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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присвячено дослідженню домінантного художнього концепту 

GOTT у поетичній картині світу Р. М. Рільке й моделюванню засобами 

корпусної лінгвістики його консоціативної мережі. 

Кінець XX – початок XXI століття позначений зростанням інтересу до 

вивчення художніх текстів і концептів з лінгвістичних позицій, особливо у 

когнітивному річищі. Невід'ємним складником студій цього спрямування є 

праці, присвячені картинам світу, зокрема поетичній (А. Вежбицька, 

І. Голубовська, О. Снитко, Г. Яворська, С. Єрмоленко, В. Жайворонок,  

Т. Радзієвська, Н. Болотнова, В. Маслова, Г. Брутян, Р. Павільоніс, Ю. Караулов, 

Г. Колшанський, О. Кубрякова, В. Телія, К. Яковлєва, Ю. Апресян та ін.), які 

продовжують актуальну для мовознавства XX століття тенденцію узгодження й 

обопільного збагачення лінгвістики та літературознавства. 

Однією з найактуальніших проблем дослідження поетичної мови Рільке є 

проблема сакрального. Вивчення її відбувалося протягом цілого XX століття, 

насамперед у працях німецькомовних учених (Б. Алеманн, А. Кід, Ґ. Маґнуссон, 

Г. Імгофф, М. Зиверс, Л. Зиґнер, Д. Бассерманн, Й. Штайнер, Е. Ґребер, 

Н. Фішер, С. Льовенштайн та ін.), а останніми десятиліттями – 

східноєвропейських науковців (Л. Єрофеєва, 3. Міркіна, Н. Пігіна, І. Воробей, 

І. Черкасова). В Україні такі дослідження спираються також на фонд 

україномовних текстів Р. М. Рільке, який створено такими відомими 

перекладачами, як М. Бажан, В. Стус, Б. Кравців, М. Фішбейн, М. Орест, 

О. Жупанський, Л. Мосендз, Ю. Липа, М. Борецький, С. Гординський та ін., що 

підтверджує актуальність доробку поета для українського читача. 

Експериментальну базу дослідження явища асоціації в Західній Європі й 

США закладено Д. Г’юмом, Д. Гартлі, Ф. Ґелтоном, Г. Еббінґаузом, 

Д. МакНейлом, С. Ервін, В. Левелтом, Г. Штрубе, Р. Раппом та ін. У Східній 

Європі більшого розвитку набув теоретичний підхід (О. Потебня, 

О. Селіванова, О. Ахманова, О. Кубрякова, В. Іващенко, І. Штерн та ін.). 

Першої половини ХХ століття багато уваги семантичним зв'язкам у 

коокурентних структурах, однією з яких є консоціація, приділено передусім 

А. Норееном і Г. Шпербером, другої половини – корпусними лінгвістами 

Д. Синклером, Б. Лоувом, Д. Лічем, Д. Байбером, С. Ганстон, Т. Сяо, 

А. МакЕнері. Вивчення семантичних характеристик поетичних текстів 

методами й засобами корпусної лінгвістики є одним із найбільш плідних 

сучасних напрямів мовознавства, адже вони уможливлюють роботу з масивом 

праць певного автора й зіставлення їх із усередненим мовним варіантом 

(В. Френсис, Г. Кучера, Д. Байбер, С. Ганстон та ін.). Методологію корпусної 

лінгвістики успішно використовують когнітивна лінгвістика (Ч. Філлмор, 

Ш. Ґрис, Р. Ленекер, К. Фішер, Ш. Вульфф, А. Стефанович, М. Делорж та ін.) і 

семантика (Д. Байбер, Дж. Ліч, Б. Лоув, Дж. Синклер, Ш. Ґрис, А. Стефанович, 

Д. Див'як та ін.). Однак компаративні дослідження поетичних текстів засобами 
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корпусної лінгвістики все ще мало поширені й потребують ґрунтовнішої 

теоретичної бази для здобуття об'єктивних емпіричних результатів. Зокрема, на 

часі розроблення методів первинного автоматичного опрацювання тексту, яке 

виявляло б індивідуальні семантико-когнітивні риси, притаманні поетичній 

картині світу автора, найважливішою серед яких є асоціація. Одним із методів 

дослідження її є асоціативний експеримент, який дає можливість здобути 

інформацію про ставлення автора до певних мовних і мовнокультурних 

феноменів. Проте цей метод має певні недоліки, найважливіші з яких – 

обмеженість сучасним станом мови й нехтування контексту, тимчасом як він, 

згідно з результатами психологічних експериментів (С. Ервін, Д. МакНейл) є 

визначальним для асоціації. У дисертаційному дослідженні запропоновано 

позбавлений таких вад консоціативний метод корпусно-лінгвістичного аналізу 

тексту, який розвинено з теорії консоціацій (А. Нореен, Г. Шпербер). Цей метод 

можна застосовувати на матеріалі корпусу будь-якого періоду, тож він є 

потужним лінгвістичним інструментом, актуальним як для мовознавства, 

перекладознавства, так і для літературознавства й антропології. 

Актуальність роботи зумовлено, з одного боку, спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на когнітивну й дескриптивну парадигми, з другого 

— нагальною потребою інтеграції корпусно-лінгвістичної методології до 

вітчизняного мовознавства, розроблення нових лінгвістичних методів вивчення 

художнього тексту, зокрема поетичного, які уможливлюють статистично 

об'єктивоване порівняння великих масивів поетичних і прозових текстів різних 

епох. Дослідження консоціативних зв'язків у текстах Рільке дає можливість 

реконструювати поетичну картину світу автора та з'ясувати контекстуальне 

наповнення художнього концепту GOTT (який є ключовим у корпусі текстів 

Рільке), що відповідає вимогам різних галузей і сфер філологічних наук. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Проблематику наукового 

дослідження пов'язано з науковою темою, розроблюваною Інститутом філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія і самобутність» і затвердженою 

Міністерством освіти і науки України (код 11 БФ 044-01). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 18 грудня 

2012 року). 

Метою роботи є з'ясування мовно-культурної та когнітивної специфіки 

консоціацій художнього концепту GOTT у поетичній картині світуР. М. Рільке. 

Для реалізації мети ми визначили наступні завдання: 

– розкрити поняття «поетична картина світу» як мовнокультурний 

феномен; 

– з'ясувати зміст поняття «консоціація» та його природу; 

– укласти та проаналізувати корпус художніх текстів Рільке (КР) для 

забезпечення репрезентативності матеріалу; 

– розробити статистичні критерії добору центральних художніх концептів 



3 

 

і оцінювання правдоподібності асоціативного зв'язку між ними; 

– порівняти склад групи слів, асоційованих із центральним ХК GOTT у 

досліджуваному та нормативному корпусах; 

– змоделювати мережу консоціацій художнього концепту  GOTT у 

поетичній картині світу Рільке; 

– виявити механізм розгортання мережі ключових індивідуальних 

художніх концептів у текстах Рільке. 

Об'єктом дослідження є художній концепт GOTT у поетичній картині 

світу Рільке. 

Предметом дослідження є консоціативні характеристики художнього 

концепту GOTT у поетичних текстах Рільке. 

