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Статтю присвячено дослідженню синтагматики параболізмів, представленої у 
німецькій мові через сполучуваність слів у фіксованих словниками лексико-синтаксичних 
варіаціях біблійних притч та їхніх модифікацій. Виокремлено інтралінгвальний контекст 
одиниць дослідження, якісно та кількісно описано структурні моделі їх сполучуваності 
за лексико-граматичними класами.
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Заполовский Н. В. Синтагматические особенности параболизмов в современном 
немецком языке. Статья посвящена исследованию синтагматики параболизмов, 
реализируемой в немецком языке через сочетаемость слов в фиксированных словарями 
лексико-синтаксических вариациях библейских притч и их модификаций. Определено 
интралингвальный контекст единиц исследования, качественно и количественно изучено 
структурные модели их сочетаемости по лексико-грамматическим классам. 
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Zapolovskyi M. Syntagmatic peculiarities of parabolisms in modern German. The article 
is dedicated to the study of syntagmatics, represented in collocations of lexical and syntactic 
variations of biblical parables, as well as their textual modifi cations in German lexicographical 
sources. Intralinguistic context of these units was determined. Structural models of their 
compatibility according to grammatical classes were studied.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. У сучасній германістиці відсутні праці присвячені 
системному вивченню синтагматичних зв’язків у структурі параболізмів, під якими 
розуміються лексичні, синтаксичні й текстові утворення, марковані контекстом біблійних 
притч, у сучасній німецькій мові [4]. У цій статті опис синтагматичних відношень у 
структурі досліджуваних одиниць проведено на матеріалі лексикографічних джерел, що й 
зумовлює актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення лексичної сполучуваності слів 
у вітчизняному мовознавстві започаткував Л. Щерба [14]. У зарубіжній лінгвістиці на 
лексичну сполучуваність у числі перших звернув увагу В. Порціг [15, 70–97]. З привoдy 
cпiввiднoшeння лeкcичнoї cпoлyчyвaнocтi зi знaчeнням cлoвa cьoгoднi icнyє три рiзнi 
дyмки: 1) бyдь-якe cлoвo пoзa кoнтeкcтoм мaє рiзнi знaчeння (в якi ceмним cклaдoм 
зaклaдeнo зв’язки з iншими cлoвaми), тoмy змiнa лeкcичнoгo знaчeння cлoвa привoдить 
дo змiни йoгo cпoлyчyвaнocтi (К. Бaльдiнгeр, Г. Крoнacceр, Н. Aмocoвa, Б. Гoрoдeцький, 
C. Кaцнeльcoн, М. Тaгiєв, C. Ульмaн); 2) cлoвo рoзглядaєтьcя як ядрo нeoбмeжeних 
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cмиcлoвих мoжливocтeй i в кoжнoмy нoвoмy кoнтeкcтi мaє рiзнi знaчeння, a тoмy знaчeння 
cлiв зyмoвлюєтьcя cпoлyчyвaнicтю (К. Фoccлeр, Ю. Нaйдa); 3) знaчeння cлoвa вивoдитьcя 
з eлeмeнтiв caмocтiйних i eлeмeнтiв, привнeceних кoнтeкcтoм (К. Бюлeр, Є. Кyрилoвич). 
Відповідно до цього, сполучуваність як відображення синтагматичних відношень може 
бути визначена як властивість мовних одиниць поєднуватись при утворенні одиниць вищого 
рівня, а сполучуваність слова – як парадигматика його синтагматичних властивостей, 
упорядкована сукупність його синтаксичних зв’язків, а також слів, що з ним сполучаються 
[11, 118].

Семантична сиcтeмa німецькомовних біблійних параболізмів oтримaє вичeрпнішу 
iнтeрпрeтaцiю, якщo ми знaтимeмo про рeaльнy cпoлyчyвaнicть їхніх eлeмeнтів – у цьому й 
полягає мета нашого дослідження. Попри те, що коло вище згаданих сполучень необмежене 
й незакрите лексично, завдання дослідження полягає в тому, щоб встановити загальні 
синтаксичні умови, в яких значення параболізмів реалізуються передусім у контексті їхніх 
синтагматичних зв’язків на рівні мови (лексикону). 

