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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ККС – концептуальна картина світу; 

Корпус20 – збережений конкорданс аналізованого слова з рамками по 

10 знаків зліва і справа відносно нього; 

Корпус50 – збережений конкорданс аналізованого слова з рамками по 

25 знаків зліва і справа відносно нього; 

Корпус80 – збережений конкорданс аналізованого слова з рамками по 

40 знаків зліва і справа відносно нього; 

Корпус 100 – збережений конкорданс аналізованого слова з рамками 

по 50 знаків зліва і справа відносно нього; 

Корпус 150 – збережений конкорданс аналізованого слова з рамками 

по 75 знаків зліва і справа відносно нього; 

КР – укладений нами корпус текстів Р. М. Рільке; 

МКС – мовна картина світу; 

ПКС – поетична картина світу; 

ТВА — теорія виникнення асоціації; 

ХК – художній концепт; 

BdB – збірка «Das Buch der Bilder» Р. М. Рільке, «Книга картин», 

написана 1902-го і 1906-го. 

DE – збірка «Duineser Elegien» Р. М. Рільке, «Дуїнянські елегії», 

написана 1922-го. 

DWDS – основний корпус Електронного словника німецької мови 

(Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache). 

NG – збірка «Neue Gedichte» Р. М. Рільке, «Нові вірші», написана 

1907-го. 

NG-AT збірка «Der neuen Gedichte anderer Teil» Р. М. Рільке, «Нових 

віршів інша частина», написана 1907-го. 

SB – збірка «Das Stunden-Buch» Р. М. Рільке, «Книга годин», 
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написана 1899–1903-го. 

SaO – збірка «Die Sonette an Orpheus» Р. М. Рільке, «Сонети до 

Орфея», написана 1922-го. 

 



7 

 

ВСТУП 

 

Кінець XX – початок XXI століття позначений зростанням інтересу 

до вивчення художніх текстів та концептів з лінгвістичних позицій, 

особливо – у когнітивному руслі. Невід'ємною складовою 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 

Р. М. 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 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.). 
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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, Дж. 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 

Та корпусні дослідження саме поетичних текстів вимагають 

ґрунтовнішої теоретичної бази для отримання об'єктивних емпіричних 

результатів. На часі розробка методів первинної автоматичної обробки 

тексту, яка виявляла б індивідуальні семантико-когнітивні риси, 

притаманні поетичній картині світу автора, зокрема асоціація.  Одним із 

методів її дослідження є асоціативний експеримент, який дає можливість 

отримати інформацію про відношення автора до певних мовних і 

мовнокультурних феноменів. Проте цей метод має певні недоліки, 

найважливіші з яких – обмеженість сучасним станом мови та нехтування 

контексту. Однак контекст, згідно з результатами психологічних 

експериментів (С. Ервін, Д. МакНейл) є визначальним для асоціації. Тож 

важливим лінгвістичним завданням є пошук методу, який дозволяв би 

урахування контексту вживання досліджуваних лексичних одиниць, як 

вузького, так і широкого, загальнокультурного.  

У дисертаційному дослідженні запропоновано позбавлений 

зазначених недоліків консоціативний метод корпусно-лінгвістичного 
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аналізу тексту, який розвинено з теорії консоціацій (А. Нореен, 

Г. Шпербер). Цей метод може бути застосовано на матеріалі корпусу будь-

якого періоду, тож він є потужним лінгвістичним інструментом (стилістика 

тексту, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, історична 

лінгвістика), актуальним не лише для мовознавства, але й для 

перекладознавства, машинного перекладу,  літературознавства та 

антропології. 

Актуальність роботи зумовлена, 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 Р. М. 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 

світу Р. М. Рільке. 

Для реалізації мети ми визначили наступні завдання:  
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– розкрити поняття «поетична картина світу» як мовнокультурний 

феномен; 

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

– укласти та проаналізувати корпус художніх текстів Рільке для 

забезпечення репрезентативності матеріалу; 

– розробити статистичні критерії добору центральних художніх 

концептів і оцінювання правдоподібності асоціативного зв'язку між ними; 

– порівняти склад групи слів, асоційованих із центральним художнім 

концептом 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 Р. М. Рільке. 

Предметом дослідження є консоціативні характеристики 

художнього концепту GOTT у поетичних текстах Р. М. Рільке.  

Матеріалом дослідження є спеціалізований корпус художніх текстів 

Рільке, який містить його опубліковані художні твори: "Офіри Ларам" 

("Larenopfer", 1895), "11 візій Христа" ("Christus elf Visionen"), "Увінчаний 

снами" ("Traumgekrönt"), "Мені до свята" ("Mir zur Feier", 1899), "Свят-

вечір" ("Advent", 1897), "Книга годин" ("Das Stunden-Buch", 1905), "Книга 

образів" ("Das Buch der Bilder'', 1902, 1906), "Нові поезії" ("Neue Gedichte", 

1907, 1908), "Реквієм" ("Requiem", 1909), "Дуїнянські елегії" ("Duineser 

Elegien", 1923), "Сонети до Орфея" ("Die Sonette an Orpheus", 1923), "Дві 

празькі оповідки" ("Zwei Prager Geschichten", 1899), "Оповіді про любого 

Бога" ("Geschichten vom lieben Gott", 1904), "Пісня кохання і смерті корнета 

Крістофа Рільке" ("Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", 

1906), "Нотатки Мальте Лявридса Бриґґе" ("Die Aufzeichnungen des Malte 

Laurids Brigge", 1910). Тексти впорядковано за датою написання, а якщо 
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вона є невідомою – за датою виходу збірки. Корпус налічує 296 344 токенів 

і є репрезентативним, бо охоплює всю творчість Рільке. Референтним 

корпусом є збалансований репрезентативний основний корпус 

Електронного словника німецької мови (далі — DWDS) за період 1900 – 

1926 років загальним обсягом 27,2 млн токенів, у якому представлено 

сучасну Рільке мову. 

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 

механізм 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 формули логарифмічної правдоподібності), за допомогою якого 

зіставлено домінантні художні концепти та репрезентанти їх із мовною 

картиною світу відповідної епохи. Контекстуальний аналіз реалізовано 

завдяки застосуванню програми-конкордансера AntConc. Для анотування 

тексту згідно із частинами мови використано такі методи комп’ютерної 

лінгвістики, як стемінг, лематизація. Пояснення результатів 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 Р. М. Рільке, для чого створено 
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спеціалізований корпус художніх текстів Рільке. Визначено типи 

консоціацій, доведено генетичний зв’язок консоціацій з колокаціями. 

Запропоновано метод визначення консоціацій, заснований 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'язано 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 охарактеризовано за тестом на 

логарифмічну правдоподібність, згідно з яким для визначення сили 

консоційованості леми з художнім концептом GOTT частотність уживання 

леми GOTT та її дериватів у контексті аналізованої леми порівняно з 

очікуваною величиною, яку визначає кількість її вживання в корпусі 

текстів Рільке. За результатами впровадженого статистичного тесту до 

консоціацій ХК GOTT належать: концепти універсальні (LIEBE, MACHT, 

природоморфні (NATUR, DUNKELHEIT, HELLE; REIF – UNREIF; ERDE, 

HIMMEL, LAND, MEER), дендрологічні (AST, BAUM, WURZEL, 

FRUCHT), екзистенційні (DASTEHN, SCHRECHKEN), релігійні 

(HERRLICHKEIT, GLAUBEN, ENGEL, GEIST, MACHT), філософські 

(DASEIN, EWIGKEIT, LEBEN), антропоморфні (BLICK, HAND, KÖNIG, 

LÄCHELN, MENSCH, MUND, STIMME), якісні (GOLD, ROT, ALT), 

діяльнісні (BAUEN, HORCHEN, MACHEN, MALEN, SAGEN, WORT, 

ANTWORT,  SCHWEIGEN, SINGEN, SPRECHEN), хронотопні (ABEND, 
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KREIS, MITTE, WELT; BEGINN, LANGSAMKEIT, ENDE; TIEFE), 

соціальні (GESCHICHTE, STADT), побутові (DING, SPIEGEL, WAND). 

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

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

основного корпусу Електронного словника німецької мови (DWDS) 

походження, тобто консоціації не збігаються з типовими асоціаціями 

концепту GOTT. До консоціацій,  притаманних лише Р. М. Рільке, 

зараховано: природоморфні, зокрема пейзажні (ERDE, LAND, HIMMEL, 

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

GESICHT, HAND, HERZ, LÄCHELN), хронотопні (WELT, TIEFE, ABEND, 

KREIS, MITTE, ENDE, TIEFE), соціальні (STADT), побутові (DING, 

SPIEGEL, WAND). 

4. З огляду на джерело виникнення консоціації художніх концептів 

можна поділити на три групи: загальномовні, вони мають колокативне 

походження; індивідуальні, вони постали на основі індивідуальних 

переживань; міжавторські, їх 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 Р. М. Рільке є кластерне, а не 

бінарне уживання консоціацій, тобто вживання трьох і більшої кількості 

консоціацій ХК GOTT на відстані до 30 лексем у межах одного вірша або 

відтинка тексту. Суміжне вживання консоційованих лексем уможливлює 

експлікацію імпліцитно присутнього члена консоціації, що є важливою 

характеристикою поетичних текстів Рільке й передумовою закодовування 

смислів. Набуваючи структури мережі, консоціації транслюють ПКС Рільке 
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в текстах поезій. 

Теоретичну значущість дисертаційного дослідження зумовлено 

потребою збагачення 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. Важливість вивчення художніх 

концептів та консоціативної мережі їх полягає у визначенні за допомогою 

специфічних корпусно-лінгвістичних методів семантичних особливостей 

поетичного тексту, а також у розробці теоретичних та практичних ресурсів 

для створення корпусу поетичних текстів. Дослідження довело важливу 

роль консоціацій художніх концептів у розумінні поетичної картини світу 

письменника.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що її може бути 

використано 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 
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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 — в закордонних рецензованих 

виданнях. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу,  трьох 

розділів із висновками, загального  висновку, списку використаної 

літератури (340 позицій, у тому числі 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. Дисертація має 7 таблиць, 15 схем. Обсяг 

основного тексту  дисертації становить 180 сторінок. Загальний обсяг 

роботи зі списком використаної літератури та додатками – 264 сторінки.  

Наукову достовірність та об'єктивність роботи забезпечено 

збалансованим репрезентативним спеціалізованим корпусом текстів 

Р. М. Рільке, який вміщає всі опубліковані на сьогоднішній день поетичні 

тексти загальним числом 290 408 токенів, а також великим за обсягом 

референтним корпусом DWDS за 1900 − 1926 роки загальним розміром 

27 млн токенів, у якому представлено сучасну Рільке мову. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, ступінь її 

вивченості, визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, окреслено 

його мету і завдання,  розкрито наукову новизну праці, теоретичне та 

практичне значення здобутих результатів, подано основні положення, що 
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виносяться на захист, наведено відомості про апробацію результатів 

дослідження, кількість публікацій, структуру й обсяг роботи.  

Перший розділ дисертації присвячено семантиці поетичної картини 

світу. У ньому розглянуті такі ключові поняття дисертації, як картина світу 

(КС), мовна картина світу (МКС), поетична картина світу (ПКС), визначено 

зміст базової структурної одиниці ПКС, а також асоціативний механізм 

утворення ПКС, викладено основні теоретичні засади корпусної 

лінгвістики. 

У другому розділі відтворено процес укладання та анотування 

проблемно-орієнтованого корпусу дослідження (корпусу текстів Рільке), 

доведено, що він відповідає вимогам репрезентативності та 

збалансованості. Підтверджено центральний характер ХК GOTT для 

поетичної картини світу Р. М. Рільке, визначено його потенційні 

консоціації та встановлено типові асоціації відповідного мовного концепту 

в німецькій мовній картині світу. 

У третьому розділі дисертації статистично підтверджено 

консоційованість художніх концептів з центральним ХК GOTT, 

розбудовано їх мережу, порівняно консоціації ХК GOTT ПКС Рільке з 

типовими асоціаціями лексеми Gott у німецькій МКС. Також у цьому 

розділі встановлено генезу консоціацій ПКС Рільке, створено класифікацію 

консоціацій залежно від джерела та доведено двосторонній зв’язок 

консоціації з колокаціями.  

Висновки присвячено підсумуванню й узагальненню викладеної в 

роботі інформації. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЗАСОБАМИ КОРПУСНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ 

 

1.1. Поетичний текст як засіб експлікації поетичної картини 

світу 

Картина світу − це система знань та уявлень людини про оточуючу її 

природу та соціальну дійсність, яка виникає в результаті осмислення нею 

своєї взаємодії зі світом. До гуманітарних наук цей термін увійшов завдяки 

Л. Вітгенштайну, який використав його у своєму трактаті "Логіко-

філософські дослідження". Зміст вжитого австрійським філософом терміну, 

який німецькою звучить як Bild der Welt, суголосний сучасному 

лінгвістичному розумінню "картини світу". Так він і був перекладений 

свого часу російською (український переклад звучав дещо інакше – “образ 

світу”) [30, с. 29]. Поняття картини світу виявилося надзвичайно 

продуктивним у лінгвістиці.  

До основних різновидів картини світу належать: мовна картина світу 

(Г. Брутян, Р. Павільоніс, Ю. Караулов, Г. Колшанський, О. Кубрякова, 

В. Телія, К. Яковлєва, Ю. Апресян), концептуальна картина світу 

(Р. Павільоніс [89]), міфологічна картина світу (С. Кошарна, С. Пітина) та 

поетична картина світу (В. Маслова, Г. Колшанський, Н. Болотнова). 

Картина світу є явищем надзвичайно суб'єктивним, егоцентрованим, 

тож його дослідження передбачає велику кількість варіантів. Залежно від 

обраної позиції спостереження, у науковій літературі виникла доволі 

значна кількість суміжних термінів для її визначення: "мовний проміжний 

світ", "мовна репрезентація світу", "мовна модель світу" [119], "мовна 

картина світу", "концептуальна система", "індивідуальна когнітивна 

система", однак саме термін "картина світу" набув найбільшого поширення 
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[81, с. 122]. 

Картина світу складається з концептів як структурних одиниць 

певним чином упорядкованого знання. Вона не є віддзеркаленням реальної 

дійсності, а є інтеріоризованою, створеною із залученням асоціативно -

апперцепційного апарату і тому максимально індивідуалізованою, 

притаманною лише одній особистості. “Існує стільки картин світу, скільки 

й спостерігачів, які контактують зі світом” (В. Постовалова). 

1.1.1. Мовна й концептуальна картини світу. Одним із найбільш 

досліджених підтипів картини світу є мовна картина світу (МКС). Можна 

виокремити два основні напрямки її теоретичного осмислення: 

філософський (Г. Брутян, Р. Павільоніс) та лінгвістичний (Ю. Караулов, 

Г. Колшанський, М. Комлєв, О. Кубрякова, В. Постовалова, 

А. Сулейманова, Б. Серебренніков, Г. Рамішвілі, В. Телія та ін.) [90, с. 3]. 

МКС є  образом світу, який формується в свідомості людини за допомогою 

лінгвістичних, металінгвістичних та паралінгвістичних етноспецифічних 

засобів. До них належать: лексеми, фразеологізми, особливості граматики, 

тропеїчні засоби, ономатопея, дискурсивні засоби тощо. МКС − явище 

почасти універсальне, однак більшою мірою — етноспецифічне, воно 

відбиває духовну культуру, аксіологічну систему етносу певного періоду. 

МКС об'єднує знання про світ, безпосередньо репрезентовані в мові, що 

визначає її опосередкований характер. 

МКС класифікують різним чином: залежно від їх темпоральної 

обумовленості, залежно від мовного рівня, на якому об'єктивуються знання 

про той чи інший аспект дійсності (лексична, фразеологічна, 

морфологічна, синтаксична та інтонаційна картини світу), залежно від їх 

носія (МКС певних соціальних груп, національні, індивідуальні МКС [92, 

93] тощо. Дослідження МКС з текстоцентричних позицій, в яких МКС 

виступає не як форма сприйняття дійсності, а як теоретична модель мовної 

реалізації безпосередньої картини світу, уможливлює системний аналіз 

закріплення в мові і процесу, і результату когнітивної діяльності суб'єкта 
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[90, с. 8]. В основі будь-якої МКС, звісно, лежить універсальна модель 

дійсності, структурована за допомогою таких невербальних засобів, як 

універсальний предметний код чи "мова" предметних когнітивів [3, с. 5].  

Основна відмінність концептуальної картини світу (ККС) від МКС 

полягає в її нестабільності, варіабельності: вона постійно змінюється та 

переписується, залежно від отримуваного людиною досвіду. Натомість 

МКС довгий час зберігає рештки застарілих уявлень людини про світ у 

мові. І хоча вивчення МКС можливе також переважно в синхронічному 

аспекті, для ККС цей часовий проміжок буде значно вужчим. Ще однією 

важливою відмінністю ККС від МКС є її індивідуальний характер. МКС 

теж може бути індивідуальною, однак при цьому вона зберігає суттєвий 

зв'язок з національним − через мову. 

Механізм утворення картини світу передбачає накладання досвіду 

безпосереднього контакту людини зі світом на її рівень культурної освіти 

за допомогою апперцепційного апарату людини. Це зумовлює високий 

ступінь суб'єктивності й варіативності цього поняття, а також широкі 

можливості для звуження й уточнення досліджуваної концептуальної 

картини світу. Її визначають як систематизовану й узагальнену суму знань 

та суджень про світ, отриманих у результаті пізнавальної діяльності 

людини. Оскільки ККС є явищем когнітивного характеру, вона найменш 

фіксована в матеріальних об'єктах і доступ до неї можливий лише 

опосередковано. 

Не існує одностайності в питанні, що є первинним: МКС чи ККС. 

Сучасні дослідники певною мірою продовжують суперечку стосовно 

лінгвістичного детермінізму, розпочату ще В. Фон Гумбольдтом, 

продовжену Е. Сепіром та Б. Уорфом, згодом підхоплену Дж. Лакоффом, 

когнітивними лінгвістами та психологами. Переважна більшість учених, у 

тому числі В. Маслова, вважають МКС первинною, визначальною для 

особистості, оскільки мовні засоби, доступні тій чи іншій людині, 

детермінують її сприйняття. Через те, що вона виступає в ролі призми, 
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крізь яку сприймається світ, і детермінує сприйняття, вона не 

усвідомлюється носієм мови й стає помітною лише при порівнянні. 

Симпозіум, проведений 1996-го "Переосмислення лінгвістичної 

релятивності" ([194]) продемонстрував, що більшість західних учених 

схильні до поміркованіших підходів. Безперечно, мова впливає на 

свідомість, проте не настільки сильно, як схильні припускати прибічники 

теорії лінгвістичного детермінізму. О. Кубрякова теж критично ставиться 

до безумовно визначальної ролі мови, вважаючи, що структури свідомості 

мають первинне значення, саме вони формують мову й мовлення 

[62, с. 94—95]. На її думку, МКС та ККС перебувають у відношеннях 

частина – ціле, тобто, МКС − це лише та невеличка частина уявлень про 

світ, яка має "прив'язку" до мови [61, с. 142]. Г. Колшанський стверджує, 

що МКС у цілому відбито в усій сукупності текстів, створених людиною, і 

вона може бути осягнена лише за умови їх повного аналізу [53, с. 75]. 

Ми також вважатимемо, що за допомогою аналізу тексту можна 

реконструювати ККС мовця, не применшуючи роль мовних структур, які 

теж мають вплив на когнітивні процеси. 

 1.1.2. Поетична картина світу. Вираженням МКС, ККС і ПКС є 

художній твір. Аналіз художнього твору у рамках когнітивної парадигми 

уможливлює проникнення на індивідуально-світоглядний рівень автора й 

заразом − опосередковано − на ідеальний рівень національної мовної 

картини світу. Так, Д. Леонтьєв пропонує розуміти картину світу як одну з 

точок зору, із яких досліджується художній твір [68, с.  421]. Картину світу, 

відображену в художньому творі, він розуміє як вираження особистості 

автора, тобто, як максимально можливе матеріальне вираження авторської 

концептуальної картини світу. 

Найчастіше відношення картини світу, відбитої в художньому творі, 

до індивідуальної картини світу розглядають як відношення реального й 

когнітивного, тож з таких позицій індивідуально-авторська картина світу 

виступає вираженням концептуальної картини світу. Ю. Самойлова пише 
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про це так: "У світлі когнітивної парадигми художній текст мислять як 

складний знак, що виражає знання письменника про дійсність, яку втілено 

в його творі у вигляді індивідуально-авторської картини світу" [101]. Однак 

характер таких відносин потребує уточнення. Для цього необхідно 

звернутися до поняття "поетична картина світу" (ПКС), яке склалося в 

дослідженнях із специфічним предметом − художнім текстом.  

Поетичну картину світу (ПКС) найчастіше відносять до різновиду 

МКС, вважаючи її вторинною відносно неї. Вона витворюється в 

художньому тексті й виступає художньою опосередкованою 

репрезентацією індивідуальної МКС автора. У цьому сенсі вона є 

вторинною, оскільки послуговується мовними одиницями, притаманними 

певному етносу, носію мови, якою написаний поетичний твір. Мова є тим 

формальним критерієм, який дозволяє таке підпорядкування. Так, 

М. Алефіренко у визначенні ПКС відштовхується від етнокультурного 

розуміння МКС. На його думку, ПКС "є авторським переломленням 

колективного відображення світу в етнокультурній свідомості того чи 

іншого мовного суспільства" [3, с. 2]. Він зауважує, що "ПКС як 

суб'єктивний образ об'єктивного світу зароджується й існує в глибинних 

шарах психіки письменника, як правило, прихованих від 

самоспостереження. [...] Кожна індивідуально-авторська картина світу 

завжди оприявнює національно-культурне бачення дійсності, смислове 

конструювання світу відповідно до художньої "логіки" побудови 

поетичного тексту, який відбиває ПКС автора. Процес сприйняття та 

розуміння ПКС читачем виглядає з такої точки зору результатом 

співвідношення та накладання МКС автора та МКС читача [3, с. 6]. 

Однак на відміну від МКС, яка найчастіше розуміється як тип 

сприйняття світу, сформований мовою, тож притаманний цілому етносові, 

ПКС є явищем суто індивідуальним. Вона витворюється в художніх творах 

одного автора, який виступає водночас і її творцем, і її носієм. За 

визначенням В. Маслової, ПКС − це особлива форма художньої свідомості, 
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варіант фіктивної дійсності, яка відбиває особливості мислення автора, 

його "систему змістів, образів і уявлень, що сформувалися в свідомості 

автора й читача за допомогою одиниць формальної, змістової, 

функціональної, культурної, естетичної й духовної семантики поетичного 

тексту" [80, с. 123]. Процес написання художнього тексту є водночас 

процесом створення ПКС. При цьому світ, витворений у художньому 

тексті, не має іншого зв'язку з реальним світом, окрім мовних одиниць (а 

певні експериментальні художні твори втрачають і його). А.  Бєлий [8] 

пише, що слово породжує дійсність, однак ця дійсність має мало спільного 

з дійсністю поетичного світу. Поетичний світ витворюється тільки після 

глибокого осмислення його поетом. 

Отже, ПКС сконструйовано митцем, вона прямо не збігається з 

реальною дійсністю, тож є найбільш суб'єктивним різновидом картини 

світу. У такому розумінні ПКС наближається до ККС. Це відношення 

підкреслено у визначенні І. Торсуєвої, яке наголошує на подібності ККС і 

ПКС. На думку дослідниці, ПКС − це "сукупність загальних рис, які 

властиві внутрішнім індивідуальним моделям світу". О. Тупиця розширює 

її визначення рисами, притаманними різним картинам світу, вказуючи 

водночас на текстові одиниці, які, на його думку, споріднюють ПКС з МКС, 

та на ті, що відрізняють їх одна від одної. За його визначенням, "ПКС − це 

сукупність загальних рис, що притаманні внутрішнім індивідуальним 

моделям світу, та поєднання об'єктивних та суб'єктивних уявлень про світ. 

Об'єктивні уявлення в ПКС репрезентує система образів, яка виникає на 

основі змістових лексичних одиниць та дає читачеві уявлення про 

об'єктивну дійсність. Вона створюється в тексті за допомогою ключових 

лексем, системи образів та типових мотивів" [116]. У такому розумінні 

ПКС стає певною мірою тотожною ідіостилю автора. Цю лінію 

дослідження ПКС було започатковано Г. Колшанським, який вважав (як і 

К. Ердман), що конкретний індивідуальний досвід лежить в основі 

створення мікромоделей мови, і саме це становить базу поетичної картини 
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світу, яку можна визначити як "художнє бачення світу, виражене в 

словесному мистецтві" [53, с. 98—99]. 

Із тим, що ПКС пов'язано з об'єктивною дійсністю, не погоджується 

В. Маслова. Вона вважає, що ПКС не відбиває світ реальний − натомість 

вона є поетизованим відображенням уявлень митця про нього й більше 

говорить про митця, ніж про ментальність народу, чиєю мовою написаний 

текст. За словами Маслової, ПКС "викривляє реальність, затемнює її, 

водночас відкриваючи світ у новому, неочікуваному світлі". Достатнім 

підґрунтям для виокремлення ПКС як підтипу картини світу (а не 

різновиду індивідуально-авторської МКС) є "віртуальність" [80, с. 126] 

поетичної картини світу. М. Алефіренко теж зазначає, що у випадку з ПКС 

йдеться не стільки про репрезентацію реальної дійсності, скільки про 

моделювання можливих світів. Про відмінності між ПКС та МКС у нього 

йдеться так: в основу МКС та ПКС покладено постулати про 

інваріантність логічних та варіативність мовних категорій, залучених до 

формування МКС та ПКС. Н. Болотнова доповнює цю думку, називаючи 

ПКС "створеним творчою уявою художнім світом, втіленим в образній 

формі відповідно до певних інтенцій, який є об'єктом пізнавальної 

активності читача".  

На нашу думку, для докладнішого й чіткішого розуміння поняття 

ПКС, його варто протиставити двом іншим близьким картинам світу. 

Нижче репрезентовано зведену таблицю рис ККС, МКС та ПКС, які ми 

вважаємо визначальними для кожної з них. 

 Таблиця 1.1 

Порівняння ККС, МКС та ПКС 

 

Критерій ККС ПКС МКС 

 
Базова одиниця Концепт Художній концепт Концепт 
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Носій 1 людина 1 людина Група носіїв 

   цієї мови 
 

Індивідуальність Суб'єктивна, Суб'єктивна, Групова 

 індивідуальна індивідуальна  

 

Реальність (зв'язок Реальна Віртуальна – Реальна, до певної 

міри 
з реаліями світу)  існує тільки в 

тексті 
сформована мовою 

 

 

Матеріальна – Художній текст Сукупність текстів 
реалізація   певною мовою 

 

Характер – Новаторські Узагальнено-типові, 

мовних знаків  для мови розширюють межі 
 

Повнота – Неповна Умовно-повна, 
реалізації   в сукупності текстів 

певного періоду часу 

Як видно з табл. 1.1, за більшістю характеристик ПКС ближча до 

ККС. Вона є індивідуальним, суб'єктивним, найвищою мірою 

інтеріоризованим відображенням віртуального світу, створеного митцем у 

художньому творі засобами національної мови із залученням новаторсько -

метафоричних мовних одиниць. До певної міри вона відбиває 

концептуальну картину світу автора та зміни в ній, однак ні в якому разі не 

є її прямим віддзеркаленням. Світ, відображений у ПКС, значною мірою 

залежить від інтенцій письменника, однак частина зображеного розкриває 

те, що можна назвати індивідуально-авторським світобаченням. 

Носієм мови є мовна особистість, яка вільно спілкується й мислить 

певною мовою, у тому числі й ті мовці, котрим притаманна гібридна  

картина світу. Таке узагальнення висновано з психолінгвістичного 

дослідження  А. Коломе [167], яке продемонструвало, що активація 

лексеми однією мовою у білінгвів супроводжується активацією відповідної 

лексеми іншою мовою.  

Услід за Г. Колшанським, найповнішою реалізацією МКС ми 
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вважаємо всю сукупність текстів, створених певною мовою. Проте маємо 

при цьому зауважити, що для дослідження МКС важливим є її обмеження 

певним часовим проміжком. Попри те, що при порівнянні МКС з ККС було 

зазначено, що МКС – явище статичне, слід уточнити, що МКС настільки ж 

статична (й відповідно динамічна), як і мова в цілому, і підлягає 

закономірним мовним змінам. МКС німецької мови 1900 року 

відрізняється від МКС німецької мови 1950 року такою ж мірою, якою 

німецька мова 1950-го відрізняється від німецької мови 1900-го. Не слід 

відкидати й життєві реалії, соціальний контекст, котрі впливають на зміну 

домінантних концептів тієї чи іншої епохи. Таким чином, швидкість зміни 

МКС збігається зі швидкістю зміни змісту концептів, які її конституюють. 

Тож нам видається природним, що дослідження МКС повинно спиратися 

на матеріал, чітко обмежений часовими рамками. Звісно, аналіз усіх 

текстів, що характеризують обраний проміжок часу, є завданням 

неохопним навіть умоглядно (досягнення такої повноти видається нам 

принципово неможливим). Проте звернення до достатньо великих і 

репрезентативних корпусів як до зразків мови певної епохи є цілком 

виправданим, перспективним і навіть необхідним для дослідження МКС. 

МКС, таким чином, ми розуміємо як узагальнену ідеальну 

когнітивну структуру, умовно незмінну протягом певного проміжку часу, 

яка складається з ієрархічної системи національно значимих концептів і 

яку зафіксовано в сукупності текстів певною національною мовою, 

створених протягом досліджуваного проміжку часу. 

Основним матеріалом вивчення ПКС є художній текст. Його 

конститутивною одиницею виступає художній концепт, який у вузькому 

розумінні не є тотожним концепту – основоположній одиниці ККС. Ми не 

виключаємо ймовірність того, що ці одиниці переплетені й відбувається 

переосмислення відповідного концепту в свідомості автора. Однак для 

того, щоб стверджувати це напевне, слід з'ясувати, які структури можуть 

свідчити про такий зв'язок і не бути результатом свідомо створеного 
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художнього світу. Матеріалом для дослідження таких структур мають бути 

не одиниці художнього тексту, що знаходяться на його поверхні, а 

внутрішньотекстові зв'язки між ними й особливості їх трансформації.  

Художній концепт, як видно з табл. 1.1, виступає базовою 

конститутивною одиницею ПКС. Він може виражатися не лише 

експресивно маркованими мовними одиницями, зворотами або 

метафорами (звичниими стилістичними прийомами), а й словами, які 

функціонують у буденній мові. Особливістю поетичного тексту є його 

здатність перетворювати кожне слово на поетичне. Тому окрім пошуку 

авторсько-специфічних зворотів, реконструювання ПКС потребує 

ідентифікації специфічних смислів, вкладених автором у звичні лексеми. 

Необхідно розшифрувати ці смисли, виявити, у чому художні концепти 

відрізняються від загальномовних концептів, якими додатковими смислами 

вони збагачені, і з'ясувати механізм їх розширення. 

Поняття ПКС корелює з поняттям "індивідуально-авторська 

концептосфера". В основі обох явищ лежать художні концепти. Однак ПКС 

є  явищем складнішим: воно охоплює як когнітивні одиниці, так і способи 

їх вербалізації (ідіостиль). На відміну від індивідуально-авторської 

концептосфери, ПКС не зводиться до розкриття змісту художніх концептів. 

Для неї є важливими зв'язки між ними. ПКС має багаторівневу структуру й 

може містити різнорідну інформацію, у тому числі й імпліковану. Часом ця 

імплікована інформація виходить на рівень тексту, часом – залишається в 

прихованому стані, однак неодмінно впливає на текст у цілому. На нашу 

думку, окрім того, що вузловими елементами структури ПКС є названі 

вище елементи ПКС, у свідомості автора вони отримують беззаперечний, 

хоча й не завжди очевидний, зв'язок асоціативного характеру.  

1.1.3. Художній концепт як основна одиниця поетичної картини 

світу. Проблема визначення й аналізу структури базової одиниці ПКС – 

художнього концепту (ХК) – тісно пов'язана з когнітивними процесами 

зміни семантики мовного знака в художньому творі (С. Аскольдов 
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[7, с. 268], О. Бєспалова [9], Л. Міллер [84, с. 41—42], І. Тарасова [113], 

О. Савко [99], Н. Болотнова [21–25], Л. Фролова [118], В. Маслова [79, 81], 

О. Сергєєва [103], Н. Фоміних [117], Я. Саморукова [102] та ін.). Художній 

концепт вважається тією одиницею, яка, будучи сполучена з іншими 

художніми концептами, найяскравіше й найчіткіше відбиває своєрідність 

авторського світобачення в тексті. 

С. Аскольдов [7, с. 268] і О. Бєспалова [9] наголошують на 

індивідуальній складовій художнього концепту, відсутності в ньому 

логічної усталеності. І. Тарасова [112, с. 77] також упевнена в авторській 

специфіці художнього концепту, однак не виключає еволюцію його 

смислового наповнення від одного періоду творчості письменника до 

іншого, що робить можливим підключення літературознавчих здобутків до 

лінгвістичного дослідження, наприклад, при структуруванні художнього 

концепту, до якого можна залучити предметний, поняттєвий, асоціативний, 

образний, символічний, ціннісно-оцінювальний шари [112, с. 75]. Усі ці 

шари не є відокремленими один від одного. Так, перетинаються 

асоціативний, образний і символічний шари художнього концепту, оскільки 

всі вони певною мірою своїм виникненням завдячують асоціативності 

людського мислення, а символічний шар майже повністю включений до 

асоціативного, оскільки символи постають з асоціацій, типових для узусу, 

або авторських асоціацій. Образний шар виникає з асоціативного, однак 

сформований він одиницями вищого порядку – тропеїчними 

конструкціями, до яких входить ключове слово. Асоціації знаходяться в 

нерозривному зв'язку з ПКС письменника, вони виражають у мовній формі 

естетичне бачення світу автора та є важливим інструментом впливу на 

читача [24, с. 74]. 

Отже, є два ключових підходи до потрактування поняття ХК. 

Перший передбачає вивчення ХК з орієнтацією на детермінуючу роль мови 

й МКС у формуванні світобачення письменника. За цим підходом художній 

концепт є індивідуальною формою загальнонаціональної культури та 
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компонентом концептосфери художнього тексту автора, котрий залучає ті 

ментальні ознаки та явища, які відображено в свідомості народу [88, с. 54]. 

ХК є також складним ментальним утворенням, яке належить не тільки до 

індивідуальної свідомості, а й [...] до психоментальної сфери певного 

етнокультурного суспільства [...] як універсальний художній досвід, 

зафіксований у культурній пам'яті й спроможний виступати в якості 

фермента й будівельного матеріалу при формуванні нових художніх 

смислів [84, с. 41—45]. Роль МКС, безперечно, є вагомою при формуванні 

ККС людини, однак конструкт ПКС (за умови культурологічної значимості 

особистості письменника для національної культури) є вагомішим за МКС 

при вивченні індивідуальних рис мовного портрета суспільства. ПКС 

також виступає одним з механізмів розвитку національної мови завдяки 

потужному креативному потенціалу.  

Отже, основною рисою ХК є його індивідуальність. Його можна 

розглядати як «одиницю свідомості, авторської концептосфери, 

вербалізовану в єдиному тексті творчості письменника» [112, с. 164]. 

Художнім концептом може стати будь-який предмет чи явище, які мають 

достатню значущість для письменника, і їхня вагомість для національної 

МКС при цьому не є обов’язковою.  

У цьому контексті є плідним тлумачення О. Сергєєвої, яка розширює 

ХК до меж ментального утворення, що пройшло семіозис, було 

усвідомлено як інваріантне значення асоціативно-семантичного поля та 

стало присутнім в індивідуальній свідомості автора художнього тексту 

[103, с. 97].   

Можна констатувати такі основні ознаки ХК: 

− вербалізованість; 

− репрезентованість в індивідуальній художній картині світу творчої 

мовної особистості; 

− орієнтованість на естетичну інформацію й превалювання 

асоціативного та образного шарів у його змісті; 
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− нестале співвідношенням ядерної та периферичної зон 

асоціативно-семантичного поля [103, с. 97—98]. 

Існує кілька варіантів класифікації художніх концептів залежно від 

обраної основи порівняння:  

− за естетичною роллю ХК в системі художнього текста; 

− за засобами вираження ХК;  

− за структурою ХК; 

− за ступенем оригінальності (індивідуального наповнення) ХК.  

У дисертаційному дослідженні ХК розуміється як реалізований у 

художньому тексті (або масиві художніх текстів одного автора) значимий 

ментальний конструкт, який корелює з ККС письменника та має 

індивідуально-специфічну структуру й наповнення, чиї експліцитні 

значення не обов'язково присутні в МКС, сучасній письменникові, і які 

можуть зчитуватись (або оминатись) читачем шляхом взаємодії з 

концептами його індивідуальної МКС та співвіднесення із загальномовною 

МКС, у контексті якої знаходиться читач. Основним механізмом трансляції 

ХК ми вважаємо асоціацію. 

 

1.2. Дослідження поетичного тексту у світлі теорій асоціацій 

 

1.2.1. Поетичний текст як об’єкт лінгвістичних досліджень. 

Функціонування слова в ролі художнього концепта є давньою проблемою 

лінгвістики (Л. Виготський [33], М. Бахтін [31], В. Виноградов [28, 29], 

К. Ердман [173], Г. Шпербер [274], О. Потебня, Р. Якобсон [125], 

В. Григор'єв,  М. Чаковська [120], Ю. Лотман [70—72], В. Задорнова [49], 

B. Лукін [72], Ч. Пірс, Л. Єлмслев [197], М. Михайлов [86] та ін.). 

Дослідники сходяться на тому, що в художньому тексті  (зокрема 

поетичному) витворюється інша знакова система, де слова набувають 

нових значень. Так, Л. Виготський пише: «Слово, коли воно проходить 
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крізь будь-який художній твір, всотує все розмаїття змістових одиниць 

цього твору й стає за своїм змістом ніби еквівалентним цілому твору» [33, 

с. 325]. Слово в художньому тексті неможливо сприймати без контексту — 

і національно-культурного, що є продовженням відповідної МКС, і 

широкого, загальнокультурного, до якого додаються переклади, і вузького, 

представленого окремим твором чи сукупністю творів певного автора. 

Залучення до досліджень цих факторів не повинно ігноруватися й 

лінгвістами [49, с. 12].  

Критерієм розмежування художніх текстів від нехудожніх можуть 

виступати функції тексту. Так, тексти художньої літератури повніше 

реалізують функцію впливу, а наукові – функцію повідомлення. Тексти 

художньої літератури містять значно більше метасеміотичних, 

конотативних словосполучень, ніж наукові, де переважають семантичні та 

клішовані словосполучення [120, с. 117]. У першому типі текстів 

зустрічається значно багатше просодичне розмаїття всіляких повторів, 

підпорядкованих ідеї цілого твору, тоді як у другому повтори мають 

випадковий характер та слугують меті «накопичення» інформації. Отже, у 

тексті, що реалізує функцію впливу, опис будь-якого предмета чи явища 

перетворюється на образ, підпорядкований задуму всього твору, натомість 

у науковому тексті всі авторські прийоми, усі «метасеміотичні елементи» 

вкладаються в систему передачі інформації про предмет. 

Одним з різновидів художнього тексту є поетичний текст, який 

вважають нестандартним варіантом функціонування мови та 

протиставляють прозово-функціональному тексту (М. Чаковська). На 

думку В. Маслової, яка розвинула ідеї Р. Якобсона, у поетичних текстах 

“неможливе лінійне розуміння, як, приміром, у прозових художніх текстах, 

де читач крок за кроком декодує текст і синтезує його в процесі 

сприйняття». При аналізі поетичного тексту значно більше "працюють" 

конотативні смисли, які [...] часто не піддаються експліцитному вираженню 

[80, с. 5]. Тож можна констатувати, що сприйняття поетичного тексту 
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відбувається одночасно на двох рівнях: мовного матеріалу й системи 

створених з нього специфічних художніх засобів та прийомів.  

До конститутивних рис поетичного тексту за В. Масловою належать: 

1. Образність, яка характеризується чіткістю формальної організації  

вираження. 

2. Поетична мова,  яку може бути подано як мову другого рівня, 

котрий характеризує особлива значущість мовних одиниць у ньому, 

особливий зв'язок елементів у тексті, що, за словами Г. Винокура, створює 

«фразеологічну єдність» [80, с. 13].  

3. Внутрішні повтори, повернення до того, що вже було, на 

наступному смисловому та структурному витку [80, с. 14]. 

4. Вихід на перший план креативної функції мови. 

5. Організація за естетичним критерієм. 

6. Ритмомелодика. 

7. Образне розуміння світу. 

8. Парадигматичне функціонування мовних одниць у рамках 

вузького контексту. 

9. Рима (маємо зауважити, що вона не є обов’язковою ознакою 

поетичного тексту). 

10. Повільне сприйняття поетичного тексту в порівнянні з іншими 

типами текстів, зумовлене потребою неодноразового, повільного, 

вдумливого прочитання [80, с. 13—18]. 

Поетичний текст може бути охарактеризовано в контексті його 

формальної організації, яка теж естетизується й наповнюється смислом, 

когерентністю його складових, в процесі послідовного об'єднання яких у 

художньому тексті з'являються нові смисли, відмінні від того, що склався 

поза художнім текстом [86, с. 79—82].  

Відмінності в реалізації мовних знаків у функціональному та 

поетичному текстах може бути подано у трьох площинах: 

1. На формальному рівні: організація за естетичним критерієм, 
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візуальна складова, ритмомелодика, сконденсованість викладу, 

неаддитивність поетичного тексту. 

2. На загальнотекстовому рівні: мовні знаки в поетичному тексті 

сприймаються не синтагматично, а зберігають зв'язок з іншими 

елементами тексту, не обов’язково суміжними з ним; мовні знаки 

сприймаються насамперед у контексті всього художнього твору через 

образно-асоціативні зв'язки між ними. 

3. На когнітивно-концептуальному рівні: мовні знаки поетичного 

тексту a priori мисляться як такі, що набувають розширеного смислу, 

метафоризуються, розплавляють границі усталеної в мові концептуальної 

мережі слова-експліканта в МКС, співвідносячись з ККС письменника, і 

передають ці змінені смисли через поетичний текст. 

Важливою рисою поетичного тексту є домінуюче в ньому 

суб'єктивне начало. Воно має значний вплив і на семантику мовних знаків. 

Чимало дослідників розрізняють об'єктивно-суспільний (i.e. узуальний) та 

суб'єктивно-особистісний (i.e. оказіональний) смисли [2, с. 80—86; 111, 

с. 97—101; 112; 56, с. 64]. На сьогодні існує чимало праць, які досліджують 

проблему виникнення змін у семантиці слова. Одними з перших нею 

зацікавилися німецькі дослідники Г. Пауль, В. Вундт та Г. Шпербер. Пауль 

створив класифікацію видів семантичних змін, яка (у дещо зміненому 

вигляді) і досі є доволі впливовою в лінгвістиці [66]. Основною причиною 

зміни семантики слова він вважав нестійкість психіки мовця, яка породжує 

постійні зсуви між узуальним та оказіональним значеннями слова, що й 

приводить до зміни його значення. Вундт продовжив дослідження Пауля, 

приділивши ще більше уваги причинам зміни значення слова та ролі 

психічного у цих змінах. Вундт першим указав на провідну роль асоціацій 

у цьому процесі. Він вважав, що є три закони виникнення асоціацій, які 

відіграють важливу роль у зміні значення слова: це зв'язок за подібністю, 

зв'язок за суміжністю в часі та просторі й зміна несумісних елементів. 

К. О. Ердман, німецький лінгвіст кінця XIX—початку XX ст., виділив три 
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компоненти значення слова: 

1. Понятійний (денотативне, референтне, безпосереднє словникове 

значення слова). 

2. Додатковий (Nebensinn, факультативне значення слова, яке 

утворюють індивідуальні асоціації). 

3. Емотивний (Gefühlswerth, Stimmungsgehalt — значення слова, 

залежне від емоцій, оцінок, настроїв, які воно викликає). 

 Ця теорія була високо оцінена Г. Шпербером; на його думку, основна 

заслуга Ердмана полягала в тому, що він звернув увагу на той факт, що 

лінгвісти багато зусиль приділяють вивченню безпосереднього, 

денотативного значення слова, оминаючи увагою його асоціативні та 

емотивні значення, которі, без сумніву, також грають роль у формуванні 

його смислу [276, с. 2—3]. Певна річ, ці три компоненти не обов'язково 

мають бути виражені з однаковою інтенсивністю в різних словах; можна 

припустити, що загальновживані, побутово-предметні іменники, матимуть 

найбільш виражену першу компоненту, а, скажімо, абстрактно-філософські 

поняття будуть особливо навантажені другою компонентою. Щодо 

поетичної мови, то вона, як уже зазначалося, відзначається особливо 

частотним вживанням ненейтральних слів та виразів, тож у ній на перший 

план виступатимуть другий і третій компоненти значення слова. Таким 

чином, має сенс дослідити докладніше ці компоненти. На нашу думку, 

особливо важливим є вивчення другої складової — асоціативної 

компоненти, оскільки вона найбільше впливає на вживання слова в тексті. 

За Ердманом, додаткове значення слова включає в себе всі супровідні й 

побічні уявлення, які слово у нас викликає постійно й звичним чином [276, 

с. 2]. Ердман припускає, що додаткове значення слова часто спричинюється 

його попереднім значенням. Вчений вважає, що емотивне наповнення 

слова — це компонента, яка тісно пов'язана з додатковим значенням і 

нерідко безпосередньо цим значенням породжена. Вона є сукупністю всіх 

реактивних почуттів та настроїв, викликаних словом [174, с. 84]. 
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На думку Шпербера, і в цьому ми з ним погоджуємося, додатковий 

зміст слова важливий через те, що саме асоціативний зв'язок визначає, в 

якому контексті й у зв'язку з якими словами конкретне слово спаде на 

думку мовцеві. Емотивне ж навантаження впливає, у першу чергу, на 

частотність вживання того чи іншого слова, а також на те, наскільки 

емоційно (байдуже чи з натиском) ужито те чи інше слово. Шпербер 

вважає, що, коли слово розширює або змінює сферу свого використання, то  

мовні вирази, причетні до нього, так само змінять сферу свого вживання, а 

разом з тим отримають нові значення [276, с. 67]. На нашу думку, цей закон 

діє не лише в загальномовному масштабі; він правомірний також для більш 

вузьких сфер — приміром, для ідіостилю. 

У той самий час, що й Шпербер з Ердманом, семантичною 

структурою мовних одиниць зацікавився Є. Д. Поліванов. Він писав про 

дві компоненти значення слова: інваріантну і таку, що актуалізує 

контекстозалежні ознаки, що є релевантними тільки в даному конкретному 

випадку, які нарощуються на інваріантну основу. Ця друга компонента 

включає не лише особливу мелодію, тон, гучність при вимові, але й те, що 

суголосить теорії К. Ердмана про емотивне навантаження слова, а саме – 

індивідуальні асоціації, спогади та уявлення мовця, які пов'язано з 

уживанням даного слова у певному тексті. Вчений вказує на важливість 

комунікативної складової для такої гіпотези, а саме на те, що 

першочерговим завданням мовця є не тільки самий факт створення тексту, 

а й належне його розуміння [91, с. 296]. Тим самим Поліванов уводить 

контекстозалежну складову значення, яка відповідає поняттю "додаткове 

значення" у Ердмана. 

1.2.2. Поняття асоціації в когнітивній лінгвістиці. Асоціація як 

категорія на позначення зв'язку, що утворюється між двома або більше 

змістовими елементами мислення [77], привертала науковий інтерес ще за 

часів античності. Аристотель зазначав, що наша пам'ять значною мірою 

визначається тим, що спостережено "близько одне від одного", однак лише 
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за часів Д. Локка термін "асоціація" почали вживати у звичному нам 

розумінні [279, с. 34]. Наприкінці XIX – на початку XX століття теза про 

сумісний ужиток понять і явищ знову набула актуальності, особливо 

цікавилися нею лінгвісти, психологи й психолінгвісти. 1880-го було 

проведено перший асоціативний експеримент, який отримав статус першої 

спроби систематичного узагальнення асоціативної поведінки людини [256, 

с. 19]. Цей експеримент започаткував виникнення західного 

експериментально-психологічного та біхевіористичного напрямку 

вивчення асоціації. Він пов'язаний з іменами В. Вундта, Е. Торндайка (який 

спостеріг явище "асоціативного зміщення", що лежить в основі 

консоціації), Г. Еббінгауза [170], Дж. Ватсона [307], H. Axa [127], Г. Кент, 

А. Розанова та ін. На теренах пострадянського простору дослідження цієї 

царини рухалися в дещо іншому напрямі, який Г. Мартинович називає 

"традиційно-лінгвістичним" [74], і який пов'язаний з іменами О. Потебні, 

І. Бодуена де Куртене, М. Покровського.  

Асоціація – термін, який має різні дефініції. Наукові парадигми, 

актуальні для нашого дослідження, вживають термін “асоціація” в різних 

значеннях, тому доцільним вважаємо дати визначення цьому 

психологічному терміну, який набуває все більшої ваги в лінгвістичних 

дослідженнях, однак який мало представлений у лінгвістичних словниках 

(О. Ахманова, О. Кубрякова, І. Штерн, О. Селіванова, В. Іващенко). У 

сучасній когнітивній лінгвістиці, когнітивній граматиці та нейролінгвістиці 

асоціацію тлумачать насамперед як утворення психологічних зв'язків між 

концептами та як засіб впливу на подальшу обробку лексем [219, c. 16]. У 

корпусній лінгвістиці поняття «асоціація» вживається на позначення сили 

колокативного зв’язку між двома частинами біграми, яка вимірюється 

статистично через аналіз частотностей суміжного і поодинокого вжитків.  

У зв’язку з таким розмаїттям трактувань даного терміну, ми 

пропонуємо зосередитись на визначенні О. Селіванової, яке межує з 

психологічним розумінням цього явища: асоціація – це «динамічний 



36 

 

 

тимчасовий нервовий зв’язок між двома й більше психічними явищами 

(відчуттями, уявленнями, почуттями, думками, образами тощо), а також 

їхніми позначеннями в мові, який утворюється за певних умов на підставі 

рефлексу суб’єктивного реагування на відповідні стимули» [335, с.  43]. Та 

при цьому зауважимо, що жодне з визначень не пропонує спеціального 

терміну на позначення суто текстової репрезентації даного явища.  

1.2.3. Теорії виникнення асоціації. Лінгвістичну теорію виникнення 

асоціації за суміжністю (ТВА) було започатковано в результаті досліджень, 

проведених Ф. Гельтоном у 1883 році [239, с. 543]. Сутність цієї теорії 

полягає в тому, що слово-стимул викликає відповідь-реакцію, оскільки між 

ними існує зв'язок через те, що вони часто зустрічаються поруч. З того часу 

ТВА стала домінуючою, хоча й були спроби дати інше пояснення явищу 

асоціації. Закладена ще 1739 року Д. Г’юмом, уточнена в 1749 році 

Д. Гартлі [279, с. 3], ТВА набула вигляду закону й продовжувала бути 

панівною ще довгий час. В остаточній формі даний закон виникнення 

асоціацій було сформульовано Г. Еббінгаузом: "...якщо будь-які душевні 

образи наповнювали свідомість хоча б один раз водночас або з невеликою 

паузою, то повернення до одного з цих образів викличе згадку й про інші 

компоненти переживання навіть без первинного стимулу". У відповідності 

з цим законом асоціації, які виникли при вивченні мови, визначають 

тематичний перебіг при продукуванні мови, тобто поява одного члена 

асоціації за певних умов регулярно приводить до появи інших її членів 

[261]. 

ТВА за суміжністю довгий час була домінуючою. У другій половині 

XX ст. було поставлено під сумнів беззаперечність суміжного вживання як 

єдиного джерела асоціації. Першою була розвідка С. Ервін (1961-го), яка 

звертала увагу на те, що було згодом названо парадигматичною 

домінантністю [174]. Суть її полягала в тому, що зазвичай словом-

відповіддю на слово-стимул стає слово, яке належить до однієї з ним 

граматичної категорії. Цей принцип лежить в основі асоціювання у 
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дорослих (на відміну від дітей віком до семи років, як свідчать 

експерименти [174]). Тож принцип суміжності не є єдиним важелем, що 

формує розгортання тексту, адже слова однієї граматичної категорії рідко 

зустрічаються разом. Асоціація в такому випадку спричинена не 

коокуренцією, а здатністю слів заміняти одне одного в тексті. 

Психологічні експерименти, проведені МакНейлом, розширили тезу Ервін, 

засвідчивши, що слова, згенеровані в результаті асоціативного 

експерименту, є такими, що мають найменше мінімальних відмінних рис 

(minimal featural contrasts) від слова-стимула [165; 239]. Ці риси можуть 

бути семантичними, граматичними, синтаксичними, однак вони 

актуалізуватимуться залежно від контексту, який матиме визначальну роль 

при виборі слова.  

Отже, у 2-й половині XX ст. широкі експериментальні дослідження 

асоціацій у психології, лінгвістиці та нейролінгвістиці довели важливість 

асоціації для категоризації концептів, формування ментального лексикону 

та для продукування мовлення. Було встановлено визначальну роль 

контексту для активації асоціативного зв’язку. Враховуючи все 

вищесказане, можна з упевненістю стверджувати: було закладено базу для 

вивчення контекстуальних значень лексем у написаному тексті, що може 

бути застосовано до тексту художнього. 

1.2.4. Традиційні методи дослідження асоціацій у поетичному 

тексті. Аналіз асоціацій поширився в лінгвістиці й на вивчення 

літературних текстів, яке використовувало метод розбудови асоціативного 

поля, сформованого за допомогою обробки результатів вільного (реакція на 

слово-стимул не обмежується) чи направленого (учасник експерименту 

обмежений певними критеріями) асоціативного експерименту. Слова-

асоціати, отримані в результаті експерименту, впорядковуються за спадом 

кількості їх згадувань і презентуються у вигляді списку. Надалі асоціати, 

які утворюють асоціативне поле, інтерпретуються як мовні засоби 

об'єктивації тих чи інших когнітивних ознак концепту. Номінативне поле 
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концепту складається з ключового слова-репрезентанта, його 

синонімічного ряду, одиниць, виявлених у художніх та публіцистичних 

текстах, усталених порівнянь, фразеологічних одиниць, лексико-

фразеологічного, дериваційного, асоціативного, пареміологічного полів 

ключового слова − репрезентанта концепту. На матеріалі таких 

експериментів було укладено асоціативні словники. 

Дослідження поетичних текстів із залученням асоціативних 

експериментів або асоціативних словників передбачає порівняння  

очікуваних асоціатів, отриманих у результаті асоціативного експерименту, з 

тематичними полями поетичних текстів. До прихильників застосування 

цього методу при дослідженні художнього тексту належить Г. Мартинович, 

який через асоціативний експеримент вивчав асоціативні зв'язки в 

поетичному тексті. Він проводив комплексний аналіз асоціативних 

експериментів [75; 77], порівнював результати асоціативного експерименту 

з ситуативно-тематичними полями, складеними на основі художніх текстів 

[75] та аналізував їх співвіднесеність з комунікативно-тематичними полями 

[76]. Йому ж належить докладне дослідження явища асоціації, його 

структури та видів [78].  

Зіставлення ситуативно-тематичного поля з результатами 

асоціативного експерименту з точки зору прихильників цього методу 

дозволяє вивчення засобів вираження художніх образів та способів 

категоризації ментального лексикону. Даний метод однак не бере до уваги 

джерела походження досліджуваних асоціацій та загальнокультурний 

контекст. Але ж вони є надзвичайно важливими при дослідженні асоціацій 

на матеріалі художніх текстів, оскільки нерідко їх розповсюдженість і 

рецепція широкою аудиторією стають умовою й джерелом виникнення 

асоціацій учасників асоціативного експерименту. 
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1.3. Текстоцентричні методи вивчення асоціацій і консоціацій 

 

1.3.1. Комунікативно-стилістичний метод дослідження поетичної 

картини світу. У рамках дослідження проблеми текстових реалізацій 

асоціацій можна виокремити такі підходи: 

1) комунікативно-стилістичний (Н. Болотнова); 

2) метод визначення консоціацій (Г. Шпербер);  

3) а також групу підходів, які об'єднано навколо корпусно-

лінгвістичної методології. 

