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ПРОЦЕС ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ 
В ДІЄСЛОВАХ ІЗ ВІДОКРЕМЛЮВАНИМ ПРЕФІКСОМ 
AUF- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVI СТ.

Стаття присвячена дослідженню процесу граматикалізації в дієсловах із відокремлю-
ваним префіксом auf- у німецькій мові XVI ст. У синхронічних студіях немає однозначного 
потрактування дієслів із відокремлюваними елементами в німецькій мові, які визначають як 
складні слова, префіксальні дієслова, фраземи, розглядають як одиниці синтаксичного рівня 
через властивість першого елемента відокремлюватися та займати позицію в кінці про-
стого або головного речення. Для подолання неоднозначності ці дієслова слід досліджувати 
на більш ранніх етапах розвитку німецької мови.

Становлення дієслів із відокремлюваними префіксами відбувається за участі грамати-
калізації. Дослідження особливостей граматикалізації дієслів із відокремлюваним префіксом 
auf- у німецькій мові XVI ст. дозволило нам виявити зміни в семантиці й побудові цих мовних 
одиниць. За допомогою застосування критерію подібності значення обох частин дієслів із 
відокремлюваними префіксами й слів, від яких вони походять, визначено зміни, які відбулися 
у всій конструкції, та встановлено статус першого елемента. З’ясовано, що такі дієслова 
є складними словами, якщо auf- зберігає локативну семантику. Набуваючи абстрактнішого 
значення, auf- перетворюється на префікс. Більшість досліджених дієслів займають про-
міжне місце між складними словами й префіксальними утвореннями. Встановлено, що гра-
матичне значення розвинулося на основі префіксів зі значенням «інтенсивності виконання дії 
або її здійснення в повному обсязі». Твірна основа дієслів із префіксами, які мають граматичне 
значення, зберегла свою первинну семантику. Процес граматикалізації відбувається повільно. 
Доказом цього є також випадки роз’єднаності auf- від дієслова в контактній позиції в німець-
кій мові XVI ст., що є нетиповим для сучасної німецької мови. Розвиток граматичного зна-
чення в auf- ускладнює також ідіоматизація твірної основи.

Ключові слова: граматикалізація, відокремлюваний префікс auf-, складні слова, префік-
сальні утворення, граматичне значення, ідіоматизація твірної основи.

Постановка проблеми. Еволюція мовних 
одиниць відбувається нерівномірно, що приво-
дить до існування в мові явищ, які привертають 
увагу лінгвістів суперечливим характером своїх 
властивостей. Прикладом цього є дієслова з від-
окремлюваним елементом прислівниково-при-
йменникового походження в німецькій мові, які 
в науковій літературі отримали низку дефініцій: 
дієслова з партиклями [15], напівафіксами [5], 
власне префіксальні дієслова [10], складені слова 
[1] тощо. Неоднозначне потрактування цих мов-
них одиниць зумовлено тим, що «останнім часом 
основна увага в лінгвістичних розвідках сфо-
кусована на синхронічному описі явищ і проце-
сів <...>», як справедливо зауважує Л. В. Щигло 
[6, с. 181]. Однак застосування суто синхроніч-
ного підходу в таких випадках не дає можливості 
зрозуміти природу мовних одиниць, які перебу-
вають на проміжному етапі свого розвитку. Тож 

ґрунтовне вивчення цих дієслів потребує їхнього 
дослідження на більш ранніх етапах розвитку 
німецької мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дієслова з відокремлюваним елементом при-
слівниково-прийменникового походження вчені 
визначають як «нестійкі композити» [20, c. 5, 33], 
дієслова з префіксами [10], напівафіксами [15], 
фраземи [17], фразеологічні словосполучення [2] 
тощо. Деякі лінгвісти відносять їх до синтаксич-
них утворень через властивість першого елемента 
відокремлюватися та займати позицію в кінці 
речення: Die Schüler schreiben den Satz auf.

