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Стаття розглядає прагматичну пресупозицію-логіко-семантичний-компонент 

речення з прямим мовленням, що має синтаксичну та інтонаційну природу. Таким 

чином, висловлюється думка про те, що між мовою та мисленням існує тісний 

взаємозв 'язок; він має динамічний характер, оскільки суб'єктивний досвід - це 

результат постійного пізнання об'єктивно/· дійсності. 

Реалізація елементів мовної системи як матеріалізованої думки, здійснюється 

під час мовленнєвого акту у відповідності до принципів та правил мовленнєвої 

поведінки. Внаслідок цього, віртуальне мовне значення трансформується в 

актуалізоване значення, і таким чином, встановлюються парадигматичні та 

синтагматичні відношення, де граматичне значення речення з прямим мовленням 

співвідноситься зі своїми пресу позиціями. 
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ДО ІШТАННЯ ПЕРИФРАЗИ ЯК БАЗИ УТВОРЕІШЯ ФО З 

КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНА ЧЕІШЯ ЕКОНО.м:ІЧНИХ ПОНЯТЬ 
Постановка проблеми Не дивлячись на те, що питання перифрази розглядалося 

багатьма дослідниками, на нашу думку, в лінгвістичній науці існує проблема 

комплексного опису перифрази, як бази утворення фразеологічних одиниць на 

позначення економічних понять. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що перифраза розглядалася як 

тип фразосполучень [9] , як лексик0-синтаксичний [12], стилістичний засіб 

художньої та публіцистичної літератури [13]. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. В межах вищезазначеної 

проблеми залишаються недостатньо розробленими глибинні процеси первинної 

фразеологізації, взаємовідношення семантичних і структурних чинників, 

систематичний опис різних провідних значеннєвих факторів при утворенні ФО 

взагалі та ФО на позначення економічних понять, зокрема, опис структурно

граматичних типів цих перифрастичних виразів. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення питання перифрази як 

бази утворення ФО на позначення економічних понять у сучасній німецькій мові, 

опис її структурно-граматиних типів. 

Викладення основного матеріалу. У сучасному мовознавстві існують різні 

підходи до визначення перифрази. Одні дослідники співвідносять це поняття з 

поняттям фразеологічного сполучення за класифікацією В.В . Виноградова. Інші -
назинають перифразу мовним попередником фразеологізмів. Третю точку зору 

представляє 0.С. Ахманова, називаючи перифразу "описовим виразом чи 

"тропом'', суть якого в заміні звичайного слова (простого позначення предмета 

одним словом)" [1: 312] 
В.Л. Архангельський використав інший критерій для визначення поняття 

перифрази . Він відносить до перифрази лише такі описові вирази, які 

співвідносяться з одним денотатом, при цьому кожний з компонентів цього 
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виразу не має денотата. Грунтовну розробку перифраз зробив Ю.О. Гвоздарьов, 

розглядаючи проблему утворення ФО на базі окремих слів. "Перифраза, - пише 
вчений, - це описовий вираз, я:ки:й не має еквівалентів серед вільних 

словосполучень". Оrже, основним критерієм дефініції перифрази вчений вважає 

те, що вона виникає на базі одного слова і не має еквівалентів серед вільних 
словосполучень. [2:92] 

Як свідчить огляд дефініцій перифрази, одностайності серед вчених щодо 
визначення цього лінгвістичного явища, не існує, бо питання перифрази ще не 
досліджено належним чином. На нашу думку при визначенні перифрази слід 

розмежовувати таке поняття як образність. На цей критерій при визначенні 
перифрази у свій час звертав увагу ще О.О. Потебня [З] . Суттєвим тут є також і 

оригінальне поєнання слів, яке допомагає відме)кувати ФО, що виникли на базі 

змінних словосполучень. З функціональної точки зору перифрази є продуктом 
непрямої номінації, бо позначають вдруге явища і предмети об'єктивної 

дійсності, що вже мають власне найменуванпя у мові. Перифрази - непрості 

еквіваленти слів. Вони вносять щось нове, додаткове у семантику відображення 
того чи іншого поняття, використовуючи слова, .я-кі не є точним еквівалентом 
першого найменування. Більш розгорнуті в лінійному відношенні перифрази 

