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ВСТУП 

 

Es klafft eine unüberbrückbare Kluft zwischen Soldaten und Nichtsoldaten. 

Erich Maria Remarque 

«Der Weg zurück» 

У контексті концептуалізації й категоризації світу, формування різних 

структур знання й способів їхньої репрезентації в мові, по-новому ставиться 

проблема співвідношення значення й змісту слова. Когнітивна лінгвістика, як 

нова система вивчення мовних явищ, не заперечує досягнутого в лінгвістиці 

раніше, але інтегрує отримане знання, виводячи його в зовсім іншу площину. 

Появу базового поняття когнітивної лінгвістики – терміну «концепт» у 

вітчизняній лінгвістичній школі пов’язують з іменем Сергія Олексійовича 

Аскольдова-Алексєєва [12]. У 1920-х роках він розробляв теорію концепту, 

котра наприкінці ХХ ст. виокремлюється у самостійну галузь науки – 

концептологію. Термін «концепт» не має однозначного тлумачення. В рамках 

когнітивного підходу термін «концепт» синонімічний терміну «поняття», 

практично ототожнюється з ним.  

Мова йде про широкий погляд на слово, що вивчається на стику цілого 

ряду гуманітарних галузей знання – лінгвістики, літературознавства, логіки, 

філософії, мистецтвознавства й культурології. Слово розглядається як цілісний 

об’єкт гуманітарних наук. Хоча в сучасному постмодерністському контексті не 

прийнято говорити про зміст, між тим вважається, що саме зміст у найбільшій 

мірі розкриває суть терміна «концепт» [2]. 

Концепт розуміється як багатомірне ментальне утворення, «значеннєва» 

польова структура, у яку входять різні аспекти знання й досвіду, у тому числі: 

світоглядний, раціональний, емотивний, культурологічний [3-8].  

Проблемі сутності й природи концепту присвячена значна за обсягом 

література; крім когнітивного погляду на зміст терміну «концепт» у сучасній 

лінгвістичній концептології намітився розвиток лінгвокультурологічної лінії. 



За словами Валентини Авраамівни Маслової, концептом стають тільки ті 

явища дійсності, які є актуальними і цінними для даної культури, мають велику 

кількість одиниць для своєї фіксації, є темою прислів'їв та приказок, поетичних 

та прозових текстів. Вони є свого роду символами, емблемами, точно вказують 

на текст, ситуацію, знання, що їх породили. Вони є носіями культурної пам'яті 

народу [11]. 

Нажаль війни – невід’ємна частина людської цивілізації. Найбільш давні 

непрямі докази того, що в певний період велась війна, були знайдені при 

розкопках стародавнього міста Ієрохона. Встановлено, що на початку VІІ 

тисячоліття до нашої ери навкруги міста були збудовані потужні для тієї епохи 

укріплення – стіна заввишки 5 метрів і широкий рів з водою. Це дає привід 

припустити, що Ієрохон приймав участь у воєнних діях [14]. З того часу 

точилися війни і у свідомостях людей почав будуватися образ воїна, а потім і 

образ солдата як логічне продовження першого.  

Оскільки війни не обійшли стороною жодну країну та мали значний 

вплив на менталітет та свідомість людей, можна вважати концепт СОЛДАТ 

досить універсальним, проте він проявляє в різних мовах певну специфіку 

вербалізації, що становить очевидний інтерес для мовознавства. 

Актуальність теми наукової роботи пояснюється значущістю концепту 

SOLDAT для аналізу німецькомовної картини світу. Як відомо, в історії 

Німеччини було багато війн і образ німецького солдата особливо чітко відбився 

у національній свідомості. Світову спільноту все частіше зворушують жахливі 

конфлікти. Нагальною потребою сучасної лінгвістики є дослідження 

культурологічних чинників, котрі зумовлюють різницю у світосприйнятті та 

світовідбитті так званих «згустків культури», вербалізованих у мові – 

концептів, здатних допомогти у вирішенні проблем міжкультурного 

спілкування, котре потерпає від комунікативних збоїв через розбіжності 

поглядів на світ. 

Об'єктом дослідження є концепт SOLDAT, вербалізований творчості 

видатного німецького письменника Еріха Марії Ремарка. 



Предметом дослідження є універсальні й специфічні характеристики 

структури концепту SOLDAT, способи й засоби його мовної реалізації. 

Матеріалом дослідження стала суцільна вибірка з німецькомовних творів 

Еріха Марії Ремарка різних періодів творчості. 

В якості методів дослідження в роботі була використана група прийомів 

структурно-семантичного аналізу, методи інтерпретації емпіричного матеріалу, 

семемного аналізу, контекстологічний аналіз. Ключовим методом вивчення 

став фреймовий аналіз, за допомогою якого встановлено характер 

переломлення концепту в людській свідомості на основі різноманітних засобів 

його реалізації. 

Мета даного дослідження – визначення структури концепту SOLDAT, 

специфіки його вербалізації і категоризації в німецькомовній картині світу. 

У відповідності з поставленою метою були висунуті такі завдання: 

• проаналізувати наукові роботи щодо стану досліджень у 

вітчизняній та зарубіжній концептології; 

• побудувати семантичну сітку концепту SOLDAT у німецькій мові; 

• виокремити ідіографічні групи; 

• розглянути фреймову структуру концепту SOLDAT. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел; загальний обсяг – 32 сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1 

ДИСКУСІЙНЕ ТА УСТАЛЕНЕ У СУЧАСНІЙ КОНЦЕПТОЛОГІЇ 

 

1.1. Картина світу 

Мовна картина світу являє собою лінгвістичне відображення 

концептуального уявлення про реальність. Але, оскільки мова впливає  на 

процес і результат пізнання, вона є одночасно й компонентом самої 

концептуальної картини світу. Ми можемо стверджувати це тому, що мова 

здійснює (за допомогою мислення) свою власну категоризацію світу за 

допомогою своїх специфічних засобів. 

Мовна картина світу – це відтворення в мові предметів і явищ 

навколишньої дійсності за допомогою засобів мови. Картина світу передбачає 

цілісне відбиття, що тим або іншим способом відтворює положення, стан 

предметів і явищ навколишнього світу. Слідом за Марком Михайловичем 

Маковським вважаємо, що мовна картина світу вписана в мовну модель світу. 

Мовна модель світу структурує мовну картину світу й представляє її схему [10].  

Картина світу являє собою бачення світобудови, що характерне для 

певного народу, а також уявлення членів суспільства про самих себе і про свої 

дії. Дмитро Сергійович Ліхачов підкреслює факт існування національних 

особливостей у створенні мовної картини світу. Відзначається, що не існує 

лише якихось єдиних в своєму роді особливостей, що властиві тільки одному 

певному народові. Вся справа полягає в їх сукупності і неповторній будові 

національних і загальнонаціональних рис [9]. 

Структуруючим елементом картини світу є концепт – оперативна 

одиниця нашої свідомості. Із сучасного розуміння концепту витікає, що він 

сприймається як «базова когнітивна сутність, що дозволяє зв'язувати зміст із 

уживаним словом» [1]. Концепт – це вербалізований культурний зміст, 

семантична одиниця «мови» культури. 

