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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Термінологічні скорочення 

ГМ – графічний маркер 

ЕС – експресивний синтаксис 

НППТ – німецькомовний постмодерністський прозовий текст 

НХТ – німецькомовний художній текст 

ПмД – постмодерністський дискурс 

ССМ – синтактико-стилістичний маркер 

ССЦ – складне синтаксичне ціле 

ХТ – художній текст 

 

Скорочення художніх творів 

Mütter – “Du bist nicht wie andere Mütter” (A. Schrobsdorff) 

EVogel – “Der Eisvogel” (U. Tellkamp) 

FBOst – “Flashback Ost” (F. Mohr) 

GdF – “Ein Gott der Freiheit” (S. Nadolny) 

HSch – “Halbschatten” (U. Timm) 

Handy – “Handy” (I. Schulze) 

Hww – “Helden wie wir” (T. Brussig) 

Krabatt – “Krabatt” (O. Preußler) 

MiStrom – “Der Mann in Strom” (S. Lenz) 

MJahr – “Mein Jahrhundert” (G. Grass) 

Parfum – “Das Parfum” (P. Süskind) 

Ruhm – “Ruhm” (D. Kehlmann) 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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 

аспектів 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. 

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;  
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– розкрити шляхи та способи структурного та функційного ранжування 

експресивних маркерів синтаксичних одиниць німецькомовного 

постмодерністського 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.Роганова) є еволюційна зміна моделі форми художнього текстотворення за 

допомогою новітніх (електронних) засобів письма (І.А. Бехта). Аналітичний 

корпус має 4385 контекстологічних фрагменти тексту. Загальна кількість 

матеріалу дослідження налічує 2066 сторінок. 

Методика дослідження зумовлена метою та завданнями праці і 

ґрунтується на засадах комплексного застосування загальнонаукових: аналізу та 

синтезу – для відбору релевантного теоретичного матеріалу; індуктивно-
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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, 

інтерпретативного 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; 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, домінування 

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 
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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 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 
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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 
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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 

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 наукових конференціях 

різного рівня репрезентації: Науковий вісник Чернівецького університету 

(Чернівці 2011), п’ятий міжнародний науковий форум “Сучасна англістика і 

романістика: перший рубіж нового тисячоліття” (Харків, 2013); Всеукраїнська 

науково-практична конференція “Тенденції розвитку та функціонування 

слов’янських та германських мов” (Миколаїв, 2013); Науковий вісник 

Чернівецького університету (Чернівці 2013), Doctoral colloquium “Fictional 

Discourses: in Search of Textual Environment” (Chernivtsi, 2013); “Міжкультурна 

комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2014); Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету (Одеса, 2014); Нова філологія. Збірник 

наукових праць (Запоріжжя, 2014); 8-я Всероссийская научная конференция 

“Систематика языка и речевой деятельности” (Иркутск, 2014); VІII Міжнародна 

науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання” 

(Кіровоград, 2014); British Journal of Science, Education and Culture (London, 

2014); ХХІ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських 

германістів (Львів, 2014); матеріали ІІ докторантського колоквіуму 

“Концептуальний простір дискурсів: квантитативна когнітологія” (Чернівці, 

2014). Окремі результати доповідалися також на щорічних конференціях 
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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, списку 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 позиції, у тому числі 109 джерел 

іноземними мовами. Перелік джерел ілюстративного матеріалу складається з 12 

позицій. Текст дисертації доповнюють 19 додатків, викладених на 42 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СИСТЕМА ЗАСОБІВ ЕКСПРЕСИВНОГО 

СИНТАКСИСУ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО 

ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ 

 

1.1 Статус конструкцій експресивного синтаксису в системі 

синтаксичних одиниць 

 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століття розгортається масштабний 

експеримент з технікою писемного мовлення, який сміливо руйнує усталені 

стратегії організації художнього прозового тексту. Наслідки розпаду 

комунікативного художнього простору модернізму стали відчутними в добу 

постмодерну, вплинувши на багатоманіття відображення глибини людської 

свідомості [19, с. 10–11]. Сучасний стиль художнього прозового тексту 

позначений новою естетикою, особливим ставленням до експресії, емоційним 

запереченням узвичаєного традиційного. Експерименти в художньому 

прозовому тексті проводяться з метою досягнення максимального увиразнення і 

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

Синтаксис (від грецьк. syntaxis – побудова, порядок) – це основна частина, 

серце будь-якої мови. Сфері синтаксису належать ті мовні одиниці, що 

безпосередньо виступають для спілкування людей, – речення і висловлювання 

[73, с. 11]. Знаючи, настільки великий вплив психічного стану людини на форму 

(структуру) словесного вираження її думок, можна передбачити багатство й 

різноманіття спонтанно виражених синтаксичних засобів, підпорядкованих 

емотивній та експресивній функціям мови. Оцінне ставлення суб’єкта до 

навколишньої реальності й до суджень про неї маніфестується у вигляді речень і 

зворотів найрізноманітнішої будови. Всі ці конструкції цілком занурені в 

стихію художньої комунікації, внаслідок чого вони об’єктивуються й 

контрастують із емоційно нейтральними синтаксичними 

структурами [199, с. 168]. Під поняттям синтаксична структура розуміємо 
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множинність синтаксичних зв’язків відповідного речення. Її не потрібно 

ототожнювати з синтаксичною конструкцією, оскільки синтаксична конструкція 

– синтаксично значуще об’єднання [73, с. 14]. Виходячи з вищесказаного, 

говоримо про присутність в синтаксисі експресивного значення.  

