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Частотність асоціативних реакцій, що актуалізують реалії мовної та концептуальної картин 
світу, свідчить про динамічність та гнучкість розглянутого концепту. 

Отже, подальше дослідження домінантних складових концепту Чорне море з позицій 
цілісності, динамічності та ієрархічної підпорядкованості видається нам перспективним та 
важливим. 
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ЕТНОЦІННОСТІ У МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ (НІМЕЦЬКО-
УКРАЇНСЬКІ МОВНІ ПАРАЛЕЛІ) 

Михайло ГАВРИШ (Київ, Україна) 
В статті розглядається проблематика детермінації світосприйняття мовною картиною світу 

відповідного етносу. На засадах зіставного аналізу німецькомовних позначень певних суспільно-
політичних явищ та їх відповідників в українській мові ідентифіковано етноспецифічні, історично 
обумовлені відмінності в семантиці порівнюваних лексичних одиниць та зроблено висновок щодо 
тенденцій номінативних процесів: в українській мові переважає пряме називання денотатів на відміну 
від німецькомовної вербалізації з відображенням їхньої функціональної призначеності. 

Ключові слова: мовна картина світу, етнос, асоціативне мислення, етноспецифічний компонент 
семантики, національна свідомість, культурні цінності, порівняльний аналіз.  

В статье рассматривается проблематика детерминации мировосприятия языковой картиной 
мира соответствующего этноса. На основе сравнительного анализа немецкоязычных названий 
определенных общественно-политических явлений и их соответствий в украинском языке 
идентифицированы этноспецифические, исторически обусловленные отличия в семантике 
сравниваемых лексических единиц и сформулирован вывод о тенденциях номинативных процессов: в 
украинском языке наблюдается преимущественно прямое обозначение денотатов в отличие от 
немецкоязычной вербализации с отражением их функциональной предназначенности.   

Ключевые слова: языковая картина мира, этнос, ассоциативное мышление, этноспецифический 
компонент семантики, национальное сознание, культурные ценности, сравнительный анализ. 

This article is devoted to how the perception of the world is determined by the linguistic worldview of a 
particular ethnicity. A comparative analysis, in which terms in German reflecting some socio-political 
phenomena were contrasted with their correspondences in Ukrainian, was able to identify ethnically specific, 
historically conditioned differences in the semantics of the compared wordpairs. This led to the conclusion 
about tendencies in the nomination process: a direct denotation prevails in the Ukrainian language, whereas 
in German the functional purpose lies in the foreground. 

Key words: Linguistic worldview, ethnicity, associative thinking, ethnically specific semantic component, 
national consciousness, cultural values, comparative analysis. 

Інтернаціоналізація та глобалізація – це об’єктивні динамічні процеси, що визначають 
тенденції розвитку у всіх сферах існування сучасного світу та обумовлюють постійні й все 
частотніші контакти представників різних культур. За таких обставин пріоритетною стає 
проблема міжнародного порозуміння, досягнення якого, як свідчить досвід, ґрунтується на 
усвідомленні як власних національних особливостей, так і етнічних звичаїв інших народів та 
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формуванні на базі цих знань адекватних стратегій толерантної комунікативної поведінки. 
Суттєвим чинником пізнання етноспецифіки є проникнення в мовну картину світу її носія, 
яку ми трактуємо як сукупність уявлень про світ, яка протягом певного періоду існує в 
свідомості певного мовного колективу і відтворюється відповідними лінгвістичними 
етноспецифічними засобами, тобто це певний спосіб сприйняття та концептуалізації світу. 
Іншими словами, в мовній картині світу можна вбачати результат людської когнітивної 
діяльності, що формується під впливом численних факторів, зокрема, природних умов, 
успадкованих історичних традицій, політичного світогляду, рівня попередніх знань тощо. 

