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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Натепер вивчення експресивного синтаксису у художньому прозовому тексті 

відбувається на межі дискурсної стилістики та функційного синтаксису. 

Структурний та функційний підходи до експресивного синтаксису текстів 

німецькомовного художнього дискурсу спроможні розкрити його прагматичний 

потенціал для передачі розмаїтих емоційно-експресивних значень через 

письменницькі інтенції та їхню синтаксичну маркованість. Експресивність як 

лінгвістична категорія перебуває у всебічному дослідженні на всіх рівнях мови. 

Упродовж тривалого часу лінгвістичні студії зосереджують свою увагу на 

аналізі категорії експресивності (Ш. Баллі, B.B. Виноградов, Н.В. Гуйванюк, 

А.П. Загнітко, В.М. Маслова, В.М. Телія, В. Фляйшер, В.К. Харченко, В.Н. Цоллер, 

В.А. Чабаненко, В.І. Шаховський, З. Яр), утім ця проблема досі сповна нерозв’язана. 

Інтенсивно досліджується емотивна конотація (М. Гішлер, А. Дамазіо, Ю. Емінг, 

Н.Г. Іщенко, В.І. Кушнерик, А.П. Мартинюк, У. Меес, Г.І. Приходько, Н. Фріс, 

В.Н. Цоллер, М. Шварц-Фрізель, З. Яр). Частково напрацьована експресивність у 

синтаксисі на матеріалі різних мов (Ш. Баллі, Н.В. Гуйванюк, М. Луккаінен, 

Г.Ф. Плетт, Б. Совінскі, Б. Тошович, В.А. Чабаненко). Вагомі студії додаткового 

увиразнення у художньому тексті через експресивний синтаксис, який анґажує 

процеси метафоризації та метонімізації (Л.Р. Безугла, Р. Дірвен, Т.Є. Кіс, Г. Курц, 

Дж. Лакофф, П.В. Прохорова, В.М. Телія, В.К. Харченко). 

Поряд з синтактико-стилістичними одиницями виразовість художнього тексту 

(далі ХТ) забезпечує графічна маркованість (Т.О. Антохіна, І.А. Бехта, В. Россман). 

Актуальність наукового дослідження зумовлюється з’ясуванням структурних і 

функційних механізмів синтаксичної структурації, мультиекспресивної експлікації 

та імплікації синтаксичної одиниці в німецькомовному постмодерністському 

прозовому тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття з позицій парадигми 

функціоналізму сучасних мовознавчих студій. Вивчення експресивного синтаксису 

під кутом зору його структурної та функційної специфіки – новий ракурс цієї 

проблеми, який сприятиме подальшому усвідомленню стратегій і тактик художнього 

комунікування й осмисленню впливу німецькомовної постмодерністської культури 

на естетику експериментального художнього мовомислення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках тематичного плану Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича на кафедрі германського, загального і порівняльного 

мовознавства. Тема дисертації відповідає комплексній науковій тематиці кафедри 

„Семантичні, синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць у 

германських мовах” (протокол № 2 від 23 лютого 2011 року, номер 

держреєстрації 0111U003620). Тему дисертації затверджено вченою радою цього ж 

вузу (протокол № 3 від 28 лютого 2013 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає в аналізі структурно-функційних асектів 

експресивного потенціалу синтаксичних одиниць німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту через розкриття його архітектоніко-

композиційної, синтаксичної та функційної специфіки відповідно до ієрархії мовних 

рівнів художнього прозового тексту в контексті його системоцентричності, 

антропоцентричності та витлумаченні його як холістичного цілого. 
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Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– узагальнити напрями та здобутки міждисциплінарного вивчення статусу 

конструкцій експресивного синтаксису та лінгвостилістичної системи 

німецькомовного постмодерністського прозового тексту; 

– напрацювати методологічний алгоритм дослідження синтактико-стилістичних 

маркерів експресивного синтаксису у німецькомовному постмодерністському 

прозовому тексті; 

– описати типологію одиниць експресивного синтаксису у німецькомовному 

постмодерністському прозовому тексті;  

– розкрити шляхи та способи структурного та функційного ранжування 

експресивних маркерів синтаксичних одиниць німецькомовного постмо-

дерністського прозового тексту; 

– з’ясувати структурні паттерни синтактико-стилістичних маркерів у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті;  

– окреслити парадигму функційних маніфестацій стилістичного потенціалу 

експресивних маркерів синтаксичних одиниць німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту. 

Об’єкт дослідження складають одиниці експресивного синтаксису у 

німецькомовному постмодерністському художньому прозовому тексті. 

Предметом дослідження є структурні та функційні особливості експресивного 

потенціалу синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському 

художньому прозовому тексті. 

Матеріалом дослідження слугують тексти романів німецькомовних 

письменників-постмодерністів старшого (Гюнтер Грасс „Mein Jahrhundert”, Зігфрід 

Ленц „Der Mann im Strom”, Стен Надольний „Ein Gott der Frechheit”, Отфрід 

Пройслер „Krabat”, Анжеліка Шробсдорф „Du bist nicht so wie andere Mütter”, Патрік 

Зюскінд „Das Parfum”) та молодшого покоління (Томас Бруссіг „Helden wie wir”, 

Даніель Кельманн „Ruhm”, Франсіс Мор „Flashback Ost”, Інго Шульце „Handy 

Dreizehn Geschichten in alten Manier”, Уве Телькамп „Der Eisvogel”, Уве Тімм 

„Halbschatten”). З уваги на літературно-критичну думку, критерієм розмежування 

німецькомовного постмодернізму на тексти романів старшого та молодшого покоління 

(К. Бірнстіль 2012; В. Вельш 2008; Ґ. Ґрабес 2004, І.С. Роганова) є еволюційна зміна 

моделі форми художнього текстотворення за допомогою новітніх (електронних) 

засобів письма (І.А. Бехта). Аналітичний корпус має 4385 контекстологічних 

фрагментів тексту. Загальна кількість матеріалу дослідження налічує 2066 сторінок. 

Методи дослідження. Методика дослідження зумовлена метою та завданнями 

праці і ґрунтується на засадах комплексного застосування загальнонаукових: аналізу 

та синтезу – для відбору релевантного теоретичного матеріалу; індуктивно-

дедуктивного методу – для спостереження, опису та класифікації експресивних 

синтаксичних одиниць. Висвітлення аспектів структури, функції літературно-

художнього тексту у ракурсі вивчення його синтаксичного ранжування, основаних 

на методиці структурно-функційного, контекстуально-ситуативного, інтерпре-

тативного аналізу проходить з використанням таких лінгвістичних методів: 

дескриптивний метод – для опису всіх етапів дослідження; метод словникових 

дефініцій – для з’ясування структури значення емоційно-експресивних одиниць; 
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інтерпретаційно-текстовий метод – для опису смислів, актуалізованих 

синтактико-стилістичними маркерами; статистичний метод – для підрахунку 

частоти вживання синтактико-стилістичних маркерів; кількісний метод – з метою 

встановлення повторюваності, співвідношення; семантико-синтаксичний аналіз – 

для виявлення синтактико-стилістичних експресивних маркерів. У праці 

застосовано прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації, систематизації. 

