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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
       

Норма як загальномовна категорія – це історично сформований і суспільно 

усвідомлений стандарт, вироблений літературною традицією, який регулює 

мовленнєву діяльність у її типових функціонально-комунікативних 

різновидах. Поняття норми є одним із основних для стилістики, оскільки 

слугує опорою, вихідною позицією для виявлення варіативності мовних 

одиниць, пошуку та аналізу стилістично маркованих елементів, визначення 

меж стилю. Л.І. Мацько вказує, що норма властива кожній національній 

літературній мові як основна і необхідна умова її існування. Вона належить до 

мовних універсалій. На думку Е. Косеріу, мовна норма – це правильна, 

коректна мова, яка іноді відрізняється від абстрактної системи мови та слугує 

для розпізнавання мовних знаків. Вона існує на трьох функціональних рівнях: 

норма, система, тип і аналізує все, що відбувається в мовленні. До неї 

належать лексичні й граматичні одиниці. Як корелят, норма – це 

формалізована сукупність традиційних реалізацій.   

Мовна норма – це традиційні, уніфіковані, свідомо фіксовані стандарти 

засобів мови і правил їхнього вживання, які обираються з числа варіантів 

мовної реалізації. Наслідком визнання мовної норми є кодифікація у 

граматиках і словниках, які фіксують усталені в мові явища (О.О. Селіванова).  

Нормування німецької мови в пам’ятках середньовіччя виникло 

насамперед з намаганням врегулювання порядку слів у конкретних 

висловлюваннях. Та водночас порядок слів у реченні не є нормою, він може 

відповідати їй або відхилятися від неї. Необхідно розрізняти норму як 

абстракцію і нормування як властивість або діяльність. Ця властивість 

виступає для окремих компонентів мовно-комунікативної діяльності у різній 

формі та сприяє нормуванню мовних висловлювань. Ознакою нормування в 

даному випадку є відповідність нормі, яка визначається граматичними 

особливостями німецької мови. Але відповідність нормі певної мови на 

граматичному рівні не завжди відповідає загальній нормі мови. Компоненти 

мовно-комунікативної діяльності як засіб вираження норми можуть 

розглядатися на різних рівнях мови, а результати вищезгаданої діяльності 

можуть відповідати або не відповідати лінгвістичній нормі. До неї належать не 

тільки висловлювання, речення а й граматичні та лексичні особливості. 

Норми мови як абстрактні рішення за способом і видом виконання певної 

діяльності  – комплексні утворення. Це пов’язано з тим, що регулярність 

мовно-комунікативної діяльності має відображення не тільки в діях індивіду, а 

й існує в його думках. Питаннями дослідження мовної норми займалася низка 

вітчизняних та зарубіжних мовознавців: Бацевич Ф.С., Бекер К. Ф., Р.Белл, 

Горбачевич К.С., Кияк Т.Р., Семенюк Н. Н.,  Степанов Г.В., K. Bühler, 

N. Chomsky, E. Coseriu, R. Harwig, H. Holz, K. Ihlenburg, F. Mayer, G. Michel, 

R. Nickisch, G. Pätsch, Ch.  Schwarz, H. Weinrich, H. Steger. 

Мовна норма диференціюється в писемній та усній мові, різних сферах 

спілкування й формах існування мови і функціональних стилях. Останній 

визначається метою того чи іншого висловлювання і виступає як функція 

висловлювання, тобто мовлення. Питання дослідження стилю і стилістики 
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завжди перебували в центрі уваги мовознавців. Зазначені напрями були 

об’єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних лінгвістів таких, як: Бурбело В.Б., 

Іваненко С. М., Іванченко Р.Г., Іщенко Н.Г., Квіт С.М.,  Мацько Л.І., 

Смущинська І.В., Степанова М.Д., I. Dal,  H.-W. Eroms, M. Fischler, W. 

Fleischer, R.M. Meyer, G. Michel, M. Siegel, K. Vossler.  

Проте в лінгвістиці недостатньо робіт з дослідження нормування  

німецької мови в діахронії, які б визначали типологію мовної норми, 

встановлювали її види в різні періоди розвитку німецької мови. 

 Запропонована робота присвячена виявленню і дослідженню норм та 

стилів середньоверхньонімецької мови з урахуванням мовної картини 

середньовічної Німеччини. Соціальні, політичні та культурні зміни призвели 

до багатопрошаркової літературної мови. Утворювалися територіальні 

діалекти, професійні фахові мови, виникала надрегіональна писемна мова. 

Середньоверхньонімецька мова перебувала в центрі досліджень таких учених, 

як: Долгополова Л.А., Задорожний Б.М., Зіндер Л.Р., Левицький В.В., 

Максимчук Б.В., Москальська О.І., Строєва Т.В., Огуй О.Д., O. Behagel, 

H. Brinkmann, M. Durrell, A. Gardt, F. Hermanns, H. Holz, H. Paul, W. Schneider.  

Актуальність дисертації полягає в загальному спрямуванні роботи на 

дослідження норм і стилів німецької мови, в цілому, і, зокрема, в 

середньовіччі.  

Дослідження динаміки в історичному процесі формування норм робить 

значний внесок до вивчення історії суспільства, яке розмовляє цією мовою. 

Дисертація пропонує вивчення мовної норми і функціональних стилів на тлі 

мовної картини Німеччини в писемних пам’ятках середньовіччя, яке 

сприятиме розумінню і виявленню норм та стилів сучасної німецької мови.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами   

       Роботу виконано в рамках теми, що розроблялася на кафедрі теорії та 

практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність” № 11 БФ 044-01, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є встановлення нормативних і стилістичних 

властивостей німецької мови протягом середньовічного періоду. Для 

досягнення мети необхідне розв’язання конкретних завдань: 

1) розглянути сучасні теоретичні дослідження в області стилістики і стилю 

українськими та зарубіжними вченими; 

2) визначити суспільно-історичні умови існування німецької мови в 

середньовіччі та світосприйняття в мовних писемних пам’ятках 

досліджуваного періоду в аспекті формування її норм; 

3) охарактеризувати жанрову різноманітність творів періоду раннього, 

класичного і пізнього середньовіччя; 

4)  встановити типологію мовної норми, норму як варіант мовного вибору, 

уточнюючу межову норму та норми складнопідрядних речень; 

5) дослідити тексти різних функціональних стилів і літературних жанрів 

стосовно відповідності та відхилення від мовної норми; 
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6) проаналізувати стилістику писемних пам’яток на лексичному, 

фразеологічному, граматичному, морфологічному і синтаксичному рівнях; 

7)  описати стилістичні фігури і тропи в текстах середньовічного періоду та 

визначити належність до функціональних стилів. 

Об’єктом дослідження є норми та стилі (як регулюючі функції норми) 

літературних текстів різних жанрів у німецькій мові періоду середньовіччя, а 

саме з 1050 по 1500 роки.  

Предметом дослідження є лінгвістичні особливості німецької мовної 

картини світу періоду середньовіччя, типологія кодифікованої мовної норми, 

норма як варіант мовного вибору на лексичному та синтаксичному рівнях, 

межова норма, яка розглядає словотвір та розширення синтаксичних 

конструкцій, норма складнопідрядних речень у творах середньовічних авторів 

з XI по XVI століття та лексичні, морфологічні й синтаксичні властивості 

публіцистичного, офіційно-ділового, конфесійного, наукового, художнього 

стилів та творів широкого вжитку.  

Матеріалом дослідження слугували різножанрові тексти раннього, 

класичного та пізнього середньовіччя, а також суспільно-історичні умови 

функціонування  середньоверхньонімецької мови. Робота виконана на 

матеріалі німецьких творів середньовіччя, які належать до різних 

функціональних стилів мови і літературних жанрів та мають відповідні ознаки 

мовної норми. Матеріалом дослідження стали: 35 збірок текстів німецького 

середньовіччя загальним обсягом 12 851тисячу сторінок. З текстів раннього 

середньовіччя розглядалися Маріїнська релігійна поезія, релігійна хроніка, 

героїчний епос, любовна лірика. Класичне середньовіччя представлено 

дослідженням текстів любовної лірики, бюргерських поетів, представників 

містичного напряму, хроніками міст та орденів, купчих та грамот. До 

аналізованих текстів пізнього середньовіччя належали твори широкого 

вжитку, наукові тексти та драми.   

Основою методологічного підходу, застосованого в роботі, слугують  

теорія і методи, характерні для досліджень в області нормування і стилістики 

мови. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження зумовило 

використання наступних методів.  

Методи дослідження. У роботі використані наступні методи 

дослідження: семантико-стилістичний з метою виділення та опису 

стилістичних можливостей на всіх рівнях середньоверхньонімецької мови. 

Метод зіставлення використовується для відбору мовних одиниць з 

лексичного складу мови. Метод експлікації тексту застосовується для 

вивчення текстів  середньоверхньонімецької мови. Герменевтичний метод 

доповнює у цьому випадку метод експлікації тексту. Метод візуалізації 

синтаксичних структур використовується для обґрунтування синтаксичного 

вибору автора. Метод реконструкції вможливлює дослідження стилістичних 

ефектів і відтворює мовні можливості автора на момент створення тексту.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

проведено системний аналіз норм і стилів як регулюючої функції норми на 

різних мовних рівнях середньоверхньонімецького періоду протягом п’яти 

століть, а саме з XI по XVI. Новим у дисертації є встановлення мовної норми, 
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дослідження функціональних та експресивних стилів середньовіччя,  

визначення їх мовних особливостей.  

Новим у дисертації є: 

1)  визначення мовної картини і світосприйняття в Німеччині періоду 

середньовіччя;  

2)  визначення типології кодифікованої мовної норми; 

3)  дослідження синонімічних граматичних варіантів в межах норми як 

варіанту мовного вибору; 

4)  виявлення верхньої кількісної межі та нижньої уточнюючої норми;  

5)  визначення закритих, відкритих, центрованих і розтягнених речень як 

різновиду норми складнопідрядних речень у текстах середньовічних 

авторів з XI по XVI століття;  

6)  експлікація публіцистичного, офіційно-ділового, конфесійного, 

наукового, художнього стилів та творів широкого вжитку в аналізованих 

текстах; 

7)  дослідження норм функціональних стилів на лексичному, 

морфологічному і синтаксичному рівнях. 

На захист виносяться наступні положення: 

1. Для мовної норми особливе значення має ступінь і якість розвитку 

суспільства у всіх напрямах, внаслідок якого встановлюється зв’язок з 

певною ситуацією у специфічних рамках мовно-комунікативної 

діяльності. Ці процеси переплітаються з мовною адекватністю, тому що 

висловлювання повинні відповідати мовним нормам і вказувати на 

ступінь правильності. Мовна картина є відображенням у знаковому 

вигляді природної мови як наукових, так і наївних знань, які 

проектуються на концептуальну картину світу.  

2. У середньоверхньонімецькому періоді на матеріалі досліджених текстів 

спостерігаємо цілеспрямовані процеси кодифікації мовної мови. Розвиток 

лексичного складу відбувається на тлі становлення німецької ментальності 

й національної ідентичності. 

3. Дослідження дає підстави твердити про наявність кодифікованої, точної, 

приблизної, виключної, рівноправної, допустимої, переважної, 

недиференційованої та диференційованої норми в середньовічних текстах. 

На лексичному рівні для мовної норми переважають морфологія, 

словотвір, на синтаксичному рівні – засоби вираження однакової 

граматичної категорії.  

4. Верхню і нижню межову норми в текстах досліджуваного періоду 

визначають словотвір та синтаксис (розширення речення за допомогою 

сурядних та підрядних сполучників). Головними нормативними 

особливостями композиційних моделей складнопідрядних речень в 

німецьких текстах середньовіччя виступають наступні: закрите речення – 

підрядна частина стоїть перед головною; відкрите – підрядна частина 

стоїть після головної; центроване – головне речення знаходиться між 

підрядними реченнями; розтягнене – головне переривається підрядним. 

5. Середньовіччю в Німеччині властиве використання певного 

експресивного стилю, а саме для героїчного епосу – наявність елементів 
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високого стилю, вживання лексики військової конотації з метою 

зображення героїчних перемог воїнів на благо короля і корони, для 

придворної лицарської лірики – вживання поетичної лексики високого 

стилю, розрахованої на благородну вузьку аудиторію. Стилістичні 

характеристики творів широкого вжитку на різних мовних рівнях 

реалізуються шляхом вживання просторічної лексики для розширення кола 

зацікавлених осіб у літературі подібного роду.  

6.  Функціональні стилі середньоверхньонімецької мови відповідають їх 

функціям, а саме: робочій технічній (офіційно-діловий стиль), теоретично-

технічній (науковий стиль), естетичній (художній стиль) та 

функціональній стилістиці стосовно вивчення мовних засобів вираження, 

способу добору мовних одиниць для створення типових ознак певного 

стилю або для досягнення стилістичного ефекту.  

     Теоретичне значення роботи полягає у внескові до теоретичних засад 

германістики в галузі дослідження норм, стилів і стилістики німецької мови та 

окреслює мовну картину Німеччини періоду середньовіччя. Запропонована 

робота, використовуючи напрацювання в галузі сучасної стилістики і 

нормування мови, проектує їх на діахронне вивчення стилів, стилістики і норм 

в писемних пам’ятках середньоверхньонімецького періоду. Проведений аналіз 

уможливив визначення кодифікаційної норми та функціональних стилів 

текстів німецького середньовіччя.   

       Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

основних положень і результатів дослідження для розробки теоретичних і 

практичних курсів зі стилістики, з історії німецької мови, з 

лінгвокраїнознавства, зі спецкурсу з мовознавства, а також для укладання 

навчальних і методичних посібників із зазначених дисциплін.  

      Особистий внесок здобувача. Результати та положення дисертаційного 

дослідження, які винесені на захист, належать автору. Дисертація, монографія, 

24 наукових публікацій написані автором одноосібно.  

  Достовірність висновків забезпечується застосуванням відповідних 

методів дослідження, залученням теоретичних засад, достатнім обсягом 

досліджуваного матеріалу. 

  Апробація результатів дослідження була здійснена на наукових 

конференціях в Україні та її межами. Основні положення дисертації викладені 

в монографії та 24 статтях, які надруковані у фахових виданнях ВАК України і 

зарубіжжя. Різні стадії і результати дослідження обговорювалися на 

українських і міжнародних наукових конференціях: Науково-методична 

конференція «Могилянські читання 2010» ( жовтень 2010 р.) м. Миколаїв;  

Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум 2011» 

(червень 2011 р.) м. Ялта; Международная пятая научно-практическая 

конференция «Профессиональное лингвообразование» (липень 2011 р.) 