Таким чином, проблематика мовних картин світу залишається актуальною, а динаміка 
міжнародних взаємозв’язків і співпраці змушує прискіпливіше звернутися до їх 
етноспецифічної складової, адже, як випливає з попередніх міркувань, «мовні засоби, які має 
у своєму розпорядженні людина, детермінують її сприйняття» оточуючого середовища 
[1, с. 7], наслідком чого є відображення у мовній картині світу духовної культури етносу 
певного періоду. Отже, мовна картина світу – це, по своїй природі, універсальне явище, яке 
постійно розвивається і з часом зазнає змін, але по суті – це етноспецифічний феномен, який 
несе інформацію про історичні засади становлення певного етносу та дозволяє зрозуміти 
його світоглядні позиції, образність мислення та методи аргументації, соціальні ролі та 
пов’язані з ними норми поведінки, організацію праці і відношення до праці, стереотипи, 
умовності, цінності, сприйняття простору та часу тощо. 

Пропонована стаття написана в рамках саме зазначеної вище проблематики, висхідним 
предметом її дослідження є низка німецькомовних лексичних знаків та словосполучень, що 
відображають реалії суспільно-політичної сфери, а мета полягає у розкритті – на засадах 
порівняльного аналізу – відмінностей в україномовному позначенні аналогічних реалій та 
з’ясуванні специфічних рис світобачення / світотрактування обома етносами. Необхідно 
вказати також на практичну необхідність й доцільність таких порівняльних студій, адже 
безпосереднім поштовхом до цієї роботи стали спостереження автора у його перекладацькій 
діяльності щодо глибшого й достовірнішого розуміння українцями (високопосадовцями) 
певних ситуацій і процесів при розтлумаченні їм дослівних значень німецькомовних 
позначень певних явищ, предметів чи об’єктів. 

Характерною ознакою мовних картин світу, як вже йшлося вище, є той факт, що вони 
відбивають національно-культурні особливості в асоціативному мисленні, в образному 
сприйнятті дійсності представниками відповідного етносу, що в багатьох випадках 
підтверджується функціонуванням в мовах так званих лінгвокультурем, тобто мовних 
одиниць, які не тільки вербалізують певне значення, але й несуть в собі «національну 
інформацію про культурні цінності, реалії тощо» [2, с. 9]. Те особливе / характерне в 
соціокультурному бутті одного етносу, що відображають лінгвокультуреми, є зазвичай 
лакуною в інших мовних картинах світу, а тому їх розуміння і переклад потребують знань з 
різних сфер розвитку людства. 

Переконливим прикладом у цьому контексті є офіційна німецькомовна назва 
Швейцарії – Schweizerische Eidgenossenschaft, яка сучасною політичною – і не тільки 
українською – мовою перекладається як Швейцарська Конфедерація.  

Виникнення цієї назви пояснюється легендою, згідно з якою датою заснування 
Швейцарії вважається 1 серпня 1291 р., коли три представники трьох долинних 
німецькомовних територій Урі, Швіц та Унтервальден, що примикають до 
Фірвальдштетського озера, зустрілися, щоб утворити оборонний союз проти ворогів. В 
найстарішому письмовому джерелі про цю подію (Weisses Buch zu Sarnen, близько 1470 р.) 
наголошується, що ці троє поклялись бути вірними і правдивими у взаємовідносинах та 
заради перемоги не жаліти ні свого життя, ні майна – «… schwuren einander Treu und 
Wahrheit, und ihr Leben und ihr Gut zu wagen» [цит. за: 5, с. 145]. Отже, згідно з первісним, 
німецькомовним значенням Швейцарія – це клятвений союз / клятвене товариство, адже 
німецька лексема der Eid означає «клятва». 

«Конфедерація» є звичним та «сухим» поняттям, що відображає засади політичного 
устрою Швейцарії; на противагу йому «Eidgenossenschaft» («клятвений союз») – це лексема з 
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яскравим емоційним забарвленням, яка містить посилання на історичні витоки країни та 
дозволяє зрозуміти «філософію» її сучасного устрою, особливості самосприйняття та 
світобачення її громадян.  