Наукова новизна дослідження полягає у визнанні функційної парадигми 

методологічно пріоритетною основою при структурно-синтаксичному описі 

сучасного прозового тексту та його макросистемний аналіз. У дисертації вперше 

систематизуються експресивні засоби основних синтаксичних одиниць 

німецькомовного постмодерністського художнього тексту: словосполучення, 

речення, складне синтаксичне ціле, задля того аби у рамках запропонованого 

структурно-функційного підходу розглянути експресивність синтаксичної одиниці 

як наслідок процесів метафоризації, метонімізації, імплікації, узагальненого 

повтору, парцеляції, включення, переміщення і метасимволізації. 

Наукову новизну узагальнено в таких положеннях, винесених на захист: 

1. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному 

постмодерністському художньому прозовому тексті зумовлений естетикою письма 

та запереченням узвичаєного традиційного. Міждисциплінарне вивчення статусу 

конструкцій експресивного синтаксису на межі класичної та дискурсної стилістики 

цього типу тексту доводить експериментальність його синтактико-стилістичної 

організації задля  досягнення максимальної виразності і впливовості на читача. 

2. Структурний та функційний підходи до вивчення синтаксичних одиниць 

експресивного синтаксису сформували методологічний алгоритм дослідження 

синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису у німецькомовному 

постмодерністському художньому прозовому тексті, що дало можливість вивчити 

семантичну структуру цього типу тексту та провести стилістичний аналіз у двох 

ракурсах: від засобів до функцій і від функцій до засобів, оскільки обидва підходи 

вивчають процес забезпечення експресивності в тексті загалом. 

3. Основною одиницею експресивного синтаксису у німецькомовному 

постмодерністському художньому прозовому тексті є синтактико-стилістичний 

маркер (ССМ) – одиниця, яка забезпечує виразність мовлення, маркуючи 

синтаксичні конструкції як структурно, так і функційно. Основні синтактико-

стилістичні маркери експресивного синтаксису є результатом прийомів редукції, 

експансії та зміни порядку слів. Діапазон аналізу експресивного синтаксису 

проходить на мікроструктурному (словосполучення, речення) та макроструктурному 

(фрагмент тексту) рівні, а також у їх симбіозі. 

4. Нормована синтаксична організація прозового тексту у німецькомовному 

постмодерністському дискурсі стає експериментальною, аструктурною, нелінійною 

завдяки ранжуванню експресивних маркерів синтаксичних одиниць, а їх вибір 

залежить від завдань та мети, які переслідує автор, і функцій, що роблять художнє 

мовлення експресивно насиченим. Форма синтаксичної структури стає 

пріоритетнішою за її зміст.  

5. Структурний аналіз одиниць експресивного синтаксису у німецькомовному 

постмодерністському прозовому тексті здійснено крізь призму експансія, редукції та 
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зміни порядку слів вихідної моделі речення. Експансія синтаксичної структури 

представлена двома видами: експансія – розширення структури шляхом лінійного 

збільшення кількості одиниць, які входять до неї, і експансія – ускладнення 

структури шляхом уведення в групу головних членів речення додаткових одиниць. 

До синтактико-стилістичних маркерів розширення структури відноситься 

граматичний повтор, лексичний повтор і лексико-граматичний повтор; 

синтактико-стилістичний маркер ускладнення структури – парантеза. Редукція 

синтаксичної структури пов’язана з замовчуванням, еліпсом, парцеляцією). 

Синтактико-стилістичний маркер інверсія, виокремлення та винесення за рамки – є 

результатом зміни порядку слів вихідної моделі речення. 

6. Процеси метафоризації, метонімізації, імплікації та метасимволічності 

створюють стилістичний потенціал експресивних маркерів синтаксичних одиниць 

німецькомовного постмодерністського прозового тексту, виконуючи низку 

основних і допоміжних функцій експресивного синтаксису, зокрема: експресивно-

граматичну (сегментувальну), характерологічну, композиційно-зображальну, 

інтонаційно-ритмічну, функцію логічного виокремлення. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

її висновки та узагальнення є внеском у дискурсну стилістику та функційний 

синтаксис. Результати дослідження поглиблюють розуміння експресивності 

художнього мовлення, сприяють розвиткові теорії дискурсної стилістики. 

Запропоновані у роботі підходи сприяють розширенню знань і уявлень щодо теорії 

експресивності синтаксису художнього мовлення. Отримані результати можуть бути 

застосовані у теоретичних курсах стилістики німецької мови (розділи „Стилістика 

тексту”, „Стилістичні маркери мовлення”, „Засоби образності: тропи та їх види”) і 

теоретичної граматики (розділ „Синтаксичні конструкції”, „Стилістичний синтаксис”), 

у спецкурсах з теорії дискурсу та текстології. Окремі результати можуть виявитися 

корисними при напрацюванні навчально-методичних матеріалів з інтерпретації тексту 

для студентів-германістів, а також для написання курсових і магістерських робіт. 

Концепція наукового аналізу сприятиме поглибленню розуміння культурної 

специфіки мовленнєвої дії та вдосконаленню компетенції спеціалістів, які вивчають 

німецьку мову як іноземну. 

Особистий внесок здобувача полягає у зборі фактичного матеріалу, 

систематичному описі та аналізі одиниць експресивного синтаксису, здійсненні 

кількісного та статистичного аналізу ССМ, інтерпретації отриманих результатів, 

вивченні одиниць експресивного синтаксису на мікро- та макротекстовому рівні. 

Усі праці написано одноосібно, за винятком однієї, де авторові належить ідея, 

аналіз фактичного матеріалу та основне розв’язання проблеми. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорена на засіданні 

міжкафедрального лінгвістичного семінару “Текст. Культура. Соціум.” (державний 

реєстраційний номер – 0111U005536) Львівського національного університету імені 

Івана Франка (3 березня 2015 р., протокол № 7 (03) та на засіданні кафедри 

германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (25 березня 2015р., 

протокол № 3). Основні теоретичні положення і результати дисертаційного 

дослідження викладено у доповідях на 5 міжнародних наукових конференціях: 
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„Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття” (Харків, 

2013); „Систематика языка и речевой деятельности” (Іркутськ, 2014); „Мови і світ: 

дослідження та викладання” (Кіровоград, 2014); „Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість” (Острог, 2014); ХХІ Міжнародна науково-практична 

конференція Асоціації українських германістів (Львів, 2014), на 2 всеукраїнських 

конференціях: „Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських 

мов” (Миколаїв, 2013); „Fictional Discourses: in Search of Textual Environment” 

(Chernivtsi, 2013) та на докторантському колоквіумі „Концептуальний простір 

дискурсів: квантитативна когнітологія” (Чернівці, 2014). Окремі результати 

доповідалися також на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2012 – 2015 рр.).  

Публікації. Результати дисертації висвітлено в 12 одноосібних публікаціях та 

1-й у співавторстві, 7 з яких вийшли друком у фахових виданнях з переліку ДАК 

України (2, 66 др. арк.), 2 – фахові міжнародні публікації (0,68 др. арк.), 4 матеріалів 

конференції (0,37 др. арк.) Усього 13 публікацій (3,71 др. арк.). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, cписку джерел ілюстративного 

матеріалу та додатків. Повний обсяг дисертації становить 242 сторінки, основний 

текст – 168 сторінок. Дисертаційна робота містить 6 таблиць, представлених на 6 

сторінках, і 28 рисунків загальним обсягом 25 сторінок. Бібліографія нараховує 316 

позицій, у тому числі 109 джерел іноземними мовами. Перелік джерел 

ілюстративного матеріалу складається з 12 позицій. Текст дисертації доповнюють 19 

додатків, викладених на 42 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність, мету і завдання дослідження, визначено 

його об’єкт, предмет, методи й матеріал дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів, подано дані про апробацію й публікації. 