м. Нижній Новгород, Росія; Міжнародна науково-практична конференція 

«Наука в інформаційному просторі» (вересень 2011 р.) м. Дніпропетровськ; 

Науково-методична конференція «Могилянські читання 2011» (листопад 2011 

р.) м. Миколаїв; Друга міжнародна науково-практична конференція «День 

науки» (листопад 2011 р.) м. Дніпропетровськ; Міжнародна науково-
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практична конференція «Ольвійський форум 2012» (червень 2012 р.) м. 

Севастополь; Сьома міжнародна науково-практична конференція 

«Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (червень 2012 р.) м. Київ; 

Международная научно-практическая конференция «Перспективные 

инновации в науке и образовании» (червень 2012 р.) м. Одеса; Международная 

научно-практическая конференция «Научные исследования и их практическое 

применение» (жовтень 2012 р.) м. Одеса; Міжнародна науково-практична 

конференція «Наука в інформаційному просторі» (жовтень 2012 р.) м. 

Дніпропетровськ; Науково-методична конференція «Могилянські читання 

2012» (листопад 2012 р.) м. Миколаїв; Перша міжнародна науково-практична 

конференція «Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру» (жовтень 2012 р.) 

м. Дніпропетровськ; Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы и пути их решения в науке и образовании» (грудень 

2012 р.) м. Одеса; Друга міжнародна науково-практична конференція «Мова 

та міжкультурна комунікація» (листопад 2012 р.) м. Дніпропетровськ; І 

міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітологія і мовні 

структури» (лютий 2013 р.) м. Дніпропетровськ; Международная научно-

практическая конференция «Современные направления теоретических и 

прикладных исследований» (березень 2013 р.) м. Одеса; Міжнародна науково-

практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (березень 

2013 р.) м. Кіровоград; ІІ Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна 

конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» 

(квітень 2013 р.) м. Рівне; VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні 

проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» (травень 2013 р.) 

м. Чернівці; Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції 

розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (травень 2013 

р.) м. Миколаїв; Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський 

форум – 2013: Стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному 

просторі» (червень 2013 р.) м. Ялта; Международная седьмая научно-

практическая конференция «Профессиональное лингвообразование» (липень 

2013 р.) м. Нижній Новгород, Росія; Науково-методична конференція 

«Могилянські читання – 2013: Досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» ( листопад 2013 

р.) м. Миколаїв; Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський 

форум – 2014: Стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному 

просторі» (червень 2014 р.) м. Миколаїв; Международная восьмая научно-

практическая конференция «Профессиональное лингвообразование» (липень 

2014 р.) м. Нижній Новгород, Росія. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 25 наукових 

праць загальним обсягом 25 д.а. (усі д.а. належать особисто автору) – 1 

монографія (монографія загальним обсягом 14, 41 д.а., надрукована в Україні), 

20 наукових статей у фахових виданнях та 4 статті в закордонних виданнях, а 

також матеріали наукових конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Представлене дослідження складається зі 

вступу, з п’яти розділів, висновків до розділів і загальних висновків та списку 

використаної літератури.  
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  Обсяг основного тексту дисертації складає 363 сторінки, загальний 

обсяг роботи – 399 сторінок. Список використаної літератури складається з 

437 позицій, 429 з яких теоретичні джерела, 8 лексикографічних джерел та 35 

літературних збірок німецького середньовіччя.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено ступінь її 

вивченості в лінгвістиці, сформульовано мету й завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, розкрито наукову новизну, викладено методологічну основу 

роботи, визначено теоретичне й практичне значення роботи, подано 

інформацію стосовно апробації результатів дослідження та публікаціях, а 

також основні положення, що виносяться на захист. 

       Перший розділ “Нормування німецької мови, функціональний стиль 

та стилістика” присвячено питанням норми, стилю і стилістики та методам 

дослідження. Він розкриває рівень досліджуваності зазначених питань 

українськими і зарубіжними лінгвістами. Мовна норма диференціюється в 

писемній та усній літературній мові, різних сферах спілкування й формах 

існування мови, функціональних стилях. Тому в дисертаційній роботі 

досліджуються різні функціональні стилі, види кодифікаційної норми, 

становлення лексичного складу німецької мови періоду середньовіччя.  

  Значну роль при визначенні норми відіграє вживання мови, яке охоплює 

сукупність мовно-комунікативної діяльності, включаючи всі її прояви, а також 

різні види текстів. Зростання функції і значення норми свідчать про суспільні 

потреби значного оволодіння мовними можливостями впливу, які приводять 

до утворення цілої низки нових термінів і розширюють лінгвістичні терміни. 

Ця функція була властива представникам містичного напряму, які активно 

працювали над створенням нових лексичних одиниць. 

  Типи мовно-комунікативних норм можуть означати обмеження 

лексичних одиниць та їх значень. Внаслідок цього отримується перший 

розподіл на норми урегулювання рамкових умов, з одного боку, а з іншого, – 

на норми властивостей продукту діяльності. Сукупності таких норм 

називається граматично-семантичними (Х. Габермас). Норма стала 

посередником між загальними умовами мовно-комунікативної діяльності та її 

суб’єктивного зламу.   

  Отже, норма – це мова, яка визнана колективом. Такі дослідники, як: 

Кияк Т.Р., Кодухов В.І., Е. Косеріу, Леонтьєв А.А., Пилипинський М.М., 

Семенюк Н.Н., Щварцкопф В.С. досліджували мову стосовно норми і 

структурної схеми. Норма може прописувати певні конкретні реалізації, 

допускати або виключати їх. Реалізації, в свою чергу, можуть відповідати 

нормі або відхилятися від неї, можуть діяти як взірець, встановлений нею, але 

не бути нормою. Отже, норма виступає водночас і як мовна, і як соціально-

історична категорія (Кодухов  В.І., Семенюк Н.Н, Шварцкопф B.С., E. Coseriu, 

W. Hartung).       

 Відомо, що поряд з мовною компетенцією утворюється комунікативна 

компетенція, яка робить можливим сприйняття і вирішення різноманітних 

мовно-комунікативних завдань у різних сферах. У середньовіччі через 
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утворення різних соціальних прошарків з поширенням різного виду 

діяльності, контактів між людьми створюється нова система знань. Цей процес 

призводить, з одного боку, до збільшення інвентаря мовних знаків, з яких 

потім, відповідно до існуючих правил, утворюються речення, листи, рецепти і 

тексти. Розширення лексичного складу і вдосконалення оволодіння 

граматично-семантичними нормами є, за нашим припущенням, 

відображенням пізнавального процесу, який засвоюється при вивченні 

суспільно нормованих практичних і духовних дій.   

       Кажучи про правильність мови, слід пригадати поняття генеративної 

трансформаційної граматики, яке впливає на правильність мови, тобто 

демонструє відношення існуючих лексичних одиниць до предмета, яке 

суттєво сприяє застосуванню суспільно кодифікованих окремих значень. У 

поєднанні з граматикою часто мова йде про акцептабельність, тому що це 

поняття стосується процесу комунікації. Для Н. Хомського саме поняття  

акцептабельності переносилось на вживання мови в той час, коли 

граматичність підпорядковується компетенції мовця (Н. Хомський). J. Lions 

вказує на те, що поняття акцептабельності суттєво торкається інших проблем, 

питань, таких як оцінювання висловлювань реципієнтом у певних ситуаціях 

або предметах комунікації.  

  Діалект і літературна мова утворюють велику просторову мову 

спілкування без сильної норми: розмовна мова не має чітко визначеної мови, 

але напевно може далі розвиватися через встановлені межові норми. 

Граматично-семантичні норми розмовної мови встановлюються, а згодом по-

різному беруть участь в аналізі окремих мовних рівнів. Для визначення норми 

велику роль відіграє мовна комунікація, яка є не просто реалізацією мовної 

системи, а й суспільною діяльністю. У такому підпорядкуванні пізнаються 

різноманітні суспільні детермінації, що відіграють значну роль у застосуванні 

існуючих мовних форм. Зміни відбувалися не тільки з усною мовою, писемна 

також неодноразово переживала їх в минулому. За взірець бралися письмові 

джерела, шкільні підручники, проповіді, поетичні твори. Багато речей 

запозичувались з інших суспільних станів, зі шкільної системи, з розвитку 

книгодрукування, зі становлення канцелярій і поширень грамот 

середньовічною німецькою мовою (J. Lions).  

 Достатньо відомо й про мовно-комунікативні навички представників 

різних класів у середньовічні часи, про ступінь оволодіння існуючими 

мовними формами, про спосіб, частоту їх застосування та оцінювання. Але все 

ж існують висловлювання з минулих століть щодо мовно-комунікативної 

поведінки з позиції усного вживання мовних форм, які дають можливість 

зазирнути в минуле. І виявляється, що оволодіння та застосування окремих 

форм визначається необхідністю комунікації, яка підтримувалась соціальним 

оцінюванням з позиції часу (O. Boelke).  

 Лінгвістика має у своєму розпорядженні суспільний або індивідуальний 

варіанти, які ще називаються мовними. Окремі конкретні мовні засоби та 

елементи визначаються як мовні варіанти й існують для означення однакового 

об’єкта, однакової діяльності, відповідного однакового стану речей і 

міжособистісної комунікації. Мовні варіанти, під якими розуміють мовні 



9 

 

засоби, належать до різних мовних рівнів: лексичних, граматичних, 

фонетичних. 

         Mовні норми формуються у мовно-комунікативній практиці у свідомості 

кожного мовця. Всебічний досвід окремих мовців закріплюється в різних 

мовних і мовно-комунікативних навичках та включає в себе певне знання 

норми. Від індивідуальної мовної й мовно-комунікативної компетенції 

залежить, якою мірою визначені мовні засоби відповідають комунікативним 

умовам та меті.  

 Під поняттям функціонального стилю розуміють теорію, яка все ж таки 

спирається на стиль літературних текстів. В основних положеннях теорії про 

виникнення функціональних стилів виходять з того, що система мови – не 

єдина гомогенна картина, а, навпаки, підпорядкована галузям її вживання. 

Писемна мова також не єдина, а скоріше – багатофункціональна система з 

декількома  пластами стилів (М.М. Кожина).  

      Таким чином, під стилем розуміють характерний спосіб, за допомогою 

якого використовуються виразні засоби мови. Ситуація, що визначає стиль, 

включає в себе три важливі фактори, а саме: мовний матеріал, особистість 

мовця та мету, яку він переслідує. 

       Розглядаючи питання про зв’язок стилю і норми, слід зазначити, що 

стилістичні норми мови – це кодифіковані сукупності мовних засобів, які 

характеризуються певною частотністю щодо різних стилів і мають потенційне 

стилістичне значення, відповідне функціональному стилю. За Л.І. Мацько – це 

стилістичний арсенал словника. Вона ж вважає, що стилістичні норми, засоби 

і прийоми їх організації формують мовленнєву системність стилю і 

встановлюють її межі; ширше стилістичні норми можна визначити як 

історично сформовані загальноприйняті реалізації стилістичних можливостей 

мови, зумовлені сферою, умовами і завданнями спілкування.  

 Взагалі, лінгвістична теорія стилю змінилася через зміну інтересів 

лінгвістичної дискусії при висвітленні проблеми граматичної версії. Сюди 

належать питання граматичності та прийнятності мовних висловлювань 

(H.  Langner).  

 У мовознавстві виділяють стилістику мови і мовлення, тобто стилістику 

одиниць і стилістику послідовностей. Стилістика мови досліджує специфіку 

мовних підсистем, які називаються мовними стилями та підмовами, а також 

конотативні якості різних мовних засобів (Ю.М. Скребньов). Стилістика 

мовлення вивчає окремі реальні тексти, виходячи із значущих відхилень від 

норм мови. Розмежування цих типів стилістики постійно співвідносились зі 

зворотним процесом – пошуками шляхів інтеграції. У лінгвістичній традиції 

прийнято розрізняти чотири напрями стилістики: стилістику мови (описову), 

функціональну стилістику, яка базується на узагальненому понятті стилю 

повідомлення та вивчає великі класи текстів, об’єднаних за функціональною, 

жанровою та рольовою ознаками; стилістику індивідуального мовлення і 

зіставну, – відзначаючи при цьому існування ще двох напрямів: практична 

стилістика і стилістика тексту, які знаходяться на перехресті сфер 

функціональної стилістики і стилістики індивідуального мовлення 

(О.О. Селіванова).  
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Лінгвісти розрізняють директивну (прескриптивну) або нормативну 

стилістику, яка використовується для розуміння мовних засобів, мовленнєвої 

ситуації таких текстів, як, наприклад, збірка порад, правил або розпоряджень. 

Термін “стилістика” використовується також у значенні дескриптивної 

(описової) стилістики, яка намагається описати мову та її стилістичні засоби  

(D. Faulseit, J. Lions). При цьому вона підпорядковується певним мовним 

одиницям: прикметникам, основним реченням і таким прийомам, як 

повторення та сполучення речень, і досягає подібним чином необхідних 

ефектів. Необхідно виходити з того, що всі процеси мови – потенційні ознаки 

стилю. Описова стилістика розширює граматику та, відповідно, лексикон 

найчастіше завдяки риторичним фігурам, на які впливають граматичні 

одиниці.  

       Отже, розглянувши в першому розділі нормування мови, поняття 

функціонального стилю і функціональної стилістики, зв’язок між стилем і 

нормою мови доходимо наступних висновків: у динамічному суспільстві, яке 

зазнає постійних змін у суспільних відносинах, відбуваються зміни мовних 

засобів і норм. Стиль – це певний різновид правильної мови, який найточніше 

відповідає предмету мовлення й учасникам комунікації. Стилістика та стиль 

досліджують тексти, висловлювання, комунікативні процеси. Стиль допомагає 

аналізувати тексти з позиції літературознавства, стилістика вивчає їх мовне 

наповнення та засоби вираження. Функціональний стиль залежить від функцій 

повідомлень, які відповідають за використання певних засобів мови.  

Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи: 

семантико-стилістичний полягає у виявленні співвідношення мовних засобів, 

якими експресивно виражається інтелектуальний, емоційний чи естетичний 

зміст мовлення або тексту до змісту інформації. У дисертаційному 

дослідженні семантико-стилістичний метод залучається з метою виділення та 

опису стилістичних можливостей на всіх рівнях німецької мови.  

У роботі застосовується метод зіставлення. Поєднання методів 

зіставлення і семантико-стилістичного аналізу дає можливість не тільки 

побачити найвиразніші стилістичні одиниці – стилістеми, а й зрозуміти, чому 

саме ця мовна одиниця з низки однорідних чи суміжних набула стилістичного 

значення або чому саме цей варіант з декількох можливих став стилістично 

маркованим. Метод зіставлення використовується для відбору мовних 

одиниць з однорідного або суміжного ряду. 

Експлікація тексту, часто застосований метод, полягає в тлумаченні та 

інтерпретації текстів з позиції історичного стану на момент створення твору. 

