
ISSN 2617-0957. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2018. № 1 

 103

https://doi.org/10.15421/251813 

УДК 811.112.2 

ПРУТЧИКОВА Валентина Василівна 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов  
Національної металургійної академії України; пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005, Україна;  
тел.: +38(056) 374-82-61; E-mail: prutchykova_v@ukr.net; ORCID ID 0000-0001-8123-1377  

ПАРЕМІЯ ЯК КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ  
ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ЗНАНЬ 

Анотація. Мета дослідження – виявити когнітивно-комунікативні універсалії паремій для 
репрезентації колективних знань і їх роль в організації концептуалізації. Об’єкт дослідження – ні-
мецькі паремії як «готові когнітивні моделі» для своєрідного вербального відображення концептос-
фери етносу, предмет – основні когнітивно-комунікативні індикатори паремії. Матеріал дослі-
дження – активно функціонуючі німецькі паремії, представлені на інтернет-платформі SprichWort-
Plattform. Застосовано описовий, семантичний та зіставний методи. У результаті дослідження ви-
значено основні когнітивно-комунікативні параметри паремії у термінах знання, яке базується на 
категоріях дидактичної оцінки, структурно-смислової бінарності, логіко-смислового моделювання 
висловлення, які є визначальними для  концептуалізації  колективних знань. Практичне застосу-
вання результатів можливе у дослідженнях сітки фреймових знань паремійних висловлень. Виснов-
ки: німецькі паремії як прагматичні висловлення із ситуативно-зв’язаним, фреймо-орієнтованим 
значенням успішно функціонують завдяки наявності загального фонду знань комунікантів відносно 
усталених мовленнєвих узагальнень про навколишній світ. У фонді знань вони утримуються як кон-
венціональні універсалії і є уніфікованими когнітивними моделями для репрезентації колективних 
знань про картину світу. Паремії є репрезентантами усталених концептуалізацій, з якими співвідно-
ситься ціла сітка різного роду фреймових знань, і типізованими фреймовими моделями для подання 
семантичних даних вищого рівня, які представлені за допомогою загальних категорій дидактичної оці-
нки, структурно-смислової бінарності, логіко-смислового моделювання висловлення. Уніфікована 
структура даних паремій, що зберігається у пам’яті носіїв мови, використовується ними як інструмент 
для упорядкування та організації інформації, як засіб пізнання і когнітивної оцінки нових паремійних 
та аналогічних ситуацій. Паремії як носії соціально-концептуальної інформації з конвенціонально-
оцінною спрямованістю мають здатність впливати на когнітивну поведінку комунікантів.  

Ключові слова: паремія, концепт, фрейм, когнітивний вплив, мовленнєва діяльність, когні-
тивна поведінка. 

Постановка проблеми. Останнім часом, у зв’язку зі зростаючим інтересом 
лінгвістів до мовної та концептуальної картин світу, особливої актуальності набу-
вають дослідження співвідношення мови, мислення та свідомості, зокрема тих ас-
пектів, які стосуються мовної культури, психології, соціології, а також наївної кар-
тини світу і наївної лінгвістики з метою моделювання сучасної мовної картини 
світу [1, с. 7]. У зв’язку з цим зростає інтерес до ритуальних і сакральних текстів, 
ідіом і паремій як свого роду «згорнутих текстів», у яких збереглося те концепту-
альне уявлення про світ, яке втрачено в сучасній мові [14, с. 303], оскільки вони 
відображають етнічну специфіку мовленнєвої поведінки тієї чи іншої лінгвокуль-
турної спільноти і можуть бути використані при моделюванні відповідного кому-
нікативного простору.  