 

 



1.2. Ментальні утворення 

Аналіз фрагментів картини світу відбувається на основі виділення мовних 

одиниць, які репрезентують досліджувані концепти. Концепти – це одиниці 

концептуальної системи в їх відношенні до мовних виразів, в них міститься 

інформація про світ. Концепт – це уявлення про фрагмент світу. Таке уявлення 

(образ, ідея, символ) формується загальнонаціональними ознаками, які 

доповнюються ознаками індивідуального досвіду і особистої уяви. Концепт – 

це національний образ (ідея, символ), ускладнений ознаками індивідуального 

уявлення. На матеріалі мовних одиниць розглядаються способи представлення 

концептів. 

Обраний в роботі підхід до вивчення заявленого концепту умовно можна 

позначити як семантико-когнітивний, підкреслюючи цією назвою основний 

напрямок дослідження – співвідношення семантики мови з концептосферою 

народу, співвідношення семантичних процесів з когнітивними. 

Дослідження ознак і зіставлення фрагментів картин світу в різних мовах – 

одна з основних цілей концептуальних досліджень. Дивною закономірністю, 

що характеризує мову, є здатність мови зберігати і передавати те, що 

століттями закріплювалося у вигляді стійких виразів, когнітивних моделей. 

Ознаки концептів, що представляють національну картину світу, консервативні. 

І в той же час картина світу народів змінюється, структура ознак концептів 

розширюється за рахунок продовження пізнання світу. Розвиток науки, 

культурні процеси доповнюють відомості про світ, в тому числі про світ 

внутрішній. Аналіз концептів призводить до виявлення архаїчних знань про 

світ. Ці знання не відносяться до розряду наукових, це народні, повсякденні 

уявлення. На ці буденні уявлення накладають відбиток мінливі релігійні та 

наукові погляди соціуму. 

Мова – складова частина культури, її знаряддя. Мова народу є не тільки 

інструментом спілкування і впливу, а й засобом засвоєння культури, 

отримання, зберігання і передачі культурно значимої інформації. 



Когнітивний підхід до дослідження семантики слова полягає у вивченні 

самого значення слова, в якому фіксуються не тільки ознаки, необхідні і 

достатні для ідентифікації означуваного, але й наївні (повсякденні) знання про 

означуване, реалізовані в метафорах і метонімії. Такий комплексний підхід до 

вивчення концептуальної структури дозволяє реконструювати концепт через 

його мовне вираження. 

В основі концептуальних метафор знаходяться когнітивні моделі. Під 

когнітивної моделлю розуміється деякий стереотипний образ, за допомогою 

якого організовується досвід, знання про світ. Когнітивні моделі, так чи інакше 

реалізовані в мовних знаках, виявляють відносну простоту структурних типів і 

являють собою послідовну систему, побудовану на універсальних законах. Всі 

когнітивні моделі знаходять своє відображення в мовних схемах, які носії мови 

вживають для опису актуальних подій. Мовні схеми – це різні форми і способи 

вираження у відповідній мові знань про окремі фрагменти світу.  

Концепт – приналежність свідомості людини, глобальна одиниця 

розумової діяльності, квант структурованого знання. 

Когнітивна лінгвістика як самостійна область сучасної лінгвістичної 

науки, виділилася з когнітивної науки. При цьому відмінність когнітивної 

лінгвістики від інших когнітивних наук полягає саме в її матеріалі – вона 

досліджує свідомість на матеріалі мови (інші когнітивні науки досліджують 

свідомість на своєму матеріалі), а також у її методах – вона досліджує концепти 

і когнітивні процеси, робить висновки про типи і змісти концептів у свідомості 

людини на основі застосування до мови наявних у розпорядженні лінгвістики 

власне лінгвістичних методів аналізу з подальшою когнітивної інтерпретацією 

результатів дослідження.  

Мовна картина світу – це національна картина світу, що сформована 

давно і збереглася донині, доповнена асимільованими знаннями, відбиває 

світогляд і світосприйняття народу, зафіксована в мовних формах, обмежена 

рамками консервативної національної культури цього народу. 



Мислення людини невербальне, воно здійснюється за допомогою 

універсального предметного коду. Люди мислять концептами, кодованими 

одиницями цього коду. Упорядкована сукупність концептів у свідомості 

людини утворює його концептосферу. 

Мова – один із засобів доступу до свідомості людини, її концептосфери, 

до змісту та структури концептів як одиниць мислення. Через мову можна 

пізнати і експлікувати концептуальний зміст свідомості. 

Лінгвістичні методи, що використовуються для опису лексичної і 

граматичної семантики мовних одиниць, стають методами лінгвокогнітивного 

дослідження. Когнітивна лінгвістика досліджує семантику одиниць, які 

репрезентують у мові той чи інший концепт. Дослідження семантики мовних 

одиниць, що об'єктивують концепти, дозволяє отримати доступ до змісту 

концептів як мисленнєвих одиниць. Сукупність значень мовних одиниць 

утворює семантичний простір мови [9]. 

Концепт – це одиниця мислення, значення – одиниця семантичного 

простору мови. Концепт і значення в рівній мірі - явища когнітивної природи. 

Значення є частиною концепту як мисленнєвої одиниці, що закріплена мовним 

знаком з метою комунікації [13]. 

Концепт не має обов'язкової зв'язки зі словом або іншими мовними 

засобами вербалізації. Концепт може бути вербалізованим, а може бути і не 

вербалізованим мовними засобами. 

Концепт, якщо він названий, включає як свою складову частину 

психологічно реальне і лексикографічне значення, але за обсягом свого змісту 

залишається незмірно більшим, ніж обидва вищеназвані значення. 

Розмежовуються психологічно реальне значення (у всій повноті семантичних 

ознак, що пов'язуються зі словом у свідомості носія мови; виявляється 

переважно експериментальними прийомами) і «лексикографічне» значення 

(коротко сформульоване, відбите в тлумачних словниках).  

Наявність або відсутність вербалізації концепту не впливає на реальність 

його існування у свідомості як одиниці мислення. Причини вербалізації або 



відсутності вербалізації концепту – чисто комунікативні (комунікативна 

релевантність концепту). Значна частина концептів індивідуальної свідомості 

взагалі не підлягає вербалізації. 

Концепт у разі комунікативної необхідності може бути вербалізований 

різними способами (лексичними, фразеологічними, синтаксичними та ін), цілим 

комплексом мовних засобів, систематизація та семантичний опис яких 

дозволяють виділити когнітивні ознаки і когнітивні класифікатори, які можуть 

бути використані для моделювання концепту [13]. 

 

1.3. Базові  характеристики лінгвокультурних концептів 

Можна виділити такі базові характеристики лінгвокультурних концептів: 

1. Комплексність. Лінгвокультурний концепт – це умовна ментальна 

одиниця, спрямована на комплексне вивчення мови, свідомості та культури. 

2. Ментальність. Саме у свідомості здійснюється взаємодія мови і 

культури, тому будь-яке лінгвокультурологічне дослідження є одночасно і 

когнітивним дослідженням. Лінгвокультурний концепт відрізняється від інших 

одиниць, що використовуються в лінгвокультурології, своєю ментальною 

природою.  