Характерною рисою цього методу є апріорні прийоми моралі тексту, єдність 

автора й персонажів, ідентичність форми та змісту (У. Гендрикс). Метод 

експлікації тексту використовувався для тлумачення та інтерпретації тексту 

певної історичної епохи. 

         Герменевтичний: до методу експлікації тексту приєднується процес 

мовностилістичної інтерпретації та герменевтичне пояснення тексту. 

Герменевтичний метод застосовувався для індивідуального тлумачення того 

чи іншого тексту з позиції мовлення. 
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         Метод візуалізації синтаксичних структур: його сутність полягає в тому, 

що стуктури речення, на противагу до семантичних опозицій, неможливо  

відстежити, перш за все, в довгих реченнях. Цей метод застосовується у 

творах зі складними реченнями як у лінгвістичному аналізі тексту, так і в 

літературному. Побудова речень у прозаїчних творах відрізняється своєю 

складністю, а графічний аналіз сприяє поясненню синтаксичного вибору 

автора (R. Sandig). 

  Реконструкція – наступний метод факультативних альтернатив мовної 

системи. При застосуванні вказаного методу, наприклад, для аналізу давніх 

текстів, слід враховувати систему мови на момент виникнення тексту. В його 

основі конструюються та створюються схожі передумови для стилістичного 

порівняння різних варіантів текстів (H. Glück). Mетод реконструкції 

застосовувався для відтворення системи мови на момент створення тексту. 

Другий розділ “Мовна картина світу середньовічної Німеччини” 
розглядає мовну картину середньовічної Німеччини, до якої входять 

представлення предметів, явищ, фактів ситуацій дійсності, ціннісних 

орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, 

категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної 

репрезентації дійсності в етносвідомості. Мовна картина є підсистемою 

концептуальної категоризації світу, яка, на думку Селіванової О.О. довільно 

фіксує деякі когнітивні структури. Загалом картина світу визначається як 

глобальний образ світу, який лежить в основі світогляду людини, виражає 

сутнісні властивості світу в розумінні людини і є результатом її духовної 

діяльності (О.О. Селіванова). 

  Учені розмежовують мовну і концептуальну картини світу, хоча межа 

між ними доволі нечітка. Сучасна лінгвістика розглядає проблему зв’язку 

мовної картини світу із концептуальною під кутом зору опозиції принципів 

модуляризму й голізму. Модулярні теорії постулюють наявність у 

когнітивному механізмі людини ряду незалежних й автономно працюючих 

систем оброблення вихідної інформації – модулів. Голістичний принцип 

навпаки розглядає людську свідомість як цілісну функціональну систему, в 

якій мова є однією з підсистем, підкореною спільним когнітивним законам, 

виходячи із принципу одночасності перероблення інформації, отриманої із 

різних джерел, і її взаємодії. Переробка інформації на одному рівні 

відбувається з урахуванням інформації інших рівнів (О.О. Селіванова). 

Підгрунтям мовної картини світу є концепція внутрішньої форми мови 

В. фон Гумбольдта. Вона співвідноситься з поняттями наукової і наївної 

картин світу: перша опосередкована науковим знанням про світ, друга – 

національно-культурним й емпіричним досвідом етносу. Мовна картина є 

відображенням у знаковому вигляді природної мови як наукових так і 

наївних знань, які проектуються на концептуальну картину світу. 

Представлена дисертація розглядає мовну картину світу в рамках зародження 

й ствердження загальновживаної та професійно спрямованої лексики. 

Розвиток лексичного складу відбувається на тлі становлення німецької 

ментальності й національної ідентичності (В. фон Гумбольдт).  
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Для відображення мовної картини світу періоду німецького 

середньовіччя велику роль відіграють соціально-історичні умови розвитку 

німецької мови (W. Henzen, R. Windisch, L. Drozd).  

Соціальні, політичні та культурні зміни призвели до багатопрошаркової 

літературної мови. Утворювалися територіальні діалекти, професійні фахові 

мови, виникала надрегіональна писемна мова (Задорожний Б.М., Зіндер Л.Р., 

Левицький В.В., Максимчук Б.В., Москальська О.І., Огуй О.Д., H. Brinkmann, 

M. Durrell, A. Gardt, F. Hermanns, M. Fischler). 

Розвиток мови відображався в лицарському епосі та мінезанзі. Мові цього 

прошарку, яка ввійшла до лицарського епосу, властиве уникнення всіх 

можливих діалектних особливостей, застарілих слів і формул минулого 

епічного стилю, французьких запозичень для позначення незрозумілих, 

чужих речей і понять, які надавали словниковому складу наступний вигляд: 

garzêûæn – ‘озброєння’, harnas – ‘броня’, hurten –‘розганятися’, paulûn – 

‘військовий.  

В лицарському епосі вживались слова, характерні для інших стилів: 

meisterschaft – ‘майстерність’, tumber man – ‘слабкий чоловік’,  hoher prîs – 

‘висока нагорода’, wât – ‘одяг’, got – ‘Бог’, fröude – ‘радість’.  

Словниковий склад мови вимагає нових лексичних одиниць, які могли б 

описати та охарактеризувати зміни, які відбуваються в суспільстві. Збагачення 

лексичного складу середньоверхньонімецької мови відбувалося через 

лицарський епос, навіть якщо він позначав дійсність з придворно-лицарського 

світу: lanze –‘ланце’, gabilôt – ‘куртка’, hârsenier – ‘захист голови під 

шоломом’; з лицарського життя: hurt – ‘початок руху’ (під час верхової їзди), 

poinder – ‘початок верхової їзди’; з опису прошарку: scheneschlant – ‘лицар 

Граалю’, ribbalt – ‘волоцюга’; з назв одягу, взуття: stival – ‘чоботи’; з 

домашнього господарства: phlûmît – ‘подушка з пір’ям’; з продуктів 

харчування: agraz – ‘яблучний бульйон’. Знаходимо й поодинокі вирази: mat – 

‘мат’, passâsche – ‘перехід’, conterfeit – ‘фальшивий’, alûnen – ‘бити’.  

Добре володіння поетами мовою дало можливість з’являтися новим 

виразам, входження яких до літературної мови виконувало мовотворчу 

функцію. У поетичнах творах запобігали вживанню вульгаризмів, 

ненормативної, непристойної лексики, а також прикметників з абстрактним 

значенням із суфіксами – ede: свн. lengede – ‘довгий’, wermede – ‘теплий’, які 

були в давньоверхньонімецькій мові і не припинили свого існування в 

діалектах сучасної мови.  

Середньоверхньонімецька придворна мова була стилістично елітарним 

соціолектом, відповідно літературним функціолектом з вишуканим 

лексиконом (P. Polenz). Багато старих виразів, що продовжували своє 

існування в героїчному епосі, виходили зі вжитку високої придворної поезії: 

recke, degen, wigant – ‘герой’, balt – ‘мужній’, ellentrîch – ‘сміливий’, mære – 

‘відомий’. Характерним було вживання стилістичних місцевих поетичних 

традицій, наприклад, використання атрибутивного прикметника після 

іменника: свн. der helt guot – ‘добрий герой’. Середньовічні автори 

демонстрували схильність до словотворення, перш за все створювали нові 

композити, які не належали до повсякденної середньовічної лексики: 
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herzenmoere – ‘відомий серцю’, minnenkraft – ‘сила кохання’, minnenmuot – 

‘сміливість кохання’, trûgevreude – ‘затьмарена радість’. Лексичне поле 

етичних цінностей було заповнене диференційними абстрактними 

новоутвореннями: sоlden – ‘платити’, triewe – ‘вірність’, stæte – ‘міцний, 

сильний’. Словосполучення edelez herze – ‘благородне серце’ в Тристані 

Готфрида дозволяють провести мовно-літературно забарвлену паралель з der 

schônen Seele – ‘красивою душею’  

Уточнюючо-ефимістична тенденція стилю демонструється наданням 

переваги безособовим виразам, реченням з man, пасивним конструкціям та 

зменшувальним літотичним формам: dâ was lûtzel trûren -  da herrschte wenig 

Trauern, що в тексті означає – ‘велика радість’. В таких характерних 

придворних формах відчувається виплеканий стиль спілкування та звертання 

в придворному суспільстві. Зі слів представниці містичного напряму 

Метхільди фон Магдебург, це була придворна мова, яку ніколи не чує 

кухарка – ‘hovessprâche, die man in dirre kûchin nit vernimet’.  

Отже, мовна картина середньовічної Німеччини проявляється в 

репрезентації дійсності в свідомості німців, яке відбувається на тлі 

становлення національної ідентичності та німецької ментальності. Вона є 

результатом уявлень німців про релігію, суспільні процеси, ціннісні 

орієнтири та норми поведінки, певні предмети та явища.  

Третій розділ “Типологія норми німецької мови періоду 

середньовіччя” розглядає нормування лексичного складу німецької мови 

протягом середньовіччя. Лексичні одиниці відбирались із досліджуваних 

текстів німецького середньовіччя. У першу чергу йдеться про вживання 

іменників, прикметників та дієслів, які належали як до певних лексико-

семантичних полів, так і до загальновживаної лексики, наприклад: sicher – 

frei von Schuld und Strafe – ohne Sorge – ‘впевнений’ – ‘вільний від покарання 

і штрафу’ – ‘без турбот’. Нормування лексичного складу німецької мови 

середньовіччя відбувається у таких тематичних напрямах: 

1). Рослинництво: поняття “сад” для народностей, які проживали на 

території сучасної Німеччини, походило від римлян. Через кліматичні умови 

німці не могли вирощувати певні фрукти і спеції, такі як: pfersich – ‘персик’, 

lôrberi – ‘лавровий лист’. Вони навчилися обробляти фруктові дерева. 

Лексема pflanza – ‘рослина’ мала значення “саджанець”; в галузі садівництва 

вживалися наступні дієслова impfen – ‘підрізати дерева’, pfropfen – ‘саджати’, 

ernten – ‘збирати врожай’ (J. Dhondt). Велике значення мали не фрукти, а 

овочі, які збагачували споживчий раціон німців у середньовіччі: chôlo – 

‘капуста’, bieza – ‘буряк’, râtih – ‘редька’, eptich – ‘селера’ (або рослина для 

бджіл).  

2)  Побут: а) будівництво: в німецькій мові середньовіччя вживалися 

слова, які належали до сфери будівництва: kalk – ‘вапно’, ziagala – ‘цегла’; 

для укріплення підлоги існувало поняття astrih – ‘безшовна цементна 

підлога’, відомі були назви приміщень в житлі: chamara – ‘кімната з 

рельєфною стелею’, spȋhhari – ‘комора’, яка спочатку використовувалася 

для зберігання колосків пшениці, а згодом інших продуктів та напоїв. 

Будівники працювали з такими будівельними матеріалами: morter – 
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‘будівельний розчин’, gips – ‘гіпс’, могли зводити не тільки будинки а й 

kemin – ‘камін’. 

б) Домашнє господарство: в середньовіччі відбувалося вдосконалення 

домашнього господарства німців, у зв’язку з цим виникала необхідність у 

нових позначеннях. Так, наприклад, для сидіння вирізалися scamil – ‘ослін’, 

які прийнято було оздоблювати chussin – ‘подушка’, для сну 

використовувалася pfuliwi – ‘перина’. Речі зберігали в скринях, для 

позначення якої в середні віки використовувалася лексична одиниця kista – 

‘скриня’. Для освітлення приміщень застосовувалися факели – ‘faccala’ і 

kerza, charza – ‘свічка’.  

в)   Кухонний устрій і приготування їжі знаходилися під впливом 

римлян, які збагачували німецьку культуру давніх часів. Про це свідчать 

іменник chuhhina – ‘кухня’, дієслово chohhon – ‘готувати їжу’, позначення 

кухонного посуду: kezzil – ‘казанок’, phanna – ‘пательня’; назви продуктів: 

rahm – ‘вершки’. На той час вже була відома назва becko – ‘пекар’, який під 

час посту випікав brezita – ‘крендель’ тобто випічка у вигляді переплетених 

рук. 

3)  Медицина: для лікування хвороб лікар застосовував засоби, які він 

зберігав у спеціальних слоїках і коробках: buhsa – ‘банка, яка зроблена зі 

самшитової деревини’, fliedima – ‘пристрій для кровопускання’. Догляд за 

хворими в монастирях сприяв появі слів у німецькій мові середньовіччя: 

mixture – ‘мікстура’ (змішаний напій), diaet – ‘дієта’(спосіб життя), elixir – 

‘елексир’ (камінь мудреця).  

4) Ремесло: виробництво тканин пов’язане з винаходом прядки: 

chonachla – ‘прядка’, підбивали хутра: stopfôn – ‘набивати’, мотузки вили 

strupfe – ‘мотузка’, взуття виготовляли зі зміцненою підошвою: sola, soc – 

‘підошва’. 

5) Військо: до слів військової тематики належали такі: champf – 

‘боротьба’, pfâl – ‘кіл’, strazza – ‘викладена каменем дорога для війська’, mila 

– ‘миля’(тисяча подвійних кроків), trahho – ‘когорта’.  

6) Юриспруденція:  в середні віки стрімко розвивалося 

правознавство та управління. Лексичний склад німецької мови середньовіччя 

налічував лексичні одиниці: munizza – ‘монета’, pfahta – ‘договір’, kosa – 

‘судова справа’. До сфери юридичної лексики належали слова, які позначали 

діяльність поліцейських, суду, судових виконавців: hantvest gefangen – ‘міцно 

зв’язаний (пійманий)’, vogelfrȋ –  ‘вільний птах’ (у розмовній мові слово мало 

значення “стояти поза законом”). Лексична одиниця recht – ‘право’ пов’язана 

з наступними однокореневими словами, які описували процес правосуддя: 

rehtvertigen – ‘виправдовувати; захищати’, rechtschaffen – ‘чесний, порядний, 

правдивий’. 