 

1 . 1 . 1  К о н с т р у к ц і ї  е к с п р е с и в н о г о  с и н т а к с и с у  у  

х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  На початку 60-х років ХХ століття 

з’явився термін “експресивний синтаксис” [10], який до цього часу не мав 

чіткого окреслення. Під поняттям експресивний синтаксис Ш. Баллі розумів 

афективний чинник (вплив, експресію), обов’язковий компонент висловлення 

[10]. Натепер дослідження експресивного синтаксису відбувається в рамках 

стилістичних студій (Н. А. Богатирьова [32], М. П. Брандес [34], Н. М. Наер 

[126], K. Büntig, [220], U. Fix [237], K- H. Göttert [251], A. Hermann-Reuss [259], 

R. M. Mejer [285], N. Novotny [288], B. Sowinski [306], G. Ueding [310]). 

Значного прориву в дослідженні експресивного синтаксису в українській мові 

досягли Н. В. Гуйванюк [58], С. Я. Єрмоленко [67], А. П. Загнітко [71], В. А. 

 Чабаненко [198; 199], в німецькій мові O. A Кострова [92], P. Braun [218], 

W. Fleischer [238], K- H. Göttert [251], S. Jahr [268], та ін. Поряд з поняттям 

“експресивність” (И. С. Баженова [9], Ш. Баллі [10], О. Л. Бєссонова [28], 

С. Я. Єрмоленко [67], О. А. Кострова [92], Б. Тошович [185], В. К. Харченко 

[193], В. А. Чабаненко [198; 199], M. Hielscher [262], U. Mees [284], P. Schlenker 

[301]), в лінгвістиці існує низка дотичних понять: афективність, емоційність, 

емотивність, оцінність, які перебувають у полі зору мовознавців: (И. Ильин 

[79], В. Н. Телия [182], M. Drescher [230], J. Eming [234], N. Fries [243; 244], 

S. Jahr [268], K. R. Scherer [299], M. Schwarz-Friesel [302]). 

Синтаксис як частина форми художнього прозового тексту є змістовним. 

Будова синтаксичної конструкції відбиває авторське світосприйняття через 

розташування окремих структурних елементів. Синтаксична будова художнього 

прозового тексту є одним із визначальних чинників емоційно-експресивного 

впливу на читача. Навіть, якщо в самій структурі висловлення відсутні будь-які 
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компоненти-показники експресії, то вона в ньому виражається самими 

почуттями мовця. Експресивність є ступенем інтенсивності емоцій автора в 

тексті [268, с. 107]. Н. В. Гуйванюк пропонує вивчати експресію адгерентну та 

інгерентну. “Інгерентною вважають експресивність, внутрішньо притаманну 

мовному знакові. Вона є постійною і невід’ємною ознакою в будь-яких 

ситуативно-контекстуальних умовах” [58, с. 417]. “Адгерентна експресивність – 

інтенсивність мовного знака, що сформувався в певному контексті, ситуації, 

умовах, а не в словниковому значенні” [118, с. 190]. Семантичний та 

прагматичний фактори вибору засобів традиційного синтаксису залежать 

напряму від комунікативної системи, а усний регістр мовних засобів є 

відкритішим і практичнішим текстотворенням ніж написане [312, c. 471]. Тому 

більша кількість експресивних конструкцій властива усному мовленню, яке 

переноситься на художній прозовий текст [20]. Експресивність в мові – 

здатність передавати окрім думок почуття та емоційні вставки адресату 

[273, c. 1]. Узагальнюючи сказане і послуговуючись напрацюваннями 

попередників в області синтаксичної стилістики, вслід за Н. В. Гуйванюк під 

поняттям експресивний синтаксис розуміємо “синтаксичні побудови, які 

передають певну інформацію адресату і водночас привертають його увагу, 

максимально акцентуючи на важливості інформації” [58, с. 417].  

Ступінь експресивності в художньому прозовому тексті залежить від 

системи стилістичних та риторичних прийомів, фігур, або системи його 

образних засобів. С. Я. Єрмоленко наголошує, що “Думка, народжуючись, 

втілюється в певній мовній формі; вона не існує окремо, щоб до неї добирався 

стильовий “одяг”; вона відразу народжується як стилістично-окреслене, 

призначене для конкретної сфери спілкування, зумовлене комунікативною 

метою висловлення” [67, с. 119]. Мовленнєва лінійність у висловленні 

піддається синтаксичному структуруванню речення, що не збігається з 

вихідною формою конструкції. Експресія в синтаксисі пов’язана з 

аранжуванням смислів чи видозміною функційної перспективи висловлення 

[58, с. 417–418]. Т. А. Космеда пов’язує категорію експресивності з 
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прагматичністю висловлення та ставленням автора до дійсності і до адресата 

[91]. Експресивності властива інтелектуальність та алогічність мовлення, які, на 

перший погляд, є абсолютно непоєднуваними. 