3. Ціннісність. Центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт 

служить дослідженню культури, а в основі культури лежить саме ціннісний 

принцип. Показником наявності ціннісного ставлення є застосовність оцінних 

предикатів. Якщо про будь-який феномен носії культури можуть сказати «це 

добре» (погано, цікаво, нудно і т.д.), цей феномен формує в даній культурі 

концепт. 

4. Умовність і розмитість. Концепт групується навколо якоїсь «сильної» 

(тобто ціннісно акцентованої) точки свідомості, від якої розходяться 

асоціативні вектори. Найбільш актуальні для носіїв мови асоціації складають 

ядро концепту, менш значущі – периферію. Чітких кордонів концепт не має. 

Мовна одиниця, якою актуалізується центральна точка концепту, служить ім'ям 

концепту. 



5. Мінливість. Концепт навіть може міняти оцінний знак з негативного на 

позитивний або з позитивного на негативний. Змінюються також образна і 

понятійна (фактуальна) складові концепту. 

6. Обмеженість свідомістю носія. Ці похідні утворюються шляхом 

редукції всього унікального в персональному досвіді і підсумовування збігів. 

Можна виділити індивідуальні, групові (соціокультурні), етнокультурні та 

загальнолюдські концепти. Індивідуальні концепти багатші і різноманітніші, 

ніж будь-які колективні, від мікрогрупових до загальнолюдських, оскільки 

колективна свідомість і колективний досвід є умовними похідними від 

свідомості і досвіду окремих індивідів, що входять в колектив.  

7. Трискладовість. У складі лінгвокультурного концепту можна виділити 

ціннісний, образний (образно-перцептивний і образно-метафоричний) і 

понятійний (фактуальний) компоненти. Фактуальний компонент концепту 

зберігається у свідомості у вербальній формі (це те, як ми можемо позначити 

концепт, розкрити його місце в системі концептів). Образний же компонент є 

невербальним і піддається лише опису та інтерпретації. 

8. Багатовхідність. Способи апеляції до одного і того ж концепту в різних 

культурах, як правило, різні, і це становить основну складність міжкультурної 

комунікації. До одного й того ж концепту можна апелювати за допомогою 

мовних одиниць різних рівнів: лексем, фразеологізмів, вільних словосполучень, 

пропозицій.  

9. Багатовимірність. Лінгвокультурний концепт багатовимірний. 

Традиційні одиниці когнітивістики (фрейм, сценарій, скрипт), володіючи більш 

чіткою, ніж концепт, структурою, можуть використовуватися дослідниками для 

моделювання концепту (часто використовуються фрейми та концептуальні 

метафори для моделювання концептів). 

10. Полікласифікованість. Протиставлення мови й мовлення в рамках 

лінгвокультурології не є релевантним. Лінгвокультурологія – наукова галузь 

міждисциплінарного характеру, тому в її рамках доцільним є використання як 

лінгвістичних, так і нелінгвістичних методів [8]. 



РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ SOLDAT 

 

2.1. Семантичне поле концепту SOLDAT (161 лексема) 

Семантичне поле концепту SOLDAT формувалося на основі суцільної 

вибірки з 10 джерел [15-24]. Методом суб’єктивної інтроспекції було 

виокремлено 161 лексему.  

Семантичне поле концепту SOLDAT (161 лексема) 

Прикметники (41 лексема): ahnungslos, alt, anständig, ausgehungert, 

brav, deutsch, durchlöchert, durchsiebt, einbeinig, einfach, erfahren, fahl, gering, 

geschützt, grau, gut, gutgelaunt, jung, karg, klein, militärisch, mürrisch, 

nachgemacht, nackt, quälend, rührselig, sauer, schmutzig, schuldig, sinnlos, 

soldatisch, tauglich, tot, traurig, trostlos, unbekannt, untauglich, vaterländisch, 

weggefetzt, zuckend, zugeschüttet. 

Іменники (97 лексем): das Abenteuer, der amerikanische Soldat, die 

Aufsicht, die Automatentum, die Begeisterung, das Beste, der Brotbeutel, die 

Brutalität, der Einzelmensch, die Entlausung, die Erinnerung, die Erwartung, das 

Essen, der Feind, das Feindesland, das Feldgrau, der Feldpolizist, der Feldwebel, 

die Frechheit, der Friedhof, die Front, der  Frontsoldat, der Gefreiter, das Gemetzel, 

der Generalstab, die Geschichte, der Geschützstand, das Gewehr, der Gleichmut, das 

Grab, die Gruppe, die Haltung, die Häuflein, die Heimat, die Heimkehr, der Helm, 

das Herz, hoher Offizier, der Jammerpelz, der Kamerad, der Kämpfer, der 

Kasernenhof, der Knabe, der Kompanieführer, die Koppel, die Kriegsbegeisterung, 

der Kriegsfreiwilliger, der Kriegsteilnehmer, der Krüppel, der Landsturmmann, der 

Leutnant, der Magen, das Menschentier, das Militär, der Mörder, die Mütze, der 

Nichtsoldat, der Passierschein, die Patrouille, der Plattfuß, die Ruhe, der Schädel, 

der Schlachtvieh, der Schmerz, der Schüler, der Schützengraben, die Seele, die 

Sicherheit, die Sicht, der Soldatenfluch, das Soldatengesetz, das Soldatenheim, das 

Soldatenlied, die Soldatenregel, die Soldatensprache, die Stiefeln, der Stubenhocker, 

der Tabak, der Terror, der Tod, die Tommyguns, der Tornister, die Treue, die 



Uniformjacke, der Uniformträger, der Unteroffizier, der Urlaubsschein, das 

Vaterland, die Verlassenheit, der Verwundete, der Wachsoldat, der Waffenrock, der 

Weltkrieg, der Wille, der Zögling, die Zone, der Zufall. 

Дієслова (23 лексем): abschrammen, abtasten, annektieren, aushalten, 

austreiben, beerdigen, beschäftigen, erleben, erregen, erschießen, exerzieren, 

handeln auf Befehl, identifizieren, marschieren, müssen, niederschießen, schießen, 

schreien, schweinigeln, sterben, taumeln, töten, vergessen. 

Модель номінативного поля концепту SOLDAT (161 лексема) 

Відібрані вище лексеми у подальшому дослідженні було класифіковано за 

мікрополями; з причини своєрідної специфіки концепту SOLDAT було 

визначено лексеми, що розташовуються на зонах перехрещення основних 

мікрополей.   

СИНОНІМІЧНЕ МІКРОПОЛЕ (17 лексем):  das Feldgrau, der 

Feldwebel, der  Frontsoldat, der Gefreiter, die Häuflein, hoher Offizier, der Kämpfer, 

der Kompanieführer, der Kriegsfreiwilliger, der Kriegsteilnehmer, der 

Landsturmmann, der Leutnant, das Menschentier, das Militär, der Uniformträger, 

der Unteroffizier, der Wachsoldat. 

ЗОНА ПЕРЕХРЕЩЕННЯ СИНОНІМІЧНОГО Й АСОЦІАТИВНОГО 

МІКРОПОЛЕЙ (9 лексем): der Einzelmensch, der Generalstab, die Gruppe, der 

Kamerad, der Knabe, der Krüppel, der Schlachtvieh, soldatisch, tauglich. 