7) Релігія: до християнських та церковних понять належали лексичні 

одиниці: gewizzen – ‘совість’, яке походить від давньонімецького 

дієприкметника giwizzan і в середньоверхньонімецьку мову ввійшов у формі 

субстантивованого інфінітиву; bigiht – ‘сповідь’, німецький еквівалент 

einsidilo – ‘самітник’, (замість munih – ‘чернець’).  
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Німецька мова потребувала багато століть для того, щоб пристосувати 

власний лексичний склад до християнської віри і богослужіння, до нових 

форм життя та управління. Але не всі новотворення, перетворення, 

запозичення і переклади закріпилися в німецькій мові. Так, лексема prister – 

‘священник’ витіснила зі вжитку давньонімецьке слово gotman – 

‘священник’, це явище спостерігається в лексемах gotlich – ‘божественний’, 

gotkund – ‘божественний’ (зникло зі вжитку), evangelio – ‘Євангеліє’, gotspel 

– ‘Євангеліє’ (зникло зі вжитку), forasago або wizzago (зникло зі вжитку)– 

‘пророк’. Нові поняття виникли в середньоверхньонімецькій мові: prediga – 

‘проповідь’, giloubo – ‘віра’(належала як до жіночого, так і до чоловічого 

родів), паралельно використовувалася форма giloubnissa, ôtmuoti – 

‘упокорення’, прикметник opphorôn – ‘жертовний’. Значного розвитку 

набули іменники, меншою мірою дієслова. До вжитку ввійшли: predigan – 

‘проповідувати’, lâbon – ‘освіжатися’, tihten – ‘віршувати’; прикметники 

nuohturu – ‘тверезий’. Нами були відзначені наступні приклади утворення 

різних частин мови lȇren – ‘навчати’ – lȇrari – ‘вчитель’; rȋten – ‘скакати 

верхи’ – rȋtter – ‘вершник’ (лицар); scrȋban – ‘писати’ – scrȋbâri – ‘писар’, 

einer leie – ‘однаковий’, vier leie – ‘різноманітний’. 

 8) Дорогоцінне каміння було предметом зацікавленності лицарів. На той 

час відомі були такі назви: cristalle – ‘кришталь’, diemant – ‘діамант’, 

carbunkel – ‘карбункул’, ametiste – ‘аметист’ (цей камінь вважався захистом 

від пияцтва), iaspes – ‘яшма’, coralle – ‘кораль’ (від латинського слова: 

морська лялечка), berille – ‘берил’ (назва каменю споріднена з лексемою 

brille – ‘окуляри’, які були винайдені в 1300 році), garât – ‘карат’ 

(спроріднене зі словом kôrnhen – ‘зернятка’, вага яких використовувалася для 

визначення рівня коштовності дорогоцінного каміння).  

  9) Ріст і збагачення лексичного складу німецької мови періоду 

середньовіччя відбувався за рахунок запозичень, перекладів, зміни значень 

давніх слів. Так, іменник heit, який згодом перетворився на суфікс, мав 

самостійне значення Art und Weise – “образ дій ”, Art und Weise der Gottheit – 

‘образ дій Божества’, christinheit – ‘християнство’.  Суфікс  -lich походить від 

іменника lih – ‘образ’ (Körper, Gestalt) – Gottes Gestalt – ‘образ Бога’. 

Лексема bȋlôsen – ‘рятувати, визволяти’, де lôsen як основний компонент 

складного слова, вживалася в значенні “рятувати, визволяти” без префікса -

bȋ. Збагачення лексичного складу за рахунок запозичень відбувалося в першу 

чергу в землеробстві: sihhil – ‘серп’, seh – ‘різати’, couter – ‘ніж’, причому 

для позначення одного й того ж поняття використовувалися як іменники, так 

і дієслова. У виноградарстві та виробництві вина: wȋn – ‘вино’, most – 

‘молоде вино’, winzur – ‘виробник вина’, kelketra – ‘виноградний прес’, 

pressa – ‘прес’, trahtaere – ‘лійка’ та дієслова pflücken – ‘рвати, збирати’, 

miskan – ‘змішувати’. До рослин належать такі запозичення як: senef – 

‘гірчиця’, latohha – ‘молочний салат’, mespila – ‘мушмула’. Трави та квіти 

відігравали значну роль у побуті німців середньовіччя. На той час були 

відомі такі назви квітів як rôsa – ‘троянда’, lilja – ‘лілія’, viola – ‘фіалка’, 

agaleia – ‘орлик’, lubestecco – ‘любисток’. Після введення римського права і 

судових органів німецька мова середньовіччя переживала посилений вплив 
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латинських юридичних фахових виразів: justiz – ‘юстиція’, termin – ‘строк, 

дата; слухання справи; виклик до суду’ (в двн. zahltag – ‘день платежу’), 

process – ‘процес’ (рішення суду), arrest – ‘арешт’, advokat – ‘адвокат’ 

(походить від слова vogt – ‘інспектор’). 

 Бюргерська доба позначилася розвитком лексичного складу 

християнської віри, церкви, права, торгівлі, ремісників, учених і поетів. 

Збагачення словника відбувалося за допомогою власної мови та запозичень. 

Нормування відбувається у наступних галузях:  

 1) Релігія: до них належали: absolution – ‘відпущення гріхів’, absolvieren 

– ‘відпускати гріхи’, sagkermente – ‘таїнство’, paternoster – ‘Отче наш’ 

(молитва володарю), breviere – ‘молитовник’, habit – ‘уніформа’(убранство 

ордену), letanȋe – ‘літанія’, novize – ‘послушник’ (новачок). 

  2) Освіта: до лексичного складу належали: lectie – ‘лекція’ (читання 

вголос Євангелія), exempel – ‘взірець’, disputiren – ‘дискутувати’, schütze – 

‘початківець’, zühtegen – ‘виховувати’. Винайдення книгодрукарства, розвиток 

університетів у середньовіччі потребувало необхідних позначень, які б 

пояснювали дії та процеси, що відбувалися. Таким чином у німецьку мову 

ввійшли слова: drucken – ‘друкувати’, drücken – ‘нажимати’, verlegen – 

‘видавати’ (спочатку gelt auslegen – ‘викладати гроші’), lôyk – ‘логіка’. 

  3) Канцелярство: ділове листування органів влади і торгових контор 

дуже повільно відходило від латинської мови і використовувало німецьку 

мову. Деякі слова залишились у вжитку навіть у сучасній мові: inventur – 

‘склад майна’, сlausel – ‘обмовка; пункт; стаття’, opponieren – ‘опонувати’, 

protokollieren – ‘протоколювати’. 

 Всі сфери життя вказували на необхідність у німецьких еквівалентах. 

Розвиток цього напряму сприяв появі таких слів: beherzt – ‘мужній; 

хоробрий’, згодом значення beherzigen – ‘приймати до серця; приймати до 

уваги’ змінилося і належало до канцелярської мови, наступне слово 

bemüezegen – ‘спонукати’, якого торкнувся процес зміни значення, походить 

від давньонімецького muzz – ‘обов’язок’. Канцелярська німецька мова 

поширювала, вкорінювала схильність до титулів та їх дотримування. Завдяки 

цьому до вжитку ввійшли такі титули: Eminenz – ‘Ваша превелебність’ (Ваше 

високопреосвященство), Majestât – ‘Ваша величність’, Direktor – ‘начальник; 

управляючий’, Professor – ‘публічно доповідаючий вчитель’.     

4) Торгівля: розвиток торгівлі і ганзи, які володіли європейськими 

ринками середньовіччя мали вплив на розвиток німецької торгівельної мови. 

До неї належали слова: fracht – ‘вантаж, що перевозиться’, krâm – ‘речі’, 

makeln, mäkeln – ‘мати невелику справу’, stapel – ‘купа’, ware – ‘товар’.  

5) Жаргон: різні соціальні групи прагнули до створення своєї власної, 

особливої мови. Безхатченки, волоцюги, непристойні жінки, мандруючі 

студенти та учні ремісників спілкувалися на вулицях мовою, яка була тільки 

їм зрозуміла. Солдати, школярі, студенти і ремісники зробили 

загальнонімецькими багато слів цієї таємної мови: acheln – ‘жерти’, dallȗth – 

‘бідність; злидні’, dibbern – ‘роздумувати’, dufte – ‘добрий’, geseire – 

‘порожні балачки’, nobiskrug – ‘трактир, що під наглядом поліції’, stibitzen – 

‘поцупити; вкрасти’. Громадськість середньовічних міст отримала багато 
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слів давньої німецької юридичної мови, які частково вживалися в 

переносному значенні: butil – ‘страж порядку’ (несхвально), scario – ‘судовий 

виконавець; кат’ (військовий командир; з XIII століття в Баварії – чиновник 

суду). В середні віки вдавалися до завуальованих визначень, які все ж 

повністю передавали жорстокість цього заняття: nâchrichter – ‘шкуродер’, 

scarperichter – ‘шкуродер; кат’.  

 6)  Словотвір: взагалі, для ділового стилю середньовічної мови властиве 

використання дієслів зі суфіксом -igen: berechtigen – ‘давати право; 

уповноважувати’, beeinträchtigen – ‘шкодити; мати негативний вплив’; 

вживалися також наступні лексичні одиниці: spildec – ‘який дорого коштує’, 

gedeihlich – ‘корисний’, errungenschaft – ‘придбання майна в шлюбі’. Правова 

і канцелярська мови пізнього середньовіччя сприяли розвитку німецької 

мови за рахунок словотвору. Нові іменники походили від відповідних 

дієслів: interesse – ‘обов’язкове відшкодування збитків’, verbrechen – 

‘злочин’, bedenken – ‘роздуми’. Німецькі позначення торгівлі утворювалися 

шляхом складення декількох слів: ge-sell-schaft – ‘торгівельне товариство’, 

ge-welbe – ‘крамниця’, kouf-lad – ‘лавка’, kouf-herr – ‘знатний торговець’. З 

розвитком суспільства, ремісництва, торгівлі, права все більше виникала 

необхідність у нових дефініціях. Для середньовічної німецької мови властиво 

розширювати лексичний склад мови за рахунок складення основ: brustflech – 

‘жилет’, wȋzbrôt – ‘білий хліб’, lohmül – ‘дубний млин’, segemül – ‘лісопилка’. 

Схильність до утворення композитів іноді призводила до того, що обидві 

частини складеного слова виражали одне й те саме: schuochsȗtare – ‘чоботар’ 

(Schuster; Schuhmacher), bierbriuwer – ‘броварник; пивовар’ (Bierbrauer), 

hantgrif – ‘хватання рукою’ (Griff mit der Hand). 

       Механічний спосіб словотворення неповністю задовольняв потреби 

розширення лексичного складу, тому для позначення різних інструментів чи 

пристроїв додатково використовували назви тварин: bock – ‘козел’ 

(підставка), bär – ‘ведмідь’ (так називалася трамбовка), biber – ‘бобер’ 

(використовувалася для позначення шерстяних виробів), ente – ‘качка’ 

(позначала неправдиву інформацію вже з XV ст.), kragstȋn – ‘кронштейн’ 

(виступаючі балки), swanhals – ‘лебедина шия’ (так називався вузький серп). 

 7) Кількість запозичень у мові канцелярій є незначною, але все ж таки 

вони були у вжитку. Серед них сама лексема “канцелярія” та похідні від неї: 

kanzelȋe – ‘канцелярія’, kanzelist – ‘працівник канцелярії’, kanzelȋeteutsch – 

‘канцелярська німецька’, kanzelȋestil – ‘канцелярський стиль’. З латинської 

ділової (торгівельної) мови ввійшли наступні лексеми: privilȇgjum – 

‘привілей’(особливий закон), rente – ‘доходи’, summе – ‘сума’, register – 

‘реєстр’, facit – ‘висновок’, quittieren – ‘розписуватися’. 

 Торгові відносини не були односторонні, німецькі купці також 

поставляли товари на схід. Це сприяло появі запозичень зі слов’янських мов. 

Наступні слова зі слов’янських мов увійшли в німецьку: zobel – ‘соболь’, 

zülle – ‘баржа’, позначення кордону grenize – ‘кордон; рубіж’, яке витіснило 

зі вжитку давнє німецьке слово mark – ‘кордон; межа’; назви риб і птахів: 

karutzchen – ‘карась’, gibitz – ‘чайка звичайна’.  
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      Німецька мова моряків перебувала спочатку під південним впливом, але 

в пізньому середньовіччі завдяки розвитку торгівлі через атлантику, 

зростаючому політичному значенні Нідерландів та середньонижньонімецькій 

мові Ганзи, опиняється під впливом нижньонімецької і нідерландської: cabin 

– ‘кабіна’ (походить від слова  louphütte –‘курінь’), kaiȗte – ‘каюта’(походить 

від слова  hütte –‘хижа’), regeling – ‘бортове відгороджування’, werf – ‘місце 

для розвороту’, schôwerliȗte – ‘портові вантажники’. 

Особливість літературної мовної норми полягає у сукупності реалізацій 

системи мови, які властиві їй на певному етапі її розвитку. До неї належать 

діалекти або територіально зумовлені варіанти мови. Вона розповсюджується 

на значні території та виконує багато функцій. Сталість і мінливість залежить 

від потреб комунікації людей, які живуть на визначеній території (Normen der 

deutschen Literatursprache). На лексичному рівні це може проявлятися при 

вживанні синонімів, коли постає вибір між функціонально однаковими 

лексемами. Для лексичної норми важливе значення мають морфологія, 

словотвір. На синтаксичному рівні – взаємозамінні засоби, однакові за 

функцією, але різні за формою та вираженням.  

 ‘In des selbin jâris jage bî sente Georgen tage’ – ‘У тому ж році я полював 

до дня святого Георга’; ‘Ȏ sûzir got, nim in gemerc, waz er hât getân’ – ‘О, 

солодкий Боже, візьми до уваги, що він зробив ’– наведені приклади з позиції 

кодифікованої точної норми свідчать про наступні особливості німецької 

мови середньовіччя: написання іменників з малої літери: herzenmoere – 

‘відомий серцю’, minnenkraft – ‘сила кохання’. Зазначені ситуації належать 

різним авторам, які походять з різних мовних регіонів, та, не зважаючи на це, 

написання іменників однакове. 

Порядок слів у простому поширеному реченні відповідає нормуванню 

порядку слів у сучасній мові, тобто як в середньовічній німецькій, так і в 

сучасній мові дієслово стоїть на другому місці, хоча порядок слів був 

вільним: Allso ward der handel zu recht gesetzt und von richter zu recht erkennt – 

‘отже, торгівля вважалася законною і була визнана суддею’. Порядок слів 

можна віднести до приблизної норми, тому що спостерігаються речення, в 

яких дієслівний комплекс відображає норму сучасної мови, а також речення, 

які за своєю структурою повністю відповідають нормі щодо порядку слів 

середньоверхньонімецької мови, який, як відомо, був у той час рухомим: 

wûpfele, die ûf den husern stundent – ‘верхівки, які стояли на 

будинках’(відповідність нормі сучасної мови); do man zalt jor, do kame ein 

ertbideme – ‘тоді рахували рік, коли прийшов землетрус’(відповідність нормі 

німецької мови середньовіччя). 