Зв'язок із попередніми дослідженнями. Паремії є актами своєрідного верба-
льного відображення концептосфери етносу і можуть трактуватися як специфічні мо-
вленнєві узагальнення (універсалії), за допомогою яких описуються явища матеріа-
льного та ідеального світу відповідно до загальних категорій [15, с. 14]. Дослідження 
загальних концептів і категорій у сучасній лінгвістиці стали останнім часом співвід-
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носити з поняттями фрейму, гіперфрейму, фреймових сценаріїв і т. ін. [18, с. 351]. 
Оскільки успішність комунікації забезпечується завдяки наявності загального фонду 
знань про світ у комунікантів (Weltwissen) [16], то аналіз засобів вираження будь-якої 
інформації, на думку Т. А. ван Дейка, повинен здійснюватися у термінах знання, «яке 
має більш загальний характер: розуміння неминуче базується на більш загальних 
концептах, категоріях, правилах і стратегіях» [4, с. 16]. 

Як підкреслював М. Мінський, відправним моментом для теорії фреймів по-
служив той факт, що людина, намагаючись зрозуміти нову для себе ситуацію або 
по-новому поглянути на уже звичні речі, вибирає із своєї пам’яті деяку структуру 
даних, що називають фреймом, з тим розрахунком, щоб шляхом змін у ній деяких 
деталей пристосувати її для розуміння більш широкого класу явищ і процесів. 
Фрейм є структурою даних для представлення стереотипної ситуації [9, с. 7; 5].  

Будь-який мовленнєвий акт характеризується тією або іншою формою ко-
мунікативної взаємодії, в основі якої лежить її кореляція з ситуацією-типом, що й 
є фреймом із притаманними йому якостями та функціональними умовами [4; 9; 
13]. Слід підкреслити, що фрейми – це не просто «куски» знань, які виділяються 
довільно, і не просто набір асоціацій. Вони є одиницями, що організовані навколо 
відповідного концепту і включають основну, типову і гіпотетичну інформацію, 
яка з цим концептом асоціюється. Вони мають більш або менш виражену 
конвенціональну природу і тому можуть визначати й описувати те, що у 
суспільстві є «характерним» або «типовим» [4, с. 16–17].  

Як фразеологізовані висловлення, паремії корелюють із фреймовими моде-
лями представлення знань, оскільки їх утримує разом те, «що вони мотивуються, 
визначаються і структуруються особливими уніфікованими конструкціями знання 
або зв’язаними схематизаціями досвіду»… і є свого роду «пакетами інформації» 
про різні області знань у практиці людини, які забезпечують адекватну когнітивну 
обробку стандартних ситуацій [13, с. 54]. Когнітивно-комунікативна природа ні-
мецьких паремій ще не отримала системного висвітлення, що і визначає актуаль-
ність їх дослідження в сучасній лінгвістиці.  

Постановка задачі дослідження. Метою даної статі є аналіз основних 
уніфікованих когнітивно-комунікативних індикаторів репрезентації колективних 
знань у німецьких пареміях як прагматичних висловленнях із ситуативно-
зв’язаним, фреймо-орієнтованим значенням. 

Виклад основного матеріалу. Паремії як конвенціональні мовленнєві уні-
версалії мають певні уніфіковані когнітивні індикатори репрезентації колектив-
них знань про картину світу. Вони апріорі можуть бути співвіднесені з деякою 
структурою даних, що зберігається в пам’яті носіїв мови, яка використовується 
реципієнтом як інструмент для упорядкування та організації інформації та як за-
сіб пізнання нових або відомих паремійних ситуацій і їх актуальної оцінки.  

Ситуативні і фразеологічні висловлення, що співвідносяться з різними мов-
ними штампами і кліше, інтерпретуються в германістиці в термінах семантики 
фреймів як комунікативні формули або прагматичні ідіоми із ситуативно-
зв’язаним, фреймо-орієнтованим значенням. В дослідженнях німецьких вчених 
так звані «узуальні фрази» та усталені висловлення типу паремій розглядаються 
як особливі мовні концептуалізації. Вони, незважаючи на свою когнітивно-
індивідуальну природу, в мовленнєвих умовах виступають як усталені концептуа-
лізації (Konzeptualisierungen) і служать фреймовими моделями (Frame-Modell) у 
вигляді репрезентативних рамок для колективних знань (Repräsentationsrahmen für 
kollektives Wissen) [16, с. 63].  