У першому розділі „Лінгвостилістична система засобів експресивного 

синтаксису німецького постмодерністського тексту” здійснено теоретичне 

узагальнення основних напрямів і здобутків лінгвостилістичної системи засобів 

експресивного синтаксису німецького постмодерністського прозового тексту, 

з’ясовано статус конструкцій експресивного синтаксису в системі синтаксичних 

одиниць (підрозділ 1.1); проаналізовано конструкції експресивного синтаксису у 

художньому прозовому тексті (пункт 1.1.1); виокремлено традиційні маркери 

стилістичного синтаксису (пункт 1.1.2); з’ясовано стилістичні ресурси художнього 

синтаксису (пункт 1.1.2); простежено стилістичний потенціал синтаксичних 

маркерів у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті (підрозділ 1.2), 

їх ранжування (пункт 1.2.1); з’ясовано поняття експресивності та емотивності у 

структурі синтактико-стилістичних одиниць художнього прозового тексту (пункт 

1.2.2) та вивчено функційну дієвість синтактико-стилістичних маркерів у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті (пункт 1.2.3). 

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. розгортається експеримент з технікою 

писемного мовлення, який сміливо руйнує усталені стратегії організації художнього 
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прозового тексту (І.А. Бехта, І.С. Роганова). Сучасний стиль художнього прозового 

тексту позначений новою естетикою, новим ставленням до експресії, емоційним 

запереченням узвичаєного традиційного (В.І. Шаховський, З. Яр). Експерименти в 

художньому прозовому тексті проводяться задля максимального увиразнення та 

впливу на читача і не обходять стороною архітектуру мови – синтаксис. 

Поняття експресивності та емотивності, як складові експресивного 

синтаксису, взаємодоповнювальні, але не тотожні. Емотивність завжди пов’язана з 

вербалізацією власних емоцій, почуттів і є мовною категорією. Дотичне до 

емотивності поняття емоційність, яке відображає психічний стан людини і є біо-

психо-соціальним феноменом (З. Яр). Експресивність – виразна властивість (Дуден). 

На думку М. Дрешера, на першому плані, при аналізі експресивності, перебуває 

сукупність мовних засобів, які служать вираженням емоцій. В основі експресивності 

лежить невідповідність мовних засобів мовним стандартам, саме тому ця категорія 

зумовлена такими чинниками, як образність, інтенсивність (Л.А. Кисельова, 

В.К. Харченко). Вона пов’язана із людською властивістю посилювати виразність і 

впливову силу висловлення та реалізується в постмодерністському 

німецькомовному художньому прозовому тексті через використання авторами 

синтактико-стилістичних і графічних маркерів (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Категорія емотивності та експресивності у ХТ 

У лінгвостилістиці існує низка підходів до диференціації синтактико-

стилістичних одиниць. Стилістично-синтаксичну „домінанту” розглядають в 

арсеналі взаємодії художніх і стилістичних засобів, зате досі існує термінологічний 

дисонанс. Послуговуючись існуючими напрацюваннями Б. Совінскі, Г. Уедінга, 

О.О. Мороховського, нами запропоновано для позначення одиниці експресивності 

на рівні синтаксису термін синтактико-стилістичний маркер (ССМ). Синтактико-

стилістичний маркер – одиниця експресивного синтаксису, яка забезпечує 

виразність мовлення, маркуючи синтаксичні конструкції структурно й функційно. 

Основні синтактико-стилістичний маркери у цьому дослідженні аналізуємо крізь 

призму редукції, експансії та зміни порядку слів у реченні. 

Дієвий потенціал синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису 

у досліджуваному типі текстів забезпечують емотивна, експресивна, волютативна, 

ЕМОТИВНІСТЬ 

(вербалізація емоцій) 

мовна категорія 

ЕМОЦІЙНІСТЬ 

ОЦІННІСТЬ (характер емоцій) 

психологічна категорія 
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прагматична категорія 
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естетична функції. Допоміжними функціями виступають експресивно-граматична 

(сегментувальна), характерологічна, зображальна, композиційно-зображальна, 

інтонаційно-ритмічна, акцентувальна і функція логічного виокремлення. 

У другому розділі „Методологія та методика дослідження одиниць 

експресивного синтаксису німецькомовного постмодерністського прозового 

тексту” обґрунтовано методологію та методику вивчення експресивного 

синтаксису, проведено поетапний аналіз одиниці дослідження. 

На першому етапі за допомогою загальнонаукових методів спостереження, 

індукції та дедукції, аналізу та синтезу проаналізовано релевантний теоретичний 

матеріал вивчення німецького експресивного синтаксису й екстрапольовано його на 

постмодерністське мовлення з його специфічними особливостями.  

Методом суцільної вибірки відбирався матеріал з німецькомовних 

постмодерністських художніх прозових текстів, попередньо розділених на два 

текстових масиви: романи письменників-постмодерністів старшого та молодшого 

покоління, які містять емоційно-експресивні синтаксичні структури. 

На основі напрацювань у галузі стилістики (К.-Д. Бюнтіг, A. Германн-Ройс, К.-

Г. Гьоттерт, Р.M. Meйер) та загальноприйнятих класифікацій у галузі експресивного 

синтаксису запропоновано власну класифікацію синтактико-стилістичних засобів і 

прийомів, які розуміємо як синтактико-стилістичні маркери. На основі методу 

словникових дефініцій (для довідок використовувався Duden Deutsches 

Universalwörterbuch, 2006) створена термінологічна вервечка. На другому етапі на 

підставі стилістично-семасіологічного та стилістично-синтаксичного аналізу 

здійснювався поділ ССМ на три групи (редукція, експансія, зміна порядку слів); за 

допомогою контекстуального аналізу визначалися особливості дієвості засобів 

виразності, частоти і цілей використання ССМ у досліджуваному типі текстів, 

установлювалися тактичні комунікативні наміри авторів-постмодерністів, що 

реалізуються за допомогою емоційної аргументації. 

На третьому етапі дослідження проводився кількісний аналіз для отримання 

кількісних співвідношень ССМ у текстах романів окремого автора і у двох масивах 

(старше та молодше покоління авторів-постмодерністів). Факти кількісного аналізу 

верифікувалися статистичними формулами, зокрема формулою обчислення – 

визначення наявності відповідності чи розбіжностей між розподілом 

спостережливих частот, за допомогою критерію „ 2 ” (В.В. Левицький); коефіцієнта 

спряженості (О.О. Чупрова) – для визначення міри спряженості між двома ознаками. 

На четвертому етапі здійснено аналіз структурних паттернів синтактико-

стилістичних маркерів (підрозділ 3.1) на основі редукції (пункт 3.1.1), експансії 

(пункт 3.1.2), та порушення порядку слів синтаксичної моделі (пункт 3.1.3) 

Здійснено аналіз синтактико-стилістичних маркерів на рівні мікро- та 

макросинтаксису тексту (пункти 3.2.1 та 3.2.2) і в їхньому симбіозі (пункт 3.2.3). 

На п’ятому етапі дослідження увага зосереджувалась на процесуальних 

характеристиках метафоризації, метонімізації, узагальненого повтору, парцеляції, 

включення, переміщення синтаксичних одиниць (пункти 4.1.1 – 4.1.6). Аналізувався 

функційний аспект стилістичного потенціалу експресивно маркованих одиниць 

німецькомвних постмодерністських художніх прозових текстів (підрозділ 4.2) з 

використанням інтерпретативного методу (для тлумачення ССМ), функційно-
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стилістичного аналізу (для вияву функцій одиниць експресивного синтаксису). 