Матеріалом дослідження є спеціалізований корпус художніх текстів 

Р. М. Рільке, який містить опубліковані художні твори: “Larenopfer” (1895), 

“Traumgekrönt” (1896), “Christus elf Visionen“ (1897), “Zwei Prager Geschichten” 

(1899), “Mir zur Feier”  (1899), ”Advent” (1897), Geschichten vom lieben Gott“ 

(1904), “Das Stunden-Buch” (1905), “Das Buch der Bilder” (1902, 1906), ”Die 

Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ (1906), ”Neue Gedichte” 

(1907, 1908), ”Requiem” (1909), “Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge” 

(1910), “Duineser Elegien“ (1923), ”Die Sonette an Orpheus” (1923) та поезії, 

опубліковані посмертно. Тексти впорядковано за датою написання, а якщо вона 

є невідомою – за датою виходу збірки. Корпус налічує 296 344 токенів і є 

репрезентативним, бо охоплює всю творчість Рільке. Референтним корпусом є 

основний корпус Електронного словника німецької мови (далі — DWDS) за 

період 1900 – 1926 років обсягом 27,2 млн токенів. 

Методи дослідження. У дисертації використано загальнонаукові методи: 

систематизацію, за допомогою якої проведено добір матеріалу для 

дослідження, зіставлення, узагальнення, опис, завдяки яким розроблено 

методологію дослідження на основі синтезу інформації теоретичних джерел, а 

також здійснено евалюацію та пояснення результатів статистичного 

дослідження.  Залучено методи статистичного аналізу, якими забезпечено 

об'єктивність результатів дослідження, зокрема метод підрахунку, на основі 

якого провадився початковий добір токенів для аналізу. Метод визначення 

консоціацій Г. Шпербера дав змогу з'ясувати закономірності суміжного 

вживання частотних лексем у корпусі та механізми взаємовпливів. Метод 

визначення семантичної просодії Д. Синклера застосовано до аналізу 

синтаксичних структур, які є носіями асоціації. Слід зазначити використання 

квантитативних і квалітативних методів корпусної лінгвістики, зокрема методу 

визначення ключових слів (на основі тесту на логарифмічну правдоподібність), 

за допомогою якого зіставлено домінантні художні концепти та їх 

репрезентанти з мовною картиною світу відповідної епохи. Контекстуальний 

аналіз реалізовано завдяки застосуванню програми-конкордансера AntConc. Для 

анотування тексту згідно з частинами мови використано такі методи 

комп’ютерної лінгвістики, як стемінг, лематизація. Пояснення результатів 



4 

 

відбувалося за допомогою методу статистико-концептуального моделювання. 

Наукову новизну дисертації зумовлює як об'єкт дослідження, так і 

обрана методологія. Уперше розбудовано консоціативну мережу художніх 

концептів у поетичних текстах Рільке, для чого створено спеціалізований 

корпус художніх текстів Рільке. Визначено типи консоціацій, доведено 

генетичний з'язок консоціацій з колокаціями. Запропоновано метод визначення 

консоціацій, ґрунтований на тесті на логарифмічну правдоподібність.  

З'ясовано, що художній концепт GOTT є засадничим у ПКС Рільке, і визначено 

консоційовані з ним художні концепти. Доведено унікальність асоціативних 

реалізацій ХК GOTT Рільке в порівнянні з німецькою МКС. 

Положення, які виносяться на захист: 
1. Консоціацією є різновид  лексичної коокурентності, сутність якої 

полягає в регулярній появі лексичних одиниць в одному контексті, без 

фіксованого синтаксичного оформлення: вони можуть траплятися на відстані 

від 0 до 30 токенів. Консоціації пов'язані семантично, а структура їх корелює зі 

структурою тричленної моделі асоціації, згідно з якою появу другого члена 

консоціації зумовлено контекстом, який визначає вибір цього члена.  

2. Консоціації ХК GOTT схарактеризовано за тестом на логарифмічну 

правдоподібність, згідно з яким для визначення сили консоційованості леми з 

художнім концептом GOTT частотність ужитку леми GOTT та її дериватів у 

контексті аналізованої леми порівняно з очікуваною величиною, яку визначає 

кількість вживання її у корпусі текстів Рільке. За результатами впровадженого 

статистичного тесту до консоціацій ХК GOTT належать: концепти універсальні, 

природоморфні, дендрологічні, екзистенційні, релігійні, філософські, 

антропоморфні, якісні, діяльнісні,  хронотопні, соціальні, побутові. 

3. Консоціація в поетичних текстах Р. М. Рільке має як загальномовне 

(колокативне) походження, так і не підтверджене регулярним уживанням за 

даними основного корпусу Електронного словника німецької мови (DWDS), 

тобто консоціації не збігаються з типовими асоціаціями концепту GOTT. До 

тих, що є унікальними для Рільке, зараховуємо: природоморфні, зокрема 

пейзажні, дендрологічні, антропоморфні,  хронотопні, соціальні, побутові. 

4. З огляду на джерело консоціації художніх концептів можна поділити на 

три групи: загальномовні, що мають колокативне походження; індивідуальні, 

що постали на основі індивідуальних переживань; міжавторські, які можна 

зафіксувати у двох чи кількох авторів на основі генетико-контактних зв'язків. 

5. Уживання консоціацій художнього концепту GOTT відбувається за 

трьома типами, залежно від ступеня імплікації одного із членів структури 

консоціації: експліцитний (наявні обидва члени консоціації), частковий (один 

член консоціації є, замість експліканта художнього концепта GOTT ужито 

займенник, однак із ширшого контексту референт зрозумілий), імпліцитний 

(експліцитно наявний лише один член консоціації). 

6. Важливою характеристикою ПКС Рільке є кластерне, а не бінарне 

вживання консоціацій, тобто вживання трьох і більшої кількості консоціацій ХК 
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GOTT на відстані до 30 лексем у межах одного вірша або відтинка тексту. 

Суміжне вживання консоційованих лексем уможливлює експлікацію імпліцитно 

наявного члена консоціації, що є важливою характеристикою поетичних текстів 

Рільке і передумовою закодовування смислів. Набуваючи структури мережі, 

консоціації транслюють ПКС Рільке в текстах поезій. 

Теоретичну значущість дисертаційного дослідження зумовлено 

збагаченням методології корпусної лінгвістики методом аналізу консоціацій, 

придатним до роботи як з поетичними, так і з прозовими текстами. Уточнено 

термін “консоціація”, визначено типи консоціації. Цим зроблено внесок до 

розвитку корпусної лінгвістики, когнітивної семантики, лінгвістики тексту та 

лінгвоконцептології. Вивчення художніх концептів та консоціативної мережі їх 

є новим напрямом когнітивної лінгвістики, який дає можливість описувати 

мовні явища, зокрема – художні концепти, демонструвати сукупність властивих 

їм семантичних потенцій бути пов’язаними семантично й синтаксично з 

іншими словами. Дослідження довело важливу роль консоціацій художніх 

концептів у розумінні поетичної картини світу письменника. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її можна 

використовувати при викладанні стилістики та лексикології, історії німецької 

мови, корпусної та когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту, основ риторики, 

лінгвокультурології. Практичні результати дослідження можуть стати в пригоді 

філологам та фахівцями, котрі спеціалізуються на вивченні німецькомовних 

художніх текстів. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на шістьох наукових 

конференціях. Це: Всеукраїнські наукові читання «Дух нового часу у дзеркалі 

слова і тексту», Київ, 8–10.04.2015; Міжнародна наукова конференція «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми», Київ, 9.10.2014; XIV Міжнародні 

славістичні читання, присвячені пам'яті акад. Л. А. Булаховського, Київ, 

25.04.2014; Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві», Київ, 10.04.2014; 

Міжнародна наукова конференція «Linguistik und Kulturwissenschaft. Zu ihrem 

Verhältnis aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und 

anderer Disziplinen», Лейпциг, 7–9.11.2013; Всеукраїнська наукова конференція 

за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у 

дзеркалі сучасних філологічних студій», Київ, 11.04.2013, а також на 

Міжнародному науково-дослідницькому семінарі «Німецько- та україномовні 

дискурси: лінгвістичні та культурологічні перспективи», Київ, 3–7.12.2013, і на 

трьох наукових колоквіумах в Інституті Гердера Лейпцизького університету, 

Лейпциг, 30.10.2013, 15.11.2013, 21.11.2013. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в сімох 

публікаціях, виконаних особисто, з яких п'ять опубліковано в наукових фахових 

виданнях в Україні, а дві — за кордоном. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками, загального висновку, списку використаної літератури 
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(340 позицій, зокрема 197 іноземними мовами) та чотирьох додатків. У Додатку 

А наведено глосарій термінів, використаних у дисертації (49 позицій), у 

Додатку Б наведено консоціації ХК GOTT у корпусі текстів Рільке, у Додатку В 

перелічено всі асоціати слова Gott згідно з даними DWDS, Додаток Г містить 

індекс усіх художніх творів Рільке, залучених до корпусу. У дисертації 7 

таблиць, 15 схем. Обсяг основного тексту дисертації становить 180 сторінок. 

