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ПОТАМОНІМИ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ І. Я. ФРАНКА

Стаття присвячена дослідженню поетичних творів Франка І. Я., зокрема детальному огляду часто вжи-
ваних потамонімів, їх контекстуальну позицію, семантичне навантаження та безпосереднє значення у жит-
ті письменника. 
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Статья посвящена исследованию поэтических произведений Франко И. Я., в частности подробному осмо-
тру часто встречающихся потамонимов, их контекстуальной позиции, семантической нагрузки и непосред-
ственного значения в жизни писателя. 
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The article deals with investigations of I. Franko’s poetic works, including a detailed review of often used 
potamonims, their contextual position, semantic load and also the case in the author’s life.
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Потамонім (від гр. potamos «ріка» + онім; англ. potamonym) – вид гідроніма, власна назва будь-якої ріки, 
потоку, напр.: р. Дністер, р. Збруч, р Прут, р. Стрий та ін. [8, c. 152].

Вивченням гідронімів України займались Абаєв В., Білецький А. О. [4], Богомаз М. С. [2], [3], Соболев-
ський О., Черних П. Л. [13], потамонімів України, зокрема Правобережної Наддніпрянщини займались Кар-
пенко О. П. та Желєзняк І. М [7]. У поетичних творах І. Франка знаходимо близько одинадцяти потамонімів, 
таких як: Буг, Кубань, Дніпро,Дністер, Дон, Дунай, Йордан, Ніл, Сян, Тигр та Черемош. Розглянемо кожен із 
них детальніше.

У вірші «Розвивайся ти, високий дубе» із циклу «Україна» зустрічаються назви одразу двох річок – Сяну 
та Кубані: «Встане славна мати Україна, / Щаслива і вільна, / Від Кубані аж до Сяну-річки / Одна, нерозділь-
на.». [10, с. 13]. Варто зазначити, що Кубань – ріка в Ставропольському та Краснодарському краях Російської 
Федерації. Вона утворюється злиттям річок Уллукам та Учкулан, що беруть свій початок на схилах Ельбрусу. 
А Сян – ріка, що протікає територіями Польщі та України. Витоки свої бере в Карпатах (Верхні Бескиди) на 
висоті 950 м. [6]. З контексту уривка цього вірша бачимо намагання І. Франка окреслити таким чином землі 
України, яку він бачив «нероздільною». Та це не єдиний поетичний твір, у якому згадується Сян. У поезії «В 
Перемишлі, де Сян пливе зелений» із збірки «Зів’яле листя» зазначена вище ріка повторюється шість разів, 
що надає експресивності та стилістичної значущості цьому потамоніму: «В Перемишлі, де Сян пливе зелений, 
/ Стояв на мості я в важкій задумі». [12, c. 74]; а також безпосередню емоційну прив’язаність автора до цієї 
ріки: «І я згадав одно оповідання. / Що тут над Сяном від народа чув» [12, c. 74]. Зрештою, спогади письмен-
ника носять дещо автобіографічний відтінок, адже закарпатський край можна вважати його рідним [1], тому 
й пейзажні описи місцевості, передані крізь призму його власних спостережень, не таять в основі вигаданої 
реальності: «Зима була, замерз зелений Сян, / І по блискучім ледовім помості / Гладкий протерли шлях му-
жицькі сани».; «Юрба народа вийшла / Над Сян, гули веселі розговори».; «За Сяном ось на полі сніговому 
/ Щось зачорніло, дзвоники бренчать, / Копита стукають о змерзлу землю»[12, c. 74]. З метою показу свого 
дещо контрастного ставлення до водного об’єкту вкінці вірша Франко І. Я. персоніфікує ріку: «Лиш Сян за-
булькотів неначе д’явол, / І облизався». [12, с. 74].