Оскільки паремії є репрезентантами усталених концептуалізацій, з якими 
співвідноситься ціла сітка різного роду фреймових знань, то вони можуть розгля-
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датися як фреймові моделі для подання семантичних даних вищого рівня, які 
представлені в першу чергу за допомогою загальних категорій, які притаманні 
усім мовленнєво-мисленнєвим і когнітивним актам. 

Як підкреслює А. Д. Бєлова, загальновизнаним є той факт, що основою ка-
тегоризації, номінації, формування думки в багатьох випадках є оцінка, а тому 
найбільш поширеною формою предикації є аксіологічні значення [3, с. 16; 2, 11]. 
Найвищий ступінь оцінності мають судження, які відображають раціональну ін-
терпретацію дійсності з точки зору соціуму. Саме такими судженнями є паремії, 
оскільки їх основна функція пов’язана зі здатністю давати оцінку всьому, що тра-
пляється у зовнішньому світі з точки зору мовного колективу [12, c. 22], який ви-
ступає їх імпліцитним «автором». За визначенням А. А. Івіна, паремії є такими 
висловлюваннями, які виражають переконання людей в тому, що є добро і що є 
зло [6, c. 5]. 

Паремійна ситуація інгерентно містить у собі деяку оцінку подій, дій, осіб 
тощо, яка може декодуватися залежно від розподілу соціальних ролей і намірів 
учасників комунікації та здійснювати певний когнітивний вплив на адресата через 
схвалення або несхвалення представленого в даній ситуації стану речей. Тим са-
мим узуальна оцінка паремії сприяє позитивній або негативній орієнтації адресата 
в конкретних когнітивно-комунікативних умовах. У подальшому така прагматич-
на орієнтація на базі узуального оцінного значення в директивному плані прояв-
ляється як порада, настанова, рекомендація за формулою «Роби так / Не роби так, 
як представлено у даній ситуації». Пор.: Strecke dich nach der Decke (≈ По своєму 
ліжку простягай ніжку). Man lernt, solange man lebt (≈ Вік живи – вік учись). 
Lerne was, so kannst du was (≈ Знання людині – що крила пташині). Willst du den 
Genuß, so nimm auch den Verdruß (≈ Любиш кататись – люби й саночки возити). 
Lecke nicht wider den Stachel (≈ Не чіпай смолу, бо прилипнеш). 

За оцінним спрямуванням можна виділити дві групи паремій з точки зору 
моделювання когнітивної поведінки адресата: такі, що дають оцінку з позитив-
ною орієнтацією адресата (Versuch macht klug – ≈ Наука – срібло, а практика – 
золото), такі, що дають оцінку з негативною орієнтацією адресата (Viel lesen und 
nicht durchschauen ist viel essen und nicht verdauen (≈ Не важливо скільки, а важ-
ливо як; З великої хмари та малий дощ). Позитивна оцінна орієнтація адресата у 
першому прикладі декодується так: «Досвід робить розумним, досвід – кращий 
вчитель. Це добре. Набирайся досвіду». Негативна орієнтація у другому прикладі 
виражає застереження: «Читати і не засвоювати прочитане – це погано, не роби 
так». Оцінка здійснюється на рівні буквального значення, а потім декодується на 
рівні переносного смислу. У процесі комунікації оцінна орієнтація паремії, яка 
характерна для усього класу такого роду стереотипних ситуацій, актуалізує у 
пам’яті мовця паремійний фреймовий сценарій, через призму якого відбувається 
когнітивна обробка та схематизація конкретної ситуації. 