Виклад основного матеріалу. Мовознавці розглядають словосполучення – синтаксичну 
конструкцію поєднання на підставі підрядного зв’язку двох і більше повнозначних слів – із 
двох позицій: 1) як частину речення, проте вже не слово;

 2) як сполучення слів, проте ще не речення. На думку Д. Шмєльова, в основі 
конкретних синтаксичних конструкцій з їхнім індивідуальним “лексичним наповненням”, 
як правило, лежать об’єктивно закріплені схеми конструкцій. Під конструкцією автор 
розуміє будь-яке синтаксично значуще об’єднання слів. Саме парадигматична закріпленість 
конструкції (співвіднесеність з іншими конструкціями) визначає її синтаксичне значення 
[12, 156–157]. Утворюється впорядкована послідовність слів, що в абстрактному вигляді 
виступає послідовністю граматичних класів слів (частин мови): слова поєднуються 
у словосполучення, які складаються мінімум з двох повнозначних слів, граматично 
пов’язаних одне з одним [9, 9–10]. Отже, одиниця, що семантично реалізується, може 
поєднуватися з класом слів, підкласом слів, з окремо взятими словами. Важливим критерієм 
при вивченні сполучуваності лексичних елементів є контекст, оскільки утворення смислів 
цих одиниць можливе лише в контексті, а комбінаторика значень слів наявна в будь-якому 
словосполученні [6, 22–23]. Відповідно до семантичного, лексичного та синтаксичного 
контекстів, виділяються: 1) лексична сполучуваність – здатність слова сполучуватись 
з окремими словами; 2) семантична сполучуваність – здатність слова поєднуватись з 
іншими словами на рівні підкласу слів; 3) синтаксична сполучуваність – здатність слова 
вступати в синтагматичні зв’язки з іншими словами на рівні граматичного класу слів [7, 
83; 8, 29]. Синтагматичний контекст вужчого та ширшого контексту та парадигматичний 
контекст лексичного поля перебувають при цьому в нерозривному взаємозв’язку. Якщо 
слово синтагматично реалізоване за парадигматичними зв’язками, то воно вносить своє 
отримане в парадигмі значення в синтагму, але одночасно, вливаючись у текст, зазнає 
зміни свого смислового потенціалу (розширення, звуження, зсув значення) [5, 87–90]. Цей 
інтралінгвальний контекст входить до екстралінгвального, прагматичного контексту, який 
у свою чергу пов’язується із синтагматичним та парадигматичним контекстами:
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Рис. 1. Інтра- та екстралінгвальний контексти параболізмів

У подальшому розглядаються приклади семантичної сполучуваності лексичних елементів 
у складі параболізмів на основі фразеологічних та пареміологічних параболізмів, виписаних з 
4-ох німецькомовних словників (словники крилатих висловів Г. Крауса та Г. Бюхмана, словники 
німецьких прислів’їв К. Зімрока та Дуден) [3]. При цьому йдеться про лексико-фразеологічну 
сполучуваність [1, 94–102], тобто про зв’язки компонентів синтагматичних одиниць, що 
складаються зі словникових слів та фраз. Словосполучення можна вважати мінімальним 
контекстом параболізмів. 

Спершу виписані словоформи були розподілені за частинами мови, які визначено 
синтаксичною роллю слів у реченні. На цій основі виділено п’ять класів слів: іменники, 
дієслова, прикметники, прислівники та частки.

Усього опрацьовано 222 слововживання на рівні сполучуваності граматичних класів або 848 
слововживань (за 4 словниками) у параболізмах. Зафіксовано такі найуживаніші сполучення 
граматичних класів: 

1) “іменник (N) + дієслово (V)”: 62 (248) слововживань, або 27,93 % (29,25 %): der Glaube 
kann Berge versetzen; 

2) “іменник (N) + прийменник (Prep)”: 47 (188) слововживань, або 21,17 % (22,17 %): 
Brosamen vom Tische der Reichen (essen); 

3) “іменник (N) + прикметник (Adj)”: 21 (84) слововживань, або 9,46 % (9,91 %): ein reicher 
Prasser; 

4) “дієслово (V) + займенник (Pron)”: 14 (56) слововживань, або 6,31 % (6,60 %): der eine 
sät, der andere erntet; 

5) “дієслово (V) + прикметник (Adj)”: 10 (40) слововживань, або 4,50 % (4,72 %): verloren 
sein / verlorener Sohn (sein); 

6) “дієслово (V) + прийменник (Prep)”: 9 (36) слововживань, або 4,05 % (4,25 %): (reden) in 
den Wind; 

7) “іменник (N) + займенник (Pron)”: 9 (36) слововживань, або 4,05 % (4,25 %): jemanden / 
etwas an seinen Früchten erkennen; 

8) “іменник (N) + сполучник (Conj)”: 8 (48) слововживань, або 3,60 % (5,66 %): mit Heulen 
und Zähneknirschen; 

