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В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 
 

Словоскладання у сучасній німецькій мові — один із найбільш продуктивних способів 
утворення нових слів, без якого не обходиться, по суті, жодна частина мови. Порівняно 
добре розвинутим вважається і словоскладання української мови. Однак, що стосується його 
участі у створенні слів-порівнянь, то вона обмежена. Нам вдалося виявити випадки 
вираження компаративності лише ад’єктивними композитами. Це, очевидно, пояснюється 
тим, що в системі української літературної мови широкого розвитку набрали порівняльні 
сполучники як, ніби, мов, немов, ніж, наче, буцім та ін., у той час, як синтаксис німецької 
мови обмежений кількома сполучниками з компаративним значенням, як-от; wie, als, als ob. 
Крім того, в системі німецьких лексичних засобів вираження порівняння відсутні деякі 
компаративні конструкції, що досить поширені в українській мові (напр., орудний 
порівняння: серпами підків). Якщо в українській художній прозі компаративну функцію на 
рівні композитів виконують переважно складні прикметники типу молочно-білий, то в 
німецькій літературі в цій ролі виступають як складні прикметники, так і іменники: 
«...олов’яно-сірі повіки нервово засмикались в такт смичка» (П. Панч); «Ein Leuchten kam in 
seine fritzisch-blauen Augen» (К. Н. Berger); «... Giraffeneinsam ist dein Hirn irgendwo oben am 
endlosen Hals» (W. Borchert); «Sie streichelte mit Mückenbeinfingerchen über seinen Handrücken» 
(E. Strittmatter). 

Порівняння, виражені в німецькій мові засобами словотворення, можуть 
реалізуватися в українській мові за допомогою синтаксичних або лексичних конструкцій: 
«Drauβien stand die Nacht... mit tausend Sternenaugen» (E. Strittmatter); «Die Bücher blieben 
schwarzer Buchstabengrieβ auf Papier» (E. Strittmatter), «...з широкими на березі луками, що 
дивляться на світ незчисленними очима-озерами» (Остап Вишня); «Міжгір’я біліли внизу, 
затоплені молочними озерами туманів» (О. Гончар). Порівнюючи зірки з очима, 
Е. Штріттматтер утворює складний іменник Sternenaugen. Остап Вишня, зіставляючи озера з 
очима, вдається до прикладки, за допомогою якої можуть також оформлятися компаративні 
відношення. Подібні кореляції спостерігаються в складному іменнику Buchstabengrieβ й 
орудному порівняння молочними озерами туманів. 

Дуже часто порівняння, що здійснюються в німецькій мові в рамках складного слова, 
одержують в українській мові вираження в середині порівняльної конфігурації. Під 
останньою тут розуміється така порівняльна конструкція, суб’єкт якої перебуває поза 
складним або похідним словом, nop.: «...der Herzkirschenmund» (Н. Grabner); «А з її 
вишневих устенят сонячні зайчики...» (Остап Вишня). 

За ступенем вживаності порівняння діляться на сталі (узуальні) й авторські 
(оказіональні), проте не завжди легко провести між ними межу. Справа в тому, що деякі з 
оказіоналізмів можуть створюватися за вже відомими в мові моделями й є, таким чином, 
системними, на відміну від несистемних, які будуються за «своїми» моделями (Пор. 
Textlinguistik, 1975, N 4, s. 73). Зовнішній контекст мало впливає на розуміння таких 
складних або похідних слів, оскільки їх компаративне значення актуалізується в середині 
компаративного мікроконтексту, nop.: «...eine tabakäugige Frau» (E. Strittmatter); «Хома 
Хаєцький з... булькатими очима» (О. Гончар). 

При реалізації порівнянь словами-дериватами один із членів, як правило, суб’єкт, 
перебуває поза межею похідного слова, разом з яким він як в ад’єктивних, так інколи і в 
субстантивних композитах утворює компаративну конфігурацію. Якщо в українській мові, 
як було показано, словоскладання порівняно рідко використовується для відтворення 
компаративних категорій, то його деривація успішно конкурує в цьому плані з німецьким 
словотворенням. 

