50/, Kategorie /10 /, 



Materie /44/, Ontologie /163/, Utopie /26/, а також i з iншомовними 

суфiксами: -at: Postulat /28/, Resultat /35/; -or: Autor /59/, Professor /21/; 2-

iv: Motiv /21/, Kollektiv /20/; 2 -um: Kriterium /29/, Spektrum /19/; us: Kultus 

/17/, Modus /22/; -tur: Kultur /7 /, Natur /269/ та рядом iнших. 

Дiєслово займає друге мiсце пiсля iменникiв (усього було 

зареєстровано 36 слова, якi складають 1790 слововживань). В результатi 

статистичноï обробки та локальних експериментiв виявлено превалююче 

положення особових форм дiєслiв та форм активу. Форми пасиву 

займають лише 1/10 частину вiд усiх особових форм i не є типовими для 

гуманiтарних пiдмов взагалi. 

Серед часових форм у нiмецькiй пiдмовi фiлософiï основне мiсце 

займає презенс. Iз фрагменту тексту обсягом 2000 СВ було зареєстровано 

1518 особових форм презенса, тобто /75,9%/, перфекта - /2,03%/. Iншi 

форми дiєслiв - плюсквамперфект та футурум - складають вiдповiдно 105 

чи 5,27%. 

Важливi квалiфiкуючi та оцiннi конституенти наукового 

фiлософського тексту - прикметники - найчастiше вiдрiзняються всього на 

пiдставi iх словотворчих суфiксiв: -ig: eindeutig / 1/, geistig /10 /, notwendig 

/156/, selbstandig / 3/; -lich: burgerlich /221/, freilich /69/, gesellschaftlich 

/510/, naturlich /129/, unterschiedlich /109/, wesentlich /105/; -isch: 

antagonistisch / 9/, demokratisch /169/, dialektisch /90/, franzosisch /60/, 

historisch /281/, imperialistisch /28/, kapitalistisch /123/, kommunistisch /150/, 

materialistisch /67/, okonomisch /106/, politisch /507/, praktisch /71/, 

sozialistisch /160/, theoretisch /163/; -ell: aktuell / 2/, individuell /85/, kulturell 

/36/; -al: global / 5/, liberal /32/, radikal / 5/, real /112/, -bar: sichtbar /32/, 

unmittelbar /102/; -iv: intensiv /23/, negativ /29/, objektiv /1 8/, relativ /51/, 

subjektiv /79/; -sam: wirksam /25/; -los: sinnlos /3 /. 

 У складi прикметникiв зареєстрованi сполучення, якi мають у собi 2 

компоненти, що є рiвнозначними за змiстом i формують складнi чи 



дифузнi означення: philosophisch-geschichtlich, sozial-demokratisch, sozial-

okonomisch, wissenschaftlich-technisch та iншi. 

Прислiвники поряд з прикметниками сприяють збагаченню лексики 

всього тексту описовими характеристиками. 123 прислiвника 

вiдповiдають 7225 СВ, що гарантує "покриття" тексту на 3,75%. Цей 

показник не є дуже великим, але ж самi слова у своïй окремостi мають 

високу вiдносну частоту. Середнiй показник використання, розрахований 

як вiдношення кiлькостi слововживань до суми рiзних слiв, визначається 

числом 1/58,7 i є одним з найбiльш високих для всiєï пiдмови. 

Бiльшiсть прислiвникiв є унiверсальними для багатьох пiдмов науки 

та технiки i не вiдносяться до будь-якого стилiстичного шару лексики: 

hier /160/, immer /77/, etwa /6 /, heute /52/, da /51/, insbesondere /50/, dort / 6/, 

damals /3 /. 

Дослiдження у галузi лексичного складу наукових текстiв /Глушко 

1970, Шубова 1970, Береснев 1973, Fleischer 1973, Erk 1975, Wuster 1991/ 

дозволяють видiлити 3 шари лексики: 1.) нейтральний, 2.) загально-

науковий, 3.) термiнологiчний. Основнi пiдсистеми природознавчих i 

точних наук можуть зазнавати змiн у тематичному планi порiвняно з 

аналогичними пiдсистемами гуманiтарних дисциплiн. 