Комунікативно-стилістичний підхід заклав основи вивчення 

можливої рецепції ПКС шляхом аналізу асоціативного поля, яке 

встановлюється за допомогою текстових репрезентантів, які входять до 

образної перспективи номінанта концепту [19, с. 47]. У центрі дослідження 

при такому підході знаходиться проблема сприйняття ПКС автора читачем, 

тобто процес комунікації письменника й читача. 

Розуміння читачем ПКС письменника моделюється шляхом 

накладання ПКС твору на МКС читача. При дослідженні ПКС 

письменника, який працював століття тому, вимальовуються два основні 

напрямки аналізу комунікації ПКС автора — МКС читача: сприймання 

ПКС автора носіями МКС його культури й епохи та сприймання ПКС 

письменника сучасною аудиторією. Більшість досліджень знаходяться у 

рамках другого підходу, оскільки зазвичай неможливо достовірно 

змоделювати рецепцію твору аудиторією минулих часів. Такі дослідження 

успадкували традиційні способи аналізу асоціації – асоціативний 

експеримент і опитування. Однак через те, що цільовою аудиторією 

асоціативного експерименту виступає сучасна аудиторія, ми маємо справу з 

когнітивним дослідженням накладання ПКС автора, зафіксованого в 

певному часовому періоді, на МКС читача, який зазвичай належить до 

іншого часу. 



40 

 

 

Прибічники комунікативно-стилістичного підходу для вивчення 

асоціативного поля звертаються до методики моделювання текстових та 

міжтекстових асоціативно-смислових полів концептів та аналізу їх 

взаємозв'язку [24, с. 75]. Ними визнано, що асоціативний шар є 

домінантним у структурі художнього концепту, а в основі формування 

художнього концепту лежать різноманітні типи асоціацій, стимульовані 

тілом знаку. Комунікативно-стилістичний підхід дозволяє визначити 

асоціати лексем та надлексемних одиниць, насамперед текстові асоціати 

концептів [19, с. 47]. Текстовий асоціат згідно з ним трактується як 

смисловий корелят до слова-стимула − елемента лексичної структури 

тексту, що співвідноситься в свідомості реципієнта з реаліями текстового 

світу, свідомості, а також з іншими словами [330, с. 9]. Сукупність 

текстових асоціатів утворює асоціативний ряд на основі спільності теми. 

На базі асоціативних рядів формуються їхні спільні опорні елементи, що 

актуалізують певну грань концепту. Під асоціативним напрямком мається 

на увазі усвідомлювана читачем єдність текстових асоціатів, об'єднаних 

концептуально, тематично та за смисловим наповненням [19, с. 47]. 

Структура асоціативного поля концепту відповідно до цієї теорії має 

форму ядро – периферія; ядро представлене ключовим словом-номінантом 

концепту, а також синонімічними до нього в рамках тексту одиницями. 

Периферію формують репрезентанти (експлікатори) та актуалізатори 

концепту (тобто текстові одиниці, пов'язані з аналізованим концептом за 

будь-якими ознаками). Репрезентанти та актуалізатори виконують різні 

функції: перші виражають закодований у тексті концепт, виступаючи 

формою його актуалізації, другі виступають додатковими маркерами 

концептів, які посилюють їх текстову репрезентацію. При відсутності 

слова-номінанта концепту ці одиниці його текстового асоціативного поля 

можуть ставати ядерними [24, с. 75]. За цією теорією, з точки зору 

асоціативного розгортання, репрезентанти та актуалізатори концепту 

стають стимулами – елементами лексичної структури тексту, які 
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породжують асоціати, що співвідносяться в свідомості адресата з певними 

мовними, когнітивними реаліями або реаліями навколишньої дійсності. У 

випадку вербалізації асоціатів у процесі текстового розгортання 

відмічається точка контакту в діалозі автора й читача. 

До структури асоціативно-смислового поля можуть входити як 

близькі в смисловому значенні слова, так і слова, пов'язані одне з одним на 

рівні потенційних сем, актуалізованих у контексті твору. Таким чином, 

художній концепт, вербалізований у тексті, виступає як багатогранна 

структура різних асоціативних рядів, що відбивають певні напрямки 

асоціювання, актуалізовані в тексті, які фіксують багатоаспектність 

концепту та його динамічний характер. Оскільки концептуальний простір 

тексту континуальний, асоціативно-смислові поля можуть пов'язуватись 

між собою за типом включення, перетину, контрасту, доповнення і т. д. на 

основі певних напрямків асоціювання [24, с. 75]. 

Плідним для аналізу ПКС є метод Н. Болотнової, який передбачає: 

1. Виявлення позатекстових вільних і спрямованих асоціацій (за 

допомогою асоціативного експерименту). 

2. Оприявнення на основі одержаного узуального асоціативного поля 

типових для носіїв певної мови напрямків асоціювання, стимульованих 

ключовим словом, значущих для подальшого діалогу читача та автора.  

3. Вивчення різноманітних регулятивних засобів тексту, у тому числі 

індивідуально-авторських, визначення їх асоціативного зв'язку (за 

схожістю, за суміжністю, за контрастом) з ключовим словом-номінантом 

концепту, експлікованим у тексті або актуалізованим у ньому імпліцитно 

(особливістю художніх текстів, як свідчить аналіз, є часта відсутність у 

тексті прямих номінантів концептів та посилення ролі його образних 

репрезентантів та опосередкованих актуалізаторів на асоціативному рівні.  

4. Визначення асоціативних рядів з наявних у структурі тексту 

асоціатів (елементів його лексичної структури), а на їх основі - текстових 

напрямків асоціювання. Кожен з напрямків асоціювання відбиває одну з 
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граней художнього концепту, репрезентованого в тексті, який 

оприявнюється на основі асоціативно-семантичних, граматичних та інших 

зв'язків лексичних одиниць. 

5. Узагальнення репрезентованих у тексті різних напрямків 

асоціювання, формування текстового асоціативного поля художнього 

концепту, а на його основі – конкретизація змісту художнього концепту. 

Важливою перевагою цього методу характеризації ПКС є те, що 

асоціації визначаються не тільки на основі методу асоціативного 

експерименту, а й текстіманентних структур, які допомагають відносно 

точно вивчати ПКС авторів, враховуючи МКС різних епох. До недоліків 

цього методу можна зарахувати, однак, високу потребу в людському 

арбітражі, великі часові затрати, що унеможливлюють дослідження всього 

поетичного доробку автора. Тож ПКС, окреслена за допомогою цього 

методу, може бути недостатньо повною і, будучи актуальною для окремих 

творів, не враховувати всі можливі асоціативні реалізації. 

1.3.2. Метод Г. Шпербера як ключовий для вивчення консоціацій 

у поетичному тексті. До теорій дослідження асоціативних зв'язків у 

тексті, що здатні впливати на семантику слова, належать також теорія 

семантичної просодії Б. Лоува та теорія консоціацій А. Нореена й 

Г. Шпербера.  

Одним з центральних методів визначення консоціацій є метод 

Г. Шпербера. Цей метод особливо цінний тим, що дає можливість 

досліджувати текстові реалізації асоціації. Його може бути застосовано  не 

лише до поетичного тексту, який є основним матеріалом нашого 

дослідження, а й масиву різножанрових текстів певної доби, оскільки, на 

переконання Шпербера, консоціації є характерними для цілих епох і тому 

мають реплікуватися при аналізі інших текстів відповідної епохи. Тож за 

умови використання достатньо великого й урівноваженого масиву текстів 

можна визначити  типові асоціати відповідного слова-репрезентанта ХК у 

звичайних умовах функціонування мови, а заразом − імовірну рецепцію 
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поетичного тексту аудиторією свого часу й відмінності між індивідуальним 

наповненням ХК і “звичним” його прочитанням. 

Цей метод було сформовано на початку ХХ ст. А. Норееном і 

Г. Шпербером. Шпербер, вивчаючи поетичні тексти В. фон Ешенбаха 

середньоверхньонімецькою мовою, встановив, що деякі слова з'являються 

в супроводі часто одного й того самого слова або низки слів, не 

обов’язково  семантично пов'язаних між собою: зокрема, слово "серце" 

супроводжували "око'' і "сльоза". На основі цього спостереження він 

зробив висновок, що "уявлення про одне з цих слів входить до уявлення 

про інше й навпаки” [274, с. 6], тобто вони містять посилання одне на одне. 

Відстань між знайденими словами може коливатися від безпосереднього 

сусідства до кількох десятків лексичних одиниць (приклади, наведені 

Г. Шпербером, рознесені переважно не більше, ніж на двадцять–двадцять 

п’ять слів, до тридцяти). 

Г. Шпербер вказує на спільну сему, що входить до значення обох цих 

слів, сему "туга", яка й стала передумовою того, що слова "серце" та "око" 

вживаються поруч. Користуючись термінологією Шпербера, який в свою 

чергу посилався на скандинавського вченого А. Нореена [244], ці слова є 

консоційованими [274, с. 6]. Вони виступають як стимул для вживання 

іншого консоціата, актуалізуючи спільну сему, на основі якої виникла 

асоціація. Якщо застосувати тричленну модель асоціації до констатованої 

Шпербером консоціації, можна з'ясувати, що зауважена спільна сема є 

третім членом асоціації, умовою спільного вживання лексем. До того ж, за 

спостереженням Шпербера, її може бути імпліковано: більш регулярними в 

досліджених ним текстах є ті бінарні структури, в яких підгрунтя 

суміжного вживання є мало зрозумілим (наприклад, пара «серце — око»), 

аніж ті, що містять експлікований третій член консоціації (наприклад, 

«сльоза — око», «серце — сльоза»). 

Результати цього спостереження дали можливість Г. Шперберу 

встановлювати точну дату написання певного літературного твору, 
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виходячи з того, що певні закономірності є типовими для цілого покоління 

носіїв мови. Та при цьому учений припустив, що таке явище можна 

вважати також дистинктивною ознакою ідіостилю автора. 

Спостережене Шпербером явище А. Нореен ще раніше назвав 

"консоціацією" [244]. Цей термін ужито на позначення не лише 

формального зв'язку між словами, а й впливу на семантику слова. Учений 

вказував на те, що слова, вжиті в такому порядку, пов'язані між собою 

семантично.  

У радянському мовознавстві теорію консоціацій, за свідченням 

В. Левицького, було розвинуто А. Шайкевичем (хоча сам Шайкевич на 

Шпербера не посилався) та перетлумачено як теорію семантичних полів 

разом з розробкою статистичної процедури віднаходження семантичних 

полів у тексті [66, с. 23]. Учений довів, що, чим ближчими є слова в тексті, 

тим тісніше вони пов'язані за смислом [121].  

На українських теренах цю теорію активно розвивав В. Левицький, 

який показав, що використання супровідних слів може виявитися 

важливим допоміжним засобом експлікації концептів у дослідженнях з 

когнітивної лінгвістики [66, с. 262]. Однак слід зазначити, що В. Левицький 

і його послідовники часто вживають слово "консоціація" в сенсі, який не 

повністю збігається з тим, у якому вживав його Шпербер. Сучасне 

трактування цього поняття наблизило його до поняття "колокація" в тому 

значенні, у якому воно вживається сучасними корпусними лінгвістами, а 

саме, слова, що знаходиться в безпосередній близькості до головного 

слова.  

Теорія Г. Шпербера є важливим містком від ментальної до текстової 

репрезентації зв'язків між концептами. Регулярна сумісна поява лексем-

репрезентантів певного концепту (ХК) свідчить про їх асоційованість. 

Явище консоціації можна вважати текстовою репрезентацією 

асоціативного зв'язку. Якщо певні лексеми в свідомості мовця асоційовані, 

це спостерігається на текстовому рівні через їхнє спільне частотне 



45 

 

 

вживання, а на семантичному виявляється через асоціації, які виникають на 

основі появи спільних семантичних "мінімальних дистинктивних ознак" 

між асоціатами. 

Отже, консоціацією є такий різновид семантичного зв'язку між 

словами, коли два слова, які не обов'язково належать до одного 

тематичного поля, набувають спільної семи, що стає підґрунтям для їх 

вживання в одному тексті й свідчить про наявність асоціації між ними 

як консоційованими одиницями.  

Вже зазначалося, що термін “асоціація” є досить багатозначним і не 

має прямого відношення до вербальної репрезентації асоціативно 

пов’язаних явищ. Задля уникнення неоднозначності в номінації та 

зосередження уваги на синтаксично нефіксованих одиницях, важливим є 

використання терміну “консоціація”. Це уможливлює аналіз семантичних 

зв’язків, які існують між асоційованими лексемами, і дослідження їх 

текстових репрезентацій без звернення до традиційного методу 

асоціативного експерименту.  

Проблему визначення консоціацій у тексті можна вирішити шляхом 

залучення корпусно-лінгвістичної методології та статистичних показників, 

а в перспективі − автоматизувати. Більшість дослідників згодні між собою 

в тому, що пошук ключових слів є надійним вихідним пунктом для 

дослідження спеціалізованого корпусу [93]. Корпусна методологія 

уможливлює одночасне проведення квантитативного й квалітативного 

аналізу: за допомогою корпусного аналізу можна встановити не лише 

частоту вживання певного слова, але і його найближче оточення, ті слова, 

які вживаються разом з ним, і проводити якісно-кількісний аналіз 

отриманих результатів. Достатня кількість повторюваних сусідів є базою 

для створення асоціативної мережі ХК.  

Таким чином, для розбудови мережі ХК ПКС Р. М. Рільке необхідно: 

а) скласти репрезентативний корпус; 

б) визначитись з референтним корпусом; 
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в) з'ясувати статистичні підходи до пошуку ключових слів; 

г) визначити статистичний показник, який би засвідчував 

консоційованість лексем. 

1.3.3. Зміна консоціацій ХК та імплікація асоціацій. Аналіз 

закономірностей вживання певних лексем методами корпусної лінгвістики 

дає можливість спостерегти зміну значення певної лексеми протягом життя 

Р. М. Рільке. Важливою ознакою закономірностей ужитку слів, згідно 

корпусно-лінгвістичних теорій семантичної просодії, є те, що значення 

слова не є абстрактним. Воно залежить від наповнення суміжних слів, і 

найбільший вплив на його значення мають ті з них, які регулярно 

вживаються поряд з ним. 

На нашу думку, така закономірність є не менш важливою для 

поетичних текстів, ніж для звичайного мовлення. Дослідження контексту 

вживання певної лексеми протягом усього періоду творчості письменника 

дозволяє точніше зрозуміти її семантику, а зміна контексту свідчить про 

зміну значення слова. Пізнішу поезію Рільке в науковій літературі 

характеризує різноспрямованість лінгвістичних і літературознавчих 

інтерпретацій. Можна висунути припущення: своєю “затемненістю” вона 

завдячує тому, що значення багатьох її художніх концептів відмінне від 

загальновживаного або звичного читачеві, який користується тими чи 

іншими культурними кодами, а це перешкоджає тому, щоб вони були 

адекватно проасоційованими з контекстом твору.  

Дослідження механізмів наповнення й конденсації змісту ХК є 

важливим також у контексті теорії міжкультурної комунікації та німецько-

українського перекладознавства.  На нашу думку, певні проблеми при  

сприйнятті й інтерпретації поезії Рільке зумовлено, зокрема, такими 

факторами:  

 − іншою МКС: МКС українського читача відрізняється від МКС 

читача німецького; 

 − іншим часовим відтинком: різниця майже в століття (період 
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творчості Р. М. Рільке припадає на 1895 — 1826 рр.) не може не бути 

вагомою перешкодою для розуміння поетичного тексту; 

 − первинно індивідуальним наповненням ХК поетичного тексту, що 

дає можливість досліджувати його як самостійний об'єкт. 

Проте порівняння семантичного наповнення одного з центральних 

художніх концептів ПКС Рільке з аналогічним концептом німецької МКС 

відповідного періоду виключає вплив перших двох факторів. Аналіз 

консоціацій, на нашу думку, є найбільш універсальним засобом вирішення 

такого завдання. 

Ми припустили: оскільки ККС, відповідно, і ПКС, є одиницею 

змінною (на відміну від МКС), не закладеною в людині від народження, її 

розвиток відбувається поступово і його можна простежити за контекстом 

віршів, розміщених у діахронічному порядку. При цьому важливо, аби до 

об'єктиву дослідника потрапило якомога більше ранніх поезій, в яких, за 

нашим припущенням, відмінність між ПКС і МКС буде найменшою. Саме 

тому до нашого корпусу входить багато ранніх поезій і ранніх збірок 

Рільке, хоча вони й не вважаються вагомим внеском до фонду світової 

літератури. До них і сам Рільке ставився скептично, роблячи виняток лише 

для однієї збірки – "Mir zur Feier" – "Мені до свята" (1899-го). Це можна 

пояснити тим, що в ній уже значною мірою завершилося становлення 

концептуально-консоціативної основи ПКС Рільке. 

Можна також припустити, що зміна значення концептів МКС і її 

інтеріоризація відбувається за тими ж принципами, що й розвиток 

асоціативного зв'язку між словами: через сумісне вживання та, відповідно, 

через метонімічне зміщення значення слова. Регулярний умисний ужиток 

слів поруч приводить до сплавляння їх сем з наступним перейманням 

суміжним словом з можливою імплікацією початкового слова. Таким 

чином, спостерігаємо такі етапи метонімічного зміщення: 

1. Сумісне первинне експліцитне вживання лексем або поява 

індивідуально-авторської метафори, яка базується на суміжній семі.  
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2. Сумісне усталене вживання лексем, при якому можливе 

руйнування синтагматичної структури й рознесення членів консоціативної 

пари (хоча це не є обов'язковою умовою). Важливим є те, що асоціативний 

зв'язок між лексемами закріплюється, стає індивідуальним (перетворюючи 

їх на ХК) і сприймається як очевидний письменником. 

3. Вільне вживання лексем (ХК) поодинці, без руйнації семантичного 

зв'язку між ними. На даному етапі один з членів може бути відсутнім, 

однак сприйматиметься як частина пари. Кількість членів такої системи 

може бути більшою за бінарну, оскільки важливі для поета концепти 

шукатимуть опису через інші лексеми – актуалізатори інших граней, тому 

відбувається розростання кластера таких лексем. Через механізми 

функціонування асоціації, описані раніше, члени кластера з високою 

ймовірністю вживатимуться в рамках одного вірша, однак не обов'язково 

суміжно. 

 

1.4. Вивчення асоціацій у поетичному тексті методами корпусної 

лінгвістики 

 

1.4.1. Корпусна лінгвістика як ключова галузь дослідження 

мовних закономірностей. Корпусна лінгвістика (КЛ) як галузь лінгвістики 

виникла в другій половині XX ст., а наприкінці століття, з розвитком 

комп'ютерних потужностей, почала свій бурхливий тріумфальний 

розвиток. КЛ є методом обробки й дослідження великих масивів текстів, 

спеціально зібраних та вибраних для найповнішої репрезентації того чи 

іншого мовного явища. 

Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки неминуче підвищив вимоги 

до корпусів текстів. Так, одного мільйона слів, який вважався свого часу 

революційно великим масивом текстів (Браунівський корпус), невдовзі 

виявилося замало. Стало зрозумілим, що корпус "сучасної мови" швидко 

змінюється й адаптується до трансформації мови, яку він репрезентує.  
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Лінгвістика переходила від укладеної в другій половині XX ст. (починаючи 

зі структуралізму) парадигми розуміння мови як абстрактної системи до її  

конкретних реалізацій. Увага до корпусної лінгвістики також сприяла 

переміщенню акценту досліджень з мови на мовлення [234, с. 18], на 

матеріально зафіксовану реалізацію мови, про зростання інтересу до чого 

свідчить швидка диференціація корпусів і, зокрема, поява великої кількості 

корпусів розмовної мови. До того ж з'ясувалося, що корпусна лінгвістика 

може звертатися до ширшого, ніж створення сучасних словників, кола 

специфічних проблем, що вимагало розробки нових, спеціалізованих (на 

противагу до загальномовних) корпусів. Кожне явище, яке привертало 

увагу дослідника-лінгвіста, могло (звісно, за необхідної технічної 

підтримки) бути підкріпленим фактичними даними з достатньо 

репрезентативного корпусу. Наприклад, з'явилися акустичні (на противагу 

до письмових) корпуси, корпуси CMC [176; 294; 290; 166; 161], корпуси 

текстів, створених учнями та студентами (Learner Corpora), корпуси 

діалогових листів, корпус описів персонажів популярних комп'ютерних 

ігор (І. Каррілло-Массо [158]) або використаних у грі діалогів 

(Р. Пурушотма [253], Й. А. Ренкін [255], С. Л. Торн [298; 299; 300], 

Н. Шейкер [270], С. Шустер [286]). Поява таких диверсифікованих 

корпусів відкрила нові можливості для їх використання, нерідко з 

неочікуваною метою. Так, було складено корпус розмовної мови 

військових для того, щоб озвучити анімованого персонажа [227], а корпус 

мовлення, продукованого нетверезими людьми, брався за основу для 

автоматичного визначення алкогольного сп'яніння. На матеріалі корпусу 

текстів Данте Аліг'єрі розроблено програму, яка автоматично складає вірші 

[191], а корпус діалогів з фільмів використано для створення навчального 

матеріалу (М. А. Вокер [306]) або для моделювання пліткування в 

комп'ютерній грі (Дж. Бруск [150]). 

Розвиток корпусної лінгвістики дав можливість розширити список 

важливих орієнтирів перекладача, уможлививши спостереження 
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внутрішніх закономірностей, притаманних певній мові, зокрема, 

частотності вживання лексичних одиниць, їх сполучуваності в текстах 

різних жанрів, а також конотативних відтінків (семантичної просодії), 

притаманних окремим мовним конструкціям [170]. Перспективи перекладу 

художніх текстів розширилися можливістю докладного аналізу ідіостилю 

автора, обґрунтованого надання переваги певним лексичним одиницям і 

вибору синонімів. Перекладознавчий напрям у КЛ розвинувся від 

порівняльних досліджень паралельних корпусів (англійська, іспанська, 

каталонська [295; 236; 208]), і переріс у повноцінні перекладознавчі 

розробки [134; 135; 171; 168; 131]. 

Корпуси живого мовлення зробили значний внесок до більш 

природного синтезування мови, дозволивши відійти від винайденого 

близько 1986 року методу PSOLA (Pitch Synchronous Overlap and Add) 

[160], який (з варіаціями) було покладено в основу синтезування (ще за 

допомогою касет) емоційнішого мовлення на основі одиниць фіксованої 

довжини, зазвичай дифонів та трифонів [152], до базованих на корпусних 

даних менш сегментованих одиниць, а отже, більш природних і менш 

аналітичних [132], а згодом більш універсальних, для різних мов [141], 

[204]. Побудова спеціалізованих корпусів з метою вибору одиниць для 

синтезування мови стала новим кроком у розвитку цього напрямку [226]. 

Розширення корпусу та додання до нього текстів різного стилістичного 

забарвлення [295] створило ще точніший синтезатор мовлення, однак ще 

менш гнучкий, ще більш обмежений корпусними даними й ще дорожчий. 

Найсучаснішим вважається статистично-параметричне синтезування 

мовлення, яке застосовує узагальнений набір правил до вилучених із 

спеціалізованих мовленнєвих корпусів даних [273; 141; 293; 296; 313; 314]. 

Найновіші корпусно-лінгвістичні дослідження розкривають можливість 

застосування альтернативної моделі, яка використовує модель обробки 

текстів «Deep neural network» (DNN) [221; 313], значною мірою позбавлену 

вад попередньої моделі, яка характеризувалася відносною негнучкістю й 
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потребою у надвеликих корпусах мовлення. 

Важливість наведення паралінгвістичної інформації  для перекладу й 

брак технічних засобів для її нотування в корпусі зазначався дослідниками 

минулого століття. Однак сучасні корпуси дозволили вивчати 

паралінгвістичні засоби завдяки докладному запису просодичних та 

паралінгвістичних ознак [305; 158; 153; 156; 164; 287; 241; 294; 247] та 

реалізовувати в корпусі пошук за акустичними параметрами, типовими для 

певного афективного стану [155; 178], а також автоматично визначати 

афективне навантаження [252] й реалізувати продукування реалістичного 

мовлення [302; 150]. 

Таким чином, застосування КЛ у специфічній галузі залежить, 

передусім, від можливості створення достатньо репрезентативного 

корпусу, який би висвітлював необхідне явище, тобто можливості 

корпусної лінгвістики дуже широкі. 

В українському мовознавстві корпусна лінгвістика все ще 

недостатньо поширена. Виключенням є корпус сучасної української мови 

загальним розміром 13 млн токенів, розроблений співробітниками 

лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка [55]. 

Отже, корпусна лінгвістика є логічним продовженням методу 

експерименту та опитування, оскільки вивчає мовні явища на реальних, 

автентичних зразках її вживання. На відміну від названих 

експериментальних методів, зібраний матеріал створено в "невимушених" 

умовах, не обмежених місцем проведення експерименту (матеріал для 

корпусу може збиратися в усьому світі), та має значно більший обсяг, а з 

іншого – автоматизованим розвитком традиції аналізу слова художнього 

тексту в його контексті, а саме створення паперових конкордансів до 

значимих творів світової літератури (передусім — до сакральних текстів), 

існування яких можна простежити щонайменше до XIV ст. (конкорданс 

Гафіза, виданий перською та датований 1366 роком). Відомо конкорданс 
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Біблії, опублікований А. Круденом у 1737 р. [281, с. 9]. Зазначимо, що існує 

кілька конкордансів Рільке [136; 149], останній з яких датовано 1980-м 

роком.  

З появою та розвитком комп’ютерних технологій багатометрові 

стоси паперів було переведено в цифрову форму, а створення конкордансів 

у ручному режимі перестало бути складним і цінним видом наукової 

роботи, хоча ще у 2007 році в Росії було захищено дисертацію за 

інтерпретацією конкордансу лише двох слів Р. М. Рільке [32]. На сьогодні 

корпусна лінгвістика асоціюється виключно з цифровими масивами даних. 

Таким чином, спираючись на методологію корпусної лінгвістики, стає 

можливим виводити теорію безпосередньо з мовних даних, а не 

досліджувати текстовий матеріал, вже маючи чітко визначену теорію. 

Корпусна лінгвістика чи не найбільше за інші галузі лінгвістики базується 

на емпіричних мовних даних. 

Першим корпусом у сучасному лінгвістичному розумінні можна 

вважати Brown corpus of Standard American English [183], який нараховує 

1 млн токенів з різножанрових текстів 1961 року. Довгий час цей корпус 

був чи не єдиним (поряд з Lancaster-Oslo-Bergen [208] корпусом), тож 

велику кількість досліджень засновано саме на ньому. Зокрема й перша 

лексикографічна праця, яка використовує корпусно-статистичні дані 

(частотність, дані про вживання), базувалася на ньому: The American 

Heritage Dictionary of the English Language [242]. Цей словник, разом з 

усією методологією, знаменує перехід від прескриптивної лінгвістики до 

дескриптивної. Біля витоків корпусної лінгвістики були В. Френсіс, 

Г. Кучера, Р. Квірк, Дж. Ліч, Дж. Свартвік, Д. Синклер, Д. Байбер. Сучасна 

галузь корпусної лінгвістики розробляється в різних напрямках 

лінгвістичних та суміжних з лінгвістичними досліджень: лексикографія, 

методика викладання іноземних мов, комп’ютерна лінгвістика, історія 

мови. Межами корпусних досліджень є такі: 

І. Вивчення лінгвістичної ознаки (лексичної чи граматичної). 
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1. Лінгвістичні асоціації ознаки: 

− лексичні асоціації; 

− граматичні асоціації. 

2. Нелінгвістичні асоціації ознаки: 

− розподіл за регістрами; 

− розподіл за діалектами; 

− розподіл за часовими проміжками. 

ІІ. Вивчення різновидів текстів (наприклад, регістрів, діалектів, 

історичних періодів): 

− закономірності лінгвістичних асоціацій; 

− індивідуальні лексичні ознаки чи класи ознак; 

− закономірності вживання лінгвістичних ознак [140, с. 6]. 

Цікаво, що першими до КЛ звернулися літературознавці, з часом 

вона стала домінувати в суто лінгвістичних дослідженнях нехудожніх 

текстів, а на межі ХХ — ХХІ ст. до поля її зору знову потрапляють художні 

тексти як самостійний об’єкт дослідженя. Основними характеристиками 

корпусного аналізу текстів є: 

− емпіричність: аналіз реальних структур ужитку в природних 

текстах; 

− використання в дослідженні великих упорядкованих збірок 

природних текстів, які називають "корпусом"; 

− значна роль комп'ютерного опрацювання даних при аналізі, 

використання як автоматичної, так й інтерактивної технології; 

− одночасне залучення кількісних та якісних аналітичних моделей 

[140, с. 5]. 

Серед корпусних досліджень виокремлюють насамперед два 

підходи: базований на корпусі (corpus-based) та похідний від корпусу 

(corpus-driven). На нашу думку, особливі переваги має перший підхід, який 

передбачає, за визначенням Е. Тоніні-Бонеллі, використання вибірки 

прикладів з корпусу для підкріплення лінгвістичних аргументів або 
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обґрунтування теоретичних тверджень [301, с. 84]. Наше дослідження має 

на меті вивести лінгвістичні категорії та закономірності із систематично 

повторюваних моделей дистрибуції та з частотного розподілу мовних 

одиниць. Ця методологія обрана нами тому, що вона досліджує елементи в 

контексті, роблячи результати дослідження максимально прозорими й 

незаангажованими, що особливо важливо при роботі із суб'єктивними 

текстами. 

Корпусний аналіз поєднує квантитативні й квалітативні методи 

дослідження. Його основна перевага полягає в тому, що він дає можливість 

встановити не лише частоту вживання певного слова, але і його найближче 

оточення, ті слова, які вживаються разом з ним. Завдяки цьому можливим є 

встановлення сили консоційованості / асоційованості слів і з високою 

точністю вибудувати мережу консоціацій художнього концепту, беручи до 

уваги як його найближче оточення, так і більш віддалених сусідів.  

1.4.2. Коокуренція як предмет корпусної лінгвістики 

Значна частина корпусно-лінгвіститчних досліджень, а також багато 

цінних відкриттів, зроблених за допомогою цієї методології засновано на 

розумінні мови корпусними лінгвістами як фразеологічної системи.  На 

відміну від вітчизняної школи дослідження фразеологізмів, корпусна 

лінгвістика трактує фразеологію як дуже широке поняття — і найбільше 

уваги приділяє мовним структурам з мінімальною образною складовою. 

Так, С. Ганстон перелічує явища мовної системи, які відносяться до 

фразеології згідно з корпуснолінгвістичною парадигмою: 

− колокації: схильність одних слів вживатися з іншими і, навпаки, 

малоймовірність спостереження певних слів в усталеному 

словосполученні; 

− усталені вирази та їх варіації; 

− тенденція вживання окремих слів у пасивному чи в активному 

стані й малоймовірна поява їх в іншому стані; 

− комплементативні звороти [200, с. 137—138]. Д. Синклер спостеріг, 
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що закономірності вживання слова перебувають у нерозривному зв'язку з 

його значенням. Так, різні значення багатозначних слів характеризуються 

не тільки різними лексичними сусідами в корпусі, але й різними 

граматичними структурами, до яких входить це слово [200, с. 138—139]. 

Не менш цікавим є те, що слова, які відзначаються схожими або 

однаковими закономірностями вживання в корпусі, можуть мати спільне 

значення [200, с. 139—141]. 

Спираючись на викладені вище теорії виникнення  асоціацій, для 

яких першочергову роль відіграє контекст, який, відповідно, має бути 

враховано при їх аналізі, а також враховуючи відкриті корпусними 

лінгвістами синтактико-граматичні закономірності, щойно коротко нами 

описані, стає очевидно, що колоковані структури можна вважати випадком 

асоціації і, відповідно, випадками реалізації асоціацій у тексті.  

Поняття "колокація”, як і більшість загальновживаних термінів, не 

має однозначного визначення. У найширшому її розумінні, це двочленна 

(або багаточленна) синтагматична структура, яка сприймається як 

однорідна семантична одиниця і не може бути розділена без втрати або 

зміни смислу. Важливою характиристикою колокації є суміжність її членів.  

Феномен колокації у тому чи іншому вигляді (донедавна в україно- 

та російськомовних працях послуговувалися терміном "фразеологізм") 

активно досліджувався у XX ст. вченими різних лінгвістичних галузей, 

шкіл і географії (Східна й Західна Європа, Америка): В.  Виноградов, 

О. Ахманова, О. Смирницький, В. Телія, Н. Клименко, Ю. Апресян, 

О. Снітко, І. Вихованець, В. Горпинич, А. Загнітко, В. Левицький, 

М. Кочерган,  В. Гладка, М. Алефіренко, Ш. Балі, Дж. Фірт,  Ф. Гроссманн, 

М. Голлідей, Е. Айзенштадт, Ф. Аусманн, С. Гринбаум, С. Ганстон, 

Д. Синклер, М. Стаббс, Е. Тоніні-Бонеллі. Звісно, таке розмаїття 

досліджень передбачає суттєві відмінності в трактуванні цього явища. На 

радянському й пост-радянському просторі домінувало вивчення 

здебільшого фразеологізмів, які демонструють високий ступінь  
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експресивності й художності. Західні вчені натомість надавали перевагу 

суто функціональному вивченню усталених граматичних структур, 

підкріплених статистичними даними. Так, термін "колокація" був уведений 

до наукового обігу Дж. Фіртом на позначення "звичного місця 

досліджуваного слова" [180, с. 194]. Відповідно до такого уявлення 

колокацію можна визначити як тенденцію до появи слів у взаємному 

контексті. 

Структуру колокації в не корпусно-лінгвістичному розумінні 

репрезентовано двома позиціями:  

– домінуючим є уявлення про колокацію як бінарну структуру, тобто 

двочленне утворення, яке складається з бази й колокату, і як структуру 

тричленну. 

– друга позиція розвинулася пізніше під очевидним впливом 

класичних семантичних теорій корпусної лінгвістики. Вона пропонує 

вважати контекст (ко-колокат) третім членом колокації у тих випадках, 

коли вибір колокату не видається зумовленим базою колокації (М.  Алмела, 

П. Кантос і А. Санчез) [130, с. 233]. Уперше таке розуміння колокації було 

запропоновано Ф. Аусманном 1979 року [196]. 

Підвидом першого підходу є синклерівський підхід, відповідно до 

якого розрізнення між ядром та колокатом відбувається не на основі 

семантичної чи синтаксичної залежності між членами колокації, а в 

залежності від того, яке із слів виявилося у фокусі дослідження – у центрі 

вікна конкордансера. Кожний член колокації може стати ядром чи 

колокатом, залежно від того,  яке слово є вихідним для дослідника. Ядро  – 

це ключове слово, а колокати – слова або семантично чи синтаксично єдині 

групи слів, які зустрічаються поряд з ним, чия поява має певну статистичну 

вагу; поява колокатів окремо більш імовірна, аніж їх поява разом.  

З перерахованих типів реалізації асоціації на рівні тексту колокація є 

найбільш загальномовним явищем, пов'язаним з МКС найтісніше. 

Колокації вживаніші, малоіндивідуальні й впізнаються носіями мови. Вони 
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можуть входити до словників, оскільки є очевидними й важливими 

варіантами вживання слова. 

1.4.3. Історія застосування корпусної лінгвістики до поетичного 

тексту. Поетичний текст є нетиповим об'єктом дослідження корпусної 

лінгвістики. Основною причиною цього є особливість організації 

поетичного тексту, яка мало свідчить про функціонування мови, однак 

значно більше – про самого автора. З точки зору синтаксису, який часто 

покладено в основу корпусно-лінгвістичних досліджень, поетичний текст є 

відхиленням від норми, і розбіжності між будь-яким референтним 

корпусом, який здатен репрезентувати “нормальну” мову, і корпусом 

поетичних текстів настільки численні, що для дослідження індивідуальної 

складової у поетичному корпусі необхідно звертатися до інших критеріїв і 

підходів, аніж ті, що є панівними. Важливо відшукати параметр, який може 

бути реалізовано як в прозовому тексті, так і в поетичному незалежно від 

організації тексту.  

Саме тому ми пропонуємо звернутися до теорії консоціацій як такої, 

що здатна уможливити порівняння досліджуваного корпусу з мовною 

нормою. Цю теорію продуктивно застосовують для датування текстів 

різних епох, оскільки закономірності слововжитку тією чи іншою мірою 

можуть бути спостережені в усіх текстах обраного періоду – тож 

консоціація функціонує на загальномовному рівні. Однак на рівні текстів 

одного автора консоціація теж може бути присутньою і свідчити про 

особливості індивідуальної ПКС. До того ж, консоціація є явищем, 

незалежним від синтаксису, а отже – об'єктивним критерієм для порівняння 

текстів поетичних і прозово-функціональних за умови, що референтний 

корпус репрезентує мову одного періоду з досліджуваним. 

Однією з тих галузей, де найраніше почала застосовуватись корпусна 

лінгвістика, були дослідження літературного стилю [140, с. 203]. 

Наприкінці 1960-х pоків учені-стилеметристи зверталися до корпусів 

літературних текстів для встановлення певних параметрів стилю 
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письменників, літературних жанрів або цілих історичних епох. 

Встановлення стилеметричних параметрів уможливлювало атрибуцію 

текстів та відслідковування жанрово-стилістичних змін. 

Доволі іронічним виглядає те, що корпусна лінгвістика, яка на 

початку свого розвитку зверталася до корпусів художніх текстів, так і не 

отримала популярності серед літературознавців. Так, Б. Лоув зазначав, що 

корпусна лінгвістика допомагає встановити норму та відхилення від норми 

на матеріалі літературних текстів [200, с. 128]. Учений припускав, що 

порівняння корпусів текстів художніх творів з нормативними корпусами 

дасть можливість вивчити своєрідність літературного твору та його автора. 

С. Ганстон стверджує, що в "літературно-критичному світі" 

спостерігається спротив до використання корпусів для допомоги при 

інтерпретації літературних текстів [201, c. 128]. 

Зазначимо, що авторка дисертації і сама спостерігала його на деяких 

колоквіумах, де мала можливість представити своє дослідження: лінгвісти 

ставилися переважно схвально до обраної методології аналізу текстів Р. М. 

Рільке, у той час як літературознавці у більшості своїй — з недовірою до 

можливості і доцільності зведення складної поетичної мови до сухих 

закономірностей за допомогою математичних формул і статистичних схем 

(і це у Німеччині, де корпусна лінгвістика є буденністю). 

До спеціальних корпусів, які досліджують поетичні тексти, належать 

такі групи: 

1. Історичні тексти. Переважно вони є збірками текстів, не 

анотованих, анотованих частково, або анотованих. До них належить корпус 

Мюррея МакГілліврея OCOEP [238], The Complete Corpus of Anglo-Saxon 

Poetry [292], The York-Helsinki Parsed Corpus of Old English Poetry [297]. 

2. Збірки поетичних текстів, ближчі до сучасної мови. До них можуть 

належати як самостійні корпуси, так і ті, що входять до складу більших 

корпусів. Так, корпус української мови, розроблений співробітниками 

лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ 
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ім. Т. Шевченка, має в своєму складі підкорпус поетичних текстів 

загальним обсягом 681 832 токенів [55]. Однак у цілому можна 

констатувати невелику кількість поетичних корпусів у порівнянні з 

корпусами непоетичної мови.  

Поетичні тексти можуть бути залучені до загальномовних корпусів, 

однак вони не часто виступають самостійним об'єктом дослідження. Попри 

це, зустрічається й доволі прагматичне використання корпусів виключно 

поетичних текстів. Так, програма для автоматичного складання віршів 

(Е. Грін, Т. Бодрумла, К. Найт) є вдалим прикладом такого застосування. 

1.4.4. Ключові методи дослідження значення слова в корпусній 

лінгвістиці. З часів появи корпусної лінгвістики основним закидом до неї 

було те, що вона "займається лише статистичними" даними про лексику й 

не спроможна вирішувати задачі, які стосуються семантики. Цієї проблеми 

торкалася дискусія Р. Борслі, Р. Інгема [415] й М. Стаббса [282], який дав 

блискучу відповідь, у якій не лише вказав на сильні сторони КЛ, але й 

приклади досліджень у тих областях, які проходили повз увагу навіть 

досвідчених лексикографів. Зокрема, це стосується явища колокації, 

частотності лексем, семантичної просодії, прагматичного  значення та 

фразеології, які тісно пов'язано з конотативними значеннями слова та які 

складно вивчати на інтуїтивному рівні (C. Ганстон [200, с. 20], Б. Лоув, 

Д. Синклер, М. Стаббс).  

Встановлення семантичної просодії Д. Синклером започаткувало 

один з перших найпродуктивніших методів корпусної лінгвістики, який 

унаочнив синтактико-семантичні закономірності суміжного вживання 

лексичних одиниць, що залежать від тонких відтінків значення  слів і 

раніше залишалися непоміченими.  На відміну від очевидної кожному 

носієві МКС колокації, існує менш помітний тип зв'язку між лексемами, 

який пов’язаний з їхньою семантикою і який не усвідомлюється мовцями. 

Такий зв’язок було вперше унаочнено (хоча й не названо) Д.  Синклером. 

На матеріалі низки колокацій з одним однаковим членом можна 
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спостерегти, що другі колокати, які входять у дану структуру, переважно 

маю подібне між собою значення. Б. Лоув, який увів термін «семантична 

просодія» і популяризував його, назвав ним форму значення, що виникає 

через близькість послідовної серії колокацій [177, c. 225], або додатковий 

смисл, спричинений синтактико-семантичною коокуренцією. 

До такого "додаткового смислу" слова звернулися на початку XXI 

століття американські вчені Д. Синклер та М. Стаббс, а пізніше Б. Лоув і 

А. Партингтон, адепти іншої наукової школи. Вони помітили, що існують 

окремі моделі, за якими будуються колокації, і введення нового слова до 

такої структури передбачає набуття цим новим словом відтінку значення, 

що перейшло цій моделі разом з опорним членом колокації "у спадок" від 

попереднього (й у цій формі відсутнього) члена. Цей "привид" слова, що 

впливає на відтінок значення синтаксичної структури й на вибір другого 

члена колокації, вони назвали "семантичною просодією". 

У такий спосіб, вважають дослідники, виражається оціночне 

ставлення мовця до сказаного, а зчитування цього додаткового значення 

відбувається на рівні "мовного чуття". Дехто з них розрізняв "семантичну 

преференцію", яка діє в рамках однієї лише моделі колокацій (іншими 

словами, це колокативне значення, яке постає із зв'язку між колокатами 

ключового слова), та "семантичну просодію", що здатна впливати на більші 

текстові відтинки [237, с. 85; 249, с. 151]. Так, А. Партингтон, С. Ганстон і 

М. Стаббс вважають, що відтінок смислу, який привноситься семантичною 

просодією, є суто конотативним або необов'язковим [200; 237; 280; 282]. 

Така точка зору є наслідком перших досліджень цієї проблеми, згідно 

з якими семантико-просодичне значення може бути виключно 

"позитивним" або "негативним". Однак можна з упевненістю 

стверджувати, що додаткові значення не обмежуються лише наведеними 

двома оціночними значеннями.  

Ми погоджуємося з Б. Лоувом, який вважає такий тип зв'язку 

колокаційним [229]. Конституююча сила, що створює семантичну 
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просодію, є малоситуативною, маловаріативною і малоіндивідуальною. 

Д. Стюарт [277, с. 1] і М. Гой [199] вбачають джерело семантичної просодії  

в регулярному суміжному вживанні колокатів. Можна сказати, що з таких 

позицій джерелом семантичної просодії є асоційованість слів за 

суміжністю. 

Семантична просодія й преференція, напрям досліджень, 

започаткований Синклером і Стаббсом, стали основою великої кількості 

праць й математичних стратегій опрацювання корпусів текстів, які 

висновують семантичну подібність або відмінність синонімів за 

контекстом їх застосування та даними про їх коокуренти [177]. 

До сучасних методів корпусної лінгвістики, які може бути 

використано для вивчення колокацій в поетичному тексті, належать методи 

автоматичного дослідження значення слова . Посилаючись на теорії 

виникнення асоціації, зазначені вище, можна з упевненістю стверджувати, 

що для дослідження семантики слова контекст відіграє вирішальну роль. 

Корпусно-лінгвістична методологія дозволяє акумулювати величезний 

об'єм природних текстів різних жанрів, уможливлюючи аналіз великої 

кількості контекстів, а заразом — варіантів ужитку слова, які розкривають 

ту чи іншу грань його значення.  

Тож на сьогодні стає зрозумілим, що корпусна лінгвістика – це 

просто неоціненна допомога дослідникові семантики слова, адже вона 

дозволяє отримати незліченну кількість контекстів одного слова. 

Дослідження в цьому напрямку активно ведуться західними вченими. Існує 

велика кількість програм, які досить точно визначають семантику слова, 

застосовуючи математичні моделі та здобутки когнітивної лінгвістики – без 

безпосереднього втручання дослідника в процес. До них належать такі: 

Латентний семантичний аналіз (ЛСА). Латентний семантичний 

аналіз є комп'ютерно-статистичним методом, який дає можливість 

автоматично визначати контекстуальне значення слів, базуючись на 

великому корпусі текстів [217]. На відміну від методу нейтральних 
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мережевих моделей, цей метод базується на спеціальній процедурі (singular 

value decomposition), яку можна застосовувати до великих корпусів текстів 

[217, с. 260]. Він спирається на матриксну дистрибуцію слів та контекстів, 

яка узагальнюється за допомогою програмного забезпечення та допомагає 

виводити спільності в контекстуальних закономірностях вживання слів. 

Окрім цього, метод латентного семантичного аналізу дозволяє визначати 

асоційовані слова, шляхи набуття людиною словникового запасу, розуміти 

дискурс, семантичний праймінг речення — слово, мовну категоризацію, 

оцінку якості тексту [217, с. 260]. Цей метод є однаково ефектитвним 

незалежно від синтагматичних зв'язків і морфології, оскільки він 

спирається виключно на дистрибуцію слів у контексті. 

Моделі нейронних мереж. Цей метод близький до латентного 

семантичного аналізу та спирається на математичні моделі, які 

намагаються імітувати біологічну структуру нейронних моделей у 

прийнятті рішень стосовно специфічного завдання. Цей метод широко 

застосовується в програмуванні. У випадку з корпусною лінгвістикою, він 

спрямований на кластеризацію семантично подібних слів, засновуючись на 

параметрах їх ужитку в корпусі (прихований шар містить параметри, за 

якими виконується оцінка) з подальшим застосуванням результатів аналізу 

до поставленого завдання. Такий метод використовується, зокрема, для 

автоматичного проставляння теґів [156], для автоматичного розпізнання 

мовлення [243] тощо. На відміну від моделі дерева прийняття рішень (яка 

теж нерідко застосовується в корпусній лінгвістиці для подібних завдань 

[266]), метод моделювання нейронних мереж застосовує критерії, за якими 

відбувається сортування, на першому ж етапі роботи з інформацією, а не 

поетапно (у вигляді бінарних розгалужень дерева), як це відбувається у 

випадку з деревом прийняття рішень. Важливою особливістю нейронної 

мережі є її здатність до "навчання" на матеріалі корпусу, а не повне 

програмування. 

Однак слід сказати, що обидва методи, попри разючі результати, усе 
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ще залишаються недосконалими. Результати залежать не тільки від 

покладеної в основу математичної моделі, а й від типу аналізованого 

корпусу. Так, поетична мова й неанотований корпус створюють значні 

перепони для автоматичного аналізу тексту. Робота з поетичним корпусом 

усе ще вимагає втручання дослідника на кожному етапі. Навіть 

найпростіше завдання автоматичного проставляння теґів, яке на матеріалі 

прозового тексту може достягати точності у більш ніж 90% [248, с. 8—10], 

у випадку роботи з КР продемонструвало неприпустимо низький результат 

(близько 50%). Це підтверджує актуальність нашого дослідження, 

допомагаючи відшукати алгоритми роботи з поетичним текстом.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі викладено теоретико-методологічні основи 

дослідження поетичного тексту, визначено поняття мовна картина світу, 

концептуальна картина світу, поетична картина світу та художній концепт. 

Зазначено, що репрезентація картини світу в поетичному тексті є явищем 

неоднорідним, і його аналіз вимагає уточнення багатьох питань як 

теоретичного, так і методологічного характеру. 

Поетична картина світу (ПКС) є індивідуальним, суб'єктивним, 

найвищою мірою інтеріоризованим відображенням віртуального світу, 

створеного митцем у художньому творі засобами національної мови із 

залученням новаторськометафоричних мовних одиниць. 

Поняття ПКС корелює з поняттям "індивідуально-авторська 

концептосфера", однак ПКС є утворенням складнішим, реалізованим лише 

в художніх текстах і, відповідно, вона оперує іншою мінімальною 

одиницею — художнім концептом, який функціонує тільки в рамках 

певного тексту автора чи суми текстів його авторства. 

Поетичний текст відрізняється від функціонального щонайменше у 



64 

 

 

трьох площинах: на формальному рівні, на загальнотекстовому рівні й на 

когнітивно-концептуальному рівні. Виразником відмінностей на 

останньому рівні є художній концепт. 

Художній концепт виступає базовою конститутивною одиницею ПКС 

і може бути виражений словом-експлікантом існуючого в Мовній картині 

світу (МКС) концепту, або словом, яке не є концептом у МКС пересічного 

мовця. 

Зв'язок між різними художніми концептами реалізовано здебільшого 

на асоціативному рівні, тому вивчення текстових асоціатів експлікантів 

концептів дозволяє розбудову мережі ХК у ПКС Р. М. Рільке. 

Виокремлення ХК підтверджується відносно високою частотою його 

вживання (емоційною важливістю) та наявністю консоціацій (які 

засвідчують образне наповнення ХК). 

Визначення індивідуально-авторських і художніх концептів ПКС 

шляхом її порівняння з МКС можливе лише за умови релевантної вибірки 

текстів, що репрезентують МКС: вони мають бути сучасними авторові, 

репрезентативними й належати до одного мовного простору.  

Асоціація є важливим параметром розгортання поетичного тексту, а  

мовною репрезентацією тричленної моделі асоціації можна вважати явище 

консоціації — регулярного суміжного вживання лексем-репрезентантів 

концептів. Консоціацією є такий різновид семантичного зв'язку між 

словами, коли два слова, які не обов'язково належать до одного 

тематичного поля та не обов'язково є, як загально прийнято, 

асоційованими, набувають спільної семи, що стає підґрунтям для їх 

вживання в одному тексті, що свідчить про наявність асоціації між 

консоційованими одиницями. 

Корпусний аналіз поєднує квантитативні та квалітативні методи 

дослідження. Його основна перевага полягає в тому, що він дає можливість 

встановити не лише частоту вживання певного слова, але і його найближче 

оточення, ті слова, які вживаються разом з ним. Це дозволяє встановлювати 
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ступень консоційованості / асоційованості слів і з високою точністю 

вибудувати консоціативну мережу ХК, беручи до уваги як його найближче 

оточення, так і більш віддалених сусідів. 

Положення розділу висвітлено у наступних публікаціях автора: [10; 

12]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОРПУС РІЛЬКЕ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСОЦІАЦІЙ 

ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ GOTT  

 

2.1. Корпусно-лінгвістичні характеристики дослідження 

 

2.1.1. Вибір і впорядкування матеріалу корпусу дослідження. 

Вивчення консоціацій ХК GOTT у ПКС Рільке виконано в руслі корпусної 

лінгвістики шляхом спостереження закономірностей суміжного вживання 

лексичних одиниць. Проведений у роботі аналіз є корпусно-базованим, тож 

першочерговим завданням було створення врівноваженого корпусу 

дослідження. Такий корпус повинен якомога точніше репрезентувати 

досліджуване явище – художню мову Р. М. Рільке. 

Вибір (або створення) корпусів для дослідження тісно пов'язано із 

засадничою вимогою до корпусу – його репрезентативністю. Є два основні 

підходи до визначення репрезентативності корпусу: функціональний і 

конститутивний. Функціональний підхід був сформульований Дж. Личем з 

позицій відображення в корпусі особливостей репрезентованого мовного 

різновиду при здійсненні пошуку по ньому [223, с. 27]. Першим 

теоретиком другого (конститутивного) підходу вважається Д.  Байбер. Він 

упевнений, що корпус може вважатися репрезентативним лише тоді, коли 

представлені в ньому зразки мови засвідчують варіабельність мови в 

цілому [139, с. 243].  

Корпус дослідження текстів Рільке створено для унаочнення 

тенденцій суміжного слововжитку в художніх текстах Рільке, тобто він є 

спеціалізованим. Відповідно до цього виконано відбір матеріалу: до 

корпусу залучено не тільки відомі збірки Рільке, а й такі тексти, що 

вважаються менш значимими й опубліковані посмертно. Через те, що 

використано тільки художні тексти Рільке, корпус дослідження є відносно 
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невеликим, що має наслідком певні обмеження можливостей мережевого 

моделювання. Однак він є репрезентативним, а це є основною 

передумовою отримання об’єктивних результатів. 

Іншою важливою рисою корпусу, пов’язаною з репрезентативністю, є 

його збалансованість, яка визначає параметри добору текстів або їх 

відрізків до корпусу. Збірки Рільке виходили друком не регулярно, можна 

засвідчити перерви між  1903 і 1906 і найбільшу — між 1910 та 1922 

роками. Ці проміжки могли суттєво вплинути на збалансованість корпусу, 

тож їх заповнено  неопублікованими за життя Рільке розрізненими 

віршами, які дозволяють засвідчити можливі зміни в його ПКС.  

Оскільки передбачалось контрастивне дослідження поетичної 

картини світу Р. М. Рільке з німецькою мовною картиною світу, особливий 

інтерес для нас становила рання його поезія. Вона могла містити більшу 

кількість асоціацій загальномовного походження, які з часом могли 

зникнути із слововжитку Рільке або змінити своє значення. Тож їм у 

корпусі приділено особливу увагу. 

До корпусу текстів Р. М. Рільке (КР) входять усі основні опубліковані 

художні тексти: "Офіри Ларам" ("Larenopfer", 1895), "Увінчаний снами" 

("Traumgekrönt"), "Свят-вечір" ("Advent", 1897), "11 візій Христа" ("Christus 

elf Visionen"), "Мені до свята" ("Mir zur Feier", 1899), драматична поема 

"Біла княгиня" (у другій редакції, ”Die Weisse Fürstin", 1904), "Книга годин" 

("Das Stunden-Buch", 1905), "Книга образів" ("Das Buch der Bilder, 1902, 

1906), "Нові поезії" ("Neue Gedichte", 1907, 1908), "Реквієм" ("Requiem", 

1909), "Дуїнянські елегії" ("Duineser Elegien", 1923), "Сонети до Орфея" 

("Die Sonette an Orpheus", 1923), "Дві празькі оповідки" ("Zwei Prager 

Geschichten", 1899), "Оповіді про любого Бога" ("Geschichten vom lieben 

Gott", 1904), "Пісня кохання і смерті корнета Крістофа Рільке" ("Die Weise 

von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke", 1906), "Нотатки Мальте 

Лявридса Бриґґе" ("Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", 1910). 
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Попри те, що "Пісня кохання і смерті корнета Крістофа Рільке" 

використано у третій редакції, датованій 12 липнем 1906-го року, ми 

вважатимемо її показовою для більш раннього періоду творчості Рільке, 

оскільки, як вказано у коментарі до шеститомного видання творів Рільке, 

зміни, що вносились до неї в наступних редакціях, були незначними [290], 

тож датовано її 1906-м. До корпусу входять також вірші, опубліковані в 

перших версіях збірок, але викреслені з остаточних, оскільки вони виразно 

репрезентують ПКС Рільке відповідного періоду. Так, три поезії заключної 

частини збірки "Книга годин" – "Книги убозтва й смерті", опубліковані в 

редакції 1903 року, теж залучено до корпусу. Раннім поезіям у корпусі 

приділено чимало уваги, оскільки вони можуть репрезентувати період 

становлення ПКС Рільке. Попри це вони до корпусу входять не в повному 

обсязі, оскільки через свою численність порівняно з більш пізніми 

поезіями дизбалансовують корпус. 

Тексти впорядковано у строгому хронологічному порядку окремими 

файлами. Корпус налічує майже 300 тис токенів і є репрезентативним, 

оскільки в ньому представлено всю творчість Рільке. Укладений корпус 

дослідження КР можна вважати суцільним текстом творчості Р.  М. Рільке. 

