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Анотація. У статті досліджуються ономатопоетичні німецькі та угорські 

дієслова мовлення, утворені від звуконаслідування тварин. Цілий ряд цих 

дієслів мають у зіставлюваних мовах спільну семантику та вживання. 

Проведене дослідження свідчить про те, що ономатопи функціонують у мовах 

різних сімей.  Особливістю цих дієслів є також те, що вони вживаються у 

переносному значенні і характерні здебільшого для розмовної мови. Більшість 

із них характеризуються високою мірою експресивності.

         Summary.This article deals with onomatopoeic German and Hungarian verbs

of  speaking made by imitating sounds produced by animals. A number of these verbs

have common semantics and usage in the comparative languages.  The conducted

research indicates that  onomatopoetic words  function in the languages of different

language families.  Also the peculiarity of these verbs is  that they are used in  the

transferred meaning and are mostly characteristic of colloquial speech. Most of them

are characterized by a high degree of expressiveness.
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         Однією із найбільших лексико-семантичних груп є дієслова мовлення. У

мовознавстві наявна досить значна кількість публікацій, які торкаються дієслів

мовлення  сучасної  німецької  та  інших  мов  [Агапій  2000;  Сколотова  1969;

Юсип-Якимович  2007].  Однак  цілий  ряд  питань  залишаються  ще  не

дослідженими.  Це,  зокрема,  стосується  проблем  мовних  універсалій,  які  є

надзвичайно багатогранними і дієслова мовлення дають великі можливості для

їх  всебічного  дослідження.  В.Н.  Ярцева  вказує  на  те,  що  справді  існують



значення,  які  можна  знайти  в  багатьох  мовах  [Ярцева  1974,  22].    Тільки  у

зв’язку із загальним можна виділити окреме. А це означає, що саме універсалії

допомагають виділяти закономірності, які діють в обмежених рамках і типові

для тієї чи іншої мовної групи. 

Ця стаття  присвячена контрастивному дослідженню дієслів мовлення на

матеріалі  двох  різносистемних мов.  Німецька  мова  належить  до  германської

групи  мов,  а  угорська  —  до  фіно-угорської.  Стаття  є  продовженням  студій

автора, які виконані на матеріалі німецької мови [Ладченко 2008;  Ladtschenko

2009].  Предметом  дослідження  є  дієслова  мовлення,  утворені  від

звуконаслідування тварин, які вживаються передусім у розмовній мові, оскільки

мають переносне значення. Цілий ряд цих дієслів мають у зіставлюваних мовах

спільну семантику та вживання. 

Актуальність дослідження випливає із наявності значної кількості дієслів

цієї  ЛСГ,  багатогранністю їх  семантики  та  вживанням у  мовленні  німців  та

угорців. Дієслова та приклади на їх  вживання записані від носіїв німецької і

угорської мов та зі словників [Девкин 1994; Мюллер 2005; Duden: 2003; Halász

1970].

Дієслова  мовлення  мають  свої  специфіку.  Семантика  великої  кількості

дієслів мовлення піддається вмотивуванню. Це, зокрема, дієслова, утворені за

допомогою зіставлення людського мовлення зі звуками, що утворюють тварини,

птахи, людина та предмети і явища навколишнього світу. В. І.  Гінка їх називає

lautmalende Wörter (Schallwörter),  вказуючи на  те,  що в  цьому випадку існує

прямий природний зв’язок між значенням і звуковим комплексом [Гінка 2005,

22-23]. У сучасній лінгвістиці вживається термін ономатоп (ономатопи), а наука,

яка вивчає ономатопи,  – ономатопоетика. 

За  допомогою  звуконаслідування  утворюються  різні  частини  мови,  але

найбільш  продуктивним  цей  спосіб  —  при  творенні  дієслів.  Дослідниця

ономатопів  українських  говорів  Карпат  Ю. В.  Юсип-Якимович зазначає,  що

ономатопея,  реалізована в  похідних дієсловах, – абсолютна фоносемантична

універсалія,  оскільки ономатопи функціонують у мовах різних сімей [Юсип-

Якимович  2007,  4].   Наступною  особливістю  цих  дієслів  є  те,  що  вони



вживаються  у  переносному  значенні.  Більшість  із  них  характеризуються

високою мірою експресивності.