У стансі «Кожда кичера в млі» згадується річка, що протікає в українських Карпатах, на Буковині і на 
Гуцульщині – Черемош: «Як потік клекотить! / Як гуде Черемош! / Щось таємнеє душу гнітить, / Якихсь дум 
обігнаться не мож».[12, с. 124] У зазначеному вище фрагменті перехресного римування бачимо, що назва ріки 
знаходиться у римованій позиції. А це в свою чергу зумовлює стилістичний акцент на біографічних даних 
письменника, адже вниз за течією Чорного Черемошу знаходиться село Криворівня, давній центр художньої 
обробки металу та шкіри. У цьому селі з 1901 по 1914 рр. щоліта проживав Іван Франко [1]. Вершиною по-
етичної творчості вважається поема «Мойсей». Глибокий і філософський зміст приховано у цьому творі, адже 
це не просто віршована компіляція біблійного тексту, але й завуальований начерк про майбутнє українського 
народу, про взаємини вождя і народу в процесі наполегливого шукання «обітованої землі», про майбутні 
сили мас, здатних висунути із свого середовища в процесі революційного руху проводирів, що приведуть 
до перемоги. Саме у цій поемі часто зустрічаються потамоніми Ніл та Йордан, що пояснюється прив’язкою 
до релігійного першоджерела, яке Франко І. Я. взяв за основу. Оскільки Ніл – ріка, що тече через западину у 
вапняковому плато на ділянці між Асуаном та Каїром, а Йордан – ріка на Ближньому Сході, яка бере початок 
у підніжжя гори Хермон, протікає через озеро Кінерет та впадає у Мертве море, простежуємо хорологію на 
контекстуальних прикладах: «Тут ще піски й червоні, як ржа, / Голі скелі Моава, / Та за ними синіє Йордан, 
/ І діброви, й мурава» [11, c. 33], а також зауважити географічну відповідність можна на прикладі цієї цита-
ти: «Отся срібная стрічка – Йордан, / В Мертве море впадає; / Близько устя його Єрихон / Бродового жадає» 
[11, c. 83]. Порівняння персоніфікованого водного об’єкту із міфічною істотою, що заманює подорожуючих 
в небезпеку з допомогою міражів – фата-моргана – бачимо на прикладі цього уривку: «Сорок літ сапфіровий 
Йордан / І долина пречудна / Їх манили й гонили, немов / Фата-морґана злудна» [11, c. 34]. Знову повертаємось 
до літературної локації: «Бач, як сунеться плем’я твоє, / Як Йордан переходить, / Єрихон добуває і скрізь / У 
річках крови бродить» [11, c. 84]; оскільки Ніл завершує строфу риторичних запитань, з метою підтримання 
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римованого стилю поеми назва ріки вжита з дещо пом’якшеним закінченням: «Для спокою їх потім водив / По 
йорданськім поділю? / Семилітнім їх голодом гнав / Аж над береги Нілю?»[11, c. 42]. Простежуємо перегук із 
сюжетом з Біблії на контекстуальних прикладах, котрі сповнені прямих стилістичних порівнянь: «Через гори 
полинуть, як птах, / Йордан в бризки розкроплять, / Єрихонськії мури, мов лід, / Звуком трубним розтоплять». 
[11, c. 95], а також: «І жахались, що мимо всіх праць, / І знущань, і катовань, / Той Ізраїль росте та росте, / Як 
та Нілова повінь». [11, c. 54] та: «Знали всі, фараон і жерці, / Що той дуб і ті гнилі – / Се Ізрайля двана<д>цять 
колін, / Розбуялих на Нілі». [11, c. 54] Франкове внутрішнє патріотичне свідоме ставлення зауважуємо у цьо-
му уривку: «Та хоч би край Йордана мені / Зараз трупом упасти, / Щоб в обіцянім краю лише / Старі кости 
покласти» [11, c. 62].