Нейтральна лексика використовується в усiх функцiональних стилях 

мови й у всiх сферах спiлкування. З iменникiв до цiєï групи належать: 

Arbeit /223/, Frau /112/. Anfang /86/, Buch /86/, Dialog /8 /, Еnde /7 / та iн. У 

дiєслiв цю групу формують: geben /380/, gehen /152/, finden /126/, bringen 

/12 /, denken /105/, fragen /7 /, arbeiten /52/, beginnen / 6/, fallen /36/, befinden 

/31/.  

З прикметникiв до цього вiдносяться: beide /96/, einfach /86/, breit 

/76/, alt /73/, falsch / 9/. einig /39/, ewig /38/, eng /30/, direkt /2 /, doppelt /18/, 

echt /17/, arm /17/.  



Прислiвники, якi потрапили до базового частотного словника, 

практично усi будуть стилiстично нейтральними : bereits /101/, dann /61/, 

eigentlich /58/. besonders /52/, da /51/, dort / 6/, bald /33/, bekanntlich /26/, 

durchaus /2 /, ausschließlich /21/. 

Лексика загальнонаукового вжитку, хоча i використовується у iнших 

сферах, вiдноситься до елементiв насамперед наукового стилю i має 

вiдносно високу частоту використання, i поряд з термiнологiчною 

лексикою складає ядро словника будь-якоï пiдмови. 

У бiльш загальних галузях науковоï лiтератури (фiлософiï, iсторiï, 

теологiï та iн.) коло цих слiв набагато бiльше. Щодо фiлософiï, справа 

ускладняються ще й тим, що межi нейтральноï, загальнонауковоï i 

термiнологiчноï лексики надзвичайно "розмитi". У лексичнiй системi 

стилю термiнологiчна лексика є величиною, яка постiйно змiнюється.  

Семантичнi поля ми видiлили у межах тематичних груп (ТГ), що 

стає можливим завдяки використанню рiзних методик. У нашому випадку 

оптимальним буде засiб формування СП за допомогою спiльноï лексеми у 

складi складного слова. Спiльна лексема є основним показником, носiєм 

змiстовоï iнформацiï (домiнантна лексема) того чи iншого семантичного 

поля. У ролi домiнантноï лексеми виступає переважно другий компонент 

складного слова.  

Усього за останнiм компонентом було видiлено 216 мiкро- та 

макрополей загальним обсягом 1070 рiзних слiв. Перший компонент 

композита також може бути у ролi домiнанти, наприклад, Klassenaktion, 

Klassenauseinandersetzung, Klassenbewußtsein, Klassencharakter, 

Klassenspaltung та iншi (всього 30 слiв у полi). 

Найбiльш обширне СП утворюють слова iз спiльною лексемою -

arbeit: Bildungsarbeit, Doppelarbeit,Eigenarbeit, Erwerbsarbeit, 

Forschungsarbeit, Gedankenarbeit, Hausarbeit, Industriearbeit / всього 21 



слово, 507 СВ /. Звертають увагу також поля на базi лексем: Ideologie /50 

слiв/, Krieg /6 слова/, Diktatur /20 слiв/. 

Одним iз факторiв, що визначає науковий функцiональний стиль, є 

термiнологiчнiсть його лексики. Термiни можуть бути багатозначними в 

межах однiєï пiдмови й спiльними для рiзних наук, звiдки виникає 

властивiсть полiфункцiональностi, тобто здатностi належати рiзним 

термiнологiчним полям. 

В силу своєï семантичноï ємкостi термiни часто замiнюють довгi 

дефiнiцiï чи словосполучення. Стосовно фiлософського термiну це 

вiдбувається далеко не завжди. Причина цього - iндивiдуальне 

наповнення змiсту, рiзне тлумачення положень i понять, а також 

необхiднiсть використання в фiлософському текстi складних та 

аналiтичних форм вираження. 

В фiлософських текстах застосовуються одиницi, що не мають 

гострого термiнологiчного визначення, наприклад, politisches Klima, 

Friedensinitiative, Avantgarde. Така лексика досить унiверсальна, вона 

використовується не в однiй, а в декiлькох пiдмовах й функцiональних 

стилях.  

Названий лексичний прошарок на даному етапi зазнав значних змiн, 

зумовлених, в першу чергу, причинами позамовного характеру, що 

полягають в iнтенсивнiй деiдеологiзацiï багатьох сфер людського життя й 

нiвелюваннi деяких суспiльно значущих понять. 