 Відзначені випадки виключної норми, яка виражала присвійне означення 

в родовому відмінку: des heiligen geistes minne – ‘любов святого духа’, Gotis 

zorn – ‘гнів Бога’. Рівноправна норма, яка для присвійного означення 

використовує давальний відмінок з прийменником, виглядала наступним 

чином: er hat von sînem vater – ‘він має від свого батька’; brûdir Heinrich von 

Plotzk – ‘брат Гайнріх з Плоцька’. Наступним видом норми є допустима. В 

текстах зафіксовані наступні випадки утворення минулого часу: sind gesezzen 

– ‘сиділи’, також приклади цього виду норми спостерігаються у відмінюванні 
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прикметників, не дивлячись на існування узгодженості прикметників з 

іменниками, в них зустрічаються словосполучення типу: прикметник + 

іменник, які вживаються в початковій формі і не узгоджуються з іменником: 

guot lant – ‘хороша країна’, diutsch zung – ‘німецька мова’, diutsch sprach – 

‘німецька мова’. З іншого боку, зафіксовані випадки норми переваг, які 

демонстрували узгодженість у випадку зі словосполученнями типу: 

прикметник + іменник + флексія: andere liute – ‘інші люди’, heidine crefti – 

‘язичницькі сили’. Прикметник, який відносився до певного іменника, міг 

стояти як перед іменником, так і після нього. Недиференційована норма, яка 

вказує на відсутність відмінностей у семантиці та вживанні зафіксована в 

текстах німецького середньовіччя: unser ersuchunge unde forderunge – ‘наші 

прохання і вимоги’, unsers hern name – ‘ім’я нашого пана’, marggrav zu 

Prandenpurg – ‘маркграф Бранденбурга’.  

Диференційована норма полягала, насамперед, у стилістичних 

особливостях текстів, а саме: у вживанні нейтральної лексики для досягнення 

поставленої мети без емоційного ефекту, якій властива точна семантика: sal 

zwenzig tage verlifen – ‘повинно пройти двадцять днів’, redelîche wale – 

‘раціональний вибір’.  

Для норми характерні рівноцінні відносини, тому що німецька мова 

середньовіччя проходила процес становлення і закріплення. Встановлені 

ознаки норм сучасної мови в окремих випадках узгодження прикметників з 

іменниками та у порядку слів у реченнях: etliche tage – ‘декілька днів’; Wann 

sy von Augspurg hetten vil volcks dar geschickt vrî volk  was dar wohen – ‘коли 

вони з Аугсбургу послали багато народу, вільного народу, який там жив’. 

Рівноцінні відносини конфесійних текстів полягають у синонімічних рядах 

типу: menschen – kinder – man– lebende wesen; triuwe  – kiusche – tugent –  zuht. 

Ієрархічні відносини характеризувались точним називанням місцевості, 

територій окремих князівств, графств і королівств. Поряд з прийменником 

von, який вказує на місцевість, паралельно використовувався також zu: ich wil 

weinen von dir hân – ‘я хочу плакати, від того, що маю від тебе’; crôniken zu 

Prûzilant – ‘Хроніки Прусії’. 

Суть норми як варіанту мовного вибору полягає в можливості заміни 

нормативно допустимими варіантами. Це стосується синонімічних членів 

граматичних утворень. Синонімічні форми означення не можуть бути 

мовними варіантами в повному сенсі слова. Але в семантиці граматичних 

синонімів присутні певні співпадаючі сегменти, загальні семеми, які 

уможливлюють обопільну заміну.  

У текстах німецького середньовіччя зустрічаються випадки нормування, які 

відповідають як середньовічній німецькій, так і сучасній мові, 

спостерігається паралельне вживання різних форм. Синонімічний 

граматичний вибір варіантів у текстах полягає у використанні споріднених 

сполучників als, swenne , wan, swie,  alien, daz, darumb: darumb ist das haupt 

wetuond– ‘тому болить голова’.   

  Особливість вживання темпоральних сполучників полягала в тому,  що 

als і swenne ще не мали ознак, які властиві сучасній німецькій мові: wenn daz 
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ertreich gerihts ist gesatzt – ‘коли сяде земне царство перед судом’; als er von 

unserm puoch sprichet – ‘коли він говорить про свою книгу’.  

Щодо порядку слів у реченні слід зазначити, що в текстах зустрічалися 

синтаксичні конструкції, які відповідали як німецькій мові середньовіччя, так 

і сучасній німецькій мові. Активні і пасивні форми вживалися паралельно: 

der mon scheint – ‘місяць світить’, der môn ist gekert – ‘місяць повернутий’. На 

рівні лексики відбуваються синонімічні заміни стосовно môn – ‘місяць’, 

sunne – ‘сонце’, erde – ‘земля’ замінюється лексемою himelkôrper – ‘небесне 

тіло’, haupt – kopf – ‘голова’, leip – kôrper – ‘тіло’. Середньовічній німецькій 

прозі властиве вільне використання всіх існуючих мовних норм того часу: da 

er die macht gewan, da macht im syn meister eynen bogen nach syner sterck und 

lert yn zum allerersten zu eim ziel schießen – ‘оскільки він здобув владу, то 

зробив йому майстер лук до його сили і, перш за все, вчив його стріляти в 

ціль’. Наведений  уривок демонструє використання сполучника da в якості 

каузального, причому в першій частині синтагми порядок слів фіксований, у 

другій – довільний і в останній – фіксований з повною рамкою. Означення 

стоять після іменника, для порівняння використовується сполучник als та 

wie, але без сучасних особливостей, тобто як als, так і wie використовуються 

з прикметниками в початковій формі: frawe wie herrin – ‘жінка, як пані’; als 

vil als ein esel leiren kan, als vil kanstu die warheit vernemen – ‘як багато може 

вивчити віслюк, як багато правди ти можеш вислухати’.  

У мовознавстві існують норми, які обмежуються винятково 

граматичною системою та визначаються як межові норми. На думку 

K. Bühler, O. Funke, H.Glinz, H. Holz, W. Havers, це поняття обмежене за 

об’ємом і побудовою, стосовно яких розрізняють верхню і нижню межі. 

Обидві межі утворюються по-різному. Верхня межа є кількісною, а нижня – 

структурною. Розглядаючи окремі стилі, слід зазначити, що синтаксичні 

структури, морфологічні утворення зустрічалися в текстах різного ґатунку.   

У публіцистичному, офіційно-діловому, конфесійному, науковому 

стилях, а також у творах широкого вжитку і художньому стилі, в текстах 

героїчного епосу, ліриці та драмах уточнююча межова норма має наступний 

вигляд: верхня кількісна межа утворюється на всіх граматичних рівнях та 

може доповнюватись новими членами. В першу чергу, це стосується 

угрупувань слів та простих і складних речень. Кожна з названих граматичних 

одиниць може приєднувати будь-яку кількість сурядних і підрядних 

компонентів: diu schœnen wîp, der guote wîn – ‘гарна жінка, добре вино’; der 

winter, der lenze, der sumer, der herbst – ‘зима, весна, літо, осінь’; ochsen, esel, 

guoche – ‘віл, вісьлюк, зозуля’. Крім синтаксису, в німецькій мові існують 

складні слова, які також здатні розширюватись до безкінечності. Так, кожний 

складний німецький іменник може утворювати основу нової композиції з 

метою чіткішого визначення і більшої конкретизації: der stat+porte – ‘брама 

міста’, des christen+name – ‘ім’я християнина’, bar+fusz+regel – ‘правило 

босоногих’, wein+liut+zunfft – ‘виховання виноробів’. Морфологічні одиниці, 

навпаки, закриті. Кількість граматичних категорій, в яких задіяна основна 

морфема, дуже обмежена. До них можуть додаватися допоміжні морфеми, 

які доповнюють основу слова (Normen der deutschen Literatursprache). Ці 
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утворення щодо свого складу відкриті в німецькій мові: der priest – 

‘священик’, priesterschaft – ‘священицтво’, macht – ‘влада’, mächtig – 

‘владний’.   

Верхня межа може значно коливатися в певний період розвитку 

німецької мови і в різних функціональних стилях. Перш за все, це стосується 

форми мовної комунікації (усна або письмова), ступеню її безпосередності, 

переважання почуттів чи абстракцій під час акту комунікації, наявного 

складу морфологічних форм і синонімічних утворень.  

Нижню межову норму щодо об’єму і побудови синтаксичних структур, 

на відміну від верхньої, можна визначити завдяки кількісним 

характеристикам. Нуль вважається межею скорочення, мінімальною мірою, з 

якої складаються компоненти синтаксичного утворення. Такий процес 

призводить до скорочення речення до останнього компонента, що врешті 

решт залишається одна словоформа. Процес редукції властивий 

середньовічним німецьким драмам, в яких спілкування зводилося до питання 

і відповідей, до закликів і повідомлень, які оформлялися недовгими 

реченнями:  rat an, ritter. – herr, ich waiß nicht – ‘відгадай, лицарю. – пане, я 

не знаю’.    

Таким чином, для німецької мови середньовіччя характерна верхня і 

нижня межі норми, тому що синтаксичні конструкції демонструють 

властивість розширення за рахунок додавання сурядних і підрядних 

сполучників, одне й те саме речення налічувало різні види синтагм і способів 

об’єднання, а з іншого боку – скорочення, про що свідчать поезія і драми 

аналізованого періоду.  

Норма як межа, що було вже зазначено, характерна для побудови і 

об’єму речень. Стосовно складнопідрядних речень верхня межа виявляється 

в занадто довгих конструкціях, які властиві офіційно-діловому і 

публіцистичному функціональним стилям. Підрядні компоненти 

складнопідрядного речення накладаються одне на одного і становлять 

верхню межу. Для нижньої межі норми важливим пунктом, в першу чергу, є 

побудова речення. Як відомо, складнопідрядне речення складається з 

головного та підрядного. Але наразі воно може бути скороченим до одного 

речення, зокрема, підрядного з достатньою семантично-граматичною 

чіткістю щодо контексту, який наявний в головній частині (Normen der 

deutschen Literatursprache). У досліджуваному періоді німецької мови 

зазначене явище проявлялося наступним чином: Got de malmächtigen sey 

gedanckt, das mir der macht und gelouben gegeben hat und vnz geleit hat – ‘дякуй 

всемогутньому Богу, що дав він мені владу і віру і нас проводив’. Нижня 

межа релевантна для діалогів, особливо в розмовній мові, а також для 

художньої літератури. 

Уточнююча норма властива як для художніх творів, так і для розмовної 

мови на семантичному і граматичному рівнях. Вона пов’язана з проблемою 

композиції речення та вибором необхідних словоформ, залежно від стилю і 

жанрів художньої літератури. Отже, норми німецької мови середньовіччя 

відрізнялися залежно від функціонального стилю на семантичному і 

синтаксичному рівнях, а також в межах одного стилю – від виду тексту.  
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Формальні властивості складнопідрядних, складносурядних і простих 

поширених речень дуже різноманітні в середньоверхньонімецькій мові. Всі 

їхні види становлять об’єкт норми (K. Ihlenburg). Особливе значення мають 

види поєднань головних речень із підрядними та утворення комплексних 

ланцюгів останніх: so sprichet der Her, verflucht ist der man, der sich auff 

menschen verlesst, vnd helt flaisch für seinen armen, vnd mit seinem hertzen vom 

Herrn weicht – ‘так говорить Господь, хай проклятим буде чоловік, який 

покладається на людей і тримає м’ясо для своїх бідних і відхиляється своїм 

серцем від Господа’.   

 Лінгвістика розрізняє наступні композиційні моделі складнопідрядних 

речень, які були зафіксовані в аналізованих текстах: закрите речення – 

підрядна частина стоїть перед головною: ob man iht gegen im gienge? Nein, ez 

wart geloufen – ‘чи не підуть проти нього? Ні, це пройшло’; відкрите –

підрядна частина стоїть після головної: die sint alle rehtelôs, ob si êlichen hîrât 

tuont – ‘вони всі є безправними, чи чинять вони подружнє одруження’; 

центроване – головне речення знаходиться між підрядними реченнями: sich, 

da ich die wort schreyb, quame mir bothschaft von Saltza – ‘те, що пишу я слова, 

прийшло мені послання із Сальтца’; розтягнене – головне переривається 

підрядним: widerumb wollen wir vns für augen stellen, was diese vnsere feinde 

für leuthe seien, sie werden wol fürsten genannt – ‘знову хочемо ми поставити 

перед нашими очима, що за люди є ці вороги, вони називаються князями’. 

  Отже, аналіз синтаксичних конструкцій текстів публіцистичного, 

офіційно-ділового, конфесійного, наукового стилів, а також творів широкого 

вжитку, художнього стилю, героїчного епосу, лірики і драми показав, що 

порядок слів пройшов складний шлях розвитку протягом середньовіччя. У 

досліджуваних текстах спостерігаються в німецькому ранньому 

середньовіччі довільний порядок слів, занадто довгі речення, особливо в 

офіційно-діловому і публіцистичному стилях. З розвитком мови в пізньому 

середньовіччі синтаксис стає більш упорядкованим і відповідає нормам 

сучасної німецької мови. Граматичні особливості залежали також від того, 

який це був твір: прозовий чи поетичний. У драмах репліки відрізнялися 

своєю компактністю, що пояснювалося тим, що вони призначалися для 

широкого кола людей і масових видовищ. 

     Четвертий розділ “Нормування писемних пам’яток німецької мови у 

функціональних стилях середньовіччя” досліджує норми публіцистичного, 

офіційно-ділового, конфесійного та наукового стилів середньовічного періоду 

на лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях з урахуванням 

специфіки функціональних стилів. 

Хроніки середньовіччя, розглянуті в запропонованій роботі, відносяться 

до публіцистичного стилю. Деякі з них належать до заміток завдяки рисам, які  

характерні для цього жанру, а саме: повідомлення про конкретні факти, події, 

явища життя з метою пізнавального чи суспільного впливу на читача. Жанр 

нарису також використовувався для написання хронік, тому що в них 

застосовувались художньо-публіцистичні прийоми на тлі зображення 

об’єктивної картини дійсності або порушувались важливі суспільні проблеми 

(У. Гендрикс).   
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Так, в “Weltchronik” – “Світовій хроніці” Янсена Єнікеля йдеться про 

німецьку як мову, якою володіють на всій території. Його хроніки 

сприймаються як розважальні оповідання, легенди та історичні нариси: Diu 

diutsch sprâch ist diu dritt zung in irer ordenung, diu kan niht kristenlȋcher sȋn. Die 

Diutschen sitzent umb den Rȋn, enmitten in der Swaben  lant  – ‘Німецька є 

третьою мовою в переліку, вона не може бути більш християнською. Німці 

сидять кругом Рейну, в центрі країни Швабів’ (J. Jenikel).  