9) “дієслово (V) + сполучник (Conj)”: 5 (20) слововживань: (sein) wie übertünchte Gräber; 
10) “дієслово (V) + частка (Part)”: 4 (16) слововживань, або 1,22 % (1,89 %): nun hat die 

(arme) liebe Seele Ruh; 
11) “іменник (N) + прислівник (Adv)”: 4 (16) слововживань, або 1,22 % (1,89 %): im Kleinen 

treu sein; 
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12) “іменник (N) + іменник (N)”: 4 (16) слововживань, або 1,22 % (1,89 %): Salz der Erde 
sein; 

13) “прикметник (Adj) + прийменник (Prep)”: 4 (16) слововживань, або 1,22 % (1,89 %): 
beim Jüngsten Gericht / Am jüngsten Tag; 

14) “прикметник (Adj) + займенник (Pron)”: 3 (12) слововживань, або 1,35 % (1,41 %): Gott 
sei (jemandem) gnädig; 

15) “прикметник (Adj) + сполучник (Conj)”: 2 (8) слововживань, або 0,90 % (0,94 %): arm, 
wie Lazarus; 

16) “дієслово (V) + числівник (Num)”: 2 (8) слововживань, або 0,90 % (0,94 %): (dienen) 
zweien Herren.

В опрацьованих параболізмах було виявлено такі структурні моделі: 
а) “N + Prep + N” (15 вживань): (wie) eine Lilie unter Dornen sein;
б) “Prep + N + V” (15): (wie) in Abrahams Schoß (sitzen);
в) “Adj + N + V” (8): dem schnöden Mammon dienen / nachjagen;
г) “Pron + N + V” (6): mit seinen Pfunden wuchern;
д) “N + V + N” (3): Reden ist Silber.
Наочно цю сполучуваність граматичних класів можна простежити з вищенаведеної таблиці. 

З усіх граматичних класів найбільшою кількістю синтагматичних партнерів характеризується 
іменник (9 частин мови, або 100 %). На другому місці дієслово (8 частин мови, або 88,88 %). 
Далі йдуть займенник (6 частин мови, або 66,66 %), прикметник, прислівник, прийменник, 
сполучник (5 частин мови, або 55,55 %), частка (3 частин мови, або 33,33 %) і числівник (2 
частини мови, або 22,22 %).

Таблиця 1
Сполучуваність на рівні граматичних класів

Грамат.
клас Adv Part Num Pron Conj Prep Adj  V N

N + + + + + + + + +
V + + + + + + + +

Adj + + + + +
Prep + + + + +
Conj + + + + +
Pron + + + + + +
Num + +
Part + + +
Adv + + + + +

Як видно з прикладів, окрім дієслова та іменника, варіації параболізмів можуть містити 
також і прикметники (в ролі означення) та інші іменники, а іноді й те, й інше. У зв’язку з 
цим ускладнені види моделі “V + N” (із прикметником і прийменником) дуже різноманітні. 
Аналіз підтверджує зауваження інших дослідників [2; 10], що модель “Adj + N + V” досить 
продуктивна в утворенні фразеологічних біблеїзмів узагалі та параболізмів зокрема.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Загалом синтагматику параболізмів 
відображено у фіксованих німецькомовними словниками лексико-синтаксичних варіаціях 
біблійних парабол. Ці варіації представлені лексичними, фразеологічними та пареміологічними 
параболізмами. Доведено, що найчастіше сполучаються іменник і дієслово, а також іменник 
і прийменник. З усіх граматичних класів найбільшою кількістю синтагматичних партнерів 
характеризується іменник. Друге місце посідає дієслово; далі – займенник, прикметник, 
прислівник, прийменник, сполучник, частка та числівник. Зазначимо, що в контексті дослідження 
семантики таких різнорівневих одиниць, як параболізми, аналіз лексичної сполучуваності в 
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їхній структурі не може обмежуватися виключно створенням вичерпного списку можливих 
лексикографічно фіксованих словосполучень, на що свого часу звернув увагу Д. Шмельов [13, 
165]. Це пояснюється тим, що сама по собі лексико-фразеологічна сполучуваність як спільна 
зустріваність слів у сталих конструкціях, відрізняється від смислової сполучуваності цих слів 
у тексті, особливо параболічному. Тому перспектива подальшого наукового пошуку вбачається 
у дослідженні синтагматики параболізмів, реалізованої в німецькомовних біблійних текстах, а 
також у сучасному публіцистичному тексті.
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