У віршованому оповіданні-казці східного мотиву «Абу-Касимові капці» зустрічається ріка Тигр, що про-
тікає в ріка у Пд.-Зх. Азії, в межах Туреччини, частково на кордоні Сирії з Туреччиною та Іраном, а також в 
Іраку. Бере початок в Східному Таврі на сході Туреччини; перетинає плато Джезіре і значну частину Месопо-
тамської низовини Біля міста Ель-Курна (Ірак) зливається з річкою Євфрат, утворюючи річку Шатт-ель-Араб, 
що впадає в Перську затоку. Франко І. Я. впродовж цієї розповіді називає ріку не лише Тігром:»Він за вуха 
капці шнуров / Міцно враз оба зв’язав, / Взяв на плечі, мов колоду, / І над річки Тігра воду / В тихих думах по 
манджав». [9, c. 28], а й Тігрісом: «Недалеко мав манджати: / Близько від його кімнати \ Бистрий Тігріс шумно 
плив». [9, c. 28]. Окрім цього автор вказує на містичність цього водного об’єкту: «Капці, капці, каро божа! / 
Що за демон з Тігру ложа, / З дна річного вас добув?» [9, c. 36]; та його магічний вплив на місцевих жителів: 
«Аж коли повечоріє, / З Тігра холодом повіє, / Люд гуляє – по дахах» [9, c.40]. Простежуються непрямі вказів-
ки на розміри описаної ріки: глибина – «Ось три дні собі минули. / Ніччю рибаки тягнули / Невід в Тігрісі по 
дні» [9, c. 29], та ширина – «Через Тігріс перебравсь / І тоді вже шахом-махом, / Не стежками, ані шляхом, / В 
чисте поле він попхавсь» [9, c. 75].

У елегії «Весно, ти мучиш мене!» потамонім Дністер вжитий один раз із прямим значенням третьої за до-
вжиною ріки в межах України, що протікає на південному заході України та в Молдові: «Бачу, як чайкою ти 
колихаєшся над глибиною, / Як над широким Дністром гнешся лозою к воді. / Весно, ти мучиш мене! Мілі-
онами кольорів, тонів, / Ліній і творів кричиш: воля, і рух, і життя!» [12, c. 142]. 

«Святовечірня казка» із збірки «Давнє і нове» налічує три потамоніми: Дністер, Дніпро та Дон. Варто за-
значити, що Дніпро – третя за довжиною й площею басейну ріка Європи, найдовша ріка України. Назва річки 
«Дніпро» вперше трапляється в літературних пам’ятках першої половини IV століття нашої ери. Походить 
від давньосхідноіранського «велика річка». До того часу річка мала давньогрецьку назву Борисфен, що озна-
чає «той, що тече з півночі». Предки українців, давні східні слов’яни, називали її Славутичем («син слави»); 
римляни називали річку Данаприс [4]. А Дон – річка в Європейській частині Росії. Її притока Донець частково 
проходить по території східної України. Отож, знову бачимо прагнення письменника окреслити свою Бать-
ківщину, свій «чудний край» на прикладі цього уривку: «Отсерідня моя! Отсе моя держава, / Мої терпіння всі, 
моя будучність, слава: / Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ, / Отсе, сини мої, мій чудний рай – для вас!» 
[10, c. 18]

У поетичному творі «Св. Іван і розбійник» зустрічається потамонім Дунай – друга за довжиною і площею 
басейну ріка Європи (після Волги). Етимологія лексеми дунай походить з праслав’янського *Dunajь, яке ко-
рінням сягає кельтсько-латинського Dānuvius (Dānubius), що означає назву верхньої течії Дунаю і споріднене 
з авестійським dānu – річка, давньоіндійським dānu – «текуча річка», осетинським dоn – «річка» (Етимоло-
гічнй словник української мови: у 7 томах, том 2). Цей онім використовується у значенні узагальненого обра-
зу ріки у текстах українських замовлянь [5]. Сучасну назву річці дали кельти, що мешкали тут в 1-й половині 
I тисячоліття до н. е. Дунай отримав свою назву Danuvius (бистра вода) від кельтських слів danu (швидкий) 
та vius (вода). У І.Я. Франка цей потамонім позначає конкретний географічний об’єкт, а не сакральну модель 
світу замовлянь: «Тихо-тихо Дунай воду несе, / Ще тихше рік за роком лине. / Рік за роком лине, пролинає, / 
Не варта учитель до Ефесту» [10, c. 39].