Cистематизацію експресивно-синтаксичних засобів проводимо в два етапи. 

Спочатку інвентаризуємо засоби на поверхнево-синтаксичному, семантико-

синтаксичному і дискурсному рівнях, потім аналізуємо стилетвірні 

характеристики основних синтаксичних одиниць у зв’язку з їхньою функційно-

прагматичною перевагою. Класифікація одиниць експресивного синтаксису 

носить абстрактний характер, оскільки рівні тісно пов’язані, а засоби можуть 

інтерпретуватись на кожному з них. О.А. Кострова пропонує таку класифікацію: 

1) Поверхнево-синтаксичний рівень – емпірично спостерігається процес 

об’ємного наповнення висловлення, його членування і скорочення. Цей процес 

– зовнішній вияв глибшого, емпірично неспостережуваного процесу імплікації 

авторської інтенції, який можна пояснити тільки на дискурсному рівні аналізу.  

2) На семантико-стилістичному рівні аналізуємо релевантні процеси 

метафоризації та переміщення, у яких провідну роль відіграє зміст поданої 

інформації. Ці засоби менш автономні, бо виявити їх можливо тільки з 

урахуванням соціального та емоційного досвіду мовної особистості. 

Комплексна інтерпретація цих процесів так само провадить до дискурсу. 

3) На дискурсному рівні аналізу цікавий насамперед процес 

“метасимволізації”. Він охоплює такі засоби, які можуть бути виокремленні і 

інтерпретовані тільки в дискурсі (повтори, прагматичні вставки). Частим 

випадком “метасимволізації” є імплікація, за допомогою якої можна пояснити 

процеси, що відбуваються на розглянутих вище рівнях [Кострова 92, с. 40]. 

Отже, синтаксис як частина форми художнього прозового тексту є 

змістовним, будова синтаксичної структури відбиває авторське світосприйняття 

через специфічне розташування окремих структурних елементів. За природою, 

мові властива експресивність, у межах якої вона виконує експресивну й 

емотивно-конотативну функції. Експресивність синтаксичної структури як 

семантичної категорії формується, з одного боку, його мовною нормою, а з 
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іншого боку, як стилістичної категорії – відхиленням від норми, яке носить 

структурний, семантичний і функційний характер. 

 

1 . 1 . 2  Т р а д и ц і й н і  м а р к е р и  с т и л і с т и ч н о г о  с и н т а к с и с у  у  

х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  Текст володіє мікро- і 

макросемантикою, мікро- і макроструктурою. Семантику прозового тексту 

зумовлено комунікативним завданням передачі інформації (текст – 

інформаційне ціле). Структура прозового тексту визначається особливостями 

внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв’язку цих 

одиниць в рамках цілісного повідомлення (текст – структурне ціле). Основною 

одиницею синтаксичного рівня виступає модель речення [235,  с. 117]. 

Одиницями тексту на семантико-структурному рівні вважатимемо висловлення 

(реалізоване речення), композиційно-синтаксичні конструкції – (низку 

висловлень, які об’єднані семантично і синтаксично у єдиний фрагмент). 

Структурний підхід до дослідження постмодерністського мовомислення сприяє 

виокремленню його компонентів та закономірностей організації. 

Оскільки об’єктом цього дослідження є одиниці експресивного 

синтаксису, детальніше зупинимось на вивченні саме синтаксичних структур і 

можливих способів їхньої варіативності. В синтаксисі, як і в морфології, кожен 

засіб мови – потенційний стилістичний засіб. Стилістичні різновиди є більш 

пластичними в синтаксисі на відміну від морфології, будова речення є 

варіативнішою ніж група слів. Розглянемо синтактико-стилістичні одиниці, які 

забезпечують виразність художнього прозового тексту.  

Не існує жодного речення, яке у певному контексті не мало б оцінного або 

емоційного значення (L. Ciompi, 1997). В лінгвостилістиці існує низка підходів 

до диференціації синтактико-стилістичних одиниць. Стилістично-синтаксичну 

“домінанту” розглядають в арсеналі-взаємодії художніх та стилістичних засобів. 

Свої критерії поділу синтаксичних виразних одиниць пропонують германісти. 

Зокрема, Б. Совінскі та Г. Уедінг [306, с. 411; 310, c. 96] розглядають текстові 

форми в контексті редукції (Reduktion), експансії (Erweiterung), конверсії 
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(Umwandlung) та порушення форми речення (Unterbrechung der Satzform). 

Класифікацію стилістичних фігур за чотирма критеріями здійснює В. Фляйшер 

(Fleischer, 1993): заміна компонентів (Substitution); додавання мовного елементу 

(Addition); упущення синтаксичної складової (Elimination); зміна порядку 

синтаксичних одиниць (Permutation) [239, с. 177-181]. Стилістичний синтаксис 

цікавлять прийоми зміни будови речення не тільки з метою збільшення 

виразності граматичних структур, а перш за все з метою перетворення їх в 

стилістичні прийоми. До цих прийомів відносять: 1) редукцію синтаксичної 

структури; 2) експансію синтаксичної структури; 3) трансформацію структури 

речення; 4) навмисне порушення порядку слів і речень [34, с. 304; 306, с. 411]. 