Як показують приклади, паремія характеризує деяку реальну ситуацію, щоб 
спонукати адресата винести з неї певний урок та зорієнтувати його таким чином, 
щоб він у своїй практичній діяльності керувався представленою в паремії мораль-
но-етичною нормою поведінки, прийнятою у суспільстві. Як пише В. Н. Телія [12, 
c. 39], оцінна спрямованість паремії детермінована світоглядом народу, його 
культурно-історичним досвідом, системою існуючих у даному соціумі критеріїв 
оцінки... а також універсальністю оцінного судження, що зобов’язує «дотримува-
тися» сумірності цінності об’єкта з деякими стереотипами або стандартами за пе-
вною шкалою, що віддзеркалює суспільно складені уявлення про добре або пога-
не, або ж про те, що проявляється понад або нижче норми.  
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Говорячи про виразові засоби узуальної оцінки, слід відзначити, що важли-
вою властивістю когнітивно-комунікативної орієнтації паремії є образність, яку 
слід розуміти як семантичну властивість мовного знаку, його здатність виражати 
певний немовний зміст (передавати немовну інформацію) через цілісне наочне 
представлення образу з метою характеристики особи, предмету, явища, що ним 
визначаються, та вираження емоційної оцінки суб’єкта-мовця [7, c. 71]. Завдяки 
образності, паремії несуть у собі деяку соціально-концептуальну інформацію, що 
дозволяє розглядати їх як висловлення з соціально-оцінною спрямованістю. Отже, 
аксіологічну константу можна вважати одним із основних когнітивно-
комунікативних параметрів паремії, який є визначальним для  концептуалізації  
колективних знань.  

Спираючись на дослідження в галузі риторики, теорії аргументації та на іс-
торико-типологічні спостереження, лінгвісти дійшли висновку про те, що деякі 
особливості, притаманні мисленню людини, впливають і на мовну категоризацію. 
Йдеться, зокрема, про такі властивості людського мислення, як бінарність і про-
тиставлення [3, с. 18]. Бінарне протиставлення, що є одним із стилістичних і ри-
торичних прийомів, є універсальним засобом аргументації у паремії. Однією з го-
ловних рис, які забезпечують структурно-смислову незалежність паремії, є його 
облігаторна, специфічна за значенням структурно-смислова двочленність, котра 
базується на його семантичній бінарності.  

Паремії – це традиційні фольклорні висловлення, які складаються щонай-
менше із одного дескриптивного елемента, який, у свою чергу, складається із те-
ми і тлумачення. Це означає, що паремії складаються як мінімум із двох слів [8, 
c. 31]. У плані семантичних і структурних особливостей німецькі паремії характе-
ризуються передусім двоскладністю своїх смислових компонентів. Кожна німець-
ка паремія складається із двох семантичних комплексів, перший із яких називає 
предмет мовлення, дію або умову, при якій здійснюється ця дія, а другий вказує 
на характерні ознаки предмета, на діючу особу, доцільність/недоцільність здійс-
нення дії [Там само, с. 35].  

Як показує аналіз, саме структурно-семантична двочленність паремії забез-
печує конституюючу його когнітивно-комунікативну рамку для протиставлення 
універсальних концептів. Наприклад: Handwerk hat goldenen Boden  (Ремесло – 
Достаток). Bösem Aste scharfe Axt (Спротив – Покарання). Große Ereignisse  
werfen ihre Schatten voraus (Велич – Повага).   

Слід зазначити, що паремії історично склалися в такій бінарній структурно-
семантичній формі, яка розрахована на середньостатистичного реципієнта і має 
достатній потенціал впливу на його когнітивну поведінку. Вони прості і доступні 
за змістом, максимально зручні для швидкого сприйняття і включають у себе де-
що, з чим мовець уже зустрічався і що для нього уже знайоме. Паремії завжди 
мають антропоцентричну спрямованість, розраховані на середньостатистичні со-
ціально-культурні параметри і достатні фонові знання учасників комунікації. 
У пареміях завжди містяться посилання на соціальний досвід, завдяки чому вони 
сприймаються як достатньо переконливі і достовірні. Як зазначає Т. М. Ніколаєва 
[10, с. 228], «у кожній людині як соціальній істоті живе “певний людський страх 
опинитися у соціальній самотності”». Тому паремія сприймається як деяка аксіо-
ма, через призму якої здійснюється когнітивна оцінка, що й забезпечує їй вико-
нання функції соціального впливу. Таким чином, бінарність паремії може розгля-
датися як універсальний принцип її концептуальної організації та розгортання 
фреймового сценарію.  