У «Великих роковинах» згадуються такі потамоніми, як Дніпро: «Вколо нас реве Дніпро / І клекоче Не-
наситець, / Кам’яне гризе ребро». [10, c. 48], а також Буг та Сян. Оскільки два з них ми уже розглянули вище, 
варто зазначити, що За́хідний Буг (Буг) – річка в Україні, Білорусі та Польщі. Назва походить від індоєв-
ропейського кореня *bheug(h) – «гнути, згинати», етимологічно споріднене з праслов’янським інфінітивом 
*bъgati – «вигинати, закручувати» та з праслов’янським коренем *bag- // *bog- // *bug- із реконструйованим 
значенням «затоплене місце; течія, потік», споріднене з праслов’янським іменником *bag-no – «багно, боло-
то». Це вказує на особливості гідроландшафту ріки з великою кількістю закрутів та заболочених місць [13]. 
Використання потамонімів у цьому уривку вказує швидше на масштабність описаної події: «Гей, тих десять 
тисяч іскор, / То був, браття, той підпал, / Що підняв страшну пожежу / Аж до Бугу й Сяну вал» [10, c. 48].

Висновки. Отож, як бачимо, розглянуті потамоніми належать не лише території Батьківщини Франка І. Я., 
а й інших країн. Це пояснюється тим, що життя письменника було сповнене подорожей, а його погляди були 
широко масштабними й прогностичними. 
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аКтуальні проблеми сучасного переКладознавства
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ÜBERSETZUNGSBEZOGENE REPRÄSENTANZ DES MAKROKONZEPTS PORTRÄT 
 IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LITERARISCHEN TEXTEN

Статтю присвячено репрезентації та відтворенню макроконцепта ПОРТРЕТ у німецькомовних худож-
ніх текстах. Наводяться приклади репрезентації та відтворення макроконцепта ПОРТРЕТ та висвітлюєть-
ся проблема перекладу портретної семантики.

Ключові слова: макроконцепт ПОРТРЕТ, засоби перекладу, репрезентант, іменник, комбінаторні зв’язки, 
концептуальна семантика, мова перекладу, мова оригіналу.

Статья посвящена репрезентации макроконцепта ПОРТРЕТ в немецкоязычных художественных тек-
стах. Приводятся примеры репрезентации и передачи в украинском языке макроконцепта ПОРТРЕТ и расс-
матривается проблема перевода портретной семантики.

Ключевые слова: имя существительное, макроконцепт ПОРТРЕТ, комбинаторные связи, концептуальная 
семантика, репрезентант, способы перевода, язык оригинала, язык перевода.

The article focuses on the representation of PORTRAIT macroconcept in German fiction texts. The representation 
and transmission of PORTRAIT macroconcept is exemplified and the problem of portrait semantics translation is 
highlighted.

Key words: combinatorial links, conceptual semantics, noun, PORTRAIT macroconcept, representative, source 
language, target language, ways of translation. 

Die Beschreibung des Äußeren und die Wiedergabe der porträtierenden Lexik in literarischen Texten kommen 
dank der spezifischen Organisation der Sprachmittel in der Ausgangssprache und der Zielsprache zum Ausdruck. Die 
Aufgabe des Übersetzers besteht in diesem Zusammenhang in der richtigen Wiedergabe der vom Autor geschaffenen 
Porträtbeschreibung einer zu porträtierenden Person. Dank dem Gebrauch der treffenden zielsprachigen Sprachstruk-
turen kann der Übersetzer die charakterisierende Beschreibung der Person mittels der porträtierenden Lexik adäquat 
wiedergeben, indem er geeignete übersetzungsbezogene Wege wählt [1, s. 101]. 

Die übersetzungrelevante Untersuchung der konzeptuellen Semantik PORTRÄT in der Bedeutungsstruktur der 
lexikalischen Einheiten und die Analyse der möglichen Sprachmittel ihrer Wiedergabe scheinen daher aktuell zu sein. 
Die konzeptuelle Semantik PORTRÄT kann auf Grund der Vielfältigkeit ihrer sprachlichen Repräsentanz zu einem 
sogenannten Makrokonzept PORTRÄT organisiert werden. Das Vorhandensein solch einer konzeptuellen Semantik 
in der semantischen Struktur der lexikalischen Einheiten einer Ausgangssprache kann einen wesentlichen Einfluss auf 
die Bestimmung der Übersetzungswege dieser Lexik ausüben.