Клятву на вічну вірність і взаємопідтримку добровільно склали представники рівних за 
статусом поселень; і саме ці ідеї / цінності витримали всі випробування історичним 
розвитком і до теперішнього часу визначають життєустрій швейцарського народу. Саме тому 
в «Швейцарському клятвеному союзі» домінуючими є принципи рівноправ’я та 
суверенітету: усі кантони – незалежно від площі та кількості населення (а ці величини 
варіюють у досить широкому діапазоні) – мають однакові права та високу ступінь 
незалежності і представлені однаковою кількістю депутатів (двома) у другій палаті 
Національних зборів (парламент) – Раді кантонів. Держава ж виконує лише делеговані їй 
кантонами функції, через що у Швейцарії де-юре немає столиці: у Конституції зазначено 
лише, що місцезнаходженням Парламенту та Уряду є місто Берн. 

Думка «товаришів по клятві» – а саме так нерідко називають громадян Швейцарії, нім. 
Eidgenossen – є вирішальною при формуванні внутрішньої та зовнішньої політики: 
щоквартальні референдуми (на державному та кантональному рівнях, а також безпосередньо 
в громадах), які відбуваються при зборі відповідної кількості підписів, визначають 
внутрішній розвиток та зовнішню активність країни. Саме тому Швейцарія не є членом 
Європейського Союзу, адже «горді й вільні Eidgenossen» (які не бажають жити за чужими 
законами і нормами) вже декілька разів відхиляли євроінтеграційні парламентсько-урядові 
проекти. 

Наведені та численні інші факти незаперечно підтверджують, що лише проникнення у 
весь широкий семантичний спектр лексеми Eidgenossenschaft та ідентифікація в ньому – 
напевно, найсуттєвішого – етноспецифічного компонента створюють передумови для 
розуміння суспільного поступу Швейцарії та світосприйняття її громадян. 

Один з закономірних проявів цього етноспецифічного історичного світогляду – і тут 
швейцарський принцип мислення співпадає з німецьким – полягає в концентрації уваги на 
місцевому самоуправлінні, якщо висловлюватися сучасною мовою, та відсутності стійкого 
інтересу до державних справ, нівелюванні або нерозумінні ролі держави, адже і територія 
нинішньої Німеччини протягом тривалого періоду була поділена на сотні князівств. 
Децентралізований устрій знайшов своє відбиття в мові, яке збереглося до теперішнього 
часу, що, на наш погляд, свідчить про успадкування сучасними носіями німецької мови 
світоглядних орієнтацій попередніх поколінь. Як наслідок, частотність вживання лексеми der 
Staat (держава) набагато нижча, ніж це типово для української мови. 

Як в Німеччині, так і в Швейцарії не прийнято говорити про державну мову, узусною у 
цьому аспекті є лексема Amtssprache, що дослівно означає «відомча мова». (В Німеччині – це 
німецька мова, а в Швейцарії таких мов чотири – німецька, французька, італійська та 
ретороманська). Зрозуміло, що у свідомості мовців тут йдеться не про державний диктат, а 
про мову адміністративного (само)управління, якою оформляються законодавчі та інші 
нормативні документи, судові рішення, звернення до громадян і яка функціонує в 
адміністративних будівлях, безпосередньо не зачіпаючи приватної сфери. Це розмежування, 
тобто усвідомлення недоторканості приватного життя, є важливою рисою «ментального 
духу» абсолютної більшості носіїв німецької мови. 

Зміщення акценту від держави на відомче діловодство дозволяє уникати багатьох 
конфліктів, підтвердженням чому є і той факт, що у Швейцарії рішення щодо мови зі 
статусом «відомчої» може прийматися навіть на рівні окремої громади. Інший приклад сталої 
фіксації поняття Amtssprache в німецькомовній картині світу дає німецькомовна версія 
мережевої енциклопедії Вікіпедія, в якій українська мова визначається як «відомча мова» 
України [6]. (Можливо, українським політикам, щоб припинити не завжди обґрунтовані 
суперечки, доречно було б прислухатися саме до такого тлумачення ролі української мови?). 