виправдовують принципи мовної економії якраз тим, що вони інформативно 
насиченіші, експресивно виразніші ніж слово. Слід відзначити помітно зростаючу 

роль перифрази, за допомогою якої розширюються потенційні можливості однієї з 

найважливіших функцій мови - впливу. Важливою ознакою перифрази за В.Л. 
Архангельським [4: 120] є цілісність значення, бо перифраза позначає лише один 
денотат, одну реалію об'єктивного світу. Спираючись на вищезгадані міркуваяюr, 

даємо наступне визначення перифрази. Перифраза - описовий образний вираз 

вторинної номінації з цілісним значенням, з додатковою інформацією емоційно
експресивного та оціночного характеру одного денотата, однієї реалії, з 

оригінальним поєднанням слів, які не мають еквівалента серед змінних 
словосполучень. 

Оrже, перифрази збагачують план вираженняи мови, але не збагачують 
план її змісту. Перифраза створюється як знак знака. Без знань відношеННJІ 
вторинного знака до первинного перифраза втрачає свою якість, вона 

сприймається у прямому значенні її компонентів. Зустрівшись з перифразою, 
спочатку потрібно співвіднести її з первинним найменуванням відповідного 

поняття і лише потім - з розумовим змістом. За час, поки відбувається умовивід, 

грубість, гострота характеристики чи оцінка пом'якшуються або поліпшуютьс1, 
на буденність накладається образність. В цьому й полягає її прагматична фуmсціІ 
- цілеспрямований вплив на сприйнятrя певного змісту. 

~арто розрізняти перифразу у вузькому розумінні, як певний провідний 
образно-семантичний фактор при формуванні ФО, і перифразу в широкому 
розумінні - .я-к описову форму подачі будь-яхого денотату. Поняття "перифраза" і 
"фразеологізм" перетинаються, накладаються, але не співпадають. Перифраза 

ширша за фразеологізм, оскільки перифразою можуть бути й не фразеолоrічні 

одиниці . В інших випадках "перифраза" - це поняття вужче ніж "фразеологізм", бо 
до складу ФО входять лексичні одиниці, неспіввідносні зі словом і які передають 
судження. Але, як вказував О.О. Потебня та інші вчені, до перифрази слід 
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відносити лише образні вирази, бо лише вони тісно зв'язані з фразеологією. 

Ю. О. Гвоздарьов виділяє перифрастичні ФО, котрі виникають на базі 
окремих слів і можуть буrи таких різновидів: 

• власне перифрастичні утворення, які образно, шляхом вказівки на Особливі 

ознаки, представляють явища та предмети дІйсності. Так, наприклад, німецькі 
rроші називають ще й der schnode Маттоп; німецьке місто Хемніц називають 
ще Sachsische Manchester (центр текстильної промисловості Німеччини~ 

• перифрази - табу. Їх виникнення зумовлене встановленими у суспільстві 
умовностями, що забороняють з певних причин вживання прямих назв 

окремих явищ. Бажання уникнути в розмові або на письмі того чи іншого 

слова пов'язане, як правило, з містичним уявленням людей, нібито можна 
накликати на себе біду, якщо вживати такі слова, як демон. С. Ульмав вважає, 

що причиною виникнення табу є страх, почуття делікатності та намагання 
дотримуватися пристойності. Вчений передбачав перспективу розвитку цих 

типів виразів-табу. Дослідник стверджував, що з розвитком цивілізації перший 

тип виразів-табу буде зустрічатися рідше й рідше, хоча зовсім не знпкне. 
Другий тил та особливо третій з розвитком більш висоюtх моральних норм та 

витончених форм соціальної поведінки, зустрічатимуться все частіше. Явища 
персон.іфікації слід відрізняти від тих випадків, коли в основі ФО лежить ім'я 

історичної особи чи міфічного героя, з допомогою якого передаються якісь 

типові риси, характерні цій особі . Так наприклад, безтурботну людину 
називають Hans Ohnesorge; середнього споживача продуJ--тів харчування Otto 
Norma/verbraucher. 