Для  передачі  негативного  змісту,  зневажливого  ставлення  до  мовлення

вживається звуконаслідування тварин, особливо хижих. Ці дієслова виражають

підсилення  негативних  значень  аж  до  грубого  та   навіть  вульгарного

забарвлення.  Метою  такого  перенесення  значень  є  емоційний  вплив  на

співбесідника. Ця група дієслів нараховує відносно значну кількість лексем і

характерна для обох мов. Наведемо такі паралелі: 

brummen –  1. ричати,  ревіти,  мукати (ведмідь,  корова,  жук);  в угорській

мові -  dörmögni (medve),  morogni (kutya),  zümmögni (bogár,  meh),  búgni (bogár);

2.  гарчати,  бурчати  на  когось; anbrummen/aufbrummen -  rámordulni valakire.

Наприклад:  

Er brummt heute jeden an, weil er schlechte Laune hat.- Ma mindenkire morog,

mert rossz kedve van.  Він сьогодні на всіх бурчить, тому що у нього поганий

настрій.

blaffen/bläffen; klaffen/kläffen - csaholni, ugatni, vakkantani  - csaholni, ugatni

(kutya); аnblaffen (ankläffen)  - 1. гавкати (собака); 2. накричати на когось;

anblaffen -  megugatni valakit,  ráugatni /rámordulni/ráförmedni valakire.

Наприклад, у реченнях:

Der Hund blafft jeden an,  der über den Hof geht.  –  A  kutya  mindenkire

ráförmed, aki átmegy az udvaron. Собака гавкає на всіх, хто йде по подвір’ю.

Was blaffst du mich so an?  Kannst du mir das nicht in einem anderen Ton

sagen?- Miért förmedsz rám annyira? Nem tudod nekem más hangnemben mondani?

Що ти на мене так гавкаєш? Ти не можеш мені це сказати іншим тоном?

brüllen –  1.  горлати,  ревіти (ведмідь,  корова);  2.  гаркати  на  когось;   в

угорській мові - ordítani/bőgni, bömbölni  (tehén); anbrüllen  - ráorditani valakire.

Наприклад:  

Was brüllst du mich so an? - Miért morogsz rám annyira?  Що ти на мене так

гарчиш?

bellen –  1. гарчати (собака,  вовки);  2.  гавкати на когось,  вилаяти когось,

репетувати;   в  угорській  мові  -  ugatni   (kutya,  farkas);  anbellen -  megugatni



valakit, ráförmedni, ráripakodni  valakire. Наприклад:

Wenn sie so weiter bellt, verliert sie ihre ganze Kundschaft. – Ha továbbra is így

fog ugatni,  elveszíti  az  összes  vevőjét.   Якщо вона і  далі  так репетуватиме,  то

втратить  усіх  своїх  покупців.  Wie erdreistet sie sich,  fremde Menschen so

anzubellen!  –  Hogy vette a bátorságot így ráförmedni  az idegenekre!  Як  вона

наважилася так вилаяти чужих людей!

anheulen/heulen – 1. вити (собаки, вовки, шакали); 2. репетувати, гримати;

anheulen -  ráüvölteni,  vonyítani valakire (kutya,  farkas);  anknurren/knurren -  1.

гарчати (собака); 2. бурчати; knurren – morogni  (kutya), dörmögni (kutya, medve);

anknurren - rámordulni valakire  (kutya); anmurren/murren – 1. гарчати (собака); 2.

бурчати на когось; murren - morogni  (kutya), anmurren - rámordulni valakire. 

Приклади на вживання:

Manchmal knurrt er über das schlechte Essen,  manchmal über das Wetter. -

Néha a rossz étel miatt, néha pedig az időjárás miatt morog. Іноді він бурчить через

погану їжу, іноді – через погоду.

У прямому та переносному негативному значеннях уживаються дієслова

„шипіти, пирхати, сичати“, які утворені від звуконаслідування кішки, змії та

деяких птахів:

anfauchen/fauchen –1. шипіти, пирхати (кішка) 2. нагримати, накинутися на

когось; угорське fújni (macska). Наприклад:

Was ist mit dir los? In der letzten Zeit kannst du gar nicht ruhig sprechen, du

fauchst  nur.  -  Mi  történt  veled?  Az  utóbbi  időben  nem  is  tudsz  már  egyáltalán

nyugodtan beszélni, csak fújsz. Що з тобою трапилось? Останнім часом ти зовсім

не можеш спокійно розмовляти, ти тільки шипиш.

anzischen –  1.  сичати на когось (гуска, лебідь, змія);  2.  шикати, сикати на

когось;  в угорській мові два дієслова:  rásziszegni,  ráfújni valakire (lúd,  hattyú,

kígyó). Наприклад:

Der Schwan hat mich böse angezischt.  A hattyú  haragosan rámfújt.  Лебідь

сичав  на  мене  сердито.  Sie zischte ihre Mutter an. Ráfújt az anyjára.  Вона

засичала на свою маму.