В обох мовах є суфікси з вираженою компаративністю. До них можна віднести 
німецькі словотворчі морфеми -еі (-elei, -erei), -haft, -ig -isch, -artig й українські -ств(о),  



-ач(ий), -яч(ий), -ов(ий), -н(ий) та ін. Ці суфікси мають в арсеналі своїх значень ознаку 
компара-тивності, тобто значення подібності з чимось, подібності тому, що позначено 
твірною основою. При перекладі компаративних дериватів з німецької мови на українську (і 
навпаки) слід мати на увазі, що немає і не може бути строгої відповідності між певними 
словотворчими морфемами: один і той же компаративний суфікс німецької мови може 
відповідати в залежності від ситуації різним суфіксам з компаративним значенням в 
українській мові, не кажучи вже про можливості вираження компаративності іншими 
мовними засобами: «Маmа Pöschels schwarze Äugleinfunkelten katzig» (E. Strittmatter); «— 
Запни! — хрипло кричав він, по-кошачому уп’явшись коневі в гриву» (О. Гончар). За 
допомогою вищевказаних суфіксів в обох мовах легко утворюються складнопохідні, в тому 
числі з семантикою порівняння: «...der kleine Schwarze schrie blechkehlig» (W. Borchert); 
«сталевокорі граби» (Ю. Збанацький). 

Що стосується складного суфікса -artig, то його значення може передаватися в 
українській мові частотним компонентом -подібний з яскраво вираженою компаративністю: 
«...von einem parkartigen Garten» (E. Strittmatter); «Що лишилось від його ... громоподібного 
голосу?» (О. Іваненко). 

Незважаючи на те, що інвентар дериваційних суфіксів у системі дієслівного творення 
обох мов незначний, можливості утворення компаративних дієслів практично необмежені. 
До них здебільшого відносяться десубстантивні деривати. Основу порівняння становлять не 
тільки антропоморфізми й анімізми, а й загальні назви предметів: «Sie plapperte, schwälbelte, 
schwatzte» (E. Strittmatter); «Die alte Dame ... wieselte ins Zimmer» (К. Н. Bergen); «Sie 
kringelte sich auf ein Set von Polstern» (K. H. Bergen); «Всі поверхи готелю... їжачились 
кулеметами...» (О. Гончар); «перламутрилися ленінградські ночі» (Остап Вишня). 

Треба відзначити, що компаративним утворенням властива національна своєрідність. 
Анімізми, які виступають в ролі об’єкта порівняння, тобто твірною основою, можуть в обох 
мовах не збігатися. Тому в українській мові дієслівні деривати типу schwälbeln, wieseln 
відтворюються відмінковими порівняльними конструкціями: вона щебетала ластівкою, вона 
ласкою шмигнула в кімнату. Однак можливі також випадки збігу дієслівних утворень 
компаративного характеру як за моделями, так і за значенням: «der Nebel spiralt sich»: 
«туман спіралиться». 

Певну проблему становлять і так звані підсилення. Вони виникають в результаті 
гіперболізації ознак, на основі яких порівнюються предмети, для котрих такі перебільшені 
ознаки не властиві. Якщо при цьому в образному порівнянні й спостерігається спроба 
ідентифікації двох імен, то воно все ж таки залишається фігурою симетричною, тобто в 
ньому наявні експліцитно виражені суб’єкт і об’єкт. Така симетрія у більшості випадків дає 
змогу трансформувати в еталоні майже всі словотворчі порівняльні конструкції: der 
Hiebhagen → Hiebe wie Hagen. Пекельний гуркіт → Гуркіт як у пеклі. 

Спостереження засвідчують, що в німецькій прозі частіше, ніж в українській, автори 
звертаються до компаративних словотворчих моделей. Можна вважати, що словотворення 
німецької мови в певній мірі допомагає синтаксису, оскільки останній обмежений лише 
кількома порівняльними сполучниками, надто висока частотність вживання яких спричинює 
монотонність художньої розповіді. 
 