З точки зору динаміки мовних змін досліджуваний нами проміжок часу 

(близько третини століття) можна вважати відносно  гомогенним. Оскільки 

в центрі дослідження перебуває ПКС Рільке та її взаємозв’язок з німецькою 

МКС, до корпусу текстів Рільке не увійшли з міркувань репрезентативності 

та збалансованості листи Рільке, його критичні есе та поезії французькою 

мовою. Залучення зауважених текстів є показовим для ідіостилю автора та 

закономірностей його слововжитку, однак есе та листування не можуть 

бути використані для вивчення ПКС Рільке, а поезії французькою мовою 

потребують уточнення критеріїв порівняння визначених на матеріалі 

корпусу дослідження консоціацій з німецькою МКС. 

Хронологічний порядок текстів Рільке в корпусі є надзвичайно 
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важливим, бо певне слово могло бути особливо значущим для автора на 

певному відтинку його творчого шляху, через що воно могло особливо 

часто вживатися в творах, написаних у відповідний період. Це можна 

простежити, скажімо, на прикладі найчастотнішого іменника "Бог" (Gott) 

та його одноконцептуальних похідних (göttlich, gottesfrüh). Особливо  часто 

він зустрічається на зламі століть, а потім у частотності його вживання 

спостерігається значний спад. Таким чином, саме в цей період його 

консоціації найбільш виражені, і саме в цьому періоді слід шукати слова, 

до додаткового значення яких увійшла досліджувана сема. 

Однак далеко не завжди можна датувати вірш Рільке з упевненістю, і 

причин цьому декілька. Не завжди дата створення збігається з датою 

публікації. Так, першу частину "Книги годин" – "Книга життя чернечого" 

("Das Buch vom mönchischen Leben") – було написано 1899-го, другу – 

"Книга прощ" ("Das Buch von der Pilgerschaft") – у 1901-го, третю – "Книга 

убозтва і смерті" ("Das Buch von der Armut und vom Tode")  датовано 1904-м 

роком, а вся збірка вийшла друком 1905 року. До того ж, не кожний 

окремий вірш датовано. Хоча ґрунтовний реєстр І. Шнака та коментоване 

видання поезій Рільке у п’яти томах, спираючись на аналіз листування 

Р. М. Рільке, визначають дату створення чималої кількості віршів, певна 

річ, бувають спірні або незареєстровані випадки. А часом один вірш міг 

писатись й переписуватись роками. Так, Шосту Дуїнянську елегію було 

написано у чотири етапи: 1912-го, навесні 1913-го, пізньої осені 1913-го і 

лише 1922-го її було завершено. Через це, коли можливо, за основу 

датування взято максимально точну дату написання, а коли ні (це 

стосується переважно ранніх поезій) — вірш датовано роком його першого 

виходу друком. 

Тож можна стверджувати, що спеціалізований КР Рільке є 

збалансованим і репрезентативним, у ньому представлено творчість Рільке 

як суцільний текст з мінімальними прогалинами, тому результати аналізу 

поезій на його матеріалі можна вважати показовими для засвідчення 
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характеристик консоціацій ХК GOTT ПКС Рільке. 

2.1.2. Лематизація й стемінг як ключові способи анотування 

корпусу Рільке. Анотування корпусу —  важливий спосіб розширити  

спектр роботи зі збіркою текстів. Оперуючи можливостями анотації, пошук 

відбувається не тільки за послідовністю літер, а й за частиною мови, за 

капіталізацією, за наявністю або відсутністю певної морфологічної ознаки 

(наприклад, пошук слів, утворених префіксальним способом). Основні 

типи анотування корпусу такі: 

1. На фонологічному рівні: 

 − межі складів (фонетична/фонемічна анотація); 

 − просодична (супрасегментарна анотація). 

2. На морфологічному рівні: розбиття на афікси та корені. 

3. На лексичному рівні: 

 − токенізація — визначення меж слів; використовується, здебільшого, 

у корпусах китайської мови; 

 − проставлення теґів, які містять інформацію про частину мови; 

 − лематизація — зазначення вихідної (словникової) форми; 

 − можливим є залучення до інформації про слово даних про 

семантичні поля, до яких воно може належати. 

Найбільш розповсюдженим способом анотації корпусу є анотація за 

частинами мови. Для її автоматизованого проведення існують ЧМ-теґґери 

(POS-Taggers) — група комп'ютерних програм, які дозволяють провести 

анотацію корпусу в автоматичному режимі, проставити частину мови 

кожного слова за визначеним синтаксисом, вибір якого залежить від вимог 

до анотування специфічного корпусу. Кількість таких програм доволі 

велика, а алгоритм анотування засновано на різних математичних моделях. 

Так, теґґер ТнТ спирається на модель Маркова [147], Морфіт (Morphette) 

використовує модель максимальної ентропії [205], французький Вапіті 

(Wapiti) спирається, окрім вище зазначених, на умовні випадкові поля та 

мультиномінальну логістичну регресію [221], SVMTool заснований на 
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методі опорних векторів [187], а теґґер Р. Мура використовує набір 

незалежних класифікаторів [240]. Звісно, результат аналізу природного 

тексту різними теґґерами варіюється залежно від покладеної в основу 

математичної моделі та докладності анотування. 

Найпродуктивнішими є програми, здатні до автоматичного 

розширення матеріалу, який ними може розпізнаватися; ці програми здатні 

набирати необхідну мінімальну кількість розпізнаних слів під контролем 

розробників на матеріалі корпусу обмеженого розміру,    отримувати 

певний набір "знайомих" слів і набір правил, за якими вони відрізнятимуть 

і категоризуватимуть "незнайомі" слова. Зазначений набір знайомих 

алгоритмів може розширюватися програмою самостійно з кожним новим 

опрацьованим текстом. Однак через те, що корпусна лінгвістика все ще 

більше поширена в англомовному світі, переважна кількість теґґерів 

спирається на лексико-граматичні моделі англійської мови, а не німецької, 

через що вибір теґґерів, які теоретично могли б підійти для роботи з нашим 

корпусом, обмежений із самого початку. 

Для англомовних корпусів існує чимало автоматичних або 

напіватоматизованих теґґерів, таких як CLAWS [184, 224], який довгий час 

уважався еталонним і використовувався для проставлення теґґів у 

відомому корпусі BNC [285, с. 1182], Wmatrix [257], ТnТ [147], Stanford 

Tagger, який останнім часом став популярнішим за CLAWS і вважається 

більш точним [285, с. 1182], [185, с. 29], Apache UIMA Tagger, SVMTagger 

[187, 186]. Однак з німецькою мовою коректно працює значно менша 

кількість теґґерів, точніше, лише Tree Tagger доступний широкому колу 

користувачів, проте похибка при аналізі виявляється значно вищою від 

заявленої. Особливостями англійської мови у порівнянні з німецькою є 

відносно невисока необхідність у морфологічному сегментуванні слів 

(лематизації) і невелика кількість словоформ, що потребують застосування 

алгоритмів, неоптимальних для аналізу КР. Окрім того, відповідно до 

результатів, опублікованих у статті В. Майєра, З. Кюблер, Д. Дакоти і 



72 

 

 

Д. В'ятта [184], які протестували більшість сучасних теґґерів, придатних 

для німецької мови, за необхідності внесення морфологічної інформації в 

анотацію за частинами мови, точність результатів драматично знижується: 

з 96–97% до 83–87% [184, с. 7], а у випадку з незнайомими словами ця 

точність падає до 61–66% [184, с. 8]. 

Спроба анотації корпусу Рільке за частинами мови в автоматичному 

режимі продемонструвала катастрофічно низьку точність результатів, яка 

не перевищує 60%. Ймовірно, такий високий відсоток хибних теґґів 

спричинений специфічним синтаксисом і великою кількістю неологізмів та 

оказіоналізмів. Анотування корпусу в ручному режимі проводилося на 

зразку в 1000 токенів і виявилося недоцільним з огляду на час. Сукупність 

цих факторів унеможливила використання граматичної анотації й більш 

потужної програми для аналізу корпусу CQP (що могло б нас позбавити від 

великої втрати часу при, скажімо, ручному пошуку пар слів), оскільки 

корпус для роботи з цією програмою необхідно форматувати з урахуванням 

особливого синтаксису, який передбачає граматичне анотування корпусу. 

Через це автоматичне анотування корпусу дослідження є 

неможливим, а через величезні часові затрати неможливим є і повне ручне 

анотування корпусу за частинами мови. У зв'язку з цим нами  обрано  

ручний спосіб лематизації та стемінгу частотних слів КР, тобто зведення до 

єдиного знаменника всіх словоформ одного слова. 

Основна програма, яку було використано для аналізу корпусу – це 

AntConc [132]. Її перевага полягає в тому, що вона здатна працювати з 

текстами з синтаксисом природної мови, не потребуючи додаткового 

анотування, і вона знаходиться у відкритому доступі. 

Через неможливість адекватної роботи з автоматичним анотуванням 

корпусу, довелося працювати з частково анотованим корпусом, який не 

містить інформацію про частини мови. Це позбавило нас можливості 

автоматичного розмежування граматичних омонімів при пошуку: 
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наприклад, пошук словоформ і деривативних груп слова Ende у 

нерозміченому корпусі потребує відсіювання всіх дієприкметникових форм 

(Partizip I), яких чимало, що значно ускладнює та сповільнює роботу. З 

огляду на це довелося вдатися до вибіркової ручної лематизації й стемінгу 

всіх слів, які включено в корпус, і до створення специфічних "стоп-

списків" на кожне слово з метою уточнення результатів пошуку й 

унаочнення роботи з ними. 

Оскільки досліджуваним корпусом є неанотований КР, його ручну 

анотацію головним чином було спрямовано на стемінг (визначення 

спільнокореневих слів) та пошук іншомовних слів з тим самим значенням.  

Оскільки в центрі дослідження знаходиться ХК GOTT, для пошуку 

основних його асоціатів необхідно було провести відповідний 

статистичний тест, завдяки якому можна засвідчити об’єктивне порівняння 

результатів асоційованості в двох корпусах — спеціалізованому КР та 

референтному DWDS. 

За відправну точку обрано 100 найчастотніших лем у КР, які в 

подальшому (після стемінгу та створення списків пошуку за ними)  

перевірено за обраною методологією (тест на логарифмічну 

правдоподібність) з метою встановлення, чи є вони показово частотними у 

КР, тобто чи можна їх вважати ключовими словами для КР. Окрім тих лем 

які було констатовано як такі, що є ключовими, до анотації занесено ті 

слова, які є частотними у безпосередній близькості до леми GOTT. 

Задля цього збережено конкорданс слова GOTT у 40 слів справа і 

зліва від нього, і складено список слів, ранжирований за частотністю. 

Слова, залучені до аналізу в такий спосіб, не було перевірено відносно 

референтного корпусу DWDS, оскільки однією з вихідних гіпотез стосовно 

дистрибуції можливих консоціацій ХК GOTT є та, що дистрибуція їх може 

збігатися або не збігатися із загальномовною. Тому відсіювання лексичних 

одиниць, які потенційно можуть бути консоціаціями ХК GOTT (що можна 

стверджувати, виходячи з теорії консоціацій Г. Шпербера), на даному етапі 
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є зайвим, оскільки це може зашкодити створенню повної картини 

дослідження консоціацій ХК GOTT у порівнянні з частотними асоціаціями 

лексеми Gott у корпусі DWDS. 

Тож остаточний список токенів, які підлягають перевірці на 

консоційованість з лексемою Gott та її спільнокореневими одиницями, 

містить ті, що: 

а) демонструють високу частотність у КР; 

б) є частотними у конкордансі Gott. 

До автосемантичних слів, відібраних для анотування, увійшли такі у 

КР (слова подано в інфінітивній формі в порядку зменшення кількості 

згадок першої словоформи): liebe (49), Nacht (19), Geschichte (15), Hand 

(15), Mensch (15), Auge (14), Erde (14), Herz (14), Engel (12), Kinder (11), 

Frau (10), Himmel (10), Mund (9), Wind (9), groß (8), Licht (8), Stille (8), 

Gestalt (8), stehen (7), Stimme (7), Tag (7), Baum (6), Blick (6), Dasein (6), 

Ding (6), dunkeln (5), Ewigkeit (5), fühlen (5), gehen (5), Geist (5), glauben (5), 

gold (5), Schicksal (5), Schwan (5), Tier (5), Tod (5), befehlen (4), Beter (4), Bild 

(4), denken (4), Dichter (4), Ehe (4), einsam (4), ergreifen (4), erscheinen (4), 

folgen (4), Freund (4), Frühling (4), Garten (4), Gebet (4), Gedanke (4), 

Geliebte (4), Gesicht (4), Glanz (4), heilig (4), Herr (4), hundert (4), Italien (4), 

Kind (4), Kopf (4), leer (4), Lehrer (4), Leier (4), Leute (4), Mitte (4), 

schweigen (4), sehen (4), Sonett (4), Sonne (4), Stadt (4), staunen (4), still (4), 

tot (4), Traum (4), Turm (4), Volk (4), weinen (4), Wort (4), Abend (3), 

Anbeginn (3), arm (3), aufstehen (3), beenden (3), begreifen (3), Berg (3), 

betrachten (3), Bild (3), Blatt (3), Duft (3), Eigentum (3), entsetzen (3), fassen 

(3), fangen (3), fragen (3), fremd (3), Frucht (3), Geseiht (3), Gestein (3), geben 

(3), Glanz (3), glühen (3), handeln (3), heiter (3), hell (3), horchen (3), Idol (3), 

kehren (3), Kleid (3), klein (3), Knecht (3), König (3), Körper (3), lachen (3), 

leiden (3), malen (3), Mensch (3), neu (3), Rand (3), steigen (3), Stirn (3), 

stark (3), Säule (3), Tiefe (3), Sünde (3), Tat (3). 

Таким чином, до аналізу залучено корені: -abend-, -alt-, -angst-, 
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 -antwort-, -ast-, -aug-, -bau-, -baum-, -beginn-, -bild-, -blass-, -bleich-,  

-blick-, -blüh-, -blum-, -braut-, -buddh-, -dasein-, -dasteh-, -denk-, -ding-, 

 -du-, -dunk-, -end-, -engel-, -erd-, -ewig-, -fass-, -flut-, -frau-, -frucht-,  

-fürst-, -geist-, -geschicht-, -gesicht-, -glaub-, -gold-, -gott-, -gross-, -hand-,  

-haus-, -heiland-, -hell-, -herr-, -herrlich-, -herrsch-, -herz-, -himml-,  

-horch-, -inn-,  -kern-, -kind-, -könig-, -kreis-, -lächel-, -lach-, -land-,  

-landschaft-,  -langsam-, -lausch-, -leb-, -leis-, -licht-, -lieb-, -luft-, -mach-,  

-macht-, -mächtig-, -mädchen-, -mal-, -mann-, -mauer-, -meer-, -mensch-,  

-mitt-,  -inn-, -mord-, -mund-, -mutter-, -nacht-, -natur-, -natürl-, -nicht-,  

-nuss-, -orpheus-, -raum-, -reif-, -ring-, -rose-, -rot-, -ruf-, -sag-, -schau-,  

-schicksal-, -schlacht-, -schreck-, -schweig-, -seh-, -sehn-, -sing-, -sonn-,  

-spiegel-, -sprech-, -stadt-, -steh-, -still-, -stimm-, -tag-, -tief-, -tod-, -tot-,  

-traum-, -wand-, -warm-, -weiss-, -welt-, -wort-, -wurzel-, -zeit-, -zweig-. 

Остаточний стемінг відбувався двома етапами: первинний, 

підготовчий пошук, та остаточний, який було проведено за результатами 

первинного. 

Первинний пошук виконано за мінімальною послідовністю літер 

слова, яка б охоплювала якомога більше його дериватів, однак давала 

найменш багатозначні результати. У випадках, коли можна спостерегти 

аблаут, пошук проводився за всіма можливими основами з наступним 

відсіюванням уручну зайвих результатів. До таких було віднесено ті 

результати пошуку, які: 

а) збігалися випадково через певну буквену послідовність; 

б) далеко розійшлися за значенням із ключовим словом. 

До таких результатів можна віднести ті, які, попри формальну 

присутність у складі ключового слова, не мають з ним спільного значення:   

Hand − verhandeln, vorhanden, althändlern; nacht − nachtraglich, nachtigall; 

stehen − verstehen, gestehen, Verstand; sagen – Herzog von Sagan, 

rosagrauen; groß − Großmutter, Großkanzler, größtenteils; sehen − Sehnsucht, 

unversehens, aussehen; lachen – flach, malachit, feilache; zeit − hochzeit, 
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prophezeit, beizeiten; mensch − zusammenschreckte, zusammenschlug, 

flammenschalen; herz − Herzog, herzuckte, heimlicherzeugter, 

einherzuschreiten; herr − herrisch, beherrscht, hausherr, kammerherr, 

Bücherreihen; reif − begreift, abzustreifen, Eisenreif, dreifach. 

У результаті того, що одночасно до аналізу залучено не тільки всі 

граматичні форми певного слова, але й прикметники, прислівники, які 

містять семантично вмотивовану компоненту в своєму складі, 

спільнокореневі з ним (у випадку зі словом Gott це: gottesfrüh, 

götterbildermarmorweiße, götterwort тощо), розрізнення великої та малої 

літери відбувалося тільки в окремих випадках, таких як дезамбігуація 

омонімічних граматичних форм: macht (V) – Macht (N), і лише на 

первинному етапі пошуку. У випадках, коли необхідним був пошук з 

розрізненням великої / малої літери, первинний пошук було проведено 

двічі. 

Під час первинного етапу одночасно було створено ще два списки 

пошуку:  

1) “стоп-список” слів для пошуку, за допомогою якого виключаються 

десемантизовані слова або ті, що знаходяться при пошуку за мінімальною 

послідовністю літер шуканого слова, однак не споріднені з ним;  

2) остаточний позитивний список пошуку, який містить усі 

словоформи досліджуваної леми. 

Прикладом позитивного списку для кореня -himml- є такі 

словоформи: abendhimmel, abendhimmeln, frühlingshimmel, gegen-himmel, 

götterhimmel, hetärenhimmel, himmel, himmelbett, himmelbett, himmelblaue, 

himmelblaus, himmelfahrendes, himmelfahrt, himmelfahrt, himmelfahrtstage, 

himmeln, himmels, himmels-lichtung, himmelsachsen, himmelsbogen, 

himmelspol, himmelsrain, himmelsrand, himmelsstrich, himmelswarte, 

himmlisch, himmlische, himmlischen, klage-himmel, morgenhimmel, 

nachthimmel, regenhimmel, silberhimmel, sommerhimmel, sternenhimmel, 

vorhimmel. Стоп-списком для кореня -bild- вважатимуться такі: einbilden, 
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gebildet, ausgebildet, herausgebildet, eingebildet, bildete er sich ein, 

heranbildung, einbildung, widerbildet. 

Стоп-список має особливо велике значення у випадках, коли пошук 

за найкоротшою буквеною послідовністю повертав надто велику кількість 

нерелевантних результатів, що ускладнювало подальшу їх обробку. 

Зрозуміло, що чим менша кількість літер у послідовності, за якою 

знаходяться необхідні словоформи шуканої лексеми, тим більший "стоп-

список" необхідно скласти. Так, для леми MACHEN, пошук якої відбувається 

за послідовністю літер mach, стоп-список має такий вигляд: 

gebetumschmachtet, Prunkgemach, Ungemach, Nachtgemach, Schmach, 

Machal, Volkmacht, Rundgemach, Turmgemachs, übermach, Macht, Übermacht, 

Gemach, gutzumachen, Gemachs, Papiermache, Schlafgemach, irremachen, 

durchzumachen, freimachtet, Ohnmacht, Vollmacht, ausmach; для кореня -leis- 

(пошук за leis): bleistift, fleissig, befleissen, geleise, fleisch, fruchtfleisch, 

leistung, geleistet, leisten, leistende, Zahnfleisch, bleisoldate; для кореня -alt- 

(пошук за alt, ält): altar, altenberg, balthasar, falte, falter, gemalt, gestalt, 

halter, hälter, kalt, kälte, muschelspalte, spalt, spält, verhalt, verhält, walten, 

walter. 

Позитивний список було збережено у форматі .txt окремими файлами 

для кожної леми. Він водночас є списком пошуку за усіма словоформами 

певної леми у корпусі, який було використано у подальшому для розбудови 

мережі консоціацій. Він уможливлює пошук за цілим словом (на відміну 

від пошуку за буквеною послідовністю на першому етапі), тим самим 

відтинаючи усі можливі омографічні форми. 

Наступним етапом було збереження конкордансу знайденого списку 

слововжитків з вікном у 40 знаків справа і 40 знаків зліва від ключового 

слова, завдяки чому було створено спеціалізований підкорпус усіх випадків 

ужитку того слова, що нас цікавить. Під час створення такого підкорпусу є 

можливість залишити або прибрати назву вірша, в якому було знайдено 

ключове слово. Це було зроблено з тією метою, щоб пошук за 
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спеціалізованим підкорпусом відбувався також за назвою вірша, яка є 

значимою для нього і не завжди повторює його зміст. 

2.1.3. Специфічні проблеми анотування корпусу поетичних 

текстів. Складання вручну таких списків пошуку дозволило 

експериментальне з'ясування на ранніх етапах труднощів, які можуть 

виникнути при анотуванні токенів за граматичною і за семантичною 

ознакою, прогнозування рівня необхідності людського арбітражу при 

автоматичному анотуванні. Зокрема до проблем, які вимагають втручання, 

належать: семантичне анотування синонімів, анотування заперечних 

афіксів, омонімічних лексем, іншомовних слів, інших форм запису 

(застарілі лексичні одиниці, застаріле написання), ідіоматичні вирази, які 

містять досліджуване слово. 

2.1.3.1. Семантичне анотування синонімів: sehen – schauen; Wind – 

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

noch weit vom Totsein).  

Під час стемінгу найчастотніших слів корпусу до позитивного списку 

пошуку за словом не було введено його синоніми. Попри вагому тезу 

Н. Болотнової, що ці слова можуть бути теж асоційованими з ключовим, а 

також дистрибутивно-статистичний метод та метод семантичних полів 

А. Шайкевича, згідно з яким до аналізу залучаються синонімічні лексичні 

одиниці на основі синтагматичної сполучуваності, ми вважаємо, що чистий 

стемінг і пошук лише спільнокореневих слів може допомогти з'ясувати 

закономірності вживання досліджуваного слова більш методологічно 

чисто, а синонімічні лексичні одиниці згідно обраної методології, 

залучатимуться до асоціативного поля тільки за умови підтвердженого 

регулярного вживання в подібному контексті. Тож асоційованим 

вважатиметься синонім лише за умови, що його буде знайдено з  

підтвердженим консоціатом вихідного слова. Такий підхід суголосить 

теорії асоціації та корпусно-лінгвістичним теоріям, які вважають 

важливими не тільки асоційовані члени, а й контекст. Існують дослідження, 
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згідно яких синонімічні лексичні одиниці демонструють різні 

закономірності вживання в контексті, тож пошук синонімічних лексичних 

одиниць повинен відбуватися на наступному етапі аналізу, в контексті, а не 

бути передумовою автоматичного пошуку консоціатів. 

2.1.3.2. Омонімія: омографія, омофонія та граматична (часткова) 

омонімія (liebende – ende, Nachtigall – Nacht, weiß "білий" і окремі форми 

"знати"). 

Здебільшого такі труднощі усувалися докладним записом словоформ 

корпусу, однак в окремих випадках необхідно було проводити пошук з 

розрізненням на велику / малу літери (macht (machen) і Macht, natürlich – 

Natur). Подекуди для повного усунення омонімічних результатів потрібно 

було записувати окремі словоформи разом із залежним словом. Наприклад, 

запис для weiß (білий), де необхідно розмежувати дві омонімічні форми 

weiß і weißen, які збігалися з дієслівними формами, виглядає наступним 

чином: weiße, all dem Weißen, aus den weißen winkst, das weiße, dass weiß in 

ihm, der blume Weiß, ein wenig weiß, einig Weiß, empfängst, Weiß des Kamisols, 

Weiß des Wasserfalls, weiß gewässerte, weiß herbei, weiß im Grün, weiß in 

weiß, weiß wie, weiß, eh es zur, Weissbindig, weiße Неп, weisse Wände, weiße 

Wandelwege, weisse Winden, weißem, weißen, weiweißen Flügeln, weissen 

Frau, weißen Gang, weißen Gartenhause, weißen weißen Silberhobelspäne, 

weißen Spitzenkragen, weißen Stadt, weißen Stein, weißen steinernen, weißen 

Tasten, weißen tun, weissen Vestageweihten, weißen kern, weißen Wolkenklüften, 

weissen Wünsche, weißen Zielen, weißer Falter, weißerblühte, weißes, weißleste, 

weißglüht, weißglut, weißgoldene, weißhaarige, weißlakierten, Weißnäharbeit, 

Weißßsein, Weißzeug, wenn weiß, winters weiße Sohlenspur. Як видно, запис 

проводився не за семантично єднісними словосполучненнями, а за суто 

формальним критерієм порядку слів, який виключає можливість 

багатозначності при пошуку за лексемою weiß. 

Питання розрізнення омонімів (або полісемічних слів) і граней їх 

значення є однією з цікавих проблем аналізу поетичного тексту. Відповідно  
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до результатів проведеного нами раніше дослідження вживання омонімів 

на матеріалі рок-текстів, у 90% випадків використання омоніма в тексті 

свідомо спрямоване на одночасну й рівноправну активацію кількох 

можливих його значень. Нам видається цілком імовірним те, що така 

ситуація є типовою для художніх текстів у цілому. Уведений таким 

способом додатковий шар смислу може бути частиною естетичного задуму.  

Ми вважаємо, що у випадку з текстами Рільке перехрещуються, 

щонайменше, два значення слова Bild: "твір мистецтва" й "образ". Окрім 

того, що в збірці 1986 року "11 візій Христа" в текстах двічі вжито слово 

Götterbild (один раз у складі композиту Götterhildermarmorweiße, який 

очевидно містить обидва компоненти), а вдруге 1907 року, у збірці "Нові 

поезії" (в сумі 4 рази) у значенні "Образ Бога", чимало є текстів, де слово 

Bild вжите неподалік від слова "Бог" у значенні його фізично зафіксованого 

образу - ікони, картини або скульптури. На користь цього твердження 

свідчить і те, що в збірці "Книга годин" тричі на позначення "акту 

творення" Бога вживається спільнокореневе bilden (яке використано у 

зв'язці з du, найчастішим звертанням до Бога в цій збірці). Найімовірніше, 

мотив "будівництва Бога", де вжито слово bauen виступає похідним від 

основного значення дієслова bilden, яке, як було сказано вище, пов'язане з 

образністю Бога. Цілком можливо, що й Heranbildung у значенні 

"виховання" семантично пов'язано з ХК BILD і опосередковано − з ХК 

GOTT. 

Окремим випадком проблеми розмежування омонімічних форм ми 

вважаємо можливість проведення демаркаційної лінії між 

десемантизованим і концептозалежним ужитком слів, які можуть 

виконувати функціональну роль. Прикладом такого вживання є слово Frau: 

чимало випадків, коли це слово вживається як звертання. Ще більш 

загостреною є ця проблема у подібному випадку з лемою HERR, яка може 

бути синонімічною до центрального концепту "Бог" у корпусі. 

Дослідження такого роду в автоматичному режимі представляє неабияку 
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складність, оскільки відсіяти хибні результати з корпусу в напіввідкритому 

доступі на даному етапі неможливо. Частковим вирішенням цієї проблеми 

могло б стати введення теґа "власне ім'я", оскільки тоді можна було б 

створювати стоп-список за результатами пошуку за шаблоном 

“Frau_*власне_ім'я*”, однак розрізнення жінки як біологічної істоти та, 

скажімо, складової назви професії (Hausfrau, Kammerfrau) усе ще 

становило б неабияку проблему. Тому цей ХК є одним з найскладніших для 

автоматичного аналізу в корпусі без семантичної анотації. Дезамбігуація в 

даному випадку проводилася шляхом виключення вручну із 

спеціалізованого часткового корпусу тих ужитків, які є частиною звертання 

(за типом “Frau_*власне_ім'я*”, “Herr_*власне_ім'я*”), або назвою 

професії (Kammerherr,  Hausfrau). 

2.1.3.3. Ідіоматичні вирази, які містять шукане ключове слово 

(Hinter-dem-Lichte). Вирішення проблеми розмежування ідіом та окремих 

випадків омонімії потребує або бездоганного мовного чуття (носія 

відповідної МКС), або залучення спеціальних психолінгвістичних 

експериментів, які передбачають аналіз активності кори головного мозку. 

Для нашого дослідження ми вирішили заносити до позитивного списку 

більшість тих лексем, які хоча б частково зберігають семантико-

асоціативний зв'язок з ключовим словом, у тому числі й ті, що в своєму 

складі містять заперечні афікси. Часткові граматичні омографи не 

заносилися. 

2.1.3.4. Іншомовні слова, запозичення з французької (Madame 

Lamort (фр.) – Frau Tod, ange (фр.) – Engel, Voilà,  votre mort, monsieur – 

прошу, Ваша смерть, пане), які неможливо відшукати автоматично, навіть 

підключивши морфологічний словник німецької мови, залучено до аналізу 

консоційованих слів та до позитивного списку пошуку через докладний 

аналіз конкордансу ключового слова Gott. Таке залучення є важливим, 

оскільки Рільке вільно володів французькою мовою, довгий час жив у 

Парижі (й загалом у Франції) і спілкувався з французькою творчою елітою. 
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У цьому зв’язку не можна не згадати про опубліковані чотири цикли 

французькою мовою, над якими Рільке працював головним чином 1924 

року, розширюючи їх поезіями, написаними 1925-го та 1926-го. Це 

«Vergers» («Фруктові сади»), написаний протягом 1924-го, виданий 1926-

го, «Les Quatrains Valaisans» («Валезанські катрени»), написаний 

переважно у серпні 1924-го, виданий 1926-го, обидва створені під час 

перебування Рільке у замку Мюзо (Швейцарія). Це й більшість поезій 

циклу «Les Roses» («Троянди»), написаного в Лозанні (Швейцарія) 

протягом незначного часового проміжку між 7 та 16 вересня 1924 року й 

виданого 1927-го, і цикл «Les Fenêtres» («Вікна»), перша половина якого 

вийшла з-під пера поета в червні та липні 1924-го, друга — на початку 

квітня 1926-го в Рагаці та в санаторії Вальмон (на березі Женевського 

озера) незадовго до його смерті; видано його було 1927 року. Варто  взяти 

до уваги й поезії Рільке французькою мовою, які не ввійшли до жодного з 

циклів (а цих поезій є кілька сотень). Свідченням значення для Рільке 

французької мови й культури є й те, що він активно перекладав з 

французької, зокрема з П. Валері. Не можна не зауважити значний вплив 

Родена і Сезанна на творчість і світогляд Рільке, що визнавав він сам, і 

чому чимало уваги приділено в рількеані. Тому французькі лексеми, якщо 

вони є відповідниками частотних німецьких лексем КР, обов'язково було 

занесено до позитивних списків, а рядки з ними — до часткових 

спеціалізованих корпусів. 

Слова іншого правопису, інших періодів німецькою мовою 

(magenkraft — Macht або roth — rot), які складно піддаються пошуку навіть 

за умови підключення морфологічної бази, було відстежено вручну й 

залучено до позитивного списку пошуку та до відповідних часткових 

спеціалізованих корпусів. 

2.1.3.5. Заперечні афікси (ungelebte Dinge, lebloses, unlebendig,  

nichtmehrleben) у рамках дослідження трактовано як частину деривативної 

групи відповідної лексеми і залучено до позитивного списку пошуку, 



83 

 

 

оскільки вони беззаперечно семантично й морфологічно пов'язані з лемою, 

за якою здійснюється пошук. Однак через винятково високу кількість 

заперечних часток і прислівників у КР в порівнянні з референтним 

корпусом їх вживання у конкордансі варті більшої уваги, оскільки такий 

акцент на заперечних частках може бути свідченням особливого 

емоційного навантаження як на тому явищі, яке заперечується поетом, так і 

на ХК, антонімічного йому, однак не названому прямо. 

2.1.3.6. Новотвори, оказіоналізми (Augen-Beere), які становлять 

значну проблему для автоматичної лематизації за допомогою 

морфологічної бази, є важливою частиною складеного позитивного списку 

пошуку та часткового спеціалізованого корпусу, оскільки таке вживання є 

свідченням великого емоційного потенціалу для поета і для його ПКС. 

Їхній список складено за допомогою пошуку за частиною слова (частиною 

відповідної лексеми), який потенційно може охоплювати зайві лексичні 

одиниці, що містять шукану буквену послідовність, і залучено до 

позитивних списків. 

 

2.2. Визначення консоціацій у поетичних текстах Р. М. Рільке 

 

2.2.1. Частотне ранжирування лексем корпусу як метод 

виокремлення центральних концептів. Корпусно-лінгвістична 

методологія передбачає статистичне обґрунтування вибору об'єкта 

дослідження. Для розбудови консоціативної мережі частотних консоціацій 

ХК ПКС Рільке в основу має бути покладено частотне ранжирування 

лексем корпусу. Це уможливлює статистичне обґрунтування значимості 

обраного для аналізу художнього концепту. Для такого аналізу в роботі 

було використано інструмент WordList програми Antconc. Перші 150 

частотних лексем корпусу дослідження було збережено і за допомогою 

програми Wordle представлено у формі діаграми (рис. 2.1), яка унаочнює 

результати (чим більший розмір словоформи − тим частотнішою вона є у 
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корпусі). Повну таблицю словоформ з частотою вживання подано в дод. Б. 

Як видно, переважна більшість частотних лексем − короткі 

загальновживані лексичні одиниці, прийменники або допоміжні дієслова, 

які завжди мають найбільшу частотність у текстах. 

Рис. 2.1. Перші 150 частотних лексем КР. 

 

Просте ранжирування природного тексту завжди демонструє подібні 

результати. Короткі службові слова – частки, артиклі, сполучники, 

займенники – завжди мають найвищі показники частотності при створенні 

ранжированого за частотністю списку слів у будь-якій мові. Подальший 

пошук значимих лексичних одиниць у корпусі може відбуватися зазвичай 

двома методами:  

1) шляхом відсікання частотних слів за специфічним для кожної мови 

стоп-списком;  

2) шляхом порівняння з референтним корпусом з метою пошуку 

ключових слів – тобто тих слів, які є частотнішими в досліджуваному 

корпусі у порівнянні із загальномовним їх вживанням. 

Перший із названих методів можна автоматично застосувати за 



85 

 

 

допомогою вбудованої бібліотеки стоп-списку частотних німецьких слів до 

програми Wordle (рис. 2.2). Читання діаграми значно полегшується, і 

унаочнюється той факт, що лексема Gott є найчастотнішим іменником КР 

за абсолютною частотністю. Їй передують лише такі лексичні одиниці, як 

mehr, schon, immer, ganz.  

  

Рис. 2.2. Частотні лексеми КР — скорочений список. 

 

Хоча даний список є достатньо показовим сам по собі, він вимагає 

подальшого уточнення. Алгоритм усунення частотних лексем програмою 

Wordle передбачає чисте виключення певного списку слів із виведення на 

екран, не враховуючи частотність їх або інших лексем. Метод перевірки на 

логарифмічну правдоподібність, який є одним з базових для пошуку 

ключових слів у корпусній лінгвістиці, бере до уваги відносну частотність 

ужитку лексем у досліджуваному й референтному корпусах, що дозволяє 

з'ясувати, чи є така частотність вживання індивідуальною, чи це слово 

вживається так само часто у звичайній мові. Тож для того, щоб 

стверджувати, що лексема Gott є дійсно значимою і може вважатися 
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репрезентантом домінантного ХК ПКС Рільке, необхідна її перевірка на 

релевантність за статистичним показником, який бере до уваги не тільки 

частотність у спеціалізованому корпусі (варіанті), а й у тому корпусі, який 

обрано за нормативний — той, у якому представлено мовну норму. 

Створення списків частотності для корпусу за кількістю згадок є 

показовим для характеристики досліджуваного корпусу, однак не дає 

уявлення про те, наскільки це явище індивідуальне. Специфічною 

характеристикою методології корпусної лінгвістики є те, що за її 

допомогою можна констатувати лише ті явища, які існують у мові. 

Проведення аналізу на одному корпусі в чистому (не компаративному) 

вигляді не спроможне засвідчити відсутність певного явища в корпусі або 

ж підтвердити його специфічність. Така особливість не залежить від 

розмірів і різноманітності корпусу. При дослідженні певного мовного 

явища за допомогою корпусної лінгвістики можна констатувати лише його 

типовість чи нетиповість, підкріпивши висновки статистичними даними.  

Через це необхідною передумовою підтвердження специфічності 

явища (інакше кажучи, його відсутності в досліджуваному варіанті мови) є 

система з двох корпусів. Першим є досліджуваний (спеціалізований) 

корпус, у якому представлено аналізоване явище. Цей спеціалізований 

корпус порівнюється з іншим, референтним корпусом. Кількість 

досліджуваних корпусів може зростати залежно від вимог дослідження, 

однак паралельно в роботі їх не може бути більше двох. Другий корпус 

зазвичай більший за обсягом, його представлено найчастіше усередненим 

зрізом мови, яка обирається за еталонну відносно досліджуваного корпусу. 

Якщо його обрано як такий, у якому представлено мовну норму, він 

вважається також нормативним. 

За референтний корпус обрано корпус DWDS [184] відповідного 

періоду. Його безумовна перевага полягає в тому, що він уможливлює 

порівняння результатів дослідження корпусу Рільке з мовою, яка належить 

до одного з ним часового проміжку. Це єдиний відомий нам корпус 
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німецької мови, який надає таку можливість. Корпус створювався з метою 

максимально різнобічного представлення мови відповідної епохи, тому 

туди входять тексти різного жанру та стилю, класифіковані за такими 

чотирма категоріями:  

- художня література (приблизно 7,7 млн токенів);  

- тексти спеціального призначення (Gebrauchsliteratur) (6,2  млн 

токенів);  

- наукові тексти (6,6 млн токенів);  

- газети (6,8 млн токенів).  

Цей корпус репрезентативний і врівноважений, тому порівняння з 

ним результатів нашого дослідження може дати приблизне уявлення про 

ймовірності й закономірності вживання тих чи тих слів та метафор, 

спостережених у КР. Ядерний корпус XX століття обмежено 1900 - 1926 

роками, тобто ми орієнтуємося на ту частину корпусу, тексти якої постали 

за життя Р. М. Рільке. Референтний корпус містить більше 27 млн слів, чого 

цілком достатньо для адекватного порівняння та оцінювання, оскільки 

виконані основні вимоги до корпусу: репрезентативність і різноманітність.  

Новизна методу дослідження асоціацій ХК GOTT через аналіз 

консоціацій засобами корпусної лінгвістики полягає у тому, що таке 

дослідження здійснюється не шляхом оприявнення колокативних зв'язків і 

аналізу закономірностей вживання лексем у безпосередній близькості, як 

то зазвичай робиться в корпусній лінгвістиці. Обрано інший підхід: задля 

розширення залученого до аналізу контексту, застосовано збереження 

часткових корпусів – конкордансів пошуку за досліджуваними лексичними 

одиницями великого корпусу, що уможливило пошук імовірних консоціатів 

за більшими проміжками тексту. А нормалізацію й перевірку значимості 

даних здійснено подібно до того, як здійснюється пошук ключових слів у 

спеціалізованому корпусі відносно референтного: з’ясовано, чи є 

частотність вживання слова у частковому корпусі (конкорданс слова, яке 
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ми перевіряємо на асоційованість з ним) релевантно високою в порівнянні 

із загальним корпусом (КР). 

Художній концепт у поетичному творі набуває здатності 

асоціюватися з образами чи емоціями, які закладено в структуру цілого 

твору. На нашу думку, здатність асоціюватися з іншими елементами 

текстової структури слово набуває не лише в межах тексту: така його 

властивість пов'язана передусім із когнітивними процесами у свідомості 

автора. Під цим кутом зору асоціативна мережа слова стає 

характеристикою не стільки тексту, скільки свідомості автора й одним з 

основних аспектів втілення його поетичної картини світу в тексті. 

В. Виноградов підкреслював одночасний зв'язок слова у художньому тексті 

з його значенням у мовній системі та зі світом, створеним у художньому 

творі. А це означає, що слово пов’язано зі структурою цілого твору й 

набуває в його рамках додаткових значень [29, с. 114].  

Важлива характеристика асоціацій — їх індивідуальний характер. 

Вони є результатом особистого досвіду, виростають із подій, пережитих 

автором, з його інтимних переживань і т. д., тому не збігаються з 

асоціаціями, які виникають у свідомості більшості читачів. Таким чином, 

систему лексичних засобів, якими в тексті створена ПКС, читач може  

сприймати по-своєму або сприймати частково, тією мірою, якою ПКС 

автора співвідноситься з його власною картиною світу. Тож першого чи 

побіжного читання зазвичай недостатньо для того, щоб ПКС  автора стала 

очевидною читачеві. Відмінності між індивідуальним концептом читача й 

авторським ХК можуть не впадати у вічі, більше того, художні концепти 

автора можуть цілком органічно вписуватися в МКС і ККС читача, 

внаслідок чого індивідуально-авторське наповнення ХК може бути 

потрактованим відповідно до них, до знайомої читачеві культурної системи 

та її символів. Тож проникнення в іманентний смисл ХК ПКС письменника 

вимагає часу, докладного знайомства з його творами, а також чутливості до  

зміни семантики знайомого поняття в поетичному тексті. 
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Дослідження художніх творів, у нашому випадку — геніального 

німецького поета Р. М. Рільке — з такої позиції дозволяє підкреслити 

відмінні риси ПКС письменника і таким чином наблизитися до глибинних 

рис свідомості, до ледь помітних, на перший погляд, асоціативних зв'язків, 

які створюють систему його ХК, зумовлюють унікальність його творчості, 

а також запобігти некоректному прочитанню текстів, "в унісон" зі 

смислами МКС реципієнта. 

Перевага запропонованого у роботі методу, окрім того, що він дає 

статистично обґрунтовані результати, які легко порівнювати, полягає   

значною мірою в його універсальності. Він не потребує особливих зусиль, 

спрямованих на попередню анотацію корпусів, окрім лематизації (або 

стемінгу) досліджуваних лексем, хоча можливість підключення 

морфологічної бази, звісно, суттєво полегшила б завдання. Попри високі 

часові затрати на їх виконання, цей метод може бути ефективно 

використано на власноруч складеному корпусі текстів без парсингу, тобто 

без залучення спеціального корпусного синтаксису, якщо анотований 

корпус не є доступним. 

2.2.2. Алгоритм визначення ключових слів. За допомогою 

порівняння частотностей лексичних одиниць у корпусах, один з яких є 

референтним, стає можливим більш точне відсіювання нерелевантних 

лексичних одиниць, в результаті чого на перший план виходять значимо 

частотні лексичні одиниці — ключові слова. “Ключове слово“ у 

найпростішому корпусно-лінгвістичному розумінні − це слово (тип), яке 

зустрічається в корпусі помітно частіше за інші. Через те, що аналіз в 

роботі проводиться на матеріалі не загальномовного корпусу (тобто у 

ньому не представлено мову в її різноманітті), а спеціалізованого корпусу, в 

якому репрезентовано мовний варіант, пошук ключових слів вимагає 

порівняння його з нормативним, а це передбачає нормалізацію 

статистичних даних про частотність. Програми, що  використовуються для 

аналізу корпусів, такі як AntConc, найчастіше звертаються до функції 
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логарифмічної правдоподібності (а також до критерію хі-квадрату й 

точного тесту Фішера [308]) для порівняння частотностей. За допомогою 

обраного статистичного тесту вираховується нормалізована очікувана 

кількість шуканих слів в аналізованому корпусі, яка порівнюється з його 

реальним значенням. Такий підхід дозволяє уникнути непоказових 

результатів, тобто таких, що є типовими як для аналізованого тексту, так і 

для нормативного. 

Так, популярні корпусно-лінгвістичні програми Word-smith та 

AntConc дають можливість порівняти два корпуси текстів і виокремити 

частотні лексеми та негативні ключові слова (тобто ті слова, що 

вживаються в досліджуваному корпусі надто рідко порівняно з 

нормативним). Існує кілька способів, за якими вираховується надійність 

спостереженого результату. Статистичними тестами, які часто 

використовуються для визначення ключових слів, є MI-score, t-score, тест 

Хі-квадрат та тест на логарифмічну правдоподібність (log-likelihood, LL). 

Найнадійнішим вважається другий, оскільки він враховує розміри 

корпусів текстів і частоту появи в них шуканого слова; при цьому, на 

відміну від Chi square test, не вважається, що дані в корпусі розподілені 

суто випадково. У випадку з LL за референтні дані береться не випадкова 

дистрибуція слів, а їх дистрибуція у референтному корпусі, що дозволяє 

уникнути "математизації" мови – оскільки слова у мовленнєвому потоці (а 

тим більше, у поетичному тексті) розподілені не випадково, а системно. 

Однак кожна з цих величин має свої недоліки: перша надто залежить 

від розміру корпусу, а другу складно застосувати у випадку з несталими 

колокаціями. Тому ми вдалися до ще одного показника, який статистично 

використовується для прогнозування ймовірності появи двох слів поряд. 

Це логарифмічна правдоподібність (log-likelihood). Вона враховує розміри 

корпусів текстів і частоту появи в них шуканого слова. 

Для вирахування логарифмічної правдоподібності, яка є доказом 

релевантності частотності згадки слова в корпусі відносно референтного,  
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необхідні такі дані: 

N1 – кількість токенів у корпусі 1; 

N2 – кількість токенів у корпусі 2; 

О1 – спостережена кількість згадок слова в корпусі 1; 

О2 – спостережена кількість згадок слова в корпусі 2. 

Очікувана кількість згадок слова в корпусі 1 підраховується за 

формулою 2.1: 

                                                                                    (2.1) 

У формулі 2.1 суму спостережених кількостей згадок досліджуваного 

слова (  ((    ) ) вирахувано за формулою 2.2: 

 

                                                                 (2.2) 

– сума кількості токенів в обох корпусах N1 + N2. 

 

Підрахувавши очікувану кількість згадок слова для кожного корпусу 

за формулою 2.1, можна підрахувати відношення правдоподібності (λ) за 

формулою 2.3: 











 

i

i

i

i
E

O
O= ln22lnλ                                                                         (2.3) 

Зазвичай сучасні програми оснащені інструментом для визначення 

ключових слів. Однак складність полягає в тому, що застосування цього 

методу потребує наявності нормативного корпусу у вигляді окремого 

файлу, тобто такого, який знаходиться у відкритому доступі. На жаль, 

корпус, який міг би адекватно відображати мову, сучасну текстам Рільке, у 

вільному доступі відсутній, а обраний референтний корпус  (і єдиний, що 

достатньо повно відображає мову кінця ХІХ — початку ХХ століття), 
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знаходиться у напіввідкритому доступі, який можливий тільки з його сайту. 

Збереження результатів пошуку є можливим, проте лише в обмеженому 

обсязі. Та оскільки кількісні результати пошуку є доступними, визначення 

ключових слів могло відбуватися в ручному режимі, при залученні 

формули статистичного тесту. Завдяки цьому ми отримали список тих слів, 

які за частотністю вживання відрізняються від мовного стандарту початку 

ХХ століття. 

За умови обмеженого доступу до референтного корпусу (тобто 

такого, що не дає можливості отримати файл його вмісту для підключення 

до програми, пропонуючи лише текстовий пошук) можна скористатися 

формулою функції логарифмічної правдоподібності. Ми посилаємося на 

формулу, виведену в статті П. Рейсона і Р. Гарсайда [259], оскільки вона є 

найадаптованішою до роботи з текстовими даними – даними з 

нерегулярною дистрибуцією. Змінними, необхідними для побудови цієї 

функції, є наступні: кількість токенів у досліджуваному й референтному 

корпусі й кількість шуканих лексем у кожному корпусі. Оскільки корпус 

DWDS докладно анотований, пошук у ньому можна проводити не тільки за 

окремими словоформами, а й за лексемами, застосовуючи шаблони пошуку 

(врахувавши капіталізацію). За допомогою суми результатів пошуку за 

шаблонами $1=Лексема* й $1=*лексема*, де "*" замінює будь-яку літеру 

або послідовність літер, у тому числі нульову, а модифікатор "$1=" 

визначає, що пошук проводиться за усіма формами даної лексеми, можна 

отримати кількість усіх словоформ і композитів шуканої лексеми. Якщо 

результат перевірки на релевантність за цією формулою перевищує один 

ступінь вільності (λ=3,86) і є частотнішим у спеціалізованому корпусі, це 

слово є ключовим. 

За цією формулою, зіставлення результатів пошуку за 

найчастотнішим іменником КР – Gott (428 згадок без урахування 

деривативної групи, з деривативною групою – 584) з референтним 

корпусом засвідчило, що слово Gott є значимим і ключовим для корпусу 
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Рільке, оскільки результат λ=534,43 критично перевищує один ступінь 

вільності (λ=3,86), який є достатнім для засвідчення позитивного 

результату. І це попри помітно частіше вживання слова Gott у 

досліджуваному відрізку тексту в референтному корпусі (рис. 2.3). Тому 

цей ХК було обрано за відправну точку дослідження мережі консоціацій. 

Подібним чином перевірено решту обраних частотних лексичних одиниць. 

 

 

 

Рис. 2.3. Вживання слова Gott у XX ст. (дані DWDS). 

 

Найчастотніші результати здійсненого нами аналізу репрезентовано в 

наведеній нижче таблиці за спаданням значення логарифмічної 

правдоподібності:  

Таблиця 2.1 

Результати аналізу найчастотніших лексем КР відносно DWDS 

 

Лема f DWDS f KP λ 

-du- 39791 4266 11586.82 

-lach- 97876 4602 6332,38 

-mächt- 2806 518 1887,24 
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Лема f DWDS f KP λ 

-tod- 2147 2147 1367,96 

-raum- 6169 557 1348,42 

-nacht- 7244 7244 1322,93 

-licht- 4662 445 1118,89 

-ding 10261 601 1030,25 

-lieb- 16223 691 849,96 

-frucht- 1393 237 830,20 

-bild- 7634 450 775,94 

-leis- 4529 354 771,99 

-hand- 22315 775 731,26 

-innen- 1812 1812 727,79 

-nicht- 214933 3824 814,15 

-kreis- 157 119 706,56 

-tag- 23345 770 673,59 

-still- 6799 6799 672,06 

-dunkel- 8433 439 671,91 

 

Уживання частотних релігійних концептів підпорядковане 

індивідуальним закономірностям, оскільки здебільшого їхня частотність є 

релевантно вищою, аніж очікувана. Тому ці лексичні одиниці було 

залучено до подальшого аналізу, а ХК GOTT є також центральним у ПКС 

Рільке. Відповідно, за основу розбудови мережі консоціацій обрано 

частотні лексичні одиниці КР, а також найчастотніші ко-колокати слова 

Gott у КР, адже саме вони є найбільш імовірними консоціатами даної 

лексеми. 
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Частотності зазначених лексичних одиниць було порівняно з їх 

частотностями у DWDS задля визначення, чи можуть вони вважатися 

ключовими в досліджуваному корпусі КР, або ж частотність їхнього 

вживання зумовлена МКС. Перевірку проведено за допомогою 

традиційного тесту на логарифмічну правдоподібність, в результаті якого 

було спростовано статус ключового слова наступних з перевірених лексем: 

Buddha (λ=0,02), Fürst (λ=0,33), Geschichte (λ=1,38), Heiland (λ=0,60), 

Herrscher (λ=0.24), mächtig (λ=1,80), Gesicht (λ= 1,38), Schlacht (λ=1,38). Це 

вказує на неможливість їх використання як основи для розбудови мережі 

консоціацій, оскільки їхня частотність не характеризує КР як унікальний.  

Під час перевірки частотних токенів КР на можливість 

характеристики їх як ключових, було спостережено ті слова, частотність 

яких є неочікувано високою у КР при порівнянні з DWDS, а саме, 

займенник du та його словоформи (dich, dein), та заперечна частка nicht, як 

показано у табл. 2.2.  

 

Таблиця 2.2 

Порівняння частотних лексем у КР і DWDS 

Зазвичай подібні лексеми, особливо частки, не входять до списку 

ключових слів, оскільки частотність їх ужитку рідко буває показово 

високою. У даному ж випадку різниця у вживанні є винятковою, тому їх 

роль для ідіостилю Рільке необхідно брати до уваги. 

Велику роль заперечних часток для КР підтверджено не тільки 

статистично (λ= 723,30 вказує на надзвичайно високу релевантність такого 

вживання, одну з найвищих серед усіх лексем, які порівняно з 

Лема f DWDS f KP λ 

Nicht 214933 3824 814,15 

Du 39791 4266 11586.82 
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референтним корпусом), а й морфологічно. Існують токени, що вказують 

на можливість концептуалізації заперечення, які починають входити до 

складу оказіоналізмів Рільке починаючи з 1922-го: Nicht-Gesicht (Вірш 

737), Nicht-Wiedersehen, Nimmergekommene, Nicht-Mehr-Weinenden, 

NichtSchmerz, Nicht-Klang (1922, Вірш 1147), Nicht-Seins (1922, Вірш 1179). 

Такий ужиток підтверджує релевантність токену nicht та його роль як 

ключового слова. 

У порівнянні з референтним корпусом імовірність невипадкового 

вживання лексеми du в КР сягає значень λ=10036,05, найвищих серед усіх 

проаналізованих лексем корпусу, тобто показник, який ми спостерігаємо 

для ступеня асоційованості лексем Gott і du, є безперечно достовірним. 

Займенники, артиклі й деякі інші короткі (переважно службові) слова є 

найчастотнішими в будь-якій мові світу, не є тут винятком і німецька. 

Однак для поетичної мови Рільке частотність займенника du є винятковою. 

Слово du вжите в корпусі 2 118 разів, а разом з усіма словоформами − 4 256 

разів, суміжно з лексемою Gott – 209 разів. Така закономірність ужитку 

леми характеризує КР як такий, мова якого відзначається особливою 

персональністю та інтимністю. З методологічної точки зору необхідність 

безпосереднього опису даної леми вимагає реконструкції того, кому 

адресоване звертання, з іншої – робить правомірним залучення до 

статистики при підрахунку частотностей ужитків певної леми для аналізу її 

семантики також частотність тих ужитків «du», де заміщення цією 

лексемою є зрозумілим з контексту. 

Витоки такого явища слід шукати в ранніх збірках, де вживання 

цього займенника є надзвичайно частотним. Найвідомішим прикладом 

цього є збірка "Книга годин", особливо перша її частина, "Книга життя 

чернечого", написана у формі монологу, спрямованого до Бога – молитви. 

Окрім цієї збірки, у ще більш ранніх поезіях Рільке спостерігаємо ту саму 

тенденцію: вживання du у звертанні до Бога, а в ранніх – і до Діви Марії: 

"Maria! Warum rührst Du sie nicht an? / Wo ist Dein Mund, der Jesu Wunden 
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küßte? / Ekelt es Dich? Und willst Du nicht geruhn..." (Die Weisse Fürstin, 1899 

- 1900). Написаний 1896-го вірш Judenfriedhof (Вірш 216) нараховує 20 

свідчень використання займенника du у функції звертання до Бога. 

Наведемо тут уривок з нього: “So warst du niemals - oder warst nicht mehr, / 

als ich Unsel'ger auf die Erde kam. / Was kümmerte mich auch der Menschheit 

Gram, / wenn du, der Gott, die Menschen nicht mehr scharst, / um deinen 

Thron. - Wenn gläubiges Gefleh / nur Irrsinn ist, du nie dich offenbarst, / weil 

du nicht bist. - Einst wähnt' ich, ich gesteh, / ich sei <die> Stimme deiner 

Weltidee / Mein Alles war mir, Vater, deine Näh... / Du Grausamer, und wenn du 

niemals warst, / so hätte meine Liebe und mein Weh / dich schaffen müssen bei 

Gethsemane". Звична традиція написання звертання до Бога “Du” у Рільке 

зустрічається, однак вона не є визначальною: Es gescheh Dein Wille (1895-

го, Вірш 13), Du mein Gott (1895-го, Вірш 79), Solche Worte vom ewigen Ende 

/ sagtest Du nie (1897-го, Вірш 212). Експліцитне звертання до Бога з 

великої літери зустрічається не частіше, аніж у звертанні, скажімо, до 

матері: Was weinst Du, Mutter? Ist das Spind / Auch bettelleer, – sei gut! / Ich 

bin Dein bondes Kronenkind / Und Du hast Edelblut (1898-го, Вірш 207). 

Багато прикладів капіталізації не дають можливості визначити з 

достатньою впевненістю, до кого звернений вірш, але залучення 

консоціативного кластера уможливлює припущення, що звертання 

спрямоване до Бога. 