Die Wiedergabe des Makrokonzepts PORTRÄT kann auf verschiedenen Sprachebenen erfolgen: 
1) auf der lexikalischen Ebene (mit Hilfe der Spracheinheiten Substantiv, Adjektiv und substantiviertes Adjektiv 

für die Wiedergabe des statischen explizierten und implizierten Porträts; mittels des Verbs, Adverbialpartizips und 
Partizips für die Wiedergabe des dynamischen explizierten und implizierten Porträts); 

2) auf der syntaktischen Ebene (für die Wiedergabe der Semantik des Porträts auf Grund der Valenzverbindungen 
von Wortarten [10, s. 251]). 

Eine übersetzungsbezogene Übersicht über die kategoriale Semantik der das Makrokonzept PORTRÄT reprä-
sentierenden Wortarten ergibt folgende Ergebnisse. Berücksichtigt man die allgemeine Charakteristik der Lexik aus 
semantischer Sicht, so ist es zu betonen, dass die Bedeutung im Rahmen der linguistischen Semantik Ende des 20. 
Jahnhunderts als intellektuell-emotionales sowie psychisches Wesen bezeichnet wird [2, s. 68]. 

Im Rahmen der kognitiven Linguistik wird die Bedeutung von der kognitiven Semantik als eine mentale Erscheinung 
betrachtet, die mit dem Verfahren des Empfangs, der Speicherung und der Bearbeitung von Informationen im menschli-
chen Gehirn verbunden ist [10, S. 239]. Dabei wurde die Bedeutung im Rahmen der linguistischen Semantik als eine von 
der Wortart getragene Information oder als eine dynamische Hierarchie der Prozesse in der Sprach- und Denktätigkeit 
eines Menschen betrachtet, in dem es um den statischen und dynamischen Aspekt der Bedeutung geht [2, s. 68]. 

Übersetzungsrelevant ist auch die These der kognitiven Semantik, dass eine und dieselbe Tatsache der Wirklich-
keit abhängig von der Art ihrer Profilierung und Basis ihrer Semantisierung [10, S. 239] verschiedene Entsprechungen 
sowohl in einer als auch in den anderen Sprachen hat. Das Wort die «Nase» verfügt zum Beispiel aus der Sicht der 
linguistischen Semantik über die Bedeutung eines «Körperteiles, der sich am Gesicht befindet», während es aus der 
kognitiven Sicht wegen der Verwandtschaft dieser zwei Wörter («Nase» und «Gesicht») dank seiner linguistischen 
Bedeutung eine Vorstellung von demselben «Gesicht» aktiviert und den Begriff «Porträt» aktualisiert. 

Berücksichtigt man den Gedanken, dass das menschliche Wissen über die Gegenwart in Form von Konzepten 
abgebildet wird und dass ein Mensch konzeptuell denkt [6, s. 25], muss ergänzt werden, dass die Bedeutung auch eine 
konzeptuelle Komponente aufweist und sich auf eine prototypische Kategorie stützt, die in verschiedenen Kontexten 
aktiviert wird [10, s. 239]. Das mentale Gebilde PORTRÄT ist deshalb als eine Universalkategorie zu betrachten. Die 
wichtigste Aufgabe für die Übersetzung ist es, die sprachlichen Mittel für die Wiedergabe dieses mentalen Gebildes 
festzulegen.
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Da die Semantik einer lexikalischen Einheit beim Sprechen aktualisiert wird, erfolgt ihre Verbalisierung regel-
mäßig durch Spracheinheiten. Auf Grund der Untersuchung der das mentale Gebilde PORTRÄT repräsentierenden 
Spracheinheiten lässt sich betonen, dass diese Spracheinheiten durch zwei Wortgruppen und deren Äquivalente dar-
gestellt werden: 1) gegenständlichen (Substantiv) und 2) kennzeichnenden (Verb, Adjektiv, Adverb und einige Subs-
tantivgruppen) [2, s. 113]. Das Substantiv wird als Bezeichnung der Gegenstände und das Adjektiv als deren Merkmal 
angesehen [5, s. 110]:

Mit ihren schlanken dunkelbraunen Fingern, von 
denen jeder einzelne aussah wie eine winzige, schlanke, 
rosenköpfige, leicht gebrechliche und dennoch kräftige 
Frau, umklammerte sie das Gläschen [15, s. 150].