Інший підхід до вивчення одиниць експресивного синтаксису пропонує 

О. М. Мороховський. Виразні засоби на синтаксичному рівні – це синтаксичні 

моделі речення, які несуть додаткову логічну і експресивну інформацію, 

сприяють підвищенню прагматичної ефективності висловлення в мові 

[178, с. 138]. Лінгвіст поділяє всі синтаксичні виразні засоби, відповідно до 

трансформації вихідної моделі, на три групи: 

 

 

   

 

 

  

 

 

Рис. 1.1 Виразні засоби синтаксису (за О. М. Мороховським) 

Залежно від характеру зв’язку між синтаксичними структурами, способів 

транспозиції їхніх значень і характеру зв’язку між цими конструкціями, 

О. М. Мороховський виділяє три групи стилістичних прийомів на 

синтаксичному рівні (див. рис. 1.2 додатка А). 
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Рис. 1.2 Виразні прийоми синтаксису (за О. М. Мороховським) 

Запропоновані критерії поділу одиниць експресивного синтаксису є 

різноплановими і неоднозначними. Одна і та сама виразна одиниця може 

відноситись до засобів, прийомів, тропів, фігур, хоча всі вони виконують 

функцію виразного маркування експресивного синтаксису. Тому існує потреба 

їхньої точної термінології та класифікації. Послуговуючись існуючими 

напрацюваннями, пропонуємо термін для позначення одиниці експресивності на 

рівні синтаксису – синтактико-стилістичний маркер (ССМ). Синтактико-

стилістичний маркер – одиниця експресивного синтаксису, яка забезпечує 

виразність мовлення маркуючи синтаксичні конструкції структурно і 

функційно. Основні CCМ у цьому дослідженні аналізуємо крізь призму 

редукції, експансії та зміни порядку слів (див. рис. А. 3). 

Редукція синтаксичної структури пов’язана з опущенням одного або 

декількох членів речення [306, с. 111]. До синтактико-стилістичний маркерів 

редукції відносимо: апозіопезу (Aposiopese), еліпс (Ellipse), парцеляцію 

(Parzellierung). В комунікативному просторі художнього прозового тексту вони 

використовуються як засіб реалістичного відтворення мовлення персонажів і як 

засіб вираження емоційного стану персонажів. 
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Апозіопеза – повноцінно-структуроване речення, але без закінчення 

[285, с. 75]. Обрив думки в художньому прозовому тексті може відбуватись з 

різних причин, проте основним завданням апозіопези є навмисне замовчування, 

що дає змогу читачеві доповнювати повідомлення самостійно. 

Еліпс (Auslassung, Fehlen) – опущення слів або частини речення, без яких 

можна зрозуміти інформацію [249, с. 140]. В античній риториці синтактико-

стилістичний маркер еліпс вважався “ефектом несподіванки”. Цей ефект 

заснований на контрасті синтаксису і семантики, який виникає з структурної 

неповноти конструкції, її відкритості до додумування. Структурна неповнота 

виявляється, передусім, у випаданні стройових (семантично порожніх) 

елементів конструкції. З точки зору психолінгвістики еліпс розглядається як 

непряме вираження емоцій. 

Схожим за своєю природою до еліпса є парцеляція – навмисне 

членування єдиної синтаксичної структури, де частини єдиного речення 

інтонаційно розмежовуються як самостійні речення (на письмі – розділовими 

знаками) [108, с. 524]. Це синтаксична універсалія мовлення, що передбачає 

побудову повідомлення шляхом розділення речення на кілька самостійних 

висловлень, інтонаційно та графічно відокремлених, проте єдиних за змістом. 

Парцельовані висловлення комунікативно виділені, переважно є ремою у 

загальному змісті події [167, с. 449]. 

Експансія синтаксичної структури подана двома видами: експансія – 

розширення структури шляхом лінійного збільшення кількості одиниць, які 

входять до неї, і експансія – ускладнення структури шляхом введення в групу 

головних членів речення додаткових одиниць [239; 306, c. 120]. До синтактико-

стилістичний маркерів розширення структури відноситься граматичний 

повтор, лексичний повтор та лексико-граматичний повтор. 

До категорії лексико-граматичних повторів належать різнотипні та 

різноструктурні перелічення (Aufzählung) – поширений виразний засіб 

стилістичного синтаксису, який утворюється внаслідок повторення однорідних 

синтаксичних одиниць різного об’єму [285, c. 90; 238, c. 140]. Виразність цих 
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засобів багатогранна. Вони використовуються як засіб мовленнєвої економії в 

розмовній мові і як риторична фігура у дискурсі наратора. Перелічення за своїм 

характером є синдетичним зв’язком який поєднує одним сполучником два 

члени речення. Полісиндетичний зв’язок (Polysyndeton) – навмисне 

багаторазове використання сполучників und, aber, ferner, auch) при з’єднанні 

більше двох членів речення [285, с. 90; 306, с. 80]. Асиндетон (Asyndeton) – це 

навмисне опущення сполучників, при цьому члени речення сполучаються через 

кому [285, c. 90; 306, с. 80]. Воно відбувається з метою надання авторському та 

персонажному мовленню компактності Асиндетичне перелічення дієслів, 

особливо дієслів руху, створює ефект поспіху, нервозності, збудження. 