2.2.3. Адаптація формули логарифмічної правдоподібності до 

пошуку консоціацій. Формулу пошуку ключових слів у спеціалізованому 

корпусі можна використовувати для пошуку релевантних коокурентів 

ключового слова в корпусі, які можуть свідчити про асоційованість слів. 

Референтним і нормативним корпусом у такому випадку виступатиме 

загальний корпус текстів Рільке, а спеціальними – збережені конкорданси з 

певної кількості знаків справа і зліва від ключового слова відносно 

досліджуваного корпусу як референтного. У результаті застосування цієї 

формули до даних про кількість згадок певної леми в контексті іншої леми 
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та при порівнянні з її очікуваною частотністю, яку можна вивести з 

частотності її вживання в цілому, можливо з'ясувати, наскільки таке 

суміжне вживання є показовим або непоказовим. Так, у випадку, коли ці 

лексеми вживаються достатньо часто, щоб говорити про 95% впевненість у 

тому, що таке вживання не є випадковим (λ ≥ 3,84), ці лексеми є 

консоційованими відповідно до теорії Г. Шпербера, і як наслідок можуть 

бути асоційованими для Рільке. 

Для встановлення, яка кількість знаків справа й зліва є оптимальною, 

було перевірено результати даних консоційованості на матеріалі 

підкорпусів по 10 (Корпус20), 25 (Корпус50), 40 (Корпус80), 50 

(Корпус100) і 75 (Корпус150) знаків справа й зліва від ключового концепту 

відносно досліджуваного корпусу як референтного. 

Нами з'ясовано, що при перевірці частотних слів корпусу таким 

методом можна спостерегти такі дві тенденції: 

1. Позитивну, за якої слова можуть бути нерелевантними у Корпус20, 

однак демонструвати усе вищий показник із зростанням вікна конкордансу, 

досягаючи апогею найчастіше у Корпус80 та Корпус 100 (рис. 2.4). Таку 

тенденцію ми вважаємо випадком консоційованості та підтвердженням 

асоційованості слів. 

Рис. 2.4. Позитивна тенденція  вживання слова Gott у XX столітті. 
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2. Негативну, за якої слова можуть демонструвати релевантність у 

Корпус20 або Корпус50 (передусім через невисоку нормалізовану 

очікувану кількість знайдених слів і незначні розміри Корпус20 і 

Корпус50), однак вона знижуватиметься зі збільшенням вікна конкордансу 

(рис. 2.5). Цей графік ми вважаємо підтвердженням самостійності 

досліджуваного слова відносно ключового слова в його конкордансі. 

Рис. 2.5. Негативна тенденція вживання слова Gott у XX столітті. 

Окремим випадком першої тенденції можна вважати слова, які 

демонструють разюче високі результати показника логарифмічної 

правдоподібності (аж до кількох сотень). Нами було з'ясовано, що така 

поведінка є характерною для колокованих слів, які зустрічаються не на 

відстані безпосереднього сусідства. Таку поведінку ми вважаємо доказом 

асоційованості колокатів та показником загальномовної асоціації (на 

противагу індивідуальній асоціації, що видно за менш високими 

результатами) і підтвердженням факту існування консоціації в поетичних 

текстах у тому вигляді, в якому її було описано Г. Шпербером. 

Оптимальним вікном конкордансу для дослідження ми вважаємо 

таке, що охоплює 40 знаків справа й зліва від ключового слова, оскільки за 
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таких умов уже сформовані всі тенденції вживання слів суміжно, а розмір 

підкорпусу ще відносно невеликий. Щоправда, за таких умов ми нехтуємо 

тими лексемами, які знаходяться дещо далі від ключового слова, однак усе 

ще можуть уважатися консоційованими. Тому в окремих випадках ми 

вважаємо доцільним проведення ручного аналізу результатів, через 

переключення з вузького вікна KWIC (key word in context, конкорданс) на 

більш докладне File view, тобто, на цілий вірш, у якому знайдено шукане 

слово. 

Таким чином, функція логарифмічної правдоподібності може 

використовуватися для пошуку ключових слів у корпусі, з референтним 

корпусом у напіввідкритому доступі, а також для відстеження асоціатів 

ключового слова. 

Аналіз консоціацій відбувався за допомогою занесення результатів 

частотностей до матричної таблиці.  Для полегшення роботи формулу 2.3 

було перетворено для підрахунку за допомогою програми Excel, вона має 

наступний вигляд:  =IF(F9=0;0;ROUND(2*((439*LN(439/(290408*(439+F9)/ 

/(290408+C9))))+(F9*LN(F9/(C9*(439+F9)/(290408+C9)))));2))  (2.4). 

За допомогою формули 2.4 відбувається вирахування ступеня 

ймовірності. Оператор IF дозволив уникнути попереджень про помилку, 

якщо суміжний ужиток конкретної лексеми не зафіксовано (особливість 

роботи програми Excel).  Представлення даних реалізовано в двох 

таблицях. На кожну лему відведено три колонки в першій таблиці й одна 

колонка в другій.  У першій зліва колонці було перелічено усі леми, 

зазначено кількість їх згадок на цілий корпус та розмір їх підкорпусу. Ті 

леми, за якими відбувався пошук у спеціалізованих підкорпусах, вносилися 

до першої таблиці у вигляді даних про частотність у відповідному 

частковому корпусі. У суміжній колонці відбувався підрахунок 

логарифмічної правдоподібності та його одночасне округлення до сотих. У 

наступній колонці за допомогою виразу  =IF(G7>3,84;1;0) відбувається 

перевірка, чи переступає результат поріг імовірності й перетворює його на 
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бінарний результат: якщо λ≥3,84, то він записувався як 1, якщо  λ<3,84, то 

як 0. 

Результати проведеного аналізу даних представлено в скороченому 

вигляді (тільки позитивні результати) у табл. 2.3, а в повному вигляді — у  

дод. Б. 

 

Таблиця 2.3 
Консоціації ХК GOTT у КР 

 

Ранг Лема Асоційованість (λ) Кількість суміжних 
уживань 

1. LIEBE 190,77 139 

2. LÄCHELN 80,57 19 

3. GESCHICHTE 58,77 26 

4. ENGEL 46,83 20 

5. ANTWORT 45,95 10 

6. MENSCH 44,63 30 

7. MACHEN 43,13 38 

8. MALEN 37,22 14 

9. GLAUBE 35,26 24 

10. BEGINN 33,77 20 

11. WURZEL 28,88 5 

12. LACHEN 28,87 13 

13. BAUEN 26,31 7 

14. DASEIN 24,28 6 

15. ENDE 23,18 23 

16. EWIGKEIT 21,43 10 

17. MACHT 20,57 4 

18. SCHWEIGEN 20,29 14 

19. DING 18,59 27 

20. KREIS 18,29 8 

21. SINGEN 18,02 15 

22. SPRECHEN 15,72 20 

23. DUNKEL 15,33 24 

24. HERRLICHKEIT 14,94 4 

25. NATUR 13,54 5 

26. RUFEN 13,29 16 

27. LANGSAM 12,56 12 

28. REIF 12,18 5 

29. AST 11,89 2 

30. ROT 11,85 7 
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31. BAUM 11,8 10 

32. HELLE 9,82 5 

33. STIMME 9,78 12 

34. STADT 9,62 9 

35. MEER 9,05 5 

 

Графічне представлення результатів у вигляді мережевих схем 

забезпечено програмою для створення графіків Gephi. Результати аналізу з 

останньої колонки із зауважених вище трьох колонок, відведених на 

презентацію даних стосовно кожної дослідженої леми, перенесено до 

другої, спрощеної таблиці, збереженої у форматі .csv. Дані в цьому форматі 

імпортовано до зауваженої  програми Gephi, за допомогою якої було 

створено мережевий графік. Представлення консоціацій за переліченими 

далі лексемами відбувалося шляхом наведення на центральний вузол 

курсора мишки, що підсвічувало усі пов'язані з ним консоційовані одиниці.  

 

2.3. Асоціативні репрезентації леми GOTT у німецькій МКС 

 

2.3.1. Рецепція ХК GOTT. Пріоритетна роль ХК GOTT має 

статистичне підтвердження, тож не викликає подиву той факт, що 

дослідження релiгiйної семантики посідало чільне місце впродовж усієї 

історії рiлькеани. Аналіз цього поняття німецькомовними дослідниками 

можна вважати (до певної міри, звісно) задокументованим свідченнями 

рецепції ХК GOTT. Такі дослідження можна умовно поділити на три типи 

залежно від підходу до трактування поняття “Бог”: 

а) iз суто християнських позицій; 

б) як вияв містичного досвіду; 

в) з естетико-фiлософського погляду. 

Дослідження першого типу були поширені у першій половині ХХ ст. 

Важливо, що до вивчення текстів Р. М. Рiльке із цих позицій удавалися не 

лише лiтературознавцi, філософи, а й теологи. Найвiдомiший серед них – 
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Р. Гардiнi, автор однієї з перших розвідок, присвячених “Дуїнянським 

елегiям”. Л. Царнке дослiджував “благочеснiсть” Рiльке в контекстi 

православ’я й католицизму; Г. Боймер називає Рiльке молiльником; Р. Кук – 

релiгiйним поетом; Е. Вернiк називає “Книгу годин” релiгiйним твором, 

який геніально розв’язав низку теологiчних проблем; М. Зиверс цiкавиться 

бiблiйними мотивами в поезiї Рiльке. Iнколи в таких дослідженнях 

знаходимо надмiрнi твердження: К. Кiндт вважає Рiльке тлумачем Святого 

Письма, а К. Церiнгер визнає “Життя Дiви Марiї” найкращим твором 

раннього перiоду Рiльке тiльки тому, що він суголосний церковно-

католицьким уявленням. Подiбнi явища В. Шторк влучно назвав 

“агiографiчною експлуатацiєю цього поета задля особистих свiтоглядних 

цiлей”. Релігійна інтерпретація доробку Рiльке є не стільки обмеженою та 

вимушеною спробою характеристики художніх концептів, скільки 

використанням окремих пасажів Рільке задля ілюстрації концептів, 

притаманних релігійним уявленням. Із деякими застереженнями до цієї 

групи iнтерпретаторiв можна долучити й російську дослідницю I.  Воробей, 

яка репрезентує пострадянську наукову школу; вона вводить збірку “Книга 

годин” у православно-молитовний контекст, зазначаючи, однак, при цьому, 

що це є правомiрним лише з формального погляду [32]. 

Друга велика група дослiдникiв трактує сакральнi мотиви ПКС 

Р. М. Рiльке у рiчищi мiстичного досвiду поета (А. Кiд, Г. Магнуссон, 

З. Мiркiна). Прикметним у цьому плані є дослiдження А. Кiд, яка 

вiднаходить у поезiї Рiльке численнi неортодоксальнi релiгiйнi змiсти 

(наприклад, образи Старших Арканiв Таро). Учена зазначає, що “в 

творчостi Рiльке, в основi його творчості не лежить ніякого традиційного 

релiгiйного свiтогляду”. Утім, тут слід наголосити, що в німецькій 

фiлософськiй традицiї звична нам класифiкацiя форм свiтогляду, що 

спирається переважно на праці  Е. Мелетинського, невiдома, отже, йдеться 

тут про еклектичнiсть свiтогляду Рiльке та неможливiсть увiбгати його 

доробок до рамок будь якої релiгiйної доктрини. Г.  Магнуссон трактує 
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уявлення Рільке ще екстремальніше. Він виокремлює в його текстах 

мотиви, що збігаються з окультними й езотеричними уявленнями, шукає 

свідчень про астральний i медiумний досвiд. Однак бiльшiсть захiдних 

учених, зокрема Б. Аллеманн, Г. Марсель, М. Енгель, Г. Шивi, Г.-

Г. Гадамер, підкреслюють відсторонене, а то й негативне ставлення поета 

до християнської релігії й церкви. Цю ідею відстоюють працi другої 

третини ХХ ст., які зараховують поезію Рiльке до екзистенцiйної 

фiлософської доктрини (О. Больнов, М. Гайдеґґер, Е. Буддеберґ, Г. фон Ян). 

А вiдомий фiлософ-екзистенцiалiст Г. Марсель, посилаючись на листи та 

щоденники поета, доводить, що християнська релiгiя – занадто олюднена, 

занадто людська й тепла для свiтовiдчуття Р. М. Рiльке. На сьогоднi ця 

позицiя домiнує в захiдноєвропейськiй науковiй традицiї.  

На пострадянському просторi останнiм часом спостерiгалася 

своєрiдна актуалiзацiя християнської теми у “Книзi годин”, спроби подати 

цю збірку як оспiвування православного християнства й “руського Бога”, з 

чим ми не погоджуємося. Ми схильнi вважати, що Рiльке вирiс iз 

християнської традицiї, тому зберiгав з нею зв’язок на формальному рiвнi, 

але за наповненням сакральнi концепти його ПКС, його БОГ дуже 

вiдрiзнялися вiд традицiйних уявлень. Ми також упевненi, що 

християнське тлумачення багатьох концептiв ПКС Рiльке вiдбувалося 

насамперед через буквальне зчитування релiгiйних значень, назв, iмен, але 

аж нiяк не шляхом дослідження глибинних свiтоглядно-фiлософських 

координат його поезiї. За влучним висловом Т. Брауна щодо однiєї з 

“найрелiгiйнiших” збiрок Р. М. Рiльке, “Книги годин”, “навряд чи можна в 

нiмецькомовнiй лiтературi знайти ще одного поета, який би на позiр писав 

так релiгiйно, однак за своєю глибинною сутнiстю був би таким далеким 

вiд християнської традицiї”. Побіжно зауважимо, що навiть у нiй 

знаходимо безлiч сакральних концептiв нехристиянського наповнення.  

Така неоднорідність трактувань концепції Бога в текстах Р. М. Рільке 

вочевидь є результатом накладання уявлень дослідника про концепт БОГ 
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на прочитаний текст, через що відбувається активація власних 

асоціативних зв'язків з досліджуваним концептом. Для з'ясування цього 

питання необхідно звернутися до порівняння асоціативних репрезентацій 

ХК GOTT у КР та DWDS. 

2.3.2. Асоціативні реалізації концепту GOTT в МКС німецької 

мови. Застосування методології корпусної лінгвістики до аналізу концепту 

БОГ уможливлює аналіз його асоціативних реалізацій і розкриття його 

граней через таку систему текстових репрезентацій, яка є найбільш 

показовою для когнітивної лінгвістики. Згідно позиції корпусних лінгвістів 

та останніх результатів вивчення природи асоціації, контекст грає 

визначальну роль для появи того чи іншого слова. Аналіз контексту 

вживання домінанти концепту БОГ МКС німецької мови періоду 1900 − 

1926 років дозволяє з'ясувати основні його грані. Покладений в основу 

дослідження пошук асоціацій  як текстових репрезентацій дає можливість 

охопити якомога ширше поле реалізації контексту, оскільки в лексико-

семантичних, словотворчих, фразеологічних системах мов відображаються  

ядерні, апробовані часом уявлення про навколишню дійсність, тоді як в 

асоціативно-дискурсивних реалізаціях — не лише основні, але й 

супровідні, факультативні або нові знання про ці явища [41, с. 272]. 

Величезний матеріал дослідження — 27 244 013 токенів — гарантує 

найповнішу репрезентацію кількостей і контекстів будь-якої шуканої 

лексеми німецькою мовою відповідного періоду й знижує небезпеку 

заангажованості матеріалу. 

Здебільшого повністю анотовані корпуси мають вбудовану функцію 

пошуку асоціацій ключового слова за кількома (на вибір) статистичними 

показниками, серед них є і тест на логарифмічну правдоподібність, який є 

основною статистичною величиною для аналізу нашого корпусу в ручному 

режимі. Тож маємо можливість відмовитися від асоціативного аналізу 

(недоречного принаймні з огляду на час створення досліджуваних текстів) і 

спиратися на однакові статистичні показники асоційованості в обох 
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корпусах. До того ж, це значно пришвидшує пошук асоціатів ключового 

слова в нормативному корпусі. 

Роль асоціації для розгортання тексту корпусними лінгвістами була 

помічена вже давно, тож у цьому напрямку розвивалися й статистичні 

дослідження тексту. Щодо зв'язку колокації з асоціацією, то він відомий ще 

з 80-х років минулого століття. Термін "колокація" уведений до наукового 

обігу Дж. Фіртом на позначення "звичного місця досліджуваного слова" 

[181, с. 194]. Структура колокації у не корпусно-лінгвістичному розумінні 

представлена двома позиціями: 

1. Колокація як бінарна структура, тобто двочленне утворення, яке 

складається з бази й колокату. Таке уявлення про колокацію є домінуючим. 

Воно було запропоновано Ф. Аусманном 1979 року [197]. 

2. Колокація як структура тричленна. Ця позиція розвинулася 

пізніше під очевидним впливом класичних семантичних теорій корпусної 

лінгвістики. Вона пропонує вважати контекст (ко-колокат) третім членом 

колокації у тих випадках, де вибір колокату не видається зумовленим базою 

колокації (М. Алмела, П. Кантос і А. Санчез [131, с. 233]). 

Підвидом першої позиції є синклерівський підхід, який лежить в 

основі розуміння поняття «колокація» корпусними лінгвістами, згідно з 

яким розрізнення між ядром та колокатом відбувається не на основі 

семантичної чи синтаксичної залежності між членами колокації, а 

відповідно до того, яке із слів виявилося у фокусі дослідження — у центрі 

вікна конкордансера. Кожний член колокації може стати ядром чи 

колокатом: це визначення є суто формальним і залежить тільки від того, за 

яким словом виконується пошук. Ядро — це ключове слово, а колокати — 

слова або семантично чи синтаксично єдині групи слів, які зустрічаються 

поряд з ним. Колокати за таким критерієм повинні мати певну статистичну 

вагу, тобто поява колокатів окремо більш імовірна, аніж їх поява разом.  

Колокація серед типів реалізації асоціативного зв’язку в усталених 

структурах є найбільш загальномовним явищем, пов'язаним з МКС 
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найтісніше. Колокації вживаніші, малоіндивідуальні й впізнаються носіями 

мови. Однак через те, що суто формально згідно методології і термінології 

корпусної лінгвістики кожне слово, вжите поруч з ключовим, є його 

колокатом (відповідно – можливим асоціатом), потрібно було знайти спосіб 

статистичного, автоматизованого відмежування нерелевантних результатів, 

окрім чистої частотності. 

Система Wortprofil 3.0 корпусу DWDS дала можливість отримати 

результати пошуку колокацій за різними лексико-синтаксичними 

шаблонами, залежно від місця ключового слова у біграмі та від типу 

синтаксичного зв'язку між членами біграми: hat Genitivattribut (другий 

колокат є залежним від ключового слова й стоїть у родовому відмінку), 

vergleichende Wortgruppe (порівняльна конструкція з лівим чи правим 

контекстом, яка вводиться через порівняльні сполучники als або wie; 

ключове слово є головним), ist Passivsubjekt von (ключове слово є залежним 

від транзитивного дієслова – другого члена колокації), Koordination (суто 

синтаксичний показник, який наголошує на рівноправному вживанні 

ключового слова та його колоката), Prädikativ von (ключове слово виступає 

частиною складеного присудка), ist Genitivattribut von (ключове слово 

стоїть у родовому відмінку), Attribut (колокації ключового слова з 

означенням), ist Akkusativobjekt von (ключове слово є прямим додатком 

другого, залежного члена колокації), ist Dativobjekt von (ключове слово є 

непрямим додатком другого, залежного члена колокації), ist Objekt 

(Akkusativ/Dativ) von (ключове слово є залежним додатком другого члена 

колокації), ist vergleichende Nominalgruppe von (порівняльна конструкція з 

лівим чи правим контекстом, де ключове слово є залежним), 

Präpositionalgruppe (колокація з непрямим прийменниковим додатком, де 

ключове слово є головним), ist Aktivsubjekt von (ключове слово виступає 

підметом колокації з простим присудком), ist Subjekt von (ключове слово 

виступає підметом колокації зі складеним присудком). Ми вважаємо, що 

для порівняння асоціатів необхідно брати до уваги всі випадки вживання 
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ключового слова й звертатися до диференціації синтаксичних зв'язків за 

необхідності уточнення його значення в певній конструкції. 

Повний список консоціатів слова "Бог" подано в дод. B, у тексті 

дисертації ми наведемо лише найчастотніші. 

Як видно з табл. 2.3, рейтинг асоційованості не збігається з 

частотністю вживання слова через алгоритм нормалізації даних, які беруть 

до уваги не лише кількість випадків суміжного вживання слів, а й 

загальний розподіл ймовірного колоката в тексті корпусу. Лише коли 

вживання слів суміжно істотно перевищує ймовірний ужиток слів окремо, 

в нормальній дистрибуції, слово позначається як асоційоване. Побіжно 

зазначимо, що поняття "асоційованість", як і "колокованість", у корпусно -

лінгвістичному розумінні вживаються для констатації формальних 

закономірностей, позначаючи насамперед ступінь імовірності суміжного 

вживання певних слів, хоча підґрунтя такої їх появи лежить, звісно, на 

когнітивному рівні. Тому в дисертаційному дослідженні ми надаємо 

перевагу когнітивному розумінню слова "асоціація", використовуючи для 

текстових репрезентацій переважно терміни "колокація" ("колокат", 

"колокований") та "консоціація" ("консоціат", "консоційований").  

Таблиця 2.4 

Перші 25 асоціатів слова "Бог" у корпусі DWDS 1900 – 1926 рр. 

 

Ранг Вихідна форма Частина мови λ N 

1 liebe Adjektiv 31,35 5478 

2 dreieinigen Adjektiv 23,82 77 

3 Welt Substantiv 22,59 2186 

4 Heroen Substantiv 22,07 102 

5 Teufel Substantiv 20,81 383 

6 in Weiß PP 20,64 133 

7 allmächtigen Adjektiv 20,03 324 
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8 Gott Substantiv 20,0 173 

9 Zwiesprache mit PP 19,74 78 

10 Glauben an PP 19,53 863 

11 Allach PP 19,0 36 

12 Halbgötter Substantiv 18,82 65 

13 Dämonen Substantiv 18,64 184 

14 zürnenden Adjektiv 18,4 51 

15 Morgenröte Substantiv 18,31 68 

16 Gnade Substantiv 18,21 135 

17 beten zu PP 17,88 403 

18 Satan Substantiv 17,87 56 

19 Menschwerdung Substantiv 16,86 68 

20 Götzen Substantiv 16,77 30 

21 strafenden Adjektiv 16,39 84 

22 Fruchtbarkeit Substantiv 16,38 75 

23 überweltlichen Adjektiv 16,36 30 

24 Anrufung Substantiv 16,1 24 

25 rächenden Adjektiv 15,74 44 

 

До проасоційованих зі словом "Бог" лексем у корпусі DWDS 

належать різнорідні лексичні одиниці — з різних частин мови й різного 

тематичного спрямування. Завдяки тому, що кожне знайдене колоковане 

слово за потреби можна проаналізувати в контексті (точніше, майже кожне: 

корпус DWDS знаходиться в обмеженому доступі, утім, це не спотворює 

результати через виведення числових результатів знайдених слів), є 

можливість подальшого уточнення вживання слів. Однак ми вважаємо, що 

для порівняння асоціатів лексеми "Бог" такий список є достатнім. 

Оскільки тексти, що входять до корпусу DWDS є різножанровими, 

палітра асоціацій лексеми Gott є достатньо різноманітною. Представлені 

різні позиції уявлень про Бога як релігійного, так і філософського. Усі 
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асоціати цієї лексеми можна класифікувати, передусім залежно від позиції 

або традиції розуміння Бога (найчастіше це координовані 

словосполучення), залежно від ставлення до нього, його дій і дій, 

направлених на нього, уявлень про нього (здебільшого це словосполучення 

з означенням або з непрямим додатком): 

1. Філософське розуміння постаті Бога, спроба його раціонального 

осягнення (Menschenwerdung, überweltlichhen, philosophiert_über). 

2. Релігійна традиція (Glauben an): 

− християнство, церковна або біблійна лексика (liebe, dreieinigen, 

Teufel, Dämonen, Satan, Unterwelt, menschengewordene, Sterbliche, auserwählt 

von, gekreuzigten, sterblich, Kaufleute, Windes, Engel, auf Erden, trinitarischen, 

erschuf wie, Erlöser, fleischgewordene, Genesis, Verkündigung , Erzengel, 

Bibel); 

− іслам (außer Allah); 

− індуїзм (vielarmige, vedischen, Hinduismus, achtarmige); 

− буддизм (Buddha); 

− язичництво (Halbgötter, Götzen, in Walhall, heidnischen, Jagd,  

blütdurstige, schaumgeborene); 

 германський культ (Giganten, nach Walhall, Donners, gegen 

Giganten, germanischen); 

 античні культи (Flußgötter, altrömischen, griechischen, Nymphen); 

 давньоєгипетський культ ( altägyptischen, Pharaonen); 

 культ плодючості ( Fruchtbarkeit, Feldfrüchte); 

− інші культи й релігії (Mammon, aztekischen). 

3. Характеристика Бога: 

− як верховного / єдиного божества, авторитарні асоціації (Obrigkeit 

von, verehrt als, Demut vor, allmächtigen, Gnade, verehrt, angebetet, 

thronenden); 

− позитивна / креативна (als Schöpfer, Weisheit, allgütigen, besänftigt); 

− як страхітливого й загрозливого (zürnenden, strafenden, rächenden, 
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Ehrfurcht vor, Zorn, Rache); сюди ж відносимо варіанти Божої кари (Pest). 

4. Характеристика або дії віруючих: 

− правовірні (Barmherzigkeit, barmherzuigen, Diener, Güte); 

− відступники (Sünder vor, Sünde_gegen, freveln_gegen); 

− дії віруючих (glauben an, beten zu, anzubeten als, schwöre bei, 

verehren). 

− жертвопринесення (Opfergaben für, Opfergaben_an). 

5. Матеріальні предмети або дії, пов'язані із сакральними культами 

(Gräber, Statue, Speise, Tempel, Marmorkopf, Priester). 

6. Містичний досвід (Offenbarung). 

7. Асоціації метафоричного характеру (Morgenröte). 

Як бачимо, у корпусі DWDS переважають асоціації релігійно-

християнського походження, серед них 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). 

Зчитування консоціацій не завжди відбувається напряму, значно 

частіше — суголосно до уявлень, характерних для МКС мови. Аналіз 

літератури, присвяченої проблемі дослідження сакрального у Рільке 

продемонстрував, що нерідко асоційовані з ХК GOTT лексеми ігноруються, 

що можна вважати вагомим підтверджянням тези про рецепцію художніх 

концептів читачем. 
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Висновки до другого розділу 

 

Дослідження консоціацій художнього концепту GOTT тісно 

пов’язано з проблемою укладання корпусу дослідження текстів Рільке – 

КР. Найважливішими параметрами, від яких залежить можливість його 

використання для аналізу консоціацій, є його репрезентативність та 

збалансованість. КР містить усі основні художні тексти Р. М. Рільке, 

опубліковані за його життя та посмертно, тож він є репрезентативним. 

Іншою важливою рисою корпусу є його збалансованість, зумовлена 

відбором текстів або їх відрізків до корпусу. Збірки Рільке виходили друком 

не регулярно, можна засвідчити перерви між  1903 і 1906-м, і найбільшу – 

між 1910 та 1922-м роками. Проміжки, які могли б суттєво вплинути на 

збалансованість корпусу, заповнено  неопублікованими за життя Рільке 

розрізненими віршами. Ми їх включили до аналізу із розрахунку, що вони 

дозволять засвідчити можливі зміни в ПКС автора. Тож укладений КР є 

репрезентативним і збалансованим, а результати аналізу поезій на його 

матеріалі можна вважати показовими для засвідчення характеристик 

консоціацій ПКС Р. М. Рільке. 

ХК GOTT є домінантним художнім концептом, засвідченим КР і за 

чистою частотністю, за якою він є найчастотнішим іменником КР (428 

згадок без урахування деривативної групи, з деривативною групою – 584), і 

за результатами порівняння з референтним корпусом за допомогою тесту 

на логарифмічну правдоподібність, який традиційно використовується для 

пошуку ключових слів. Результат λ=534.43 критично перевищує один 

ступінь вільності (λ=3,84), що є достатнім для засвідчення позитивного 

результату. 

До труднощів, які можуть виникнути при анотуванні поетичних 

текстів за граматичною та семантичною ознакою, належать: семантичне 

анотування синонімів (sehen – schauen; Wind – strömende Luft, 

nichtmehrleben – totsein (oder war das Nicht mehrleben doch noch weit vom 
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Totsein), анотування заперечних афіксів, омонімічних лексем (liebende – 

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

іншомовних слів (Madame Lamort, ange – фр.), архаїчних або діалектичних 

лексичних одиниць (magenkraft  – свн.; roth). 

Пошук консоційованих художніх концептів у КР виконано за 

допомогою тесту на логарифмічну правдоподібність. У такий спосіб  

порівняно частотність появи аналізованої лексеми в контексті 

репрезентантів ХК GOTT з частотністю появи в КР. Оптимальним вікном 

конкордансу для дослідження ми вважаємо таке, що охоплює 40 знаків 

справа й зліва від ключового слова, оскільки за таких умов уже сформовані 

всі тенденції вживання слів суміжно, а розмір підкорпусу ще відносно 

невеликий, що забезпечує ефективне порівняння частотностей 

аналізованого слова в підкорпусі й у загальному корпусі. 

Задля забезпечення об’єктивності аналізу консоціацій ХК GOTT у 

ПКС Рільке необхідним є порівняння їх з притаманними для німецької 

МКС асоціаціями відповідного концепту. Задля цього використано дані 

основного корпусу Електронного словника німецької мови DWDS, згідно 

яких у німецькій МКС серед консоціацій GOTT переважають такі: 

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). 

Трактування ХК GOTT Рільке окремими дослідниками його 

творчості як християнського й ігнорування консоціацій, які заперечують 

цю тезу, є опосередковим аргументом на користь того, що зчитування 

неочевидних асоціативних зв'язків відбувається лише частково, що легко 
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сприймаються лише ті ХК ПКС автора та асоціативні зв’язки між ними, які 

є суголосними концептам, закоріненим в МКС як у загальнокультурному 

конструкті. 

Положення розділу висвітлено у наступних публікаціях автора: [10; 

13; 14; 15]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНСОЦІАТИВНА МЕРЕЖА ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ GOTT  

 

3.1. Консоціація як виразник асоційованості у текстах 

Р. М. Рільке 

 

3.1.1. Консоціативні реалізації художнього концепту GOTT у 

поетичній картині світу Р. М. Рільке. Спираючись на описану в другому 

розділі методологію пошуку консоційованих лексем з ключовим словом у 

спеціалізованому корпусі за формулою 2.3 було проведено тест на 

логарифмічну правдоподібність, у рамках якого було проаналізовано 

обрані частотні леми КР на ймовірну випадковість їхнього  суміжного 

вжитку з центральним ХК GOTT.  

Зі 120-ти проаналізованих лем, з центральним ХК GOTT 

консоційовано 52 леми, їх зображено на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Консоціації ХК GOTT у КР. 
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Усі консоціації ХК GOTT можна розподілити за такими групами:  

1. Концепти універсальні (LIEBE, λ = 159,15, MACHT, λ = 20,57). 

2. 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). 

3. Дендрологічні (AST, λ = 11,89, BAUM, λ = 11,8, 

WURZEL, λ = 28,88, FRUCHT, λ = 5,34).  

4. Екзистенційні (DASTEHN, λ = 23,12,  SCHRECHKEN, λ = 8,03). 

5. Релігійні (HERRLICHKEIT, λ = 14,94, GLAUBEN, λ = 35,26, 

ENGEL, λ = 46,83, GEIST, λ = 5,75, MACHT, λ = 20,57). 

6. Філософські (DASEIN, λ = 24,28, EWIGKEIT, λ = 21,43, LEBEN, 

λ = 8,35). 

7. 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). 

8. Якісні (GOLD, λ = 4,65, ROT, λ = 11,85, ALT, λ = 4,75). 

9. 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). 

10. 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). 

11. Соціальні (GESCHICHTE, λ = 58,77, STADT, λ = 9,62). 

12. Побутові (DING, λ = 6,21, SPIEGEL, λ = 5,39, WAND, λ = 6,74). 

Серед діяльнісних консоціацій ХК GOTT можна виокремити групу 

комунікативно-актантних характеристик. Прикметно, що лема Gott може 

бути і суб'єктним, і об'єктним актантом відносно цих лексем, може бути 

заміщена ними або похідними від них. Така амбівалентність зумовлена 

тим, що Бог описується і як співаючий, і як мовчазний; залежно від цього 
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суміжні з ним агенси набуватимуть протилежної ознаки (Mund, sagen, 

Schweigen, singen, sprechen). Сюди ж можна віднести молитву як 

односторонній акт комунікації, особливо характерний для збірки «Stunden-

Buch», і який характеризовано частою заміною номінанта ХК GOTT 

займенником du. 

До прикладу: Nichts ist so stumm wie eines Gottes Mund; aber an seinem 

Mund erkannte Gott, dass er immer noch sang;  

O Brunnen-Mund, du gebender, du Mund, der unerschöpflich Eines, 

Reines;  

Etwas vom Munde des Gottes spiegelt im Mund der Geliebten;  

Göttin des Katzenschlafs, kostende Gottheit, die in dem dunkeln Mund 

reife Augen-Beeren zerdrückt;  

in Gottes Gärten schweigen sie, wie viele, viele Intervalle in seiner Macht;  

wenn der Gott ihm schweigend winkt;  

wirst du wieder gesund, wenn Gott es will, dann singst du uns wieder 

etwas; 

 Nur dem Aufsingenden säglich. Nur dem Göttlichen hörbar. 

Зауважимо, що консоціація ХК GOTT Spiegel, яку віднесено до 

побутових консоціацій, за наповненням у текстах Рільке є радше 

індивідуально-філософським концептом: 

Wo war das Sein? Nur Götter sind. Durch ihre Spiegel ziehn wir;  

aus dem Glanz des Spiegels. Ballspiel für Götter. Spiegelspiel, in dem 

vielleicht drei Bälle, vielleicht neun sich kreuzen;  

...spielt mit Spiegeln der Gott;  

…etwas vom Munde des Gottes spiegelt im Mund der Geliebten .  

Подібним чином побутова консоціація Ding набуває філософського 

наповнення:  

du mußt nicht bangen, Gott. Sie sagen: mein zu allen Dingen, die geduldig 

sind;  

Jetzt war es Zeit, daß Götter träten aus bewohnten Dingen ... ;  
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Oh Götter, Götter! Ihr Oftgekommnen, Schläfer in den Dingen, die heiter 

aufstehn, die sich an den Brunnen... 

Консоційованість зауважених ХК з домінантним ХК GOTT й 

існування асоціативного зв’язку між ними може бути передумовою зміни їх 

значення й метафоризації у ПКС Рільке. Для встановлення особливостей 

цих змін  доцільним є порівняння  характерних консоціацій художніх 

концептів у Р. М. Рільке з відповідними загальномовними асоціаціями. 

3.1.2. Мережа консоціацій ХК GOTT створена шляхом аналізу 

ймовірностей суміжного вжитку частотних лем КР. У її центрі знаходиться 

ХК GOTT, близько до нього – ті ХК, які характеризуються більшою 

кількістю консоціативних зв’язків, а на периферії – ХК, пов’язані з одним 

чи двома ХК ПКС Рільке. Слід зауважити, що не кожну консоціацію ХК 

GOTT розглянуто в цьому підпункті, оскільки низька частотність 

коокурентів окремих лексем не дозволяє з повною впевненістю 

статистично зафіксувати консоціації кожної лексеми. Із збільшенням 

корпусу дослідження кількість підтверджено консоційованих лексичних 

одиниць зросла б, однак для розв’язання поставленої проблеми збільшення 

обсягу корпусу не є можливим.   

Пошук унікальних консоціацій відбувався за допомогою інструменту 

Wortprofil 3.0. корпусу DWDS, який дозволяє не тільки переглянути 

асоційовані з ключовим словом лексичні одиниці, а й увести слово, з яким 

можна провести порівняння асоційованих лексем. Очікуваними є три 

результати:  

1. Слова можуть бути абсолютно не асоційованими, тобто на екран 

буде виведено асоціати для кожної лексеми окремо (наприклад, 

консоційовані у КР леми GOTT i SCHWEIGEN за даними DWDS не є 

асоційованими між собою й не мають спільних асоціацій).  

2. Асоціація може мати опосередкований характер, тобто наявні такі 

контексти (або контекст), де вживано обидві лексеми, однак цей контекст 

не зафіксовано корпусом. До прикладу: LIEBE і ROSE, консоційовані у КР 
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безпосередньо, у DWDS мають спільний контекст “rot wie“, тобто у корпусі 

зафіксовано такі випадки ужитку: 

Für Rot wie Liebe!  

Rot wie die Liebe 

Das falsche Rot der Rose  

weil sich das Lila so schön schlecht mit dem Rot der Rosen vertrug  

das dunkle Rot der allerletzten Rosen 

У той час, як у КР зафіксовано їхній безпосередній суміжний вжиток 

без залучення опосередкованого контексту «rot wie»: 

Das ist das Zeichen toter Liebesnächte.  Fühlst Du die Rosen auf der 

Stirne sterben? (1898); 

Dann bog sie Rosen sich ins Haar, – Und konnte doch nie Liebe glauben 

(1898); 

viel bleicher sind seine Lieblingsträume, sind wie Rosen im Teich (1898); 

Und ihre Augen schlossen sich wie Rosen, und voller Liebesnächte war 

ihr Haar (1903); 

im Vergleich durch Liebeslieder, deren Worte, weich wie Rosenblätter 

(1907); 

um auf rosenvoller Liebes-Insel  es zu einem größern aufzuziehn (1907); 

Heute will ich dir zu Liebe Rosen fühlen (1914); 

In einer Rose steht dein Bett, Geliebte (1926). 

3. Досліджувані слова можуть бути асоційованими між собою, що 

матиме підтвердження у вигляді спільного контексту, спільних асоціацій, 

характерних для обох лем у DWDS. Прикладом таких відносин можуть 

бути леми  LIEBE і GOTT, консоційвані у КР і підтверджені даними DWDS. 

За даними DWDS: 

den Gott der körperlichen Liebe; 

der unendlichen Liebe Gottes; 

ein Gott der Liebe und des Trostes; 

Консоціації в КР: 
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Das Verzeihen wovon?--Die  Liebe.  Mein Gott: die Liebe (1910); 

der Gott ist ein Gott dieser Liebe (1924); 

wie zu dem Zweiten, wie zum Dritten, zu dem Liebes-Gott (1924). 

Тож кожний ХК КР GOTT, якому притаманна велика кількість 

підтверджених консоціацій, схарактеризовано відповідно до цих 

параметрів, перераховано їхні текстові репрезентації та наведено схему 

їхніх консоціацій.  

3.1.2.1. Liebe. До токенів, споріднених з цією лемою, належать: liebe, 

einzigliebes, gegenliebe, geliebt, geliebte, geliebten, geliebter, geliebtes, 

geliebtsein, geliebtwerden, liebbaren, liebend, liebende, liebenden, liebendste, 

liebenswürdigsten, liebesanfang, liebesbeziehungen, liebesbriefe, 

liebesgegenstand, liebeshymnen, liebesklagen, liebeskreise, liebeslaute, 

liebeslied, liebeslieder, liebesnacht, liebesnächte, liebespaar, liebesschlangen, 

liebeszeichen, liebevollen, liebgewann, liebgewannen, liebhaben, liebkosen, 

liebkosenden, liebkost, liebkosung, lieblos, liebsdier, liebste, liebsten, liebster, 

liebster, liebstes, liebt, liebte, mannesliebe, nächstenliebe, niegeliebten, unlieb, 

verliebt, verliebter. 

Ця консоціація є першою за показником релевантності суміжного 

вжитку (λ=121,63) з лемою Gott. Усього на корпус їх ужито 129 разів в 

одному контексті.  

До консоціацій даної лексеми належать: -antwort-, -gott-, -innen-, -

kind-, -lächel-, -mädchen-, -mann-, -mitt-, -nacht-, -nicht-, -rose-, -sehn-, -steh-, 

-welt-, -wurzel-.  

Загальномовні: GOTT, NACHT, SEHNEN. 

Опосередковано асоційовані: KIND, LÄCHELN, MÄDCHEN, MANN, ROSE, 

WELT. 

Так, унікальними для КР є: ANTWORT, INNEN, WURZEL. 
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Рис. 3.2. Мережа консоціацій LIEBE у КР. 

 

3.1.2.2. Tod. Список токенів: Tod, Frühingstod, kindertod, todblass, 

todes, todesangst, todesdunkel, todeserfahrung, todesfrucht, todesweh, 

todgedüngten, tödlich, tödliche, todlos. 

Лексема Tod має численні консоціації: -alt-, -angst-, -blass-, -bleich-, -

denk-, -dunk-, -end-, -engel-, -erd-, -frucht-, -gott-, -hand-, -haus-, -herz-, -

himml-, -kern-, -kind-, -land-, -leb-, -leis-, -licht-, -mann-, -mensch-, -mitt-, 

Mitte, innen, -mord-, -mutter-,  -raum-, -rot-, -sag-, -schau-, -schreck-, -schweig-

, -seh-, -sprech-, -steh-, -stimm-, -tag-, -weiss-, -zeit-. 

Загальномовні: ALT, ANGST, DUNKEL, ENDE, ENGEL, KIND, LEBEN, MANN, 

MENSCH, MORD, SCHRECKEN.  

Опосередковано асоційовані (якщо опосередковану асоційованість 

реалізовано лише через один контекст, його подано в дужках): ALT, BLASS, 

BLEICH, DENKEN (Leben), ERDE, GOTT, HAND, HAUS, HERZ, LAND (Vaterland), 

LEISE, LICHT (Schatten), MITTE, MUTTER, ROT (через Liebe), SPRECHEN, 

STIMME (plötzlich), TAG, ZEIT, KERN (Liebe).  

Унікальні для КР: FRUCHT (і найвище підтвердження має консоціація 
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саме з цим ХК: λ=19,62), HIMMEL, KERN, RAUM, SAGEN, SCHAUEN, SEHEN, 

STEHEN, WEIß, SCHWEIGEN. Зауважимо, що попри синонімію з іменником 

Stille, який належить до асоціатів лексеми Tod згідно даних корпусу 

DWDS, лексему Schweigen не підтверджено як таку, що може асоціюватися 

з Тоd загальномовним вжитком, тобто ці синонімічні лексеми 

характеризуються різною сполучуваністю в німецькій мові. У текстах 

Рільке натомість можна простежити вжиток обох лексем в коокуренції з 

Tod: 

 an dessen Türe schon der Tod steht still (1895); 

halb im Schutt versunken, Todesschweigen (1896); 

Und nur der schweigsame Tod, der weiß, was wir sind  und was er immer 

(1922). 

Схему консоціацій ХК TOD графічно представлено на рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Мережа консоціацій TOD у КР. 

 

 

3.1.2.3. Himmel. Список токенів: abendhimmel, abendhimmeln, 

frühlingshimmel, gegen-himmel, götterhimmel, hetärenhimmel, himmel, 

himmelbett, himmelbett, himmelblaue, himmelblaus, himmelfahrendes, 
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himmelfahrt, himmelfahrt, himmelfahrtstage, himmeln, himmels, himmels-

lichtung, himmelsachsen, himmelsbogen, himmelspol, himmelsrain, 

himmelsrand, himmelsstrich, himmelswarte, himmlisch, himmlische, 

himmlischen, klage-himmel, morgenhimmel, nachthimmel, regenhimmel, 

silberhimmel, sommerhimmel, sternenhimmel, vorhimmel. 

Консоціації HIMMEL: ALT, ENGEL, ABEND, BLASS, TRAUM, WORT, AUGE, 

MEER, STADT, ANTWORT, LANDSCHAFT, RAUM, WORT, LANGSAM, TOD.  

Загальномовні: MEER.  

Опосередковано асоційовані: ENGEL (blau, Erde, Hölle, Wolken, 

Heiligen); Abend (heiter, Entdeckung); WORT (nichts als, klar), AUGE (blau, 

leuchten, Farbe, wie Sterne, öffnen); STADT (Meer), ANTWORT (klar), 

LANDSCHAFT (Meer, Weite, Farbe, Wüste); RAUM (erhellt, Farbe, freiem, leer, 

Weite); WORT (klar, nichts als).  

Унікальні для КР: ALT, BLASS, TRAUM, LANGSAM, TOD. 

 

Рис. 3.4. Мережа консоціацій HIMMEL у КР. 
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3.1.2.4. Baum. Список токенів: aderbäume, althaeabäumen, affelbaum, 

apfelbaumrinden, aufbäumen, aufbäumt, baum, baume, bäume, baumes, 

baumgarten, baums, bäumt, bäumten, birkenbäume, blürenbaum, blütenbaum, 

brotfruchtbaum, christbaumzimmers, feigenbaum, gebäumt, kirschbäume, 

lieblingsbaum, lindenbäumen, mastbaum, nußbaum, nußbaums, nussbaum, 

nussbaums, nußbäume, nussbäume, obstbaum, obstbäumchen, obstbäumen, 

ölbaum, ölbaumgarten, pflaumenbaum, stammbaum, tränenbäumens, 

weidenbäumen. 

Консоціації BAUM: BLÜHEN, BLÜTE, FRUCHT, HERR, LANDSCHAFT, LIEBE, 

NICHT, NUß, RAUM, REIF, SCHAUEN, SEHNEN, TRAUM, WELT, ZEIT, ZWEIG. 

Загальномовні: BLUME, BLÜTE, ZWEIG.  

Опосередковано асоційовані (третій член асоціації, контекст, за 

DWDS подано в дужках): LANDSCHAFT (Baum, Blumen, Grün, Pflanzen, 

Stamm); FRUCHT (Apfel, Erkenntnis, Blätter, Sträucher, Laub, Gras, Rnde, 

Wurzeln); HERR (Alter); NUß (Blätter, Früchte, Wurzeln, Äpfel); RAUM (kahl); 

REIF (Zweige). 

Унікальні для КР: SCHAUEN, SEHNEN, TRAUM, WELT, ZEIT.  

Природоморфні, а саме, дендрологічні консоціації у КР мають 

відносний відповідник у DWDS, що пояснюється тематичною єдністю цих 

лексичних одиниць; природоморфні та деякі якісні асоціації можуть мати 

спільний контекст в обох корпусах, тож їх можна вважати такими, що є 

пов’язаними з загальномовними асоціаціями; однак екзистенційні та 

хронотопні консоціації ХК BAUM у DWDS не мають достатньо значимого 

підтвердження, що можна вважати доказом нетиповості / периферичності 

їх для асоціативної мережі концепту BAUM у німецькій МКС і 

підтвердженням унікальності даного асоціативного зв’язку, реалізованого у 

поетичних текстах Р. М. Рільке. 
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Рис. 3.5. Мережа консоціацій BAUM у КР. 

 

3.1.2.5. Dunkel. Список токенів: dunkel, dunkelblaus, dunkelbraunen, 

dunkelbunten, dunkele, dunkelem, dunkeles, dunkelgestrichenen, dunkelgroßen, 

dunkelheit, dunkelnden, dunkelnder, dunkelndes, dunkelrotem, dunkelsein, 

dunkelstem, dunkelsten, Dunkelstunde, dunkelstunden, dunkelt, dunkeltiefe, 

dunkeltiefen, dunkle, dunklem, dunklen, dunkler, dunkles, traumdunklen, 

verdunkelnd, verdunkelte, verdunkelter, verdunkeltwerden, Verdunkelungen.  

Консоціації dunkel: GOTT, TOD, STADT, GESICHT, ROSE, MANN, SPIEGEL, 

WURZEL, KIND, LICHT, BLICK. 

Загальномовні: TOD, GESICHT.  

Опосередковано асоційовані (третій член асоціації, контекст, за 

DWDS подано в дужках): GOTT (mystisch, Licht, Existenz, Unterwelt, gnädig); 

STADT (Straßen, Bühne, Zukunft); MANN (gehüllt in, Opfer, Gesicht, wie 

Baum,gebracht, Tat, Tod); SPIEGEL (Unwissenheit, Gesicht, schimmern, schauen, 
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Seele, Magazin); WURZEL (Unwissenheit, tiefe, Bäume); KIND (Saales, Zukunft, 

Tod, Herkunft, gebracht, Opfer); LICHT (hell, Wolken, Haare, Augen, Schatten, 

dichten, Seite, still, warm, Farben, Himmel, Nacht, Raum, Vergangenheit, 

Mächte, Gestalten, Bühne, groß, Gang, düster, Zukunft, Grün, Blau, finstere, 

Wald); LICHT (Helligkeit, verborgen, Kälte, Stimme, werfen, fällt, Augen).  

Унікальні для КР: ROSE.  

 

 

 

Рис. 3.6. Мережа консоціацій DUNKEL у КР. 

 

3.1.2.6. Wurzel. Список токенів: wurzel, riesenwurzel, wurzeldnen, 

wurzelhaftes, wurzelknollen, wurzelkrallen, wurzeln, wurzelpfad, wurzelstreifen. 

Консоціації WURZEL: RING, BLUME, TIEFE, ZWEIG, LIEBE, ERDE, 

SCHWEIGEN, DUNKEL, FRUCHT, REIFE, LIEBE.  

Загальномовні: спільних асоціацій у двох корпусах не зафіксовано .  

Опосередковано асоційовані (третій член асоціації, контекст, за 



127 

 

 

DWDS подано в дужках): RING (Beschwörung, Krone); BLUME (Blätter, 

Blüten, Zweige, Kräuter, Sträucher, Pflanzen, Gräser, Bäume, Früchten, 

Romantik, Bösen); TIEFE (vermutet, geortet); ZWEIG (Blätter, Rinde, Stamm, 

Bäume, Blüten, Äste, Stengel, Zweige, abgeschnitten, Gras, Früchten, 

Stammbaums, Knospen, abschneiden, Halmen, Baumstämmen, Nadeln, 

Strauch); LIEBE (Hass, ausreißen); ERDE (ausgeortet, Pflanzen, Gras, Heimat, 

Steine); DUNKEL (Übel, Bäume, Tiefe); FRUCHT (Blätter, Rinde, Bäume, Knollen, 

Pflanzen, Zweige, Kräuter, Gras, ernähren, Nüssen, Beeren, Blüten); REIFE 

(Blüten, Zweige); LIEBE (ausreißen, Haß). 

Унікальні для КР: SCHWEIGEN.  

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Мережа консоціацій WURZEL у КР. 

 

Консоціативні відгалуження інших лексем у роботі не наведено, 

оскільки вони мають значно меншу кількість асоціатів. Їх репрезентовано у 

загальній мережі консоціатів. 

Порівняльний аналіз асоціацій окремих лексем-репрезентантів 

художніх концептів, які є частотними у КР, консоційованих з ХК GOTT 



128 

 

 

засвідчив, що тільки незначний відсоток їх підтверджено загальномовним 

ужитком. Це є вагомим аргументом на користь унікальності даного 

художнього концепту і його реалізації у ПКС Рільке. 

Рис. 3.8. Загальна мережа консоціацій КР. 

Між центрами тяжіння мережі можуть виникати вузли, які є 

консоційованими з кількома з основних центрів. Це є підтвердженням 

асоційованості цих одиниць у ПКС Рільке. Так, лема SCHWEIGEN є 

асоційованою водночас із GOTT, WURZEL, ANTWORT i TOD (рис. 3.9).   

 

 

 

Рис. 3.9. Мережа консоціацій SCHWEIGEN у КР. 
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До інших прикладів можна віднести лему ENGEL, котру 

консоційовано одночасно з HIMMEL, TOD і GOTT; ROSE, котру асоційовано з 

DUNKELHEIT, GOTT і LIEBE, і опосередковано — з TOD; LICHT, котра є 

регулярним коокурентом як GOTT, так і TOD, DUNKELHEIT і GESICHT. 

3.1.3. Етапи входження консоціації до семантики художнього 

концепту. Поетичний текст є текстом унікальним. Він постійно 

знаходиться у відцентровому русі, у русі від мовної норми до варіанту. 

Вище було продемонстровано, що всі частотні консоціації ПКС Рільке 

водночас демонструють зв'язок з німецькою МКС та відхилення від неї. 

Нерівномірний ужиток лексем у різні періоди, а також збагачення 

поетичної мови Рільке в пізніші періоди, яке відмічалося багатьма 

дослідниками (і сповільнило переклад пізніх поезій українською мовою, на 

відміну від ранніх поетичних творів), є свідченням розвитку консоціацій, 

який було простежено та проаналізовано. 

Реалізації асоціативних зв'язків, які за своєю природою близькі до 

метафори, можна простежити на прикладі реалізації лексичної одиниці 

dunkel, яка є однією з перших повністю оформлених консоціацій ХК GOTT. 

Саме тому ця лема є одним з найпродуктивніших прикладів подальшого 

перенесення сакральної семи: більшість лексем, консоційованих зі словом 

Gott консоційовані з лемою DUNKEL. Можна припустити, що всі слова, 

консоційовані з лемою DUNKEL, є також консоційованими зі словом Gott, а 

лема DUNKEL, відповідно, є носієм семи сакрального. Тобто можна вважати, 

що відбувся сигніфікативний зсув, і подальший самостійний ужиток леми 

DUNKEL можна вважати випадком імпліцитної присутності ХК GOTT через 

активацію асоціативного зв'язку, викликаного його консоціатом.  

Лема DUNKELHEIT є однією з найприкметніших консоціацій ХК БОГ 

ПКС Рільке. Її семантика істотно віддаляється від загальноприйнятої, адже 

на чільне місце в структурі значення частотних лексем у ПКС Рільке 

виходить зазвичай периферичне (якщо взагалі присутнє) в МКС сакральне 
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значення. Ми ставили собі за мету шляхом аналізу ряду місць у тексті, де 

виринають слова, спільнокореневі до dunkel, відшукати такі, що 

експліцитно демонструють зв'язок ХК GOTT та DUNKELHEIT на 

текстовому рівні, а також показати, як відбувається поступова імплікація 

цього зв'язку. Ми вважаємо, що постійний ужиток лексем сумісно є 

свідченням їх асоційованості. Регулярність такого вжитку приводить до 

виникнення сильних синтагматичних зв'язків, появи колокативних сил між 

лемами і подальшого закріплення асоціативного зв'язку.  

Ключовий матеріал КР, який можна вважати вузловим при аналізі 

консоціації GOTT – DUNKELHEIT, репрезентовано у збірці “Книга годин”, у 

другому її вірші, де постульовано консоціативний зв’язок:   

mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe 

von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken
1
 [Вірш 328, 1899]. 

Водночас можна спостерегти активацію ще однієї консоціації ХК GOTT – 

WURZEL (коріння), поряд з якою у даному контексті реалізовано ще одну 

консоціацію – BAUM (дерево). 

3.1.3.1. Суміжний ужиток з ключовим словом простежено на 

словах, спільнокореневих зі словом “темрява”, які вжито разом зі словом 

“Бог” або з прийменником, який його заміщує (нульова імплікація, 

колокативний ужиток) у ролі: 

1) частини складеного іменного присудка: Mein Gott ist dunkel und wie 

ein Gewebe / von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken [Вірш 328]; 

2) присудка (dunkeln - “темніти”), де лексема “Бог” є підметом: Gott 

aber dunkelt tief [Вірш 375, 1899]. 

Частиною нульового рівня метонімічного перенесення можна 

вважати той випадок, коли слово “Бог” замінюється займенником. Зі 

зникненням буквального вираження слова виникає перший рівень 

імплікації, однак сигніфікативний зсув усе ще не спостерігається у ролі: 

1) частини складеного іменного присудка: 

                                                 
1
  «Мій Бог – темний, і немовби плетиво сотень корінь, що мовчазно п’ють» (переклад наш  – К.Б.).  
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Du bist so dunkel; meine kleine Helle / an deinem Saum hat keinen Sinn 

[Вірш 352, 1899]; 

2)  додатка (“темрява”): jetzt dauert deine Dunkelheit um deinen sanften 

Sieg [Вірш 368, 1899].  