Своїми тонкими, смаглявими пальцями, 
кожен з яких виглядав, як крихітна, струнка, 
рожевоголова, ламка і, попри те, міцна жінка, 
тримала вона чарку [9, s. 230].

Wie das Beispiel veranschaulicht, sind Finger / пальці Gegenstand, schlank / тонкий, dunkelbraun / смаглявий, 
winzig / крихітний, schlank / стрункий, rosenköpfig / рожевоголовий, gebrechlich / ламкий, kräftig / міцний 
sind dessen Merkmale und das Verb umklammern bedeutet die kennzeichnende Handlung «fest umfassen» / «міцно 
тримати» [12, s. 815].

Da jede Wortart für den Ausdruck eines «eigenen» Hauptkonzepts steht, ist die Bewahrung ihrer konzeptuellen 
Semantik bei der Übersetzung von grundsätzlicher Bedeutung; für das Substantiv ist es das Konzept der Gegenständ-
lichkeit, für das Verb – das Konzept der Handlungsfähigkeit, und für das Adjektiv und Adverb – das der Beschreibung 
einer Sache, eines Vorganges oder Zustandes [5, s. 137]. Das Substantiv gilt als eine «nominative Komponente der 
Personenbeschreibung» und fixiert in erster Linie statische, darunter auch anatomische Eigenschaften, wie Körper-
teile, Gesichtszüge, Eigenart der Kleidung, Merkmale des Alters, die zu den Bestandeilen des sogenannten statischen 
Porträts zugezählt werden. [11, s. 16]: 

1. Körperteile
1. Seine harte Nasenwurzel stieß gegen die Luft, es 

sah aus, als wollte sie dem Angesicht einen Weg bahnen 
[15, s. 209].

1. Його тверде перенісся розтинало повітря, і 
виглядало це так, ніби це обличчям він прокладає 
собі шлях [9, s. 313].

2. Ein neuer, großer Schildpatt kamm hielt ihren 
dichten, schwarzblau schimmernden Haarknoten zu-
sammen [15, s. 142].

2. Її густе волосся, що вилискувало гарно, аж 
синьо, скріплював новий черепаховий гребінь [9, s. 
219].

3.…, und in genau diesem Augenblick nahm der klei-
ne Mann mit dem Irokesen haarschnitt meinen Arm… 
[13, s. 293]. 

3.…, але у цей момент чоловік з ірокезом на 
голові взяв мене за руку… [3, s. 150]. 

2. Nationale Zugehörigkeit
4. Unter den Judengesichtern, die ich Tag für Tag 

in der Hahnpaßgasse auftauchen sehe, kann ich deutlich 
verschiedene Stämme unterscheiden, … [14, s. 13].

4. Серед єврейських облич, які з дня у день 
траплялися мені перед очі на Півнячій вулиці, я 
безпомильно міг визначити, хто до якого клану 
належить; … [7, s. 11].

5. Aber sie waren nicht so geschätzt wie Sameschkin, 
der Zigeuner [15, s. 184].

5. Але їх цінували не так, як Самешкіна, цього 
цигана [9, s. 277].

6. Darin saß an manchen Tagen neben dem Eich-
meister Eibenschütz der Wachtmeister der Gendarme-
rie Wenzel Slama [15, s. 129].

6. У певні дні в цьому візку поряд із айхмістром 
Айбеншютцом сидів і вахтмістр жандармерії 
Венцель Слама [9, s. 200].

 
 3. Kleidung
7. In den Kleidern legte er sich aufs Bett so wie einst 

während der Manöver [15, s. 182].
7. Як був у одязі, повалився на ліжко, як колись, 

під час маневрів [9, s. 272].
8. Der Verleger stand vom Boden auf, klopfte sich 

den Staub von den Hosen…[13, s. 292]. 
8. Видавець піднявся з підлоги, обтрусив пилюку 

зі штанів … [3, s. 149].
 