АСОЦІАТИВНЕ МІКРОПОЛЕ (119 лексем): das Abenteuer, 

abschrammen, abtasten, die Aufsicht, ahnungslos, alt, annektieren, anständig, 

ausgehungert, aushalten, die Automatentum, beerdigen, beschäftigen, brav, die 

Begeisterung, das Beste, der Brotbeutel, die Brutalität, deutsch, durchlöchert, 

durchsiebt, einbeinig, einfach, die Entlausung, erfahren, die Erinnerung, erleben, 

erregen, erschießen, die Erwartung, das Essen, exerzieren, fahl, die Frechheit, der 

Friedhof, die Front, das Gemetzel, gering, der Geschützstand, geschützt, das Gewehr, 

der Gleichmut, grau, gut, gutgelaunt, die Geschichte, das Grab, die Haltung, handeln 

auf Befehl, die Heimat, die Heimkehr, der Helm, das Herz, identifizieren, jung, karg, 

der Kasernenhof, klein, die Koppel, die Kriegsbegeisterung, der Magen, marschieren, 



militärisch, mürrisch, müssen, die Mütze, nackt, niederschießen, der Passierschein, 

die Patrouille, quälend, rührselig, die Sicht, sauer, der Schädel, schießen, der 

Schmerz, schmutzig, schreien, schuldig, der Schützengraben, schweinigeln, die Seele, 

die Sicherheit, sinnlos, die Soldatenfluch, das Soldatengesetz, das Soldatenheim, das 

Soldatenlied, die Soldatenregel, die Soldatensprache, sterben, die Stiefeln, der Tabak, 

taumeln, der Terror, der Tod, der Tornister, tot, töten, traurig, die Treue, trostlos, 

unbekannt, die Uniformjacke, der Urlaubsschein, das Vaterland, vaterländisch, 

vergessen, die Verlassenheit, der Verwundete, der Waffenrock, weggefetzt, der 

Weltkrieg, der Wille, die Zone, zuckend, der Zufall, zugeschüttet. 

ЗОНА ПЕРЕХРЕЩЕННЯ АСОЦІАТИВНОГО Й АНТОНІМІЧНОГО 

МІКРОПОЛЕЙ (10 лексем): der amerikanische Soldat, austreiben, das 

Feindesland, der Feldpolizist, der Mörder, nachgemacht, der Plattfuß, die Ruhe, die 

Tommyguns, untauglich. 

АНТОНІМІЧНЕ МІКРОПОЛЕ (6 лексем): der Feind, der Jammerpelz, 

der Nichtsoldat, der Schüler, der Stubenhocker, der Zögling. 

 

2.2. Фреймовий аналіз концепту SOLDAT 

2.2.1. ПРЕДМЕТНИЙ ФРЕЙМ 

Квантитативна схема «ДЕХТО/ ДЕЩО є СТІЛЬКИ-кількість» 

Hundert Soldaten 

Hundert junge Soldaten, achtzehn Leutnants, dreißig Feldwebel und Unteroffiziere 

sitzen hier und wollen zu leben anfangen. [18] 

Die Soldaten 

Mit Begeisterung und gutem Willen waren wir Soldaten geworden; aber man tat 

alles, um uns das auszutreiben. Der Soldat hat dafür eine feine Nase. [21] 

Die Gruppe 

Die Gruppe Soldaten stand still. [24] 

Sie stützte sich auf die Hand und starrte, das Gesicht erhoben, die Gruppe Soldaten 

an. [24] 

Ein Häuflein 



Und bei jedem Ruf sondert sich ein Häuflein ab, ein karges, geringes Häuflein 

schmutziger, fahler Soldaten, ein furchtbar kleines Häuflein und ein furchtbar 

kleiner Rest. [21] 

Ein Zug 

…ein Zug Soldaten, ein Zug Heimkehr aus dem Nichts… [18] 

Ein Zug Soldaten marschierte im Halbdunkel über den Platz Eine Frau, deren Mann 

Soldat ist. [24] 

Zwei Soldaten 

So sitzen wir uns gegenüber, Kat und ich, zwei Soldaten in abgeschabten Röcken, die 

eine Gans braten, mitten in der Nacht. [21] 

Unter unserm Zuwachs sind zwei junge Soldaten mit Plattfüßen. [21] 

Ein Soldat 

Ein kleiner Soldat und eine gute Stimme…[21] 

Кваліфікативна схема «ДЕХТО/ДЕЩО є ТАКЕ-якість» 

Alt 

Er sitzt ruhig, der alte Soldat, und raucht eine Pfeife, eine Deckelpfeife natürlich. 

[21] 

ich möchte wirklich gern mal wissen, was ich machen werde, wenn dieser 

Jammerpelz mich alten Soldaten jemals wieder fragen darf…[21] 

Jeder dieser alten Soldaten könnte genauso gut Kompanieführer sein wie er selber. 

[18] 

Auch Kosole ist bewegt, soweit das einem alten Soldaten möglich ist. [18] 

Die Sache hatte etwas von der Brüderschaft alter Soldaten an sich. [20] 

Er kannte sie gut und war als alter Soldat das Patrouillegehen gewohnt. [22] 

Sauer war ein alter Soldat und nicht übertrieben rührselig. [24] 

Er hatte so viel Treue von einem alten Soldaten nicht erwartet. [17] 

Ein älterer Soldat war vor ihnen. [22] 

Amerikanisch  

Amerikanische Soldaten standen mit Tommyguns in der Nähe. [16] 



Er hob sie noch einmal, aber der wachhabende amerikanische Soldat war 

herangekommen und nahm ihm die Schaufel sanft aus den bebenden Händen. [16] 

Deutsch 

«Deutsche – gute Soldat» – sagt er, «brave Soldat.» – Die anderen nicken eifrig. 

[18] 

Das ist ein deutscher Soldat. [24] 

Einfach 

Die Geschichte des ersten Weltkrieges, erzählt aus der Sicht eines einfachen 

Soldaten…[21] 

Ich sage euch, daß der einfache Soldat hier vorn so aushält, das ist allerhand! [21] 

Ich bin ein einfacher Soldat. [23] 

Gut 

«Deutsche – gute Soldat» – sagt er, «brave Soldat.» – Die anderen nicken eifrig. 