3.1.3.2. Ужиток консоціації із замінником ХК GOTT. Наступним 

рівнем сигніфікативного зсуву й імплікації ознаки ми вважаємо 

дистрибуцію леми DUNKELHEIT у синтаксичному зв'язку в тих 

контекстах, де замість леми GOTT ужито лексеми, які позначають частини 

тіла “Бога” разом з присвійним займенником “твій”. На цьому рівні 

імпліцитно присутню консоціацію Gott  усе ще легко виокремити, хоча 

вона вже не називається прямо. Для такого вживання пресупозитивного 

маркера “темний” (або спільнокореневих з ним) характерні наступні 

синтаксичні ролі, репрезентовані як: 

1) частина складеного іменного присудка: 

Ganz dunkel ist dein Mund [Вірш 353, 1899]; 

2) обставина: 

Doch willst du mich vor deinem Angesicht, aus dem sich dunkel deine 

Augen heben [Вірш 403, 1899]. 

Другим рівнем сигніфікативного зсуву й третім рівнем імплікації ми 

вважаємо випадок, коли завдяки прийменнику du зберігається очевидність 

того, що означуване консоціацією DUNKELHEIT – це ХК GOTT, однак 

формально означуване вже не представлене лексемою GOTT або 

спільнокореневим з нею словом.  Відповідно, активація асоціативного 

зв'язку може не відбуватися у читача, оскільки одне зі слов-стимулів 

відсутнє, а нервовий ланцюжок  між DUNKELHEIT i GOTT не сформований 

МКС. На даному етапі починається розбіжність ПКС Рільке й МКС 

німецької мови, відповідно, виникає ймовірність “затемнення” метафори. У 

таких конструкціях консоціацію DUNKELHEIT нерідко вжито у 

прикметниковій формі в синтаксичній ролі означення: 

dich, großes dunkelndes Gewicht / an mir und an der Welt [Вірш 368, 
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1899]; 

Du dunkelnder Grund [Вірш 385, 1899]; 

du dunkles Netz [Вірш 385, 1899]; 

Du bist der dunkle Unbewußte / von Ewigkeit zu Ewigkeit [Вірш 362, 

1899]. 

Такий самий рівень імплікації (разом з прийменником du), але на 

наступному, третьому рівні сигніфікативного зсуву засвідчують приклади, 

які характеризують дії Бога. Змінюється частина мови, до якої відноситься 

консоціація, і разом з цим стає на одну мінімальну дистинктивну ознаку, 

яка поєднує означуване з вихідним ХК GOTT, менше. А значить, активація 

асоціації стає ще менш імовірною. У випадку з пресупозитивною 

характеристикою дії Бога ми маємо слово “темний” у синтаксичній ролі 

обставини: Du kannst mich dunkel unterscheiden von jenen Dingen, welche 

knien. Хотілося б особливо наголосити на тому, що зі зростанням рівня 

імплікації та ступеня сигніфікативного зсуву консоціативний зв’язок у 

свідомості автора тільки підсилюється. 

3.1.3.3. Повне зрощення. Наступним, і останнім, четвертим рівнем 

сигніфікативного зсуву та імплікації ми вважаємо випадок, коли 

формальних зв'язків пресупозитивного маркера з концептом БОГ не 

залишається, однак зв'язок з ХК БОГ наявний, що тією чи іншою мірою 

видно з контексту. У цьому випадку пресупозитивний маркер “темний” 

виступає позначенням “обожествлення” означуваного. Саме на цьому рівні 

імплікації проявляється код мови Рільке, і зникає очевидний асоціативний 

зв'язок пресупозитивного маркера з пресупозицією, у випадку з маркером 

“темний” – з концептом БОГ. Виключно на цьому рівні може 

спостерігатися остаточний ступінь зрощення пресупозитивного маркера з 

означуваним, що проявляється в композитних формах, наприклад: Ich liebe 

meines Wesens Dunkelstunden, / in welchen meine Sinne sich vertiefen.  

Враховуючи вище сказане, meines Wesens Dunkelstunden з останньої 

цитати можна трактувати як години в житті людини, які позначені 
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присутністю Бога, “обожествлені години”, інакше кажучи – молитва або 

усамітнення, присвячене Богові. Зазначимо, що саме цей рівень 

метонімічного зміщення та імплікації є таким, що найлегше пориває з 

концептом БОГ у свідомості реципієнта, тобто, позбавляється від другого 

імпліцитного пресупозитивного значення й сприймається лише на одному 

рівні – буквальному.  

На такому рівні метонімічного зміщення відбувається остаточне 

закріплення асоціації між поняттями й стає можливою заміна одного слова 

його консоціатом. Якщо звернутися до тропеїчної мови, то можна сказати, 

що ми спостерігаємо свого роду механізм перетворення одного слова на 

символ асоційованого з ним. Однак на відміну від звичайної методології 

дослідження символів, де важлива констатація його наявності й переважає 

розуміння системи "символ - позначуване" як бінарної системи, нас більше 

цікавить регулярна реактуалізація символізованого в тексті через 

постійний ужиток його консоціацій і постійний рух до конденсації 

експліцитних символів, до сугестії через суміжне їх вживання, що 

перетворюється на майже обов'язкову форму вираження – семантичну 

преференцію. Консоційовані слова вживаються поряд, імплікуючи 

ключовий ХК тому, що вони не можуть вживатися окремо. Вони вимагають 

присутність решти (або хоча б частини решти) консоційованих елементів у 

будь-якій послідовності, на, можливо, чималій відстані, для того, щоб 

повністю реалізувати свій імплікований семантичний потенціал. 

 

3.2. Контекстуальні характеристики консоціацій ХК GOTT у 

DWDS і КР 

 

3.2.1. Загальномовні консоціації ХК GOTT. Визначення 

контекстуальних асоціацій лексеми-репрезентанта ХК GOTT у DWDS 

уможливило розкриття асоціативних граней даного концепту й 

виокремлення певних сем, притаманних йому в нормативному вжитку. Їх 
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порівняння дало можливість стверджувати індивідуальний та 

загальномовний характер ХК GOTT у ПКС Р. М. Рільке. Складено три 

таблиці, залежно від ступеня можливості співвіднесення асоціації у DWDS 

з консоціаціями в КР:  

1. Консоціації, що так чи інакше репрезентовано в обох корпусах.  

2. Асоціації леми GOTT, притаманні німецькій МКС за даними 

DWDS, які присутні в КР, однак не належать до підтверджених консоціацій 

ХК GOTT. 

3.  Консоціації ХК GOTT, відсутні в DWDS серед асоціатів GOTT. 

За основу порівняння взято структуру асоціацій GOTT у DWDS і 

прокоментовано даними з КР. Підкреслено ті консоціації, які зустрічаються 

серед асоціацій GOTT у DWDS: 

Таблиця 3.1 

Консоціації, присутні повністю або частково в обох корпусах 

№ DWDS КР 

1. Філософське розуміння постаті 

Бога. 

Присутні в іншій формі: DING, 

DASEIN, DASTEHN.  

2.  Релігійна традиція: християнство. Присутні: LIEBE, GLAUBEN, HIMMEL, 

ENGEL, GEIST, SÜNDE. 

4.  Авторитарні асоціації Присутні:  HERRLICH, SCHRECKLICH, 

MÄCHTIG. 

5. Характеристика або дії віруючих Присутні: GLAUBEN, MENSCH. 

 

Отже, можна стверджувати часткову співвіднесеність асоціативних 

граней ХК GOTT у DWDS у тих галузях, які стосуються релігійного та 

філософського розуміння концепту GOTT. 

Стосовно окремих лексем можна стверджувати з упевненістю, що 

їхнім ужитком Рільке завдячує МКС свого часу. Зокрема це стосується 

Herrgott, оскільки при порівнянні різниця в частотностях ужитків у 
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корпусах КР і DWDS не є значимою. Деякі з колокацій, попри високу 

частоту в обох корпусах, все одно виявляються релевантними в 

досліджуваному корпусі, засвідчуючи тим самим свою важливість для 

Рільке. Особливо це стосується колокації Lieber Gott, перший член якої 

виходить на перше місце за асоційованістю в DWDS як за чистою 

частотністю, так і за асоційованістю в КР, що підтверджує, наскільки цей 

загальномовний вираз був значимим для автора. Також є лексеми, які 

вживаються дуже часто у Рільке за чистою частотністю, однак за 

статистичними даними значно (релевантно) частіше – у референтному 

корпусі. Передусім це стосується дієслів, навіть тих, які консоційовані з 

центральним ХК ПКС Рільке – БОГ (sehen, machen, antworten). Ми 

вважаємо таке явище аргументом на користь того, що задля підвищення 

образності, метафоричності й виразності поетична мова прагне 

конденсувати образи в іменниках та складних словах, відмовляючись від 

менш емоційно навантажених частин мови або додатково навантажуючи їх 

через новотвори. 

Велика кількість природних і просторових лексем, консоційованих з 

лемою GОТТ, унаочнюють пов'язаність ХК GOTT Рільке зі світовим 

простором. На відміну від традиційного (передусім християнського) 

уявлення про Бога, який міцно закріплений за “потойбічним” світом, доказ 

чого, згідно до нашої методології, ми вбачаємо в таких просторових 

асоціаціях лексеми Gott, які пояснюються традиціями певної релігії або 

поклоніння (im Himmel, in Tempel, Tempel für, nach Walhall, in Walhall), та 

відповідно до уявлень Рільке, ХК GOTT не виноситься за межі одного 

світу. Серед просторових консоціацій лексеми Gott майже відсутні подібні 

“локуси” його місцезнаходження. Єдиний, що повторюється в обох 

корпусах, досліджуваному й референтному, – Himmel – нерідко 

заперечується контекстом як християнське місцезнаходження Бога (leeren 

Himmel (2), im Himmel begruben, zurück in den Himmel will), або вживається 

разом з лексемою Gott у множині або в жіночому роді на нехристиянський 
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манер. На нашу думку, така закономірність згадки даної лексеми Himmel є 

доказом зв'язку ХК GOTT Рільке із загальномовним концептом, однак 

зв'язку суто генетичного й осмисленого інакше: 

der leeren Himmel nieder sein Wille schrie 

 und leise strömte, wie aus leeren Himmeln, wenn Gott gestorben ist 

 Den Athene-Tempel hinzuheben In den Götterhimmel Griechenlands 

und Formen kleiner Götter: Hausaltäre, Hetärenhimmel mit entzückten 

Göttern 

von  Gottes Gnaden und auf den Himmel zu und nirgends hin 

 unteren, wie die  Göttin, die den Himmel abhebt, von der Erde sich 

wegbiegend 

Stille in den Himmeln. Alle Heiligen folgten den Blicken Gottes 

ottes zorniges Wort. Aber nichts dergleichen geschah. Die Himmel hatten 

sie mitzogen über den Himmel hin: »Ist Gott denn dort?« fragte er. 

wo die Menschen  Gott im Himmel begruben, das ist wahr 

 Bei Gott ist eine andere Tapferkeit. Er kehrte in seine Himmel 

Der Gott, der uns in den Himmeln entfloh, aus der Erde 

wenn  Gott wieder zurück in den Himmel will, bittet der heilige 

Götter schreiten vielleicht immer im gleichen Gewähren, wo unser 

Himmel 

Як видно з наведених прикладів, “небеса” стають не фіксованим 

місцем перебування Бога, а осмислюються як простір, який Бог може 

займати або полишати. Знімається обов'язковий поділ світу на потойбіччя й 

посейбіччя релігійного світогляду, він починає сприйматись як єдине ціле, 

як єдиний простір – сакральний простір. 

Стосовно консоціації GEIST слід зауважити, що за своїм характером, 

за контекстом, у якому її уживано як суміжно з лемою GOTT, так і 

самостійно, вона є ближчою до філософського потрактування цього 

поняття, саме тому її віднесено до цієї групи. Однак можна припустити з 

високою ймовірністю, що вжиток леми GEIST розвинувся з релігійного 
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контексту, оскільки в ранніх віршах її нерідко було вжито у значенні 

“привид” та в супроводі релігійної лексики, що свідчить про те, що 

вихідним асоціативним контекстом лексеми Geist є релігійно-

християнський (загальномовна колокація der Heilige Geist), через що ми 

зараховуємо його до даної групи: Der Duft von welken Rosen schleicht her 

wie Geister toter Träume; Mitternacht tanzen all die Kindergeister auf den 

grauen Steinen sacht; Der Pfarrherr. Der liebt muntern Geist; Alles kommt und 

kreist immerfort um den heiligen Geist, um den gewissen Geist (du weißt).  

Останній ужиток цієї консоціації в колокації з heilig датовано 1914-м 

роком. Хіба що в “Сонетах до Орфея” знаходимо відлуння цієї колокації у 

трансформованому вигляді: Heil dem Geist, der uns verbinden mag. 

 

Таблиця 3.2 

Асоціації релігійного змісту, присутні в КР 

 

№ DWDS КР 

1. Характеристика або дії 

віруючих: правовірність, 

відступництво, єретицтво 

Серед консоціацій відсутні, 

однак присутні в корпусі: Opfer 

(30 загалом, 1 раз поряд з Gott), 

beten (109 загалом, 2 рази поряд 

з Gott), schwören (9), dienen (81 

загалом, 1 раз поряд з Gott ), 

Güte (26 загалом, 2 рази поряд з 

Gott). Frevel – не зустрічається 

взагалі. 

2.  Матеріальні предмети або дії, 

пов'язані із сакральними 

культами 

Серед консоціацій ХК GOTT у 

КР не представлено, частково 

представлено в корпусі. 
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№ DWDS КР 

3. Містичний досвід Серед консоціацій ХК GOTT у 

КР не представлено, частково 

представлено в корпусі: 

Offenbarung (26). 

 

Велика кількість загальномовних асоціацій, які є характерними для 

асоціатів Gott у DWDS, переважно ті, що стосуються саме релігійного або 

культового характеру лексеми Gott, у КР присутні, однак не вживаються 

разом з лексичною одиницею Gott. 

Попри те, що слово “Бог” у загальномовному вжитку є сильно 

проасоційованим зі словом ALLMACHT (Х=12.0), яке корелює з полем 

концепту БОГ, ХК БОГ у ПКС Рільке не демонструє такої залежності. У КР 

цілком відсутнє слово ALLMACHT, навіть не на релевантній відстані від 

слова "Бог", а спільнокоренева лексема MACHT вживається в КР істотно 

рідше, ніж у референтному корпусі. Поряд зі словом GOTT лексема Macht 

уживається лише двічі, 1914-го й 1925-го року, коли відбувається чергове 

суттєве переосмислення ХК БОГ. 

Поетичнi збiрки Р. М. Рiльке містять значну кількість християнських 

релiгiйних контекстів. Зокрема, про це свідчать назви його поетичних 

творiв (“Книга годин”, “Життя Дiви Марiї”, “Книга життя чернечого”, 

“Книга прощ”). До того ж його твори характеризує масив релiгiйної 

лексики, яка належить до християнського словника (у дужках подана 

кiлькiсть згадок на корпус): Gott (428, активно вживається протягом усiєї 

творчостi, найбiльше – на зламi столiть та останнього перiоду життя), 

Engel (156, рiдше – у раннiй поезiї, найбiльше 1912-го та 1922-го, 14 i 19 

вiдповiдно), Kirche (55, лише двiчi пiсля 1910-го), Gebet (32, тiльки 1 раз 

пiсля 1910-го), Maria (21, часто виступає у назвi), Jesus (20, жодного разу в 

назвi, трапляється лише до 1910-го), Kloster (10, ужито тiльки до 1910-го), 
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Pilger (8), Mönch (5, до 1910-го), Christus (8, до 1915-го), Dom (5, до 1913-

го), Moses (3, до 1915-го), Sobor (1, 1899). Отже, можна вiдстежити 

закономiрнiсть: центральний ХК GOTT залишається у фокусi уваги поета 

протягом усiєї його творчостi. Він кульмiнує не тiльки у ”Книзi годин“, а й 

у ”Мальте“, ”Нових поезiях“ i  є достатньо репрезентованим у найпiзнiших 

збiрках. Натомість бiльшiсть маркерiв суто християнської доктрини 

зникають до 1920 року. Тут же слiд згадати про те, що окремi 

”нехристиянськi“ концепти, яких не так багато, але якi мають велике 

значення (наприклад, стоять у заголовку вiрша), залишаються до 1922 року: 

Orpheus (6, з’являється 1907-го i входить до назви найпiзнiшої збiрки), 

Buddha (3, i тричi у назвi вiрша, 1907–1908), Apollo (2, 1907 – 1908, обидва 

рази в заголовку), Hermes (1, 1907, у назвi), Eurydike (1, 1907, у назвi). На 

користь цiєї тези свiдчить маловiдомий факт про захоплення поета 

Кораном i мусульманством. У вiтчизнянiй і російській науковiй лiтературi 

чимало написано про те, що Рiльке знайшов образ Бога завдяки подорожi 

на Русь (до України та Росiї), однак мало хто згадує про те, що у своїх 

(щоправда, значно пiзнiших) листах вiн з не меншим захопленням 

вiдгукувався про мусульман, як про тих вiрян, у кому вiн удруге спостеріг  

релiгiйне таїнство, мiстичний екстаз тотального злиття з Богом, який так 

захопив його в українському народi й призвiв до кардинального зламу у 

його свiтобаченнi. 

Однак маркери християнства не належать до ядра художнього 

концепту БОГ, що може засвiдчити їх експлiцитне евалюативне 

наповнення. Так, християнських монахiв-самiтникiв може бути подано в 

негативному свiтлi. У другiй частинi “Книги годин” (“Книзi прощ”) у поезії 

„Weißt du von jenen Heiligen…“  поет перепитує Бога, чи не забув вiн, 

часом, про тих скоцюрблених висохлих “ембрiонiв”, якi у пошуках його 

благостi закопались глибоко в землю, подалi вiд життя: 

Sie saßen rundgekrümmt wie Embryos  

mit großen Köpfen und mit kleinen Händen  
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und aßen nicht, als ob sie Nahrung fänden  

aus jener Erde, die sie schwarz umschloß [Вірш 413, 1901]. 

Церкви із сакрального мiсця молитви можуть перетворюватися на 

в’язницi для Бога:  

Kirchen, welche Gott umklammern  

wie einen Flüchtling und ihn dann bejammern  

wie ein gefangenes und wundes Tier  [Вірш 417, 1901]. 

Дані табл. 3.2 і табл. 3.3 згідно з теорією про консоціації Шпербера 

можна трактувати наступним чином: самий  факт наявності частотних 

асоціацій лексеми Gott у DWDS є свідченням приналежності Рільке до 

загальномовної традиції розуміння концепту GOTT. Йому відомі ті 

асоціативні грані, які закладено німецькою МКС, однак до його ПКС у 

прямому вигляді вони не входять. 

3.2.2. Індивідуальні асоціативні репрезентації ХК GOTT у КР. 

Однак найбільший інтерес становлять ті консоціативні репрезентації ХК 

GOTT, які не знайшли вираження у DWDS, а отже, які є відхиленням від 

мовної норми – варіантом.  Їх репрезентовано у табл. 3.3: 

 

Таблиця 3.3 

Консоціації ХК GOTT, відсутні в DWDS  

№ DWDS КР 

1. У корпусі DWDS серед асоціацій не 

виявлено 

Природоморфні: ERDE, LAND, 

HIMMEL, MEER, WELT, STADT; 

Дендрологічні: NATUR, AST, 

BAUM, ZWEIG, REIFEN, WURZEL. 
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№ DWDS КР 

2.  

 

У корпусі DWDS серед асоціацій не 

виявлено 

Хронотопні : KREISEN, KREIS; 

ZEIT, ABEND, BEGINN, ENDE, 

EWIG, LANGSAM, NACHT, TAG. 

3. У корпусі DWDS серед асоціацій не 

виявлено 

Антропоморфні консоціаці: 

BLICK, GESICHT, HAND, HERZ, 

LÄCHELN, LACHEN, ALT. 

4.  У корпусі DWDS серед асоціацій не 

виявлено 

Індивідуально-метафоричні 

консоціації: SPIEGEL. 

 

5. У корпусі DWDS серед асоціацій не 

виявлено 

Актантні консоціації: BAUEN, 

MACHEN, GLAUBEN, SCHAUEN, 

SEHEN, MALEN. 

 

Те, що у ПКС Рільке серед консоціацій GOTT зустрічається певна 

кількість асоціацій, характерних для німецької МКС, а саме тих, які так чи 

інакше пов'язані з християнством, можна вважати опосередкованим 

підтвердженням правильності обраної нами методології, оскільки повний 

розрив із цією лексикою був би малоймовірним. Той же факт, що 

християнські асоціативні репрезентації ХК GOTT представлено в КР у 

значно меншому обсязі, ніж у DWDS, натомість цей ХК має велику 

кількість інших консоціацій, дає підстави стверджувати, що наповнення 

ХК GOTT Рільке є значною мірою індивідуальним, не християнським, але 

сакральним.  

3.2.3. Джерела виникнення консоціації.  Спираючись на результат 

порівняння дистрибуції консоціацій ХК GOTT у КР та DWDS можна 

з'ясувати, які з них мають загальномовне походження.  З'ясовано, що в 

усталених групах слів можна говорити про асоціативний зв'язок. Таким 
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чином, повторюваність груп слів, розташованих поруч, може бути 

достатнім доказом спорідненості означуваних концептів у ККС (ХК у ПКС 

відповідно). Водночас, згідно теорії про суміжність ужитку як джерело 

виникнення асоціації, такий суміжний ужиток тільки закріплює й підсилює 

асоціацію. 

Більшість частотних лексем КР вживаються не тільки як окремі 

лексичні одиниці, а й входять до складених слів, нерідко вжитих лише один 

раз. Однак постає питання, чи варто частини цих слів включати до переліку 

можливих консоціацій ключового слова як підтвердження їхньої 

образності. 

Через специфіку німецької мови слова можуть сполучатися в одне 

дуже легко. Тобто, складене слово може бути аналогом словосполучення в 

українській мові, що було запропоновано німецькими корпусними 

лінгвістами. Ступінь асоційованості між коренями складеного слова, 

відповідно, вираховується за тими ж критеріями, що й між 

словосполученнями. При цьому до уваги можна брати не тільки леми 

(відповідники досліджуваного кореня) та словоформи, а й їхні композити, 

оскільки теоретично на місці композита у багатьох випадках може стояти 

відповідний симплекс [261, с. 111—112]. 

Тож композити досліджуваного слова безперечно повинні бути 

включеними до досліджуваних консоціацій. Слід зауважити, що через 

особливості об'єкта дослідження, особливу увагу має бути приділено 

оцінці емотивного навантаження на новостворене слово, оскільки воно є 

важливою характеристикою поетичного тексту. Найвиразніше 

акумульовано образність складними словами у тих випадках, коли: 

 1. Усі залучені корені слів (або частина їх) є консоційованими між 

собою: Christbaumzimmers (Christ як іпостась Бога, консоційована з Baum), 

götterbildermarmorweiße, blütenblassen (асоційовані між собою та з групою 

Blume), heiligblühn. 

 2. Залучені корені слів є консоціатами не залученого до композиту 
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слова: Nussbäume (Nuss, Kern асоційовані зі словом “Бог”, так само з ним 

асоційоване й слово Kern), Blütenbaum, Rosen-Innere, Innenraum, goldene 

Herznuß (gold у даному випадку не є частиною складного слова, однак воно 

нерідко вживається в консоціативному горизонті слова “Бог”, підсилюючи 

консоціативний зв'язок обох коренів складного слова). 

 3. Поєднання слів неочікуване, оксюморонне або виразно 

експресивне: Gottgebärerin, Tränenbäumens, Blütenschnein, Kaufmann. 

Коли залучені до складного слова корені знижують образну напругу 

та є словами, що не перетворилися в ПКС Рільке на ХК, то й слово-

композит можна вважати вжитим функціонально або описово: Handschuhe, 

Nachmittagssonne. Сюди ж можна віднести типові, частотні образи (у тому 

числі й метафоричного походження), які не є індивідально-авторськими, а 

зустрічаються порівняно часто в референтному корпусі: Mondnacht 

(LL=0,43 – нерелевантне). Здебільшого такі складні слова не демонструють 

релевантно частотний вжиток у КР. Така закономірність є підтвердженням 

прагнення поетичної мови до новотворів через вищу емоційну ємність 

оказіоналістичних новотворів у порівнянні з усталено-мовними. 

Композити, які належать до першої групи, тобто ті, чиї компоненти 

представлені виразно образними ХК і мають уже не описовий, не 

загальномовний, а самостійно-концептуальний характер (часто 

переміщуючись на останнє місце в структурі складного слова), ми 

пропонуємо називати концептопохідними або концептоформантними - за 

аналогією до лінгвістичного розуміння поняття "формант", оскільки в 

цьому випадку відбувається зміна лексичного й граматичного значення 

слова за парадигмою концептуального поля, консоціативної групи, до якої 

входить певний концепт. Особливо це правомірно у випадку роботи з 

корпусом німецькою мовою, де всі слова граматично потенційно 

поєднувані, а поетична мова підсилює семантичний поєднувальний 

потенціал. 

Таке розуміння складного слова логічно випливає з уявлення про 
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консоціацію і є способом розширення розуміння колокації та семантичної 

просодії в рамках німецької мови. Тож найпершим джерелом виникнення 

консоціації слід вважати сталі колоковані структури та складні слова, які 

існували в мові (і які засвідчено DWDS). Варто зауважити, що дуже високі 

показники релевантності консоціації здебільшого демонструють ті 

консоціативні конструкції, які, окрім самостійного вжитку, мають або у 

німецькій мові, або в поезіях Рільке стійку композитну форму чи стійку 

колокацію. Lieber Gott, Alter Mann, Leben und Liebe, Augenblick, Rosenblüte, 

Haus bauen, Tag und Nacht, Leben und Tod, Blütenbaum. 

Складне слово Rosenblüte  походить від сильно асоційованої 

колокації «Rosen blühen» (logDice = 10,2 з можливих 14 балів): 

Hände, welche Blüten banden,   

Blicke, welche die Rosen rot  

und die Menschen mächtig empfanden, [Вірш 537, 1900]. 

Колокацію Haus bauen (logDice = 10,2 з можливих 14 балів у DWDS, 

консоційованість λ=4,15 у КР) можна зустріти як у первинній формі, так і в 

рознесеній: 

Wer vermag es ein Haus zu bauen [Вірш 732, 1906];   

Und die Musik, immer neu, aus den bebendsten Steinen,  

baut im unbrauchbaren Raum ihr vergöttlichtes Haus [Вірш 732, 1906];  

Колокація Tag und Nacht у Рільке характеризовано дуже високою 

силою консоційованості (λ=88,7) і великою кількістю варіацій у вжитку:  

Kaum, daß aus dem Nachtkelch maijung  

stieg der Tag in rosgem Licht [Вірш 73, 1895]; 

Ich selbst bin jener alte Ahasver, 

der täglich stirbt um täglich neu zu leben;  

mein Sehnen ist ein nächtig-weites  Meer [Вірш 213, 1896]; 

Ich war so fremd und so verlassen, 

Dass ich nur tief in blütenblassen 

Mainächten heimlich selig war. 
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Am Tag trug ich den engen Ring 

Der feigen Pflicht in frommer Weise  [Вірш 140, 1896]; 

Die schwarze Nacht saß auf dem toten Tag  [Вірш 511, 1899 - 1900]. 

Асоційовані іменники Leben und Liebe, зафіксовані DWDS як сильно 

колоковані (logDice=9 з можливих 14 балів), у КР також двосторонньо 

консоційовано (λ=24,0). Можна констатувати вжиток цієї колокації у 

текстах Рільке: 

 prickelnd sickert aus opalnen Schalen! Trink jetzt! Die Liebe lebe! [Вірш 

215, 1896]; 

 in alten Gedichten steht - der Frühling: ›Licht und Liebe und Leben 

[Вірш 236, 1897]; 

Liebendste: ein Mörder ohne Messer? Und das Bedrohteste des Lebens: 

Lied? [Вірш 1402, 1926]. 

У цьому ж контексті можна згадати назву його першої поетичної 

збірки “Leben und Lieder“, яка, зважаючи на виразну алітерацію у 

прикладах вище, а також відсутність зафіксованої DWDS колокації Leben –  

Lieder (життя — пісні), може бути ще однією трансформацією колокації на 

основі звучання, а не значення. 

Дослідження поетичної мови передбачає таку форму організації 

лексичних одиниць, при якій усталені клішовані структури зустрічаються 

значно рідше, ніж у прозових художніх текстах, і ще рідше, ніж у 

нехудожніх (функціональних) текстах. До того ж поет обирає найменш 

заклішовану лексику, яка буде найгостріше й найменш "підготовлено" 

зчитана  аудиторією. Тож тенденція до уникнення усталених композитів 

(при цьому зі збереженням асоціативного зв'язку через ужиток 

нефіксованих структур) є, звісно, помітною: пара TOD, ANGST є таким 

прикладом. Так, композит Todesangst є настільки частотним й усталеним у 

німецькій мові, що, за свідченням DWDS, окрім прямого значеня “Angst 

vor dem Tod” (страх смерті), у нього розвинулося й переносне значення 

“sehr große Angst” (дуже великий страх – смертельний страх). 
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Асоційованість цих лем зберігається у Рільке: TOD і ANGST консоційовані в 

КР (λ=9,44). Однак композит Todesangst ужито лише 1 раз: 

und allein mit sich, mit Sorge, Angst, Gefahr und Tod [Вірш 319, 1898]; 

und warten angstvoll auf den Einlaßtag. Dort ist der Tod  [Вірш 431, 

1903]; 

jene Nächte nicht gewesen, da ich aufsaß vor Todesangst [MLB, 1910]. 

Подібним прикладом може бути композит Liebesnacht. За даними 

DWDS його складові є двосторонньо асоційованими (logDice=9 із 

можливих 14 балів), за період 1900 - 1926 рр. його вжито 10 разів. У КР 

леми LIEBE і NACHT також двосторонньо консоційовано (λ=4,8) за даними 

КР, варіації їх суміжного вжитку зустрічаються в текстах 43 разів, з них 

лише 2 рази у формі складного слова: 

Das ist das Zeichen toter Liebesnächte. / Fühlst Du die Rosen auf der 

Stirne sterben [Вірш 199, 1898]; 

zum erstenmal in dieser Liebesnacht. / Wir legten uns noch nie zusammen 

nieder [Вірш 553, 1906]; 

Denn er hing an solchen Reisenächten  / anders als an jeder Liebesnacht.  

[Вірш 692, 1906]; 

dir aus und ein gehn und öfters bleiben bei Nacht. Sehnt es dich aber, so 

singe die Liebenden; lange [Вірш 1138, 1922]; 

Doch selbst nur  eine Liebende -, oh, allein am nächtlichen Fenster ...  

reichte sie dir nicht ans Knie? [Вірш 1144, 1922]; 

O, wie werdet ihr dann, Nächte, mir lieb sein,  gehärmte. dass ich euch 

knieender nicht [Вірш 1147, 1922]; 

Gestirne ihren Gang beginnen durch die langsam aufgetane Nacht. 

Großer Stern der Liebes-Priesterinnen, der, von eigenem Gefühl [Вірш 1250, 

1924]; 

wieviel Morgen war in unsrer süßsten Nacht gelöst und übertraf die 

Nacht.  Alles ist den Liebenden  [Вірш 1309, 1924]. 

Підвидом асоціації загальномовного походження можна вважати 
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семантичну просодію. Значення виразу може закріплюватися не тільки за 

окремими його словами, а й за всією синтаксичною структурою. Подібне 

явище є більш характерним для прозової мови, якій притаманні усталені 

синтаксичні конструкції. Поетична мова за своєю природою менше 

схильна до створення синтаксичних зв'язок. Однак у КР є важлива 

синтаксична структура, яка нерозривно пов'язана з ХК GOTT: ich glaube 

an. Ця структура вживається у символі віри німецькою мовою й повністю 

звучить так (Нікейський символ віри, Bekenntnis von Nicäa): «Wir glauben 

an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren 

und Unsichtbaren». Існують символи віри, які використовують однину в 

перших рядках, наприклад, Староримський символ віри: «Ich glaube an 

Gott, den Vater, den Allmächtigen». У КР така синтаксична конструкція 

з'являється тричі: Ich glaube an Nächte [Вірш  336, 1899], Ich glaube an alles 

noch nie Gesagte [Вірш 337, 1899] і нарешті ich glaube an ihn [322, с. 155]. У 

перших двох випадках ми спостерігаємо поєднання синтаксичної асоціації  

з семантичною й з метонімічним зміщенням, оскільки в обох випадках у 

ролі непрямого додатка виступає консоціація ХК БОГ. 

Через те, що спостережені у Рільке консоціації не завжди можна 

відстежити в загальномовному корпусі, слід звертатися до інших, більш 

індивідуальних переживань, які можна вважати другим джерелом 

виникнення консоціацій, наприклад, безпосередній індивідуальний 

чуттєвий досвід. Не можна відкидати й опосередкований досвід, який міг 

стати джерелом виникнення консоціацій − через контакти, як безпосередні, 

так і літературні. Так, існує переклад Рільке цілого циклу поезій “Сонети з 

португальської” відомої англійської поетеси Е. Баррет-Браунінг, у яких у 

великому обсязі зреалізовано консоціації леми GOTT, притаманні Рільке 

(наприклад, Gott – Tod, Gott – Himmel, Gott – Leben, Gott – Meer, Gott – 

Dunkelheit). Переклади датовано 1908-м, але ж ці консоціації вже існували 

у Рільке більше десятиліття, хоча їхнє джерело невідоме. Окрім 

дослідження суміжних ужитків лексем у рамках поетичного доробку, 
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одним з можливих способів аналізу цього питання міг би стати 

контекстний аналіз листів Рільке, у яких він міг би сам свідчити про ті чи 

інші переживання (за умови, що ці переживання висвітлені в листах), або ж 

зіставлення КР з корпусами текстів, скажімо, інших письменників, у чиїх 

текстах можна констатувати подібні домінантні художні концепти.  

Тож за джерелом походження консоціації, можна виокремити такі її 

підтипи: 

1. Загальномовні консоціації, характерні для відповідної МКС і 

перенесені до ПКС автора. До них належать консоціації, що виникли з 

колокацій, кліше й інших подібних структур, які існують у МКС. 

2. Індивідуальні консоціації, заглиблені в ККС. Вони, ймовірно, 

мають переважно метафорично-новаторське походження й на рівні 

художнього тексту є безпосереднім відображенням ПКС автора. 

Походження цих консоціацій слід шукати не серед мовних явищ, 

оприявнених у МКС, а серед індивідуальних ужитків Р. М. Рільке. 

3. Консоціації міжавторські, або ж характерні для певних груп 

авторів. Варіантом таких консоціацій є консоціації, відображені в 

перекладах Рільке поезій Е. Баррет-Браунінг.  

3.2.4. Морфологічна характеристика консоціацій художнього 

концепту GOTT. У тому випадку, коли консоціація не є загальномовною, 

також спостерігається зворотня тенденція: консоціати нерідко 

перетворюються на композити. Так, композитами консоціативного 

походження є Rosennacht та Roseninnere. Якщо з прикметниками 

найчастіше відбувається їх субстантивація, то асоціація з дієсловами має 

дещо інший вигляд. Метонімічне зміщення й перенесення ознаки може 

відбуватися за двома напрямками: подібно до прикметника, через 

субстантивацію дієслова (sagen – du Uns-sagender [Вірш 554], schweigen – 

er, der Schweigende [Вірш 1192]) або через подальше метонімічне або 

метафоричне перенесення: sagen – Mund (Etwas vom Munde des Gotts, Вірш 

1315, 1924), singen – Orpheus (singender Gott), sehen – Auge, machen – Hand. 
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Характерною для КР особливістю дистрибуції спільнокореневих 

лексем є виразне надання переваги словоформам із заперечними афіксами 

в пізній період, особливо у 1924 - 1926 роках. Це стосується насамперед 

лексем,  консоційованих зі словом Бог. Так, лему SEHEN в останні роки 

дуже часто (до 20% випадків протягом 1924 - 1926 років) репрезентовано 

словоформами unsichtbar або unsichtbarkeit, і саме в консоціативному 

горизонті консоційованих зі словом "Бог" лексем: im unsichtbaren Kreisen 

kreisendes Königsherz (жовтень 1924-го, Вірш 1367); Wein an unsichtbarem 

Mund, Sturm in der Säule (1925, Вірш 1393); das sie in Eins sang, das 

Dichterherz?; Wind, unsichtbar, Windinnres (там само); Wem gehört er? 

Unsichtbar und stärker als das Haus (1926, Вірш 1405); Frühling, wie Lerchen, 

die ein ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft (1926, Вірш 1410). 

Інколи консоціація стає причиною появи паралельних омонімічних 

форм до вже існуючих. Лексеми Natur, natürlich є одними з центральних у 

КР, оскільки вони тісно пов'язані через цілу низку асоційованих слів з 

центральним ХК GOTT. Ці лексеми є спільнокореневими й можуть бути 

репрезентантами одного з домінантних напрямків асоціювання ХК GOTT  –  

Natur. Тому важливо відрізнити омонімічні форми natürlich у синтаксичній 

ролі вставного прислівника – десемантизованого, такого, що втратив 

зв'язок зі словом Natur, від того, що зберіг семантичний зв'язок з 

відповідним іменником. Після докладнішого аналізу всіх наявних випадків 

ужитку словоформ natürlich з'ясувалося, що: 

– усі прикметникові (флективні) форми зберегли семантичний зв'язок 

з лексемою Natur (вжито 5 разів на корпус); 

– десемантизована прислівникова форма зустрічається виключно в 

прозових текстах КР. У порівнянні з референтним корпусом, відзначається 

значна нестача вживання цієї лексеми в КР (10 418 у референтному корпусі 

проти 63 у КР, переважання вжитку в DWDS перевіряється з високою 

ймовірністю LL=25,6).  

Беручи до уваги прозовий характер референтного корпусу й 
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статистичні дані КР, ми вважаємо, що така форма може бути характерною 

для непоетичного тексту. 

– недесемантизована прислівникова форма зустрічається лише 2 

рази, у двох значеннях: "такий, що є природним, логічним, очікуваним, 

звичним" (Nun hatte er sich nicht, wie es doch natürlich gewesen) і в значенні 

"природний, той, що має всі риси природного" (Natur ist göttlich voll; wer 

kann sie leisten, / wenn ihn ein Gott nicht so natürlich macht. Вірш 945, 1913) – 

у поетичному тексті. 

Отже, прислівникова та прикметникова форми лексеми naturlich 

вживаються в різних контекстах, причому прислівникова форма переважає 

за частотністю, її основна синтаксична роль – вставне слово. На нашу 

думку, можна стверджувати, що два види вжитку natürlich вказують на 

паралельне існування двох омонімічних форм цього слова, зокрема й у 

значенні "природно". Ймовірно, такий вжиток є нерегулярним (оскільки 

його не зафіксовано словником Duden), і він може вказувати на вельми 

високу вагу ХК NATUR для Рільке, що спричинило появу в поетичному 

тексті такого нечастотного значення цього слова. 

Наслідком такого твердження є наступне: якщо ми спостерігаємо 

субстантивацію лексеми, яка вживалася разом з ключовим словом, ми 

можемо говорити про тенденцію до зменшення кількості мінімальних 

дистинктивних рис і про закріплення асоціативного зв'язку. Синтаксично 

це проявляється в спроможності заміщати новим проасоційованим словом 

вихідне. Найяскравіше це можна спостерегти на прикладі прикметника 

dunkel, який перетворюється на Dunkelheit (du, Dunkelheit aus der ich 

stamme). Якщо такий процес засвідчено, то можна з упевненістю 

стверджувати, що ці лексеми обопільно набули додаткових значень 

відповідно до теорії консоціацій. 
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3.3. Консоціативне моделювання ПКС Рільке 

 

3.3.1.  Консоціативні кластери в ХК ПКС Рільке. Аналіз зв'язків 

між консоціаціями ХК GOTT дав можливість встановити, що серед них 

теж можна спостерегти регулярну коокуренцію, тобто структура 

асоціативного поля ХК GOTT має вигляд не дерева, а мережевий характер. 

Така асоціативна характеристика художніх концептів ПКС Рільке є 

підтвердженням викладених у першому розділі дисертації тез стосовно 

функціонування мовного знака в поетичному тексті, про його глобальний 

зв'язок з цілим художнім твором.  

Однак таке функціонування ХК за відносно невисокої абсолютної 

частотності наштовхує на думку про те, що залучені до аналізу 

словоформи реалізовано в тексті не попарно, а групами. Лише за цієї умови 

можлива настільки густа мережа консоціацій за відносно невисокої 

абсолютної частотності кожної леми.  

Цю гіпотезу підтверджено фактом встановлення функціонування 

консоціацій ХК GOTT у КР. Можна спостерегти, що асоціативний зв'язок 

між лексемами в поетичному тексті Рільке, а заразом і в ПКС Рільке, є 

структурою не бінарною. Консоціації з'являються цілими кластерами, на 

більшій або меншій відстані від ключового слова, з яким вони пов'язані.  

Надзвичайно великий кластер консоціацій складають саме 

просторові й часові консоціації лексеми Gott: Zeit, Abend, Beginn, Ende, 

ewig, langsam, Nacht, Tag, Erde, Land, Himmel, Meer, Welt, Stadt, kreisen, 

Kreis, Natur, Ast, Baum, Zweig, reifen, Wurzel. Ми вважаємо, що поява таких 

кластерів знаменує появу імплікованого (або експліцитно присутнього) 

ключового слова, навколо якого вони згуртовані. Проте зауважимо: така 

кластерна структура не повністю вписується у звичну парадигму ядро -

периферія в тому випадку, коли йдеться про індивідуально-авторську ПКС.  

Найбільш імовірним є те, що кластер асоціацій міг розвинутися від 

ядерного концепту, у нашому випадку GOTT, однак це відбувалося разом з 
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осягненням німецької мови, разом з формуванням ККС поета і 

відобразилося в його ПКС.  

При дослідженні КР було з'ясовано, що кластер сакралізованих 

консоціацій, значимих статистично, був частково присутнім у найбільш 

ранніх доступних нам поетичних творах Р. М. Рільке. З часом цей кластер 

тільки розширювався, поглиблювався, конденсувався, а його члени 

зустрічалися в текстах усе ближче один від одного. Тобто йдеться про 

велику семантичну єдність, мережу, яка функціонує одночасно і є однаково 

значимою для Рільке. ХК GOTT, безумовно, є конституюючим для усього 

кластеру, однак його консоціації настільки зрощені з ним семантично,  що 

вони представляють не його факультативні грані, а обов'язкові.  

Кластерна регулярна поява консоціацій у різних поезіях різних 

періодів дає підстави стверджувати, що ці лексичні одиниці стають 

відносно одна одної контекстом, третім членом асоціативної структури, 

який зумовлює появу наступних.  

Із значною кількістю пейзажних консоціацій ХК GOTT пов'язано й 

значну кількість його візуальних характеристик. На початку творчого 

шляху Рільке, його цілком можна було б охарактеризувати як поета-

пейзажиста. Він завжди значною мірою спирався на чуття зору при 

створенні поезій. Це засвідчує і його дороговказний вислів "Ich lerne sehen" 

− “Я вчуся бачити”, двічі промовлений у "Бріґґе", і його численні контакти 

з художниками: спочатку з Ворпсведської колонії, згодом − з Сезанном, 

Роденом, Рудольфом Касснером. Надзвичайно плідно цей пейзажний 

первень розвинуто у його подальших літературних текстах, зокрема таких, 

як "Автопортрет із 1906-го року" (Selbstbildnis aus dem Jahre 1906), "Вечір 

у Сконе" (Abend in Skåne), "Книга картин" (яку, щоправда, краще 

перекладати як Книга образів, однак у німецькій мові слово Bild 

полісемантичне, не омонімічне), "Центральночеський пейзаж" 

(Mittelböhmische Landschaft). 

Ранні поезії Рільке, переважно пейзажні, оперують здебільшого тими 
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самими словами й образами, що й пізніші при описі пейзажів. Однак у них 

він схильний говорити про "сутінки", "ніч", "небо", "золото" в 

синтаксичних візерунках, передбачених мовою: "ніч" поряд із "сон", "пара" 

в "саду", "зерна" в "саду", – тобто, у таких словосполученнях, які 

передбачають суто пейзажне їх трактування. Та при цьому велика кількість 

лексем, ужитих з такою функцією, набуває додаткового звучання – 

асоційованого із сакральним. Жоден опис пейзажу у Рільке, прозовий чи 

поетичний, не вільний від сакральних консоціацій. І прикметно, що поет 

звертається до одних і тих самих лексем, спільнокореневих з ними слів, 

значно рідше – до їх синонімів: Von den schweren, reifen Feldern, die so breit 

und prächtig zu wogen beginnen gegen den Abend zu und von den Hainen, in 

deren dunkelnder Stille die schweigsamen Teiche liegen, von denen niemand 

weiß, wie tief sie sind; Glühende Blumen sehen sich in schwarze Teiche, über 

denen Vögel und Wolken rauschen. Weiße Wege drängen sich zwischen die 

Stämme hoher und dunkler Bäume, und finden in diesen Wäldern ein lautloses, 

wogendes Leben (уривки з “Die Geschwister“, 1897); ein Sommerregen, der 

den Garten verwandelte, so dass alles Grün Dunkelheit und Glanz bekam; ein 

Buch, in dessen Blättern eine Blume lag, Gott weiss von wem /.../; іch würde 

sitzen und sticken, und lauter recht dunkeltiefe Farben haben, in denen man so 

verloren geht. Und immer weiter wandern durch den Canevas. Immer ins 

Dunklere hinein, wie in einen Wald - und nie das Ziel finden ... Ich würde mich 

fürchten, zu Ende zu kommen (уривки з “Letzte“, 1901); Dann wird es still. 

Sogar der Regen geht leiser / über der Steine ruhig dunkelnden Glanz (Вірш 

466, 1900). 

У збірці "Мені до свята" можемо виокремити кластери сакральних 

консоціацій, пов’язані з ХК "Бог". Так, у поезії 1898 року "Ich musste 

denken unverwandt" проступають, окрім експліцитно сказаних schwarz, 

Frühling, dunkle, Land, Blütenbaum, Lächeln, Einer, leise, імпліковані Stille 

або Schweigen (підкреслено), Wind: 

Ich mußte denken unverwandt, 
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wie ich einst zwischen schwarzen Pinien 

den tiefen Frühling sinnen fand, 

als ich vor deiner Schönheit stand, 

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: 

nur Einer schaut die Frühlingsgnade, 

und der sie schaut, ist wie im Traum.  

Важливу роль відіграють перетини кластерів. Так, у вірші "Осінній 

день" (написаний 1902-го) спостерігаємо перетин кластерів сакральних і 

пейзажних консоціацій. Попри те, що конденсація сакральних консоціацій 

у ньому є відносно низькою (окрім описово названого Wind, Haus, reif, groß 

і присутності Herr), тут має місце майже експліцитно (образно) виражений 

зв'язок сакрального з ритміко-біологічним, з міфологічним відродженням 

природи через лексеми Zeit і Sonnenuhren. Остання є найбільш містким 

образом цього вірша, в якому поєднуються сакральні консоціації 

природного з часовим, і він перетворюється на загальносвітову метафору: 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,  

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 
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ХК GOTT та природа Рільке виглядають нерозривними й легко 

можуть замінювати одне одного. Це промовисто засвідчує випадок з 

віршем, записаним Рільке до щоденника під час мандрів по Русі (Україні й 

Росії) і присвяченим Лу Андреас-Саломе. У ньому в формі схвильованого 

монологу поет звертається до “сповненого таємничості життя”: 

Geheimnisvolles Leben du, gewoben 

aus mir und vielen unbekannten Stoffen, 

geschieh mir nur: Mein Sinn ist allem offen 

und meine Stimme ist bereit zu loben [72; 384]. 

Пізніше Рільке заради ідентифікації слово “життя” (Leben) замінив на 

слово “Бог” (Gott). 

У численних іменах Бога, репрезентованих у творах Р. М. Рільке, 

констатуємо кластер міфологічних консоціацій. Так, Фігура Орфея, попри 

відмічену багатьма дослідниками творчості Рільке її значущість для поета, 

зустрічається в текстах КР 5 разів (не беручи до уваги назву збірки Sonette 

an Orpheus), хоча й цього достатньо для статистичної значимості в 

порівнянні з корпусом DWDS (λ=17,6). Чотири рази це ім'я вжите в текстах 

згадуваної збірки (1922-го), один раз – у "Нових поезіях" (Neue Gedichte, 

1904, Вірш 609). 

На думку Г. Марселя, сутність світовідчуття Рільке становить орфізм 

[73]. Але тут слід хоча б у найзагальніших рисах сказати про феномен 

орфізму. Щодо самого Орфея, то він, як пише відомий англійський філософ 

і вчений Б. Рассел, “Постать невиразна, але цікава. Дехто вважає, що він 

був реальною особою, інші, що богом або героєм, витвореним уявою” (95, 

c. 28). Існують припущення, що він був жрецем і філософом, якому в 

античності приписувалось поширене віровчення, що поєднує елементи 

міфології, теології, філософії, поезії. Тих, хто дотримувався культу Орфея, 

називали орфіками, а все це віровчення – орфізмом. Сутність орфізму 

полягає в тому, що його адепти шукали єднання з Богом, котре 

відкривається в стані “ентузіазму”, духовного сп’яніння (але при цьому 
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вино для них є лише символом, як згодом для християн святі дари). Був 

створений також міф про Орфея, в якому йому приписується винахід 

музики й віршування. Його спів наділяється магічною силою, він схиляє 

дерева й зрушує каміння, приборкує диких звірів і вносить упорядкованість 

у хаос життя. 

Зазначимо, що у цьому спрямуванні й креативній дії “співу Орфея” 

він перегукується з християнством, його всесвітньо-історичною функцією. 

В орфізмі наявні й інші моменти з подібним спрямуванням
2
, але йому 

залишається чужим те глибоке входження в сферу суто людського, 

гуманізм Христа, який не знала класична античність. 

Орфічна фігура є перехідною між постаттю Бога й поета, між 

постаттю Бога християнського й остаточно оформленого язичницького 

бога. Недарма їх супроводжують однакові консоціації: (Gesang, Tier, Mund, 

Landschaft). Виразно цей перехід можна помітити в наступному вірші 

(Gesang der Frauen an den Dichter), насиченому сакральними 

консоціаціями; однак тематично (і це підтверджує його назва) він 

стосується поета: 

Sieh, wie sich alles auftut: so sind wir; 

denn wir sind nichts als solche Seligkeit. 

Was Blut und Dunkel war in einem Tier, 

das wuchs in uns zur Seele an und schreit 

als Seele weiter. Und es schreit nach dir. 

Du freilich nimmst es nur in dein Gesicht, 

als sei es Landschaft: sanft und ohne Gier. 

Und darum meinen wir, du bist es nicht, 

nach dem es schreit. Und doch, bist du nicht der, 

an den wir uns ganz ohne Rest verlören? 

Und werden wir in irgendeinem mehr? 

                                                 
2
  Невипадково ранні християни шанували Орфея, вбачаючи в ньому миротворця, прихід якого 

сповістив пророк Ісайя. 
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Mit uns geht das Unendliche vorbei. 

Du aber sei, du Mund, dass wir es hören, 

du aber, du Uns-Sagender: du sei [Вірш  554, 1907]. 

Насправді ж для ПКС Рільке характерна сакралізація всього, і ця 

сакралізація відбувається через виникнення зв'язку нових сакралізованих 

предметів з ХК GOTT через природні консоціації. Ми вважаємо, що витоки 

такої ПКС лежать саме в “обожествленні” простору; на користь цього 

припущення свідчить тенденція розвитку вжитку просторових консоціацій 

в контексті його ключових лексем, а також домінанти ключового ХК GOTT. 

Однак не можна не зауважити, що така домінуюча роль сакрального в ПКС 

цілком логічно привела до сакралізації усього, що із захопленням описує 

поет. Музика, поезія персоніфікувались у його поезіях в постаті Орфея – 

співаючого язичницького Бога, пов'язаного з природою. Обожнення (в 

язичницькому розумінні) всього живого, звісно ж захопило й культ 

родючості, що на рівні консоціацій лекми GOTT проявилося в частотному 

вжитку консоціацій REIFEN i FRUCHT, а на рівні сакралізації образів – в 

“обоженні” фалоса, про що він писав у відомому листі, зверненому до 

Рудольфа Боделєндера від 25 березня 1922-го
3
; те саме “обоження” 

проявилося й у створеному трохи раніше за названий вірш “Dies ist das 

schweigende Steigen der Phallen“, де присутні дві звичні консоціації лексеми 

Gott, а також у цілій серії фалічних гімнів, написаних 1915-го року.  

Захоплення жіночою вродою у Рільке супроводжується сакралізацією 

образу жінки, перетворенням її на божество. Так, поезія "Oh du bist schön. 

Wenn auch nicht mir" є  одним з перших творів, де виразно сплавляються 

воєдино еротико-романтичні й сакральні переживання Рільке: 

Oh du bist schön. Wenn auch nicht mir. 

Aber du kannst dich nirgends verhalten. 

                                                 
3

  Die sexuellen Erafhrungen in der Schutz einer phallischen Gottheit gehoben werden sollten, die 

vielleicht die erste wird sein müssen, mit der wieder eine Götterschaar bei den Menschen einbricht (294, 

с. 778). 
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aber ich habe mich wie ein Tier 

in deine Blicke gelegt. О du bist schön. 

Um die Höhn 

deines Leibes kreist 

dunkel dein Duft. 

Und dein spiegelnder Geist 

speist 

grundlose Brunnen in dir. 

О du bist schön. 

Mir ist die Lust 

zu Rose und Pfirsich vergangen. Die Spangen 

an deinen Armen sind wärmer. 

Ich will keine Vögel mehr fangen. 

Ich will ärmer und ärmer 

werden für dich: so schön bist du. 

Meine Sinne sind mir zu Einem Sinn 

verschmolzen an dir. 

Ich spüre nur, daß ich zu dir hin 

Bin –: nimm. Verlier [Вірш  815, 1909]. 

Поетичний твір, у якому виразно відчутна настанова на дотримання 

канону любовного вірша, буквально сплетений із сакральних консоціацій, 

вони вжиті настільки близько й густо, що не дають можливості не помітити 

це. А що більшість лексем, які характеризують об'єкт звернення, 

консоційовані зі словом “Бог”, об'єкт поезії, жінка, перетворюється на 

абстрактну істоту, котра не просто прекрасна, а сама є божеством для 

Рільке. Божеством всесвітнім, таким, що охоплює і висоти простору (Um 

die Höhn), і його горизонтальні координати (kreist dunkel dein Duft). І 

любовний вірш стає молитвою до жінки, величної сакральної 

обожествленої постаті жінки, всесвітньої – такою ж за формою й змістом, 

якою є молитва монаха до Бога. 
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У зв’язку з цим варто звернути увагу на кластер фемінних 

консоціацій, які вживалися Рільке переважно у ХІХ ст. Найчастотнішим їх 

ХК є лема MÄDCHEN. До консоціацій леми MÄDCHEN належать:  -abend-, -

aug-, -bleich-, -denk-, -lach-, -lieb-, -nacht, -sing-, -warm-. Через те, що 

ужиток Mädchen та похідних пішов на спад, з часом зменшилась кількість 

її контекстів. Однак якщо взяти частотність вживання цієї лексеми тільки 

за ранній період, до її консоціацій можна додати blühen, Mutter, Braut. 

   Здебільшого спостерігається ужиток лексеми в множині (часто – з 

alle). Це збірний образ, який розкривається через такі коокуренти: zeit, jähr, 

reifen, blühen, kleines Mädchen, junges Mädchen, blödes Mädchen, Mädchen 

zwischen Frauen. Mädchentum (1910) – неологізм Рільке, ужитий аж 4 рази, 

конденсує це розуміння ХК MÄDCHEN.  

До 1896 року ця лексема вживалася переважно декоративно: kleinen 

Mädchen, die Mädchen am Gartenhange, ein Mädchen sinnt,  die Mädchen auf 

den Feldern singen, ein Mädchen im Sonntagskleide. Вибудовується 

паралельний кластер Mädchen – blühen, (Mächenmyrten blühn, ein Mädchen, 

das Blumen bindet).  

У КР спостерігаємо постійне протиставлення Mädchen – Mütter, а 

також Mädchen – Zeit, що згодом узагальнюється в словах von Mamans 

Mädchenzeit erzählte та проявляється у частій кластеризації цього слова з 

часовими одиницями (Mädchenzeit, Mädchenjahr, Mädchen eine Zeit gehabt 

haben), пояснюючи домінуючий ужиток лексеми Mädchen у множині: ХК 

MÄDCHEN має насамперед часове наповнення, а не фігуративне. З 1897-го 

по 1898-й рік вимальовується виразний семантичний кластер Mädchen – 

Weh: mädchenzeit, mädchenmelancholie, mädchentränen, mädchengram, 

mädchenweh, mädchenleiden; alle Mädchen erwarten weh, alle Mädchen 

wurden blaß. Подекуди кластери Mädchen – Weh і Mädchen – blühen 

перетинаються: Mädchenleiden weiterblühn. 