• перифрази - евфемізми. Це спосіб заміни точних однослівних назв 

предметів іншими описовими з метою пом'якшення їх та з міркувань 

ввічливості та пристойності. "Евфемізми були, - як вказував Б.О. Ларін, -
також реакцією на забобонне побоювання заклинань, магічної дії називання, 
прямого найменування. Вони зашифровують свій предмет, відволікають увагу 
від його узнавання, що ніби-то перетворюють силою словотворчості ЗJІі якості 

-та дії в сприятливі, бажані або хоча б нешкідливі" [6: 101-102]. За 
семантичною структурою евфемізми є, власне, різновидом тропа (метафора, 
метонімія тощо). Специфіка його за Б.О. Ларіним "в призначенні та у сфері 

застосування". Семантично змінені компоненти евфем ізму утворюють його 

внутрішню форму на основі метонімії. Фразеологізми-евфемізми - це образн.і 
паралелі до лексем, але їх мета - не образне представлення дійсності, а 
"затемнення, прикриття непривабливих явищ життя або нескромних думок чи 

намірів" [6: 110]. В евфемізації Л.І. Ройзензон вбачає шлях до очищення 
л.ітературної мови "від небажаного жаргонного нальоту" [7: 180]. В.Д. 
Ужченко назвав процес евфемізації рушійною підоймою становлення та 
розвитку фразеологічного фонду [8: 123]. Так наприклад, про збіднілу людину 
кажуть еіп Baron von Habenichts; повне розорення, збідніння - das nackte 
E/end. 

• перифрази - дисфемістичні утворення. В цьому випадку звичайні назви 
замінюються на лайливі, вульгарні, грубі, тобто відбувається процес, 
протилежний евфемізації. Наприклад, die Неfе des Vo/kes - іронічно, 
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зневажливо - злидні, низи суспільства; Gevater Schneider und Handschuhmacher 
- іронічно, з презирством - міщани, обивателі. 

• перифрази, в яких створюється обманний образ шляхом використання слів, 

що не відповідають семантичній cyri позначувального явища, але котрі схожі 
з мотивуючою базою у звуковому плані; туr використовуються слова, які не 
існують у вільному вжитку, а є спеціально придуманими. 

• перифрази, в яких один з компонентів співвідноситься формально та 
семантично з мотивуючою базою, представляючи складну синтаксичну форму 

слова. Ці утворення активно виникали в кінці ХVІП ст. У деяких випадках 
вони з'являлися як складені синтаксичні форми, призначенням яких було 

компенсувати парадигматичні недоліки тих чи інших дієслів. Такі вирази 
складалися з абстрактного дієслова та залежного віддієслівного іменника, 

який і розкривав суть, зміст дії. Зміна сполучуваності того чи іншого дієслова 

викликає ізоляцію таких словосполучень та перехід їх до складу 
фразеологічних одиниць без зміни значення. Так, наприклад, verkaufen - zum 
Verkauf bringen; verhungern - ап Hunger sterben. 

Узагальнюючи ці різновиди перифраз, Ю.О. Гвоздарьов виділяє три 

структурно-семантичних тили ФО, які виникли як результат фразеологічної 
диференціації: 

• перифрази, у яких мотивуюча база не відображаєrься в елементах 
дериваційної основи; ні формально, ні семантично вони не співвідносяться з 
первинними значеннями компонентів дериваційної бази. До цього типу ФО 

належать перші чотири різновиди перифраз. Наприклад, des deutschen Wunders 
liebtes Кіпd - малолітражний автомобіль фірми "Volkswagen";fahrende НаЬе -
рухоме майно. 

• перифрази, у яких мотивуюча база відображається в одиому з елементів 

дериваційної основи лише формально, тобто виявляється спільність звукової 
оболонки, а первинне значення компонентів дериваційної та мотивуючої бази 
не співвідносяться. 

• перифрастичні вирази, у яких мотивуюча база відображається семантично і 

формально в одному із компонентів, тобто виявляється спільність кореневої 

морфеми мотивуючої бази та одного з елементів дериваційної бази. Ця група 
ФО є досить qисленною. Всі ці перифрази досить різноманітні. 
Утворення перифрази першого типу відбуваєrься шляхом відображення в 

дериваційній базі таких ознак, які не беруться до уваги при тлумаченні понятrя, 

що його визначає. В цьому легко переконатися, якщо зіставити визначення, дані 

цим поняттям словниками. У ФО цього типу денотат один і йому в мові 
відповідає одне слово. У процесі утворення фразеологі'І!ІИХ одиниць цього типу 

компонеНти дериваційної бази часто зберігають своє первинне значення, що 
сприяє усвідомленню носіями мови внутрішньої форми цих виразів. Слід 

зазначити, що таке значення може, як правило, зберігати лише один з компонентів 

дериваційної бази. Решта компонентів набувають нового переносного значення. 
Перифрастичні ФО, які мають обр!І.ЗВИЙ характер, є стилістично забарвленими. 
Забарвленість їх залежить від характеру компонента з переносним значенням. 