Можливість роз’єднання частин дієслів у кон-
тактній позиції за допомогою частки zu чи пре-
фікса ge- також слугувала аргументом їхньої при-
належності до синтаксичного мовного рівня: Die 
Schüler haben den Satz aufgeschrieben. Der Satz ist 
aufzuschreiben [22, с. 8–9].
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Й. Целлер визначав ці дієслова як синтаксичні 
утворення, хоча відношення між дієсловом і від-
окремлюваним елементом науковець порівню-
вав із таким, що є типовим для твірної основи 
й зв’язаної афіксальної морфеми, яка може міс-
тити інформацію про категорію всього похідного 
слова й характер структурного зв’язку між двома 
складниками. Завдяки своїй структурній конфі-
гурації, зафіксованій на рівні лексичної форми, 
дієслова з відокремлюваними елементами можуть 
одночасно поводитися і як синтаксичні сполу-
чення, і як слова [27, c. 200–203].

На думку В. Штернефельда, дієслова з дис-
тантним розташуванням складників не можна 
вважати абсолютно синтаксичним явищем. Від-
окремлювана частина утворює з дієсловом одне 
ціле, однак певний елемент може приєднуватися 
до вершини й у морфології. Така властивість при-
таманна, наприклад, зв’язаним препозитивним 
морфемам [26, c. 329–332].

І. Є. Анічков стверджував, що такі дієслова 
займають проміжне місце між словосполученнями, 
з якими вони схожі за побудовою та походять від 
них, і складними словами. На відміну від останніх, 
до складу досліджуваних дієслів входять не мор-
феми, а слова. Такі мовні одиниці науковець назвав 
складеними словами [1, c. 155–159]. В. П. Недялков  
стверджує, що дієслова з відокремлюваним пер-
шим елементом, що співвідноситься з приймен-
ником, за способом творення форм належать до 
змішаного способу. Їм властиві риси як складених 
слів, так і похідних [4, c. 276–277].

М. Д. Степанова зазначила такі риси відокрем-
люваного елемента, назвавши його напівафіксом:

– формальний збіг з основою вільного кореня;
– етимологічний зв’язок зі словом, від якого 

походить;
– збільшення продуктивності;
– семантична схожість зі словом, від якого 

утворився напівафікс, згідно з більшим чи мен-
шим ступенем переосмислення [5, c. 529].

Зазначені властивості свідчать про те, що напів-
афікси становлять проміжний варіант між части-
ною складного слова й афіксами. Тож поняття 
«напівафікс» є ще одним доказом того, що діє- 
слова з відокремлюваним елементом прислівни-
ково-прийменникового походження мають розгля-
датися як мовні одиниці, становлення яких триває 
й донині. А вивчення цього явища в німецькій 
мові XVI ст. уможливлює детальний розгляд осо-
бливостей його розвитку, оскільки в цей час вияв-
лено конструкції, типові для сучасності, й такі, 
що вживалися в мові на попередніх етапах.

Суперечливим є також питання щодо процесів, 
які беруть участь у творенні дериваційних афік-
сів. К. Леман вважає, що формування дієслівних 
префіксів є словотворенням [18, c. 90–91]. Проте 
в німецькій мові граматичні показники мно-
жини іменників розвинулися саме з деривацій-
них суфіксів [3, с. 90–93]. Таким чином, під час 
формування словотвірних морфем лексикалізація 
може перейти в граматикалізацію. Для того, щоб 
набути рис грамеми, афікс має зазнати більшої 
абстрактизації. У процесі розвитку граматичне 
значення (далі – ГЗ), яке набув афікс, може стати 
абстрактнішим, ніж попереднє.

У становленні дієслів із відокремлюваними 
префіксами беруть участь лексикалізація та гра-
матикалізація. На користь цього твердження свід-
чать випадки формування ГЗ у деяких випадках 
у перших прислівниково-прийменникових еле-
ментах цих утворень.

Постановка завдання. Мета статті – виявити 
зміни в семантиці й побудові дієслів із відокрем-
люваним префіксом auf- у німецькій мові XVI ст., 
досліджуючи перебіг процесу граматикалізації 
таких мовних одиниць.

Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання відповідних завдань:

– проаналізувати зміни в локативній семан-
тиці елемента auf- у німецьких дієсловах XVI ст.;

– встановити взаємозв’язок між значенням 
auf- і словотвірним статусом таких дієслів;

– простежити особливості формування гра-
матичного значення в префіксі auf- у німецьких 
дієсловах XVI ст.;

– з’ясувати специфіку побудови дієслів  
із відокремлюваним префіксом auf- у німецькій 
мові XVI ст.

Виклад основного матеріалу. У давньоверх-
ньонімецькій і середньоверхньонімецькій мові 
слово ūf вживалося як прислівник і приймен-
ник і мало значення «вгору», «вперед» [16, c. 29; 
19, c. 241; 21, c. 58]. Саме таку семантику елемент 
auf- успадкував у XVI ст. від цих мовних одиниць. 
Однак у процесі розвитку auf- поступово втра-
чає первинне значення. У результаті вживання 
дієслова, від якого залежить auf-, із суб’єктами 
й об’єктами, які позначають абстрактні поняття, 
у відокремлюваному елементі виникають певні 
зміни. У ньому можуть навіть співіснувати 
декілька значень, об’єднаних в одне ціле. Тому 
вивчення семантики дієслова й auf- потребує вста-
новлення, наскільки змінилися первинні значення 
елемента прислівниково-прийменникового похо-
дження та твірної основи. Для з’ясування типу 
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словотворення, до якого належать ці мовні оди-
ниці, до кожного випадку їхнього вживання засто-
совано критерій подібності значення [13, c. 37]. 
Таким чином визначаємо характер зв’язку від-
окремлюваного елемента й слова, від якого він 
утворився.

Під час аналізу виявлено, що, виражаючи «рух 
вгору», auf- зазвичай є композитом (1). У випадку, 
коли auf- вказує на «рух вперед, за кимось або 
один за одним», конструкція перебуває на етапі 
перетворення на префіксальне дієслово (2):

(1) Der Arzt reckt ihn in der Zangen auf und 
spricht <...> [25].

(2) Der Einsiedel:
Ein folck gem andern wirt vffston,
Ouch ein rych wider das ander sträben 

[11, с. 1054–1055].
У дієслові aufrecken (1) auf- передає лише 

«рух вгору». Твірна основа зберегла семантичний 
зв’язок із дієсловом recken [9, c. 578]. В утворенні 
aufstehen (2) auf-, окрім «руху вперед», містить 
також «інтенсивність дії», отже є напівідіомою, 
як і stehen [21, с. 844].

До композитів належать конструкції, в яких 
auf- позначає «розміщення чогось на чомусь або 
напрямок згори донизу» (3):

(3) Mann: Die Bruch die will ich da aufhenken,
darnach die Hälmlein ziehn vorab,
wer unter uns den Vorstreich hab [24].
Дієслово аufhenken (3) є складним словом, оскільки 

обидва складники співвідносяться з мовними одини-
цями, від яких утворилися [21, c. 387, 401].

Auf- може виражати «нав’язування, доручення 
комусь чогось»:

(4) Prodigus: Ich weis was ich thun wil, Ich wil 
jhne erst mit guten Worten anreden, Wil dann das 
nicht helffen, wil ich jhn bedrewen, Entlich, wil ich 
jhme Drey Fragen auff geben, Was aber das für 
Fragen sein sollen, darauff wil ich noch dencken  
< …> [7, c. 492].

У конструкції aufgeben (4) auf- передає напря-
мок дії на особу, а твірна основа (geben) ідіомати-
зувалася [21, c. 62]. Обидві частини цього утво-
рення в контактній позиції написані окремо, що 
є нетиповим для сучасної німецької мови.

Елемент прислівниково-прийменникового 
походження auf- може позначати «відкриття, 
роз’єднання чогось». У такому разі він здебіль-
шого є напівідіоматичним, отже тяжіє до того, 
щоб набути статусу префікса:

(5) Nickel, ein fränckischer Bawr: <…> Dann 
es hoat sich zugetragen, das ein luhser Schielm aus 
der Stoadt mir meine Laden hoat auffgebrochen, vnd 

alle mein Gezeug vnd Gerehte, vnd woas ich sust 
vor Geldt hoa darein gehett, herausser gestulen, 
vnd wie ichs bin inne worden, bin ich jhme rüsch 
nachgeluffen, vnd hoab jhn erhasschet, das er noch 
ein theil Gezeugs bey jhm gehett hoat, da hoab ich 
jhnen flugs lossen einstecken <…> [8, c. 141].