ХК Braut належить до тих, які Рільке часто вживав у ранній 

творчості, та які втратили для нього значимість у пізніший період. Уже в 
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1900 році зустрічаємо лише один випадок ужитку цього слова, а з 1900 по 

1924 роки – 7 із 29 загалом. Спершу загальна семантична просодія слова 

Braut була позитивною (1895-го року воно було вжите навіть у жартівливо-

пестливій формі Bräutchen), поступово вона замінилася негативною, 

поєднуючись з негативно конотованими ХК. Bleiches Brautkleid – єдиний 

виразно образний приклад ужитку даної лексеми в пізніший період. Для 

докладнішого аналізу її вжитку в період 1922–1926 років бракує матеріалу, 

однак можна припустити, що частотні образи блідих постатей наречених у 

світлих, блідих, білих платтях ранніх поезій Рільке спричинили розвиток 

негативної конотації білого кольору (Вірш 431: da leben Menschen, 

weißerblühte, blasse), оскільки XK blass, bleich і weiß консоційовані з 

лексемою Braut у раніші періоди. 

Лексема Mutter також належить до поширених фемінних консоціацій, 

які вживаються переважно в більш ранніх текстах. Після 1901-го 

спостерігається помітний спад ужитку цієї лексеми: з 186-ти її вжито лише 

54 рази. Жоден з фемінних ХК не консоційовано напряму з  ХК GOTT, 

лише опосередковано. Тож можна припустити, що  саме сакральне 

наповнення консоціацій ХК GOTT у поезії, схожій на інтимну лірику, є 

первинним і сакралізує образ уявного адесата ліричного героя.  

3.3.2. Сакральний простір поетичної картини світу Рільке. На 

нашу думку, порівняння асоціативних полів концепту БОГ 1900 – 

1926 pоків за DWDS та ХК БОГ за КР є достатнім для ствердження того, 

що в КР ми маємо справу з індивідуальним представленням цього ХК, і що 

відмінності між ними вмотивовані не епохою створення поезії, а 

особливостями ПКС P. M. Рільке. При зіставленні отриманого списку слів 

(табл. 3.2) з набором асоціацій слова Gott корпусу DWDS, на перший план 

у системі асоціатів лексеми Gott виходять як присутні в системі асоціатів 

DWDS релігійно-християнські концепти (Liebe, Mensch, Glauben, Himmel, 

Engel), так і зовсім несподівані (Geschichte, Heiland, machen, sagen, Hand, 

nicht, räum, Beginn, Antwort, Frau, malen, Ding, Haus, dastehn, Lachen, 
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Wurzel, Stadt, Meer, Stimme, Tiefe). До других належать дієслова machen і 

sagen, які характеризують Бога ПКС Рільке як активного й діючого, malen, 

який оприявнює зв'язок з образним зображенням Бога, частини тіла, які 

підкреслюють його антропоморфність. 

У проведеному аналiзі ПКС Р. М. Рiльке щодо відповідності 

християнській доктрині зазначено нетиповiсть, а то й цiлковиту 

розбiжнiсть асоцiативної мережі центрального релiгiйно-сакрального ХК 

GOTT з такою, що характерна для християнских уявлень. Так, на думку 

Е. Мелетинського, до лексико-семантичних й синтаксичних ознак 

міфологічного світогляду  належать: невиокремлення людиною себе з 

навколишнього природного свiту i, як наслiдок, перенесення на природнi 

об’єкти рис, притаманних людинi (антропоморфiзм); вiдсутнiсть чiткого 

подiлу на суб’єкт i об’єкт, матерiальне й iдеальне, аморфні часопросторові 

вiдношення; вiдсутнiсть подiлу на посейбiччя й потойбiччя i, як наслiдок, 

значно ближче розташування божеств до людей, вони могутнiшi, 

потентнiшi, а ще – страшнiшi, бо перебувають тут, поряд [83, c. 164—169]. 

Натомiсть релiгiйний свiтогляд, зокрема християнський, часто має 

протилежнi характеристики. Так, свiт розпадається на посейбiччя i 

потойбiччя; сакральне “знепредметнюється” й переноситься в 

трансцендентний свiт, недосяжний людинi, його iснування не має проявiв у 

фiзичному свiтi, його неможливо вiдчути чи побачити, а можна лише брати 

на вiру; релiгiйний Бог – всюдисущий i всемогутнiй, однак вiн не 

втручається в справи людськi, перебуваючи в своєму свiтi, – на вiдмiну вiд 

антропоморфних (подекуди навiть кволих) мiфiчних i мiфологiчних богiв. 

Проведений вище аналіз вжитку консоціації ХК GOTT Himmel у КР 

вказує на “посейбічне”, земне існування Божества. Говорячи про простір у 

ПКС Рільке, не можна оминути увагою одну з основоположних вертикалей 

всесвітнього простору, а саме, консоціацію Baum. Експліцитно ця лексема 

оприявнюється в “Книзі годин” як така, що може заступати слово Gott: Der 

Ast vom Baume Gott, der über Italien reicht, / hat schon geblüht [Вірш  355, 
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1899];  Mit einem Ast, der jenem niemals glich, wird Gott, der Baum, auch 

einmal sommerlich verkündend werden geblüht [Вірш  359, 1899]; Und wie von 

Göttlicherem angesteckt, war jede innen beides: Baum und Mitte [Вірш  1337, 

1924]. 

Лема BAUM виступає основним упорядковуючим стрижнем 

просторового розгортання ПКС Рільке. У цьому сенсі її контекстними 

синонімами можуть виступати Turm (Ich kreise um Gott, um den uralten 

Turm, / und ich kreise jahrtausendelang [Вірш  327, 1899]) або Berg (Du Berg, 

der blieb da die Gebirge kamen, - / Hang ohne Hütten, Gipfel ohne Namen, / 

ewiger Schnee, in dem die Sterne lahmen, /und Träger jener Tale der Cyclamen, 

/ aus denen aller Duft der Erde geht; /du, aller Berge Mund und Minaret  [Вірш  

428, 1903]). 

Від лексеми Baum відгалужуються інші консоціації ХК GOTT, 

пов'язані з природою: Ast, Zweig, Frucht, Nuß: 

Also der liebe Gott begann, wie bekannt, seine Arbeit, indem er die Erde 

machte, diese vom Wasser unterschied und Licht befahl. Dann formte er in 

bewundernswerter Geschwindigkeit die Dinge, ich meine die großen wirklichen 

Dinge, als da sind: Felsen, Gebirge, einen Baum und nach diesem Muster viele 

Bäume (1906). 

Лексема Landschaft є однією з тих консоціацій, які з'являються у 

Рільке в останні роки його творчості. До 1912-го  її вжито два рази з 43-х. 

Закоріненість у буквальному сенсі ХК GOTT в посейбіччі (і другий 

кінець просторової вертикалі ПКС Рільке) метафорично репрезентує ще 

одна статистично підтверджена консоціація лексеми Gott, а саме Wurzel: 

das dann die Sehenden sich sagen: die Wurzel Gott hat Frucht getragen 

in denen reif die Stunde steht. Die Wurzel  Gott hat Frucht getragen. 

mein  Gott ist dunkel und wie ein Gewebe von hundert Wurzeln, 

Sie war schon Wurzel. Und als plötzlich jäh der Gott sie anhielt 

Gott reißt mit Einem das Wachstum aus dem wurzelnden Volk 

aus den bebendsten Steinen, baut im unbrauchbaren Raum ihr 
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vergöttlichtes Haus. 

З аналiзу цих лексем випливає, що структура ХК GOTT у ПКС Рiльке 

помiтно вiдрiзняється вiд християнської. Так, “бiологiчнi” коокуренти леми 

GOTT свiдчать про те, що в ПКС автора Бог якнайщiльнiше пов’язаний з 

природою, з вiтальною силою. Щодо цього Д. Наливайко зазначав, що для 

Рiльке Бог тiсно пов’язаний з життям. Дослiдник наводить приклад, де у 

вже написаному вiршi в усiх випадках, коли вживалося слово “життя” 

(Leben), воно було замiнене на слово “Бог” (Gott) i вже в такiй формi було 

долучено до збiрки [87]. Сама можливiсть такої замiни, яка не спотворює 

художнього замислу, свiдчить про тiсний зв’язок зазначених концептiв, а 

отже, можна зробити припущення про сакралiзацiю живого простору в 

ПКС Р. М. Рiльке, що перетворює його лiрику з власне пейзажної на 

сакрально-пейзажну.  

У спогляданнi природи Рільке ми бачимо Бога. Бог є у кожному 

проявi життя i, навпаки: там, де є життя, присутнiй i Бог. Із згасанням 

природи помирає Бог, вiдроджуючись навеснi з деревами (в окремих 

поезiях Рiльке твердить про весну, лiто й осiнь Бога). Отже, ми маємо суто 

мiфологiчну рису позначення календарних циклiв у поезiї Рiльке. 

Вистигання плодiв у природi восени виступає специфiчною паралеллю до 

вистигання плоду смертi (die Frucht des Todes) у людинi, пiсля чого людина 

помирає, як помирає природа, коли врожай зiбрано.  

Тобто смерть – це не завершення життя, не перехiд у потойбiччя, а 

початок вiдродження, таке осягнення божественної природи дає нам вихiд 

до ще однiєї мiфологiчної риси – до нехристиянської циклiчностi. У Рiльке 

немає точки початку й кiнця, точнiше, вони нефiксованi й неостаточнi; 

увесь простiр мислиться як одноцiлiсть, немає “того” й “цього” свiту, що є 

типовим для мiфологiчного свiтогляду, а перехiд з одного «пiдсвiту» до 

другого має (може мати) зворотний та неостаточний характер. Смерть 

замiсть закiнчення стає початком нового й заразом виступає 

характеристикою старого життя; спостерiгається постiйне повернення i 
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вiдновлення.  

Циклiчна природа Бога має й iнший вияв: через спiввiднесення Бога з 

геометричною фiгурою – колом (або похідними вiд нього). Так, подекуди 

Бога прямо названо колесом (du, Rad ), що співвідносить його також з 

буддизмом; вiн же може виступати серединою, навколо якої обертається 

усе сутнє:  

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise 

jahrtausendelang [Вірш  327, 1899]; Du bist der zweite seiner Einsamkeit, / die 

ruhige Mitte seinen Monologen; / und jeder Kreis, um dich gezogen, / spannt 

ihm den Zirkel aus der Zeit [Вірш  340, 1899]; Du bist ein Rad, an dem ich 

stehe: / von deinen vielen dunklen Achsen / wird immer wieder eine schwer / und 

dreht sich näher zu mir her [Вірш  370, 1899]. 

Повернення, вiдродження й циклiчний розвиток репрезентовані у 

текстах Р. М. Рiльке насамперед у номінаціях біологічного змісту, зокрема у 

поняттях “дерево”, його меронімах (“гiлка”, “корiнь”) та вузлових поняттях 

колоподiбного (коло, кружляти, середина, кружляння довкола середини), а 

також у синтаксичній структурі von....zu, заповненій вiдповiдними 

часовими маркерами: von Wiederkehr zu Wiederkehr; Von Anbeginn zu 

Anbeginn; Von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Консоціація лексеми Gott Kreisen репрезентує горизонтальний рух у 

просторі, навколо вертикалі Бога (Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / 

und ich kreise jahrtausendelang [Вірш  327, 1899]). Вона тісно корелює з 

консоціацією лексеми Gott Mitte. Протягом 1894 – 1896 років лексему 

Kreisen було використано 6 разів: для характеристики воєнних дій та для 

декоративного опису волосся жінки (поряд зі словами з майбутнього  

консоціативного кластера: leise, Kreise, Augen). Характерно, що ситуація, 

вловлена у вірші (118), незважаючи на його пейзажно-ліричний настрій, 

зображена як медитативно-споглядальна. Починаючи з 1898 року, цей ХК 

використовуєься на позначення існування, буття, а вже 1899-го ця лексема 

переноситься в оточення сакрально забарвлених ХК: “пілігрим”, “вівтар”, 
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“Грааль” (Wie wir auch alles in der Nacht benannten [Вірш  312, 1898]). Тут 

же починають впізнаватися майбутні консоціації ХК БОГ: “ніч”, “ім'я”, 

“велич”, “речі”, “середина”. Надалі цей ХК ужито насамперед у 

сакральному контексті. Лексема Ring має спільну сему з попередньою 

лексемою Kreisen і пов'язана з нею контекстуально (rings im Kreis – Вірш 

314), хоча й не належить до прямих консоціацій лексеми Gott. Можна 

виділити її іменникову та прислівникову форми: Ring та rings, пов'язані 

етимологічно. При пошуку її необхідно виокремлювати серед омонімічних 

віддієслівних форм ringen – "боротьба", які збігаються у множині 

давального відмінка. 

Розвиток ХК INNERE як центра сакрального кружляння, безумовно 

важливого для ПКС Рільке, починається з прислівникового 

некапіталізованого вживання. Про його поступову концептуалізацію з 1900 

року свідчить поява складних слів, що підсилюють його значення 

(tiefinnere), розширюють і уточнюють його значення (Innenseite, 

Innenraum), а також переносять акцент з його означальної форми на 

самодостатню, центральну, визначальну (Erdinneres, Rosen-Innere, 

Binnensee). Зауважимо початок вжитку з 1906 – 1907 років цієї лексеми 

самостійно й з великої літери – що свідчить про її повну субстантивацію й 

концептуалізацію (до 1906-го як субстантив цю лексему вжито 5 разів із 

71-го). У такому вигляді (а також із субстантивованими похідними) вона 

починає вживатись як KERN (mit gesunden Kernen im herben Innern, 325) і 

з'являється у великій кількості концепто-формантних композитів: 

Binnenleben, Nachtinnern. 1914-го (вірш  1000) цей ХК глобалізується, й 

утворюється один з найважливіших ХК ПКС Рільке — 

WELTINNENRAUM, який поєднує всі вітальні ХК ПКС Рільке,  сакральні 

й пейзажні: Haus, Baum, Bild, Raum.  

Семантично (і консоціативно) з цим ХК пов'язаний ХК MITTE (mitte, 

mitten drin, mittel-), який, у свою чергу, реалізується у віршах через його 

концептуальні синоніми Kern і Nuss, що виникли, вочевидь, через зв'язок 
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між сакралізованими концептами MITTE і BAUM (і FRUCHT). NUSS є 

хронологічно останнім синонімом і ХК ПКС Рільке. Це слово вживається 

лише тричі на весь КР і жодного з них разу – самостійно. Двічі – як 

частина складного слова в поєднанні з тим концептом, від якого постав ХК 

NUSS, і востаннє – після набуття ним самостійності в ПКС Рільке – у ролі 

концептуального форманта складного слова Herznuß, підсиленого 

вживаним у контекстому горизонті з ХК GOTT концептуалізованим 

прикметником goldene (див. рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Конкорданс пошуку кореня -nuss- у КР. 

 

Рiльке описує Бога то як могутнього i загрозливого, велетенського i 

страхiтливого, то як нiжного i тендiтного, кволого i сумирного. Однак в 

обох випадках цей Бог близький до поета, вiн є у цьому свiтi, Бог – сусiд 

(Du, Nachbar Gott – так називається один з вiршiв “Книги годин”). Та стiна, 

що вiддiляє ченця вiд Бога, лише витвiр загальноприйнятих уявлень про 

нього, насправдi Бог ближчий, людяніший, ніж здається. Перепона мiж 

Богом i ліричним героєм настільки тонка, що, може трапитись, вона впаде 

вiд самого звуку голосу одного з них (Nur eine schmale Wand ist zwischen 

uns, / durch Zufall; denn es könnte sein: / ein Rufen deines oder meines Munds –  

/ und sie bricht ein /ganz ohne Lärm und Laut Sold [Вірш  331, 1899]). Це 

корелює з уже названою вище рисою мiфологiчного свiтогляду про 

близькiсть богiв i людей. Цiкавою паралеллю до нашого дослідження 

виступають слова французького iсторика М. Гоше, духовного лiдера 

журналу “Дебати”, який уважає, що (умовно) монотеїстична християнська 

релiгiя десакралiзує свiт, виносить Бога за межi цього свiту й тим самим 
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позбавляє Бога його прав, перетворюючи його на абстрактну сутнiсть, 

безсилу в цьому свiтi [98, с. 246]. Тобто релiгiйна свiдомiсть, з її подiлом 

свiту на посейбiчне та потойбiчне, знекровлює Бога (чи то богiв) i сприяє 

десакралiзацiї свiту й страховi перед священним. Тимчасом мiфологiчний 

свiтогляд, з його обожненням усього сущого, з пантеоном рiзних богiв i 

божкiв, демонiв i дружнiх людинi сил, не є чимось статичним. Цi сили 

дiють постiйно, тут i зараз, i людина живе в страху перед ними.  

Отже, Бог у Рiльке має безлiч iмен: у текстах згадуються боги та 

божества (а також пов’язанi з ними концепти та поняття) з рiзних 

пантеонiв, окрiм християнського (Бог – Herr Gott), Троїцька лавра, 

монастир, монах, Люцифер), ще щонайменше з давньогрецького: Аполлон, 

Орфей (зауважимо зв’язок з орфiзмом), буддiйського – Будда (коло), 

скандинавського язичництва (Одiн). Зазначимо, що верховного бога давнiх 

германцiв у текстi не називано прямо. Однак якщо взяти до уваги те, що 

однiєю з iпостасей, у яких Вотан подорожує серед людей, є одноокий 

старий, то цiлком правомiрним видається припущення, що саме про нього 

йдеться в рядках:  

Sei Heide, sei Heide, sei Heide, / dann kommt vielleicht auch der Alte, 

/den ich kaum von der Nacht unterscheide, /und bringt seine riesige Blindheit /in 

mein horchendes Haus herein " [Вірш  391, 1899].  

Спираючись на проведений аналiз, констатуємо гетерогеннiсть 

регулярних коокурентiв художнього концепту БОГ і неканонiчну природу 

Бога Рiльке, яка не вiдповiдає жоднiй релiгiйнiй парадигмi. Отже, 

розумiння Бога в ПКС Р. М. Рiльке як суто християнського є спрощеним і 

завузьким, радше є сенс висновувати синтетичний мiфологiчний характер 

ХК БОГ, його динамiчнiсть, а також потребу подальшої розробки цього 

концепту в дiахронiчному аспектi. 

Із порівняння консоціацій ХК GOTT у КР та у DWDS можна зробити 

висновок, що ХК БОГ Рiльке не належить до християнської доктрини з 

трьох мiркувань:  
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- суто квантитативно – через склад сакаральної лексики, вжитої у 

корпусi текстiв Рiльке; 

- через контекстний аналіз та порівняння консоціацій концепту БОГ 

ПКС Рільке з асоціаціями відповідного репрезентанта німецької МКС, де 

вiн виступає у християнському значеннi; 

- через те, що мотивнi домiнанти ПКС Рiльке корелюють радше з 

мiфологiчним, анiж з релiгiйним свiтоглядом, для чого ми проаналізували 

регулярнi коокуренти слова ”Бог“, якi, згiдно теорiї Г.  Шпербера, 

семантично пов’язанi з ключовим словом та висвiтлюють рiзнi гранi 

художнього концепту. 

3.3.3. Герменевтичні та перекладацькі перспективи дослідження 

консоціацій. Статистичний аналіз тексту прояснив, що найчастотніші 

слова утворюють кластери, далекі від тематичних за своєю природою, які, 

однак, повторюються з вірша до вірша, отже, вони є важливими для автора 

й відображають його ПКС. 

Ужиток консоціативних кластерів, про які йшлося в підрозділі, є 

прикладом прийому імплікації центрального ХК з наведенням 

щонайменше двох його консоціатів для сугестивної оповіді. Так, 

консоціацію ХК БОГ Mitte використано для опису одного з іконописців, а 

коокурент Sonne, через свою повторюваність та близький ужиток з 

«Mittlere», перетворюється на можливий консоціат ХК GOTT: er ging zum 

Mittleren in seiner Bestürzung, um sich von ihm, dem Besonnensten, beruhigen 

zu lassen, і Der besonnene Mittlere lachte laut auf.... Прикметно, що 

спільнокореневе з Sonne слово є атрибутом. У цьому випадку вибір 

спільнокореневого з ним дієприкметника підкреслює спрямованість зв'язку, 

іконописець "осяяний сонцем", а не "сонячний", адже останнє перетворило 

б його на носія цього атрибуту.   

Слова з викристалізованими у МКС конотаціями, такі як gold, Рільке 

послідовно вживає не в контексті, який передбачає їх розуміння як "гроші", 

а в будівничому або одразу сакральному контексті, поступово вибудовуючи 
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асоціацію до іншого його значення. Прикметно, що в період свого 

становлення, у текстах 1994 - 1995 років, це слово неодноразово вживалося 

саме в "буденному" значенні – зокрема в поемі "Із 30-літньої війни": 

Wo hast das Gold du her? /Da schaust du, Kind, das ist mein Sold [Вірш  

70, 1895]; 

Nein, das ist gutes, rotes Gold, / das kann dein Sold nicht sein! [Вірш 70, 

1895]; 

Ist wirklich alles dein - das Gold, / gesteh, - und ists kein Trug?« [Вірш 

70, 1895]; 

Schau, was dir da am Finger klebt, / kam das vom Golde? - Blut!« -

...[Вірш 70, 1895]. 

В інших поезіях, написаних у приблизно той самий час, можна 

знайти лему GOLD у декоративно-описовому значенні: 

Goldig auf dem Bücherstand / glühn der Bände Rücken  [Вірш 67, 1895]; 

und dir das Goldhaar glatt strich leis und lind? [Вірш 89, 1896]. 

Вжиток леми GOLD у цьому значенні з часом набуває все більшої 

статистичної ваги. Починаючи з 1895-го року, й дедалі все частіше, 

"золото" стає атрибутом сакрального простору: позолочення куполів, 

мозаїк та воріт церков: 

Hoch überm Jungwald glänzt / so goldig-rot ein Kirchturmkreuz herübe 

[Вірш 67, 1895]. 

А у деяких поезіях ця лема характеризує абстрактні одиниці: Ob dir 

der Stirne göttliches Schweigen / auch kein rotgoldener Reif unterbrach [Вірш 

84, 1896], разом з лемою GOTT та іншими усталеними консоціаціями ХК 

GOTT. У таких випадках вжитку усталений в поетичній мові за цією лемою 

сакральний елемент переноситься до змальовуваної картини. Так, 

"vergoldeter Lärm" (позолочений шум) у Десятій елегії 1922-го року, 

враховуючи консоціативний зв'язок з ХК GOTT, можна трактувати як 

звучання  церковних дзвонів. Дана метафора конденсує попередні ужитки 

леми GOLD, демонструючи сигніфікативний зсув й імплікацію семи 
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сакрального. 

Консоціації є однією зі стрижневих складових ПКС автора. Вони 

допомагають конститувати та транслююти знання про ПКС, тож стають 

вузлами його картини світу, кістяком його основних метафоричних образів. 

Із цього треба зробити висновок: типово авторськими консоціаціями не 

варто нехтувати при перекладі або замінювати їх довільним чином, хай 

якими несподіваними (і, здавалося б, необов'язковими) вони не були. 

Наприклад, у ґрунтовному виданні віршів Р. М. Рільке "Темні плачі" 

знаходимо кілька випадків, де випускається слово dunkel при перекладі: 

und sehn einander dunkel an – очима в очі впершись навзаємно [318, с. 140—

147]; aber im dunklen Intervall versöhnen / sich beide zitternd. / Und das Lied 

bleibt schön – та тиха пауза їх поєднає / в тремтінні. / Й пісня чарів не 

втрачає [318, c. 154—155]. Ці приклади взято з у цілому високого рівня 

перекладів у першому випадку М. Бажана, у другому М. Борецького. На 

нашу думку, така трансформація доволі сумнівна, оскільки вона знімає 

сакральність звучання, не зберігаючи зв'язок зі словом "Бог", який в 

оригіналі присутній завдяки консоційованому з ним dunkel. 

Розуміння консоціацій передбачає інший тип класифікації, залежно 

від того, яке слово стало стимулом для появи в тексті його консоціата: 

1. Одномовна консоціація (консоціація, чиї члени присутні тільки у 

тексті або оригіналу, або перекладу). 

2. Міжмовна консоціація (слово-стимул належить до мови вихідного 

тексту, його пара з'являється в перекладі); значною мірою це є принципом 

художнього перекладу, оскільки не часто в перекладі зустрічається 

стовідсотковий відповідник того слова, яке присутнє в оригіналі, так само 

не завжди вживається синонім. 

3. Ускладнена міжмовна консоціація (слово-стимул належить до мови 

вихідного тексту, однак його безпосередній переклад у тексті-перекладі 

набуває третього члену). 

Ілюстрацією такого зв'язку може бути уривок з Шостої Дуїнянської 
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елегії: 

...Dort fänden ihn wenige. Aber, 

das uns finster verschweigt, das plötzlich begeisterte Schicksal 

singt ihn hinein in den Sturm seiner aufrauschenden Welt. 

Hör ich doch keinen wie ihn. Auf einmal durchgeht mich 

mit der strömenden Luft sein verdunkelter Ton [318, с. 704]. 

Герменевтичний аналіз консоціацій накреслює перспективи 

дослідження художніх концептів, оскільки дає можливість "відновляти" 

при прочитанні пов'язане імпліковане слово. Так, спостережений ХК БОГ в 

одному уривку вірша Рільке містить одразу п'ять консоціацій слова "Бог", а 

саме, "темний" (finster та verdunkelt), "мовчання" (замовчувати – 

verschweigen), "вітер" (strömende Luft) і "звук" (Топ). Можна зробити 

висновок, що слово "Бог" тут також імпліцитно присутнє, і саме до нього 

звернений монолог поета. Зауважимо, що це слово також ужите у вірші, 

однак воно розміщене на значній відстані від цитованого уривку (12 рядків, 

різні строфи). Та "відновлення" асоціативного зв'язку з цим словом і 

праймінг-ефект, викликаний ним, свідчать на користь правильності нашої 

здогадки.  

Ще одним випадком "загубленої" семи "темрява" ми вважаємо 

систематичний переклад словом "зоря" чи "зоріти" слова dämmern, яке 

німецькою мовою має більш "темне" звучання, воно ближче до  

українського "сутеніти", де виразна сема "темрява", чого не можна сказати 

про вжитий перекладачами відповідник: Du Dämmernde – ти є зоря [318, 

с. 140—141], переклад О. Жупанського; Erst wenn es dunkelt, lassen wir dich 

los / und deine kommenden Konturen dämmern. – Аж як смеркає, ти встаєш 

в світи: / зоріють обриси твої майбутні [318, с. 160—161], переклад Б. 

Кравців. Надзвичайно цікавий з точки зору консоційованих слів переклад 

вірша “Ich habe viele Brüder in Soutanen” В.Стуса: 

Doch wie ich mich auch in mich selber neige: 

Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe 
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von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken. 

Nur, dass ich mich aus seiner Wärme hebe, 

mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige 

tief unten ruhn und nur im Winde winken. 

Мій – темний бог, сотворений із плоті 

корінь, що вік мовчазно соки п'ють. 

Його тепло я відчуваю з кров'ю, 

бо всі мої гулкі од надір брості, 

спокійні глибом, кроною гудуть [320, с. 138—139]. 

З одного боку, більшість консоціацій слова "Бог" присутні в 

оригіналі, перекладені: Wurzeln – корінь, Wärme – тепло, Zweige – брості; 

слово Wind збережено імпліцитно (крона дерева гуде від вітру), слово 

"кров", яке у даному випадку відсутнє в оригіналі, цілком відповідає 

консоціативній структурі слова "Бог" у Рільке, і Стус (автор цього 

перекладу, добре знайомий з поезією Рільке) включив це слово до 

перекладу. Однак, він же ввів до цього вірша очевидну консоціацію 

"плоть", що виникла з колокації "плоть і кров" (притаманної також і 

німецькій мові, Fleisch und Blut), яка цілком відсутня у Рільке. Більше того, 

слово "плоть" (Fleisch) зустрічається в цілому корпусі текстів Рільке лише 

один раз, тоді як слово "кров" (Blut) або його деривати – 57 разів. Отже, ці 

спостереження та приклади відкривають перспективи дослідження 

консоціацій і у перекладацькому аспекті. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Порівняння з асоціативними репрезентаціями ХК GOTT у 

референтному корпусі, а також аналіз коокурентів ХК GOTT у КР дало 

можливість встановити, що консоціації ХК GOTT генетично пов'язані з 

МКС німецької мови та з християнсько-релігійними уявленнями, однак за 

своїм складом відрізняються від інваріантного представлення цього 
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концепту, і тим більше, від суто християнського. 

Консоціації лексеми Gott значно відрізняються у референтному й 

досліджуваному корпусах. Для досліджуваного корпусу характерна значно 

менша кількість і різноманітність консоціацій релігійно-християнського 

походження, велика кількість лексем, пов'язаних з природою (Baum Wurzel, 

Ast, Zweig) та з просторовими координатами (Erde, Land, Himmel, Meer). 

Консоціації лексеми Gott релігійно-християнського походження в КР 

відрізняються за семантичним наповненням та контекстним ужитком від 

канонічно християнских. Так, світовий простір у ПКС Рільке є 

неподільним на потойбічне та посейбічне, відповідно, Himmel не є 

фіксованим простором, за яким закріплено ХК GOTT у ПКС Рільке.  

Консоціації, характерні для мережі ХК БОГ відрізняються від 

асоціатів лексеми Gott, представлених у DWDS тією мірою, що 

відбувається "затемнення" поезії через регулярний ужиток лексем в 

індивідуально-авторських контекстах, які мало корелюють із 

загальномовними. 

Складні слова у КР становлять вагому частину загального лексичного 

складу корпусу. Ті з них, що містять значимий для ПКС Рільке ХК і є 

усталеними в німецькій мові, здебільшого рідко вживаються поетом і при 

порівнянні частотностей відносно референтного корпусу демонструють 

низький (нерелевантний) показник LL, що є статистичним підтвердженням 

їхньої меншої емоційної ємності й прагнення автора до вибору менш 

звичних слів для передачі образного навантаження. 

Складні слова-оказіоналізми часто мають у своєму складі консоціації 

лексеми Gott, що підсилює їхнє емоційне навантаження й підвищує їхню 

образну ємність. 

Для поетичного тексту можуть не бути характерними окремі 

значення полісемантичних слів. Так, значення слів, за якими закріплюється 

переважно синтаксична роль вставного слова (скажімо, natürlich у значенні 

"само собою”), у поетичному тексті можуть не вживатися взагалі, при 
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цьому бути притаманними словнику автора в прозовій формі, а отже, бути 

рисою виключно прозового тексту. Натомість рідкісне значення цього ж 

слова “природний”, вжите у поетичному тексті, не зустрічається в 

прозових текстах Рільке і є наслідком великої значимості вихідного 

субстантива Natur для ПКС Рільке. 

Регулярний ужиток лексем поруч дійсно може бути колокативного (у 

вузькому й широкому значенні слова) або індивідуально-метафоричного 

походження. 

Для поетичного тексту характерна як лексико-семантична, так і 

синтактико-просодична асоціація. Контекстні синоніми (консоціації) 

з'являються не у вигляді бінарних структур, найчастіше – у вигляді значних 

кластерів. 

Метод визначення домінантних консоціацій та форми їх 

функціонування в кожному періоді творчості письменника є ефективним 

допоміжним засобом періодизації його творчості через пряме 

відображення ПКС письменника. Так, у зв'язку з остаточним оформленням 

кластерів консоціацій сакрального, ми виокремили 1898 рік завершальним 

у найранішому періоді творчості Рільке. А 1922-го відбулося бурхливе 

наростання надзвичайно сконденсованих експресивних складних слів у 

текстах, тому цей рік визначено таким, який маркує останній, пізній період.  

Положення розділу висвітлено у наступних публікаціях автора: 

[11; 12; 13].  
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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  

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 репрезентує себе в 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. При цьому ПКС не є безпосреднім 

відображенням дійсності: вона сконструйовано митцем і є реалізацією 

віртуальної, уявної дійсності, витвореної у художньому тексті її автором. 

Тож поруч із ККС, її можна вважати найбільш суб'єктивним різновидом 

картини світу. Подібним чином може бути охарактеризовано і художній 

концепт, який є основною структурною одиницею ПКС. Світ реальний, 

відбитий в МКС, та світ поетичний не є тотожними, тому наповнення ХК, 
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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 між 

художніми концептами.  

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 нуля до тридцяти 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. Суттєвою перевагою даного методу є 

можливість урахування як безпосереднього, так і більш віддаленого 

контексту, у якому вжито досліджувані лексичні одиниці, оскільки аналіз 

відбувається на матеріалі написаного тексту. Другою важливою перевагою 

даного методу є те, що результат консоціативного аналізу, консоціативні 

репрезентації, знайдені на матеріалі поетичного тексту, можуть бути 

порівняні з асоціативними репрезентаціями, типовими для носіїв 

відповідної мови і культури. Такий підхід потребує залучення достатньо 

репрезентативного корпусу, який здатен слугувати базою подібного 

компаративного дослідження. 

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 – 
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корпусу текстів Рільке, і наявність референтного корпусу, який 

репрезентує німецьку мовну картину світу і дає змогу зіставити 

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 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 
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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:  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). 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 у корпусі DWDS показало, що на відміну від ПКС Рільке в 
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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.  

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 
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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. Для 

поетичного тексту найбільше важать семантичні закономірності 

функціонування асоціацій (спільне, кластерне вживання консоційованих 

слів). 

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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Додаток А 

 

Глосарій термінів, використаних у дисертації 

 

         Анотація (у корпусно-лінгвістичному розумінні) – термін, що 

використовується на позначення: 

- додаткової інформації, яка додається до машиночитаного тексту 

для полегшення роботи з корпусом (пошуком, фільтруванням 

інформації тощо); 

- процесу додавання такої інформації.  

Анотація полегшує й пришвидшує пошук і аналіз інформації про 

мову, що міститься в корпусі. Корпус може бути анотовано в ручному 

режимі, однією людиною або кількома. Крім того, анотацію може бути 

виконано повністю автоматично або ж напівавтоматично (у другому 

випадку, вихідні дані потребують подальшого редагування людьми) за 

допомогою комп’ютерної програми. 

 Морфологічна анотація — тип анотації, за яким до даних про 

слово додаються теґи стосовно його морфології. 

 Просодична анотація — використовується в анотації корпусів 

розмовної мови. На меті вона має запис супрасегментальних характеристик 

— інтонації, пауз, наголосів, затримок тощо.  Просодична анотація 

виконується переважно людьми, оскільки вона є одним з найскладніших 

типів анотації, який не можна виконати автоматично.   

 Семантична анотація — це дані про семантичні 

характеристики токенів (приналежність до певного лексико-семантичного 

поля, багатозначність/однозначність тощо). 

 ЧМ-анотація — запис інформації про частину мови, до якої 

відноситься токен. 

 Проблемно-орієнтована анотація — особливий тип (або 

схема) анотації, що використовується для внесення тих метаданих до 
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корпусу, які є необхідними з огляду на лінгвістичну проблему, яку має бути 

розв'язано з допомогою анотованого корпусу. Така анотація не повинна 

бути вичерпною й універсальною, однак має бути достатньою для 

вирішення специфічного завдання.  

Асоціація — у корпусній лінгвістиці цей термін використовується на 

позначення ймовірності сумісної появи лексичних одиниць з огляду на їх 

слововжиток. 

Біграма — двочленне сполучення ключового слова зі словом, 

розміщеним безпосередньо ліворуч чи праворуч від нього.  

Дезамбігуація – Термін, що вживається для ліквідування 

двозначності при трактуванні корпусних даних завдяки вибору 

спеціального тегу з низки можливих. Дезамбігуація може бути 

пробабілістичною, наприклад, при використанні статистистично 

орієнтованих методів, або ж заснованою на правилах, тобто здійсненою за 

правилами, сформульованими завдяки інтуїтивним знанням лінгвіста-

дослідника.  

Ключове слово – слово, що статистично з’являється в корпусі чи 

тексті частіше,  ніж можна було б очікувати при порівнянні з більшим 

корпусом за розміром або ж однакового розміру. Найчастіше 

використовують логарифмічну правдоподібність чи хі-квадрат для 

порівняння двох списків слів, щоб у результаті віднайти ключові слова.  

Також можна розуміти під ключовим словом таке слово, що знаходиться в 

центрі конкордансу.  

Колігація — підвид колокації, який стосується граматичної, а не 

лексичної сполучуваності слів.  

Колокат — один із членів Колокації. 

Колокація — тенденція до появи певних слів у взаємному контексті. 

До наукового обігу термін уведено Д. Фіртом 1957-го.  

Комп'ютерна лінгвістика – галузь лінгвістики, де компютерні 

техніки та концепти використовуються задля  роз’яснення лінгвістичних та 
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фонетичних проблем. Набули розвитку декілька пошукових областей, 

включаючи синтезування мовлення, корпусна лінгвістика, розпізнавання 

мовлення, машинний переклад, компіляція конкордансів, тестування 

граматик, а також багато інших областей, де статистичні підрахунки та 

аналізи є необхідними. 

Конкорданс  — ключове слово в контексті (КСВК); список усіх 

ужитків ключового слова (чи послідовності слів) у контексті.  Поняття 

конкордансу є одним з ключових у корпусній лінгвістиці, оскільки саме за 

його допомогою відбувається найбільш ефективне спостереження мовних 

закономірностей. Розвиток комп'ютерних технологій дозволив відмовитися 

від паперових конкордансів і звернутися до гнучких створених 

комп'ютером конкордансів, які уможливлюють пошук, сортування, 

збереження пошуків. 

Конкордансер — комп'ютерна програма, яка дозволяє працювати з 

корпусом текстів, виводячи результат пошуку на екран у вигляді КСВК. 

Консоціація — регулярна поява лексем в одному контексті. На 

відміну від простої коокуренції, консоціація  передбачає існування 

семантичного зв'язку між консоціатами. 

Коокуренція — поява лексем поряд у корпусі. 

Корпус – слово «корпус» латиною означає «тіло» (множина – 

corpora). У лінгвістиці під корпусом мають на увазі сукупність текстів, що 

зберігаються в електронній базі даних. Корпуси – це значні масиви 

машиночитаних текстів, що містять тисячі або навіть мільйони слів. 

Корпус відрізняється від архіву тим, що часто (хоч і не завжди) тексти 

добираються таким чином, щоб бути репрезентативними для певного 

жанру чи мови, являючи собою таким чином «стандарт» для 

досліджуваного явища. Корпуси часто анотовано додатковою інформацією, 

наприклад, даними про частини мови або просодичною інформацією. 

Окремі тексти в корпусі зазвичай отримують певну форму метакодування в 

заголовку, яка містить інформацію про жанр, автора, дату,  місце публікації 
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тощо.  Корпуси можуть бути використані як для кількісного, так і для 

якісного аналізу. Хоча корпус не містить нової інформації про мову, 

використовуючи програмне обладнання, яке здатне обробляти дані, можна 

отримати новий погляд на вже відомі мовні явища. 

Національний корпус (загальномовний корпус) — корпус, у 

якому представлено національний варіант мови.  

Нормативний корпус — К., який може бути використано як 

відображення мовної норми. 

Референтний корпус — К., який створено для порівняння з 

досліджуваним корпусом. 

 Спеціалізований корпус — К., створений для дослідження 

певного мовного явища. Це явище репрезентовано в ньому з 

максимальною повнотою. 

 Збалансований корпус — К., укладений за певними 

параметрами стосовно жанрів та типів тексту, які залучено до нього, 

щоб уникнути викривлення мовних даних, спричинених 

переважанням того чи іншого типу текстів у ньмому. 

Одномовний корпус — К. текстів однією мовою. 

Багатомовний корпус — К., який складається з текстів більш 

ніж однією мовою. 

Паралельний корпус — підвид багатомовного корпусу, який 

передбачає одночасний вивід на екран інформації та її перекладу 

іншою мовою. 

Усного мовлення — К., у якому зібрано дані в звуковому 

вигляді (зазвичай з фонетичною та просодичною анотацією). 

Учнівський корпус —  підвид спеціалізованого корпусу, у 

якому зібрано тексти (усні або письмові), продуковані тими, хто 

вивчає іноземну мову. 

Моніторинговий корпус — корпус, який створено для 

відстеження мовних змін у реальному часі.  
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Корпусна лінгвістика — галузь лінгвістичної методології, яка 

охоплює всі процеси, пов’язані з обробкою, використанням та аналізом 

письмових чи усних машиночитаних корпусів. Корпусна лінгвістика є 

відносно молодим терміном, що вживається для посилання на 

методологію, засновану на прикладах використання мови у «реальному 

житті».  

Лема — канонічна, нормативна форма слова. Френсис та Кучера 

вважають лемою «набір лексичних форм, що мають спільний корінь та 

належать до спільного класу слів, відрізняючись лише флексією та / або 

написанням».  

Лематизація — вид анотації, який передбачає зведення усіх  

граматичних словоформ одного слова до однієї леми. На відміну від 

стемінгу відбувається у рамках однієї частини мови. 

Метадані –  інформація про тексти у корпусі. Така інформація може 

включати в себе заголовок, прізвище  автора, видавця й дату написання 

тексту або ж відомості про мовців в усному тексті. Для корпусу вони 

можуть включати цілі, заради яких корпус було створено, розмір корпусу 

та контактні дані дистриб’ютора.  Метадані корпусу або тексту часто 

розміщуються в їх заголовку.  Проте, вони можуть також зберігатися 

окремо від тексту в документації корпусу або ж у базах даних.  

Парсер – комп'ютерна програма, що автоматично додає до тексту 

парсинг-теги. 

Парсинг —  термін, що вживається на позначення процесу 

визначення синтаксичної структури тексту.  Парсинг найчастіше 

виконується після того, як в тексті були визначені основні 

морфосинтаксичні категорії; він підносить їх до вищого ступеня 

синтаксичної взаємодії. Парсинг — це друга за частотою форма анотування 

корпусу після анотування за частинами мови. Корпуси, що пройшли 

парсинг, інколи називають «treebank» (корпус із синтаксичною розміткою, 

виконаною у вигляді бінарної структури, яка розгалужується і виглядає як 
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дерево). 

 Повний парсинг — різновид парсингу, що має на меті 

здійснити максимально детальний аналіз структури речення.  

 Скелетний парсинг —  різновид парсингу, що представляє 

менш детальний підхід. Найчастіше він використовує менш чітко 

розмежований набір синтаксичних конститутентів та не враховує, 

наприклад, внутрішню структуру деяких із них.  

Послідовність (consistency) — у рамках корпусної лінгвістики цей 

термін вживається на позначення послідовності запису одного й того 

самого явища в цілому корпусі. Дане поняття є проблематичним і тісно 

пов'язаним з поняттям неоднозначності в мові.  

Семантична просодія (semantic prosody) – термін, який було  

популяризовано Б. Лоувом у 1993 році. Його суть полягає у тому, що 

ймовірність колокативного зв'язку в мові може залежати, зокрема, від 

специфічних семантичних характеристик, притаманних членам колокації. 

Інколи цей термін вживається у значенні, подібному до конотації (тобто, 

негативне/позитивне додаткове значення), однак він є значно ширшим. 

Розгляд конкордансів найчастіше допомагає віднайти існування 

семантичних просодій через пошук можливих спільних рис різних 

колокатів одного й того самого ключового слова.   

Сила колокації — ступінь ймовірності появи колокатів у рамках 

однієї конструкції. Ця характеристика може бути виміряна за допомогою 

статистичних тестів (Тест на логарифмічну правдоподібність, Хі-квадрат, 

MI-тест).  

Стемінґ — зведення спільнокореневих слів до форми, яка є носієм 

основної семантичної ознаки слова (найчастіше нею є корінь).  

Стоп-список — список слів, які оминаються при пошуку програмою 

для роботи з корпусами. 
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Тайп – унікальне слово в корпусі. Тайпи використовують при 

підрахунку  співвідношення тайп/токен (міра лексичного повтору) у тексті 

чи корпусі. 

Теґ — форма існування анотації в корпусі. Має вигляд особливої 

буквеної або буквено-циферної послідовності, яка кодує певні дані про 

одиницю, до якої відноситься. Найчастіше використовується для анотації 

за частинами мови (POS-Tagging, ЧМ-тегінг). 

Токен — осмислена буквена послідовність, словоформа, слово.  

Частотність – одне з ключових понять корпусної лінгвістики. 

Частотність може бути подано як фактичні дані (абсолютна частотність) 

або у відсотковому або пропорційному вигляді (відносна частотність). 

ЧМ-теґґер – інструмент, завдяки якому визначають частину мови, до 

якої належить певна лексична одиниця. У результаті відбувається теґування 

за частинами мови. ЧМ-теґер використовує як вхідні дані лексичну 

одиницю та всі можливі морфосинтаксичні інтерпретації її. Результатом 

обробки є її найбільш імовірна інтерпретація, яка враховує контекст, у 

якому з’являється відповідна словоформа.  
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Додаток Б 
 

Консоціації ХК GOTT у КР 
 

 

Ранг Лема Асоційованість (λ) Кількість 
суміжних 

уживань 

1. LIEBE 190,77 139 

2. LÄCHELN 80,57 19 

3. GESCHICHTE 58,77 26 

4. ENGEL 46,83 20 

5. ANTWORT 45,95 10 

6. MENSCH 44,63 30 

7. MACHEN 43,13 38 

8. MALEN 37,22 14 

9. GLAUBE 35,26 24 

10. BEGINN 33,77 20 

11. WURZEL 28,88 5 

12. LACHEN 28,87 13 

13. BAUEN 26,31 7 

14. DASEIN 24,28 6 

15. ENDE 23,18 23 

16. EWIGKEIT 21,43 10 

17. MACHT 20,57 4 

18. SCHWEIGEN 20,29 14 

19. DING 18,59 27 

20. KREIS 18,29 8 

21. SINGEN 18,02 15 

22. SPRECHEN 15,72 20 

23. DUNKEL 15,33 24 

24. HERRLICHKEIT 14,94 4 

25. NATUR 13,54 5 

26. RUFEN 13,29 16 

27. LANGSAM 12,56 12 

28. REIF 12,18 5 

29. AST 11,89 2 

30. ROT 11,85 7 

31. BAUM 11,8 10 

32. HELLE 9,82 5 

33. STIMME 9,78 12 

34. STADT 9,62 9 

35. MEER 9,05 5 
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36. LEBEN 8,35 5 

37. LAND 8,3 7 

38. SEHNEN 8,07 6 

39. SCHRECKEN 8,03 8 

40. ERDE 7,27 5 

41. WAND 6,74 3 

42. TIEFE 6,7 18 

43. MUND 6,55 7 

44. WORT 6,35 11 

45. HORCHEN 5,82 3 

46. GEIST 5,75 4 

47. SPIEGEL 5,39 6 

48. FRUCHT 5,34 4 

49. SCHICKSAL 5,33 4 

50. FASSEN 5,13 5 

51. BLICK 4,91 15 

52. ABEND 4,88 14 

53. MITTE 4,82 6 

54. ALT 4,75 23 

55. GOLD 4,65 6 

56. HIMMEL 4,44 22 

57. SAGEN 4,38 60 

58. KÖNIG 3,92 5 

59. WELT 3,85 14 

60. HERZ 3,72 22 

61. DENKEN 2,92 15 

62. BLEICH 2,54 1 

63. TOT 2,08 5 

64. WEIß (Farbe) 1,98 8 

65. MUTTER 1,8 5 

66. LICHT 1,32 13 

67. HERR 1,28 4 

68. KIND 1,02 9 

69. SONNE 1 3 

70. FRAU 0,91 17 

71. TOD 0,8 6 

72. AUGEN 0,58 5 

73. ZEIT 0,55 25 

74. GESICHT 0,53 20 

75. GRÖßE 0,43 33 

76. TRAUM 0,4 5 

77. HAND 0,34 48 

78. RING 0,3 1 
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79. SCHAUEN 0,1 8 

80. BLUME 0,02 2 

81. NACHT 0,01 26 

82. Stille -0,03 11 

83. Leise -0,11 9 

84. Stehen -0,12 28 

85. Bild -0,56 6 

86. Haus -1,48 10 

87. Tag -3,38 32 

88. Raum -3,41 1 

89. Seh -7,37 58 

90. Nicht -849,33 219 

91. Du -1254,33 209 
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Додаток В 

Асоціати слова "Бог" в корпусі DWDS 
 

Ранг Вихідна форма Частина мови Асоційованість Частотність 

1 liebe Adjektiv 31.35 5478 

2 dreieinigen Adjektiv 23.82 77 

3 Welt Substantiv 22.59 2186 

4 Heroen Substantiv 22.07 102 

5 Teufel Substantiv 20.81 383 

6 in Weiß PP 20.64 133 

7 allmächtigen Adjektiv 20.03 324 

8 Gott Substantiv 20.0 173 

9 Zwiesprache mit PP 19.74 78 

10 Glauben an PP 19.53 863 

11 Außer Allah PP 19.0 36 

12 Halbgötter Substantiv 18.82 65 

13 Dämonen Substantiv 18.64 184 

14 zürnenden Adjektiv 18.4 51 

15 Morgenröte Substantiv 18.31 68 

16 Gnade Substantiv 18.21 135 

17 beten zu PP 17.88 403 

18 Satan Substantiv 17.87 56 

19 Menschwerdung Substantiv 16.86 68 

20 Götzen Substantiv 16.77 30 

21 strafenden Adjektiv 16.39 84 

22 Fruchtbarkeit Substantiv 16.38 75 

23 überweltlichen Adjektiv 16.36 30 

24 Anrufung Substantiv 16.1 24 

25 rächenden Adjektiv 15.74 44 

26 Mammon Substantiv 15.67 33 

27 Unterwelt Substantiv 15.43 88 

28 Allah Substantiv 15.35 45 

29 menschgewordenen Adjektiv 15.25 28 

30 Sterbliche Substantiv 15.18 24 

31 glauben an PP 15.11 1792 

32 Nymphen Substantiv 15.08 56 

33 auserwählt von PP 15.01 25 

34 anzubeten als PP 14.88 18 

35 Allmächtigen Substantiv 14.83 30 
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36 Ehrfurcht vor PP 14.81 89 

37 verehrt Verb 14.73 34 

38 Giganten Substantiv 14.55 38 

39 Barmherzigkeit Substantiv 14.39 65 

40 Gräber Substantiv 14.22 117 

41 schwöre bei PP 14.2 126 

42 nach Walhall PP 14.19 9 

43 Weisheit Substantiv 14.08 115 

44 als Schöpfer PP 14.08 17 

45 allgütigen Adjektiv 13.97 17 

46 Statue Substantiv 13.86 94 

47 angebetet Verb 13.82 10 

48 Opfergaben für PP 13.66 19 

49 Pharaonen Substantiv 13.59 30 

50 Speise Substantiv 13.49 14 

51 Allwissenden Substantiv 13.48 24 

52 besänftigt Verb 13.28 11 

53 in Walhall PP 13.28 8 

54 Vaterland Substantiv 13.26 157 

55 Zwiegespräch mit PP 13.26 28 

56 Tempel Substantiv 13.09 105 

57 mit dir PP 12.97 97 

58 anbeten Verb 12.93 59 

59 gnädigen Adjektiv 12.9 158 

60 Ratschluß Substantiv 12.79 17 

61 Heilkunst Substantiv 12.76 18 

62 barmherzigen Adjektiv 12.63 83 

63 Frechheit Substantiv 12.6 24 

64 Unsterblichkeit Substantiv 12.58 43 

65 hadert mit PP 12.57 100 

66 gekreuzigten Adjektiv 12.5 33 

67 Reigen Substantiv 12.35 63 

68 gnädig Adjektiv 12.34 22 

69 Essen wie PP 12.16 10 

70 opfern Verb 12.02 172 

71 Allmacht Substantiv 12.0 25 

72 Ergebenheit in PP 11.95 13 

73 Burg Substantiv 11.92 18 

74 Nächsten Substantiv 11.91 20 

75 heidnischen Adjektiv 11.89 125 

76 Flußgötter Substantiv 11.84 10 
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77 Pest Substantiv 11.83 45 

78 vielarmige Adjektiv 11.75 15 

79 Marmorkopf Substantiv 11.74 10 

80 gütigen Adjektiv 11.74 108 

81 Hingabe an PP 11.65 52 

82 Helden Substantiv 11.59 213 

83 dargebracht Verb 11.58 47 

84 Obrigkeit von PP 11.53 16 

85 Inkarnation Substantiv 11.45 46 

86 Jagd Substantiv 11.44 57 

87 Rausches Substantiv 11.38 25 

88 Gliedermann Substantiv 11.33 9 

89 Faune Substantiv 11.26 21 

90 im Himmel PP 11.18 189 

91 Reden von PP 11.15 27 

92 lästert Verb 11.15 12 

93 verehren Verb 11.09 116 

94 allwissenden Adjektiv 11.06 45 

95 verehrt als PP 11.03 92 

96 verehrt wie PP 11.03 92 

97 Unmittelbarkeit zu PP 11.01 7 

98 Heiligen Substantiv 10.98 69 

99 in Provence PP 10.9 11 

100 verrückt Verb 10.88 10 

101 Fürsprache bei PP 10.82 9 

102 Diener Substantiv 10.66 31 

103 Demut vor PP 10.66 17 

104 Güte Substantiv 10.56 27 

105 Verehrung Substantiv 10.55 41 

106 angerufen Verb 10.49 24 

107 Offenbarung Substantiv 10.48 37 

108 Liebling Substantiv 10.45 129 

109 Ahnen Substantiv 10.37 22 

110 Mundschenk Substantiv 10.36 7 

111 Hadern mit PP 10.29 8 

112 Buddha Substantiv 10.16 14 

113 Donners Substantiv 10.07 18 

114 Mittler zwischen PP 10.05 51 

115 Heiligtum Substantiv 10.05 35 

116 Einssein mit PP 9.85 9 

117 Mitmenschen Substantiv 9.8 25 
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118 Schöpfung Substantiv 9.76 37 

119 Weltgeist Substantiv 9.73 8 

120 Strafe Substantiv 9.7 37 

121 Thron Substantiv 9.65 27 

122 sterblich Adjektiv 9.62 14 

123 richtenden Adjektiv 9.61 13 

124 Epiphanie Substantiv 9.59 8 

125 Kultbild Substantiv 9.44 7 

126 freveln gegen PP 9.44 6 

127 Vorsehung Substantiv 9.4 14 

128 Menschen Substantiv 9.37 1159 

129 zum Gruß PP 9.35 17 

130 Hader mit PP 9.33 5 

131 Kaufleute Substantiv 9.33 23 

132 Kaiser als PP 9.28 10 

133 Anmut Substantiv 9.26 9 

134 Riesen Substantiv 9.2 35 

135 Windes Substantiv 9.05 54 

136 Testaments Substantiv 9.02 70 

137 philosophiert über PP 9.01 33 

138 Gelehrte Substantiv 8.98 102 

139 zu Allah PP 8.92 9 

140 in Präambel PP 8.84 14 

141 thronenden Adjektiv 8.81 22 

142 transzendenten Adjektiv 8.81 34 

143 Wohnstatt Substantiv 8.8 7 

144 Erzengel Substantiv 8.75 8 

145 Mystiker ohne PP 8.73 7 

146 doppelgesichtigen Adjektiv 8.72 8 

147 zum Anfassen PP 8.68 16 

148 Engel Substantiv 8.68 59 

149 abwesenden Adjektiv 8.67 55 

150 aztekischen Adjektiv 8.61 18 

151 gegen Giganten PP 8.57 7 

152 verflucht von PP 8.56 9 

153 Feldfrüchte Substantiv 8.5 8 

154 auf Erden PP 8.44 127 

155 Propheten Substantiv 8.44 54 

156 vertrauen auf PP 8.41 139 

157 trinitarischen Adjektiv 8.38 9 

158 um Vergebung PP 8.37 16 
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159 Ackerbaus Substantiv 8.36 11 