Загальний обсяг роботи зі списком використаної літератури та додатками — 264 

сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь її вивченості, 

окреслено мету, завдання роботи, визначено її обсяг, об'єкт і предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

здобутих результатів, подано основні положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі, «Теоретико-методологічні основи дослідження 

поетичної картини світу засобами корпусної лінгвістики», з'ясовано зміст 

понять «мовна картина світу», «концептуальна картина світу» й «поетична 

картина світу», відмінності між ними та характер взаємодії, а також 

визначальну роль асоціативного шару художнього концепту для дослідження 

поетичної картини світу (далі - ПКС). Окреслено підходи до розуміння асоціації 

та методи дослідження її в художньому тексті: від асоціативного експерименту 

до текстоцентричних методів, а саме до методу визначення консоціацій 

А. Нореена і Г. Шпербера, комунікативно-стилістичного методу дослідження 

ПКС Н. Болотнової,  корпусно-лінгвістичних методів (семантична просодія 

Д. Синклера, латентно-семантичний аналіз, моделі нейронних мереж). 

Картина свiту – це система знань та уявлень людини про довкілля, яка 

постає як результат осмислення взаємодії особи зi світом. Провідну роль у 

формуванні картини світу відіграють органи чуття; інформація, добута з їх 

допомогою, категоризується свідомістю індивіда. Концептуальна картина світу 

(далі — ККС) є найсуб’єктивнiшою і найбільш динамічною картиною світу, бо 

зміна та розширення її відбуваються разом з осмисленням пережитого 

людиною. Роль мови у сприйнятті оточуючої дійсності вивчають дослідники 

мовної картини свiту (далі – МКС), які вважають її визначальною, адже мовнi 

засоби, якi має людина, детермiнують її сприйняття (В. Маслова). МКС є 

мовною призмою, крізь яку сприймається реальність, тому остання виявляється 

забарвленою мовними концептами, притаманними певному етносові. Однак це 

твердження варто сприймати із застереженням, оскільки рамки МКС постійно 

розширюються, і велику роль у цьому відіграють художні тексти.  

ПКС  — це художньо опосередкована фіктивна картина світу, яку 

репрезентовано автором у художньому тексті. Її генетично пов'язано з МКС, 

однак через те, що вона транслює дійсність, витворену індивідуумом, її 

нерозривно пов'язано з ККС письменника. На відміну від МКС, ПКС є явищем 
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суто індивідуальним, однак може транслюватися цілому етносові через 

художній текст і навіть іншим етносам (частково) через переклади. ПКС 

формується автором художнього тексту, який є творцем її та носієм. Базовою 

одиницею ПКС є художній концепт (далі — ХК), який має наповнення, майже 

завжди відмінне від відповідного концепту МКС, однак не тотожне концептові 

індивідуальної картини світу автора, хоча й наближене до нього. ПКС є явищем 

значно динамічнішим, аніж МКС. Ще однією рисою ПКС, яка наближає її до 

ККС, є менша повнота ПКС у порівнянні з МКС. ПКС не обмежується на 

розкритті змісту художніх концептів. Важать зв'язки між ними, а первинним 

шаром виступає асоціативний: саме він містить інформацію про структуру та 

індивідуальне смислове наповнення художніх концептів, які конституюють 

ПКС. 

Тож вивчення асоціативних зв'язків між домінантними концептами ПКС 

Рільке є першочерговим завданням дослідження. Асоціація — це зв'язок між 

двома чи кількома змістовими елементами мислення. Цей термін до когнітивної 

лінгвістики запозичено з психології й використано на позначення зв'язку між 

концептами у свідомості людини. Історично першою теорією походження 

асоціації є теорія про постання асоціації за суміжністю: слово-стимул 

спричиняє відповідь-реакцію через те, що ці слова часто зустрічаються поруч. 

Другої половини XX ст. розвинуто когнітивні уявлення про джерела асоціації. 

Зокрема, спостережено явище парадигматичної домінантності (М. Ервін, 

А. Врешнер), сутність якого полягає в тому, що доросла людина обирає слово-

відповідь однієї зі словом-стимулом граматичної категорії. Згодом доведено 

тричленну модель асоціації (Д. МакНейл, Г. Кларк), згідно з якою перевагу 

віддають асоціатові, найменш відмінному за низкою мінімальних 

дистинктивних ознак від слова-стимулу в даному контексті (який є третім 

членом асоціації). 

Першими дослідниками асоціативних зв'язків на матеріалі тексту можна 

вважати А. Нореена й Г. Шпербера. На зламі ХІХ—ХХ ст. вони констатували,  

що поява певного слова в поетичному тексті може регулярно супроводжуватися 

на деякій відстані іншим словом (або кількома словами). Так, Г. Шпербер 

спостеріг, що в текстах В. фон Ешенбаха слово "серце" регулярно 

супроводжується словом "око'' на відстані до 30 слів. Це явище було названо 

консоціацією. Можна сказати, що консоціації виступають контекстом і 

стимулом уживання іншого слова (консоціації), актуалізуючи спільну сему, на 

основі якої ці слова консоційовано. У прикладі Г. Шпербера нею є туга, сум, що 

передано зрідка вживаним словом «сльоза» як консоціації вищенаведеної пари. 

У такий спосіб постає конструкція, яку можна назвати моделлю тричленної 

асоціації (два асоціати й контекст). Г. Шпербер довів також, що третій член 

консоціації, на основі якого усталюється семантичний зв'язок, може бути 

імпліковано: більш регулярною є поява пари консоціатів «серце» й «око», аніж 

третього члена («сльоза»). 

Корпусна лінгвістика збагатила поле досліджень асоціативних зв'язків у 
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текстах. Так, другої половини ХХ ст. розроблено статистичні параметри 

вимірювання сили асоційованості колокатів – T-score, MI-score, тест на 

логарифмічну правдоподібність, які оцінюють імовірність суміжного вживання 

членів консоціації. Методології корпусної лінгвістики полегшували 

дослідження закономірностей уживання повторюваних структур 

сполучуваності, наприклад через відкриття Д. Синклером явища семантичної  

просодії, яка полягає в тому, що певні синтаксичні структури сполучаються з 

лексемами, подібними між собою за семантикою (С. Ганстон, Б. Лоув, 

А. Партингтон, Дж. Синклер, М. Стаббс, Т. МакЕнері), а сама структура може 

бути носієм конотативного або евалюативного значення. 