Ряд  дієслів походять від звуконаслідування овець, кіз і жаб: 



bähen/  bläken (blöken)/  mähen –  мукати,  бекати;   meckern -  бурчати,

скиглити;  quaken -  кумкати,  квакати,  крякати.  Вони утворені  від вигуків,  які

утворюють ці тварини: bäh – 1. звуконасл. овець; 2. вираження зневаги і огиди;

від  bäh походить  bähen;  mäh –  звуконасл.  овець і  баранів;  від  mäh походить

mähen. В угорській  мові наявні  такі  ж дієслова.  Німецькому  bäh відповідає

угорське bé: bähen/ bläken (blöken)  - bégetni, bőgni, ordítani, üvölteni  (tehén, juh,

bárány). Ці дієслова  – синоніми  в обох мовах як у прямому, так і у переносному

значеннях. Наприклад:

Das Schaft blökt.-  A bárány béget.  Вівця мукає/бекає.

Das  Kind  bläkt  schon  wieder.-   A  gyerek  már  megint  bőg. Дитина  знову

пищить.

Від німецького  meck та угорського  mek (звуконаслідування кіз) походить

відономатопоетичне  дієслово,  яке  є  абсолютною  універсалією:  meckern

(угорське  mekegni)  –  бурчати,  скиглити (з  середньоверхньонім.  Mecke -

Ziegenbock – козел, цап). Наприклад:  

Die Ziegen meckern.- A kecskék mekegnek. Кози мекають.  Er hat immer etwas

zu meckern. -  Neki  mindig mekegnie  kell  valamiért.   Він  завжди повинен щось

скиглити.

Від  meckern/mekegni утворені  два  іменники,  які  як  в  німецькій,  так  і  в

угорській   розмовній  мові  мають  зневажливе  значення  і  високу  ступінь

експресії:  der Meckerer/mekegő   –  той,  хто  завжди  бурчить;   die Meckerei/

mekegés – бурчання.

Такою ж універсалією є дієслово, утворене від звуконаслідування жаби та

качки,  яке  у  переносному  значенні  не  вживається  у  грубому  стилі:  quak

(угорське kvák) – 1. звуконасл. жаби і качки; quaken  (quakeln)/ kvákogni (kacsa,

béka)  –  квакати,  крякати;   2.  перенесене,  зневажливе  значення:   говорити

неприємно,  надоїдливо.  В  угорській  мові  наявне  ще  одне  ономатопоетичне

дієслово, утворене таким же способом: brek –звуконаслідування жаби, від якого

походить brekegni (béka) із цим же значенням. Наприклад:



Im Teich quakten die Frösche.  -   A tócsában kvákogtak a békák.  У ставку

крякали жаби.  Der kann quaken,  so viel er will.-  Annyit kvákoghat,  amennyit csak

akar.  Він може крякати, скільки  хоче.

Від  звуконаслідувального  вигуку  походить  в  обох  мовах  дієслово

miauen/nyávogni -  нявкати,  яке  позначає  невиразне  мовлення  і  не  має

зневажливого значення:  miau/nyáv –  вигук,  звуконаслідування кішки;   miauen

(Katze/macska) – нявкати:

Die Katze miaute. - A macska nyávogott. Кішка нявкала.  Der Kleine miaut wie

ein Kater. -  A kicsi úgy nyávog, mint egy kandúr.  Малий нявкає, як кіт.

Деякі дієслова мовлення утворені від назв тварин або їх частин тіла. Вони

у розмовній мові вживаються у негативному,  зневажливому значенні.      Від

розмовних дієслів der Maul, die Schnauze, угорське pofa (паща, морда) походять

дієслова  maulen/anmaulen,  schnauzen/anschnauzen, угорське pofázni (бурчати,

буркотливо, грубими словами виражатися, нагримати на когось), наприклад:

Maul nicht, Junge!-  Ne pofázz, fiam! Не бурчи, хлопче.