Полісиндетичний зв’язок створює ефект міркування, рівноваги та тривалості. 

Перелічення можуть мати різну семантичну послідовність і бути семантично 

амплифікативними. Цю групу представляють синтактико-стилістичні маркери 

градація (Klimax) – якісне наростання (збільшення), та спадна градація 

(Antiklimax) – послідовність з спадним семантичним значенням [282, c. 141; 

294, c. 43]. У своїй послідовності кожен наступний член синтаксичної 

конструкції за змістом має вище (нище) семантичне 

значення: 212121 ///.../ cycbхbаа  і навпаки [294, c. 43]. Особливим видом 

перелічення є синтактико-стилістичний маркер приєднання (Nachtrag) – 

синтаксична конструкція, де слова, словосполучення, речення, вжиті не на 

звичному місці в складному реченні. Інформація, укладена в них таким чином, 

ніби приєднуючись до основної інформації в процесі говоріння [241, с. 73]. 

Такий тип конструкції і синтаксичного зв’язку відбиває природний процес 

становлення думки, її формування та оформлення буцімто відразу, без 

попереднього обмірковування і обробки форми. Пролепс (Prolepse) – тип 

порушення конструкції речення, де початок речення виражений іменником або 

обставиною повторюється у вигляді займенника чи обставини без зміни форми. 

Інколи новий початок відокремлюється від попереднього комою [241, с. 73]. 

ССМ розширення синтаксичної структури є різні види повторів, 

основними завданнями яких є емоційне підсилення висловлення. Ступінь 
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виразності повторів визначається через структуру та місце повторювальної 

одиниці мовлення. До лексичних повторів належать: анафора (Anapher), 

апанафора (Anadiplose), епіфора (Epipher), простий контактний повтор (einfache 

Kontaktwiederholung), анепіфора (Rahmenwiederholung). 

Анафора – вживаний на початку лексичний повтор чи повторення 

протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур 

[298, с. 418]. Схематично ця конструкція виглядає наступним чином: 

/// 21 уаxa  [294, c. 44]. Як антонім до анафори виступає епіфоричний 

повтор – повтор кінцевого елементу в наступних двох або більше реченнях 

[297, с. 418]. Члени синтаксичної структури розміщені у такій послідовності: 

/// 21 уаха [294, c. 44]. Це продуктивний засіб створення експресії в 

художньому прозовому тексті. 

Aпанафора – повтор останнього слова речення в наступному реченні або 

частині речення. Ядро повтору сприяє кращому сприйняттю кінцевості та 

логічності інформації [259, c. 181]. Апанафора є композиційним синтактико-

стилістичним маркером в художньому прозовому тексті. 

До лексичного повтору відносимо також простий контактний повтор – 

багаторазове називання одного і того ж слова чи словосполучення, яке займає у 

реченні контактну позицію [282, с. 231; 294, c. 41]. Ланцюг лексичних повторів 

продовжує анепіфора – повтор синтаксичної одиниці на початку і в кінці 

речення, за формулою: // 21хаа [294, с. 144]. Доповненням категорії 

лексичних повторів виступають синтактико-стилістичні маркери, які за своєю 

структурою є протиставленням – хіазм (перехресний паралелізм) та антитеза 

(протиставлення) [306, с. 267; 311, c. 67]. 

До граматичних повторів відноситься граматичний паралелізм – 

паралельне розташування щонайменше двох одиниць речення. Через 

паралельне впорядкування однотипних членів синтаксичної конструкції 

виникає симетрія, яка має естетичний та ритмічний 

вплив [311, с. 67; 246, c. 280]. 
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Ускладненою структурою експансії синтактико-стилістичних маркерів 

експресивного синтаксису виступає парантеза (Paranthese) – вставне речення 

або частина речення відмінна за контекстом [285, с. 73]. Такі конструкції, 

оформлені граматично незалежною від структури речення, в яке вона вноситься. 

Як правило, парантези розташовані в середині речення і графічно виокремлені 

комами або тире. Вставними можуть бути окремі слова, словосполучення, 

просте речення, складнопідрядне чи складносурядне речення у деяких випадках 

навіть абзац. Парантеза в художній літературі виконує функцію створення 

емоційного фону за допомогою різних інтонацій тексту. 