Однак дослідження поетичних текстів не можна обмежувати методами, 

основаними на очікуванні повторюваних синтаксичних структур: поетична 

мова не клішована, вона прагне розширити образний і синтаксичний потенціал 

мови як засобу спілкування. І саме метод дослідження консоціації дає 

можливість констатувати асоціативні зв'язки без огляду на чітку послідовність 

лексем. Консоціація є, подібно до семантичної просодії, варіантом реалізації 

колокативного зв'язку, однак ще менш фіксованим синтаксично, тому вона 

виступає ефективним інструментом аналізу асоціативних зв'язків у поетичному 

тексті. Перевагою методології корпусної лінгвістики стало те, що вона дала 

змогу опрацювати увесь творчий доробок Рільке, у якому реалізовано 

притаманні авторові асоціативні структури. Консоціативний аналіз ХК у 

поетичному тексті дає глибше уявлення про мову, якою написано твір, 

можливість дослідити імпліцитні семантичні зв’язки в тексті, змоделювати ПКС 

Рільке, а також забезпечує виявлення закономірностей слововживання, 

притаманних авторові, що може мати велике значення при дослідженні його 

творчості або при перекладі поезій. 

У другому розділі, «Корпус Рільке як основа дослідження консоціацій 

художнього концепту GOTT», описано процес укладання спеціалізованого 

корпусу художніх текстів Рільке (далі — КР) для дослідження консоцацій ХК 

GOTT, визначено алгоритм роботи з референтним корпусом, який перебуває в 

обмеженому доступі, розроблено статистичний метод пошуку консоціацій за 

допомогою тесту на логарифмічну правдоподібність. 

Основною перевагою корпусно-лінгвістичних методів, застосованих до 

вивчення поетичних текстів Р. М. Рiльке, є те, що вони дають можливість 

провести квантитативне й квалітативне дослідження ХК у ПКС та виявити не 

лише частоту вживання певного слова, а й закономірності слововживання:  

ближні та вiддаленi коокуренти, їх характер та семантичне наповнення. 

Для розбудови мережі консоціацій ХК GOTT розроблено частотно-

статистичний метод пошуку консоціацій, в основу якого покладено формулу 

логарифмічної правдоподібності, що в корпусній лінгвістиці традиційно 

застосовують до пошуку ключових слів при порівнянні двох корпусів. Цей 

статистичний тест уможливлює з'ясування ймовірності появи досліджуваного 

слова в спеціалізованому корпусі щодо референтного. Розроблений метод 
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пошуку консоціацій полягає у збереженні конкордансів ключового слова з 

визначеним розміром вікна й використання їх як спеціалізованих корпусів для 

порівняння з КР як референтним. У результаті застосування тесту на 

логарифмічну правдоподібність до даних про кількість згадок певної леми в 

контексті іншої леми (спостережена частотність) та даних про очікувану 

частотність її, виведену з частотності вживання її в референтному корпусі, 

можна з'ясувати, якою мірою такий суміжний ужиток є релевантним. 

Відповідно, можна підтвердити чи спростувати факт консоційованості лем. Так, 

якщо частотність суміжного вживання досліджуваних лем є достатньо 

релевантною (результат тесту λ ≥ 3,84), то можна з 95%-ною впевненістю 

стверджувати, що ці лексеми є консоційованими.  

Застосування описаного методу до неанотованого корпусу текстів Рільке 

потребувало попереднього часткового анотування потенційнх консоціатів ХК 

GOTT. До них увійшли лексеми а) частотні у КР; б) часто уживані на відстані 

до 10 слів від леми GOTT. До аналізу залучено 120 лем, які було стемінговано 

вручну двома заходами. Первинний пошук було виконано одним, або (за 

наявності зміни кореневого голосного) кількома етапами за мінімальною 

послідовністю літер, яка охоплює якомога більше словоформ шуканої леми. 

Нерелевантні результати пошуку було занесено до “стоп-списку” вручну. До 

них увійшли ті, що збігалися випадково через певну буквену послідовність, або 

ті, що далеко розійшлися значенням із ключовим словом (hand − verhandeln, 

vorhanden, althändlern; nacht − nachtraglich, nachtigall; sagen – Herzog von 

Sagan; lachen – flach, malachit; herr − Bücherreihen). Розрізнення великої і малої 

літери проводилося лише в окремих випадках, таких як дезамбігуація 

омонімічних граматичних форм: macht (V) – Macht (N). За результатом пошуку 

створено повний позитивний список пошуку, за яким відбувався остаточний 

пошук при аналізі. 

Експериментально виявлено труднощі, які можуть постати при анотуванні 

поетичних текстів за граматичною та семантичною ознакою. Серед них 

виокремлено такі: семантичне анотування синонімів (sehen – schauen; Wind – 

strömende Luft, nichtmehrleben – totsein (oder war das Nicht mehrleben doch noch 

weit vom Totsein), анотування заперечних афіксів, омонімічних лексем (liebende 

– ende, Nachtigall – Nacht), граматичних омоформ (weiß – wissen), іншомовних 

слів (Madame Lamort, ange – фр.), архаїчних або діалектних лексичних одиниць 

(magenkraft – свн., roth). 

Домінантна роль ХК GOTT у КР має статистичне підтвердження: токен  

Gott  є найчастотнішим іменником у КР (428 ужитків, 84 ранг), і порівняння 

частотностей ужитку леми GOTT з референтним корпусом підтвердило статус 

ключового слова Gott (λ=578.67). Тож не дивно, що вивчення релiгiйної 

семантики посідало чільне місце впродовж усієї історії рiлькеани. Зазначені 

дослідження текстів Рільке німецькомовними фахівцями можна вважати 

(певною мірою, звісно) задокументованими свідченнями рецепції ХК GOTT. 

Умовно ці розвідки можна поділити на три групи: 1) канонічно-християнська 
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група (насамперед перша половина ХХ ст.); 2) езотерична (кінець ХХ—початок 

ХХІ ст.); 3) естетико-фiлософська. Вважаємо, що така різноспрямованість 

потрактувань може бути результатом накладання зумовлених притаманними 

МКС асоціативними зв'язками уявлень дослідника про концепт БОГ на ХК 

Рільке. Цю гіпотезу перевірено шляхом аналізу асоціацій лексеми GOTT у 

DWDS. З’ясовано, що в німецькій мові серед коокурентів концепту GOTT 

переважають такі концепти: сакральні (BIBEL, DREIFALTIGKEIT, ERLÖSER, 

ERZENGEL, ENGEL, FLEISCHGEWORDENE, GENESIS, KREUZ, LIEBE, 

SCHÖPFUNG, OFFENBARUNG, TRINITÄT; VERKÜNDNUNG), інфернальні 

(TEUFEL, SATAN, UNTERWELT), язичницькі (BLUTDURST, 

FRUCHTBARKEIT, FELDFRÜCHTE, GIGANT, HALBGÖTER; GÖTZEN, JAGD, 

OPFERGABE, SCHAUMGEBORENE), метафізичні (MENSCHENWERDUNG, 

ÜBERWELTLICHKEIT, TRANSZENDENZ) та природоморфні (WIND, FEUER). 

Третій розділ, «Консоціативна мережа художнього концепту GOTT», 

присвячено розбудові консоціативної мережі центрального ХК GOTT у корпусі 

Рільке, порівнянню її з асоціативною структурою лексеми Gott МКС німецької 

мови, виявленню семантичних та загальномовних характеристик поетичних 

текстів Р. М. Рільке. 