[18] 

Das ist ein deutscher Soldat. [24] 

Er war ein guter Soldat. [18] 

Jung 

Unter unserm Zuwachs sind zwei junge Soldaten mit Plattfüßen. [21] 

Ein paar Soldaten jüngsten Jahrgangs kommen uns entgegen. [18] 

Klein 

Ein kleiner Soldat und eine gute Stimme… [21] 

… und eine gute Stimme sagt Worte, die mir Ruhe geben, mir, einem Soldaten, der 

mit seinen großen Stiefeln und seinem Koppel und seinem Brotbeutel klein unter dem 

hohen Himmel den Weg geht, der vor ihm liegt, der rasch vergißt und nur selten noch 

traurig ist, der immer weitergeht unter dem großen Nachthimmel. [21] 

Da ist der hohe Himmel wieder mit den Sternen und der beginnenden Dämmerung, 

und ich gehe darunter hin, ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen, ein 

kleiner Soldat in der Frühe – aber neben mir, gebeugt und eckig, geht Kat, mein 

Kamerad. [21] 

Tot 



…den zuckenden und toten Soldaten, die da liegen, als müßte es so sein… [21] 

Das für Reicke war verbreitert worden, um die beiden toten Soldaten mit ihm 

zusammen zu beerdigen. [24] 

Man hatte, am Abend noch zwei tote Soldaten gefunden, und Rahe hatte angeordnet, 

daß alle drei am nächsten Morgen militärisch beerdigt werden sollten. [24] 

Інші якості 

Wir fahren ab als mürrische oder gutgelaunte Soldaten, – wir kommen in die Zone, 

wo die Front beginnt, und sind Menschentiere geworden. [21] 

Jedesmal ist es dasselbe: wir fahren ab und sind mürrische oder gutgelaunte 

Soldaten; – dann kommen die ersten Geschützstände, und jedes Wort unserer 

Gespräche hat einen veränderten Klang. [21] 

… und eine gute Stimme sagt Worte, die mir Ruhe geben, mir, einem Soldaten, der 

mit seinen großen Stiefeln und seinem Koppel und seinem Brotbeutel klein unter dem 

hohen Himmel den Weg geht, der vor ihm liegt, der rasch vergißt und nur selten noch 

traurig ist, der immer weitergeht unter dem großen Nachthimmel. [21] 

…und in unsere durchsiebten, durchlöcherten Seelen bohrt sich quälend eindringlich 

das Bild der braunen Erde mit der fettigen Sonne und den zuckenden und toten 

Soldaten, die da liegen, als müßte es so sein, die nach unsern Beinen greifen und 

schreien, während wir über sie hinwegspringen. [21] 

Und bei jedem Ruf sondert sich ein Häuflein ab, ein karges, geringes Häuflein 

schmutziger, fahler Soldaten, ein furchtbar kleines Häuflein und ein furchtbar 

kleiner Rest. [21] 

«Deutsche – gute Soldat» – sagt er, «brave Soldat.» – Die anderen nicken eifrig. [18] 

«Um so schlimmer», erklärt Willy ungerührt, «dann solltest du dich schämen, mit 

solchen nachgemachten Soldaten zusammen zu sein!» [18] 

Mir wurde fast schlecht in dem muffigen Treppenaufgang, in dem die Hitze und der 

Dunst der ausgehungerten Soldaten brodelte. [18] 

Er ist ein erfahrener Soldat. [22] 

… bleiche Flamme auf dem Grab des Unbekannten Soldaten, das aussah wie das 

letzte Grab der Menschheit inmitten von Nacht und Verlassenheit. [15] 



Wir sind doch anständige Soldaten. [24] 

Sauer war ein alter Soldat und nicht übertrieben rührselig. [24] 

Локативна схема «ДЕХТО/ДЕЩО є/існує ТАМ-місце» 

An der Front 

Wir fahren ab als mürrische oder gutgelaunte Soldaten, – wir kommen in die Zone, 

wo die Front beginnt, und sind Menschentiere geworden. [21] 

Der neunzehnjährige Paul Bäumer kommt als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von 

der Schulbank an die Front – und erlebt statt der erwarteten Kriegsbegeisterung und 

Abenteuer die ganze Brutalität des Gemetzels und das sinnlose Sterben seiner 

Kameraden. [21] 

An der Front gibt es keine Stille, und der Bann der Front reicht so weit, daß wir nie 

außerhalb von ihr sind. [21] 

Auf der Erde 

Die braune Erde, die zerrissene, zerborstene braune Erde, fettig unter den 

Sonnenstrahlen schimmernd, ist der Hintergrund rastlos dumpfen Automatentums, 

unser Keuchen ist das Abschnarren der Feder, die Lippen sind trocken, der Kopf ist 

wüster als nach einer durchsoffenen Nacht – so taumeln wir vorwärts, und in unsere 

durchsiebten, durchlöcherten Seelen bohrt sich quälend eindringlich das Bild der 

braunen Erde mit der fettigen Sonne und den zuckenden und toten Soldaten, die da 

liegen, als müßte es so sein, die nach unsern Beinen greifen und schreien, während 

wir über sie hinwegspringen. [21] 

Soldaten ist die Landschaft ebenso vertraut wie Bauern und Förstern, sie haben 

nicht im Zimmer gelebt; sie wissen um die Zeiten des Windes und den zimtfarbenen 

Duft verschleierter Abende, sie kennen die Schatten, die über dem Boden schwanken, 

wenn die Wolken das Licht fangen, und die Wege des Mondes. [18] 

Unter dem Himmel 

Ich sehe im Halbschlaf Kat den Löffel heben und senken, ich liebe ihn, seine 

Schultern, seine eckige, gebeugte Gestalt – und zu gleicher Zeit sehe ich hinter ihm 

Wälder und Sterne, und eine gute Stimme sagt Worte, die mir Ruhe geben, mir, 

einem Soldaten, der mit seinen großen Stiefeln und seinem Koppel und seinem 



Brotbeutel klein unter dem hohen Himmel den Weg geht, der vor ihm liegt, der 

rasch vergißt und nur selten noch traurig ist, der immer weitergeht unter dem 

großen Nachthimmel. [21] 

Da ist der hohe Himmel wieder mit den Sternen und der beginnenden Dämmerung, 

und ich gehe darunter hin, ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen, ein 

kleiner Soldat in der Frühe – aber neben mir, gebeugt und eckig, geht Kat, mein 

Kamerad. [21] 

Інші локації 

Abends bin ich fast stets im Soldatenheim, da liegen Zeitschriften aus, die ich aber 

nicht lese; es steht jedoch ein Klavier da, auf dem ich gern ‘ spiele. [21] 

Wir sitzen den ganzen Tag im Soldatenheim. [21] 

Ehe wir Soldaten wurden, umfaßten diese Gebäude unsere Welt. [21] 

…ein Zug Soldaten, ein Zug Heimkehr aus dem Nichts…[18] 

Aber ich habe gelernt, in einer Erdhöhle zu hausen, mit einem Kanten Brot und 

einer dünnen Suppe. [18] 

Eine alte Baracke erschien mir bereits als Luxus, und ein Strohsack im 

Ruhequartier war das Paradies. [18] 

Er war nur zweimal zu Hause gewesen, seit er Soldat war, und das letzte Mal schien 

so lange her zu sein, daß es schon unwirklich war. [24] 

Темпоральная схема «ДЕХТО/ДЕЩО існує ТОДІ-час» 

So sitzen wir uns gegenüber, Kat und ich, zwei Soldaten in abgeschabten Röcken, die 

eine Gans braten, mitten in der Nacht. [21] 

Da ist der hohe Himmel wieder mit den Sternen und der beginnenden Dämmerung, 

und ich gehe darunter hin, ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen, ein 

kleiner Soldat in der Frühe – aber neben mir, gebeugt und eckig, geht Kat, mein 

Kamerad. [21] 

Схема способу буття «ДЕХТО/ДЕЩО існує ТАК-спосіб» 