У художніх прозових текстах письменники інколи порушують класичні 

синтаксичні канони письма, роблячи його більш живим і схожим до усного 

мовлення. Така синтаксична організація, з точки зору експресивного 

синтаксису, сприяє виразності художнього мовлення. Категорію порушення 

порядку слів вихідної моделі речення представляють синтактико-стилістичний 

маркер інверсія (Inversion), виокремлення (Absonderung) та винесення за рамки 

(Ausklammerung) [306, c. 100]. Автор, для того щоб підкреслити вагомість 

інформації, наголосити на найсуттєвішому, використовує синтактико-

стилістичний маркер виокремлення – додаткове виділення (виокремлення) 

члена речення або його частини [306, с. 329]. Аналогічну функцію у прозовому 

тексті виконують також синтактико-стилістичний маркер винесення за рамки – 

коли член речення або його частина, яка граматично, семантично та інтонаційно 

пов’язана з ним, стоїть за його вербальними рамками [126, с. 179] та інверсія – 

реверсування послідовності підмета та присудка в реченні [306, с. 332], що дає 

змогу автору донести до читача важливість виокремленої інформації. 

Отже, навіть класична модель речення, яка строго побудована відповідно 

до граматичної норми, в різних контекстах може бути використана для 

вираження діапазону експресивності. Індикаторами виразності прозового тексту 

виступають синтактико-стилістичні маркери, які основані на редукції, експансії 

та порушенні порядку слів вихідної моделі синтаксичної конструкції. 
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1 . 1 . 3  С т и л і с т и ч н і  р е с у р с и  х у д о ж н ь о г о  с и н т а к с и с у .  

Лінгвостилістична система та всі мовні ресурси постмодерністської прози є 

дотичними до синтаксису і способів текстотворення, які сприяють розкриттю 

стилістичного потенціалу мови, її змісту з погляду естетики та експресивної 

семантики. Формуються нові підходи до вивчення постмодерністського 

прозового тексту та його інтерпретації, що засвідчують роботи мовознавців 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Р. Барта [212], Р. Беренса [215], І. A. Бехти [20], 

О. Б. Вайнштейна [38], Ж. Дерріди [63], І. П. Ільїна [80], М. Фуко [192], I. Хассана 

[257]). Кінець ХХ — початок ХХІ ст. характеризується домінуванням 

стилістичної семантики над формально-граматичним вивченням синтаксичних 

одиниць, а поняття “стилістичний синтаксис”, та “експресивний синтаксис” є 

важливою складовою лінгвістичної теорії в процесі аналізу 

постмодерністського художнього прозового тексту. Говорячи про 

німецькомовний постмодерністський художній прозовий текст та його 

інтерпретацію, не слід забувати про поняття дискурсу, де на першому місці 

стоїть спосіб організації мовленнєвої діяльності, графічним вираженням якого є 

текст. Дискурс постає як явище соціальне, як “мовлення, занурене в життя” 

[6, с. 137], Саме тому дискурс часто ідентифікують як поняття близьке до 

функційного стилю [176, с. 38]. Текст визначається як цілісна знакова форма 

організації мови [167, с. 36], як мовний твір, форма якого у змозі 

транспортувати зміст [220, с. 13], комунікативна дія [19, с. 39].  

Поняття “синтаксична стилістика” розуміємо як “стилістичні можливості 

засобів синтаксису, їхню роль у творенні стилістично маркованих висловлень, 

здатність синтаксичних одиниць виступати в якості засобів експресивно-

стилістичних, тобто пов’язаних з досягненням виразного ефекту висловлення 

(експресивний синтаксис), і функційно-стилістичних, тобто типових для 

конкретної сфери функціонування мови, які беруть участь у створенні 

стилістично-мовленнєвої організації” [179, с. 474]. Афективні синтаксичні 

структури, які мають експресивне та емоційне навантаження, увиразнюють 

розуміння художнього прозового тексту, який розуміємо як стилістичний 
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синтаксис. Поряд з основним завданням структурно зв’язувати текст 

синтаксична стилістика бере на себе функцію оцінки, коментаря, введення в 

текст додаткової інформації. Вибір засобів залежить від стилістичного 

міркування автора [174] та мети, яку він переслідує. 

Аналіз художнього прозового тексту повинен враховувати функційні 

якості тексту як цілісної системи. При цьому важливою проблемою, пов’язаною 

з аналізом такого тексту, є проблема його інтерпретації, оскільки визначення 

особливостей організації художнього прозового тексту і його функції можливе 

тільки за умови адекватного витлумачення його змісту. Постмодерністський 

художній прозовий текст відомий своєю ризоматичністю, внутрішньою 

рухомістю та інтерпретаційним плюралізмом [19, с. 131], є відхиленням від 

існуючих правил, він “нищівний для форми і анархічний за своїм культурним 

духом” [257, с. 193]. Його форма – це дискретність, еклектичність, 

фрагментарність. Гіпертекстуальний читач має можливість читати безладно, 

ніби комбінуючи текст, бо “інтерпретувати текст не означає наділити його 

певним змістом, а зрозуміти його як множинність” [11, с. 14-15]. Відтак цей тип 

тексту необхідно інтерпретувати як сукупність / множинність кодів [19]. 