Окремо увагу приділено експресивно-граматичній (сегментувальній) функції (пункт 

4.2.1), характерологічній функції експресивних маркерів синтаксичних одиниць 

(пункт 4.2.2), композиційно-зображальній функції (пункт 4.2.3), інтонаційно-

ритмічній (пункт 4.2.4) та функції логічного виокремлення (пункт 4.2.5).  

Третій розділ „Структура експресивних маркерів синтаксичних одиниць 

німецькомовного постмодерністського художнього прозового тексту” 

присвячено дослідженню структурних паттернів синтактико-стилістичних одиниць 

німецькомовного постмодерністського прозового тексту (підрозділ 3.1). Розглянено 

структурні моделі синтактико-стилістичних маркерів, основаних на редукції вихідної 

моделі речення (пункт 3.1.1). Редукція синтаксичної структури пов’язана з 

опущенням одного або кількох членів речення (Б. Совінскі). До синтактико-

стилістичних маркерів редукції відносимо: апозіопезу (Aposiopese), еліпс (Ellipse), 

парцеляцію (Parzellierung). Усічені та розчленовані синтаксичні конструкції (еліпс, 

замовчування, парцеляція) увиразнюють висловлення, роблять акцент на вагоме, 

спрямовують увагу читача на значення кожного складника, мають додаткове 

семантичне й експресивно-граматичне значення, виражають динаміку.  

Унаслідок аналізу німецькомовного постмодерністського художнього 

прозового тексту отримано такі кількісні показники (рис. 2): 

 

Рис. 2. Відсоткова репрезентація редукції вихідної моделі речення 

Найбільш вживаним маркером експресивності є замовчування (80,39%) – 

випадковий обрив думки чи недоказування до кінця: Ich hatte eine Legende, ich hatte 

meinen ersten konspirativen Auftrag, ich saß schon mit der Stasi an einem Konferenztisch, 

vom bedeutsamen Tuscheln bei der Musterung mal ganz zu schweigen – ich war was viel 

Wichtigeres, Bedeutenderes, Besseres ... (Т. Brussig); Ralf, mein Gott! Ich habe gestern 

probiert, dich ... Ich habe... Ich... (D. Kehlmann). Німецькомовний постмодерністський 

художній прозовий текст наділений експресивною потужністю, яка реалізується 

через еліптичні конструкцій (14,52%): Ein Roman ohne Hauptfigur! Verstehst du? Die 

Komposition, die Verbindungen, der Bogen, aber kein Protagonist, kein durchgehender 

Held (D. Kehlmann); Was brauchen wir schon zu einem gemeinsamen Leben? Ein Bett, 

einen Tisch, zwei Stühle und sehr viel Liebe (A. Sсhrobsdorff). У випадку використання 

еліптичної структури йдеться, насамперед, про особливу форму речення і про мовну 
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економію. За допомогою ССМ парцеляції (5,09%) автор ділить структуру речення на 

кілька інтонаційно відокремлених сегментів: Sie war überhaupt keine äußere 

Kathastrophe, sondern eine innere, und daher besonders peinlich, denn sie blockierte 

Grenouilles bevorzugten Fluchtweg. Sie geschah im Schlaf. Besser gesagt im Traum. 

Vielmehr im Traum im Schlaf im Herz in seiner Phantasie (P. Süskind). 

Експансія синтаксичної структури подана двома видами: експансія – 

розширення структури шляхом лінійного збільшення кількості одиниць, які входять 

до неї, і експансія – ускладнення структури шляхом уведення в групу головних 

членів речення додаткових одиниць (пункт 3.1.2). До синтактико-стилістичних 

маркерів розширення структури відноситься граматичний повтор, лексичний 

повтор та лексико-граматичний повтор. За кількісними підрахунками найбільш 

уживані простий контактний повтор (22,7%): Der Fahrer erklärte Elke die 

verschiedenen Flaggen und T-Shirts und sagte, dass die Schweden ihr Spielerst in zwei 

Tagen hätten und dass Deutschland, wenn alles nach Plan laufe, im Achtelfinale auf 

Schweden treffe, auf Schweden oder England, aber Schweden sei besser (І. Schulze); 

парантеза (21,3%): Ich brauche gar nicht „Erinnert euch!“ zu verordnen, ich weiß – und 

in ein paar Stunden werden auch Sie es wissen –, daß nichts, was irgendeiner tat, das 

System zum Einsturz gebracht hat (Th. Brussig); анафора (17,2%): Aus den Kaminen 

stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den 

Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und nach 

ungewaschenen Kleidern; aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren 

Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, nach 

altem Käse und nach saurer Milch und Geschwulstkrankheiten. Es stanken die Flüsse, es 

stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in den 

Palästen. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meisterfrau, es 

stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank, wie ein Raubtier stank er, und die 

Königin wie alte Ziege, sommers wie winters (P. Süskind). Інші ССМ експансії ужиті 

авторами-постмодерністами у такому відсотковому співвідношенні (рис. 3): 

 
Рис. 3. Відсоткова репрезентація експансії вихідної моделі речення 
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Прийом порушення порядку слів вихідної моделі речення представляють 

синтактико-стилістичні маркери: інверсія Kann ich nicht, mag ich nicht, hab ich 

einfach nicht drauf. (D. Kehlmann); виокремлення: Männer, jüdische natürlich, 

begannen Else den Hof zu machen (A. Schrobsdorff) та винесення за рамки: Mit Maria, 

Mischa und anderen Kiewern war sie in die Westukraine gefahren, zum Kloster von 

Potschajew (I. Schulze). Загалом ССМ порушення порядку слів виявили себе у такий 

спосіб (рис. 4): 

 
Рис. 4. Відсоткова репрезентація зміни порядку слів у реченні 

Дослідження експресивного синтаксису німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту проводилося на мікро- та макроструктурному рівнях (пункти 3.2.1 – 

3.2.2) і в їхній взаємодії (пункт 3.2.3), що сприяло ліпшому вивченню експресивності у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті. Додаткової виразності ХТ 

додають графічні маркери, які у поєднанні з ССМ створюють симбіоз експресивності. 

Наявна і стилістична конвергенція – накладання ССМ [СЛТ]: Warum sagt man mir 

nichts! Warum bin ich immer der Dumme – immer! Immer! IMMER! – obwohl ich fast 

Nobelpreisträger geworden wäre! – (Th. Brussig). Цей фрагмент тексту розглядаємо як 

анафоричний повтор (Warum sagt… Warum bin…), винесення за дужки (Warum bin 

ich immer der Dumme – immer), апанафору (…der Dumme – immer! Immer!) та 

граматичний паралелізм (Immer! IMMER!). Тут фіксуємо емоційну та експресивну 

насиченість прозового тексту, яка досягнута через використання надмірної кількості 

синтактико-стилістичних маркерів, навіть в такому малому фрагменті. 