Хроніки Ніколаса фон Єрошина “Krônike von Prȗzilant” – “Хроніка 

Прусії” та “Livländische Reimchronik” – “Лівландська римована хроніка” 

мають риси проповіді та сприймаються як літопис лицарського ордену: ‘Di 

brȗdre wâren in daz lant, und si quam waltig mit boumen in einis waldis dicke den 

christen zu schricke’– ‘Брати прийшли в країну і йшли вони могутньо, в лісі з 

товстими деревами, християнам на жах’. “Straßburger Chronik” –“Страсбурзька 

хроніка” повідомляє про пожежу в місті: ‘Do entprannte ein hus, daz  hies der 

Stemphin hus, und  brant daz gantz ende, und von dem selben fure entzunte daz 

munster’– ‘Там загорівся будинок, він називався будинком Штемфіна і згорів 

дотла, і від цього ж вогню зайнявся кафедральний собор’. Хроніки міст 

повідомляли про всі події, що відбувалися: Man verbot ouch mannen und 

frouwen, golt und silber und ander gezierde zu tragende, allein rittern wart golt niht 

verboten’ – ‘Заборонили також носити чоловікам і жінкам срібло, золото та 

інші прикраси, тільки лицарям не заборонили носити золото’ (Wilhelm F. 

Denkmäler deutscher Prosa des 11. und 12. Jahrhunderts). На рівні синтаксичної 

стилістики використовуються поширені сурядні, які поєднуються 

сполучником und та відносні підрядні речення.  

На рівні лексичної стилістики для хронік середньовіччя характерне 

використання наступних лексем: brudir – ‘брат’, der marschalk – ‘маршал’, 

swȇrde – ‘меч’, cristins blȗtis – ‘христянська кров’, in des paradȋses burc – ‘в 

райському замку’.  

       На рівні морфологічної стилістики знаходимо у хроніках наступні 

приклади стилістичних категорій словотвору: ‘gegelȋn’ – ‘місцевість’, 

‘minneclich’ – ‘любовний’,‘wârhaft’ – ‘правдивий’, ‘vruchtboume’ – ‘фруктові 

дерева’, ‘koufliute’ – ‘купці’. Отже, з наведених вище ситуацій та прикладів 

помітно, що різноманітний лексичний склад середньовічної німецької мови 

спричинявся різноплановою системою інтерпретації явищ суспільного життя 

та зміною стилістичних смаків і вподобань. 

Основними мовними засобами публіцистичного стилю 

середньонімецького періоду виступають сплав елементів офіційно-ділового та 

художнього стилів (М.П. Брандес, Л.І. Мацько, B. Sowinski). З одного боку, у 

ньому широко використовується суспільно-політична лексика, політичні 

гасла, точні найменування подій, дат, учасників, місця: der Rȋn - ‘Рейн’,  di 

Swaben - ‘Шваби’, diutsch zung - ‘німецька мова’, guot lant - ‘хороша країна’, 

‘tȗsent marc’ – ‘тисяча марок’, а з іншого – багатозначна образна лексика, що 

здатна привернути увагу читача та вплинути на нього: schedeliche brannte – 

‘ушкодження від пожежі’, die glocken, die orgele verbrantent – ‘згоріли дзвони, 

орган’, daz munster brante – ‘горів кафедральний собор’, die huser brantent – 

‘горіли будинки’, художніми засобами є тропи і фігури. Всі лексеми чітко 
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поділяються на позитивно-оцінні та негативно-оцінні: ertbideme – ‘землетрус’, 

schaden – ‘ушкодження’, glockhuser – ‘дзвіниця’, geschrack – ‘жах’, verfallen – 

‘руйнувати’, brechend – ‘зламаний’, zierkemmin – ‘вбраний камін’.  

Хроніки міст та ордену не мають експресивного забарвлення, в них 

найчастіше вживаються іменники, займенники та дієслова, повідомляються 

лише факти. На нашу думку, вони мають риси художньо-публіцистичного 

стилю з позиції сучасного стану мови. У хроніках спостерігається 

динамічність розвитку подій, актуалізація сучасності, морально-етична оцінка 

того, про що пишеться; для всіх аналізованих хронік характерна образна 

лексика, художніми засобами виступають тропи і фігури.    

Перші юридичні документи середньовічного періоду складалися латиною 

та безпосередньо німецькою мовою, документи ділилися на дві частини, одна 

з яких була написана латинською мовою, а інша – німецькою. В ті часи 

існувало поняття “Parallelurkunde (Protokoll-)” – ‘паралельна грамота’, хоча це 

стосувалось не тільки грамот, а й усіх інших правових документів: ‘Inde diu 

liute, di umbe die zuuegingen sint, des sagent an die gude warheit gain inde die 

sulin irvarin, sint di guote  seitzin dar’ – ‘Після того, як люди були вимушені 

казати добру правду замість неправди, настали добрі часи’. Характерною 

особливістю цих текстів було використання загальновживаної абстрактної та 

конкретної лексики: diu liute – ‘люди’, die warheit – ‘правда’,  in unseme heren 

namen – ‘від імені нашого пана’. 

У середньовіччі твори юридичної літератури належали до офіційно-

ділового стилю досліджуваного періоду розвитку німецької мови. В дисертації 

розглянуті наступні тексти “Verleihungsurkunden” – ‘грамоти про присвоєння’, 

законодавча грамота Майнського миру, “Sachsenspiegel” – “Саксонське 

дзеркало”, “Sed lex” – “Звід законів”, договори купівлі-продажу. До жанрової 

специфіки належать купчі грамоти, позики, закони, розпорядження та різні 

види права: ‘Ich hesse von usenberg tȗn kuint allen den, die disen brief ansehent, 

das ich hern arnolte von keiserstȗl geben han den hof eigen wile un swas dar in 

hôret, das er von mir  leben hatte, den han ich ime geben’ – ‘Я, Хессе фон 

Узенберг, роблю це перед усіма тими, хто бачив цього листа, що я, за власним 

волевиявленням, передав маєток пану Арнольду фон Кайзерштуль, і це чують 

усі, що я передаю це за свого життя і назавжди’. На синтаксичному рівні 

спостерігається значна кількість відносних підрядних речень та підрядних 

речень додатка. В розглянутих документах простежується закладення основи 

для типових юридичних текстів в тому сенсі, що права й обов’язки всіх сторін 

чітко і детально прописуються. Але при цьому залишається також звичай 

скріпляти угоди рукостисканням die hantfeste sagent, mit sampt den hantvesten, 

хоча, очевидно, що життєві та суспільні умови вже вимагали юридичних 

документів, складених на новому, професійному рівні того часу.   

Аналіз юридичних документів кінця XIII століття показав, що з 

розвитком офіційно-ділового стилю німецького середньовіччя змінюється 

стиль їх написання. Це проявляється, перш за все, у скороченні речень, у 

вживанні простих найменувань предметів договору, замість довгих 

риторичних описувань, але з незмінним вживанням відносних підрядних 

речень: ‘mȋn vrou agnes, die mich ȗberlebt’ – ‘моя дружина Агнес, яка мене 
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переживе’. З позиції лексичної стилістики спостерігається вживання 

службової та загальної лексики, яка в контексті сприймається як соціально-

маркована: der burmeister – ‘бургомістр’, die phlicht – ‘обов’язок’, die schaden – 

‘збиток’, die schult – ‘вина’, der vormund – ‘опіка’, daz gut – ‘майно’, daz 

lenrecht – ‘ленне право’. На морфологічному рівні використання іменників der 

brif, dіе geburt, der kalenden та числівників  dem thuzenzten dem zwen hundersten 

in dem vunzegesten для точного датування протоколу, що більше відповідає 

сучасним нормам ділового стилю.  

  Писемні пам’ятки багатьох народів починаються з запису культових 

пісень, благословлянь, заклинань, які налічують архаїчні тенденції поетичної 

мови та консервативні елементи релігійного та магічного словникового 

складу. До основних мовних стильових або стилетворчих засобів 

конфесійного стилю належить маркована лексика, яку в німецькій мові 

називають конфесійною: Jesus, unser herr, zarter herr, heilig Jeremias. До 

маркованої лексики можна віднести мікростилістеми словотвірного характеру 

himmelrȋchi, ertrȋchi, gemintu, що мають давньокнижну конотацію.  

   Серед конфесійної лексики є словосполучення santa Maria, heilger vater, 

heiliger geist, daz blud und herzce, vromer herr, які були невід’ємною частиною 

конфесійного стилю німецького середньовіччя та належать до нього в 

сучасній мові. Сталі вирази: got und sȋn knecht – ‘Бог і його слуга’, haidenschaft 

– ‘язичництво’, busse – ‘каяття’, Jesus Cristi, Jungfrau Maria, heiliger Geist, 

Auferstehung – ‘воскресіння’. 

   В дослідженні проаналізовані тексти Гільдегард фон Бінген, Метхільди 

фон Гакеборн, Гертруди Гросе, Маргарити Порете, Гадевайк, Метхільди фон 

Маґдебург,  Гайнріха Сойзе, майстра Екгардта та Бертольда фон Регенсбурга.  

Стиль чернечої літетатури має свою структуру, його особливість полягає 

в тому, що життя писали не містики, а освічені черниці, які хотіли дати 

нинішньому та, можливо, й майбутнім поколінням правильні повчання. Ці 

повчання мали схожу форму з легендами про святих, які за мовним і 

змістовим вираженням були зрозумілі для середньовічної людини: ‘Der hat 

begird, daz er wurde und hiesse ein diener der ewigen wȋsheit’– ‘Він мав 

пристрасть, яка стала ним і називалась –  служитель вічної мудрості’; ‘Der 

mensch begert von im, daz er ir etwaz seite von lidene usser eigner enpfindunge, dar 

abe ir lidendes herz ein kraft mohti nemen; und daz treib si vil zites mit ime’– 

‘Людина бажає від нього, що він їй щось скаже про наші страждання і власні 

відчуття, але її страждальне серце хотіло б знайти силу; і це забирає в неї і в 

нього багато часу’. Завдяки Біблії, автори духовної літератури отримали 

повний набір мовних та змістових засобів конфесійного стилю, а також 

образних процесів і композицій (W. Beutin, W. Wock). На рівні лексичної 

стилістики це проявлялось у використанні наступних слів: entledgot – 

‘відбирання Бога’, kuntsame – ‘знайомитися’; зустрічалися чисельні 

новоутворення з заперечувальним префіксом –un: unruwig  – ‘неспокійний’, 

unverbrennet – ‘неспалимий’; суфіксом – lich, –lisch: geistlich – ‘духовний’, 

himlisch – ‘небесний’; префіксом –ver: verstoln – ‘таємний’, verborgen – 

‘прихований’. Для стилістичної морфології конфесійних текстів властивим 

було насамперед вживання іменників із абстрактним значенням: trost – 
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‘утішання’, wȋsheit – ‘мудрість’, lȋd – ‘страждання’, furgang – ‘продовження’; 

прикметників: tutsch – ‘німецький’, milt – ‘м’який’; числівників: erst – 

‘перший’, ahtzehen – ‘вісімнадцять’, займенників: du – ‘ти,’etlich – ‘деякий’; 

значна частина дієслів вжита в імперфекті, тобто в формі минулого часу, який 

в німецькій мові використовувався в розповідях, письмових повідомленнях, 

проповідях та видіннях: verbraned – ‘згорів’, beschah – ‘трапилося’, bevand – 

‘знаходилося’. Частина дієслів вживається в інфінітиві, що надає текстам 

певної динаміки з позиції минулих і сьогоденних подій: treiben – ‘займатися’, 

schreiben – ‘писати’; дієприкметників: lebend – ‘живучий’, lȋdend – 

‘страждальний’, прислівників: vil – ‘багато’, службових слів, насамперед 

часток dô – ‘там’, na – ‘ну’, hî – ‘тут’. Наведені приклади свідчать, що вжиті 

іменники і прикметники, характерні для конфесійного стилю і становлять його 

основу. Стилістичний синтаксис у творах містиків представлений 

поширеними відносними реченнями або складнопідрядними додатка. Загалом, 

речення конфесійних текстів відрізняються довжиною і складністю, що 

свідчить про написання текстів для освіченої частини населення: ‘Der hat 

begird, daz er wurde und hiesse ein diener der ewigen wȋsheit’– ‘Він мав 

пристрасть, яка стала ним і називалась – служитель вічної мудрості’. Для 

проповідей використовувались коротші речення, така побудова була 

викликана їх практичним призначенням – інформувати та пропагувати: ‘Hie 

vahet an daz erste tail dizz bûches’ – ‘Тут зібрана перша частина цієї книги’. 

Загалом, думки про Бога, пошуки шляху до нього, випрошування його 

благословення і прощення мали велике значення для аналізованої епохи.  

   Науковий стиль і його термінологія почали складатися ще в давній 

книжковій німецькій мові частково за зразками і під впливом грецької та 

латинської мов, які викладалися тоді в усіх вищих школах Німеччини. 

Частково науковий стиль формувався із власне німецьких мовних засобів 

шляхом спеціалізації їх вжитку і термінологізації значень. Свідченням цього є 

наукові книги-монографії, трактати, лексикони, послання, бесіди, що 

готувалися і видавалися німецькими вченими. Ознаки наукового стилю, а 

також відхилення від нього, з сучасної точки зору простежуються на прикладі 

твору Конрада фон Мегенберга: “ Das Buch der Natur” –  “Книга природи”. З 

позиції лексичної стилістики для наукових текстів середньовіччя властиве 

вживання однозначних, уточнених слів для чіткого опису предмета таких, як: 

kugel – ‘куля’, ertreich – ‘земне царство’, lieht – ‘світло’, haupt – ‘голова’, hirn 

– ‘мозок’, stern – ‘зірка’; запозиченої лексики з латинської мови, яка була на 

той час мовою науки: Luna – ‘місяць’, planet – ‘планета’. Для уникнення 

повторів та надання тексту певної різноманітності авторами вживались 

абсолютні синоніми, причому як іншомовні слова, так і німецькі еквіваленти: 

mon – Luna, planet – himelkôrper, liht – schein, scheinen – läuhnen, erde – 

ertreich, які сприймаються як стилістеми. Природа наукового стилю така, що 

він практично завжди запозичує лексичні терміни з інших мов. 

Для опису властивостей місяця, його перемінливої природи 

використовувались антонімічні пари: môn nimt ap und nimt  auf (wehst) – 

‘місяць зменшується і збільшується (росте)’, sunnen hitze – môn kȗelt – 
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‘сонячна спека – місяць охолоджує’, які надають аналізованому об’єктові 

наукової значимості та стилістичної оцінки.  

Невід’ємною складовою частиною наукових робіт є посилання на 

дослідження інших учених з указуванням їхніх прізвищ і з визначенням кола 

наукових інтересів: Aristoteles, Albumasar der sternseher – ‘Альбумазар, 

зіркогляд’, als die sternseher sprechent –‘як говорять зіркогляди’.  

Для синтаксису наукового стилю середньовіччя характерне використання 

складних речень. Хоча складні, довгі речення з великою кількістю 

сполучників і зворотів взагалі застосовувалися в німецькій мові періоду 

середньовіччя: ‘Der mon ist verr klainer denne diu sunne, aber er scheint uns als 

grôz, daz er uns verr nӕhender ist wan diu sunne, dar umb, daz zwȇn himel 

zwischen der sunnen himmel sint und des mônen himel, als hie gesait ist’ – ‘Місяць 

набагато менший від сонця, але нам він видається великим, тому що він 

набагато ближчий до нас, тому що є два неба, які знаходиться між сонцем-

небом і між місяцем-небом, як тут говориться’. 