Разом з тим, термiнологiчними залишаються назви течiй i напрямкiв 

у фiлософiï, якi склались iсторично протягом кiлькох рокiв. Бiльшiсть слiв 

цiєï групи вмiщено в базову пiдмову фiлософiï, якi мають абсолютну 

частоту входжения бiльше 11: Atheismus /16/, Atomismus /17/, Deismus 

/11/, Dogmatismus /28/ i т.д. 

В сучаснiй фiлософськiй термiнологiï нiмецькоï мови проходить 

велика робота, здiйснювана зусиллями всiх без винятку фiлософiв 



стосовно усунення традицiйних дещо застарiлих понять, що втратили свiй 

змiст з-за вiдсутностi iстиного змiсту. ¤х мiсце займають такi позначення, 

як Ur-Ich, Sich-Bewußt-Haben, Es-ist-so-Satz, Über-Ich, Auf-sich-selbst- 

Gestelltsein та iншi, якi пiдкреслюють морфологiчну мотивованiсть i 

визначаються як оптико-графiчнi елементи стилiстичного видiлення, що 

не призначенi для словникiв i характернi для сучасних номiнативних 

процесiв /Starke 1993; 60/. У загальному обсязi власне фiлософськими 

термiнами в межах iменникiв виявились 216 слiв (1,55%), решта (58, 5%) 

належать термiносистемам iнших наук. 

Одним iз найважливiших завдань дослiдження є визначення мiсця й 

ролi низькочастотноï зони ЧС пiдмови фiлософiï. Проведене дослiдження 

показало, що 417 iдеологiчно маркованих одиниць не значним чином 

вiдображують експресивний потенцiал наукового тексту, так i в повнiй 

мiрi не пiдлягають класифiкацiï i структуруванню.  

Практика вказує присутнiсть в середньому на однiй сторiнцi тексту 

двох-трьох маркованих одиниць, що вiдповiдає,35-0,55% об'єму вибiрки 

приблизно в 20 сторiнок. 

IМЛ, яка розкладається формально на оцiннi слова й прагмеми, в 

загальнiй масi проаналiзованих слововживань /192355/ в кiнцевому 

рахунку дає також дуже низький показник -,216 %. Навряд чи можливо й 

доцiльно наводити данi щодо кожноï одиницi, оскiльки проблематичною 

й складною залишається сама класифiкацiя й структурування цих 

одиниць. 

В структурi IМЛ, як i очiкувалось, центральне мiсце зайняли 

iменники: (309 од. чи 7 ,1%), прикметники вiдповiдно (69 чи 16,5 %), 

дiєслова (3 чи 8,15%) , iншi (5 чи 1,19%). Форми синтаксису складають 

6,5% чи 27 одиниць. 



Особливiсть використання IМЛ в мовленнi полягає в тому, що 

фiлософськi тексти тiсно корелюють зi всiм комплексом комунiкативних 

засобiв. Нами видiленi кiлька видiв засобiв вираження IМЛ. 

Морфолого-синтаксичнi засоби вираження iдеологiчноï 

маркованостi передбачають усвiдомлення чи контекстуальне визначення 

морфологiчних i семантичних особливостей мотивацiï. Морфологiчна 

мотивацiя може вiдбуватись на основi поширених словотвiрних моделей, 

наприклад, суфiксiв -ie, -ieren (Philosophie, philosophieren), -heit (Freiheit), -

er,-in (Leser, Leserin). Нове значення складного слова випливає iз значень 

слiв, його складаючих, звичайно з певними вiдхиленнями, якi вимагають 

знання й розумiння всього комунiкативного контексту (Schwarz-Weiß-

Technik, Neufunfland та iншi). 

Найбiльш унiверсальною схемою для впорядкування лексичних 

засобiв в экспресивно-оцiнному слововживаннi є ïх розподiл за основними 

прагматичними функцiями. Цi функцiï базуюються в основному на 

загальнологiчних опозицiях, що склалися в структурi людського 

iнтелекту. Стилiстична стратифiкацiя лексики дозволяє видiлити серед 

IМЛ пiд цим кутом зору ïх пiдвиди: оцiнно-референтнi слова i прагмеми. 

Останнi являють собою зрощення значень, коли предметний i оцiннний 

компоненти виявляються нiби жорстко зв'язаними в умовах специфiчноï 

прагматичноï ситуацiï, яка визначається iдеологiєю автора повiдомлення. 