У текстах німецькомовних постмодерністських романів подибуємо 

висловлення іншими мовами: Ich lag und hörte die Stille.“Kyō mo mie Kyō mo mie-keri 

Fuji no jama!”(U. Timm). З розвитком електронного письма німецькомовний 

постмодерністський прозовий текст стає „оцифрованішим”: +++ AOL Time Warner 

116,34 +++ 12 Technologies 53,21 +++ Yahoo 56,40 +++ Du, ich hab’ nen Freund. – 

Ja, sicher. Klar. Deshalb können wir doch trotzdem. – Nee, du. Ficken is nich. CNN: It’s 

the news. Soldaten und Nomaden. Pu:pushLetItGroove. EU legt Norm für 

Trillerpfeifenkugeln fest. Diesen Weg. Auf den Höhn. Bin ich oft gegangen. Vöglein 
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sangen. Lieder. Excuses for travellers. Suddenly everything fell out of place Suddenly 

everything Suddenly everything… everything… (U. Tellkamp). У цьому фрагменті 

тексту спостерігаємо гру автора з математичними знаками, мовами, мовними 

абракадабрами (Pu:pushLetItGroove). Таке „мовне невігластво” є частотним 

графічним маркером у досліджуваному типі текстів. 

Німецькомовний постмодерністський прозовий текст за структурою – це 

складно структурована гра. Такий почерк структурної організації ХТ властивий 

тільки постмодерністській течії художнього письма. Порушення загальноприйнятих 

класичних норм письма сприяє деформуванню логіки сюжету, цілісності, 

порушенню часових меж, надаючи ХТ експериментаторства й експресивності. 

У четвертому розділі „Функційний аспект стилістичного потенціалу 

експресивних засобів синтаксичних одиниць німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту” здійснено функційний аналіз 

стилістичного потенціалу експресивних засобів синтаксичних одиниць німецького 

постмодерністського прозового тексту. Проаналізовано їх процесуальні 

характеристики (підрозділ 4.1): метафоризацію (пункт 4.1.1), метонімізацію (пункт 

4.1.2), імплікацію (пункт 4.1.3), узагальнений повтор (пункт 4.1.4), парцеляцію 

(пункт 4.1.5), переміщення (пункт 4.1.6). 

У процесі метафоризації початкове значення висловлення розширюється чи, 

навпаки, звужується, тобто сміливо говоримо про зміну семантичного значення 

(Т. Іклер). Якщо за структурою метафори бувають прості, поширені та ускладнені, 

то за змістом метафори поділяють на такі підвиди: персоніфікацію, алегорію та 

синестезію (Н. Наер). Персонофікація – олюднення неживих істот чи предметів: 

Baldini stand fast ehrfürchtig auf und hielt sich das Taschentuch noch einmal unter die 

Nase. »Wunderbar, wunderbar…« murmelte er und schnüffelte gierig, es (das Parfum) hat 

einen heiteren Charakter, es ist lieblig, es ist wie eine Melodie, es macht gute 

Laune…Unsinn, gute Laune. […] Die zweite Regel sagt: Das Parfum lebt in der Zeit; es 

hat seine Jugend, seine Reife, und sein Alter (Р. Süskind). П. Зюскінд олюднює 

парфуми, надаючи їм людського характеру та змальовує фази земного „живого 

життя”. Алегорія – заміна первинного за аналогією на вторинне смислове значення, 

особлива форма персоніфікації абстрактних понять та ідей: All das könnte er tun, 

wenn er nur wollte. Er besaß die Macht dazu. Er hielt sie in der Hand. Eine Macht, die 

stärker war als die Macht des Geldes, oder die Macht des Terrors oder die Macht des 

Tode…(Р. Süskind). Синестезія – поєднання двох різних відчуттів з новим поняттям. 

У художньому тексті синестезія використовується з метою підсилення поняттєвих 

вражень: Er dachte, dies sei nur eine Etappe auf dem Weg in immer noch reinere Lüfte, 

und er drehte sich im Kreise und ließ den Blick seiner Nase über das gewaltige Panorama 

des vulkanischen Ödlands streifen… (Р. Süskind). 

Метафора нерідко виходить за рамки окремого речення, охоплюючи 

композиційно-синтаксичні структури та цілий прозовий текст. Так, у наступному 

фрагменті метафора розвивається в розгорнений образ, який охоплює цілий 

фрагмент тексту: Oder wie jener Zeck auf dem Baum, dem doch das Leben nichts 

anderes zu bieten hat als ein immerwährendes überwintern. Der kleine hässliche Zeck, der 

seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt, um der Außenwelt die geringstmögliche Fläche 

zu bieten <…> Der Zeck, der sich extra klein und unansehnlich macht <…> Der einsame 
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Zeck, der in sich versammelt auf seinem Baume hockt, blind, taub und stumm, und nur 

wittert, jahrelang wittert, meilenweit, das Blut vorüberwandernder Tiere, die er aus eigner 

Kraft niemals erreichen wird. Der Zeck könnte sich fallen lassen. Er könnte sich auf den 

Boden des Waldes fallen lassen, mit seinen sechs winzigen Beinchen ein paar Millimeter 

dahin und dorthin kriechen und sich unters Laub zum Sterben legen, es wäre nicht schade 

um ihn, wieß Gott nicht. Aber der Zeck, bockig, stur und eklig, bleibt hocken und lebt und 

wartet <…> So ein Zeck war das Kind Grenouille (Р. Süßkind). П. Зюскінд метафоризує 

свого персонажа, порівнюючи його з кліщем / der Zeck і присвоюючи йому епітети, 

притаманні звірам, паразитам, мікроорганізмам. 

На відміну від метафори, де відбувається перенесення явищ і назв через 

схожість, в основі метонімії та її різновидів лежить обмін двох термінів з різних 

сфер, які мають просторові, часові, матеріальні та логічні зв’язки. Основна функція 

метонімії – інференційна (функція логічного виведення). Розглянемо деякі приклади 

метонімії: So zog er in südliche Richtung. Ungefähr in südliche Richtung, denn er folgte 

keinem magnetischen Kompass, sondern nur dem Kompass seiner Nase, der ihn jede 

Stadt, jedes Dorf, jede Siedlung umgehen ließ (Р. Süskind). Цей приклад демонструє, як 

автор у словосполученні Kompass seiner Nase закладає значення точності, 

досконалості та безпомилковості нюху персонажа. Основою метонімії виступають 

матеріально-каузальні зв’язки. Прикладом метонімії, яка базується на просторово-

часових відносинах, виступає така конструкція: Zwar, es gab Winter, da starben ihr 

von den zwei Dutzend kleinen Pensionären drei oder vier. Doch damit lag sie immer noch 

erheblich besser als die meisten anderen privaten Ziehmütter und übertraf die großen 

staatlichen oder kirchlichen Findelhäuser, deren Verlustquote oft neun Zehntel betrug, bei 

weitem. Es gab ja auch viel Ersatz. Paris produzierte im Jahr über zehntausend neue 

Findelkinder, Bastarde und Waisen. So ließ sich mancher Ausfall verschmerzen 

(Р. Süskind). У виразі Paris produzierte / Париж продукував, маються на увазі жителі 

Парижа. Експресивно забарвлений у цьому реченні також присудок produzierte, 

оскільки перше значення дієслова – випускати, виготовляти (товар). Щорічно 

Париж випускав понад десять тисяч нових покидьків, байстрюків і сиріт. Автор 

ставиться до новонароджених не як до дітей чи живих істот, а просто як до товару. В 

основі процесу метонімізації лежать синекдоха, антономазія, багуврігі й апелятив.  

Виразність синтаксису напряму залежить від граматики, яка теж може робити 

прозовий текст експресивним. Використання авторами-постмодерністами 

синтактико-стилістичних маркерів у фактурі тексту – явище багатофункційне. 