Перетворення на солдата як новий спосіб буття 

Ein kleiner Soldat und eine gute Stimme, und wenn man ihn streicheln würde, 

könnte er es vielleicht nicht mehr verstehen, der Soldat mit den großen Stiefeln und 



dem zugeschütteten Herzen, der marschiert, weil er Stiefel trägt, und alles vergessen 

hat außer dem Marschieren. [21] 

Der neunzehnjährige Paul Bäumer kommt als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von 

der Schulbank an die Front – und erlebt statt der erwarteten Kriegsbegeisterung 

und Abenteuer die ganze Brutalität des Gemetzels und das sinnlose Sterben seiner 

Kameraden. [21] 

Mit Begeisterung und gutem Willen waren wir Soldaten geworden; aber man tat 

alles, um uns das auszutreiben. [21] 

Der Krieg hat uns für alles verdorben. … Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen 

die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns. Vor unserem 

Leben. Wir waren achtzehn Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; 

wir mußten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir 

sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht 

mehr daran; wir glauben an den Krieg. [21] 

In diesem Zimmer habe ich gelebt, bevor ich Soldat wurde. [21] 

Ich bin ein Soldat, daran muß ich mich halten. [21] 

Wir sind Soldaten und erst später auf eine sonderbare und verschämte Weise noch 

Einzelmenschen. [21] 

Obwohl er schon drei Jahre Soldat ist, hat er immer noch ein empfindliches Gemüt 

und legt sonderbarerweise Wert darauf, hier draußen ein gebildeter Mensch zu sein. 

[18] 

An der Westseite des Domes, in einer winkligen Gasse, liegt das zweistöckige 

Seminar. Schräg gegenüber dem Gymnasium. … Ehe wir Soldaten wurden, umfaßten 

diese Gebäude unsere Welt. Dann wurden es die Schützengräben. Jetzt sind wir 

wieder hier. Aber dies ist nicht mehr unsere Welt. Die Gräben waren stärker. [18] 

Hier kommen keine braven Zöglinge, hier kommen keine lieben Schüler, hier 

kommen Soldaten! [18] 

Menschen waren nicht mehr Menschen - sie wurden klassifiziert nach 

militärischen Grundsätzen in Soldaten, Taugliche, Untaugliche und Feinde. [19] 

(Більше) не бути солдатом як новий спосіб буття 



Es klafft eine unüberbrückbare Kluft zwischen Soldaten und Nichtsoldaten. [18] 

Wir sind dann keine Soldaten mehr, sondern beinahe Knaben, man würde auch nicht 

glauben, daß wir Tornister schleppen können. [21] 

Es ist noch kaum zwei Jahre her; – und jetzt steht hier der Kamorek, jäh entzaubert, 

mit krummen Knien und Armen wie Topfhenkel, mit schlechtem Knopfputz und 

lächerlicher Haltung, ein unmöglicher Soldat. [21] 

Ich war ein Soldat, und nun bin ich nichts mehr als Schmerz um mich, um meine 

Mutter, um alles, was so trostlos und ohne Ende ist. [21] 

Wir haben geglaubt, mit gewaltigem Akkord würde ein starkes intensives Dasein 

einsetzen, eine volle Heiterkeit des wiedergewonnenen Lebens: so wollten wir 

beginnen. … Wir waren gewohnt, kurzfristig zu denken und zu handeln — eine 

Minute später konnte immer alles aus sein. Deshalb geht uns jetzt das Dasein zu 

langsam … Wir hatten zu lange den Tod als Genossen; der war ein schneller Spieler, 

und es ging jede Sekunde um den höchsten Einsatz. Das hat uns etwas Sprunghaftes, 

Hastiges, auf den Augenblick Bedachtes gegeben, das uns jetzt leer macht, weil es 

hierher nicht mehr paßt. Und diese Leere macht uns unruhig, denn wir fühlen, daß 

man uns nicht versteht und daß selbst Liebe uns nicht helfen kann. [18] 

Zum ersten Male wahrscheinlich hat ihn der Gedanke des Unterschieds getroffen. 

Bislang waren wir alle Soldaten. [18] 

Sie waren plötzlich keine Soldaten mehr. [17] 

Unser gemeinsames Schicksal ist wie bei Soldaten nach dem Kriege. [23] 

vom Zufall leben 

Jeder Soldat bleibt nur durch tausend Zufälle am Leben. Und jeder Soldat glaubt 

und vertraut dem Zufall. [21] 

Ein Soldat lebte vom Zufall. [20] 

Unter Aufsicht sein 

Sie sind mit einem Blick zu übersehen; – der Soldat soll eben ständig unter Aufsicht 

sein. [21] 

Dann erklärte er in verändertem Ton, der Führer wache trotz seiner ungeheuren 

Arbeit über alle seine Soldaten. [18] 



Солдати як гарматне м’ясо 

…unsere Soldaten seien Schlachtvieh. [16] 

Wie ich mich anschmiegte an dieses Land, das die Toten schminkt, die Jugend 

vergöttert und seine Soldaten zum Sterben schickt in Länder, die sie nie vorher 

gesehen haben und von denen sie nicht einmal wußten, wo sie lagen und für was sie 

dort willig starben. Die ersten Weltbürger in Uniform. [23] 

Daß der deutsche Generalstab weiterkämpft, ist auch verständlich – jeder kämpft da 

bis zum letzten Soldaten um seine Karriere. [23] 

Інші нюанси способу буття 

«Ach«, sage ich,» wer wird denn von uns Soldaten sechzig Jahre alt? Wir haben 

soviel in den Knochen, das sich erst später zeigen wird – wir schrammen bestimmt 

früher ab. «Ich kann mir mit dem besten Willen nicht vorstellen, daß ich sechzig 

Jahre alt werde. Ich habe zu viele Menschen mit zwanzig sterben sehen. [18] 

Soldaten gegen Soldaten. Kameraden gegen Kameraden. [20] 

«Es gibt Leute hier im Lager, die Menschen getötet haben, weil es notwendig war»- 

er dachte an Lewinsky –,«und diese Leute halten sich nicht für Mörder, ebenso wenig 

wie ein Soldat an der Front sich für einen Mörder hält.» [16] 

Aber es sieht aus, als blieben wir ewig Soldaten. [24] 

2.2.2. АКЦІОНАЛЬНИЙ ФРЕЙМ 

Схема стану/процесу «ДЕХТО/ДЕЩО-агенс діє» 

Auf Befehl handeln 

«Wir sind Soldaten», sagte er. «Wir handeln auf Befehl.» [16] 

Wenn ihnen etwas nicht paßte – er hatte nur auf Befehl gehandelt. Soldaten 

verstanden das. [16] 

Gehen/marschieren 

…und eine gute Stimme sagt Worte, die mir Ruhe geben, mir, einem Soldaten, der mit 

seinen großen Stiefeln und seinem Koppel und seinem Brotbeutel klein unter dem 

hohen Himmel den Weg geht, der vor ihm liegt, der rasch vergißt und nur selten 

noch traurig ist, der immer weitergeht unter dem großen Nachthimmel. [21] 



Ein kleiner Soldat und eine gute Stimme, und wenn man ihn streicheln würde, 

könnte er es vielleicht nicht mehr verstehen, der Soldat mit den großen Stiefeln und 

dem zugeschütteten Herzen, der marschiert, weil er Stiefel trägt, und alles vergessen 

hat außer dem Marschieren. [21] 

Da ist der hohe Himmel wieder mit den Sternen und der beginnenden Dämmerung, 

und ich gehe darunter hin, ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen, ein 

kleiner Soldat in der Frühe…[21] 

…so taumeln wir vorwärts, und in unsere durchsiebten, durchlöcherten Seelen bohrt 

sich quälend eindringlich das Bild der braunen Erde mit der fettigen Sonne und den 

zuckenden und toten Soldaten, die da liegen, als müßte es so sein, die nach unsern 

Beinen greifen und schreien, während wir über sie hinwegspringen. [21] 

Sie stiegen auf bei den Soldatenliedern, die wir sangen, wenn wir zwischen 

Morgenrot und schwarzen Waldsilhouetten zum Exerzieren nach der Heide 

marschierten, sie waren eine heftige Erinnerung, die in uns war und aus uns kam. 