Порiв.: Planwirtschaft Wildwirtschaft (про два шляхи розвитку економики). 

До суми факторiв, якi впливають на таке вживання, в першу чергу 

сюди належать особливi механiзми словотвору в нiмецькiй мовi й 

прагматичнi регулятори, якi дiють в умовах фiлософського тексту. 

Найбiльш поширеним серед проаналiзованих нами лексем процес 

"опредмечування" оцiнностi виявився у видiленнi цiлих групп слiв. 

Пiдставою для ïх вичленення стали семантико-словотвiрнi моделi з 

особливими диференцiальними ознаками (Dunstkreis der Macht, die Weite 



des Globus, Martyrer der Friedensidee, Evangelium des Krieges, Mandat des 

Himmels, Gespann von Utopien i т.д.) 

Окремi прагмеми являють собою складнi синтаксичнi утворення й 

можуть бути заголовками чи використовуватися в ролi переконливоï 

пропаганди концептуальних положень: Unser Denken ist ein Werkzeug. 

Стилiстичнi засоби вираження iдеологiчноï маркованостi 

вiдображують тi особливостi вживання, якi набуває слово внаслiдок ïх 

переважного вживання в рiзних сферах. 

На цiй пiдставi до разряду IМЛ потрапляють стилiстично забарвленi 

й зниженi одиницi, що несуть в собi емотивний заряд: abspeisen, 

ausfechten, feuern, kraß, verklaren, Rüstungstaumel.  

Спiльною для них буде виразна сила слова, втiлена в рiзних за 

семантикою й структурою стилiстичних фiгурах. Iнодi оцiнки можуть 

нести яскраво виражений класовий характер, допускаючи виявлення 

iндивiдуальних авторських особливостей, що полягають у вибiрковостi 

об'єктноï конкретизацiï, типовоï для видань "лiвого" спрямування в 

сполученнях типу: Allmacht marxistischer Lehre, Wolfsgesetz des 

Kapitalismus, schicksalvoller Wendepunkt, Schlammflut des Volkerhaßes i т.п. 

Розвитку експресивних властивостей в семантицi слова служить i 

його метафоризацiя, створювана, як правило, на основi образу. 

Незважаючи на регламентований характер науковоï мови, вона все ж не 

позбавлена такого роду засобiв: Siebenmeilenstiefel, Ideennirvana, Nebel 

von Begriffen i т.д. Образним може вважатися слово чи вираз, з яким 

пов'язанi уявлення, спiльнi для мовного колективу, тобто узуальнi.  

На абстрактному рiвнi значення специфичнi елементи таких метафор 

проглядаються не дуже чiтко. Вони вiдрiзняються своєю контекстуальною 

i ситуативною зумовленiстю (Geruchtesuppe, Kommunistenschweine, 

Folterstube der deutschen Gastronomie та iншi). 



Останнiм часом помiтна тенденцiя типова у використаннi метафор 

не тiльки в iменникову вживаннi, але й у дiєслiвному: Das Unternehmen 

schreibt rote Zahlen. Таке поширення метафоричних засобiв не тiльки 

виправдане, воно сприяє також експресивному видiленню мовних 

одиниць в текстi: Mutter Erde sagt: Vater Rhein stirbt. 

Кiнцева експресивнiсть слова визначається контекстом. Порiвняння, 

поряд з метафоризацiєю, є одним iз засобiв конкретизацiï емоцiй, що 

пiдсилюють ïх вiдображення в текстi: Philodox, Freund der bloßen Meinung. 

Науковий контекст не є винятком для вживання засобiв такого роду. Як 

об'єкт порiвняння використовуються найрiзноманiтнiшi предмети i явища 

дiйсностi, а також слова, що ïх позначають i мiстять семантичнi ознаки, 

якi корелюють зi змiстом метафоричного слова: polemische Feder, 

atemraubende Logik. 

У пiдмовi фiлософiï були знайденi також дiєслова з не досить 

типовою для них семантикою "iстоти" в значеннi актуальних процесiв 

дiйсностi. В результатi виявляється широка палiтра тонiв та вiдтiнкiв, що 

пiдсилюють ефективнiсть сприймання iнформацiï: entspringen, 

eindeutschen, erdiskutieren. 