Die porträtierende Lexik stellt in den angeführten Beispielen die Repräsentanz des statischen Porträts in den 

deutschsprachigen Texten dar und veranschaulicht zugleich dessen Übersetzung ins Ukrainische. Nach den Gesetzen 
der kombinatorischen Semantik, deren Aufgabe in der Erforschung von Regeln und Voraussetzungen der semanti-
schen Valenz von lexikalischen Einheiten anhand ihrer gemeinsamen Merkmale besteht [10, s. 250], verfügen diese 
lexikalische Einheiten über die Möglichkeit, semantische Verbindungen zu schaffen und damit Modelle der syntak-
tischen Valenz zu bilden. Es sei betont, dass das Substantiv als eine selbständige Wortart [10, s. 194] auch über die 
Möglichkeit verfügt, anhand seiner syntaktischen und lexikalischen Valenz in semantische Verbindungen mit anderen 
Wortarten einzutreten [10, S. 57], was für die Substantive in der Funktion eines Ausdrucksmittels von Makrokonzept 
PORTRÄT völlig relevant und daher auch übersetzungsbezogen ist.

Da die Funktion der Spracheinheiten in einem Text durch Frequenz, Verbreitung und Valenz bezeichnet wird [4, s. 
7], weisen diese Beispiele auf die kombinatorische Potenzen des Substantivs bei der Repräsentanz von Makrokonzept 
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PORTRÄT darauf, dass das Substantiv nicht nur durch den bestimmten und unbestimmten Artikel näher bezeichnet 
wird, sondern auch durch ein Pronomen, das sich an der Stelle des Artikels befindet [8, s. 85, 97, 108]. In den ange-
führten Beispielen sind das die Possessivpronomina sein und ihr, die als Determinative gelten [4, s. 7]. Sie beziehen 
sich auf die Zugehörigkeit des Gegenstandes sowie auch eines der Körperteile einer porträtierenden Person und auf 
die Konzeptsphäre des Makrokonzeptes PORTRÄT.

Die untersuchten Textsequenzen zeugen davon, dass das vor dem Substantiv stehende Adjektiv in der Regel die 
qualitativen Eigenschaften eines Gegenstandes aus drückt [5, s. 133] und die Rolle eines Bewertungsprädikats [2, 
s. 122] spielt. Die lexikalisch-semantischen Gruppen, die aus dem Possessivpronomen, Adjektiv und Substantiv (P 
+ Adj + N) oder dem Adjektiv mit dem Substantiv (Adj + N), zwei Adjektiven und dem Substantiv (Adj + Adj + 
N), dem Possessivpronomen, Adjektiv, Adverb, Partizip sowie dem Substantiv (P + Adj + Adv + Pz + N) bestehen, 
drücken das Makrokonzept PORTRÄT auf der syntaktischen Ebene aus: seine harte Nasenwurzel, ein neuer, großer 
Schildpattkamm, ihr dichter, schwarzblau schimmernder Haarknoten. Im Übersetzungs pro zess ist die Kombination 
dieser Wortverbindungen wegen einer Reihe der angewandten Übersetzungsverfahren geändert, wie z.B.:

1. Satzteilumstellung (Beispiel 2);
2. Wortartwechsel (Beispiele 2,4);
3. Generalisierung Beispiel 2);
4. Sinnentwicklung (Beispiel 3).
Bei der Übersetzung der porträtierenden Lexik besteht daher eine prinzipiell wichtige Aufgabe – einerseits, in der 

Wiedergabe ihrer Semantik in der Zielsprache und, andererseits, in der Einhaltung der inneren Form des Ausgangs-
textes. Die übersetzungsrelevante Analyse der Repräsentanten vom Makrokonzept PORTRÄT aus kognitiver Sicht 
zeigt, dass der Übersetzer bei der Wiedergabe der porträtierenden Lexik, die für die Realisierung des Makrokonzeptes 
PORTRÄT dient, folgende zwei Übersetzungsverfahren anwenden könnte: 

– die wortwörtliche Übersetzung, wenn die Zielsprache über eine passende Entsprechung verfügt (siehe Beispiele 
1, 5, 7, 8) und

– der Gebrauch unterschiedlicher Übersetzungsverfahren, [1, S. 101], wenn die Änderung der inneren Form des 
Ausgangstextes für den Übersetzer aussichtslos scheint. 
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