З-поміж 120 проаналізованих лем з центральним ХК GOTT консоційовано 

52 леми. Їх поділено за такими групами консоціацій: концепти універсальні 

(LIEBE, λ = 159,15, MACHT, λ = 20,57), природоморфні (NATUR, λ = 13,54, 

DUNKELHEIT, λ = 15,33, HELLE, λ = 9,82; REIF – UNREIF, λ = 12,18; ERDE, 

λ = 7,27, HIMMEL, λ = 4,44, LAND, λ = 8,3, MEER, λ = 9,05), дендрологічні 

(AST, λ = 11,89, BAUM, λ = 11,8, WURZEL, λ = 28,88, FRUCHT, λ = 5,34), 

екзистенційні (DASTEHN, λ = 23,12,  SCHRECHKEN, λ = 8,03), релігійні 

(HERRLICHKEIT, λ = 14,94, GLAUBEN, λ = 35,26, ENGEL, λ = 46,83, GEIST, 

λ = 5,75, MACHT, λ = 20,57), філософські (DASEIN, λ = 24,28, EWIGKEIT, 

λ = 21,43, LEBEN, λ = 8,35), антропоморфні (BLICK, λ = 4,91, HAND, λ = 5,51, 

KÖNIG, λ = 3,92, LÄCHELN, λ = 4,7, MENSCH, λ = 44,63, MUND, λ = 6,55, 

STIMME, λ = 9,78), якісні (GOLD, λ = 4,65, ROT, λ = 11,85, ALT, λ = 4,75), 

діяльнісні (BAUEN, λ = 26,31, HORCHEN, λ = 5,82, MACHEN, λ = 43,13, 

MALEN, λ = 37,22, SAGEN, λ = 4,38, WORT, λ = 6,35, ANTWORT, λ = 45,95,  

SCHWEIGEN, λ = 20,29, SINGEN, λ = 18,02, SPRECHEN, λ = 15,72), хронотопні 

(ABEND, λ = 4,88, KREIS, λ = 18,29, MITTE, λ = 4,82, WELT, λ = 3,85; BEGINN, 

λ = 33,77, LANGSAMKEIT, λ = 12,57, ENDE, λ = 23,18; TIEFE, λ = 6,7), 

соціальні (GESCHICHTE, λ = 58,77, STADT, λ = 9,62), побутові (DING, λ = 6,21), 

SPIEGEL, λ = 5,39, WAND, λ = 6,74). 

Порівняння консоціацій ХК GOTT у КР з асоціатами концепту GOTT у  

DWDS виявило спільні асоціації, а саме: релігійні, філософські та частково  

консоціації родючості. До характерних лише для Рільке належать: 

природоморфні, зокрема пейзажні (ERDE, LAND, HIMMEL, MEER), 

дендрологічні (AST, BAUM, WURZEL), антропоморфні (BLICK, GESICHT, 

HAND, HERZ, LÄCHELN), хронотопні (WELT, TIEFE, ABEND, KREIS, MITTE, 



11 

 

ENDE, TIEFE), соціальні (STADT), побутові (DING, SPIEGEL, WAND). Отже, 

консоціації ХК GOTT Рільке не тотожні закладеним в МКС. 

Консоціації ХК GOTT Рільке корелюють із мiфологiчною картиною свiту. 

До її основних ознак (за Є. Мелетинським) належать: інтегрованість людини в 

природний свiт i, як наслiдок, перенесення на об’єкти природи рис, 

притаманних людинi (антропоморфiзм); вiдсутнiсть чiткого подiлу на суб’єкт i 

об’єкт, матерiальне й iдеальне, просторовi і часовi вiдношення, на посейбiччя і 

потойбiччя i, як наслiдок, значно ближче розташування божеств до людей. 

Уживання консоціації HIMMEL у корпусі Рільке свідчить про небеса як про 

варіант місцеперебування Бога, про його «посейбічність» або смертність (die 

Menschen Gott im Himmel begruben, 1900; wie aus leeren Himmeln, / wenn Gott 

gestorben ist, die Wolken lallen, 1900), а вертикаллю, яка організує простір у ПКС 

Рільке, є характерна міфологічна вертикаль (BAUM). Вона зберігається в такій 

ролі до самої смерті Рільке: hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum / und 

stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein. / Und hast die Welt gemacht. Und sie ist 

groß / und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift (1900). І вірш, написаний 

1925-го: Wie sich Geschehenes im Raum verfügt:/ Eines ward Wiese, eins ward 

Baum, eins ging / den Himmel bilden helfen... Schmetterling / und Blume sind 

vorhanden, keines lügt; // Verwandlung ist nicht Lüge... (1925). 

Від цієї консоціації відгалужуються інші консоціації ХК GOTT, пов'язані з 

природою (AST, ZWEIG, FRUCHT, NUSS): Die Mitte, die nach allen Seiten 

schreckt, / die Wahl die zuckt, das Zücken aller Schritte -, / und wie von Göttlicherem 

angesteckt, / war jede innen beides: Baum und Mitte, 1924. Так, «бiологiчнi» 

коокуренти ХК GOTT свідчать про те, що в поетичнiй картинi свiту автора 

концепт GOTT якнайщiльнiше пов’язаний з природою. 

Помічено закономiрнiсть: сакральний ХК GOTT залишається 

центральним протягом усiєї творчостi Рільке, проте бiльшiсть маркерiв суто 

християнського змісту є частотними в більш ранніх творах. Не менш 

характерними для Рільке є нехристиянськi концепти, зокрема язичницькі, які 

реактуалізуються в текстах аж до 1922-го (зокрема, цілу збірку «Сонети до 

Орфея» датовано 1922-м). Художні концепти християнського походження в 

текстах Рільке можуть бути потрактовані негативно (Und keine Kirchen, welche 

Gott umklammern wie einen Flüchtling und ihn dann bejammern, 1899) або 

переосмислені так, що вони втрачають типово християнське наповнення. Так, 

попри консоційованість лем GOTT і HIMMEL, типовий релігійний локус Бога 

перенесено на землю: leeren Himmel (2), im Himmel begruben, zurück in den 

Himmel will. Така закономірність ужитку є доказом зв'язку ХК GOTT Рільке із 

загальномовним концептом, однак зв'язку суто генетичного й переосмисленого: 

“небеса” стають не фіксованим місцем перебування Бога в розумінні Рільке, а 

простором, який Бог може посідати або покидати. Характерною для ПКС Рільке 

рисою є також зняття обов'язкового в християнській традиції поділу світу на 

потойбіччя і посейбіччя. 

Підтвердженням індивідуального характеру ХК GOTT Рільке є низка 
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консоціацій, наявних у корпусі текстів Рільке, проте відсутніх серед асоціатів у 

DWDS. До них належать природоморфні, зокрема пейзажні (ERDE, LAND, 

HIMMEL, MEER, NATUR, STADT, WELT) і дендрологічні (AST, BAUM, 

REIFEN, WURZEL, ZWEIG: mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe / von hundert 

Wurzeln, welche schweigsam trinken, 1899; Der Ast vom Baume Gott, der über 

Italien reicht, hat schon geblüht, 1899), динамічно-просторові, які описують рух у 

просторі, особливо колом (Kreis, kreisen: Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 

/ und ich kreise jahrtausendelang, 1899); часові (Abend, Beginn, Ende, ewig, 

langsam, Nacht, Tag, Zeit: wo die Ängste enden und Gott beginnt, 1898; Ohne Gott 

gibt es keine Vollendung, 1900); антропоморфні (Blick, Gesicht, Hand, Herz, 

lächeln, Lachen); індивідуально-метафоричні (Spiegel: Etwas vom Munde des 

Gotts / spiegelt im Mund der Geliebten, 1924; Spielt mit Spiegeln der Gott?, 1924), 

актантні (bauen, glauben, machen, schauen, sehen, malen). Дієслова machen і 

sagen найчастіше характеризують Бога ПКС Рільке як активного й дійового, а 

дієслово malen оприявнює зв'язок із креативним процесом і з образною 

репрезентацією Бога (Und Gott befiehlt mir, daß ich male, 1899), часто ту саму 

роль виконують і частини тіла (sind sie die Wecker eines Winds: / als ginge Gott 

mit seinen weiten / Bildhauerhänden durch die Seiten / im dunklen Buch des 

Anbeginns,1899; als ob Gott ruhte, weil er auf seine Hände böse ist.., 1900); 

Lächeln… , beinah Gesicht / dieser gelockten Gelände. / Leiber aus Trauben, grüne / 

Hände, die blättern im Licht. / Als wär ein göttliches Bild / vergraben unter den 

Reben, 1923), наголошуючи на його антропоморфності.  