160 Neid Substantiv 8.33 23 

161 vedischen Adjektiv 8.32 12 

162 offenbarenden Adjektiv 8.32 7 

163 Danksagung an PP 8.31 7 

164 Schöpfer Substantiv 8.31 34 

165 erschuf wie PP 8.3 8 

166 Monotheismus Substantiv 8.25 11 

167 im Exil PP 8.24 49 

168 Jugend ohne PP 8.22 75 

169 rechtet mit PP 8.18 6 

170 Opfergaben an PP 8.12 8 

171 Sünde gegen PP 8.11 24 

172 Kult Substantiv 8.06 33 

173 hinduistischen Adjektiv 8.03 39 

174 Messias Substantiv 8.01 8 

175 Schlafes Substantiv 8.01 24 

176 Geschöpf Substantiv 8.0 18 

177 Standbild Substantiv 7.99 16 

178 huldigen Verb 7.98 73 

179 pfuschen Verb 7.98 15 

180 erschaffen Verb 7.97 59 

181 grundgütiger Adjektiv 7.92 7 

182 liebenden Adjektiv 7.92 60 

183 Bibel Substantiv 7.8 72 

184 Sünder vor PP 7.8 10 

185 Ehren Substantiv 7.78 131 

186 entthront Verb 7.76 13 

187 in Tempel PP 7.75 15 

188 erflehte von PP 7.73 6 

189 geweiht Verb 7.72 41 

190 mit Giganten PP 7.72 6 

191 germanischen Adjektiv 7.71 103 

192 Hebräer Substantiv 7.67 5 

193 erschaffen von PP 7.67 24 

194 Beiname Substantiv 7.65 7 

195 sterblichen Adjektiv 7.63 72 

196 Liebe Substantiv 7.62 310 

197 Diebe Substantiv 7.62 26 

198 Ebenbild Substantiv 7.6 12 

199 gebietende Adjektiv 7.59 12 
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200 geopfert Verb 7.58 177 

201 herabsteigen Verb 7.54 18 

202 Heilkunde Substantiv 7.53 11 

203 bildlose Adjektiv 7.49 6 

204 Winde Substantiv 7.38 10 

205 blutdürstigen Adjektiv 7.38 6 

206 Gebet zu PP 7.37 29 

207 Satyr Substantiv 7.36 7 

208 für Sünden PP 7.32 14 

209 Hinduismus Substantiv 7.31 7 

210 Zorn Substantiv 7.3 79 

211 Rache Substantiv 7.29 34 

212 keusche Adjektiv 7.28 22 

213 Auflehnung gegen PP 7.18 12 

214 erzürnten Adjektiv 7.14 16 

215 Erlöser Substantiv 7.12 11 

216 Tempel für PP 7.08 18 

217 griechischen Adjektiv 7.06 617 

218 Herrscher Substantiv 7.05 40 

219 Insel Substantiv 7.02 108 

220 Genesis Substantiv 6.99 9 

221 achtarmige Adjektiv 6.98 6 

222 altägyptischen Adjektiv 6.95 23 

223 altrömischen Adjektiv 6.94 14 

224 Draht zu PP 6.93 30 

225 Gehorsam gegenüber PP 6.92 14 

226 Zwietracht Substantiv 6.9 8 

227 Fabelwesen Substantiv 6.89 13 

228 schaumgeborene Adjektiv 6.84 6 

229 Gewissen vor PP 6.82 15 

230 Gestirne Substantiv 6.79 11 

231 Anrufung von PP 6.79 5 

232 Abfall von PP 6.78 42 

233 zornigen Adjektiv 6.76 64 

234 Redekunst Substantiv 6.75 5 

235 Kaiser Substantiv 6.73 118 

236 Gottheit Substantiv 6.69 10 

237 Vergnügen in PP 6.69 23 

238 fleischgewordene Adjektiv 6.68 12 
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Додаток Г 

Список текстів корпусу текстів Р. М. Рільке 

 

 
Назва вірша Збірка Дата Місце 

1. Stimmungsbild Früheste 1994 
 

2. Nachtgedanken Früheste 1994 
 

3. Die Lehre des Lebens  Früheste 1994 
 

4. Im alten Hause Larenopfer 1895 
 

5. Auf der Kleinseite Larenopfer 1895 
 

6. Ein Adelshaus Larenopfer 1895 
 

7. Der Hradschin Larenopfer 1895 
 

8. Bei St. Veit Larenopfer 1895 
 

9. Im Dome Larenopfer 1895 
 

10. In der Kapelle St. Wenzels  Larenopfer 1895 
 

11. Vom Lugaus  Larenopfer 1895 
 

12. Der Bau Larenopfer 1895 
 

13. Im Stübchen Larenopfer 1895 
 

14. Zauber Larenopfer 1895 
 

15. Ein Anderes Larenopfer 1895 
 

16. Noch Eines  Larenopfer 1895 
 

17. Und das Letzte Larenopfer 1895 
 

18. Im Erkerstübchen Larenopfer 1895 
 

19. Der Novembertag Larenopfer 1895 
 

20. Im Straßenkapellchen Larenopfer 1895 
 

21. Das Kloster Larenopfer 1895 
 

22. Bei den Kapuzinern Larenopfer 1895 
 

23. Abend (Einsam hinterm letzten Haus)  Larenopfer 1895 
 

24. Jar. Vrchlický Larenopfer 1895 
 

25. Im Kreuzgang von Loretto Larenopfer 1895 
 

26. Der junge Bildner Larenopfer 1895 
 

27. Frühling Larenopfer 1895 
 

28. Land und Volk Larenopfer 1895 
 

29. Der Engel Larenopfer 1895 
 

30. Allerseelen Larenopfer 1895 
 

31. Bei Nacht Larenopfer 1895 
 

32. Abend (Der Abend naht)  Larenopfer 1895 
 

33. Auf dem Wolschan Larenopfer 1895 
 

34. Wintermorgen Larenopfer 1895 
 

35. Brunnen Larenopfer 1895 
 

36. Sphinx Larenopfer 1895 
 

37. Träume Larenopfer 1895 
 

38. Maitag Larenopfer 1895 
 

39. König Abend Larenopfer 1895 
 

40. An der Ecke Larenopfer 1895 
 

41. Heilige Larenopfer 1895 
 

42. Das arme Kind Larenopfer 1895 
 

43. Wenns Frühling wird Larenopfer 1895 
 

44. Als ich die Universität bezog Larenopfer 1895 
 

45. Superavit Larenopfer 1895 
 

46. Trotzdem Larenopfer 1895 
 

47. Herbststimmung Larenopfer 1895 
 

48. An Julius Zeyer Larenopfer 1895 
 

49. Der Träumer Larenopfer 1895 
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50. Die Mutter Larenopfer 1895 
 

51. Unser Abendgang Larenopfer 1895 
 

52. Kajetan Týl Larenopfer 1895 
 

53. Volksweise Larenopfer 1895 
 

54. Das Volkslied Larenopfer 1895 
 

55. Dorfsonntag Larenopfer 1895 
 

56. Mein Geburtshaus Larenopfer 1895 
 

57. In Dubiis Larenopfer 1895 
 

58. Barbaren Larenopfer 1895 
 

59. Sommerabend Larenopfer 1895 
 

60. Gerichtet Larenopfer 1895 
 

61. Das Märchen von der Wolke Larenopfer 1895 
 

62. Freiheitsklänge Larenopfer 1895 
 

63. Nachtbild Larenopfer 1895 
 

64. Hinter Smichov Larenopfer 1895 
 

65. Im Sommer Larenopfer 1895 
 

66. Am Kirchhof zu Königsaal Larenopfer 1895 
 

67. Vigilien Larenopfer 1895 
 

68. Der letzte Sonnengruß Larenopfer 1895 
 

69. Kaiser Rudolf Larenopfer 1895 
 

70. Aus dem dreißigjährigen Kriege Larenopfer 1895 
 

71. Bei den Ursulinen Larenopfer 1895 
 

72. Aus der Kinderzeit Larenopfer 1895 
 

73. Rabbi Löw Larenopfer 1895 
 

74. Die alte Uhr Larenopfer 1895 
 

75. Kämpfen Larenopfer 1895 
 

76. Siegen Larenopfer 1895 
 

77. Im Herbst Larenopfer 1895 
 

78. Der kleine ›Dráteník‹ Larenopfer 1895 
 

79. In der Vorstadt Larenopfer 1895 
 

80. Bei St. Heinrich Larenopfer 1895 
 

81. Mittelböhmische Landschaft Larenopfer 1895 
 

82. Das Heimatlied Larenopfer 1895 
 

83. An Baronesse van Oestéren  Früheste 16.9.1996 
 

84. Königslied Traum-gekrönt 1897 
 

85. 1-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

86. 2-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

87. 3-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

88. 4-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

89. 5-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

90. 6-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

91. 7-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

92. 8-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

93. 9-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

94. 10-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

95. 11-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

96. 12-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

97. 13-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

98. 14-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

99. 15-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

100. 16-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

101. 17-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

102. 18-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

103. 19-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

104. 20-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

105. 21-Träumen Traum-gekrönt 1897 
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106. 22-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

107. 23-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

108. 24-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

109. 25-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

110. 26-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

111. 27-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

112. 28-Träumen Traum-gekrönt 1897 
 

113. 1-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

114. 2-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

115. 3-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

116. 4-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

117. 5-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

118. 6-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

119. 7-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

120. 8-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

121. 9-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

122. 10-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

123. 11-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

124. 12-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

125. 13-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

126. 14-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

127. 15-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

128. 16-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

129. 17-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

130. 18-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

131. 19-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

132. 20-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

133. 21-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

134. 22-Lieben Traum-gekrönt 1897 
 

135. Advent Advent 1898 
 

136. Mir Advent-Gaben 1898 
 

137. Jens Peter Jacobsen Advent-Gaben 1898 
 

138. Albert Langen Advent-Gaben 1898 
 

139. Prinz Emil zu Schönaich-Carolath Advent-Gaben 1898 
 

140. Gustav Falke Advent-Gaben 1898 
 

141. Emil Orlik Advent-Gaben 1898 
 

142. Frau Hofrat Stieler Advent-Gaben 1898 
 

143. Emil Orlik Advent-Gaben 1898 
 

144. Peter Altenberg Advent-Gaben 1898 
 

145. Michael Georg Conrad Advent-Gaben 1898 
 

146. Ludwig Ganghofer Advent-Gaben 1898 
 

147. Hans Thoma Advent-Gaben 1898 
 

148. Walter Caspari Advent-Gaben 1898 
 

149. Hugo Salus  Advent-Gaben 1898 
 

150. Steinlen Advent-Gaben 1898 
 

151. Maurice Maeterlinck Advent-Gaben 1898 
 

152. Ernst Rosmer Advent-Gaben 1898 
 

153. Frau Kommerzienrat Weinmann Advent-Gaben 1898 
 

154. Frau Carry Brachvogel Advent-Gaben 1898 
 

155. Wilhelm und Irmgard von Scholz Advent-Gaben 1898 
 

156. Loris Advent-Gaben 1898 
 

157. Detlev von Liliencron Advent-Gaben 1898 
 

158. Ernst von Wolzogen Advent-Gaben 1898 
 

159. Lolo Ganghofer Advent-Gaben 1898 
 

160. Венеція Advent-Fahrten 28.3.1897 
 

161. Frau Luise Max-Ehrler Advent-Fahrten 1898 
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162. Nathan Sulzberger Advent-Fahrten 1898 
 

163. Fritz Graf von Jenison Advent-Fahrten 1898 
 

164. Otto Julius Bierbaum Advent-Fahrten 1898 
 

165. Frau Hanna Hegeler Advent-Fahrten 1898 
 

166. Agnes Gräfin von Klinckowström Advent-Fahrten 1898 
 

167. Arco Advent-Fahrten 1898 
 

168. Heinrich von Reder Advent-Fahrten 1898 
 

169. Emanuel von Bodman Advent-Fahrten 1898 
 

170. Franziska Gräfin zu Reventlow Advent-Fahrten 1898 
 

171. Wenn wie ein leises Flügelbreiten Advent-Funde 1898 
 

172. Ich musste denken unverwandt Advent-Funde 1898 
 

173. Fremd ist, was deine Lippen sagen Advent-Funde 1898 
 

174. Du bist so fremd Advent-Funde 1898 
 

175. Weisst du, ich will mich schleichen Advent-Funde 1898 
 

176. Bei dir ist es traut Advent-Funde 1898 
 

177. 
Die Nacht holt heimlich durch des Vorhangs 

Falten 
Advent-Funde 1898 

 

178. Du, Hände, welche immer geben Advent-Funde 1898 
 

179. Bist gewandert durch Wahn und Weh Advent-Funde 1898 
 

180. Will Dir den Frühling zeigen Advent-Funde 1898 
 

181. Und dieser Frühling macht dich bleicher Advent-Funde 1898 
 

182. Mir ist: ich muss Dir den Brautnachtstrauss Advent-Funde 1898 
 

183. Bist Du so müd? Advent-Funde 1898 
 

184. Du Advent-Funde 1898 
 

185. Purpurrothe Rosen binden Advent-Funde 1898 
 

186. Ein Händeineinanderlegen Advent-Funde 1898 
 

187. Du willst Dir einen Pagen küren? Advent-Funde 1898 
 

188. 
Abend hat mich müd gemacht Gehe zur 

gesprochenen Version 
Advent-Funde 1898 

 

189. Was reisst ihr aus meinen blassen, blauen Advent-Funde 1898 
 

190. Mir war so weh Advent-Funde 1898 
 

191. Wie meine Träume nach Dir schrein Advent-Funde 1898 
 

192. Und Du warst schön Advent-Funde 1898 
 

193. Du hast so grosse Augen, Kind Advent-Funde 1898 
 

194. Du sahst in hohe Lichthofmauern Advent-Funde 1898 
 

195. Sie war Advent-Funde 1898 
 

196. Wenn ich Dir ernst ins Auge schaute Advent-Funde 1898 
 

197. Ja, früher – wenn ich an Dich dachte Advent-Funde 1898 
 

198. Ich ging durch ein Land Advent-Funde 1898 
 

199. Weisst Du, dass ich Dir müde Rosen flechte Advent-Funde 1898 
 

200. Wo sind die Lilien aus dem hohen Glas  Advent-Funde 1898 
 

201. Baronin von Dickinson-Hennet Advent-Mütter 1898 
 

202. Mir ist oft, dass ich fragen müsst’ Advent-Mütter 1898 
 

203. Ich gehe unter rothen Zweigen Advent-Mütter 1898 
 

204. Leise weht ein erstes Blühn Advent-Mütter 1898 
 

205. Blühe, blühe Blütenbaum Advent-Mütter 1898 
 

206. Richard Dehmel Advent-Mütter 1898 
 

207. Alphonse Mucha Advent-Mütter 1898 
 

208. Die Mutter Advent-Mütter 1898 
 

209. Manchmal fühlt sie Advent-Mütter 1898 
 

210. Die Waise Christus 11 Visionen  5.10.1896 Мюнхен 

211. Der Narr Christus 11 Visionen  1896 Мюнхен 

212. Die Kinder Christus 11 Visionen  Літо 1897 Мюнхен 

213. Jahrmarkt Christus 11 Visionen  9.10.1896  Мюнхен 

214. Der Maler Christus 11 Visionen  
Мюнхен або Берлін, 

Сер. літа або восени 
1897-го 

Мюнхен 
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215. Die Nacht Christus 11 Visionen  1. 12.1896  Мюнхен 

216. Judenfriedhof Christus 11 Visionen 
Квітень/травень 

1897  
Мюнхен 

217. Венеція Christus 11 Visionen  6.10.1896  Мюнхен 

218. Die Kirche von Nago Christus 11 Visionen  Липень, 1898  Сопот, Польща 

219. Der blinde Knabe Christus 11 Visionen  Липень, 1898  Сопот, Польща 

220. Die Nonne Christus 11 Visionen  Липень, 1898  Сопот, Польща 

221. Motto Mir Zur Feier 3.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

222. Ich bin so jung Mir Zur Feier 28.11.1987 Берлін-Вільмерсдорф 

223. Ich will ein Garten sein Mir Zur Feier 31.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

224. Ich will nicht langen Mir Zur Feier 28.11.1987 Берлін-Вільмерсдорф 

225. Meine frühverliehnen Lieder Mir Zur Feier 25.11.1987 Берлін-Вільмерсдорф 

226. Die armen Worte Mir Zur Feier 6.11.1987 Берлін-Вільмерсдорф 

227. Arme Heilige Mir Zur Feier 17.11.1987 Берлін-Вільмерсдорф 

228. Immer den gleichen Pfad Mir Zur Feier 30.4.1898  Флоренція - Torre al Gallo  

229. Das ist der Tag Mir Zur Feier 21.11.1897 Берлін-Вільмерсдорф 

230. Weiße Seelen Mir Zur Feier 29.11.1897 Берлін-Вільмерсдорф 

231. Ich bin zu Hause Mir Zur Feier 22.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

232. In der Dämmerung Mir Zur Feier 14.5.1898  В'яреджо, Італія  

233. Den wir alle sangen Mir Zur Feier 22.2.1898 Берлін-Вільмерсдорф 

234. Du wacher Wald Mir Zur Feier 19.01.1898 Берлін 

235. Du musst das Leben nicht verstehen Mir Zur Feier 8.01.1898 Берлін 

236. Ich möchte werden wie die ganz Geheimen Mir Zur Feier 29.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

237. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, Mir Zur Feier 19.1.1898  Берлін-Грюневальд 

238. Träume, die in deinen Tiefen wallen Mir Zur Feier 28.02.1898 Берлін-Вільмерсдорф 

239. Ich ließ meinen Engel lange nicht los... Mir Zur Feier 22.2.1898  Берлін 

240. Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht... Mir Zur Feier 8.2.1898 Берлін 

241. Hat auch mein Engel keine Pflicht mehr... Mir Zur Feier 8.2.1898 Берлін 

242. Wenn ich einmal im Lebensland... Mir Zur Feier 7.2.1898 Берлін 

243. Seine Hände blieben wie blinde Vögel... Mir Zur Feier 6.2.1898 Берлін 

244. 
Um die vielen Madonnen sind viele ewige 

Engelknaben... 
Mir Zur Feier 27.4.1898  Флоренція 

245. Gebet Mir Zur Feier Літо/осінь 1898  ? 

246. Lauschende Wolke über dem Wald... Mir Zur Feier 18.02.1898 Берлін 

247. Abendschweigen Mir Zur Feier 20.3.1898  Арко (Італія) 

248. Gehst du außen Mauern entlang… Mir Zur Feier  4.5.1898,  Флоренція (Ripoli)  

249. Ist ein Schloß... Mir Zur Feier 2.2.1898  Берлін 

250. Zur kleinen Kirche musst du aufwärts steigen... Mir Zur Feier 14.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

251. Das sind die Gärten, an die ich glaube... Mir Zur Feier 19.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

252. Schau, wie die Zypressen schwärzer werden... Mir Zur Feier 4.5.1898  Флоренція (Ripoli)  

253. Erste Rosen erwachen... Mir Zur Feier 9.5.1898  Флоренція (San Miniato)  

254. Blendender Weg, der sich vor Licht verlor... Mir Zur Feier 21.5.1898  В'яреджо, Італія  

255. Da steht er gestützt am Turm... Mir Zur Feier 25.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

256. Im flachen Land war ein Erwarten... Mir Zur Feier 24.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

257. Wer einst das einsame Haus erbaut... Mir Zur Feier 4.5.1898  Флоренція (Ville le Lame)  

258. Das ist dort, wo die letzten Hütten sind... Mir Zur Feier 19.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

259. Manchmal geschieht es in tiefer Nacht... Mir Zur Feier 3.2.1898 Берлін 

260. Wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird...  Mir Zur Feier Восени 1902-го Париж 

261. Als du mich einst gefunden hast... Mir Zur Feier 18.2.1898  Берлін-Шмаргендорф 

262. Viele Fähren sind auf den Flüssen... Mir Zur Feier 4.2.1898  Берлін 

263. Ich bin ein Waise... Mir Zur Feier ? ? 

264. Ich war ein Kind und träumte viel...  Mir Zur Feier 19.5.1898  В'яреджо, Італія  

265. Ihr Mädchen seid wie die Gärten... Mir Zur Feier 23.3.1898  Арко (Італія) 

266. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen... Mir Zur Feier 21.5.1898  В'яреджо, Італія  

267. Geh ich die Gassen entlang... Mir Zur Feier 18.5.1898  В'яреджо, Італія  

268. Königinnen seid ihr und reich... Mir Zur Feier 18.5.1898  В'яреджо, Італія  
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269. Die Welle schwieg euch nie... Mir Zur Feier 18.5.1898  В'яреджо, Італія  

270. Die Mädchen sehn der Kähne Fahrt... Mir Zur Feier 3.5.1898  Флоренція 

271. Ihr Mädchen seid wie die Kähne... Mir Zur Feier 15.5.1898  В'яреджо, Італія  

272. Die blonden Schwestern flochten froh... Mir Zur Feier 3.5.1898  Флоренція (San Domenico) 

273. Wenn die blonden Flechterinnen... Mir Zur Feier 3.5.1898  Флоренція (San Domenico) 

274. Eh der Garten ganz beginnt... Mir Zur Feier 3.5.1898  Флоренція (San Domenico) 

275. Alle Straßen führen jetzt grade hinein... Mir Zur Feier 3.5.1898  Флоренція (San Domenico) 

276. Noch ahnst du nichts vom Herbst des Haines... Mir Zur Feier  14.9.1897  Мюнхен 

277. Die Zeit, von der die Mütter sprachen... Mir Zur Feier 21.5.1898  В'яреджо, Італія  

278. Wir haben lange im Licht gelacht... Mir Zur Feier 22.5.1898  В'яреджо, Італія  

279. Die Mädchen am Gartenhange... Mir Zur Feier 25.4.1898  Флоренція (Bello Sguardo)  

280. Ich war in ferner Fremde Kind... Mir Zur Feier 22.5.1898  В'яреджо, Італія  

281. Es müsste mich einer führen... Mir Zur Feier Поч. літа 1898  ? 

282. Wir sind uns alle schwesterlich...  Mir Zur Feier 22.5.1898  В'яреджо, Італія  

283. Mach, dass etwas uns geschieht... Mir Zur Feier 5.5.1898  Флоренція (Via di Chianti)  

284. Du wolltest wie andern sein… Mir Zur Feier 5.5.1898  Флоренція (Cascine) 

285. Schau, unsre Tage sind so eng... Mir Zur Feier 22.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

286. Von so vielem blieb uns der Sinn... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція  

287. Dein Garten wollt ich sein zuerst... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція 

288. Unsre Mütter sind schon müd;... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція  

289. Ich war einmal so kinderkühl... Mir Zur Feier 1898/99,  
 

290. Maria, du weinst... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція  

291. Gestern hab ich im Traum gesehn... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція 

292. Wie kam, wie kam aus deinem Schoß... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція 

293. Deiner ernsten Engel einen... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція 

294. Oh, dass wir so endlos werden mussten... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція (Rovezzano) 

295. Mir wird mein helles Haar zur Last... Mir Zur Feier 5.5.1898  Флоренція (Cascine) 

296. Und in allen Jahren war ich feierlich und froh... Mir Zur Feier 6.5.1898  Флоренція 

297. Sie sagen alle: Du hast Zeit... Mir Zur Feier 7.5.1898  Флоренція 

298. Wird dieses ungestüme, wilde Hinsehen... Mir Zur Feier 5.5.1898  Флоренція (Cascine) 

299. Ich aber fühle, wie ich...  Mir Zur Feier 5.5.1898  Флоренція 

300. Unsere Träume sind Marmorhermen... Mir Zur Feier 26.11.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

301. Es ist noch Tag auf der Terrasse... Mir Zur Feier 28.4.1898  Ф'єзоле, Італія 

302. Das sind die Stunden, da ich mich finde... Mir Zur Feier 14.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

303. Der Abend ist mein Buch... Mir Zur Feier 20.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

304. Oft fühl ich in scheuen Schauern... Mir Zur Feier 21.12.1897  Берлін-Вільмерсдорф 

305. Und so ist unser erstes Schweigen... Mir Zur Feier 14.1.1898  Берлін-Вільмерсдорф 

306. Aber der Abend wird schwer... Mir Zur Feier 25.4.1898  Флоренція (Cascine) 

307. Wir sind ganz angstallein... Mir Zur Feier 24.4.1898  Ф'єзоле, Італія 

308. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort... Mir Zur Feier 21.11.1898  Берлін-Вільмерсдорф 

309. Nenn ich dich Aufgang oder Untergang... Mir Zur Feier 4.5.1898  Флоренція 

310. Senke dich, du langsame Serale... Mir Zur Feier 11.1.1898  Берлін-Вільмерсдорф 

311. Kann mir einer sagen... Mir Zur Feier 9.5.1899  Санкт-Петербург 

312. Wie wir auch alles in der Nacht benannten... Mir Zur Feier 6.2.1898  Берлін 

313. Die Nacht wächst wie eine schwarze Stadt... Mir Zur Feier 4.2.1898  Берлін 

314. Auch du hast es einmal erlebt... Mir Zur Feier 20.9.1898  Берлін-Шмаргендорф 

315. 
Wenn die Uhren so nah wie eigenen Herzen 

schlagen... 
Mir Zur Feier 20.9.1898  Берлін-Шмаргендорф 

316. Ich weiß es im Traum, und der Traum hat recht... Mir Zur Feier 20.9.1898  Берлін-Шмаргендорф 

317. Fürchte dich nicht, sind die Astern auch alt... Mir Zur Feier Близько 1900 
 

318. Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht.... Mir Zur Feier 18.5.1898  В'яреджо, Італія  

319. Die Weisse Fürstin Die Weisse Fürstin 

1899-1900, перша 

ред., 18.11.1904 — 
друга ред., 

надруковано — 1909. 

Берлін-Шмаргендорф, 
Furuborg (Schweden). 

320. I Worpswede Восени 1900 Ворпсведе  

321. II Worpswede Восени 1900 
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322. III Worpswede Восени 1900 
 

323. IV Worpswede Восени 1900 
 

324. V Worpswede Восени 1900 
 

325. 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Cristoph Rilke 

Cornet 

Восени 1899 (перша 

ред.), серпень 1904-го 
(друга ред.), 

12.06.1906 (третя 
ред.). 

Берлін-Шмаргендорф, 
Borgeby Gard (Schweden), 

Париж. 

326. Da neigt sich die Stunde und rührt mich an... SB-BvML 20.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

327. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen... SB-BvML 20.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

328. Ich habe viele Brüder in Soutanen... SB-BvML 20.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

329. Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen... SB-BvML 20.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

330. Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden...  SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

331. Du, Nachbar Gott... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

332. Wenn es nur einmal so ganz stille wäre... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

333. Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

334. Ich lese es heraus aus deinem Wort... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

335. Der blasse Abelknabe spricht... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

336. Du Dunkelheit, aus der ich stamme... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

337. Ich glaube an alles noch nie gesagte... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

338. Ich bin auf der Welt zu allein... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

339. Du siehst, ich will viel... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

340. Wir bauen an dir mit zitternden Händen... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

341. Dass Einer dich einmal gewollt hat... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

342. Des Lebens viele Widersinne... SB-BvML 22.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

343. Was irren meine Hände in den Pinseln... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

344. Ich bin, du ängstlicher... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

345. Mein Leben ist nicht diese steile Stunde... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

346. Wenn ich gewachsen wäre irgendwo... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

347. Ich finde dich in allen diesen Dingen... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

348. Ich verinne, ich verinne... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

349. Sieh, Gott, es kommt ein Neuer an dir bauen... SB-BvML 24.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

350. Ich liebe dich, du sanftestes Gesetz... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

351. Werkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

352. Du bist so groß, dass ich schon nicht mehr bin... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

353. So viele Engel suchen dich im Lichte... SB-BvML 28.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

354. Das waren Tage Michelangelo's... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

355. Der Ast vom Baume Gott, der über Italien reicht... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

356. Da ward auch die zur Frucht Erweckte... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

357. Aber als hätte die Last der Fruchtgehänge... SB-BvML 1.5.1905  Ворпсведе  

358. So hat man sie gemalt; vor allem Einer... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

359. Mit einem Ast, der jenem niemals glich... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

360. Ich kann nicht glauben, dass der kleine Tod... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

361. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?... SB-BvML 26.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

362. Du bist der raunende Verrußte... SB-BvML 27.9.1899 Берлін-Шмаргендорф 

363. Du, gestern Knabe, dem die Wirrnis kam... SB-BvML 29.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

364. Dann bete du, wie es dich dieser lehrt... SB-BvML 29.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

365. Ich habe Hymnen, die ich schweige... SB-BvML 29.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

366. Gott, wie begreif ich deine Stunde... SB-BvML 29.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

367. Alle, die ihre Hände regen... SB-BvML 30.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

368. Der Name ist uns wie ein Licht... SB-BvML 30.9.1899  Берлін-Шмаргендорф 

369. Dein allererstes Wort war: Licht... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

370. Du kommst und gehst. Die Türen fallen... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

371. Du bist der Tiefste, welcher ragte... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

372. Ich weiß: Du bist der Rätselhafte... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

373. So ist mein Tagwerk, über dem mein Schatten… SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

374. Ihr vielen unbestürmten Städte... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 
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375. Ich komme aus meinem Schweigen heim... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

376. Du wirst nur mit der Tat erfasst... SB-BvML 01.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

377. 
Mein Leben hat das gleiche Kleid und Haar wie 

aller alten Zaren Sterbestunde... 
SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

378. Den Königen sei Grausamkeit... SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

379. 
Es tauchten tausend Theologen in deines Namens 

alte Nacht... 
SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

380. Die Dichter haben dich verstreut... SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

381. Selten ist Sonne in Sobor... SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

382. Da trat ich als ein Pilger ein und fühlte... SB-BvML 02.10.1899 Берлін-Шмаргендорф 

383. Wie der Wächter in den Weingeländen seine… SB-BvML Близько 1.5.1905  Ворпсведе  

384. Gott spricht zu jedem nur, eh er ihn macht... SB-BvML 4.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

385. Ich war bei den ältesten Mönchen... SB-BvML 4.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

386. Du dunkelnder Grund... SB-BvML 4.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

387. So bin ich nur als Kind erwacht... SB-BvML 5.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

388. Dass ich nicht war vor einer Weile... SB-BvML 5.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

389. Es lärmt das Licht im Wipfel deins Baumes... SB-BvML 10.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

390. Du williger, und deine Gnade kam immer... SB-BvML 12.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

391. Eine Stunde vom Rande des Tages... SB-BvML 14.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

392. Und dennoch: mir geschieht, als ob ich... SB-BvML 14.10.1899  Берлін-Шмаргендорф 

393. Dich wundert nicht des Sturmes Wucht... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

394. Ich bete wieder, du Erlauchter... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

395. Ich bin derselbe noch... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

396. Du Ewiger... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

397. Dir ist mein Beten keine Blasphemie... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

398. Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

399. Lösch mir die Augen aus... SB-BvP Літо/осінь 1899  ? 

400. Und meine Seele ist ein Weib vor dir... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

401. Du bist der Erbe... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

402. Und du erbst das Grün... SB-BvP 18.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

403. Ich bin nur einer deiner Ganzgeringen... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

404. Obwohl ein jeder von sich strebt... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

405. Du bist der Alte... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

406. Gerüchte gehn, die dich vermuten... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

407. Alle, welche dich suchen, versuchen dich... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

408. Wenn etwas mir vom Fenster fällt... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

409. Du meinst die Demut... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

410. In diesem Dorfe steht das letzte Haus... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

411. Manchmal steht einer auf beim Abendbrot... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

412. Nachtwächter ist der Wahnsinn... SB-BvP 19.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

413. Weißt du von jenen Heiligen... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

414. Du bist die Zukunft, großes Morgenrot... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

415. Du bist das Kloster zu den Wundenmalen... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

416. Die Könige der Welt sind alt... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

417. Alles wird wieder groß sein und gewaltig... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

418. Auch du wirst groß sein... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

419. Es wird nicht Ruhen in den Häusern... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

420. So möcht ich zu dir gehn... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

421. Ich möchte viele Pilger sein... SB-BvP 20.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

422. Bei Tag bist du das Hoerensagen... SB-BvP 20.9.1901 Вестерведе, Німеччина 

423. Ein Pilgermorgen... SB-BvP 21.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

424. Jetzt reifen schon die roten Berberitzen... SB-BvP 22.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

425. Du musst nicht bangen, Gott.... SB-BvP 24.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

426. In tiefen Nächten grab ich dich, du Schatz... SB-BvP 25.9.1901  Вестерведе, Німеччина 

427. Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe... SB-DvAuT 13.4.1903  В'яреджо, Італія 

428. Du Berg, der blieb... SB-DvAuT 13.4.1903 і 14.4.1903  В'яреджо, Італія 
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429. Mach mich zum Wächter deiner Weiten... SB-DvAuT 14.4.1903  В'яреджо, Італія 

430. Denn, Herr, die großen Städte sind Verlorene… SB-DvAuT 14.4.1903  В'яреджо, Італія 

431. Da leben Menschen, weißerblühte, blasse... SB-DvAuT 15.4.1903  В'яреджо, Італія 

432. O Herr gib jedem seinen eignen Tod... ред. SB-DvAuT 15.4.1903  В'яреджо, Італія 

433. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt... SB-DvAuT 16.4.1903  В'яреджо, Італія 

434. Herr: Wir sind armer denn die armen Tiere... SB-DvAuT 16.4.1903  В'яреджо, Італія 

435. Mach Einen herrlich, Herr, mach Einen groß... SB-DvAuT 16.4.1903  В'яреджо, Італія 

436. Das letzte Zeichen lass an uns geschehen... SB-DvAuT 16.4.1903  В'яреджо, Італія 

437. Ich will ihn preisen... SB-DvAuT 16.4.1903  В'яреджо, Італія 

438. Und gieb, dass beide Stimmen mich begleiten... SB-DvAuT 17.4.1903  В'яреджо, Італія 

439. Die großen Städte sind nicht wahr; sie täuschen... SB-DvAuT 17.4.1903  В'яреджо, Італія 

440. Denn Gärten sind, - von Königen gebaut... SB-DvAuT 17.4.1903  В'яреджо, Італія 

441. Dann sah ich auch Paläste... SB-DvAuT 17.4.1903  В'яреджо, Італія 

442. Sie sind es nicht... SB-DvAuT 17.4.1903  В'яреджо, Італія 

443. Du bist der Arme, du der Mittellose... SB-DvAuT 18.4.1903  В'яреджо, Італія 

444. Du, der du weißt... SB-DvAuT 18.4.1903  В'яреджо, Італія 

445. Betrachte sie und sieh, was ihnen gliche... SB-DvAuT 18.4.1903  В'яреджо, Італія 

446. Sie sind so still; fast gleichen sie den Dingen... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

447. Und sieh, wie ihrer Füße Leben geht... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

448. Und ihre Hände sind wie die von Frauen... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

449. Ihr Mund ist wie der Mund an einer Büste... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

450. Und ihre Stimme kommt von ferneher... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

451. Und wenn sie schlafen, sind sie wie an alles... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

452. Und sieh: ihr Leib ist wie ein Bräutigam... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

453. Denn sieh: sie werden leben und sich mehren... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

454. Nur nimm sie wieder aus der Städte Schuld... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

455. Des Armen Haus ist wie ein Altarschrein... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

456. Die Städte aber wollen nur das Ihre... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

457. Und deine Armen leiden unter diesen... SB-DvAuT 19.4.1903  В'яреджо, Італія 

458. O wo ist der, der aus Besitz und Zeit... SB-DvAuT 19.4.1903 і 20.4.1903 В'яреджо, Італія 

459. O wo ist er, der Klare, hingeklungen? SB-DvAuT 20.4.1904 В'яреджо, Італія 

460. Nur Einer ist, ein Wachender, ein Reifer, SB-DvAuT 1903 Невідомо 

461. Wann aber wirst Du, großer Geigenbauer SB-DvAuT 1903 Невідомо 

462. Du bist die Hand, die in die Geigenböden  SB-DvAuT 1903 Невідомо 

463. Ich konnte Dich wie eine Rose rühmen,  SB4 Влітку 1904 Невідомо 

464. Da kenn ich Dich und was mich von Dir trennte  SB4 Влітку 1904 Невідомо 

465. Eingang BdB, 1-1 24.2.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

466. Aus einem April BdB, 1-1 6.4.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

467. Mondnacht BdB, 1-1 Липень, 1899 Берлін-Шмараґдендорф 

468. Ritter BdB, 1-1 Липень, 1899 Берлін-Шмараґдендорф 

469. Mädchenmelancholie BdB, 1-1 18.07.1999 Берлін-Шмараґдендорф 

470. Von den Mädchen-1 BdB, 1-1 1900.09.29 Ворпсведе 

471. Von den Mädchen-2 BdB, 1-1 1900.09.09-10 Ворпсведе 

472. Das Lied der Bildsäule BdB, 1-1 18.11.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

473. Der Wahnsinn BdB, 1-1 24.11.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

474. Die Liebende BdB, 1-1 Між 1902 і 1906 Берлін-Шмараґдендорф 

475. Die Braut BdB, 1-1 20.9.1898 Берлін-Шмараґдендорф 

476. Die Stille BdB, 1-1 1900/1901? ? 

477. Musik BdB, 1-1 24.7.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

478. Die Engel BdB, 1-1 22.7.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

479. Der Schutzengel BdB, 1-1 24.7.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

480. Martyrinnen BdB, 1-1 22.7.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

481. Die Heilige BdB, 1-1 1.11.1902 Берлін-Шмараґдендорф 

482. Kindheit BdB, 1-1 Взимку 1905/06 Берлін-Шмараґдендорф 

483. Aus einer Kindheit BdB, 1-1 21.3.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

484. Der Knabe BdB, 1-1 Взимку 1902/03 Берлін-Шмараґдендорф 
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485. Die Konfirmanden BdB, 1-1 Травень, 1903 Берлін-Шмараґдендорф 

486. Das Abendmahl BdB, 1-1 19.6.1903 Берлін-Шмараґдендорф 

487. Initiale BdB, 1-2 20.7.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

488. Zum Einschlafen zu sagen BdB, 1-2 14.11.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

489. Menschen bei Nacht BdB, 1-2 25.11.1899 Берлін-Шмараґдендорф 

490. Der Nachbar BdB, 1-2 1902/1903 Париж 

491. Pont du Carrousel BdB, 1-2 1902/1903 Париж 

492. Der Einsame BdB, 1-2 2.4.1903 В’яреджо 

493. Die Aschanti BdB, 1-2 1902/1903 Париж 

494. Der Letzte BdB, 1-2 15.11.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

495. Bangnis BdB, 1-2 21.10.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

496. Klage BdB, 1-2 21.10.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

497. Einsamkeit BdB, 1-2 21.9.1902 Берлін-Шмараґдендорф 

498. Herbsttag BdB, 1-2 21.9.1902 Берлін-Шмараґдендорф 

499. Erinnerung BdB, 1-2 Між 1902-06,  ? 

500. Ende des Herbstes BdB, 1-2 Між 1902-06 ? 

501. Herbst BdB, 1-2 11.9.1902 Берлін-Шмараґдендорф 

502. Am Rande der Nacht BdB, 1-2 12.1.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

503. Gebet BdB, 1-2 13.12.1900 Берлін-Шмараґдендорф 

504. Fortschritt BdB, 1-2 27.9.1900 Ворпсведе 

505. Vorgefühl BdB, 1-2 Восени 1904 Швеція? 

506. Sturm BdB, 1-2 Напевно, восени 1904 Швеція 

507. Abend in Skåne BdB, 1-2 Близько 1.11.1904 Йонсеред бай Гьотеборг 

508. Abend BdB, 1-2 Восени 1904 Швеція? 

509. Ernste Stunde BdB, 1-2 Сер. жовтня 1900 Берлін-Шмараґдендорф 

510. Strophen BdB, 1-2 Між 1900-02 Невідомо 

511. Sturmnacht BdB, 1-2 
 

Невідомо 

512. Initiale BdB, 2-1 14.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

513. Verkündigung BdB, 2-1 21.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

514. Die Heiligen drei Könige BdB, 2-1 23.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

515. In der Certosa BdB, 2-1 28.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

516. Das jüngste Gericht BdB, 2-1 21.7.1899  Берлін-Шмаргендорф 

517. 
Karl der Zwölfte von Schweden reitet in der 

Ukraine 
BdB, 2-1 2.10.1900  Ворпсведе  

518. Der Sohn BdB, 2-1 1.10.1900  Ворпсведе  

519. Die Zaren BdB, 2-1 8-9/1899  Meiningen 

520. Der Sänger singt vor einem Fürstenkind BdB, 2-1 3.10.1900  Ворпсведе  

521. Die aus dem Hause Colonna BdB, 2-1 Взимку 1903/04?  Рим? 

522. Fragmente aus verlorenen Tagen BdB, 2-2 7.11.1900  Берлін-Шмаргендорф 

523. Titelblatt BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

524. Das Lied des Bettlers  BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

525. Das Lied des Blinden BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

526. Das Lied des Trinkers BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

527. Das Lied des Selbstmörders BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

528. Das Lied der Witwe BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

529. Das Lied des Idioten BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

530. Das Lied der Waise BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

531. Das Lied des Aussätzigen BdB, 2-2 7.-12.6.1906  Париж 

532. Von den Fontänen BdB, 2-2 14.11.1900  Берлін-Шмаргендорф 

533. Der Lesende BdB, 2-2 Вересень, 1901 Вестерведе, Німеччина 

534. Der Schauende BdB, 2-2 21.1.1901  Берлін-Шмаргендорф 

535. Aus einer Sturmnacht BdB, 2-2 21.1.1901  Берлін-Шмаргендорф 

536. Die Blinde BdB, 2-2 25.11.1900  Берлін-Шмаргендорф 

537. Requiem BdB, 2-2 20.11.1900  Берлін-Шмаргендорф 

538. Schlussstück BdB, 2-2 01.1900 ? 

539. Früher Apollo NG 11.7.1906  Париж 
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540. Mädchen-Klage NG 1.7.1906  Париж 

541. Liebes-Lied NG Березень, 1907 Капрі 

542. Eranna an Sappho NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

543. Sappho an Eranna NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

544. Sappho an Alkaïos  NG 24.7.1907  Париж 

545. Grabmal eines jungen Mädchens NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

546. Opfer NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

547. Östliches Taglied NG Травень/червень 1906 Париж 

548. Abisag NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

549. David singt vor Saul NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

550. Josuas Landtag NG Поч. липня 1906  Париж 

551. Der Auszug des verlorenen Sohnes NG Червень, 1906  Париж 

552. Der Ölbaumgarten NG Травень/червень 1906 Париж 

553. Pietà NG Травень/червень 1906 Париж 

554. Gesang der Frauen an den Dichter NG Березень, 1907  Капрі 

555. Der Tod des Dichters  NG Трав./червень 1906  Париж 

556. Buddha NG Кін. 1905  Медон, Франція 

557. L'Ange du Meridien NG Трав./червень 1906  Париж 

558. Die Kathedrale NG 1.7.1906  Париж 

559. Das Portal NG 8.-11.7.1907  Париж 

560. Die Fensterrose NG до 8.7.1906  Париж 

561. Das Kapitäl NG 8.-11.7.1907  Париж 

562. Gott im Mittelalter NG 19.-23.7.1907  Париж 

563. Morgue NG Липень, 1906  Париж 

564. Der Gefangene NG Поч. 1906  Медон, Франція 

565. Der Panther NG 6.11.1902  Париж 

566. Die Gazelle NG 17.7.1907  Париж 

567. Das Einhorn NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

568. Sankt Sebastian NG Взимку 1905/06  Медон, Франція 

569. Der Stifter NG Липень, 1906  Париж 

570. Der Engel NG *04*  Париж 

571. Römische Sarkophage NG Травень/червень 1906  Париж 

572. Der Schwan NG 1905/1906 Медон, Франція 

573. Kindheit NG 1.7.1906  Париж 

574. Der Dichter NG Взимку 1905/06  Париж 

575. Die Spitze I NG Поч. літа 1906  Париж 

576. Die Spitze II NG 10.2.1907  Капрі 

577. Ein Frauen-Schicksal NG близько 1.7.1906  Париж 

578. Die Genesende NG Поч. 1906  Медон, Франція 

579. Die Erwachsene NG 19.7.1907  Париж 

580. Tanagra NG Липень, 1906  Париж 

581. Die Erblindende NG Червень, 1906  Париж 

582. In einem fremden Park NG Липень, 1906  Париж 

583. Abschied NG Поч. 1906  Медон, Франція 

584. Todes-Erfahrung NG 24.1.1907 Капрі 

585. Blaue Hortensie NG Липень, 1906  Париж 

586. Vor dem Sommerregen NG Липень, 1906  Париж 

587. Im Saal NG Липень, 1906  Париж 

588. Letzter Abend NG Червень, 1906  Париж 

589. Jugend-Bildnis meines Vaters  NG 27.6.1906  Париж 

590. Selbstbildnis aus dem Jahre 1906 NG Поч. 1906  Париж 

591. Der König NG близько 1.7.1906  Париж 

592. Auferstehung NG близько 1.7.1906  Париж 

593. Der Fahnenträger NG Липень, 1906  Париж 

594. Der letzte Graf von Brederode NG Березень, 1907 Капрі 

595. Die Kurtisane NG Березень, 1907 Капрі 
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596. Die Treppe der Orangerie NG Липень, 1906  Париж 

597. Der Marmor-Karren NG 28.6.1907  Париж 

598. Buddha NG 19.7.1906  Париж 

599. Römische Fontäne NG  8.7.1906  Париж 

600. Das Karussell NG Червень, 1906  Париж 

601. Spanische Tänzerin NG Червень, 1906  Париж 

602. Der Turm NG 18.07.1907 Париж 

603. Der Platz NG 21.7.1907 Париж 

604. Quai du Rosaire NG 18. або 19.7.1907  Париж 

605. Béguinage NG Липень, 1906  Париж 

606. Die Marien-Prozession NG 20.7.1907 Париж 

607. Die Insel NG 23. і 24.7.1906  Париж 

608. Hetären-Gräber NG Поч. 1904  Рим 

609. Orpheus. Eurydike. Hermes. NG 
Перша ред.: 1904 , 

остаточна ред.: осінь 
1904 

Рим, Фуруборг (Щвеція) 

610. Alkestis NG 7.-10.2.1907  Капрі 

611. Geburt der Venus  NG 
1904, остаточна ред.: 
осінь, 1904  

Рим, Фуруборг (Щвеція) 

612. Die Rosenschale NG 
Близько Нового року 
1907  

Капрі 

613. Archaischer Torso Apollos NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

614. Kretische Artemis  NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

615. Leda NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або весна 1908, Капрі   

616. Delphine NG-AT 1.8.1907  Париж 

617. Die Insel der Sirenen NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

618. Klage um Antinous NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або весна 1908, Капрі   

619. Der Tod der Geliebten NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

620. Klage um Jonathan NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

621. Tröstung des Elia NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

622. Saul unter den Propheten NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

623. Samuels Erscheinung vor Saul NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

624. Ein Prophet NG-AT Невдовзі до 17.8.1907  Париж 

625. Jeremia NG-AT Сер. серпня 1907  Париж 

626. Eine Sibylle NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

627. Absaloms Abfall NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

628. Esther NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

629. Der aussätzige König NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

630. 
Legende von den drei Lebendigen. und den drei 

Toten 
NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

631. Der König von Münster NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

632. Toten-Tanz NG-AT 20.8.1907  Париж 

633. Das jüngste Gericht NG-AT 20.8.1907  Париж 

634. Die Versuchung NG-AT 21.8.1907  Париж 

635. Der Alchimist NG-AT 22.8.1907  Париж 

636. Der Reliquienschrein NG-AT 
5.8.1907 і серпень 

1908-го 
Париж 

637. Das Gold NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

638. Der Stylit NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

639. Die ägyptische Maria NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

640. Kreuzigung NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

641. Der Auferstandene NG-AT 
Восени 1907, Париж, 

або Поч. 1908, Капрі   

642. Magnificat NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

643. Adam NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

644. Eva NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 
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645. Irre im Garten NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

646. Die Irren NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

647. Aus dem Leben eines Heiligen NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

648. Die Bettler NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

649. Fremde Familie NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

650. Leichen-Wäsche NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

651. Eine von den alten NG-AT 21.8.1907  Париж 

652. Der Blinde NG-AT 21.8.1907  Париж 

653. Eine Welke NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

654. Abendmahl NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

655. Die Brandstätte NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

656. Die Gruppe NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

657. Schlangen-Beschwörung NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або Поч. 1908, Капрі  
Невідомо 

658. Schwarze Katze NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

659. Vor-Ostern NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

660. Der Balkon NG-AT 17.8.1907  Париж 

661. Auswanderer-Schiff NG-AT 18.8.1907  Париж 

662. Landschaft NG-AT Бер. і серпень 1907  Капрі 

663. Römische Campagna NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

664. Lied vom Meer NG-AT до 26.1.1907  Капрі 

665. Nächtliche Fahrt NG-AT Між 9. і 17.8.1907  Париж 

666. Papageien-Park NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або Поч. 1908, Капрі   

667. Die Parke1-IV NG-AT  I-IV: 9.8.1907  Париж 

668. Die ParkeV-VII NG-AT V-VII: 9. - 17.8.1907  Капрі 

669. Bildnis NG-AT 1. і 2. 8.1907  Париж 

670. Venezianischer Morgen NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

671. Spätherbst in Венеція NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

672. San Marco NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

673. Ein Doge NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

674. Die Laute NG-AT Осінь, 1907  Париж 

675. Der Abenteuerer1 NG-AT 
5.9.1907 і Поч. літа 

1908  
Париж 

676. Der Abenteuerer2 NG-AT 22.8.-5.9.1907  Париж 

677. Falken-Beize NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

678. Corrida NG-AT 3.8.1907  Париж 

679. Don Juans Kindheit NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або Поч. 1908, Капрі  
Невідомо 

680. Don Juans Auswahl NG-AT Mai,Juli і August 1908  Париж 

681. Sankt Georg NG-AT Між 5. і 9.8.1907  Париж 

682. Dame auf einem Balkon NG-AT 17.8.1907  Париж 

683. Begegnung in der Kastanien-Allee NG-AT 
Літо 1908 (перед 
15.7.)  

Париж 

684. Die Schwestern NG-AT  Поч. літа 1908  Париж 

685. Übung am Klavier NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 
або Поч. 1908, Капрі  

Невідомо 

686. Die Liebende NG-AT Між 5. і 9.8.1907  Париж 

687. Das Rosen-Innere NG-AT 2.8.1907  Париж 

688. Damen-Bildnis aus den Achtziger-Jahren NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

689. Dame vor dem Spiegel NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

690. Die Greisin NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

691. Das Bett NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

692. Der Fremde NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

693. Die Anfahrt NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

694. Die Flamingos  NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 
або Поч. 1908, Капрі   
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695. Persisches Heliotrop NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

696. Schlaflied NG-AT Поч. літа 1908  Париж 

697. Der Pavillon NG-AT 18.8.1907  Париж 

698. Die Entführung NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

699. Rosa Hortensie NG-AT 
Осінь, 1907, Париж, 

або Поч. 1908, Капрі   

700. Das Wappen NG-AT 17.8.1907  Париж 

701. Der Junggeselle NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

702. Der Einsame NG-AT Сер. серпня 1907  Париж 

703. Der Leser NG-AT Літо 1908 (до 2.8.)  Париж 

704. Der Apfelgarten NG-AT 2.8.1907  Париж 

705. Mohammeds Berufung NG-AT Між 22.8. і 5.9.1907  Париж 

706. Der Berg NG-AT 
Липень, 1906 і 

31.7.1907  
Париж 

707. Der Ball NG-AT 31.7.1907  Париж 

708. Das Kind NG-AT 31.7. і 1.8.1907  Париж 

709. Der Hund NG-AT 
Кін. червня 1907 і 

31.7.1907  
Париж 

710. Der Käferstein NG-AT 
Поч. літа 1908 (до 

15.7.)  
Париж 

711. Buddha in der Glorie NG-AT Літо 1908 (до 15.7.)  Париж 

712. Die Menschen gehn... 1906-1910 Літо 1905 або 1906 Медон, Франція 

713. An Karl von der Heydt 1906-1910 6.1.1906 Медон, Франція 

714. Für Ernst Hardt 1906-1910 Січень, 1906 Медон, Франція 

715. Sinnend von Legende zu Legende... 1906-1910 Поч. 1906  Невідомо 

716. Liebende und Leidende verwehten... 1906-1910 Поч. 1906  Невідомо 

717. Der Anfänger 1906-1910 Поч. 1906  Медон, Франція 

718. La Dame a la Licorne 1906-1910 Поч. 1906  Медон, Франція 

719. Ehe 1906-1910 Поч. 1906  Невідомо 

720. AN DIE FRAU PRINZESSIN M. VON B. 1906-1910 1906.06.06 Париж 

721. Widmung 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

722. ...Und sagen sie das Leben sei ein Traum 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

723. Fortgehn 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

724. Ich hab mich nicht den Dichtern zugesellt 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

725. Der Engel 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

726. Die Münze 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

727. La Dame a la Licorne 1906-1910 1906.06.09 Париж 

728. Tagelied 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

729. VOM VERLORENEN SOHN 1906-1910 Червень, 1906  Париж 

730. Das Tal 1906-1910 близько 1.7.1906 Париж 

731. Die Heiligen 1906-1910 Літо 1906 Париж 

732. Wer vermag es ein Haus zu bauen? 1906-1910 Літо 1906 
Годесберг-на-Рейні, 
Вагольдергьое 

733. Kommendes ist nie ganz fern; Entflohenes  1906-1910 Літо 1906 Париж 

734. Indem das Leben nimmt und giebt und nimmt 1906-1910 Листопад, 1906 Берлін 

735. Da wechselt um die alten Inselränder 1906-1910 1906.12.15 Капрі 

736. Noch ruf ich nicht. 1906-1910 
Після середини 
грудня 1906 

Капрі 

737. Täglich stehst du mir Steil vor dem Herzen 1906-1910 
Після середини 
грудня 1906 

Капрі 

738. So viele Dinge liegen aufgerissen 1906-1910 
Наприкінці грудня 
1906 

Капрі 

739. Werd ich vergessen? Und wenn irgendwas 1906-1910 
Після середини 

грудня 1906 
Капрі 

740. Wald meines Herzens, der sich bei der Feuer 1906-1910 Поч. січня 1907 Капрі 

741. Die Auslage des Fischhändlers  1906-1910 
Перед 16 січня 1907, 

відредаговано 
ймовірно влітку 1907, 

Капрі 
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Париж 

742. Jetzt gehn die Lüfte manchesmal als trügen 1906-1910 Поч. лютого 1907 Капрі 

743. EIN FRÜHLINGSWIND 1906-1910 15.2.1907 Капрі 

744. Nun schließe deine Augen: daß wir nun 1906-1910 16.02.1907 Капрі 

745. Die Marien-Vase 1906-1910 18.02.1907 Капрі 

746. SANTA MARIA A CETRELLA 1906-1910 19.02.1907 Капрі 

747. Kore 1906-1910 Сер. лютого Капрі 

748. Was machte sie einander gleichen 1906-1910 
Після середини 

лютого 1907 
Капрі 

749. AN DEN Dichter VITA N.A. 1906-1910 Кін. лютого 1907 Капрі 

750. Sexte und Segen 1906-1910 7.3.1907 Капрі 

751. Durchscheinender Dunkel schwankt im Wind 1906-1910 Сер. березня 1907 Капрі 

752. Werd ich vergessen? Und wenn irgendwas 1906-1910 Сер. березня 1907 Капрі 

753. Die Nacht der Frühlingswende 1906-1910 21.3.1907 Капрі 

754. Laß einen Tag, der zögert vor dem Regen 1906-1910 Поч. квітня 1907 Капрі 

755. Der Löwenkäfig 1906-1910 
Літо 1907, начорно 5 і 

6.11.1902, Париж, 
Jardin des Plantes  

Капрі 

756. vor dem Luxembourg 1906-1910 14.7.1907 Париж 

757. Marionetten-Theater 1906-1910 1907.07.20 Париж 

758. Der Goldschmied 1906-1910 5.8.1907 Париж 

759. Sonnen-Untergang 1906-1910 Між 5 і 9.8.1907 Париж 

760. Skizze zu einem Sankt Georg 1906-1910 Поч. серпня 1907 Париж 

761. Nein, ich will nicht, daß man mich zerstört 1906-1910 Поч. серпня 1907 Париж 

762. Die Getrennten 1906-1910 Сер. серпня 1907  Париж 

763. Fühlst du nicht wie wir uns unbegrenzter 1906-1910 Сер. серпня 1907  Париж 

764. Vor Zeiten, einst, ein Herz gewesen sein 1906-1910 Сер. серпня 1907  Париж 

765. Siehe der Dichter ihn trug das Geschaute 1906-1910 Кін. серпня 1907 Париж 

766. Das kommt und geht an dir, von solchen Leidern  1906-1910 Кін. серпня 1907 Париж 

767. Der Duft 1906-1910 Кін. серпня 1907 Париж 

768. Immer noch und wie am ersten Tage 1906-1910 Поч. вересня 1907 Париж 

769. Herbst-Abend 1906-1910 
Наприкінці вересня 
1907 

Париж 

770. Ein junges Mädchen Das ist wie ein Stern 1906-1910 Ймовірно осінь 1907 Париж 

771. Und im Herbst der welkenden Facaden 1906-1910 Поч. жовтня 1907 Париж 

772. Sterne hinter Oliven 1906-1910 Осінь, 1907  Париж 

773. Griechisches Liebesgespräch 1906-1910 Осінь, 1907  Париж 

774. Gedicht 1906-1910 15.10.1907 Париж 

775. Wie sich die warmen Blumen an das All 1906-1910 22.10.1907 Париж 

776. Ausblick von Капрі 1906-1910 
1-4 жовтня 1907, кін. 

6.11.1907. 
Париж, Вроцлав 

777. Wie dunklen und rauschen im Instrument 1906-1910 1907.11.10 Баден (біля Відня) 

778. Für Lia Rosen 1906-1910 1907.11.17 Відень 

779. Für Herbert Steiner 1906-1910 10.11.1907 Венеція 

780. Wir müssen immer wie die schwangern Frauen 1906-1910 До 27.11.1907 Венеція 

781. Tage, wenn sie scheinbar uns entgleiten, 1906-1910 Грудень, 1907 
 

782. In dem Wiedersehn mit Kindheitsdingen 1906-1910 23.12.1907 Обернойланд, Німеччина 

783. Wüßten wir um welcher Dinge willen 1906-1910 28.12.1907 Обернойланд, Німеччина 

784. Wehmut will uns zwingen zuweilen 1906-1910 Поч. 1908 
 

785. Nächtlicher Gang 1906-1910 17.4.1908 Капрі 

786. Die Karyatiden 1906-1910 Поч. літа 1908  Париж 

787. Der kranke Knabe 1906-1910 Поч. літа 1908  Париж 

788. Die Liebenden 1906-1910 Ймовірно літо1908  Париж 

789. mais quelle sera la vie 1906-1910 Літо 1908, до 2.8 Париж 

790. Aus Den Nachtwachen Der Schwester Godelieve 1906-1910 Літо 1908, до 2.8 Париж 

791. Der Ursprung der Chimäre 1906-1910 Літо 1908, до 2.8 Париж 

792. Requiem. Für eine Freundin 1906-1910 31.10-2.11.1908 Париж 
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793. Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth 1906-1910 4 і 5.11.1908 Париж 