Вимоги ведення науковоï дискусiï зовсiм не виключають певноï мiри 

компресiï при аргументацiï, складниками процесу якого є вiртуальнiсть та 

схематичнiсть. Останнi являють собою грунт для манiпулявання 

суспiльною свiдомiстю у сферi iдеологiï. Серед найбiльш 

розповсюджених прийомiв вiдрiзняються клiше та тривiалiзацiя. 

Суть явища к л i ш е полягає в тому, що одне поняття засвоюється 

легше, нiж два чи декiлька. Ця мовна та мисленнєва операцiя у лiнгвiстицi 

стає своєрiдною моделлю, яка свiдчить про авторське ставлення до питань 

iсторiï, взаємовiдношень народу та держави. Клiше стають неначе 

проекцiєю iдеологiчних постулатiв та комунiкативних намiрiв i в жоднiй 

мiрi не можуть квалiфiкуватися як спрощена форма засобiв опису: Oder ist 



es der Rausch des theoretischen Ratsels, das Staunen angesichts des 

Paradoxons, was sie mit diesem W o r t o p i u m ohne Hand und Fuß, mit dem 

sie am Unsagbaren entlangmanovrieren, nachzuahmen versuchen. 

Бiльш помiтною формою реалiзацiï IМЛ стає  т р и в i а л i з а ц i я 

структур мовлення, яка розглядається як особлива технiка, спрямована на 

вплив свiдомостi читача. Вона зустрiчається тодi, коли ступiнь 

рацiональностi системи не перевищує певного критичного рiвня, при 

якому тривiальнi конструкцiï легко вiдтворюються на пiдставi нестачi 

соцiальноï iнтеракцiï /Кock 1972/. 

Конкретнi приклади тривiалiзацiï можуть бути знайденi у лiтературi 

останiх рокiв, де досягнення мети супроводжується оволодiнням 

свiдомiстю без жодних зусиль, i в той же час не знижує ланку рацiонально 

необхiдноï свiдомостi. 

Запозичений фразеологiчний греко-латинський фонд, який зазнає в 

теперешнiй час значних змiн, дає мiсце припливу лексики з англiйськоï та 

французськоï мов: gemeinsames europaisches Haus, simple Machtwechsel, 

Go-in, social ranking та iншi.  

Неологiзми властивi, в першу чергу, соцiальнiй фiлософiï з ïï 

полiтичною i соцiально-економiчною тематикою: Teamwork, 

Lobbysierung, Marktchance, Topos i т.д. В ЧС увiйшли слова, що 

позначають соцiально релевантнi поняття, але мають рiзну звукову 

(графiчну) оболонку: (НДР) Kriegsbrandstifter, Militarist, NATO-Bischof, 

Spalter, Revanschist, Ultra; (ФРН) - Мachthaber, Marionettenregierung, 

moskauhorig, Schandmauer, Linientreuer, Satellitenregime. Навiть 

найповерховiше порiвняльне прочитання фiлософських текстiв обох 

систем дозволить констатувати наявнiсть двох стилiстичних варiантiв 

нiмецькоï пiдмови фiлософiï. 

В 70-80-е рр. iдеологiчнi розходження двох систем були перенесенi й 

на сферу мови, що й вiдiграло свою роль в "полiтичному розмежуваннi" 



(politische Abgrenzung) двох краïн i стало результатом рiзного тлумачення 

окремих понять. Зробленi вже першi спроби аналiзу таких рiзночитань 

/Hellmann 197 , Hellmann 1990/. Показово, що найбiльше зазначають 

впливiв у планi iдеологiï найменування з таких сфер як полiтика, 

культура, освiта, тобто областей, з якими безпосереднє корелює 

фiлософська наука. 

Семантичнi диференцiацiï в галузi полiтики й iдеологiï зафiксованi 

також у лексикографiчних джерелах. Проаналiзованi словники К.Дудена 

/Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdworter, 

Mannheim 1961 та   Der große Duden, Lepzig 1957/. 

дозволяють порiвняти основнi словниковi вiдмiнностi, якi 

визначаються iснуванням двох iдеологiй, передусiм на пiдставi 

розширення дескриптивного значення: Blasphemie - Duden West (1961): 

Gotteslasterung; verletzende Außerung über etwas Heiliges Duden Ost (1957): 

Beschimpfung, Verhöhnung v. Personen, Überzeugungen und Brauchen, die 

allgemeine Verehrung genießen. 