Якщо такий компонент має стилістичну забарвленість, то і весь вираз набуває 
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такої забарвленості. Перифрази вживаються у мові як образно-художні вирази, 

вони поповнюють арсенал зображувальних засобів мови. Експресивна 

спрямованість перифрастичного виразу багато в чому зале.жить від образно
оцішІих характеристик того чи іншого слова, яке є стержнем цілого 

словосполучення. Як правило, цю функцію виконують слова з образним 
осмисленням чи відтінком і які наголошують на важливості позначуваного, 

прирівнюючи його до того, що ціниться як дорогоцінний метал чи камінь. Так 
наприклад, кам'яне вугілля позначають schwarze Diamanten, das schwarze Gold; 
нафту - das flussige Gold. · 
Перифразам характерне певне структурно-граматичне оформлення. 

Найпоширенішими є перифрази, які складаються з: 

1. Іменник + іменник: Кор/ und Kragen - майно; Haus und Hof - домашнє 

господарство. 

2. Іменник з означеним або неозначеним артиклем: еіпе krumme Tour - темна 
махінація; das Goldene Vlies - багатство, яким хочуть оволодіти, золоте руно. 

З. Іменник+ іменник в Gen.: die Creme der Gesel/schafl- вершки суспільства: 
4. Іменник + von (aus) + іменник: die Herren von Kohle und Stahl - власники шахт 

та металургійних заводів; der Onkel aus Amerika - багач. 
5. Іменник+ sein + іменник:j-d ist еіп Baron von Habenichts - злидень;j-d ist vom 

Stamme Nimm - загребущий, скнара. 
6. Іменник + залежний прикметник: grйne Woche - сільськогосподарська виставка 

в Західному Берліні; blauer Brief - повідомлення про звільнення з посади, 

роботи. 
7. Числівник + іменник: erste Gamitur - найкращі сили, вищий клас 

професійності; erste Kriifle - висококваліфіковані робітники. 
8. Дієслово + дієслово: schalten und walten - господарювати, розпоряджатися 

(грішми); zappzarapp machen - красти. 

9. Прикметник + дієслово: warm sitzen - жити в статку, добре влаштуватися; 
richtig warm werden - добре опанувати нову посаду. 
Розглянувши перифрастині вирази, було встановлено, що перифрази є досить 

продуктивною базою утворення ФО. Вони мають структурно-граматичне 
оформлення дев'яти типів, серед яких найпоширенішими є іменникові 
конструкції. Питання перифрази як бази утворення ФО на позначення 
економічних понять заслуговує на подальше дослідження. 

JПТЕРАТУРА 
І . Ахма11ОІІа О.С Словарь линrвистичесnос терминов. • М.-Л., 1966. 2. Гвоздареt1 Ю.А. Основw русского 

фразообразоваНИJІ. - Ростов-н-Д.: Изд-во Ростов. уи-та, 1977. 3. Потебня А.А . Из 38ЛІІСОК no теории словеснОСПL -
Х., 1905 .. Арханrепьски:І! В.Л. УсrоІІчнвwс фразЬІ в современном русском юь~ке . - Ростов-н-Д. : Из.11-во Ростов. ун
та, 1964. 5. Немецко-русскнА фразеолоПІЧески:І! словарь. - М.: РусскнІІ сwк, 1975. 6. Ларин Б.А. 06 звфемюмах. // 
ИсторЮІ руссrого юь~а и общее сwкознаине. М.: Вwсш. шк" 1977, С. 101-144. 7. Роіізеюон Л.И. Лекции по 
общеІІ и русскоІІ фразсолоrии. - Самар1<311Д, 1973. 8. Ужченко ВД., АгксенmЬЄtJ Л.Г. Украfнсьn фpaзeonorur. - Х.: 
Основа, 1990. 9. Милехина В.И., Попова ЗД. Перифразw квк тип фразеосочетаннІІ (на матернаnе русского и 
немепхого юь~ков) /1 Уч. заnнскн мrпиия им. Мориса Тореза, 1980, вwn. 172. - С. 38-44. 10. Прокудина Т.А. О 
ООНJПИИ пернфразь~ в русскоw юьrкс. /1 Уч. :~апж:кн МПІИИЯ им. Мориса Тореза. 1980, вьm. 172. - С. 35-38. 11 . 
Кожин А.Н. Перифрастическнс оостроеНЮІ в ЮЬІке советскоІІ зnохн. // РЯШ, 1977, №4. - С. 89-94. 12. Куандю<ОІІа 
М.А. Перифраз квк п.ексико-сиитакснческнІІ и текстовwй при!м. • АКН, 1997. 13. РозанОІІа Г.З. Перифраз н его 
фующионированне в прессе ГДР и ФРГ. - АКН, М" 1973. 

