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Для Умані та Уманщини вже звичним стало явище паломництва 

хасидів до могили свого духовного наставника Нахмана. Таким чином 

хасиди стали невід’ємною частиною історії та культурного різноманіття 

нашої держави та Уманщини.   
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАКРОПОЛЯ «ПРИРОДНІ ЯВИЩА» 

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ 

 

Кожна мова є продуктом розвитку певного етносу. Саме завдяки 

мові можна визначити первинне розуміння народом світу та всього, що є в 

ньому. У нашому дослідженні ми вивчили особливості вербалізації 

макрополя «природні явища» в англійській та німецькій мовах.  

Вивчаючи цю тему, ви знайшли зв’язки із багатьма іншими більш 

широкими та вузькими темами. Деякі вчені сконцентрували свою увагу на 

окремих аспектах природи, а не на всьому макрополі. Все ж ця тема на 

сьогодні є недостатньо дослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними 

вченими. Серед найбільш фундаментальних робіт можна зазначити вклади 

вчених Малюги А. Ф., Частікової А. В., Пилячик Н. Є., Арсеньєвої О. Ю. 

та ін.  

Метою нашої роботи стало дослідження особливостей вербалізації 

макрополя «природні явища» в англійській та німецькій мовах. У зв’язку із 

цим ми поставили перед собою завдання проаналізувати склад означених 

макрополів та порівняти їх кількісний та якісний склад в обох мовах. 

Розпочинаючи наше дослідження, ми висунули робочу гіпотезу про 

те, що кількісний та якісний склад макрополів «природні явища» в 

англійській та німецькій мовах буде в більшій мірі однаковим на основі 

генетичної близькості аналізованих мов. Проте в ході роботи цю гіпотезу 
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було спростовано, так як  на основі аналізу результатів було виявлено ряд 

причин розбіжності у складі макрополів, проте їх висвітлення не було 

нашою метою [1, с. 69-71; 2, с. 251-252]. 

Розглядаючи поняття мовної картини світу, можна сказати, що 

йдеться про відбиття зазначених уявлень крізь призму мови. Важливо 

зауважити, що як загальна, так і мовна картина світу може носити як 

індивідуальний, так і глобальний характер [4, с. 38]. У своїй роботі ми 

досліджували саме національну мовну картину світу носіїв англійської та 

німецької мов. 

Макрополе «природні явища» посідає важливе місце в мовній 

картині світу ледь не кожного етносу, в тому числі й носіїв англійської та 

німецької мов. Саме через це склад цього макрополя є надзвичайно 

багатим, перетинається з багатьма іншими мовними полями. Розглядати 

кожне макрополе як єдине ціле – не доцільно, тож ми виділили ключові 

концепти кожного з них. Важливо зауважити, що визначальним для 

нашого дослідження стало визначення поняття «концепт». Як слушно 

зауважує Пилячик Н. Є., посилаючись на «Longman Dictionary of 

Contemporary English», концепт – це «ідея будь-кого про те, як дещо 

зроблене з дечого чи як воно має бути зроблено». Виходячи з цього, кожен 

концепт в своїй сутності несе певний суб’єктивізм  [5, с. 190]. 

Розглядаючи кількісний та якісний склад макрополів «природні 

явища» у німецькій та англійській мовах, ми виявили, що їх ядра 

кардинально відрізняються. Так, для англійської мови ядром став концепт 

вітру (wind), в той час як для німецької мови ядром став концепт неба (der 

Himmel). На близькій периферії макрополя «природні явища» в німецькій 

мові також опинилися наступні поняття (розташовані за кількістю 

фразеологічних одиниць, починаючи з найбільш вживаного): light (світло), 

air (повітря), moon (місяць), shadow (тінь), star (зірка), rain (дощ), cloud 

(хмара), sun (сонце), storm (шторм), drop (крапля), cold (холод). Для 

німецької мови характерні наступні периферійні концепти: die Luft 

(повітря), der Wind (вітер), das Licht (світло), der Sturm (шторм), der 

Schatten (тінь), die Sonne (сонце), der Stern (зірка), das Eis (лід), der Mond 

(місяць), das Dunkel (темрява), der Regen (дощ) [6, с. 195-203]. Як бачимо, 

основоположний концепт вітру у англійській мові відходить на близьку 

периферію в німецькій. А от концепт неба, який є ядром макрополя 

«природні явища» в німецькій мові, не має такої ваги в англійській мові. 

Тим не менш, бачимо, що в обох мовах концепти вітру, світла, повітря, 

місяця, тіні, зірок, дощу, сонця та шторму є досить вагомими. 

Аналізуючи ядра двох макрополів, нас зацікавило наступне – на 

асоціативному рівні концепт вітру є динамічним, а неба – навпаки, 

статичним. При цьому не можна сказати, що все макрополе англійської 

мови тяжіє до динамічних понять, а німецької – до статичних. Проте 

прослідковується інша закономірність – якщо у макрополі «природні 
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явища» англійської мови фразеологічні одиниці з позитивними та 

негативними конотаціями врівноважують одна одну, то в макрополі 

німецької мови кількість фразеологічних одиниць з негативною 

конотацією явно більша. 

Крім того результати аналізу показали, що більше 50% 

фразеологічних одиниць макрополів «природні явища» як в англійській, 

так і в німецькій мовах мають антропоцентричний характер, тобто 

стосуються людей або їх діяльності.  

Виходячи з викладеного, нами було зроблено висновок про те, що 

макрополя «природні явища» в англійській та німецькій мові мають значні 

якісні та кількісні відмінності, незважаючи на генетичну спорідненість 

двох мов. При цьому склад макрополів має в більшій мірі 

антропоцентричний характер.  

На базі наших результатів можливі подальші розвідки в напрямку 

дослідження причин відмінностей, етимології складу макрополя тощо. 

Особливо нас зацікавили подальші розробки вчених-психологів та 

психолінгвістів, оскільки здобуті нами дані можуть стати вагомим 

підґрунтям для більш глобального дослідження. 
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