Пошуки універсального в концептосферах різних мов (зокрема, семасіоло-
гічних універсалій) проводяться в рамках культурних парадигм поряд з узагаль-
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неннями національно-специфічного в категоризації дійсності, з урахуванням мен-
талітету тієї або іншої мовної спільноти. Вербальне відображення тих чи інших 
категоріальних значень доцільно досліджувати за допомогою ключових слів і 
ключових концептів.  

Прикладом у нашому випадку можуть послужити зіставлення варіантів па-
ремій у різних мовах, наприклад у німецькій, англійській, російській, українській. 
За своїм логіко-семіотичним і лексичним представленням вони можуть як співпа-
дати, так і не співпадати в різних мовах. У першому випадку йдеться про аналогі-
чні десигнати і десигнатори. Так, у пареміях Man muß das Eisen schmieden, so 
lange es heiß ist (нім.); Strike while the iron is hot (англ.); Куй железо, пока горячо 
(рос.); Куй залізо, поки гаряче (укр.) має місце набір однакових реалій, між якими 
встановлюються аналогічні логіко-семіотичні відношення. У другому – йдеться 
про паремії, котрі в різних мовах мають однакову логіко-семіотичну модель, про-
те відрізняються своїми десигнаторами. Пор.: Wie der Vogel, so das Ei (нім.); Like  
father, like son (англ.); Яблоко от яблони недалеко падает (рос); Яке коріння, 
таке й насіння (укр.). 

У даних прикладах має місце один і той же тип логіко-смислових відно-
шень, а саме – співставлення. Але формування цих відношень відбувається на базі 
різних мовних реалій, типових для тієї або іншої мови, що спричиняє й різницю 
десигнаторів паремії чотирьох приведених мовних варіантів. Переконливим у 
цьому плані є приклад Матті Куусі [17] стосовно паремії: Стіни мають вуха, яка 
існує в багатьох мовах в одній і тій же логіко-смисловій моделі, але з різними де-
сигнатами: Стены имеют уши (Росія); Ліс має вуха (Німеччина); Кущ має вуха 
(Болгарія); Поле має вуха (Грузія); Гора має вуха (Іспанія, Португалія). Вікна 
мають вуха (Японія). Пустиня має вуха (Африка); Повітря має вуха (Мальта). 

Це дає підставу вважати, що для паремій взагалі і для паремій німецької мо-
ви зокрема конститутивною ознакою є його універсальна логіко-смислова струк-
тура, котра може бути визначена як універсальний прототип для концептуальної 
репрезентації колективних знань у фреймовій моделі паремії. Очевидно, подібні 
мовні універсалії релевантні й для сфери людської поведінки, і для комунікатив-
них ситуацій в різних лінгвокультурних спільнотах. А. Д. Бєлова [3, с. 21] зазна-
чає в цьому зв’язку, що завданням лінгвістики і семіотики XXI ст. є створення те-
орії універсальних комунікацій, що сприятиме уточненню уявлень про мовні та 
концептуальні картини світу. 

Висновки. Оскільки паремії є ситуативно зв’язаними висловленнями, то в 
умовах комунікації вони не породжуються кожен раз заново, а здебільшого від-
творюються як «готові когнітивні моделі» завдяки тому, що у комунікантів існу-
ють стабільні асоціативні зв’язки з певними типами когнітивної поведінки і вер-
бальними конструкціями, які їх відображають. Такі стабільні асоціативні зв’язки 
стосовно паремії виникають завдяки тому, що вони (паремії) мають певні когні-
тивно-комунікативні індикатори як конвенційні уніфіковані ознаки, зокрема ди-
дактичну оцінку, образність, бінарність смислових відношень, логіко-смислову 
модель, тобто низку когнітивно-комунікативних універсалій, які утворюють своє-
рідну рамку для концептуальної репрезентації колективних знань,  фреймову мат-
рицю, характерну для схематизації стереотипних паремійних ситуацій, на якій  
здійснюється надбудова концептуальної сітки.  