Для сучасного читача подібні тексти ледве сприймалися б як суто наукові 

тексти, тому що в них мають місце не тільки наукові факти, а й культові описи 

властивостей місяця, релігійні уявлення та проведення паралелей з Божою 

матір’ю: ‘Der môn tailt die zeit mit seinem lieht; alsô tailt unser frawe die zeit der 

genâden und der ungenâden, wann si hât uns prâht die zeit der genâden und hât 

vertilgt die zeit der ungenâden’– ‘Місяць розподіляє час своїм світлом, так і 

наша пані розподіляє час милості і немилості, коли приносила нам час милості 

і винищувала час немилості’ (Deutsche Texte des Mittelalters).  

Необхідність словотворення із заданим семантичним змістом 

спеціалізувала словотворчі засоби у стилістичному плані, які набувають 

стилістичних значень. Для наукових робіт середньовічного періоду властиві 

наступні моделі словотвору: префіксальний: –auf: aufnehmen, –ap: nehmen, –er: 

erläuhen – ‘освітити’,–un: ungenâde – ‘немилість’, unsinne – ‘нісетниця’, –

durch: durchscheinent – ‘просвітити’, –zer: zerprochen – ‘розламаний’, –ver: 

vertilgen – ‘поглинати’; суфіксальний: –heit: christenheit – ‘християнство’, –

kait: gerehtikait – ‘справедливість’, –ig: hailig – ‘святий’, –lich: kintlich – 

‘дитячий’; складання двох основ: sprechherre – ‘речник’, fridsprecherin – 

‘речниця миру’. 

Для середньовічної людини роботи подібного змісту мали винятково 

наукове значення. Головним завданням наукових творів було пізнання світу, 

систематизація знань, повідомлення про результати досліджень, роз’яснення 

явищ, виклад матеріалу відповідно до потреб та історичних умов 

середньовічного суспільства. Наукові явища описувалися паралельно з 

релігійними засадами, очевидно, для полегшення сприйняття. Тому наукові 

тексти середньовіччя мають ознаки конфесійного стилю, які зумовлені 

суспільно-історичним устроєм середньовіччя. З точки зору сучасної 

лінгвістики зафіксовані відхилення від наукового стилю в повідомленні про 

властивості небесних тіл та їх вплив на людей і тварин. 

З позиції сьогодення науковий стиль середньовіччя можна 

диференціювати як науковий з теологічними рисами, але для середньовічних 

учених  це був суто науковий стиль та науково-популярний підстиль, тому що 
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в середньовічних наукових текстах використовувались елементи художнього 

мовлення для зацікавлення цільової аудиторії.  

  П’ятий розділ “Нормування німецької мови у художніх текстах 

середньовіччя” розглядає твори широкого вжитку, ліричні та драматичні 

тексти середньовічного періоду на лексичному, морфологічному і 

синтаксичному рівнях. Тексти літератури широкого вжитку налічують на 

лексичному рівні моносемантичну лексику. Вжиті слова в “Книзі мандрів” 

Ганса Шільтбергера та в міських розпорядженнях різняться точністю, чіткою 

стилістичною конотацією: heymat – ‘батьківщина’, chönig Sigmunt zu Ungeren – 

‘король Угорщини Сигмунд’.  

 Книги кухонних та цілющих рецептів використовують загальновживану 

просторічну лексику для розширення кола зацікавлених осіб у літературі 

подібного роду. Це було зумовлено невисоким рівнем освіченості 

середньовічної людини. Частотно вживаються іменники: basilicon – ‘базилік’, 

pilsen ol – ‘олія блекоти’, zene – ‘зуби’, wazzer – ‘вода’; прикметники: wellig – 

‘обраний’, gnediglich – ‘милостивий’, mutiglich – ‘мужній’; дієслова в 

теперішньому часі: stеzzen – ‘розтирати в порошок’, ber – ‘місити (тісто)’; 

займенники: man – ‘неозначено-особовий’, ez – ‘це’, du – ‘ти’; прислівники: 

genuc – ‘достатньо’, wider – ‘знову’; службові слова: bey – ‘при’; числівників 

зафіксовано не було.  

На фразеологічному рівні властиве використання сталих конфесійних 

словосполучень піднесеного характеру в дорожних замітках і в міських 

розпорядженнях: im himel und auff erden unnd inn dem paradeyß  – ‘на небі, 

землі і в раю’; von seiner gotlichen mayestat erscheynen – ‘з’явитися в своїй 

Божій величності’ та словосполучення законодавчого характеру в міських 

розпорядженнях: wir burgermaister und rate der statt fürnemen gesetze – ‘ми, 

бургомістр і рада міста, приймаємо закони’; der statt zu ere – ‘на честь міста’. 

Зневажливо-експресивні фразеологізми вживалися в книгах кухонних 

рецептів, хоча їх використання, на наш погляд, було зовсім недоречне: Bist du 

niht an sinnen taup – ‘ти не слабкий на голову’. В текстах використовувались 

запозичення з французької мови навіть у комбінуванні з німецькими словами: 

blamensier – ‘бланманже’ (солодка страва); a la sele – ‘душа’ вжите з 

французьким артиклем a la очевидно для створення ефекту витонченості та 

гарного смаку, які вживались винятково в творах високого мінезангу; 

діалектизми, в основному, південно-німецькі: швабського і баварського 

походження в пізньосередньовічних творах та в творах низького мінезангу з 

метою надання ознак реалістичності зображуваним подіям: das ist eitelkeit vber 

eitelkeit vnd beswerung der sele – ‘це – марнославство над марнославством і 

скарга душі’; mit pfenning mach ich dich reich – ‘пфенінгами я зроблю тебе 

багатим’. 

Для морфологічної стилістики характерні способи німецького 

словотвору: префіксальний – для утворення дієслів з узагальнюючою 

конотацією і суфіксальний – для абстрактних лексем, рідше – складання двох 

основ, також граматичні засоби для творення стилістичних ефектів, певна 

частина яких набула стилістичних ознак, наприклад, префікси –ob, –vor: 

obgeschrieben, vorgeschrieben, які вказують на зображення подій у минулому; –
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aus: ausziehen – ‘виїжджати’, для повідомлення того, що автор покинув країну. 

Певна кількість лексем утворена за допомогою префікса –be – ‘o’: besingen – 

‘оспівувати’, behüetten – ‘оберігати’, beschirmen – ‘охороняти’, які, на наш 

погляд, характерні для розповіді-повідомлення; суфікси –lich: kürtzlich – 

‘недавно’,–isch: haidnisch, –ig: almächtig; складання двох основ: chauffleute, 

hauptstadt. Композити в середньовічних рецептах відрізняються окремим 

написанням і є самостійними лексемами: zigenin milich – ‘козяче молоко’, 

viehen milich – ‘молоко худоби’, papeln safe – ‘мазь мальви’, binen stiche – 

‘укуси бджіл’, hunes brust – ‘куряча грудинка’, girstin mel – ‘ячмінна мука’.  

  Стилістичний синтаксис використовує поширені з елементами переліку 

безособові та наказові речення, що зумовлено особливостями стилістики, а 

саме, розрахованістю на широку аудиторію, на всі верстви населення: ‘Swen di 

binen oder di wespen stechen, der sal auf di stat legen, da si in gestochen haben, 

alcatiuam unde girstin mel getempert mit ezzige’ – ‘Якщо вкусила оса чи бджола, 

необхідно покласти на місце укусу мазь, зроблену із суміші ячмінного 

борошна і оцту’; ‘Man sol nemen zigenin milich und mache mandels ein halp 

phunt einen virdunc ryses sol man stozzen zu mele und tu daz in die milich kalt’– 

‘Потрібно взяти козячого молока і зробити півфунта мигдалю і чверть фунта 

родзинок, змішати з борошном та додати холодного молока’. Твори написані 

середнім та низьким стилем, в них відсутні тропи та фігури.  

Художній стиль займає особливе місце серед стилів. Він був 

основоположником нової літературної німецької мови на народнорозмовній 

основі. Розглядаючи художній стиль у творах середньовічних авторів, слід 

насамперед наголосити, що літературні уподобання змінювались упродовж 

усього досліджуваного періоду. Як уже зазначалось, для раннього 

середньовіччя була властива релігійна література: ‘Czu der kerchin gerne gen, 

gotis dinst gerne horit – daz ist toguntlich’– ‘Охоче ходити до церкви, охоче 

слухати Божу службу – це доброчинно’; для класичного – світська:  Edil nennit 

man sin blud und sin herze, merkit dit lebin’ – ‘Благородними називають його 

кров і серце, а помітно це в житті (тобто за вчинками)’. Для пізнього 

середньовіччя характерний розвиток різноманітних жанрів літератури, а саме: 

народна пісня, танцювальна, застільна, суспільна, бюргерська лірика, 

проповіді, драми та шванк: ‘Des pennyngis clang hat nu furgang wan man kump 

vur gerichte’ – ‘Дзвін грошей має перевагу, коли приходиш до суду’. ‘In steden 

vnd in dorffen ir beste lauff ist wucher kauff grosser fursatz furlauff vnd tatz’ – ‘В 

містах і селах найкращою вигодою є лихварство, велика застава, підвищення 

ціни і хабарі’.  

  Поетів середньовіччя Тангойзера, Райнмара фон Цветера, Марнера 

хвилювали теми жіночої краси та зображення природи: missevar wȋp – ‘бліда 

жінка’; der lenze, der sumer, der herbest vnd der winter – vier hanthaber des jares 

– ‘весна, літо, осінь і зима – чотири володарі року’. Конрада фон Вюрцбурга – 

природа та кохання, з розвитком творчості – соціальна рівність: die armuot mac 

ich nicht verdoln – ‘бідність я не можу витримувати’. Фрауенлоб виступав за 

чисте мистецтво, Йоган Роте був автором повчальної поезії, Мускатблют –  

політичних віршів: künsteloser man – ‘чоловік без мистецтва’; dem rȋche niht 

guot wirt – ‘для імперії нехороший хазяїн’.  
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       Художній стиль середньовіччя дотримується всіх ознак стилю з позиції 

використання мовних засобів. Його особливості досягаються через 

використання запозиченої лексики, діалектизмів, ідеографічних синонімів, 

вживання асоціативних полів, антонімів, поетичних і просторічних елементів 

зі  стилістичною метою продемонструвати у жанровому розмаїтті багатий 

диференційований словник німецької мови зазначеного періоду, передати 

сприймання і переживання середньовічної людини, відтворити картину життя 

досліджуваної епохи і створити систему образів літературних творів:  

метафори: guot zuht ruote – ‘хороша виховна палиця’ (палиця єпископа, яку 

використовували для побиття з метою виховних мір); епітети: для надання 

оцінки: vorneme kint – ‘благородна дитина’; reiner wille –‘чиста воля’; 

мейозиси: alle leute mit allem irem gewurke sint vol eitelkeit worden – ‘всі люди з 

їх усіма діями стали марнославними’; метоніми: hov feieret – ‘двір святкує’; 

burg, stet und eur lant – ‘замок, місто і ваша земля’; алегорія: еrde gutes willen – 

‘добра воля землі’.   

  Художній стиль пізнього середньовіччя цікаво представлений у драмах 

Ганса Розенблюта, “Osterspiel von Muri”, “Innsbrukker Osterspiel”. Вони 

з’являлися німецькою мовою і, як і всі інші художні твори, спочатку були 

розраховані на лицарсько-придворне суспільство, а згодом на жителів міста. 

Німецькомовні драми мали на початку конфесійні ознаки, але з часом 

перетворилися на народну бюргерську гру. Хоча основу їх існування заклали 

саме церковні свята. Це були Великодні ігри, Різдвяні свята, Христові 

пристрасті, скорботи Марії, життя Ісуса Христа, ігри Антихриста, пізніше до 

них почали належати ігри моральності, чудеса й легенди.  

Для синтаксичної стилістики драми властиве використання довгих 

діалогів: ‘Ker her, abt, ich will dir füllen deinen pauch von grund auf piß an den 

kragen. Ich verscheub dir deinen magen mit guter köst und mit gutem wein. Du 

scholst an mich glaubig sein’– ‘Заходь сюди, настоятелю, я хочу наповнити твій 

шлунок від землі до комірця. Я наб’ю твій шлунок хорошою їжею і добрим 

вином. Ти повинен в мене вірити’. З метою створення фольклорної стилізації 

вживалися наступні лексеми і вислови: vil schâfe, swȋne und zehent rint – 

‘багато овець, свиней і десять корів’; da ist iarmarkt hûte – ‘ось сьогодні 

ярмарок’. Навіть намагаючись створити надрегіональну мову, поети не могли 

уникнути вживання діалектизмів як ознаки німецької мови середньовіччя: 

getwerc – ‘гном’; witzen – ‘глузд’; clobe – ‘оберемок’; gugzet – ‘зозуля’; rastin – 

‘миля’. 

Досліджуючи тексти різних стилів середньовіччя і, в першу чергу, 

художні твори, виникає узагальнюючий висновок, що в них зображувалось 

усе, що турбувало середньовічну людину, автори не знаходилися поза часом, 

вони відзеркалювали його в своїх творах. Причому зміни суспільного устрою і 

життя спричиняли зміни в мові, в її нормуванні, у способі вираження тих чи 

інших думок, ідей тощо. На зміну високому стилю, витонченості прийшли 

художні твори для масової аудиторії. Для поезії раннього і класичного 

середньовіччя характерні асоціативні поля високого стилю: adil – 

‘аристократ’, fürst – ‘князь’, ritter – ‘лицар’, grav – ‘граф’, frouwe – 

‘жінка’(благородного походження), для пізнього середньовіччя: wȋp – ‘жінка’ 
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(простолюдинка), pürger – ‘громадянин’, pürgerin – ‘громадянка’. Поетична 

стилізація, характерна, перш за все, поетам мінезінгерам, досягалася мовними 

засобами і мала наступний вигляд: meien touwen – ‘травневі троянди’; süeze 

trœsterȋn – ‘солодка втішальниця’. Поети пізнього середньовіччя, висміюючи 

придворно-лицарську культуру, зображували реaльну дійсність та створювали 

нетрадиційну сполучуваність слів і висловів з позиції протиставлення 

лицарської поезії і шванку: hoveliute – laster – ‘придворні люди – розпуста’; ich 

will mich nicht durch wȋp verligen – ‘я не хочу через жінку бентежитися’; schame 

– hoveman – ‘сором – придворна людина’; den hengst koufen – ‘купувати 

жеребця’; vier mütte kornes – ‘чотири відра зерна’.    