Дієвість стилістичного потенціалу експресивних засобів основних синтаксичних 

одиниць реалізується в німецькому постмодерністському тексті завдяки різним 

функціям, зокрема: експресивно-граматичній, характерологічній, композиційно-

зображальній, інтонаційно-ритмічній, функції логічного виокремлення та ін. 

Звернімо увагу на експресивно-граматичну (сегментувальну) функцію, за 

допомогою якої відбувається спрощення сприйняття передачі інформації, додаткове 

унаочнення, підвищується образність, висловлюється оцінка та відбувається 

активізації читача. До основних синтаксичних маркерів досягнення експресивності 

тексту, які виконують експресивно-граматичну функцію, можна віднести інверсію, 

лексико-граматичні повтори, еліпсис, паралельні конструкції. Поєднанням 

виразності та граматики є синтактико-стилістичний маркер інверсія: Kann ich nicht, 
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mag ich nicht, hab ich einfach nicht drauf. Ging statt dessen noch mal zum Buffet, dann 

noch mal, und dann war mir Irrsinn wie schlecht, also nur noch einmal und dann hinaus 

auf den Parkplatz, wegen Zigarette (D. Kehlmann). 

З граматичного погляду неправильним є синтактико-стилістичний маркер 

винесення за дієслівну рамку: Sie dürfen da nicht alleine rausfahren, am Wochenende 

vielleicht, aber nicht werktags! (I. Schulze). У цьому прикладі автор виносить за рамки 

присудка додаток з метою підкреслення важливості повідомлення. Наказ-прохання 

автор пом’якшує окличністю, ніби граючи на почуттях: „… на вихідних, можливо, 

але не в робочі дні!” 

Дієвим маркером експресивно синтаксису, який виконує характерологічну 

функцію, є парцеляція: Sie war bekannter als der Lichtenberger 

Stadtbezirksbürgermeister, und charakterlich war sie mit einem Eigenschaftsbündel 

gesegnet, das sonst nur bei Hauptfiguren dreizehnteiliger Fernsehserien vorkommt: Ihre 

Zuverlässigkeit! Ihre Kompetenz! Ihr Engagement! Ihre Unbestechlichkeit! (Th. Brussig). 

Парцельовані конструкції мають високу акцентуючу, інтонаційну та смислову 

насиченість. Через виокремлення характеристик матері героя (Zuverlässigkeit, 

Kompetenz, Engagement, Unbestechlichkeit) автор передає величність образу та 

характеру персонажа. Продовжуючи тему образів героїв роману „Герої як ми”, 

Т. Бруссіг вдається до контрасту між головним героєм Клаусом і справжнім 

прототипом чоловіка Раймоундом, насичуючи мовлення потужним арсеналом 

синтактико-стилістичних маркерів: “Ich bin der Raymund. Mit Ypsilon.” Raymund, ein 

Mann von Welt und Stil, der ideale Sсhwiegersohn: athletisch, lächelnd, smart. Und sein 

Ypsilon im Vornamen! Ich werde mein Leben lang, Klaus heißen müssen ... Das englische 

Wort Ray bedeute Strahl, erklärte er mal, also sei Ray-mund eigentlich, Strahlemund! 

Welch Gottesgeschenk: Strahlemund und Ypsilon! Und wie er von, Position, Karriere und 

Vorwärtskommen sprach – man mußte es ihm einfach abnehmen! Wie flülssig und 

selbstverständlich ihm diese Worte über die Lippen seines strahlenden Mundes kamen! ... 

Und sein Charme! Meine Brille beschlug regelmäßig in seiner Gegenwart – so neidisch 

war ich auf seinen Charme (Th. Brussig). У цьому прикладі автор-постмодерніст ніби 

поспішає показати весь позитив Клауса, використовуючи еліптичні речення та 

асиндетичний зв'язок (… athletisch, lächelnd, smart): “Ich bin der Raymund. Mit 

Ypsilon.” Raymund, ein Mann von Welt und Stil, der ideale Sсhwiegersohn: athletisch, 

lächelnd, smart. Und sein Ypsilon im Vornamen!... Welch Gottesgeschenk: Strahlemund 

und Ypsilon!... Und sein Charme! (Th. Brussig). На противагу жвавості опису 

Раймонда, опис Клауса письменник скромно подає через замовчування, граючи на 

контрасті: Ich werde mein Leben lang, Klaus heißen müssen ... (Th. Brussig). 

Cинтактико-стилістичні маркери, виконуючи характерологічну функцію, передають 

психологічний стан, характер подій та риси героїв. 

У лінгвістиці тексту фігурою мовлення можна вважати будь-яку синтаксичну 

одиницю, будь-яку її реалізацію, якщо вона має певні відмітності від узвичаєного, 

стандартного зразка, вживається у „вторинній функції” (В.I. Белеков). Особливого 

значення набувають стилістичні видозміни синтаксичних структур, які максимально 

інформативно й естетично навантажені, виконують структурно-композиційні, 

ритмотвірні й експресивно-стилістичні функції (Н.В. Гуйванюк). Композиційно-

зображувальна функція синтактико-стилістичних маркерів експресивного 
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синтаксису реалізується в романах через специфічне розташування та їхню певну 

послідовність. У взаємозв’язку перебувають усі частини виразних синтаксичних 

конструкцій. До експресивних одиниць, які виконують у текстопросторі 

постмодерністських текстів композиційно-зображувальну функцію, відносимо 

анафоричні, епіфоричні та рамкові повтори, апанафору, хіазм. 

Складними роздільними повторами є анафора та епіфора (Н. Новотни). 

Завдяки багатогранності форм і стилістичних відтінків анафора збільшує 

семантичний мовний обсяг і є основою різноманітних образних уявлень. З кожним 

повтором наше мовлення набуває певного ритму і залишається на слуху у читача. 

Одна з переваг анафори – підсилення і аргументація (К. Дітц). За своєю природою 

анафора є композиційним зображувальним маркером, який володіє емоційно-

підсилюючим ефектом у художньому прозовому тексті: Ich verlor alles, was man nur 

verlieren kann. Ich verlor sogar Dinge, die bis dahin als unverlierbar galten. Ich verlor 

meine Sandalen, obwohl ich sie anhatte. Ich verlor den Inhalt meiner Schulmappe, obwohl 

ich sie auf dem Rücken hatte. Ich verlor sogar einen Zahn, ohne es zu merken. Wenn so 

einer für drei Wochen wegfährt – wie sollen wir uns die Rückkehr vorstellen? 

(Th. Brussig). Через використання чотириразового анафоричного повтору Ich verlor 

(я втратив), автор зображає внутрішній світ персонажа роману, його апатію та 

безпомічність. Одним із варіантів композиційних повторів є епіфора, чий зміст 

залишає після себе постійний емоційний вплив: Oh, Mr. Kitzelstein! Alles, was sie 

sagte, waren Prinzipien. Verstehen Sie, Prinzipien! Die einzigen Worte, die es wirklich 

wert waren, ausgesprochen zu werden, waren prinzipielle Worte (Th. Brussig). Важливу 

композиційну роль у німецьких постмодерністських текстах відіграє анепіфора 

(рамковий повтор): Nichts und niemand könnte ihn mehr von ihr trennen, nichts und 

niemand (I. Schulze). Продовжує ланцюг повторів, які виконують композиційно-

зображувальну функцію, апанафора (повтор на кінці одного речення та на початку 

іншого): “Er hat gesagt, it’s like nothing, und dazu hat er geschnippt.” “Geschnippt hat 

er, aber er hat gesagt, life is nothing, sonst hätte er ja auch die Raserei meinen können, 

als wär das noch gar nichts gewesen.” (I. Schulze). Cтруктурно виразним CCМ є хіазм: 

“Vergib mir, mein Sohn, mein lieber Sohn, vergib mir!” (Р. Süskind). 