У процесі дослідження граматики синтаксичних одиниць в сучасних 

німецькомовних постмодерністських художніх прозових текстах, можна 

спостерігати певні закономірності та їхню стилістичну організацію: 

1) широке вживання синтактико-стилістичних маркерів (всі типи повторів, 

синтаксичний паралелізм, тропи); 2) особливе графічне оформлення художніх 

текстів; 3) ускладнені синтаксичні конструкції (парантези); 4) однорідні члени 

речення, які часто перетворюються на потік асоціацій; 5) тавтологія; 6) 

синтаксична синонімія; 7) накладання інформації (текст у тексті); 8) 

“метасимволічність”; 9) втрата автономного суб’єкта як раціонально-дієвої 

одиниці художнього тексту; 10) нові звернення до аспектів афективності та 

емоційності; 11) деконструкція (код, як нова техніка) [80, с.207]. 

Для німецькомовних постмодерністських художніх прозових текстів 

характерним є використання багатокомпонентних, контамінованих великих 
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синтаксичних структур, які виступають композиційно-синтаксичною одиницею. 

Вони стилістично актуалізовані з притаманною закінченістю, ритмомелодикою, 

інтонаційною та естетичною організацією. Експансивним синтаксичним 

структурам на противагу виступають редуковані синтаксичні конструкції. 

Усічені та розчленовані синтаксичні конструкції (еліпс, замовчування, 

парцеляція) увиразнюють висловлення, роблять акцент на вагоме, спрямовують 

увагу читача на значення кожного складника, мають особливе семантичне та 

експресивно-граматичне значення, виражають динаміку й рух. Розчленовані 

синтаксичні конструкції побудовані на порушенні традиційної граматичної 

моделі й емфатичної семантики. За допомогою прийомів синтаксичного 

членування німецькомовний постмодерністський художній прозовий текст стає 

психологізованим, сповненим емоціями, переживаннями, страхами. 

Німецькомовний постмодерністський художній прозовий текст зазнає 

експансії синтактико-стилістичних маркерів, серед яких різнострукторовані 

повтори та вставні конструкції (парантези). Останні – це мовні одиниці, що 

містять додаткові, побіжні повідомлення, зауваження [186, с. 83]. Вводячи в 

синтаксичну структуру додаткову інформацію за допомогою парантези, 

письменник має змогу коментувати події, висловлювати своє ставлення. В 

синтаксичну конструкцію письменники вводять окремі слова, і експансивні 

структурні масиви, які асимілюються з основним текстом. У такому типі тексту 

немає первинного або вторинного семантичного значення в інтерпретації. 

Особливої виразності надає постмодерністському художньому прозовому 

тексту зміна порядку слів у вихідній моделі речення (виділення, винесення за 

дужки, інверсія). До таких прийомів автори вдаються з метою увиразнити 

синтаксис цього типу тексту, зробити його більш рухомим та живим. 

Отже, синтаксис як частина форми німецькомовного постмодерністського 

художнього прозового тексту є змістовним, будова синтаксичної структури 

відбиває авторське світосприйняття через розташування окремих структурних 

елементів. За природою, мові притаманна експресивність, у межах якої вона 

виконує палітру емотивно-конотативних функцій.  
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1.2 Стилістичний потенціал синтаксичних маркерів у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті 

 

Синтактико-стилістичні маркери у німецькомовному 

постмодерністському художньому прозовому тексті виступають способом 

зв’язку думок письменника. Назагал усі синтаксичні конструкції мають 

формальну виразність, яка закладена в структурі синтаксичної побудови. “Саме 

виразні можливості структури і складають основу стилістичного значення, бо 

тільки в структурі кристалізується саме людський зміст як результат доцільної 

людської активності, яка виражається у вигляді діяльності” [184, с. 137]. 

Традиційні синтаксичні норми закладені в граматиці, а інваріантність 

синтаксичних конструкцій вивчає синтаксична стилістика. До сфери аналізу 

синтаксичної стилістики входить незвичне розташування синтаксичних 

структур, повнота і їхня наповненість. Основними джерелами синтаксичної 

стилістики виступає синтаксична синонімія – “близькість чи тотожність значень 

різних конструкцій, тобто словосполук, членів речення, підрядних 

предикативних одиниць, речень, які мають однакове значення, хоч і можуть 

відрізнятися за стилістичною забарвленістю, образністю, і розбіжні за 

граматичною структурою” [167, с. 541] та морфологічні компоненти – 

“наявність у певних граматичних категоріях і зумовлені транспозицією їх в 

синтаксичних конструкціях” [167, с. 541]. Ці два процеси є доповненням одне 

до одного, що дозволяє розглядати ССМ експресивного синтаксису на 

синтаксичному та морфологічному рівнях мови. Вибір синтактико-стилістичних 

маркерів у художньому прозовому тексті залежить від мети, яку переслідує 

автор та функцій які роблять художнє мовлення експресивно-насиченим. 