Проведене дослідження довело гетерогеннiсть регулярних коокурентiв 

художнього концепту БОГ і неканонiчну природу Бога Рiльке, яка не вiдповiдає 

жоднiй релiгiйнiй парадигмi. Розумiння ХК GOTT в ПКС Р. М. Рiльке як явища 

суто християнського є спрощеним й завузьким. 

Спостереження мережі консоціацій ХК GOTT унаочнило, що консоціації 

з'являються цілими кластерами, на більшій або меншій відстані від ключового 

слова, з яким вони пов'язані. Поява таких кластерів увиразнює факт 

імплікованого (або експліцитно наявного) ключового слова, навколо якого їх 

згуртовано. Кластер асоціацій ХК GOTT міг розвинутися одночасно з 

осягненням німецької мови, разом із формуванням ККС поета, і це знайшло 

відображення в його ПКС. Дослідження КР показало, що кластер 

сакралізованих консоціацій, значущих статистично, був частково присутнім у 

більшості доступних поетичних творів Рільке. З часом кластер консоціацій ХК 

GOTT конденсувався, а його члени траплялися в текстах дедалі ближче один до 

одного (тенденція до зрощення консоціацій: dunkelnde Stille; Frucht des Todes; 

und durch der Scheitel dunkle Linien /dein Antlitz träumte wie ein Land. / Es schlich 

von deiner Lippen Saum / ein Lächeln auf verlornem Pfade - /ganz leis. Die andern 

merktens kaum. / So weht ein Blatt vom Blütenbaum). Вони утворили ускладнену 

асоціацію, члени якої активуються одночасно, що виявляється в регулярній  

появі їх суміжно. Спостережена закономірність кластерної регулярної появи 

консоціацій у поезіях різних періодів дає підстави стверджувати, що ці лексичні 
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одиниці стають контекстом відносно одна щодо одної, третім членом 

асоціативної структури, який зумовлює появу наступних. 

Основним джерелом консоціацій у Рільке є колоковані структури, які 

існували в мові (і які засвідчено DWDS), адже високі показники релевантної 

асоційованості в КР здебільшого демонструють ті консоціативні конструкції, 

які, окрім самостійного вжитку, мають або в німецькій мові, або в поезіях 

Рільке усталену композитну форму чи стійку колокацію (Rosenblüte: Hände, 

welche Blüten banden, / Blicke, welche die Rosen rot / und die Menschen mächtig 

empfanden, 1900; Haus bauen: Und die Musik, immer neu, aus den bebendsten 

Steinen, / baut im unbrauchbaren Raum ihr vergöttlichtes Haus, 1922; Tag und 

Nacht: um täglich neu zu leben; mein Sehnen ist ein nächtig-weites Meer, 1896; Die 

schwarze Nacht saß auf dem toten Tag , und Gott erschrak, 1906; Sieh, so ist Tod im 

Leben, 1898). Другим істотним джерелом консоціацій є індивідуальні 

переживання Рільке, його чуттєвий досвід.  

У перекладених Р. М. Рільке поезіях Е. Баррет-Браунінг із циклу «Сонети 

з португальської»  (1908) зафіксовано консоціації ХК Gott, характерні для ПКС 

Рільке, зокрема Tod, Himmel, Lächeln, Dunkelheit. У англійської поетеси 

читаємо: In the new Heavens,---because nor sin nor woe, / Nor God's infliction, nor 

death's neighbourhood, / Nor all which others viewing, turn to go... У перекладі 

Рільке: ...an neuen Himmeln zweifelnd, - weil nicht leicht / Elend und Gottes Zorn 

und Nachbarschaft / des Todes und was sonst die andern schreckt. Наведений 

приклад засвідчує також наявність у Рільке консоціацій, які, як можна 

припустити з високим рівнем ймовірності, є характерними для двох або кількох 

авторів, і розкриває один з механізмів їх утворення. 

Аналіз перекладів поезій Рільке українською продемонстрував, що 

консоціації ХК GOTT Рільке навіть у вдалих перекладах часом оминаються, їх 

нерідко замінено синонімами, нехарактерними для ПКС Рільке (наприклад, 

слово dämmern, семантично пов'язане з «dunkel», перекладене О. Жупанським 

як «зоріти»). Інколи спостерігається поява нехарактерних для Рільке 

консоціацій колокативного походження (Fleisch у значенні «плоть» жодного 

разу не зафіксоване у КР): Мій – темний бог, сотворений із плоті / корінь, що 

вік мовчазно соки п'ють. / Його тепло я відчуваю з кров'ю (В. Стус). 

Тож можна констатувати перспективність дослідження консоціацій у 

контексті реконструкції ПКС Рільке. Консоціації є одними зі стрижневих 

складників ПКС. Через мережеву структуру вони створюють контекст 

поетичних текстів і закодовують притаманні поетові асоціації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено першу спробу дослідження консоціацій художнього 

концепту GOTT поетичної картини світу Р. М. Рільке засобами корпусної 

лінгвістики. 

Художній текст, тим паче текст поетичний, є доволі складним для  
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дослідження. На перший план у ньому виходить парадигматичний рівень 

функціонування мовних одиниць, що актуалізує аналітичні підходи, які 

враховують смисли, генеровані як вузьким контекстом (власне, досліджуваним 

текстом), так і широким, історико-культурним. Рільке - один з найскладніших 

поетів ХХ століття. Оманливо традиційна, його поезія породжує змісти, які 

важко піддаються інтерпретації й далеко розходяться з очікуваними й 

підказаними її видимою простотою. Особливо “затемнені” тексти, створені 

останніми роками життя поета (після 1920-го). Вочевидь, саме тому 

українською перекладено значно меншу кількість пізніх поезій Рільке, ніж 

створених до цієї часової межі. Виявленню прихованих змістів текстів Рільке 

сприяє реконструкція його поетичної картини світу. 

ПКС є явищем суто індивідуальним. В основі її лежить художній 

концепт, який оприявнюється у художньому тексті (або масиві художніх текстів 

одного автора) і який корелює з концептуальною картиною світу письменника. 

На вербалізацію художнього концепту впливає відповідна мовна картина світу, 

оскільки реалізація ХК у мові здійснюється шляхом залучення її 

інструментарію. Світ реальний, відбитий в МКС, та світ поетичний не є 

тотожними, тому наповнення ХК, актуальних для ПКС Рільке, може не 

збігатися з наповненням відповідних мовних концептів. Основним механізмом 

розгортання і зчитування ХК в поетичному тексті є асоціація, яка забезпечує 

парадигматичні зв’язки.  