У дієслові auffbrechen (5) auf- містить зна-
чення «напрямку дії вгору», її «інтенсивності» 
й «повного охоплення нею об’єкта», що перед-
бачає «результат», зокрема зламування замка, 
проникнення злодія в крамницю та крадіжки 
інструментів і цінних речей. На результаті дії 
також наголошено за допомогою часової форми 
перфекта. Мотивувальне слово (brechen) у такому 
контексті є метонімією (перенесення із частини на 
ціле). Тож уся дієслівна конструкція – напівідіома.

Аuf- може виражати «інтенсивність або здій-
снення дії в повному обсязі, що зумовить виник-
нення відповідних наслідків». Конструкції з такою 
семантикою auf- перебувають на етапі перетво-
рення зі складних дієслів на префіксальні:

(6) Johan Clant: So höre ick wal, so wilt jey mey 
so lonen als dat jeger die olden hund wie dat nit mehr 
fort kondt, hengt he en up, so wil jey mey ock dohn 
laten [8, c. 31].

У дієслові aufhengen елемент auf- є напів-
ідіомою, оскільки вказує на «рух згори донизу» 
й «виконання дії до кінця», що спричиняє зни-
щення особи. Твірна основа (hengen) зберегла 
первинне значення [21, c. 387].

Відокремлювана частина auf- може позна-
чати також «зміну стану» (7), «початок дії» (8), її 
«завершення» (9), «результат» (10):

(7) (Cleophas vnd Beysitzer des Gerichts stehen 
auff, vnd treten etwas beyseite) [8, c. 123].

(8) Hans Pfriem:
Den besten Rath den hab ich funden,
Juch, juch, pfeiff auff, mach mir ein Tantz,
Alle Feind hab ich erleget gantz <...> [14, c. 72].
(9) Helchias: Liebe tochter / hör ytz auff  

vom klagn
Dann wir wollen got dein not fürtragn
Der on zweyffel dir wirt helffen aus <...>  

[23, Actus III Scena IV].
(10) Susanna: Ja liebes kind / sey frum / so wirst 

drein kumen
Yhr meyde secht / und räumt fein auff im hause 

<...> [23, Actus II Scena III].
У конструкції aufstehen (7) відокремлюваний 

елемент auf- передає «рух вгору» й «зміну стану», 
тобто є напівідіомою. Твірна основа (stehen) має 
прозору семантику. Префікс аuf- виражає «поча-
ток дії» в утворенні auffpfeiffen (8). У мотивуваль-
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ному слові (pfeifen) помітно первинну семантику. 
Дієслово аufhören (9) є повною ідіомою, оскільки 
в ньому обидва складники втратили зв’язок із 
мовними одиницями, від яких вони походять 
(auf- – «вгору» або «вперед» – і hören). Відокрем-
люваний елемент auf- в auffräumen (10) є ідіо-
мою та позначає «результат дії», після виконання 
якої в домі буде чисто. Другий складник räumen 
співвідноситься зі словом, від якого утворився 
[12, с. 699; 21, с. 64, 66, 646, 844].

Проаналізовані приклади засвідчили, що 
у німецькій мові XVI століття 19,4 % дієслів  
з auf- належать до композитів, 32% – до префік-
сальних утворень, 48,6% займають проміжну 
позицію між цими двома типами словотворення. 
Елемент auf- складних дієслів, як правило, вира-
жає «розміщення чогось на чомусь або напрямок 
згори донизу» й «напрямок руху вгору». Auf- тяжіє 
до перетворення на префікс, позначаючи «рух впе-
ред, за кимось або один за одним», «зміну стану», 
«відкриття, роз’єднання чогось». З виникненням 
в auf- значення «інтенсивності виконання дії або її 
здійснення в повному обсязі» цей елемент посту-
пово стає префіксом. В елементі auf- така семан-
тика може також співіснувати з «результатом». До 
префіксальних утворень належать дієслова, які 
передають виключно «результат дії». Цей статус 
отримали також досліджувані конструкції, в яких 
auf- вказує на «початок дії». «Завершення дії» вира-
жено за допомогою відокремлюваної частини auf- 
дієслова aufhören, що зазнало повної ідіоматизації.

