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Прислів’я (в іншій термінології паремії), давно привертають 

увагу дослідників не тільки як об’єкт фольклорного або лінгвістич-

ного аналізу, але і як джерело для дослідження народного світогля-

ду і вельми цікавий феномен логічного порядку. 

На думку дослідників, паремії відносяться до мовних одиниць, 

які мають план вираження (форму) і план змісту (значення)  

[4; 5; 7]. 

На тлі бурхливого розвитку символічної логіки, генералізації 

структуралістичної парадигми досліджень в мовознавстві і 

загальної математизації гуманітарних дисциплін значно зріс 

інтерес, зокрема, до структуральних аспектів паремій. Так, 

специфіка форми самих прислів’їв вражає своєю простотою, 

симетричністю, «формулоутворюваністю» Geschäft ist Geschäft 

(А=В); Der Hunger ist niemals Freund (А≠ В); Das Hemd ist mir näher 

als der Rock (A>B). Такі «синтаксичні формули» дуже продуктивно 

повторюються в інтернаціональному матеріалі [4, с. 1]. 

Не слід забувати фундаментальні праці А. Д. Райхштейна, 

М. Д. Степанової, І. І. Чернишової у вивченні синтаксичних рис 

німецьких паремій. 

До синтаксичних властивостей прислів’їв відносяться ознака 

структури, яка пов’язана зі структурною організованістю у вигляді 

різного типу речень, і ознака форми, що включає такі особливості 

паремій, як стислість, лаконічність і ритмічність. Паремії є одним із 

засобів формування і повідомлення певної думки, вони виконують 

комунікативну функцію, їм властиві такі ознаки речень, як 

смислова, структурна, граматична і інтонаційна завершеність, 

синтаксична предикативність і комунікативна задача [5]. 

На думку І. Н. Філіппової, пізнавальна функція мови полягає у 

встановленні відносин висловлюваного в реченні до об’єктивної 

дійсності. На синтаксичному рівні предикація речень є граматично 

оформлена конструкція, а не комунікативна одиниця. Зв’язок 

синтаксичного і актуального рівня предикації дає право вважати 
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речення комунікативною одиницею. Єдність пізнавальної та 

комунікативної функції мови проявляється також і в прислів’ях. 

Однак комунікативна функція паремій переважає над законами 

синтаксичного ладу (німецького речення, зокрема) [7]. 

У структурному відношенні німецькі паремії можуть бути опо-

відальними і спонукальними, повними і неповними, простими і 

складними, двоскладними і односкладними, складнопідрядними і 

складносурядними, безсполучниковими тощо. 

Так, наприклад, в пареміях у вигляді повного, закінченого ре-

чення своє формальне вираження отримують всі члени. Сенс і 

розуміння повних речень-паремій не залежать від контекстної і 

мовної ситуацій. Значення німецької паремії Jeder Mensch hat seine 

Fehler можна вивести і без контексту [1, с. 177]. Синтаксична 

організація прислів’я цього типу відповідає нормам німецької 

літературної мови. 

Незважаючи на те, що в неповних пареміях-реченнях пропуще-

ний один або кілька його членів, вони не потребують «відновлен-

ня» відсутніх слів. Такі речення називаються еліптичними, в них 

неповним, незакінченим є не смисловий обсяг, а граматичний 

склад. 

У прислів’ях, виражених простим реченням з однорідними 

присудками Der Fuchs ändert den Balg und bleibt ein Schalk, 

ускладнення синтаксичного ладу речення призводить до усклад-

нення його комунікативної організації. У таких прислів’ях 

присутнє координативне ускладнення реми, однак в цілому 

комунікативна структура залишається нейтральною. 

У прислів’ї складносурядного ладу без предикативних відмін-

них рис Das Alter wägt, die Jugend wagt тематичні компоненти 

відзначені прогредієнтністю з підвищенням основного тону і 

прискоренням темпу. При цьому рема першої комунікативної 

єдності характеризується інтонацією незавершеності з різким 

підйомом тону, рема другої єдності – інтонацією завершеності з 

падінням тону. 

Більш складну структуру створює прислів’я у формі складносу-

рядного речення без комунікативно надлишкового дієслова у 

другій частині Leihen macht Freundschaft, Mahnen Feindschaft. 

На відміну від складносурядних конструкцій без особливостей 



45 

в плані предикації, комунікативні єдності даного типу прислів’їв 

виявляються взаємопов’язаними. 

З точки зору граматичної будови, прислів’я, відповідні складно-

підрядним реченням, демонструють єдність взаємозалежних 

головної і підрядної синтаксичних складових. Щодо актуального 

членування, то головне і підрядне речення виражають одне 

комунікативне ціле, розташовуючись на різних рівнях його 

структури Wer aushält, bleibt Sieger. Складне оформлення актуаль-

ного членування в прислів’ях даного типу маркують темпоральний 

компонент і мелодика. 

До ознак паремій як речень відноситься також предикативність. 

Вона, за словами В. Н. Теліі, «співвідносить цілим комплексом 

формальних синтаксичних засобів, що повідомляються в паремії, 

сенс з тим чи іншим тимчасовим планом дійсності» [6]. Категорія 

предикативності не є узуально закріпленою та не відтворюється 

автоматично [3]. 

Завдяки своїй предикативності прислів’я виконують комуніка-

тивну задачу, тип якої залежить від ситуації спілкування, контексту 

і виражаються в паремії інтонацією і порядком слів [7, с. 395]. Тут 

мова йде про актуальне членування або темо-ремені відносини 

всередині паремії, які застосовуються для вираження даного, того, 

що є Lass den Trunk dem Manne і нового, того, що затверджується, 

що потрібно виконувати, робити, як слід діяти aber nicht der 

Verstand in der Kanne. Цьому сприяє такий граматичний засіб 

вираження предикативного як наказовий спосіб [5]. 

Слід зазначити, що ознака структури як синтаксична властивість 

паремій пов’язана з їх функціонуванням у вигляді речень і 

володінням такими характеристиками речення, як смислова, 

структурна, граматична і інтонаційна завершеність, синтаксична 

предикативність і комунікативна задача. 
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Мова права – це цілісна комунікативно-галузева підсистема 

літературної мови з певним набором лінгвостилістичних і структу-

рно-жанрових ознак, зумовлених специфікою правової сфери та 

комунікативно-професійними потребами в ній [1, с. 24]. 

Як надзвичайно важлива й соціально значуща сфера мовної 

комунікації, що забезпечує нормативно-правове регулювання 

діяльності суспільства, мова права все більше привертає увагу 

вчених і практиків з різних галузей знань (мовознавців, правознав-

ців, істориків, термінознавців, лексикографів, редакторів, експертів 

тощо). Як відомо, мова є джерелом влади (К. Ажеж, Р. М. Блакар, 
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