У схiднонiмецькому Дуденi значення слова Blasphemie булo 

поширенo iз релiгiйноï сферi на нерелiгiйну. У випадку зi словами 

Kapitalismus, Pazifismus, Determinismus та iн. можна було спостерiгати 

звуження значення як засобу уточнення. Згiдно з марксистськими 

тлумаченнями деяких понять окремi лексеми отримали такi дефiнiцiï, якi 

були буквально взятi з творiв К. Маркса i Ф. Енгельса. 

Iнший клас семантичних вiдмiнностей стосується емотивного 

значення слiв, якi використовуються в позитивному чи негативному 

значеннях. Порiвн.: westlerisch - Duden West (1961) (betont) westlerisch 

gestellt; Duden Ost (1957) westeuropäischen politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Einrichtungen sowie Anschauungen (kritiklos) zugeneigt. 

Аналiз диференцiацiй обох словникiв показує не тiльки вiдмiнностi у 

значеннях слiв, але й у слововживаннi. Все це спричиняє зникненню слiв. 



В Ост-Дуденi, наприклад, вiдсутнi такi iдеологiчно "неприйнятнi" слова, 

один з компонентiв яких викликає вiдхилення вiд правильного партiйно-

фiлософського тлумачення: Volksglaube, Volksempfänger та ин. Деякi 

слова зовсiм виключенi чи змiненi на iншi: Klasse (Ost) - Stand (West). 

У Вест-Дуденi навпаки такi слова як Klassenkampf, klassenverbunden, 

Monopolherr, Werktatige використовуються все рiдше, а такi як Vereledung 

чи Monopolkapitalismus вiдсутнi зовсiм. 

За передбаченнями, 80 вiдсоткiв словника колишньоï НДР 

зазнаватиме вимирання /Oschlies 1991; 67/, оскiльки зникає зацiкавленiсть 

певноï соцiальноï групи чи колективноï свiдомостi, детермiнованих 

соцiальною ситуацiєю /Швейцер 1976; 105/. 

Комплексне вивчення IМЛ в нiмецькiй пiдмовi фiлософiï в контекстi 

теорiï словникового складу дозволило встановити, що IМЛ притаманi, в 

принципi, тi ж властивостi й характеристики, що й iншiй стилiстично 

маркованiй лексицi. Однак специфiчнi умови наукового тексту 

дозволяють по-новому поглянути на IМЛ як з точки зору вiдображення в 

нiй полiтичноï семантики, так i середовища ïï функцiонування - наукового 

функцiонального стилю. 

Завдяки актуалiзацiï значень IМЛ, значним чином змiнюються 

загальнi властивостi наукового тексту. Притамана науковому 

функцiональному стилю точнiсть та економiчнiсть замiщуються 

дифузнiстю й об'ємнiстю аргументацiï. Використання при цьому IМЛ 

пiдвищує потенцiал експресивного висунення, а разом з ним i 

концептуального й iдеологiчного "ангажементу". В рамках iдеологiчного 

тексту, власне яким i є фiлософський текст, IМЛ стає засобом компресiï та 

мовноï економiï, що в науковiй комунiкацiï пiдвищує ефективнiсть 

механiзмiв обробки iнформацiï й вимагає бiльш досконалих навичок 

декодування тексту. 
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Исследование идеологически маркированной лексики /ИМЛ/ 

осуществляется на основе стратификации лексики подъязыка и 

экспликации наиболее частотных классов слов и стилистических слоев. В 

работе делается попытка определения свойств и границ нейтральной, 

общенаучной и терминологической лексики. На основе анализа 

частотного словаря ИМЛ систематизируется по основным структурным и 

семантическим типам.  
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The paper studies the lexical stratification of the philosophical text and 

explicates on its basis the most frequent word classes. The analysis is also 

focused on the stylistic aspect in defining the features and borders of the 

neutral, common scientific and terminological units. Ideologically marked 

lexics is shown as a low frequent zone of the vocabulary and classified into 

structural and semantic types. 

Ключовi слова (key words): нiмецька мова, науковий функцiональний 

стиль, лексична стратифiкацiя, частотний аналiз, полiтична семантика 

(German, scientific style of the speech, lexical stratification, freqency analyses, 

political semantics). 
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