[21] 

…deshalb schlagen wir uns seitwärts und marschieren der Entlausungs Anstalt zu 

mit einem Gefühl, als sei sie ein feines Herrenmodengeschäft. [21] 

Ein Zug Soldaten marschierte im Halbdunkel über den Platz Eine Frau, deren Mann 

Soldat ist. [24] 

Der Soldat schlenderte hinter uns her. [19] 

lachen 

Der Soldat lächelte flüchtig. [24] 

Der Soldat lachte. [19] 

 (Soldatenlied) singen 

Jetzt überflutete er Binding einfach, und bald sangen beide in der Laube draußen 

Soldatenlieder. [20] 

Na, nun komm, setz dich an den Kasten da und spiel ein paar von den alten 

Soldatenliedern. [20] 



Dröhnend schlug mir ein altes Soldatenlied durch den Schädel, ein altes, trauriges 

Soldatenlied, das er oft gesungen hatte – «Argonnerwald, Argonnerwald – ein stiller 

Friedhof bist du bald…» [20] 

Інші дії 

Der Soldat muß auf jeden Fall beschäftigt warden. [21] 

Er sitzt ruhig, der alte Soldat, und raucht eine Pfeife, eine Deckelpfeife natürlich. 

[21] 

Ich sage euch, daß der einfache Soldat hier vorn so aushält, das ist allerhand! [21] 

Der neunzehnjährige Paul Bäumer kommt als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von 

der Schulbank an die Front – und erlebt statt der erwarteten Kriegsbegeisterung und 

Abenteuer die ganze Brutalität des Gemetzels und das sinnlose Sterben seiner 

Kameraden. [21] 

Wer nicht schweinigelt, ist kein Soldat… [21] 

Abends bin ich fast stets im Soldatenheim, da liegen Zeitschriften aus, die ich aber 

nicht lese; es steht jedoch ein Klavier da, auf dem ich gern ‘ spiele. [21] 

Ein Soldat glaubt nicht an Bekanntmachungen. [18] 

Braumüller wollte in der alten ehrlichen Soldatensprache antworten, verschluckte 

sich aber, als er Patrice Hollmann bei uns sah, machte Stielaugen, grinste ziellos in 

die Gegend und schob ab. [20] 

Der Soldat stieß einen dünnen Schrei aus, ohne das Gesicht zu bewegen. [20] 

Der Soldat schrie auch nicht weiter. [17] 

Схема дії «ДЕХТО/ДЕЩО-агенс діє на ДЕХТО/ДЕЩО-пацієнс» 

…das Bild der braunen Erde mit der fettigen Sonne und den zuckenden und toten 

Soldaten, die da liegen, als müßte es so sein, die nach unsern Beinen greifen und 

schreien, während wir über sie hinwegspringen. [21] 

Als Soldat hat man wenig gesprochen, und schon gar nicht zu Damen. [21] 

Einer der Soldaten tastete ihn rasch ab. [16] 

Man sah zwei Feldpolizisten, die einen Soldaten zwischen sich führten. [24] 

Схема дії «ДЕХТО/ДЕЩО-агенс діє на ДЕХТО/ДЕЩО-афектив» 



Soldaten kommen an mir vorüber, ihre Gespräche erregen mich, ohne daß ich sie 

verstehe. [21] 

Jedesmal ist es dasselbe: wir fahren ab und sind mürrische oder gutgelaunte 

Soldaten; – dann kommen die ersten Geschützstände, und jedes Wort unserer 

Gespräche hat einen veränderten Klang. [21] 

Der Soldat rennt hin und schießt es nieder. [21] 

2.2.3. ПОСЕССИВНИЙ ФРЕЙМ 

Схема партитивності «ДЕХТО/ДЕЩО-ціле має ДЕЩО-частину» 

Частини тіла 

Dem Soldaten ist sein Magen und seine Verdauung ein vertrauteres Gebiet als jedem 

anderen Menschen. [21] 

…ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen…[21] 

…der Soldat mit den großen Stiefeln und dem zugeschütteten Herzen…[21] 

…die Lippen sind trocken, der Kopf ist wüster als nach einer durchsoffenen Nacht – 

so taumeln wir vorwärts, und in unsere durchsiebten, durchlöcherten Seelen bohrt 

sich quälend eindringlich das Bild der braunen Erde mit der fettigen Sonne und den 

zuckenden und toten Soldaten, die da liegen, als müßte es so sein, die nach unsern 

Beinen greifen und schreien, während wir über sie hinwegspringen. [21] 

Brave, soldatische Seelen. [15] 

Ein einbeiniger Soldat folgte. [15] 

Схема інклюзивності «ДЕЩО-контейнер має ДЕЩО-вміст» 

… bleiche Flamme auf dem Grab des Unbekannten Soldaten, das aussah wie das 

letzte Grab der Menschheit inmitten von Nacht und Verlassenheit. [15] 

Схема власності «ДЕХТО/ДЕЩО-власник має ДЕХТО/ДЕЩО-власність» 

Солдат має екіпування 

…der Soldat mit den großen Stiefeln und dem zugeschütteten Herzen, der 

marschiert, weil er Stiefel trägt, und alles vergessen hat außer dem Marschieren. 

[21] 

…einem Soldaten, der mit seinen großen Stiefeln und seinem Koppel und seinem 

Brotbeutel klein unter dem hohen Himmel den Weg geht, der vor ihm liegt, der rasch 



vergißt und nur selten noch traurig ist, der immer weitergeht unter dem großen 

Nachthimmel. [21] 

…ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen, ein kleiner Soldat in der 

Frühe…[21] 

Unsere Stiefel haben wir vor der Tür gelassen, man hat uns Pantoffeln dafür 

gegeben, und nun ist nichts mehr da, was mir die Sicherheit und Frechheit des 

Soldaten zurückruft: kein Gewehr, kein Koppel, kein Waffenrock, keine Mütze. [21] 

Wir sehen einen nackten Soldaten, in Stiefeln, genau wie wir, er hat ein Paket unter 

dem Arm und sprengt im Galopp vorwärts. [21] 

Es riecht nach Soldatenstiefeln und Terror…[19] 

Ich bin Soldat. Meine Uniformjacke, bitte. [19] 

Der Soldat schob seinen Mantel zurück. [18] 

…mit schlechtem Knopfputz und lächerlicher Haltung, ein unmöglicher Soldat. [18] 

Gleichmut und gute Haltung in schwierigen Situationen zieren den Soldaten. [20] 

Солдат має продовольство та цигарки 

So haben wir im Augenblick wieder die beiden Dinge, die der Soldat zum Glück 

braucht: gutes Essen und Ruhe. [21] 

Was wäre der Soldat ohne Tabak! [21] 

Aber ich habe gelernt, in einer Erdhöhle zu hausen, mit einem Kanten Brot und 

einer dünnen Suppe. [18] 

»Rum ist die Milch des Soldaten«, sagte Valentin. [20] 

Dann trinken Sie den Kaffee und rauchen eine Zigarette. Das ist das Frühstück der 

Soldaten. [15] 

Letztes Glück für dich, kleiner Kosmopolit, soll vorläufig eine gute Mahlzeit sein. 