Від  іменника  das  Ferkel,  угорське  malac  (порося)  утворене  розмовне

дієслово ferkeln, угорське malackodni (1. опороситися; 2. говорити непристойно)

зі значенням „робити брудні зауваження“:

Warum hören Sie ihm zu, wenn er ferkelt?- Miért figyel rá,ha csak malackodik?

Чому Ви його слухаєте, адже він говорить непристойно?

Уживання  звуконаслідування  птахів  не  має  такої  міри  зневажливого

ставлення  до  мовлення,  як  перенесення  процесів  звукоутворення  тварин  на

мовлення людей:  gackeln/gackern/kakeln  (кудкудакати). Всі ці  варіанти одного

дієслова утворені від вигуку  gack, gack, який позначає кудкудакання курей. У

цьому значенні вживається угорське дієслово  kotkodácsolni,  а дієслово  gágogni

позначає ґелготіння гусей і походить також від вигуку гусей gá. У переносному

значенні німецькі та угорські  дієслова є синонімами і означають „теревенити,

пліткувати“. Наприклад:

Die Mädchen sitzen auf der Bank und gackeln. -  A lányok a lócán ülnek és

kotkodácsolnak.  Дівчата сидять на лавці і теревенять.   Sie haben immer etwas zu



gackeln.  -  Nekik mindig van miről kotkodácsolni.  У  них  завжди  є  про  що

пліткувати.

У прямому значенні  німецькому    дієслову  schnattern відповідають два

угорські  дієслова:  schnattern –  1. ґелготіти  (гуси); крякати  (качки);  2.

торохтіти,  базікати,  пащекувати;  в  угорській  мові  два  дієслова:  gágogni

(ludak)  і  hápogni (kacsák).  У переносному значенні семантика німецького та

угорських  дієслів не відрізняється: 

Sie schnatterte unaufhörlich, ich hörte ihr schon gar nicht mehr zu. – Megállás

nélkül  hápogott,  már  nem is  hallgattam többet. Вона  безперервно  торохтіла,  я

більше її зовсім не слухав.

Іноді  дієслова від звукоутворення  птахів  виражають позитивні  емоції  у

розмовному мовленні,  як,  наприклад,  balzen,  угорське dürögni  „токувати“   та

turteln,  угорське  turbékolni  „воркувати,  воркотати“  (голуби). У  обох  мовах

токування та воркування птахів переноситься на мовлення закоханих:

Guck mal, wie die beiden balzen.-  Nézd, hogy dürögnek együtt! Подивись-но,

як  обоє  воркують.   Das  Pärchen  hielt  Händchen  und  turtelte.  –  A  párocska

kézenfogva turbékolt. Парочка тримала ручки і воркувала.

У  словотворенні  німецьких  дієслів  мовлення  дуже  продуктивними  є

префікси, які можуть змінювати перехідність дієслова. Якщо кореневе дієслово

неперехідне,  то префікс  надає йому перехідності.  Ця особливість характерна

для ономатопоетичних дієслів із префіксом an- : brüllen – anbrüllen; brummen –

anbrummen; bellen – anbellen; fauchen – anfauchen; heulen – anheulen; murren –

anmurren;  maulen –  anmaulen;  kläffen –  ankläffen;  schnauzen –  anschnauzen.  У

більшості  угорських  дієслів  вживається  префікс  rá:  ráugatni,  rámordulni,

ráförmedni,   ráripakodni,ráüvölteni,  ráordítani (valakire). Значення  німецьких

дієслів  anmaulen і  anschnauzen  передається угорським  pofázni (valakivel),  яке

вживається без префікса. Наприклад:

Na,  was gibt es denn,  was brüllst du so,  war jemand schlecht zu dir? -  Was

brüllst du mich so an?!-Na, mi van, miért üvöltesz annyira, rossz volt hozzád valaki?

Miért ordítasz rám annyira? Ну, що ж трапилось, що ти на мене так ричиш, хтось



тобі щось заподіяв?  Die Kinder werden dauernd angeschnauzt.  -  Egész idő  alatt

ripakodnak a gyerekekre. На дітей весь час бурчать.

На основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що дієслова, які

утворені  за  допомогою  зіставлення  людського  мовлення  зі  звуками,  що

утворюють тварини та  птахи, наявні як у німецькій, так і в угорській мовах і

мають спільні риси, передусім у вживанні. У  ряді випадків ономатопоетичні

німецькі та угорські дієслова подібні за своїми фонетичними ознаками. А це  в

свою чергу  дає  можливість  вважати  більшість  досліджених  дієслів  мовними

універсаліями.
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