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в детальному аналізі 
концептуальної структури когнітивної моделі паремії на двох рівнях: внутрішньої 
форми і узагальненого смислу. 
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ПАРЕМИЯ КАК КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗНАНИЙ 

Аннотация. Цель исследования – выявить когнитивно-коммуникативные универсалии па-
ремий для репрезентации коллективных знаний и их роль в организации концептуализации. Объект 
изучения – немецкие паремии как «готовые когнитивные модели» для своеобразного вербального 
отражения концептосферы этноса, предмет – основные когнитивно-коммуникативные индикаторы 
паремии. Материал исследования – активно функционирующие немецкие паремии, представлен-
ные на интернет-платформе SprichWort-Plattform. Использованы описательный, семантический и 
сопоставительный методы. В результате исследования определены основные когнитивно-
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коммуникативные параметры паремии в терминах знания, которое базируется на категориях дидак-
тической оценки, структурно-смысловой бинарности, логико-смыслового моделирования высказы-
вания, которые являются определяющими для концептуализации  коллективных знаний. Практиче-
ское применение результатов возможно в исследованиях сетки фреймовых знаний паремийных вы-
сказываний. Выводы: Немецкие паремии как прагматические высказывания с ситуативно-
связанным, фреймо-ориентированным значением успешно функционируют благодаря наличию об-
щего фонда знаний коммуникантов относительно устоявшихся речевых обобщений об окружающем 
мире. В фонде знаний они удерживаются как конвенциональные универсалии и являются унифици-
рованными когнитивными моделями для репрезентации коллективных знаний о картине мира. Па-
ремии являются репрезентантами устоявшихся концептуализаций, с которыми соотносится целая 
сетка разного рода фреймовых знаний, и типизированными фреймовыми моделями для подачи се-
мантических данных более высокого уровня, которые представлены с помощью общих категорий 
дидактической оценки, структурно-смысловой бинарности, логико-смыслового моделирования выс-
казывания. Унифицированная структура данных паремий, которая сохраняется в памяти носителей 
языка, используется ими как инструмент для упорядочивания и организации информации, как спо-
соб познания и когнитивной оценки новых паремийных и аналогичных ситуаций.  Паремии как но-
сители социально-концептуальной информации с конвенционально-оценочной направленностью 
имеют способность влиять на когнитивное поведение коммуникантов.  

Ключевые слова: паремия, концепт, фрейм, когнитивное влияние, речевая деятельность, ко-
гнитивное поведение. 
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PROVERB AS A COGNITIVE MODEL FOR THE COLLECTIVE KNOWLEDGE 
REPRESENTATION 

Summary. Objective of the paper is to identify the cognitive-communicative universals of proverbs 
for the collective knowledge representation and their organizing role in the conceptualization. Object under 
analysis is the German proverbs as “ready cognitive models” for original verbal reflection of conceptual 
ethnos sphere, subject is the basic cognitive-communicative indicators of proverbs. Material of investiga-
tion is the actively functioning German proverbs presented on the internet-platform SprichWort-Plattform. 
The paper applies descriptive, semantic and comparative methods. Finding of the analysis is the basic cog-
nitive-communicative parameters of proverbs in the terms of knowledge based on the categories of didac-
tics estimation, structural-semantic binariness, logical and semantic modeling of expression, which deter-
mine collective knowledge conceptualization. Practical value of the analysis results can be implemented in 
studies of the frame knowledge net of proverb expressions. Results: the German proverbs as pragmatic ex-
pressions with the situationally tied, frame-oriented meaning successfully function due to the communica-
tors’ general fund of knowledge of the traditional speech generalizations of the world.  In the fund of 
knowledge they appear to be as convention universals and are standard cognitive models for representation 
of collective knowledge about the worldview. Proverbs represent conventional conceptualizations, which 
correlate with whole net of various frame knowledge, and are looked upon as frame models for the presen-
tation of semantic data of higher level by general categories of didactics estimation, structural-semantic bi-
nariness, logical and semantic modelling of expression.  The standard structure of the proverb data, which 
is kept in native speakers’ memory, is used by them as an instrument for the arrangement and organization 
of information, as means of cognition and cognitive estimation of new proverbial and similar situations. 
Proverbs as transmitters of social-conceptual information with a conventional and evaluation orientation 
can influence communicators’ cognitive behavior.  
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