 

ВИСНОВКИ 

 

  Розглянувши теоретичні засади щодо поняття лінгвістичної норми, 

стилю та стилістики крізь призму мовної картини світу на матеріалі текстів 

німецьких авторів середньовіччя, які належать до публіцистичного, офіційно-

ділового, конфесійного, наукового та художнього стилів, із залученням 

методів семантико-стилістичного аналізу, зіставлення, експлікації тексту, 

герменевтичного, реконструкції та візуалізації синтаксичних структур, дійшли 

висновків:  

1. Норма – це реальність мови, об’єднання з мовним контекстом, який не 

може розглядатися ізольовано. Комунікативна і когнітивна діяльність реалізує 

суттєву ознаку мови як особливий вид діяльності, тому що практично-

предметна діяльність людини – це комплексний мисленнєвий процес. 

Значення не залишаються фіксованими. Вони використовуються варіативно з 

можливості вибору, утворення ядра, акцентування з позиції діахронічної 

варіативності та досліджуються з позиції розвитку їх елементів, відмирання 

старого і виникнення нового. Значення лексичної одиниці на момент 

здійснення комунікації створює актуальну комунікативну ситуацію.  

2. Підгрунтям мовної картини світу виступає концепція внутрішньої 

форми мови В. Фон Гумбольдта. Нормування мови йшло від лицарства і 

світської літератури. Послаблення лицарського стану, ствердження 

бюргерського стану вимагало оновлення лексичного складу. Запозичення, 

властиві світським поетам, виходили зі вжитку разом із занепадом лицарства. 

В лексичному складі середньоверхньонімецької мови з’являються 

позначення предметів, явищ, речей в усіх життєвих сферах: військова, 

релігійна, юридична, освітня та побутова. Залучення іншомовних слів 

відбувалося з метою передачі наукових і теологічних понять. 

3. Поняття норми прийнято розглядати в рамках певних мовних 

висловлювань стосовно їх функцій в конкретних текстах та мовних ситуаціях. 

Значну роль у цьому питанні відіграє соціальний фактор, про що неодноразово 

писали представники лицарської і бюргерської поезії та містики. В поетичних 

творах основною темою була доброчинність, вірність, душевна чистота.  

 Встановлені види норм спостерігаються в середньовічному періоді 

розвитку німецької мови з рівноцінними та ієрархічними відносинами в якості 

функції варіантів i представленi таким чином: кодифікована точна норма 
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середньоверхньонімецької мови полягає в написанні іменників з малої літери. 

Порядок слів у реченні можна віднести до приблизної норми, тому що в 

реченнях спостерігався порядок слів, який відповідає нормі сучасної німецької 

мови. До виключної норми належить заперечення, яке з розвитком мови стає 

мононегативним. Недиференційована норма вказує на відсутність 

відмінностей між семантикою слова і його вживанням. Диференційована 

норма, навпаки, вказує на відмінність в семантиці і вживанні. Рівноправна 

норма уможливлювала одночасне вживання декількох варіантів. Допустима 

норма допускала вживання в словосполученнях родового відмінка перед 

називним. Переважна проявлялась у використанні слів чи побудові 

конструкцій, які відповідали нормі сучасної німецької мови. Рівноцінні 

відносини стосувалися одночасного застосування правил, які відповідали 

нормам середньоверхньонімецької мови і сучасної німецької мови. Ієрархічні 

відносини доповнюють існуючі норми, наприклад, вживанням синонімів, які 

врізноманітніють і збагачують мову. Норма як варіант мовного вибору робить 

можливим керування прийменників wegen, trotz як давальним, так і родовим 

відмінками. На лексичному рівні відбувається вибір варіантів зі схожою 

семантикою. На синтаксичному рівні виділене паралельне використання 

темпоральних сполучників. За об’ємом і побудовою розглянуто верхню і 

нижню межу. Верхній межі властиве вживання однорідних членів речення. 

Нижня кількісна межа була зафіксована у вигляді скорочень речень до одного 

елемента. Зазначене явище властиве драмам німецького середньовіччя. В 

інших стилях подібні скорочення не помічені.Верхня межа складнопідрядних 

речень полягає в довгих синтаксичних конструкціях, які властиві офіційно-

діловому та публіцистичному стилям. З розвитком німецької мови нормується 

порядок слів у реченні, який згодом відповідає нормі сучасної німецької мови. 

Стосовно композиційних моделей складнопідрядних речень визначені 

наступні: закрите, відкрите, центроване та розтягнене. Подовжені синтаксичні 

конструкції зафіксовані в публіцистичному та офіційно-діловому стилях. В 

драмах, віршованих текстах речення були компактними. 

4. На лексичному рівні публіцистичного стилю вживаються суспільно-

політичні, загальновживані слова, географічні назви, позначення народностей, 

зображення традицій та норовів, історизми та архаїзми. Зафіксовані 

демінутивні та абстрактні стилістичні категорії словотвору, іменники для 

опису подій, речей, людей, прикметники з метою оцінювання та означення, 

дієслова для конкретизації, числівники для точного датування описуваних 

подій. На синтаксичному рівні відмічені складнопідрядні відносні, речення 

додатка та складносурядні.      

В середньовіччі спостерігається започаткування стандартизації лексики і 

висловів офіційно-ділового стилю. При цьому з ділового спілкування не 

виключаються вирази конфесійного змісту, які вживались в юридичних 

документах із зазначенням, що будь-яка дія відбувається в ім’я Бога. На 

морфологічному рівні вживались іменники з абстрактним значенням. На 

синтаксичному рівні вживалися складнопідрядні речення з 

дієприкметниковими зворотами, однорідними членами, які поділяються на 

окремі сегменти.  
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Головною особливістю конфесійного стилю була маркована лексика, 

стилістеми словотвірного характеру, сталі словосполучення. Лексичний склад 

був суто конфесійним, вживались іменники та прикметники релігійної 

семантики. Фразеологічна стилістика мала оцінне значення. На рівні 

морфологічної стилістики зафіксовані стилетворчі композити конфесійного 

характеру. Для синтаксису властиві поширені речення. Аналізовані тексти 

повністю відповідають конфесійному стилю з позиції вживання сталих виразів 

та маркованої лексики з давньокнижною конотацією.  

Науковому стилю на лексичному рівні властиве вживання німецьких та 

запозичених слів. На морфологічному рівні використовувалися композити. 

Найчастіше використовуються іменники, тому що називається світ речей, 

предметів та явищ. На синтаксичному рівні зафіксовані складні речення, які 

складаються з трьох, чотирьох синтагм. 

Текстам широкого вжитку на лексичному рівні властива розмовна, 

офіційна, конфесійна лексика. Вони мають ознаки художнього оброблення з 

метою зацікавлення читача. Найчастотнішими є іменники, які означають 

географічні назви, національності, віросповідання, прикметники та дієслова в 

минулому часі. На синтаксичному рівні вживаються сурядні та підрядні 

речення.  

В кухонних та цілющих рецептах, в міських розпорядженнях зафіксоване 

використання моносемантичної лексики з метою полегшення сприйняття 

поданої інформації. Використана лексика відрізняється точністю, чіткою 

стилістичною конотацією. Відмічені фразеологізми зниженого стилю, які 

формують колорит фамільярності та простоти. На морфологічному рівні 

вживаються іменники, займенники, дієслова, прийменники. Для синтаксису 

властиві безособові й наказові речення стислої форми. В міських 

розпорядженнях вживаються пасивні конструкції.  

5. Поезія та проза середньовіччя написані в рамках художнього стилю, 

створюють його особливості на лексичному, фразеологічному, граматичному, 

морфологічному і синтаксичному рівнях. Для досягнення контрасту 

вживаються мовні засоби, які належать до різних стилів, емоційних оцінок і 

функціональних забарвлень. Уподобання порівнюються з інстинктами тварин. 

Синтаксичні конструкції складаються з підрядних, сурядних речень та 

підрядних додатка, відносних, темпоральних речень. Для зображення і 

порівняння використовуються позначення квітів та фарби. Зі стилістичних 

засобів – метафори з метою створення образу предмета та метоніми. Лексика 

зі значенням краси, піднесеності для емоційно-оцінного вираження. Художні 

твори пізнього середньовіччя відрізняються як стилістично, так і змістовно. У 

пізньому середньовіччі описи, які були властиві світській і лицарській 

літературі переносяться в сільську місцевість, в реальне життя з 

використанням вульгарної, зниженої лексики.  

Драми пізнього середньовіччя мали подвійну мету: з одного боку, 

реально зображувати сцени з життя містян, а з іншого – підтримувати 

церковне вчення. Вжита груба лексика свідчить, що драми були розраховані 

на широкі верстви населення. Текстам цього періоду властиві протиставлення 
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світської літератури та драм, історична і соціальна стилізація, фольклорна 

стилізація та діалектизми.  

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні тяглості 

розвитку німецької мови між середньовіччям та новонімецьким періодом, у 

перманентності формування німецької мови як незалежного чинника в мовній 

картині світу. Залучення методу історичної реконструкції сприятиме 

дослідженню динаміки мовних норм певного періоду. Норма як базова основа 

свідчить про еволюцію мови в різних сферах та стилях. Це не опис або 

реєстрація мовних фактів, а згрупування їх в руслі становлення мовних норм. 
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Дисертаційне дослідження присвячено вивченню мовних норм та 

функціональних стилів на тлі мовної картини світу на матеріалі літературних 
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текстів німецького середньовіччя. Для визначення нормування німецької 

мови середньовіччя розглянуто типологію мовної норми, норму як варіант 

мовного вибору, уточнюючу межову норму та норми складнопідрядних 

речень. 

У роботі розглянуті сучасні теоретичні дослідження українських та 

зарубіжних учених зі стилістики і стилю, розкриті особливості мовної норми 

німецької мови протягом її розвитку, визначені суспільно-історичні умови 

становлення німецької мови в середньовіччі. Дослідження проводилося з 

урахуванням жанрової різноманітності творів періоду раннього, класичного і 

пізнього середньовіччя.  

Особливості стилістики досліджено на лексичному, фразеологічному, 

граматичному, морфологічному та синтаксичному рівнях, розглянуті 

стилістичні фігури і тропи в текстах середньовічного періоду. 

 

Ключові слова: типологія мовної норми, норма як варіант мовного 

вибору, межова норма, норма складнопідрядного речення, середньовічний 

літературний текст, публіцистичний стиль, офіційно-діловий стиль, 

конфесійний стиль, науковий стиль,  художній стиль.  
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Лысейко Л.В. Нормы немецкого языка письменных памятников 

средневерхненемецкого периода). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. –  Киев, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено изучению языковых норм и 

функциональных стилей (как регулирующей функции нормы) литературных 

произведений немецкого средневековья.  

Материалом исследования послужили 35 сборников произведений 

средневековья с XI  по XVI в.в. общим количеством 12 851 страниц. 

В диссертации представлена языковая картина Германии на фоне 

становления немецкой идентичности и ментальности. Она отображает 

представления немецкого общества о нормах поведения, религии, об 

общественных процессах, ценностных ориентирах, об определенных 

предметах и явлениях.  

В работе рассмотрены современные теоретические исследования 

украинских и зарубежных ученых по стилистике и стилю, раскрыты 

особенности языковой нормы немецкого языка на протяжении его развития, 

установлены разные виды языковых норм: кодифицированная норма, норма 

как вариант языкового выбора, уточняющая норма словообразования и норма 

сложноподчиненных предложений в литературных текстах немецкого 

средневековья. 

Диссертация представляет исследование текстов публицистического, 

официально-делового, конфессионого, научного и художественного стилей на 
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лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях с учетом специфики 

литературных направлений раннего, классического и позднего средневековья. 

В работе определены нормы лексического состава немецкого языка в 

раннем и позднем средневековье. Лексика развивалась по следующим 

тематическим направлениям: растениеводство, быт, строительство, торговля, 

администрирование, юриспруденция, мореплавание, ремесленничество. На 

рост лексического состава немецкого языка влияли словообразование и 

заимствование. 

В ходе исследования установлены следующие кодифицированные 

языковые нормы: кодифицированная точная норма, которая заключалась в 

написании имен существительных с маленькой буквы. Порядок слов в 

предложении относился к приблизительной норме, так как он соответствовал 

правилам средневерхненемецкого и современного немецкого языка.  

К исключающей норме относилось отрицание, которое в процессе 

развития языка становится мононегативным.  

Недифференцированная норма указывает на отсутствие отличий между 

семантикой слова и его употреблением, а дифференцированная норма – на 

отличие в семантике и в употреблении слова. Равноправная норма делает 

возможным параллельное употребление нескольких вариантов, в 

средневерхненемецком языке этот вид нормы выражался в притяжательном 

значении родительного и дательного падежей. Превосходная норма имеет в 

наличии равноценные и иерархические отношения.   

      Выбор языковых вариантов наблюдается на лексическом и 

синтаксическом уровнях в исследованных функциональных стилях и 

художественных текстах на фоне развития немецкого языка средневековья, 

устанавливаются нормы, приближающиеся к нормам современного 

немецкого языка.   

В диссертации рассмотрены верхний и нижний пределы нормы. 

Верхний предел является количественным, нижний – структурным. Для 

нижнего предела характерно сокращение предложений до одного элемента, 

которое свойственно драмам немецкого средневековья. Верхний предел 

отмечен в официально-деловом и публицистическом стилях. 

В исследовании установлены следующие композиционные модели 

сложноподчиненных предложений: закрытое, открытое, центрированное и 

растянутое.     

 

Ключевые слова: типология языковой нормы, норма как вариант 

языкового выбора, рубежная норма, норма сложноподчиненного 

предложения, средневековый литературный текст, публицистический стиль, 

официально-деловой стиль, конфессионный стиль, научный стиль, 

художественный стиль. 
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ABSTRACT 

 

Lyseiko L.V. Norms of the German language of the records of the Middle 

High period). – Manuscript.  

Thesis for а Doctor Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation focuses on the study of linguistic norms and peculiarities of 

functional styles through literary works of the German Middle Ages. To determine 

the normalization of the Middle High Language the typology of linguistic norm, 

norm as an option, specializing bound norm and norms of complex sentences are 

examined. 

The paper discusses current theoretical research in the field of style and 

stylistics by Ukrainian and foreign scientists, the characteristics of the linguistic 

norms during its development are exposed, the features of the sociohistorical 

conditions of existence of the German language in the Middle Ages are disclosed. 

The study was based on a variety of genre works of the period of early, classical and 

late Middle Ages.  

Peculiarity of stylistics is researched at the lexical, phraseological, 

grammatical, morphological and syntactic levels, stylistic figures and tropes in texts 

of the medieval period are examined. 

 

Key words: typology of linguistic norm, norm as an option, bound norm, norm 

of complex sentences, medieval literature text, publicistic style, official style, 

confessional style, scientific style, belles-lettres.  

  

 

 

   

 

 

 

 
 