Проблему пошуку інструменту дослідження ХК GOTT у ПКС Рільке, 

який мав би уможливити виявлення й аналіз асоціативних зв’язків між 

художніми концептами, вирішено завдяки зверненню до поняття «консоціація»,  

запровадженому А. Норееном і Г. Шпербером. Консоціація – це регулярна поява 

пари лексичних одиниць в одному контексті на різній відстані (від 0 до 30 слів), 

що є свідченням семантичного зв’язку між ними. Консоціації відіграють роль 

контексту й воднораз стимулу вживання консоційованого слова, актуалізуючи 

спільну сему, на основі якої ці слова консоційовано. Оскільки така 

закономірність коокуренції практично не залежить від синтаксису, її можна 

використовувати при аналізі поетичних текстів. 

У свою чергу, пошук консоціацій зумовив звернення до методології 

корпусної лінгвістики, яка робить можливим аналіз великих масивів текстів і їх 

порівняння. При цьому вона забезпечує точність результатів, оскільки 

об’єктивація їх відбувається із залученням статистичних величин. Застосування 

методології корпусної лінгвістики для пошуку консоціацій ХК GOTT у ПКС 

Рільке передбачає укладання корпусу дослідження – корпусу текстів Рільке, і 

наявність референтного корпусу, який репрезентує загальномовну картину світу 

і дає змогу співставити індивідуально-авторські консоціації із 

загальномовними. 

Корпус текстів Рільке є спеціалізованим корпусом, укладеним відповідно 

до вимог щодо репрезентативності та збалансованості. Він містить усі основні 

художні тексти письменника, опубліковані за його життя і посмертно. До 
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корпусу входять також вірші, уміщені в перших версіях збірок, але викреслені з 

остаточних, бо вони виразно репрезентують ПКС Рільке відповідного періоду. 

Раннім поезіям у корпусі приділено уваги більше, аніж це типово для видань 

творів Рільке, оскільки вони можуть відобразити період становлення його ПКС; 

та до корпусу вони включені далеко не всі, адже через свою чисельність можуть 

його дизбалансувати. За референтний корпус (з яким здійснюється порівняння 

корпусу текстів Рільке) обрано Основний корпус Електронного словника 

німецької мови (DWDS) за 1900 — 1926 роки. У результаті порівняння їх 

підтверджено, що художній концепт GOTT є домінантним у поетичній картині 

світу Рільке, оскільки він є найчастотнішим іменником у КорпусіРільке (428 

згадок) і неочікувано частотним у порівнянні з дистрибуцією відповідної 

лексеми в DWDS: результат тесту на логарифмічну правдоподібність становить 

λ=534,43 і значно перевищує поріг у λ=3,86, який є достатнім для засвідчення 

позитивного результату. 

Типовим методом контекстуального аналізу в корпусній лінгвістиці є 

використання результатів конкордансу (обмеженого вікна пошуку за певним 

словом). Цей метод виявив свою ефективність при вивченні безпосередніх 

сусідів ключового слова, проте підрахунок лексем, які перебувають на більшій 

відстані між собою, якими є консоціації, вимагає інших інструментів. Тому 

залучено тест на логарифмічну правдоподібність, до якого традиційно 

звертаються з метою пошуку ключових слів. Він послідовно застосований до 

загального корпусу текстів Рільке та його підкорпусів, якими є збережені 

конкорданси пошуку за потенційними консоціаціями ХК GOTT.  Застосування 

цього тесту до даних про кількість згадок певної леми в контексті іншої леми 

(спостережена частотність) та даних про її очікувану частотність, виведену з 

частотності її вживання в референтному корпусі,  дає можливість з'ясувати, 

наскільки суміжний ужиток є релевантним. Відповідно, можна підтвердити чи 

спростувати факт консоційованості. Згідно результатів аналізу, до консоціацій 

ХК GOTT належать концепти: природоморфні, дендрологічні, екзистенційні, 

релігійні, філософські, антропоморфні, якісні, діяльнісні, хронотопні, соціальні, 

побутові. А що окремі концепти з окреслених  в ПКС Рільке консоційовані як з 

ХК GOTT, так і між собою, виникає мережа консоціацій ХК GOTT. 

Порівняння встановлених консоціацій ХК GOTT з асоціаціями лексеми 

Gott, показало, що на відміну від ПКС Рільке в асоціативній мережі лексеми 

Gott німецької мови домінують релігійно-християнські концепти, а також 

концепти універсальні й філософські. Серед консоціацій ХК GOTT у ПКС 

Рільке в переосмисленій формі наявні релігійні та філософські асоціації 

концепту GOTT, зафіксовані DWDS (LIEBE, MENSCH, GLAUBEN, HIMMEL, 

ENGEL), що є підтвердженням генетичного зв'язку цих консоціацій з німецькою 

МКС. У переважній більшості вони є менш частотними, ніж консоціації, 

притаманні лише ПКС Рільке – пейзажні, дендрологічні, хронотопні, діяльнісні, 

антропоморфні, побутові. Для поетичного тексту найбільше важать семантичні 

закономірності функціонування асоціацій (спільне, кластерне вживання 
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консоційованих слів). 

Розроблений частотно-статистичний метод визначення асоціативних 

зв'язків у тексті засобами корпусної лінгвістики виявив джерела консоціацій 

художніх концептів у поетичному тексті. За походженням консоціації можна 

поділити на три групи: 1) загальномовні, які мають колокативне походження; 2) 

індивідуальні, які постали на основі індивідуальних переживань письменника; 

3) міжавторські, які можна зафіксувати у двох чи кількох авторів, на підставі 

генетико-контактних зв’язків. 

Дослідження довело, що для ПКС Рільке характерним є домінування 

сакральних смислів, яке реалізовано в поетичних текстах за допомогою 

кластерів консоціацій ХК GOTT. Цю закономірність увиразнює насамперед 

пейзажна лірика. Лексеми, ужиті на позначення просторових об'єктів, стають чи 

не першими консоціаціями ХК GOTT. Вони присутні у повному обсязі в ПКС 

Рільке з 1898-го, за рік до першої «Руської подорожі». Перебування в Україні й 

Росії підсилило тенденції обожнення всього сущого, природи й вітаїстичної 

стихії у творчості Рільке. 

Метод пошуку консоціацій у текстах автора, упорядкованих 

хронологічно, унаочнив зміни вживання тих чи тих ХК Рільке в певний період 

творчості. Так, з’ясовано, що центральний ХК ПКС Рільке GOTT до 1898-го 

вживано переважно без природоморфних та дендрологічних консоціацій, 

притаманних дальшій творчості митця. Аналіз природних консоціацій ХК 

GOTT ПКС Рільке показав, що кластери консоціацій леми GOTT використано у 

творчості Рільке насамперед для опису пейзажів, проте на початку творчості 

поета цей кластер уживався переважно без леми GOTT. 1898 рік започаткував 

суміжне вживання природоморфних консоціацій з релігійними, яке згодом 

постійно збагачується через метафізичні, релігійні, філософські, 

антропоморфні, діяльнісні, персональні, хронотопні, гендерні, соціальні та 

побутові консоціації. 

Це дозволяє стверджувати: у ПКС Рільке простежується еволюція 

процесів сакралізації природи, простору і природних стихій, що значною мірою 

визначило консоціативну мережу домінантного сакрального ХК GOTT 

німецького поета.  
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спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 

У дисертації проведено аналіз поетичної картини світу Р. М. Рільке 

шляхом дослідження текстових реалізацій асоціативних зв'язків (консоціацій) 

художнього концепту GOTT засобами корпусної лінгвістики. Статистично 

виявлено, що художній концепт GOTT є домінантним концептом поетичної 

картини Рільке, бо він є найчастотнішим, причому неочікувано частотним у 

порівнянні з німецькою мовною картиною світу початку ХХ ст. З'ясовано, що 

для поетичної картини світу Рільке характерне домінування сакрального: це 

виявляється через кластерну консоційованість більшості частотних лексем 

текстів Рільке з художнім концептом GOTT. Розроблено метод визначення 

консоціацій у корпусі текстів Рільке і підтверджено його ефективність як засобу 

аналізу поетичної мови. З'ясовано, що метод пошуку консоціацій у текстах 

одного автора, упорядкованих хронологічно, дає можливість спостерегти 

закономірності зміни вживання визначених лексем у певний період творчості, 

отже, даний метод придатний для періодизації творчості поета. 