Для повноти картини необхідно, однак, зазначити, що в Австрії офіційно зафіксованим 
в Федеральному конституційному законі (ст. 8) є термін Staatssprache, тобто «державна 
мова». 

 Проте, коли вже йдеться про державне управління, то і в мовній картині світу 
австрійців, як і німців та швейцарців відсутня «прив’язка» цієї сфери до держави, а 
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відповідно відсутнє і безпосереднє усвідомлення «державного тяжіння» над усіма 
інституціями і структурами, які забезпечують функціонування їхніх країн та надають 
громадянам передбачені законодавством послуги. Те, що ми, українці, називаємо державним 
управлінням, в німецькій мові позначається виразом öffentliche Verwaltung. Висхідне 
значення слова öffentlich – це «allgemein, allen zugänglich, für alle bestimmt» [4, с. 476], тобто 
«загальний, доступний усім, призначений для всіх», і ця семантика не дає жодних посилань 
для прямих асоціацій з державою.  

Порівняння словосполучень «державне управління» та «öffentliche Verwaltung» 
засвідчує два різних погляди, які концептуально є фактично діаметрально протилежними. 
Якщо в україномовному варіанті прикметник «державне» вживається в його прямому 
значенні, чим наголошується пріоритет держави, то в німецькомовній версії, в якій слово 
«öffentlich» отримує у цьому контексті додаткову денотативну семантику, акцент зовсім 
інший. Держава тут взагалі не фігурує, а головний наголос сфокусовано на служінні й 
доступності управлінських структур усьому суспільному загалу й кожному громадянину 
окремо. Іншими словами, в україномовній картині світу держава безпосередньо 
відображається як активний і єдиний суб’єкт, що здійснює управлінські дії, а це може 
обумовлювати і негативні емоції щодо її монопольного статусу та своєрідного домінування 
на усіма сферами суспільства – небажаний, але потенційно можливий наслідок. В 
німецькомовній же картині світу наголошується на благородній місії чи меті управлінської 
діяльності, яка має бути відкритою / доступною і задовольняти потреби усіх прошарків 
населення. Результатом такої зорієнтованості може бути, напевно, переважно позитивне 
(схвальне) емоційне налаштування. 

Аналогічно виглядає ситуація і з поняттям «державна служба», якому в німецькій мові 
усіх трьох згаданих вище німецькомовних країн відповідає словосполучення «öffentlicher 
Dienst». Якщо виходити з денотативного співвідношення, то україномовний вираз можна 
тлумачити як «службу на благо держави» чи «службу від імені держави», тобто ухилитися 
від посилання на державу як владну структуру тут неможливо, на противагу 
німецькомовному терміну, який відображає «службу на благо усього суспільного загалу». 

Згідно з відображеним у попередніх абзацах «світоглядним стандартом» українці 
говорять і про державних службовців, маючи на увазі тих, хто працює на державній службі і 
чиїм роботодавцем є держава. Німецькомовні картини світу у цьому випадку теж відбивають 
окреслену вище концептуальну послідовність їх носіїв і тому працівники системи 
державного управління тут називаються der Beamte (чоловіки) або die Beamtin (жінки). 
Денотативна «прив’язка» до держави як роботодавця знову ж таки повністю відсутня; ці 
слова інформують виключно про місце роботи відповідної людини, адже das Amt – це 
установа, відомство. 

Уникнення безпосереднього взаємозв’язку з державою притаманне в німецькомовному 
середовищі і позначенню деяких політичних понять. Зокрема, якщо українською мовою 
говорять про державний гімн чи державне свято (24 серпня), то носії німецької мови 
послуговуються у таких випадках лексемами Nationalhymne та Nationalfeiertag (1 серпня у 
Швейцарії чи 26 жовтня в Австрії). Відмінності в концептуальних підходах номінації 
очевидні: україномовні словосполучення підкреслюють державну приналежність / державну 
значущість відповідних явищ, вказують на те, що вони є невід’ємними складовими 
державного устрою; в німецькомовних же складних іменниках на першому плані стоїть 
нація, тобто спільнота людей або народ, а отже, в позначуваних денотатах можна вбачати 
ознаки національного буття. Приміром, в німецькомовних лексикографічних джерелах 
Nationalhymne пояснюється як пісня, що є виразом національної свідомості («…Ausdruck des 
nationalen Bewusstseins» [3, с. 463]). 