Найяскравішими синтактико-стилістичними маркерами, які виконують у 

художньому прозовому тексті інтонаційно-ритмічну функцію, є перелічення 

(асиндетон, полісиндетон). Відсутність сполучників додає висловлюванню 

ритмічності та динаміки: Die Menschen waren unruhig, sie seufzen, stöhnen, ächzen, 

wimmern (І. Schulze); часто створюється ефект квапливості: Wir müssen schneller, 

beweglicher, feuerstärker werden (G. Grass). Перелічуючи риси характеру, автор ніби 

спішить передати все з фотографічною точністю: Sie war typisch männlich: fordernd, 

triebbetont, eifersüchtig, egoistisch, leicht verletzbar, oft unduldsam (A. Schrobsdorff). На 

противагу асиндетону, полісиндетон надає мовленню сповільненого ритму, спокою 

та тривалості: Als er dann aufstand und das Fenster weit öffnete und draußen das schöne 

Wetter gewahrte und die frische würzige Morgenluft einsog und die Brandung des Meeres 

hurte, da kannte seine gute Laune keine Grenzen mehr, und er spitzte die Lippen und pfiff 

eine muntere Melodie (P. Süskind), іноді однотипності: “Ab sechs werde ich auf dich 

warten und warten und warten und – warten.” “Ich werde auch warten”, sagte er schnell. 

“Ich werde die Minuten zählen!” (І. Schulze). Інтонаційно-смислового напруження 
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додає автор за допомогою градації: So ging es Tag für Tag, Woche für Woche, Monat 

für Monat. So ging es sieben ganze Jahre lang → Так минав день за днем, тиждень за 

тижнем, місяць за місяцем. І так пройшло цілих сім років (Р. Süskind), а емоційно-

експресивного зниження семантичного значення компонентів синтаксичної 

конструкції завдяки спадній градації: War sie die Geliebte, die Freundin dieses Typen 

oder eine Prostituierte? → Була вона коханою, подругою цього типа чи повією? 

(І. Schulze). 

Текстове навантаження інтонаційно-виділеного елементу може здійснюватись 

не тільки виділенням чогось нового, але й в процесі акцентування уваги уже на 

відомому, раніше згадуваному, якщо цей елемент повідомлення набуває особливого 

значення в цьому контексті. В основі функції логічного виокремлення лежить 

вираження авторського ставлення і передача підтексту, можливість відкрити шлях 

до великої смислової виразності мовлення, виділення найінформативніших 

елементів. Найпродуктивнішим ССМ німецького експресивного синтаксису, з 

погляду логічного виокремлення, є парцеляція. Ф. Мор у романі „Flashback Ost” 

демонструє, як за допомогою парцеляції можна виокремити деталі зовнішності 

жінки, надавши їй неабиякої виразності та краси: Jeder Reiseführer über Polen würde 

sie auf seine Umschlagseite lotsen, wüsste der um ihre Existenz. Naturblond. Ohne 

künstliche Welle, frisch geföntes Haar, das von den Schultern offen bis zu den Brüsten fiel. 

Das Shampoo duftete süßlich. Rehbraune, wache Augen. Blonde Augenbrauen. Zarte 

Nase. Braun-rot geschminkte, volle, aber unaufdringliche Lippen. Fraulich schlank. 

Braune Jeanshose. Darüber ein braunes Kleid. Barfuß (F. Mohr). Парцельовані відрізки 

приводять до семантичного виокремлення елемента тексту, висуваючи його в 

сильну позицію, в даному випадку виокремлюють зовнішність і красу (Кожен 

путівник про Польщу розмістив би її на титульній сторінці, якби знав про її 

існування. Природня білявка. Без завивки , щойно висушене феном волосся, яке вільно 

спадає з пліч до грудей. Шампунь пахнув солодко. Світло-карі, живі очі. Світлі 

брови. Ніжний ніс. Темно-червоні нафарбовані, повні, але не занадто губи. Жіночно 

струнка. Коричневі джинси. Поверх коричневе плаття. Босоніж.). Парцеляція у 

цьому прикладі є засобом передачі прихованої авторської, індивідуалізованої 

інформації та бачення прекрасного. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Постмодерністське художнє мовлення постає перед нами, як комплекс тестів, 

заснованих на відмові від класичного світосприйняття і побудованих за принципом 

нелінійності, неструктурованості та децентрованості, що передбачає 

ірраціональність, фрагментарність, цитатність, гіпер- та інтертекстуальність, 

гіперсимволічність, експериментування з мовними формами. Усі ці властивості 

постмодерністських-„експериментальних” текстів поширились і на німецькомовний 

постмодерністський прозовий текст, зробили його експресивно насиченим. Вплив 

психічного стану людини на структуру вираження її думок породжує багатство й 

різноманіття спонтанно виражених синтаксичних засобів, підпорядкованих 

емотивній та експресивній функціям мови. Виразність синтаксичних одиниць 

пов’язана з категоріями „експресивності” та „емотивності”. 
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Методологія вивчення синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису в німецькомовному постмодерністському тексті відбулась у п’ять етапів, 

що дало змогу здійснити аналіз і синтез релевантного теоретичного матеріалу, 

провести словникові дефініції основних понять експресивного синтаксису. Матеріал 

дослідження був поділений на два текстові масиви – старше покоління та молодше 

покоління авторів-постмодерністів. У результаті визначена одиниця аналізу – 

синтактико-стилістичний маркер і проведена власна класифікація на основі 

напрацювань лінгвістів сфери експресивного синтаксису. 

Структурні паттерни синтактико-стилістичних маркерів у художньому тексті є 

носіями емотивності та виразності німецькомовного постмодерністського мовлення, 

а структурний підхід сприяє виокремленню його компонентів і виявленню 

закономірностей організації. Аналіз одиниць експресивного синтаксису на основі 

редукції, експансії та зміни порядку слів вихідної моделі речення вилився в такі 

результати. Найбільш численними та типовими синтактико-стилістичними 

маркерами німецькомовного експресивного синтаксису, основаними на редукції, 

виявилося замовчування (70,74%), еліптичні конструкції (22,21%), парцеляція 

(7,05%). Редуковані синтактико-стилістичні маркери призводять до скорочення 

тексту, який стає імпліцитним і розрахований на ерудицію й енциклопедичні знання 

читача, оскільки частина інформації усікається. Експансія синтактико-стилістичних 

маркерів у синтаксичних структурах реалізується в художньому мовленні за 

рахунок розширення (граматичні повтори: граматичний паралелізм (8,2%); лексичні 

повтори: анафора (17,2%), епіфора (2,4%), простий контактний повтор (22,7%), 

анепіфора (2,4%), апанафора (3,7%), хіазм (0,3%), антитеза (0,5%); лексико-

граматичні повтори: асиндетон (11,5%), полісиндетон (2,2%), градація (3,0%), 

спадна градація (0,1%), пролепсис (0,8%)) та ускладнення структури шляхом 

уведення в групу головних членів речення додаткових одиниць: парантеза (21,3%). 