794. Wie in den Bildern alter Almanache 1906-1910 Поч. грудня 1908 Париж 

795. Gebet für die Irren 1906-1910 Взимку 1908-1909 Париж 

796. Städtische Sommernacht 1906-1910 1908 або 1909 Париж 

797. Nonnen-Klage 1906-1910 1909 Париж 

798. Vergiß, vergiß und laß uns jetzt nur dies  1906-1910 Одразу перед 7.2.1909 Париж 

799. Fühlst du noch, wie wir allein in Straßen, 1906-1910 Поч. літа 1909 Париж 

800. Der Schicksale sind nicht viele wenige große 1906-1910 12.6.1909 Париж 

801. Sag weißt du Liebesnächte Treiben nicht 1906-1910 Літо 1909 Париж 

802. ........diese weichen 1906-1910 Літо 1909 Париж 

803. Ach, wie reut es mich jetzt… 1906-1910 Сер. липня 1909 Париж 

804. Sohn des gefallenen Goldes, Heimlicherzeugter 1906-1910 Літо 1909 Париж 

805. Bilden die Nächte sich nicht… 1906-1910 Літо 1909 Париж 

806. Immer wieder an derselben seichten 1906-1910 Літо 1909 Париж 

807. Welche Wiesen duften deine Hände 1906-1910 Літо 1909 Париж 

808. Du duftest aus dir hinaus, 1906-1910 Літо 1909 Париж 

809. Auch noch das Entzücken wie ein Ding 1906-1910 Літо 1909 Париж 

810. Daß aus Aufsteigendem und Wiederfall 1906-1910 Літо 1909 Париж 

811. Bestürzt fast ward er ihres Lächelns inne; 1906-1910 Літо 1909 Париж 

812. In meine abgenutzten Hände, Herr 1906-1910 Літо 1909 Париж 

813. Ach in der Kindheit, Gott wie warst du leicht 1906-1910 Літо 1909 Париж 

814. Ach daß der König mich wieder… 1906-1910 Літо 1909 Париж 

815. Oh du bist schön. Wenn auch nicht mir. 1906-1910 Літо 1909 Париж 

816. Wehtag, da sie heulend in dem Hause 1906-1910 Літо 1909 Париж 

817. Wehtag, der wie eine Wunde klafft, 1906-1910 Літо 1909 Париж 

818. Langsam ihre treibende Gestalt 1906-1910 Літо 1909 Париж 

819. Wie dürfte denn ein Engel, Herr, in dies  1906-1910 Літо 1909 Париж 

820. Dein Herz sei wie ein Nest im Unerreichten. 1906-1910 Сер. літа 1909 Париж 

821. Und endete um ihres Mutes willen 1906-1910 Літо 1909 Париж 

822. Endymion 1906-1910 15.7.1909 Париж 

823. Scharfer Burgbruch, alter Unterkiefer 1906-1910 близько 1.10.1909 Париж 

824. Du, der ichs nicht sage, daß ich bei Nacht 1906-1910 Грудень,1909 Париж 

825. Sieh dir die Liebenden an, 1906-1910 Грудень,1909 Париж 

826. Und in der Dichte der Brust 1906-1910 близько 1.2.1910 Невідомо 

827. Sieh, Liebende sie kommen einzeln fast 1906-1910 Кін. березня 1910 Рим 

828. Ach zwischen mir und diesem Vogellaut 1906-1910 Ймовірно квітень1910 Рим 

829. Dasein, Beschränkung, was sein und was nicht 1906-1910 близько 1.4.1910 Рим 

830. Ach so ungewiß und endlos ohne 1906-1910 близько 1.4.1910 Рим 

831. Florindo: Richter derer, die sich nicht 1906-1910 Квітень, 1910 Рим 

832. O Kreuzweg meines Munds, o Lippenbinde, 1906-1910 Поч. літа 1910 Париж 

833. Ein rarbegangner Pfad… 1906-1910 Кін. серпня 1910 Janowitz 

834. Vom Wegrand ruht der Blick der blauen Rade 1906-1910 Кін. серпня 1910 Janowitz 

835. Denn du, Herr, kannst wohl Sieg… 1906-1910 Літо 1909 Париж 

836. Gesicht, mein Gesicht 1906-1910 1907 ? Капрі 

837. Herr, sei nicht gut sei herrlich; widerleg 1906-1910 Літо 1909 Париж 

838. Migliera 1906-1910 17.2.1907 Капрі 

839. Geburt Mariae ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

840. Die Darstellung Mariae im Tempel ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

841. Mariae Verkündigung ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

842. Mariae Heimsuchung ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

843. Argwohn Josephs ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

844. Verkündigung über den Hirten ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

845. Geburt Christi ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

846. Rast auf der Flucht nach Ägypten ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

847. Von der Hochzeit zu Kana ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

848. Vor der Passion ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 
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849. Pieta ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

850. Stillung Mariae mit dem Auferstandenen ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

851. Vom Tode Mariae ML Між 15. і 22.01.1912  Дуїно, Італія 

852. Da ward ein solcher Vorrat Königseins... 1910-1922 10.1.1911  На Нілі 

853. Euch könnt ich Freund sein... 1910-1922 Квітень, 1911 Париж 

854. Und der Letzte geht vielleicht vorüber... 1910-1922 Поч. 1911 Париж 

855. So wie eine Türe, die nicht zubleibt... 1910-1922 
 

Париж 

856. Und wo sich aus dem übervollen Blocke... 1910-1922 
 

Париж 

857. Ach, ach liegt in der Luft... 1910-1922 
 

Париж 

858. Sieh, der Gott hat sich zu mir entschlossen... 1910-1922 Поч. літа 1911 Париж 

859. An allen Dingen fühlt sich neu die Frühe... 1910-1922 Вересень 1909, 1911 Париж 

860. Schmerz-Bringerin immer noch geh… 1910-1922 Літо 1909 або 1911 Париж 

861. Fragment einer Auferstehung 1910-1922 24 або 25.6.1911  Париж 

862. Und zieht mich... 1910-1922 Близько 25.6.1911 Париж 

863. Wenn endlich Drang und Stumpfheit… 1910-1922 26./27.6.1911  Париж 

864. In dieser Welt, wo Unrecht so geschieht... 1910-1922 Близько 1.7.1911 Париж 

865. Deine Seele sing ich... 1910-1922 Поч. липня 1911 Париж 

866. Mondnacht 1910-1922 
 

Париж 

867. Judith's Rückkehr 1910-1922 Липень, 1911 Париж 

868. Lass dich nicht irren... 1910-1922 Кін. липня 1911 Париж 

869. Viel schon erreicht ein Buch... 1910-1922 Серепень, 1911 Париж 

870. Der Hund... 1910-1922 Поч. жовтня 1911 Париж 

871. Ich hielt mich überoffen... ред. 1910-1922 Лист./грудень 1911 Дуїно, Італія 

872. Fühlend Götter... 1910-1922 Поч. грудня 1911 Дуїно, Італія 

873. Abend-Lied 1910-1922 Кін. січня 1912 Дуїно, Італія 

874. Soll ich die Städte rühmen... 1910-1922 1.1912 Дуїно, Італія 

875. und schwenktest... 1910-1922 1.1912 Дуїно, Італія 

876. Blicke hielten mich hin... 1910-1922 близько 01.02.1912 Дуїно, Італія 

877. Soll ich noch einmal Frühling haben... 1910-1922 Лютий, 1912 Дуїно, Італія 

878. Erscheinung 1910-1922 Навесні 1912 Дуїно, Італія 

879. Ach wie du ausholst, Vogel... 1910-1922 
 

Дуїно, Італія 

880. Wen aber des Leidens je der Eifer ergriff... 1910-1922 Раннє літо 1912 Венеція 

881. Perlen entrollen... 1910-1922 Літо 1912 Венеція-Іспанія 

882. Ach, da wir hülfe von Menschen erharrten... 1910-1922 11.7.1912 Венеція 

883. O die Kurven meiner Sehnsucht… 1910-1922 Сер. липня 1912 Венеція 

884. Das Kind 1910-1922 Сер. липня 1912 Венеція 

885. und das offne Glück... 1910-1922 1.8.1912 Венеція 

886. Komm wann du sollst... 1910-1922 Листопад, 1912 Толедо 

887. Unendlich staun ich euch an... 1910-1922 1912/1913 Ронда 

888. Ich Wissender: oh der ich eingeweiht... 1910-1922 Близько 1.1.1913 Ронда 

889. Die spanische Trilogie 1910-1922 14/01/1913 Ронда 

890. Himmelfahrt Mariae 1910-1922 14/01/1913 Ронда 

891. An den Engel 1910-1922 Січень, 1913 Ронда 

892. Auferweckung des Lazarus  1910-1922 Січень, 1913 Ронда 

893. Dass ich, entartet meinem Tod... 1910-1922 Січень, 1913 Ронда 

894. Der Geist Ariel 1910-1922 Поч. 1913 Ронда 

895. Die weißen Häuser hin ein Überfließen... 1910-1922 Лютий 1913 Ронда 

896. Da rauscht der Bach... 1910-1922 Лютий 1913 Ронда 

897. 
Wird mir nichts Nächstes? Soll ich nur noch 

verweilen... 
1910-1922 Лютий 1913 Ронда 

898. So angestrengt wider die starke Nacht… 1910-1922 Кін. лютого 1913 Париж 

899. Wir wissen nicht, was wir verbringen... 1910-1922 Близько 01.03. 1913 Париж 

900. Lange musst du leiden... 1910-1922 10/03/1913 Париж 

901. Wehe ein Sterblicher, weh... 1910-1922 Березень 1913 Париж 

902. 
Weißt du nicht, wird der Rotdorn bald unser 

Gefühl bemühn... 
1910-1922 Березень 1913 Париж 
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903. Wer verzichtet, jenen Gram zu kennen... 1910-1922 Березнь-квітень 1913 Париж 

904. Es war ein kühne Bestürzung... 1910-1922 Весна 1913 Париж 

905. Unwissend vor dem Himmel meines Lebens... 1910-1922 Весна 1913 Париж 

906. Was, was könnte dein Lächeln mir... 1910-1922 Березень 1913 Париж 

907. Überfließende Himmel verschwendeter Sterne... 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

908. Aus einem Frühling... 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

909. Emmaus 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

910. Narziss 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

911. Narziss 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

912. Christi Höllenfahrt 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

913. Sankt Christofferus  1910-1922 Квітень 1913 Париж 

914. Die Tauben 1910-1922 Квітень 1913 Париж 

915. Bestürz mich, Musik, mit rythmischem Zürnen... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

916. Ich bins, Nachtigall... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

917. Staune, siehe... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

918. Die ich als Lehrling verließ... 1910-1922 1913 Париж 

919. Nun wachen wir mit den Erinnerungen... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

920. Dich aufdenkend wird mein Wesen erglühter... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

921. Was, Geliebte, bist du nicht… 1910-1922 1913 Париж 

922. Dunkles spiegelnde Quelle... 1910-1922 Травень 1913 Париж 

923. Wie lange schon... 1910-1922 04/07/1913 Ріппольдзау 

924. Nicht, wie du ihn nennst... 1910-1922 04/07/1913 Ріппольдзау 

925. Wie junge Wiesen... 1910-1922 30/07/1913 Невідомо 

926. Hinter den schuldlosen Bäumen... 1910-1922 Серпень 1913 Гайлігендамм 

927. Hinschwindende ganz leicht... 1910-1922 Бл. 02.10.1913 Мюнхен 

928. Witwe 1910-1922 Осінь 1913 Париж 

929. Ist Schmerz, sobald an eine neue Schicht… 1910-1922 Осінь 1913 Париж 

930. Ob ich damals war - oder bin… 1910-1922 Осінь 1913 Париж 

931. Der du mich mit diesen überhöhtest… 1910-1922 Осінь 1913 Париж 

932. Wie das Gestirn… 1910-1922 Осінь 1913 Невідомо 

933. Wer sagt, dass, wenn ich an ein Fenster träte... 1910-1922 Осінь 1913 Невідомо 

934. Hingestellte... 1910-1922 Осінь 1913 Невідомо 

935. Verständigt mit abnehmender Natur... 1910-1922 Осінь 1913 Невідомо 

936. O Herz, vom Leben langsam abgeschnürt... 1910-1922 Осінь 1913 Невідомо 

937. Wege, offne... 1910-1922 близько 01.11.1913 Париж 

938. Wer den Geist der fernsten Freuden hatte... 1910-1922 Осінь 1913 Париж 

939. Öfter, fühlend... 1910-1922 Листопад 1913 Париж 

940. Das Elend hat ja nie auf mir bestanden... 1910-1922 Листопад 1913 Париж 

941. Ist dort nicht Lächeln?... 1910-1922 Листопад 1913 Париж 

942. Tränen, Tränen, die aus mir brechen... 1910-1922 Пізньої осені 1913 Париж 

943. Fünf Sonette 1910-1922 15.11.1913  Париж 

944. Mandarinenrot... 1910-1922 Грудень, 1913 Париж 

945. Winterliche Stanzen 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

946. Dass ich dereinst... 1910-1922 Пізньої осені 1913 Париж 

947. Die Geschwister 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

948. Siehe, Engel fühlen durch den Raum... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

949. Atmete ich nicht aus Mitternächten... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

950. So, nun wird es doch der Engel sein... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

951. 
Hinweg, die ich bat, endlich mein Lächeln zu 

kosten... 
1910-1922 Кін. 1913 Париж 

952. Einmal nahm ich... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

953. Gedanken der Nacht... 1910-1922 Грудень, 1913 Париж 

954. An das Stillende hinaufgekehrt... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

955. Warum überredet uns der Tag... 1910-1922 Кін. 1913 Париж 

956. Warte meine Wahl nicht ab... 1910-1922 1913/1914 Париж 

957. Wie hinhielt ich dies Antlitz... 1910-1922 1913/1914 Париж 
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958. Wenn ich so an deinem Antlitz zehre... 1910-1922 1913/1914 Париж 

959. Nun erst, Nachtstunde, bin ich ohne Angst... 1910-1922 1913/1914 Париж 

960. O von Gesicht zu Gesicht... 1910-1922 1913/1914 Париж 

961. Stimme eines Armen an der Hand des Engels  1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

962. Liebe Maria, dein Leiden... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

963. Guter Tag 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

964. O Leben Leben, wunderliche Zeit... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

965. Die Getrennten 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

966. Leicht verführt sich der Gott zur Umarmung... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

967. In sich blätternder Hain... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

968. Wo soll ich hin während in mir Berge stürzen... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

969. Ritter in der Hölle 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

970. Wie der Abendwind... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

971. Du im Voraus verlorne Geliebte... 1910-1922 Зимою 1913/1914 Париж 

972. Einst war dies alles anders aufgeteilt... 1910-1922 5.1.1914  Париж 

973. Die Große Nacht 1910-1922 Січень, 1914 Париж 

974. Hinhalten will ich mich... 1910-1922 Січень, 1914 Париж 

975. Zu der Zeichnung, John Keats im Tode darstellend 1910-1922 27.1.1914 Париж 

976. Vom Zeichner dringend hingeballter Schatten... 1910-1922 26. або 27.1.1914  Париж 

977. Seit den wunderbaren Schöpfungstagen... 1910-1922 Січень, 1914 Париж 

978. Ach aus eines Engels Fühlung falle... 1910-1922 Лютий, 1914 Париж 

979. Hebend die Blicke vom Buch... 1910-1922 Лютий, 1914 Париж 

980. Flutet mir in diese trübe Reise... 1910-1922 26.2.1914  
У поїзді з Парижу до 

Берліну 

981. Oh wie fühl ich still zu dir hinüber... 1910-1922  27.2.1914  Берлін 

982. 
Oh wie schälst du mein Herz aus den Schalen des 

Elends... 
1910-1922 2. і 3.3.1914  Берлін 

983. Dich zu fühlen... 1910-1922 Квітень, 1914 Париж 

984. Regenbogen 1910-1922 16.4.1914  Шантійї 

985. Hassend nach dem Augenmaß... 1910-1922 Поч. літа 1914 Париж 

986. Aus unvordenklichem Greis... 1910-1922 Поч. літа 1914 Париж 

987. Siehe das leichte Insekt... 1910-1922 Поч. літа 1914 Париж 

988. Waldteich, weicher, in sich eingekehrter... 1910-1922  19./20.6.1914  Париж 

989. Wendung 1910-1922 20.6.1914  Париж 

990. Klage 1910-1922 Поч. липня 1914 Париж 

991. Man muss sterben weil man sie kennt... 1910-1922 Липень, 1914 Париж 

992. Heute will ich dir zu Liebe Rosen fühlen... 1910-1922 Липень, 1914 Париж 

993. Gewitter Gewitter 1910-1922 2.7.1914  Париж 

994. Wo wir uns hier, in einander drängend... 1910-1922 Липень, 1914 Париж 

995. Fünf Gesänge 1910-1922 Поч. серпня 1914 Париж 

996. Der Gedanke spielte mit seinen Möglichkeiten... 1910-1922 25.8.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

997. So lernen wir am Hiesigen Gefühle... 1910-1922 Серпень, 1914 Мюнхен або Іршенгаузен 

998. Und wenn wir uns einander zuempfanden... 1910-1922 Серпень, 1914 Мюнхен або Іршенгаузен 

999. Sehet ein Ding, das vielfach umwunden... 1910-1922 Кін. серпня 1914 Мюнхен або Іршенгаузен 

1000. Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen... 1910-1922 
Серпень/вересень 

1914 
Мюнхен або Іршенгаузен 

1001. Der Gartenweg 1910-1922 Близько 1.9.1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1002. Fast wie am Jüngsten Tag... 1910-1922 Поч. вересня 1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1003. Der Freundin 1910-1922 Вересень, 1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1004. Heimkehr ред. 1910-1922 17.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1005. Über anderen Jahren standest du verhüllt... 1910-1922 Сер. вересня 1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1006. Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens... 1910-1922  20.09.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1007. Sind wirs, Lulu 1910-1922 21.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1008. Lass mich nicht an deinen Lippen trinken... 1910-1922  21./22.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1009. Einmal noch kam zu dem Ausgesetzten... 1910-1922 22.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1010. Siehe, ich wusste es sind solche... 1910-1922  23.9.1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1011. O wie sind die Lauben unsrer Schmerzen dicht 1910-1922 23.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 
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geworden... 

1012. Durch den plötzlich schönen Garten... 1910-1922 24.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1013. Wie der Wasser Oberflächen schweigend... 1910-1922 24./25.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1014. Nächtens will ich mit dem Engel reden... 1910-1922 25.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1015. Wo die Wurzeln ihrer Liebe ringen... 1910-1922 Між 25. і 29.9.1914 Іршенгаузен (Іккінг) 

1016. Aus der Trübe... 1910-1922 29.9.1914  Іршенгаузен (Іккінг) 

1017. Wie die Vögel... 1910-1922 1.10.1914  Мюнхен 

1018. Wir haben eine Erscheinung... 1910-1922 Жовтень, 1914 Мюнхен 

1019. Endlich ist bei diesem Schaun und Tauchen... 1910-1922 Жовтень, 1914 Мюнхен 

1020. Sieh, ich bin nicht... 1910-1922 7.10.1914  Мюнхен 

1021. An Hölderlin 1910-1922 
Вересень-жовтень, 

1914 
Мюнхен 

1022. Herrn von Mosch 1910-1922 2.12.1914  Берлін 

1023. Weißt du noch: auf Deinem Wiesenplatze... 1910-1922 10.12.1914  Берлін 

1024. Oft wenn in diesen letzten Jahren... 1910-1922 Кін. 1914 Берлін 

1025. Immer wieder... 1910-1922 Кін. 1914 Берлін 

1026. Vor Weihnachten 1914 1910-1922 Грудень, 1914 Берлін 

1027. Oft bricht in eine leistende Entfaltung... 1910-1922 3.1.1913  Ронда 

1028. Vorschläge zu einem Haus-Spruch 1910-1922 Кін. 1914 Невідомо 

1029. Einmalige Straße wie ein Sternenfall... 1910-1922 Зимою 1914/1915 Невідомо 

1030. Du nur, einzig du bist... 1910-1922 Зимою 1914/1915 Невідомо 

1031. Nur das Geräusch... 1910-1922 Кін. 1914 Невідомо 

1032. Strophen zu einer Fest-Musik 1910-1922 10.3.1915  Мюнхен 

1033. Bewältigt den melodischen Instinkt... 1910-1922 Між 12.3 і 5.8.1915  Невідомо 

1034. Liebesanfang 1910-1922 Поч. 1915 Мюнхен 

1035. Ode an Bellman 1910-1922  8.9.1915  Мюнхен 

1036. Erränge man's wie einst... 1910-1922 Восени 1915 Невідомо 

1037. O alte Sanftmut meines Herzens... 1910-1922 Жовтень, 1915 Мюнхен 

1038. Du aber warst schon da... 1910-1922 Жовтень, 1915 Мюнхен 

1039. Der Tod Moses 1910-1922 Жовтень, 1915 Мюнхен 

1040. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein... 1910-1922  14.10.1915  Мюнхен 

1041. Sieben Gedichte 1910-1922 Між 14.10 і 9.11.1915 Мюнхен 

1042. Reden will ich... 1910-1922 Між 27.10 і 1.11.1915  Мюнхен 

1043. Der Tod 1910-1922 9.11.1915  Мюнхен 

1044. Requiem auf den Tod eines Knaben 1910-1922 13.11.1915  Мюнхен 

1045. Siehe reinen Raum auf diesem Eiland stehn... 1910-1922 19./20.11.1915  Мюнхен 

1046. Frage an den Gott zuletzt hinzugekommen 1910-1922  29.11.1915  Мюнхен 

1047. Des Gottes Antwort zuletzt hinzugekommen 1910-1922 29.11.1915  Мюнхен 

1048. O Funkenglück... zuletzt hinzugekommen 1910-1922 1915 Невідомо 

1049. 
Wer darf dies anders sehen... zuletzt 

hinzugekommen 
1910-1922 1915 Невідомо 

1050. 
Der Mann mit dem verregneten Gesichte... zuletzt 

hinzugekommen 
1910-1922 1915 Невідомо 

1051. Graue Liebesschlangen... zuletzt hinzugekommen  1910-1922 1915 Невідомо 

1052. Nicht daß uns, da wir (plötzlich) erwachsen sind 1910-1922 Поч. 1916  Відень 

1053. Da rauscht das Herz. Was stärkt, was unterbricht, 1910-1922 1916 Невідомо 

1054. Haßzellen 1910-1922 Поч. квітня 1916 Відень 

1055. O Menschenangesicht aus solcher Flut 1910-1922 10.5.1916 Відень 

1056. Ach was hülfe es, daß ich mirs versage 1910-1922 Весна/літо 1916 Невідомо 

1057. 
Kreuzweg des Leibes. Und sind doch die 

himmlischen 
1910-1922 Весна/літо 1916 Невідомо 

1058. Rühre einer die Welt daß sie ihm stürze ins tiefe 1910-1922 19.7.1916 Невідомо 

1059. Da wird der Hirsch zum Erdteil. Hebt und trägt 1910-1922 
Вересень/жовтень 
1916 

Мюнхен 

1060. Das Tauf-Gedicht 1910-1922 Поч. жовтня 1916 Мюнхен 

1061. Draußen Welten, Welt -, wieviel, wie vieles - 1910-1922 Жовтень, 1916 Мюнхен 

1062. Was Kühnheit war in unserem Geschlecht, 1910-1922 1916/1917 Мюнхен 
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1063. Die Jugend haben... zuletzt hinzugekommen 1910-1922 Січень, 1916 Відень 

1064. Kleine Gegengabe ins Gemüt der Schläferin 1910-1922 24.8.1917  Бьокель бай Бірен 

1065. An die Musik 1910-1922 11. і 12.1.1918  Мюнхен 

1066. Kind, die Wälder sind es ja nicht, 1910-1922 24.8.1917 Бьокель бай Бірен 

1067. Nur zu Verlierern spricht das Verwandelte. Alle 1910-1922 Певно, вересень 1917 Бьокель бай Бірен 

1068. Wie Kindheit nach uns langt und sich beruft, 1910-1922 Жовтень, 1918 Мюнхен 

1069. Da vieles fiel, fing Zuversicht mich an. 1910-1922 Близько 24.10.1918 Мюнхен 

1070. Für Lotte Bielitz 1910-1922 23.1.1919 Мюнхен 

1071. Natur ist glücklich. Doch in uns begegnen 1910-1922 Поч. 1919 Мюнхен 

1072. Erst wem hält mans hin 1910-1922 Поч. 1919 Мюнхен 

1073. Erkannter Vampyr mit dem Pfahl im Herzen 1910-1922 Поч. 1919 Мюнхен 

1074. Für Fräulein Hedwig Zapf 1910-1922 Травень, 1919 Мюнхен 

1075. Untergang und Überstehen 1910-1922 3.6.1919 Мюнхен 

1076. Für Fräulein Elisabeth Von Gunzenbach 1910-1922 6.7.1919 Мюнхен 

1077. Da war nicht Krieg gemeint, da ich dies schrieb 1910-1922 Влітку 1919 Швейцарія 

1078. Und Dürer zeichnete das »Große Glück« 1910-1922 21.9.1919 Soglio 

1079. Da blüht sie nun schon an die achtzehn Winter 1910-1922 13.11.1919 Люцерн 

1080. O wenn ein Herz, längst wohnend im Entwöhnen, 1910-1922 3.11.1919 Цюрих 

1081. Auf Einem Lampenschirm 1910-1922 13.11.1919 Люцерн-Базель (у дорозі) 

1082. Die Freude, tief Erfahrenes zu bringen, 1910-1922 14.11.1919 Базель 

1083. Theater will der Wirklichkeit nicht gleichen, 1910-1922 20.11.1919 Берн 

1084. 
Was du auch immer empfingst des Momentes 

gedenke 
1910-1922 30.11.1919 Вінтертур 

1085. Es liebt ein Herz, daß es die Welt uns rühme, 1910-1922 1.12.1919 Цюрих 

1086. Hier sei uns Alles Heimat auch die Not. 1910-1922 2.12.1919 Цюрих 

1087. Wie doch im Wort die Flamme herrlich bleibt. 1910-1922 23.12.1919 Локарно 

1088. Stein will sich stärken Werkzeug 1910-1922 Поч. 1920 Локарно 

1089. Letztes ist nicht, daß man sich überwinde, 1910-1922 28.2.1920 Базель 

1090. Daß wir, was wir erfahren, rein gebrauchten 1910-1922 Травень 1920-го Базель 

1091. Fülle ist nicht, daß sie uns betrübe 1910-1922 30.8.1920 Берн 

1092. Wie waren sie verwirrt, die jungen Büglerinnen 1910-1922 Між 3 і 10.9.1920 Женева 

1093. Draußen Welten, Welt -, wieviel, wie vieles - 1910-1922 Грудень, 1920 Замок Берг 

1094. Wer aber weiss von uns 1910-1922 Різдво 1920 Berg am Irchel 

1095. Weißes Pferd - wie 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1096. Mädchen, reift dich der Sommertag 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1097. Daß ich deiner dächte am Kamine 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1098. Laß mich sanft in deinem Tagebuche 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1099. War der Windstoß, der mir eben 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1100. In Karnak wars. Wir waren hingeritten 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1101. Manchmal noch empfind ich völlig jenen 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1102. Was nun wieder aus den reinen Scheiten 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1103. Wunderliches Wort die Zeit vertreiben! 1910-1922 27.11.1920 Замок Берг 

1104. Wie vor dem Einzug, wie in leeren Gemächern, 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1105. Schmetterling, das meine und das ihre, 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1106. Neue Sonne, Gefühl des Ermattens  1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1107. Du, die ich zeitig schon begann zu feiern, 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1108. Heut sah ichs früh, das Graue an den Schläfen  1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1109. Dies überstanden haben, auch das Glück 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1110. Was für Vorgefühle in dir schliefen 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1111. Schöne Aglaja, Freundin meiner Gefühle, 1910-1922 До 6.3.1921 Замок Берг 

1112. Ich ging; ich wars, der das Verhängnis säte, 1910-1922 До 6.3.1921 Замок Берг 

1113. Oft in dem Glasdach der verdeckten Beete 1910-1922 Березень, 1921 Замок Берг 

1114. Im Park, ich habe oft daran gedacht 1910-1922 27-30.11.1921 Замок Берг 

1115. La nascita ler sorriso 1910-1922 Лист./грудень 1920 Замок Берг 

1116. Laß dir, daß Kindheit war, diese namenlose 1910-1922 2.12.1920 Замок Берг 

1117. NIKE 1910-1922 12.12.1920 Замок Берг 
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1118. Wer aber weiss von uns 1910-1922 До 24.12.1920 Замок Берг 

1119. Aufstehn war Sagen damals. Schlafengehn 1910-1922 До 24.12.1920 Замок Берг 

1120. Weißt du, Gewölk von jenem offnen Grau, 1910-1922 Близько 24.12.1920 Замок Берг 

1121. HAI-KAI 1910-1922 25.12.1920 Замок Берг 

1122. Daß Demut je in Stolzsein überschlüge 1910-1922 5.3.1921 Замок Берг 

1123. Wenn es ein Herz zu jener Stille bringt, 1910-1922 Сер. березня 1921 Замок Берг 

1124. О das Proben 1910-1922 16/17.03.1921 Замок Берг 

1125. So oft du auch die Blumen der vertrauten 1910-1922 
Друга половина 

березня 1921 
Замок Берг 

1126. Baudelaire 1910-1922 14.4.1921 Замок Берг 

1127. Der Gram ist schweres Erdreich. Darin 1910-1922 13.10.1921 Мюзо, Швейцарія 

1128. Wo so viel stilles inneres Ereignen 1910-1922 16.11.1921 Мюзо, Швейцарія 

1129. Für Werner Reinhart 1910-1922 15.12.1921 Мюзо, Швейцарія 

1130. Oh sage, Dichter, was du tust 1910-1922 20.12.1921 Мюзо, Швейцарія 

1131. Die Hand 1910-1922 Кін. грудня 1921 Мюзо, Швейцарія 

1132. Ach in den Tagen, da ich noch ein Tännlein, 1910-1922 Кін. січня 1922 Мюзо, Швейцарія 

1133. Ich komme mir leicht verstorben vor, 1910-1922 28.01.1922 Мюзо, Швейцарія 

1134. O Sorge oft um euch, die ihr nicht lest... 1910-1922 Кін. січня 1922 Мюзо, Швейцарія 

1135. Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles  1910-1922 30.01.1922 Мюзо, Швейцарія 

1136. Gegen-Strophen 1910-1922 
1-4: влітку 1912, 

решта — 9.2.1922 
Відень, Мюзо. 

1137. Seele im Raum 1910-1922 Ймовірно 191? 
 

1138. Die erste Elegie DE 21.01.1922 Дуїно, Італія 

1139. Die zweite Elegie DE Лютий, 1912 Дуїно, Італія 

1140. Die dritte Elegie DE 
Розпочато 1912-го, 

закінчено восени 
1913-го  

Дуїно, Італія, Париж 

1141. Die vierte Elegie DE 22|23.11.1915  Мюнхен 

1142. Die fünfte Elegie DE 14.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1143. Die sechste Elegie DE 
Розпочато 1912-го, 

закінчено 9.2.1922. 

Дуїно, Італія, Ронда, 

Іспанія, Париж, Мюзо, 
Швейцарія  

1144. Die siebente Elegie DE 7. і 26.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1145. Die achte Elegie DE 7./8.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1146. Die neunte Elegie DE 
Березень, 1912 і 
9.2.1922  

Дуїно, Італія und Мюзо, 
Швейцарія 

1147. Die zehnte Elegie DE 
Начорно 1912/13, 
закінчено 11.2.1922  

Дуїно, Італія, Париж 

1148. Das I. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1149. Das II. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1150. Das III. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1151. Das IV. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1152. Das V. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1153. Das VI. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1154. Das VII. Sonett SaO-1 
 Між 2. і 5.2.1922, 
невдовзі перед 

23.2.1922  
Мюзо, Швейцарія 

1155. Das VIII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1156. Das IX. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1157. Das X. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1158. Das XI. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1159. Das XII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1160. Das XIII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1161. Das XIV. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1162. Das XV. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1163. Das XVI. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1164. Das XVII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1165. Das XVIII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 
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1166. Das XIX. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1167. Das XX. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1168. Das XXI. Sonett SaO-1 9.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1169. Das XXII. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1170. Das XXIII. Sonett SaO-1 12. або 13.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1171. Das XXIV. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1172. Das XXV. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1173. Das XXVI. Sonett SaO-1 Між 2. і 5.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1174. Das I. Sonett SaO-2 23.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1175. Das II. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1176. Das III. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1177. Das IV. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1178. Das V. Sonett SaO-2 15.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1179. Das VI. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1180. Das VII. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1181. Das VIII. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1182. Das IX. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1183. Das X. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1184. Das XI. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1185. Das XII. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1186. Das XIII. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1187. Das XIV. Sonett SaO-2 Між 15. і 17.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1188. Das XV. Sonett SaO-2 17.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1189. Das XVI. Sonett SaO-2 Між 15. і 19.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1190. Das XVII. Sonett SaO-2 Між 15. і 19.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1191. Das XVIII. Sonett SaO-2 Між 15. і 18.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1192. Das XIX. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1193. Das XX. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1194. Das XXI. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1195. Das XXII. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1196. Das XXIII. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1197. Das XXIV. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1198. Das XXV. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1199. Das XXVI. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1200. Das XXVII. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1201. Das XXVIII. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1202. Das XXIX. Sonett SaO-2 Між 17. і 23.2.1922  Мюзо, Швейцарія 

1203. Über die Quelle geneigt 1922-1926 1922.1.31 Мюзо, Швейцарія 

1204. Daß wir nichts verlieren, daß auch die, advent 
  

1205. O wer die Leier sich brach 1922-1926 1922.01.31 Мюзо, Швейцарія 

1206. Töpfer, nun tröste, treib 1922-1926 1922.01.31 Мюзо, Швейцарія 

1207. ... Wann wird, wann wird, wann wird es genügen 1922-1926 1922.01.2 Мюзо, Швейцарія 

1208. Sonett 1922-1926 Між 02 і 5.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1209. So wie angehaltner Atem steht 1922-1926 близько 3.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1210. Hoher Gott der fernen Vorgesänge 1922-1926 близько 4.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1211. Vasen-Bild 1922-1926 Між 12 і 15.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1212. 
Brau uns den Zauber, in dem die Grenzen sich 

lösen, 
1922-1926 Між 15 і 17.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1213. Mehr nicht sollst du wissen als die Stele 1922-1926 Між 15 і 17.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1214. Was hat uns der Gott für ein Staunen geschenkt, 1922-1926 Між 15 і 17.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1215. Denk: Sie hätten vielleicht aneinander erfahren, 1922-1926 16/17.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1216. 
Aber, ihr Freunde, zum Fest, laßt uns gedenken 

der Feste, 
1922-1926 16/17.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1217. Welche Stille um einen Gott! Wie hörst du in ihr 1922-1926 16/17.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1218. Immer, o Nymphe, seit je hab ich dich staunend 1922-1926 16/17.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1219. ..........Braun's 1922-1926 16/17.02.1922 Мюзо, Швейцарія 
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1220. Dies ist das schweigende Steigen der Phallen 1922-1926 17/19.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1221. Wir hören seit lange die Brunnen mit. 1922-1926 17/19.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1222. Von meiner Antwort weiß ich noch nicht 1922-1926 19/23.02.1922 Мюзо, Швейцарія 

1223. Wann war ein Mensch je so wach 1922-1926 22.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1224. Wahre dich besser 1922-1926 23.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1225. Laß uns Legenden der Liebe hören. 1922-1926 близько 23.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1226. Mein scheuer Mondschatten spräche gern 1922-1926 Сер. лютого 1922 Мюзо, Швейцарія 

1227. 
Manchen ist sie wie Wein, der das Glänzen des 

Glases 
1922-1926 Приблизно 23.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1228. 
Neigung wahrhaftes Wort! Daß wir jede 

empfänden, 
1922-1926 близько 23.2.1922 Мюзо, Швейцарія 

1229. In diesem Haus der Blonay, de la Tour 1922-1926 Квітень, 1922 Мюзо, Швейцарія 

1230. OdetteR 1922-1926 21.12.1922 Мюзо, Швейцарія 

1231. Leben und Tod sie sind im Kerne Eins. 1922-1926 22.12.1922 Мюзо, Швейцарія 

1232. Wird erst die Erde österlich, 1922-1926 1.4.1923 Мюзо, Швейцарія 

1233. Wir sagen Reinheit und wir sagen Rose 1922-1926 20.05.1923 Мюзо, Швейцарія 

1234. Wege des Lebens. Plötzlich sind es die Flüge, 1922-1926 Кін. травня 1923 Мюзо, Швейцарія 

1235. - Vergaßest du's von einem Jahr zum neuen, 1922-1926 Поч. червня 1923 Мюзо, Швейцарія 

1236. Wieviel Weite, wieviel Wandlung, 1922-1926 Сер. червня 1923 Maur am Greifensee 

1237. Der Reisende 1922-1926 20.6.1923 Bern 

1238. Imaginärer Lebenslauf 1922-1926 15.9.1923 Schöneck 

1239. Ex Voto 1922-1926 16.9.1923 Schöneck 

1240. Wir sind nur Mund. Wer singt das ferne Herz, 1922-1926 Жовтень, 1923 Bern 

1241. Shawl 1922-1926 Жовтень, 1923 Bern 

1242. Shawl 2 1922-1926 Жовтень, 1923 Bern 

1243. Zueignung an M.... 1922-1926 1923.11.6-8 Мюзо, Швейцарія 

1244. Für Max Picard 1922-1926 Листопад, 1923 Мюзо, Швейцарія 

1245. 
Sieben Entwürfe aus dem Wallis oder das kleine 

Weinjahr 
1922-1926 

Листопад і грудень 

1923 
Мюзо, Швейцарія 

1246. Geschrieben für Frau Helene Burkhard 1922-1926 23.12.1923 Мюзо, Швейцарія 

1247. Spiele die Tode, die einzelnen 1922-1926 Кін. 1923 Мюзо, Швейцарія 

1248. Ziegen ziehen das apollgelockte 1922-1926 Кін. 1923 Мюзо, Швейцарія 

1249. Wie man rasch Erwachsenden die Zöpfe 1922-1926 1923 Мюзо, Швейцарія 

1250. Starker Stern, der nicht den Beistand braucht, 1922-1926 20 і 22.01.1924 Мюзо, Швейцарія 

1251. Schweigen. Wer inniger schwieg, 1922-1926 1924.01.24 Мюзо, Швейцарія 

1252. Für Robert Faesi 1922-1926 1924.01.24 Мюзо, Швейцарія 

1253. Die Frucht 1922-1926 Кін. січня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1254. Gieb deinem Herzen ein Zeichen, 1922-1926 Поч. 2.1924 Мюзо, Швейцарія 

1255. Für Hans Carossa 1922-1926 1924.02.07 Мюзо, Швейцарія 

1256. Daß ich die Früchte beschrieb, 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1257. Nein, ich vergesse dich nicht, 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1258. Tränenkrüglein 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1259. Auch dies ist mäglich: zu sagen: Nein. 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1260. Wie geschah es? Es gelang zu lieben 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1261. Entging ich je deinem frühen Bereich 1922-1926 1924 Мюзо, Швейцарія 

1262. Das Füllhorn 1922-1926 1924.02.11 Мюзо, Швейцарія 

1263. Für Gertrud Ouckama Knoop 1922-1926 1924.02.12 Мюзо, Швейцарія 

1264. Der Magier 1922-1926 1924.02.12 Мюзо, Швейцарія 

1265. Glücklich, die wissen, daß hinter allen 1922-1926 1924.02.15 Мюзо, Швейцарія 

1266. (Entwürfe aus zwei Winterabenden) 1922-1926 Лютий, 1924 Мюзо, Швейцарія 

1267. Einmal kam die Frau, die reiche, reife 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1268. Oh so war es damals schon genossen, 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1269. Ach, sie versank, sie versank 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1270. Wandle Staubgefäß um Staubgefäß 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1271. Irrlichter 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1272. Da dich das geflügelte Entzücken 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1273. Eros 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 
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1274. Zu fühlen wie das flüchtigste Gebilde 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1275. Wie ein Ton, der in Spiegel schaut, 1922-1926 Сер. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1276. Vorfrühling 1922-1926 20.02.1924 Мюзо, Швейцарія 

1277. Vergänglichkeit 1922-1926 
Близько кінця 

лютого, 1924 
Мюзо, Швейцарія 

1278. Ach, wie ihr heimlich vergeht! 1922-1926 Кін. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1279. Berühre ruhig mit dem Zauberstabe 1922-1926 Кін. лютого 1924 Мюзо, Швейцарія 

1280. Schon kehrt der Saft aus jener Allgemeinheit, 1922-1926 Березень, 1924 Мюзо, Швейцарія 

1281. Spaziergang 1922-1926 Поч. березня 1924  Мюзо, Швейцарія 

1282. Götter schreiten vielleicht immer… 1922-1926 Кін. березня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1283. Zum Gedächtnis an Götz von Seckendorf 1922-1926 4.4.1924 Мюзо, Швейцарія 

1284. Quellen, sie münden herauf, 1922-1926 Навесні 1924 Мюзо, Швейцарія 

1285. Frühling 1922-1926 2.5.1924 Мюзо, Швейцарія 

1286. ....Wie sich die gestern noch stummen 1922-1926 2-8.5.1924 Мюзо, Швейцарія 

1287. Wasser berauschen das Land. 1922-1926 Поч. травня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1288. Wir sollen nicht wissen, warum 1922-1926 Поч. травня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1289. Fuer Frau Gertrud von Mumm 1922-1926 Mai 1924 Мюзо, Швейцарія 

1290. Die Blume sein, die sich vom steten Stoße 1922-1926 7.5.1924 Мюзо, Швейцарія 

1291. 
O wie sehnen wir uns nach den zustimmenden 

Göttern, 
1922-1926 Mai 1924 Мюзо, Швейцарія 

1292. Schon bricht das Glück, verhalten viel zu lang, 1922-1926 Сер. травня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1293. Und in der den Bach entlang entzückten Wiese 1922-1926 Сер. травня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1294. Wo wir, bang, tragen am Herzen, 1922-1926 Кін. травня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1295. Weißt du noch fallende Sterne, die 1922-1926 1.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1296. Wilder Rosenbusch 1922-1926 1.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1297. Wie die Natur die Wesen überläßt 1922-1926 4.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1298. Noch fast gleichgültig ist dieses Mit-dir-sein... 1922-1926 Поч. червня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1299. An der sonngewohnten Straße, in dem 1922-1926 Поч. червня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1300. Mädchen ordnen dem lockigen 1922-1926 Поч. червня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1301. Erste Antwort für E.M. (Daß Du bist genügt) 1922-1926 3.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1302. Zweite Antwort für E.M. (Ach, wie beschäftigt…) 1922-1926 17.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1303. Wir, vor Überflüssen stehen wir… 1922-1926 17.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1304. Dritte Antwort (Warum Vergessen) 1922-1926 1.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1305. Vierte Antwort (Die Liebenden) 1922-1926 4-5.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1306. Dauer der Kindheit 1922-1926 4-5.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1307. FÜR E.M. (Vertraust du so) 1922-1926 1/4.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1308. Fuer Heide 1922-1926 1/4.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1309. Fuenfte Antwort 1922-1926 5, 6, 7.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1310. Fuer Erika (Dich, Heide, formen) 1922-1926 12.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1311. Und womit willst Du Glück und Leid ermessen, 1922-1926 12.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1312. Dein Laut klingt auf wie ein Schritt 1922-1926 12.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1313. 
Sechste Antwort (nein, Du sollst mir nicht 

verfallen sein) 
1922-1926 12.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1314. Laß uns, Heide, wie die Weisen reden 1922-1926 12.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1315. Die Liebenden 1922-1926 19-22.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1316. Für Erika 1922-1926 21 і 22.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1317. Siebente Antwort 1922-1926 Кін. липня 1924 Майлен, Швейцарія 

1318. Achte Antwort 1922-1926 1924.08.07 Мюзо, Швейцарія 

1319. Neunte Antwort 1922-1926 1924.08.13 Мюзо, Швейцарія 

1320. Zehnte Antwot 1922-1926 1925.01.01 Вальмон, Швейцарія 

1321. Elfte Antwort 1922-1926 27.10.1925 Мюзо, Швейцарія 

1322. Zwölfte Antwort 1922-1926 17.11.1925 Мюзо, Швейцарія 

1323. Dreizehnte Antwort 1922-1926 24.8.1926 Рагац, Швейцарія 

1324. Heitres Geschenk von den kältern 1922-1926 16.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1325. Durch den sich Vögel werfen, ist nicht der 1922-1926 16.6.1924 Мюзо, Швейцарія 

1326. Wie Seligkeit in diesem sich verbirgt 1922-1926 01.07.1924 Рагац, Швейцарія 

1327. Begreifst du, wie ich rätseln muß, um dich, 1922-1926 близько 1.07.1924 Рагац, Швейцарія 
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1328. Oh erhöhe mich nicht! 1922-1926 4.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1329. Im Kirchhof zu Ragaz Niederschriebenes 1922-1926 1-21.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1330. Falter, über der Kirchhof-Mauer 1922-1926 1.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1331. Toten-Mahl 1922-1926 13.7.1924 Рагац, Швейцарія 

1332. Kennst du das, daß durch das Laubwerk scheine 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1333. Wir könnten wissen. Leider, wir vermeidens  1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1334. Unstete Waage des Lebens 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1335. So leise wie der Druck von Deiner Hand 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1336. Das (nicht vorhandene) Kindergrab mit dem Ball 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1337. Das Spiel, da man sich an Bäume stellt 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1338. Sterne, Schläfer und Geister 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1339. Ist es nicht wie Atmen, dieses stete 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1340. Welt war in dem Antlitz der Geliebten -, 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1341. Ach, im Wind gelöst, 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1342. Empfange nun von manchem Zweig ein Winken, 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1343. Blick, der mich dunkel erwog 1922-1926 Сер. липня 1924 Рагац, Швейцарія 

1344. (Da ich dir schrieb, sprang Saft 1922-1926 22.07.1924 Рагац, Швейцарія 

1345. Daß uns das Verbundene verrate 1922-1926 24.07.1924 Майлен, Швейцарія 

1346. Daß sich das Herz dir ereigne, 1922-1926 1.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1347. Dialog 1922-1926 Поч. серпня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1348. Magie 1922-1926 Поч. серпня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1349. Musik 1922-1926 11.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1350. Machthimmel und Sternenfall 1922-1926 11 або 12.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1351. Unser ist das Wunder vom geballten 1922-1926 12.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1352. Nicht um-stoßen, was steht! 1922-1926 Серпень, 1924 Мюзо, Швейцарія 

1353. Zueignung.Geschrieben für Frau A.G.Kröller 1922-1926 Сер. серпня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1354. Was sich uns reicht mit dem Sternenlicht, 1922-1926 20.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1355. Valangin 1922-1926 20.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1356. Spiegelbild 1922-1926 Кін. серпня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1357. Da schwang die Schaukel durch den Schmerz -, 1922-1926 28.8.1924 Мюзо, Швейцарія 

1358. Eine Furche in meinem Hirn, 1922-1926 3/4,9,1924 Мюзо, Швейцарія 

1359. Für Fräulein Eva Schreier 1922-1926 18.9.1924 Мюзо, Швейцарія 

1360. Heb mich aus meines Abfalls Finsternissen 1922-1926 Після 18.9.1924 Мюзо, Швейцарія 

1361. Garten-Nacht 1922-1926 Кін. вересня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1362. Handinneres 1922-1926 1.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1363. Aus dem Umkreis Nächte 1 1922-1926 2-3.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1364. Aus dem Umkreis Nächte 2 1922-1926 2-3.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1365. Schwerkraft 1922-1926 5.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1366. Für Fräulein Marga Wertheimer 1922-1926 5.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1367. Mausoleum 1922-1926 Жовтень, 1924 Мюзо, Швейцарія 

1368. Wasser, die stürzen und eilende... 1922-1926 Сер. жовтня 1924 Мюзо, Швейцарія 

1369. Irgendwo blüht die Blume des Abschieds… 1922-1926 Жовтень, 1924 Мюзо, Швейцарія 

1370. Urne, Fruchtknoten des Mohns -, 1922-1926 Кін. жовтня1924 Мюзо, Швейцарія 

1371. Aufgedeckter das Land auf allen Wegen… 1922-1926 Кін. жовтня1924 Мюзо, Швейцарія 

1372. Gieb mir, oh Erde, den reinen 1922-1926 30.10.1924 Мюзо, Швейцарія 

1373. Herbst 1922-1926 Пізня осінь 1924 Мюзо, Швейцарія 

1374. Drei Gedichte aus dem Umkreis Spiegelungen 1922-1926 Поч. листопада 1924 Мюзо, Швейцарія 

1375. ... Wenn aus des Kaufmanns Hand 1922-1926 Кін. листопада 1924 Вальмон, Швейцарія 

1376. .... Antwort zu geben jedem, dem geringsten 1922-1926 Сер.лютого 1925 Париж 

1377. Stimmen, Flöten und Fiedeln 1922-1926 Кін. лютого 1925 Париж 

1378. Wenn die von der Insel mitgebrachten 1922-1926 Березень, 1925 Париж 

1379. Meint des Teppichs blumiger Grund 1922-1926 Навесні 1925 Париж 

1380. So laß uns Abschied nehmen wie zwei Sterne 1922-1926 Поч. літа 1925 Париж 

1381. Auch dieses ein Zeichen im Raum 1922-1926 Червень, 1925 Париж 

1382. O Lacrimosa 1922-1926 Трав.або черв. 1925 Париж 

1383. Ach, nicht getrennt sein, 1922-1926 Літо 1925 Париж 



264 

 

 

1384. Unaufhaltsam, ich will die Bahn vollenden, 1922-1926 Літо 1925 Париж 

1385. Schon etwas von dem Abschied schwebt… 1922-1926 Поч. серпня 1925 Париж 

1386. Lazar, da er aufstand, Lazar hatte 1922-1926 Поч. вересня 1925 Мюзо, Швейцарія 

1387. Bronzene Glocke, von eisernem… 1922-1926 Поч. вересня 1925 Мюзо, Швейцарія 

1388. Jetzt war es Zeit, daß Götter träten aus  1922-1926 Сер. жовтня 1925 Мюзо, Швейцарія 

1389. Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 1922-1926 27.10.1925 Мюзо, Швейцарія 

1390. Die Unlust, dieser Gegenwart Geschenk 1922-1926 Жовтень, 1925 Мюзо, Швейцарія 

1391. Mehr nicht, als das Warmsein eines Rings, 1922-1926 28.10.1925 Мюзо, Швейцарія 

1392. Idol 1922-1926 
1 строфа – літо, 

Париж, закінчено у 
листопаді 1925 

Мюзо, Швейцарія 

1393. Gong 1922-1926 Листопад, 1925 Мюзо, Швейцарія 

1394. Gehn auf Treppen nicht und nicht der Brücken  1922-1926 Кін. листопада 1925 Мюзо, Швейцарія 

1395. Aber versuchtest du dies Hand.. 1922-1926 Кін. листопада 1925 Мюзо, Швейцарія 

1396. FÜR Frau Johanna von Kunesch 1922-1926 10.12.1925 Мюзо, Швейцарія 

1397. Musik 1922-1926 18.12.1925 Мюзо, Швейцарія 

1398. Bedenkst du's auch, daß eine blinde Welt 1922-1926 1925/26 Вальмон, Швейцарія 

1399. Früher, wie oft, blieben wir, Stern in Stern, 1922-1926 Поч. лютого 1926 Вальмон, Швейцарія 

1400. Wie sollte so ein Buch nicht bleiben wollen, 1922-1926 Сер.лютого 1926 Вальмон, Швейцарія 

1401. Eine folge zur »ROSENSCHALE« 1922-1926 15.2.1926 Вальмон, Швейцарія 

1402. für Veronika Erdmann 1922-1926 01.07.1924 Вальмон, Швейцарія 

1403. Spiele 1922-1926 Поч. березня 1926 Вальмон, Швейцарія 

1404. Die Vogelrufe fangen an zu rühmen. 1922-1926 Сер.березня 1926 Вальмон, Швейцарія 

1405. Wer kann Amber schenken! Wem gehört er 1922-1926 1.5.1926 Вальмон, Швейцарія 

1406. Bruder Körper ist arm...da heißt es… 1922-1926 1.5.1926 Вальмон, Швейцарія 

1407. Von nahendem Regen fast zärtlich… 1922-1926 22.5.1926 Веве, Швейцарія 

1408. Vollmacht 1922-1926 Поч. червня 1926 Мюзо, Швейцарія 

1409. Ankunft 1922-1926 Поч. червня 1926 Мюзо, Швейцарія 

1410. Elegie an Marina Zwetajewa-Efron 1922-1926 8.6.1926 Мюзо, Швейцарія 

1411. Längst, von uns Wohnenden fort… 1922-1926 Між 12 і 18.06.1926 Мюзо, Швейцарія 

1412. Welcher gelegene Ort sich an den Quellen… 1922-1926 Кін. липня 1926 Рагац, Швейцарія 

1413. Da mit dem ersten Händereichen schon 1922-1926 
невдовзі перед 
6.8.1926 

Рагац, Швейцарія 

1414. Die Weide von Salenegg 1922-1926 6.8.1926 Рагац, Швейцарія 

1415. Geschrieben fuer Karl Grafen Lanckoronski 1922-1926 10.8.1926 Рагац, Швейцарія 

1416. Wenn Lesen sich auch da… 1922-1926 25.8.1926 Рагац, Швейцарія 

1417. Für Fräulein Alice Bürer 1922-1926 27.8.1926 Рагац, Швейцарія 

1418. und alles Nie-gehörende sei Dein! 1922-1926 Вересень, 1926 Вальмон, Швейцарія 

1419. Komm du, du letzter, den ich anerkenne.. 1922-1926 
Ймовірно Сер. rрудня 
1926 

Вальмон, Швейцарія 

 

 

 