Необхідно зазначити, що україномовна картина світу також знає вираз національне 
свято, але українці співвідносять його, як свідчать численні приклади із засобів масової 
інформації, щонайперше з культурно-гастрономічними подіями: національне свято 
шоколаду, національне свято сиру або національне свято вина. 

Усі розглянуті вище німецькомовні приклади мають історичне підґрунтя і увійшли у 
вжиток в різні періоди становлення й розвитку сучасних німецькомовних країн. Слово 
Beamter, наприклад, на теренах Німеччини отримало нинішнє значення впродовж ХІХ-го 
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століття. Однак, важливу й нерідко повчальну інформацію щодо світоглядних засад носіїв 
німецької мови можна почерпнути і з низки відносно «молодих» номінативних одиниць, 
приміром, на позначення зусиль щодо охорони навколишнього середовища. Одним з 
аспектів цієї проблематики є поводження, як прийнято говорити українською мовою, з 
твердими побутовими відходами. Німці ж у даному випадку є, напевно, навіть більш 
«приземленими», адже у них йдеться про Haushaltsmüll, тобто побутове сміття. 

У цьому контексті – в плані постановки проблеми та окреслення, як уявляється, одного 
з перспективних напрямів подальших (зіставних) студій – хотіли б привернути увагу лише до 
двох прикладів. В Україні ми маємо, зокрема, пункти прийому макулатури, металобрухту або 
склотари; німецькомовні ж громадяни відвозять ці та інші «побутові відходи» (старі меблі, 
телевізори, холодильники і т.п.) на спеціально облаштовані майданчики, які називаються 
Wertstoffhöfe (Wertstoff = цінний матеріал). І по-друге, в Україні вже не один рік ведуться 
розмови про необхідність будівництва сміттєспалювальних заводів; в німецькомовних же 
країнах вони функціонують щонайменше 30-40 останніх років і позначаються складним 
іменником Müllheizkraftwerk, компоненти якого утворюють такий «значеннєвий ланцюжок»: 
сміття + опалення + струм + завод. Отже, німецькомовна лексема – «сміттєспалювальний 
завод (по виробництву) тепла і струму» – підкреслює мету / призначення цих об’єктів, вказує 
на кінцеві продукти сміттєспалювання і опосередковано на їх необхідність / корисність для 
людської життєдіяльності. 

Отже, у свідомості пересічного носія німецької мови, і особливо молодого покоління, 
всі непотрібні речі домогосподарства – це цінні матеріали, які підлягають вторинній 
переробці, а спалювання залишків, справжнього сміття, служить задоволенню потреб у теплі 
та струмі. Мовні номінації виконують у цих прикладах важливу виховну функцію, і 
запозичення такого досвіду українцями було б, на наше переконання, досить доречним.  

Як кінцевий висновок можна зазначити, що мовна картина світу – це свого роду 
призма, через яку носії кожної мови бачать світ і яка таким чином детермінує їхнє 
світосприйняття. Цей процес відбувається несвідомо, а усвідомлення його з’являється при 
порівнянні різних картин світу, що засвідчують і опрацьовані вище приклади з німецької та 
української мов.  Вони дозволяють, зокрема, констатувати, що в політичному дискурсі мовна 
репрезентація (образу) держави в україномовній картині світу представлена у більшій 
кількості сфер, а тому й частотніше; німецькомовна ж картина світу в залежності від 
контексту «віддає перевагу» таким поняттям, як «відомство», «суспільний загал» чи «нація». 
Коли йдеться про збереження довкілля, в німецькомовному світосприйнятті переважає 
орієнтація на доцільність / корисність певних предметів чи дій, україномовні ж позначення є 
зазвичай їх прямими номінаціями. 
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