Обидва типи синтактико-стилістичних маркерів вносять у художнє мовлення 

додаткові емоційно-експресивні відтінки. Синтактико-стилістичні маркери основані 

на зміні традиційного порядку слів у реченні, реалізувались у ХТ так: виділення 

(23,6%), винесення за дужки (38,7%), емфаза (2,9%) та інверсія (34,9%). 

Функційний підхід вивчення синтактико-стилістичних маркерів 

німецькомовного експресивного синтаксису в постмодерністських прозових текстах 

ґрунтується на функціоналізмі як методології й керується її основними 

дослідницькими принципами, оскільки саме у функціях синтактико-стилістичних 

маркерів закладені справжні наміри і посили автора-постмодерніста до читача. 

Основними функціями синтактико-стилістичних маркерів виявились: експресивно-

граматична, характерологічна, композиційно-зображувальна, інтонаційно-

ритмічна та функція логічного виокремлення. Експресивно-граматичну функцію 

найчастіше виконували: інверсія, лексико-граматичні повтори, еліпсис, паралельні 

конструкції. Характерологічну функцію виконували синтактико-стилістичні 

маркери експресивного синтаксису з метою передачі різнопланових характеристик: 

лексичні та структурні повтори. Композиційно-зображувальна функція притаманна 

композиційним повторам: анафорі, апанафорі, анепіфорі, епіфорі. Інтонаційну 

ритміку в німецькомовному постмодерністському прозовому тексті забезпечують 

асиндетон, полісиндетон, а також тривалі перечислення однорідних членів речення з 
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висхідними чи низхідними семантичними значеннями, що створює ефект 

незавершеності, тривалості, монофункціональністі або, навпаки, ритмічності та 

жвавості. Функція логічного виокремлення притаманна синтактико-стилістичним 

маркерам експресивного синтаксису: парцеляції, парантезі та виділенню. Низку 

допоміжних стилістичних функцій, які виконують синтактико-стилістичні маркери у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті, склали: зауваження, 

доповнення та наголошення, вказівка на час і обставини, побажання, позначення 

факту або явища, оцінка, коментар, ставлення до подій та обставин, самокритика.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Паров’як І. І. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, Чернівці, 2015. 

Дисертацію присвячено вивченню експресивності у синтаксисі німецькомовних 

постмодерністських прозових текстів. Опис структурних і функційних особливостей 

одиниць експресивного синтаксису у художньому постмодерністському 

текстопросторі здійснюється шляхом застосування загальнонаукових і 

загальнолінгвістичних методів, прийомів і аналізу. Експресивний синтаксис вивчено 

з позиції класичної та дискурсної стилістики у макрофілологічному ключі з 

урахуванням закономірностей розвитку художнього письма ХХІ століття. У роботі 

систематизовано експресивні маркери синтаксичних одиниць німецькомовного 

постмодерністського художнього тексту: словосполучення, речення, складне 

синтаксичне ціле, задля того, аби у рамках запропонованого структурно-
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функційного підходу розглянути експресивність синтаксичної одиниці як наслідок 

процесів метафоризації, метонімізації, імплікації, узагальненого повтору, 

парцеляції, включення, переміщення і метасимволізації. Зроблено акцент на 

вивченні функцій синтактико-стилістичних маркерів у німецькомовному 

постмодерністському прозовому тексті. 

Ключові слова: експресивний синтаксис, німецькомовний постмодерністський 

прозовий текст, синтактико-стилістичний маркер, редукція, експансія, мікро- 

макросинтаксис, дискурсна стилістика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Паровяк И. И. Экспрессивный потенциал синтаксических единиц в 

немецкоязычном постмодернистском прозаическом тексте. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Черновицкий национальный 

университет имени Юрия Федьковича Министерства образования и науки Украины, 

Черновцы, 2015. 

Диссертация посвящена изучению экспрессивности в синтаксисе 

немецкоязычных постмодернистских прозаических текстов. Описание структурных 

и функциональных особенностей единиц экспрессивного синтаксиса в 

художественном постмодернистском текстопространстве решается путем 

применения общенаучных и общелингвистических методов, приемов и анализа. 

Экспрессивный синтаксис изучено с позиции классической и дискурсной 

стилистики в макрофилологическом ключе с учетом закономерностей развития 

художественного письма XXI века. В работе систематизированы экспрессивные 

маркеры синтаксических единиц немецкоязычного постмодернистского 

художественного текста: словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое, для того, чтобы в рамках предложенного структурно-функционального 

подхода рассмотреть экспрессивность синтаксической единицы как следствие 

процессов метафоризации, метонимизации, импликации, обобщенного повтора, 

парцелляции, включения, перемещения и метасимволизации. Сделан акцент на 

изучении функций синтактико-стилистических маркеров в немецкоязычном 

постмодернистском прозаическом тексте. 

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, немецкоязычный 

постмодернистский прозаический текст, синтактико-стилистический маркер, 

редукция, экспансия, микро- макросинтаксис, дискурсная стилистика. 

 

RESUME 

 

Paroviak I. I. Expressive potential of syntactic units in German postmodern 

novel text. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages.–Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Chernivtsi, 2015. 
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The dissertation is devoted to research of expressivity in German postmodern novel 

texts syntaxes. The material of research is divided into two text groups – an older 

generation and a younger generation of postmodern authors. The expressive syntax is 

investigated from the position of classic and discourse stylistics in macro philological key 

with considering the regularities of fictional writing development of the XXI century, 

where German postmodern fictional texts are the embodiment of writing experimental 

forms, unlinearity of construction and the brightest manifestations of language-fictional 

innovations with form and plot. 

The description of structural and functional unit features of expressive syntax in 

fictional postmodern text-space is provided by using general scientific and lingual 

methods, modes and analysis. The research was done in five stages, it gave an opportunity 

to make analysis and synthesis of relevant theoretical material, to provide dictionary 

definitions of expressive syntax general notions. As a result, a unit of analysis was defined 

– a syntax-stylistic marker and the classification on the works of expressive syntax 

linguists was done. The division of syntax-stylistic markers was made in to three groups: 

reduction, expansion, a change of direct words order breaking of an original sentence 

model, where the detailed analysis in the focus of structure and function takes place. The 

data of scientific exploring were processed by quantity calculations which were later 

verified by statistic formulas with the aim to confirm the quantity of selection and the 

reliability of the results for the research of syntax-stylistic markers in German postmodern 

fictional text for the further interpretation.  

In our research, the stady ofstructural semantic method of expressive syntax units 

made it possible to investigate their semantic structure using a functional approach 

provided stylistic analysis in two focuses: from means to functions and from functions to 

means. The functional aspect of the research on syntax-stylistic markers of German 

expressive syntax in postmodern fictional texts was focused on expressive-grammar, 

characterizing, compositional-pictorial, prosodic-rhythmical functions, and also on the 

function of logic separation. 

The expressive markers of German postmodern fictional text syntax units are 

systematized in the research work: word combinations, sentences, composed syntax unit 

for considering syntax unit expressivity as a result of the processes of metaphorization, 

metonymic implication general repetition, parceling, inclusions, transferring and 

metasymbolization within the limits of structural functional approach. Attention was paid 

to the research of German postmodern fictional text markers, which create expressive 

potential in fiction with syntax-stylistic marker (SSM). The expressive syntax units are 

analyzed on micro- and macrosyntax level and in their interaction. 

Keywords: expressive syntax, German postmodern fictional text, syntax-stylistic 

marker, reduction, expansion, micro- macro syntax, discourse stylistics. 
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