Формування ГЗ зафіксовано в 9,7% конструк-
цій з auf-, в яких перша частина має ідіоматичне 

значення, а твірна основа – пряме. З них 42,8% 
утворень набули ГЗ, у решти цей процес ще три-
ває. Проте розвиток ГЗ ускладнено ідіоматиза-
цією твірної основи.

Висновки і пропозиції. Становлення дієслів із 
відокремлюваним префіксом auf- відбувається за 
участі процесу граматикалізації, оскільки в 9,7% 
префіксальних утворень у префіксі auf- виявлено 
формування граматичного значення. Цьому сприяє 
семантика auf-, що є абстрактнішою, ніж у дієслова.

Елемент прислівниково-прийменникового 
походження auf- поступово втрачає семантичний 
зв’язок зі словом, від якого походить, і набуває 
статусу префікса. В аuf- розвиваються значення 
«інтенсивності виконання дії або її здійснення 
в повному обсязі», на основі яких формується гра-
матичне значення таких утворень. Більшість дієс-
лів з auf- у XVI ст. становлять проміжний варіант 
між складними словами й префіксальними утво-
реннями (48,6%). Це є доказом повільного пере-
бігу процесу граматикалізації. На користь цього 
твердження свідчать також випадки роз’єднаності 
auf- від дієслова в контактній позиції, що є нети-
повим для сучасної німецької мови. Ідіоматизація 
твірної основи, яка відбувається під час взаємодії 
семантик складників досліджуваних мовних оди-
ниць, також ускладнює розвиток граматичного 
значення в auf-.

Перспективи подальшого дослідження поля-
гають у вивченні особливостей перебігу процесу 
граматикалізації в дієсловах із відокремлюваними 
елементами прислівниково-прийменникового 
походження в німецькій мові XVIII ст.
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Bakumenko O. O. PROCESS OF GRAMMATIСALIZATION IN VERBS WITH SEPARABLE 
PREFIX AUF- IN THE GERMAN LANGUAGE OF THE XVIth CENTURY

The article deals with the research of the process of grammaticalization in verbs with the separable prefix 
auf- in the German language of the 16th century. There is no consensus on the definition of German verbs 
with separable elements in the synchronic studies. Such verbs are defined as compound words, prefixed verbs, 
phrasemes. They are also considered as syntactic units due to the ability of the first element to separate 
and take a position at the end of a simple sentence or main clause. These verbs should be studied in the earlier 
periods of the development of German language to clear up the ambiguity.

The evolution of separable verbs involves grammaticalization. The study of peculiarities of grammaticalization 
of verbs with the separable prefix auf- in the German language of the 16th century allowed us to reveal changes 
in semantics and structure of these units. We determined the changes in the whole construction and ascertained 
the word status of the first component of such verbs by using the criterion of the similarity of the meaning 
of both parts of the separable verbs and that of the words from which they were derived. It was found out that 
separable verbs can be viewed as compound words when auf- preserves its locative semantics. Auf- turns 
into prefix when its meaning becomes more general. Most researched verbs with auf- can be located between 
compound words and prefixed verbs. It was revealed that the grammatical meaning developed based on 
prefixes with such meanings as “intensity of the action or even its full implementation”. The word stem of verbs 
with prefixes with grammatical meaning preserved its original meaning. The process of grammaticalization 
proceeds slowly. This can be proved by the cases of atypical for modern German separability of the verb 
and auf- in the contact position in the language of the 16th century. The formation of grammatical meaning in 
auf- is complicated due to idiomatization of а verbal stem.

Key words: grammaticalization, separable prefix auf-, compound words, prefixed verbs, grammatical 
meaning, idiomatization of а verbal stem.