В статті розглянуто сутність, значення та структурно-граматичні типи 
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перифрази як бази утворення ФО з компонентом на позначення економічних понять. 

The article considers esseпce, теапіпg апd structиral-graттatical types о/ periphrasis 
as а base о/ idioтs'formatioп. 

ЗАХАРЕНКО О.М. 
Київський націонш~ьний університет імені Тараса Шевченка 

РОМАН Т. МАШІА ''ЙОСИФ ТА ЙОГО БРАТИ": 
КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНА КОfЩЕІЩІЯ 

Тетралогія Т. Манна "Йосиф та його брати" - це одна з перших вдалих спроб 
поєднання двох відмінних культур, релігій, світоглядів: християнського і 
дохристиянського - єгипетського. Автор творить свій роман-міф на основі 

найрізноманітніших джерел: по-перше, варто зазначити, що роль сюжетної 

основи твору відіграє старозавітна легенда про життя Йосифа Красивого, по
друге, досягнення світової науки у царині єгиптології, яка бурхливо розвивалася в 

кінці ХІХ - на початку ХХ ст., завдяки численним археологічним знахідкам(у 
тому числі і у місті Амарна), які дали можливість широкій громадськості 

дізнатися про життя і діяння ·одного з найдавніших і найпарадоксальніших 

фараонів стародавнього Єгипту Аменхотепа VI, що внаслідок своєї релігійної 
реформи взяв собі ім'я Ехнатон. 

Вже у пролозі до роману "Йосиф та його брати" під назвою "Сходження у 
пекло " Т. Манн підкреслює умовність викладеної ним міфічної історії: "Минуле -
це криниця невимовної глибини. Чи не правильніше називати ії бездон11ою? Тому 

практично початок історії тієї чи іншої людської спільноти, народ11ості або 

сім'ї єди11овірців визначається умовною відправ11ою точкою, і хоч ми добре 

знаємо, що глибини криниці нам так і не виміряти, наші спогади починаються з 
подібного першоджерела, зупиняючись на якихось визначених націонш~ьним та 
особистим, історичних межах" [І : б]. 

Письменник звертається до проблеми минулого не тільки у зв'язку з 

біблійними легендами, що оповідають про історію становлення єдинобожія, а 

передусім намагається висвітлити розвиток людства в цілому, він підкреслює 
роль мультикультурального аспекту у філософії Біблії. Характерною ознакою 
біблійної міфології, художньо втіленої у романі Манна, є звернення до минулого, 

як спосіб пізнання теперішнього і майбутнього. Багатоплановість біблійного міфу 

тримається разом за рахунок його внуrрішньої цілісності. Біблійні історії мають 

циклічний характер: історія Каїна та Авеля трансформується у протистояння 
Якова та· Ісава, конфлікт Йосифа та його братів, добровільне жертвопринесення 
Авраамом свого сина Ісака перетворюється на проблему стосунків Якова та 

Йосифа, скинений у колодязь Йосиф опиняється у тій самій ситуації, що й цар 
Давид, опинившись у рові з левами, і, звичайно, тернистий шлях Йосифа робить 
його образ подібним до образу kyca Христа. Відбувається дивовижна зміна 
біблійно! міфології у інтерпретацію Т. Манна, народжується так звана, 
метатекстуальність легенди. 
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