Ключові слова: консоціація, художній концепт, поетична картина світу, 
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В диссертации проведен анализ поэтической картины мира Р. М. Рильке 

путем исследования текстовых реализаций ассоциативных связей 

(консоциаций) художественного концепта GOTT с помощью методов корпусной 

лингвистики. Статистически установлено, что художественный концепт GOTT 

является доминантным концептом поэтической картины мира Рильке, 

поскольку является наиболее частотным, причем неожиданно частотным в 

сравнении с немецкой языковой картиной мира начала ХХ в. Для ПКМ Рильке 

характерно доминирование сакрального: это проявляется через кластерную 

консоциированность большинства частотных лексем с художественным 

концептом GOTT. Разработан метод определения консоциаций в корпусе 

текстов Рильке, подтверждена его эффективность в качестве средства анализа 

поэтического языка. Установлено, что метод поиска консоциаций в текстах 

одного автора, упорядоченных хронологически, дает возможность 

обнаруживать закономерности изменения употребления определенных лексем в 

определенный период творчества, таким образом, данный метод применим для 

периодизации творчества поэта. 

Ключевые слова: консоциация, художественный концепт, поэтическая 

картина мира, корпусная лингвистика, специализированный корпус, 

референтный корпус, нормативный корпус, статистическая оценка, 

консоциативная сеть. 
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Bilyk K. A.  Consociations of the poetic concept GOTT in poetic picture of 

the world of R. M. Rilke. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Taras Shevchenko National University of Kiev, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The subject matter of the thesis is the specificity of the poetic picture of the 

world of R. M. Rilke as represented by textual realizations of associative links 

(consociations) of the poetic concept GOTT. Consociations are lexemes that do 

not necessarily belong to the same semantic field but share certain meanings and 

appear consistently as close or distant neighbours within one text. This definition 

of consociation corresponds to the threefold model of association. The 
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associative layer of the poetic concept in the poetic picture of the world in the 

corpus of poetic works by R. M. Rilke is highlighted by the corpus linguistic 

approach. The role of consociated lexical units in the reflection of R.  M. Rilke’s 

poetic picture of the world has been analyzed and an innovative method of 

analysis of certain edges of poetic concepts has been suggested, arising from 

their regular co-occurrences.  

Comprehensive research has been conducted in the domain of the study of 

the poetic picture of the world in Eastern Europe. Most researchers unanimously 

agree that association is the main characteristic of the poetic picture of the world, 

as it incorporates the author’s conceptual picture of the world and translates it 

into the text by the means of the language. These associations are most often 

intended to be decoded by the attentive/careful reader. Hence, one of the most 

important tasks in research of the poetic picture of the world should be scientific 

decoding of the author’s specific associations. Unfortunately, most of the present 

day methods lack statistical justification. 

The problem of study of the additional meanings revealed through the 

context analysis has been a major field of interest in corpus linguistics since 

early 70`s. Mostly they are performed with a help of a concordance programme 

that allows for convenient search only for left-hand or right-hand neighboring 

contexts. Due to this fact, research of collocations and similar structures 

(semantic prosody, semantic preference) predominated and strength of 

association in collocates can be measured easily and precisely. But more distant 

collocates are most often overlooked by corpus linguists. The synthetic method 

elaborated in the thesis contributes to the research in the fields of corpus 

linguistics and cognitive semantics. It refers to the notion of consociation that 

can be traced back to the beginning of the 20
th

 century. The method derives from 

the keyword search method, and is based on comparison of frequencies of a 

keyword in two different-sized corpora, the first one being a concordance of a 

potential consociation, and the second one – the corpus of texts by R. M. Rilke. 

Expected frequency derived from the frequency of a keyword in the whole 

corpus is compared to the observed frequency in the concordance, and the 

likelihood for the observed frequency is calculated. This method allows for 

comparison between corpora of different genres.  

The artistic concept GOTT is dominant in the poetic picture of the world of 

R. M. Rilke, as it is the most frequent noun token in the whole corpus. Moreover, 

its occurrence is unexpectedly widespread in comparison with the German 

picture of the world of the early contemporary history. Hence the consociation 

network of poetic concepts in Rilke`s poetic picture of the world unfolds around 

the poetic concept GOTT and their subsequent comparison with the 

corresponding concept of German picture of the world. 

It has also been discovered that associative edges of the poetic concept 

GOTT are different from the traditional ones in German picture of the world. 

Most frequent consociations, peculiar to Rilke`s poetic picture of the world,  
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belong to the natural and anthropomorphous domains. These cooccurrences, 

along with high frequency of sacral consociations of the poetic concept GOTT in 

Rilke`s poetry characterize his poetic picture of the world as mythological rather 

than Christian. Contrariwise, Christian consociations prevail in German picture of 

the world, thus, they tend to distort the perception of the poetic concept GOTT 

by the reader.     

The analysis of patterns of associations usage of the poetic concept GOTT  

in poetic texts by R. M. Rilke has proved the heterogeneity of regular co-

occurrences of the poetic concept GOTT  and non-canonical nature of Rilke’s 

God, which does not conform to any Christian paradigm of thought. Its synthetic 

mythological nature must be emphasized above all, even if it unquestionably 

preserves a generic link with Christian ideas about God. The issues of mortality 

of God, his displacement into the mundane real world, his anthropomorphous 

nature deserve a most serious consideration. The texts by R. M. Rilke are 

remarkable not only due to the presence of Christian vocabulary, but also by the 

usage of terminology typical of other religions (Buddhism, Greek mythology, 

Orphism etc.). 

In Rilke’s texts the usage of consociations does not take the form of a 

binary structure, it is rather a cluster-like performance. Adjacent usage of 

consociated lexical units validates the explication of an implicitly present 

member of consociation, which is an important feature of poetic texts by Rilke 

and a premise of meanings being encoded. This observation has made it possible 

to single out three types of usage (which may obviously correspond to the three 

types of development of consociations), depending on the implication degree of 

one of the members of the consociation structure, namely: explicit usage (both 

members of consociation are present), partial presence (one of the members of 

consociation is present, instead of  the explicant of poetic concept GOTT a 

pronoun is used; however, the referent is clear taking into account the larger 

context), and implicit presence (only one member of consociation is present).  

The thesis also deals with a detailed description of the peculiarities of 

representation of the poetic concept GOTT in R. M. Rilke's poetic picture of the 

world. Consociative characteristics of this concept in R. M. Rilke`s poetic picture 

of the world prove that the poetic concept GOTT is of the Christian origin, but it 

has developed a synthetic nature, involving mythic, pagan and buddhistic 

elements. The author comes to the conclusion that associative meanings in poetic 

texts by R. M.Rilke develop generally from semantic patterning (consociations 

developed from collocations), whereas strictly syntactic associations (semantic 

prosody) are infrequent. 

Key words: consociation, artistic concept, poetic picture of the world, 

corpus linguisitcs, special corpus, referent corpus, normative corpus, 

concociative network, statistical evaluation. 
 

 