Die alte Soldatenweisheit. Und du bist ein Soldat, vergiß das nicht. [22] 

Der Soldat zündete seine Zigarette an und setzte sich an den Straßenrand. [19] 

2.2.4. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ФРЕЙМ 

Схема характеризації «ДЕХТО/ДЕЩО-ідентифікатив є ДЕХТО/ДЕЩО-

характеризатор» 

Man war ja selbst Soldat. So gut wie Soldat. Uniformträger. Hoher Offizier. [16] 



Einer der Soldaten, ein Gefreiter, hatte nicht identifiziert werden können. [24] 

2.2.5. КОМПАРАТИВНИЙ ФРЕЙМ 

Схема тотожності «ДЕХТО/ДЕЩО-компаратив є (як) ДЕХТО/ДЕЩО-

корелят» 

Als Soldat und als Arzt. [15] 

Die Geschichte des ersten Weltkrieges, erzählt aus der Sicht eines einfachen 

Soldaten: Der neunzehnjährige Paul Bäumer kommt als ahnungsloser 

Kriegsfreiwilliger von der Schulbank an die Front – und erlebt statt der erwarteten 

Kriegsbegeisterung und Abenteuer die ganze Brutalität des Gemetzels und das 

sinnlose Sterben seiner Kameraden. [21] 

Wir sind dann keine Soldaten mehr, sondern beinahe Knaben, man würde auch nicht 

glauben, daß wir Tornister schleppen können. [21] 

Схема подібності «ДЕХТО/ДЕЩО-компаратив є ніби ДЕЩО-корелят» 

Wir fahren ab als mürrische oder gutgelaunte Soldaten, – wir kommen in die Zone, 

wo die Front beginnt, und sind Menschentiere geworden. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

В результаті розгляду чисельних визначень концепту, в роботі було 

обране розуміння концепту як певної структури знання, у якій зафіксовані 

стереотипи мислення та поведінки. 

Було сформовано семантичне поле концепту SOLDAT на основі суцільної 

вибірки з 10 джерел [15-24]. Методом суб’єктивної інтроспекці було 

виокремлено 161 лексему у семантичному полі концепту. 

Була виявлена велика кількість лексики, що пов’язана з поняттям смерті: 

der Friedhof; das Gemetzel; das Grab; der Mörder; der Schädel; das Sterben; der 

Tod; abschrammen; beerdigen; erschießen; niederschießen; sterben; töten; tot. 

Ремарк описує те, як війна змінює людей. Він розповідає про молодих 

хлопців, що після першого ж бою перетворюються на «солдатів». Вони більше 

не цікавляться життям, вони думають тільки о виживанні та війні, 

 а фронт настільки сильно на них вплинув, що навіть коли війна закінчилась, 

вони не стали тими, ким були до неї. 

Передається процес перетворення чоловіка на окремий вид людини – на 

солдата. Майбутній солдат постає мотивованим найкращими намірами та 

патріотизмом або просто молодим та непоінформованим щодо того, що його 

чекає. Смерті, муки та жорстокість глибоко шокують людину та перетворюють 

її на несприйнятливого до страждань чи доброти «чоловіка-звіра». 

Особливу увагу Ремарк приділяє предметам екіпування, бо саме вони 

роблять зі звичайної людини солдата та наділяють її впевненістю: der 

Brotbeutel; das Gewehr; der Helm; das Koppel; die Mütze; die Stiefeln; der 

Tornister; die Uniformjacke; der Uniformträger; der Waffenrock. 

Також Ремарк відзначає особливе ставлення до солдат. Люди їх 

поважають, розуміють, на які жертви вони йдуть заради загального добробуту, 

хоча цивільному населенню не рідко живеться не краще. Адже усе найкраще – 

солдатам. 

Hier ist das natürlich schlechter, ganz natürlich, ist ja auch selbstverständlich, 

das Beste immer für unsere Soldaten! 



Sofort wird mir ein zweites bestellt; die Leute wissen, was sie einem Soldaten 

schuldig sind. Sie disputieren darüber, was wir annektieren sollen. 

Auch wir in der Heimat haben unsere volle Schuldigkeit getan, wir haben uns 

eingeschränkt und gehungert für unsere Soldaten, wir haben gebangt und gezittert, 

schwer war es, und oft mag das Durchhalten fast schwerer gewesen sein für uns, als 

für unsere braven Feldgrauen draußen. 

У квантитативній схемі предметного фрейму було виявлено такі 

ідеографічні групи: 1. hundert Soldaten; 2. die Soldaten; 3. die Gruppe; 4. ein 

Häuflein; 5. ein Zug; 6. zwei Soldaten; 7. ein Soldat. 

У кваліфікативній схемі предметного фрейму було виявлено такі 

ідеографічні групи: 1. alt; 2. amerikanisch; 3. deutsch; 4. einfach; 5. gut; 6. jung; 7. 

klein; 8. tot; 9. інші якості. 

У локативній схемі предметного фрейму було виявлено такі ідеографічні 

групи: 1. an der Front; 2. auf der Erde; 3. unter dem Himmel; 4. інші локації. 

У схемі способу буття предметного фрейму було виявлено такі 

ідеографічні групи: 1. перетворення на солдата як новий спосіб буття; 2. 

(більше) не бути солдатом як новий спосіб буття; 3. unter Aufsicht sein; 4. 

солдати як гарматне м’ясо; 5. інші нюанси способу буття. 

У схемі стану/процесу «ДЕХТО/ДЕЩО-агенс діє» акціонального фрейму 

було виявлено такі ідеографічні групи: 1. auf Befehl handeln; 2. 

gehen/marschieren; 3.  lachen; 4. (Soldatenlied) singen; 5. Інші дії. 

У інших схемах не була виявлена достатня кількість матеріалу для 

виділення ідеографічних груп. 

Не знайшли вираження схема каузації «ДЕХТО/ДЕЩО-каузатор робить 

ДЕЩО-фактитив» акціонального фрейму, схеми персоніфікації та класифікації 

ідентифікаційного фрейму та схема схожості компаративного фрейму. 

Тема даної наукової роботи потребує подальшого вивчення з залученням 

більшої кількості матеріалів дослідження різного типу для побудови більш 

точної та широкої картини представлення концепту SOLDAT.  
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