 

1 . 2 . 1  Р а н ж у в а н н я  с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  м а р к е р і в  

у  х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  Емоційно-експресивний вплив на 

читача автор здійснює за допомогою різнотипних виразних маркувань 

експресивного синтаксису. Характер і ранжування синтактико-стилістичних 
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маркерів залежить від виду почуттєвого насичення мовлення [199, с. 180]. Будь-

яке відхилення від норми породжує певну виразність. Джерелом експресії в 

досліджуваному типі текстів є синтактико-стилістичні маркери, порушення 

порядку слів (винесення за дужки, виокремлення, інверсія) [306]. “Прямий 

порядок слів стилістично нейтральний, інверсований ж має експресією і тому 

виявляється стилістично значущим. Порушуючи свідомо чи несвідомо 

об’єктивно-комунікативний (звичайний порядок слів у реченні, міняючи 

місцями тему і рему, групу детермінанта і предикативну групу, групу підмета і 

присудка автор суб’єктивно переінакшує стилістично нейтральний ритміко-

інформаційний малюнок фрази, надає синтаксичним одиницям емфатичного 

забарвлення, збільшує їхнє смислове навантаження і добивається бажаного 

емоційно-експресивного ефекту” [199, с. 177]. Мовну компресію в 

постмодерністському художньому прозовому тексті забезпечують редуковані 

CCM: еліптичні речення, замовчування, парцеляція. Структурна неповнота 

таких речень комунікативно обумовлена і відновлюється з найближчого 

контексту чи ситуації спілкування. Причому саме пропуск зрозумілих з 

контексту або ситуації слів робить такі конструкції більш динамічними (іноді 

навіть стрімкими), змістовно-місткими і, отже, більш експресивними. 

Синтактико-стилістичний маркер замовчування (усічення, незавершене 

речення) виникає і функціонує у художньому тексті, де, по-перше, може 

виражати цілком достовірну інформацію, аж до однозначної, по-друге, усічені 

конструкції можуть містити невизначену інформацію, яка допускає кілька 

варіантів інтерпретації. Основною функцією маркерів мовної компресії 

художнього тексту є характерологічна, яка описуючи мовця з якоїсь певної 

сторони: передає специфіку усного мовлення, виражає розмаїті емоції та 

емоційні стани мовця з точки зору гніву, обурення, жалю, збентеження, 

невпевненості, подиву, схвильованості, стану роздуму, страху, необізнаності 

або, навпаки, небажання називати речі своїми іменами або висловлювати думку 

до кінця. Для виділення окремих деталей з загальної художньої картини, 

посилити художньо-образну конкретизацію зображуваного, створити паузу між 
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синтагмами, забезпечити бажаний ритм, який підсилює ефект тривалості дії 

використовується ССМ – парцеляція. Остання може бути характерологічною 

(виступає як засіб імітації мовної манери суб’єкта мовлення), емоційно-

видільною (пов’язана з посиленням емоційно-оцінних смислів у 

висловлеюванні іронії, схвалення, засудження) та граматико-синтаксичною 

(засіб модифікації відносин між членами однорідного ряду) [167, с. 481]. 

Композиційно-структурну виразність прозового тексту забезпечують 

експансивні синтактико-стилістичні маркери. Лексичні та лексико-граматичні 

повтори характеризуються експлікацією надлишкової, супутньої по 

відношенню до основної інформації висловлювання і, отже, відрізняється 

необов’язковістю, факультативністю повторення. Однак, надмірність таких 

повторів стилістично виправдана, оскільки пов’язана з додатковою інформацією 

експресивного характеру: додаткові емоційно-експресивні значення, 

нашаровуючись на основну, предметно-логічну інформацію, сприяють більш 

виразному сприйняттю. Граматичний повтор (граматичний паралелізм) надає 

художньому прозовому тексту композиційності та поетичності. Структурними 

повторами виступають також анафора, апанафора, епіфора. Для підняття 

семантичного тонусу служить градація, де кожен наступний компонент 

синтаксичної конструкції є сильнішим за змістом та значенням від 

попереднього. Антонімом до цього синтактико-стилістичного маркера  виступає 

спадна градація. Потік асоціацій в німецькомовному постмодерністському 

художньому тексті супроводжується асиндетичним / полісинтетичним 

синтаксичним зв’язком. Додатковими виразними процесами виступають 

метафоризація та метонімізація [126, с. 213-216; 285, c. 110; 295, c. 82]. 

Отже, потенціал експресивного синтаксису в художньому прозовому 

тексті має великі ресурси виразності, а ранжування його засобів залежить від 

завдань та поставлених цілей впливу письменника на читача. Синтаксична 

стилістика забезпечує прозовий текст виразністю через введення в нього 

редукованих, експансивних, транспозиційних маркерів. Для повного ж 

відтворення синтакстико-стилістичної картини в німецькомовному 
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постмодерністському художньому прозовому тексті, аналіз потрібно проводити 

на синтаксичному та морфологічному рівнях. 

 

1 . 2 . 2  Е к с п р е с и в н і с т ь  т а  е м о т и в н і с т ь  у  с т р у к т у р і   

с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  о д и н и ц ь  х у д о ж н ь о г о  п р о з о в о г о  

т е к с т у .  Німецькі письменники-постмодерністи створюють нові типи і форми 

художнього прозового тексту, структурно розмиті, умовні, гротескні. Сам 

характер цього типу тексту тяжіє до імпліцитно-підтекстового вираження і під 

яким, услід за І. А. Бехтою розуміємо, авторське експериментаторство, 

постмодерністський перформанс як первинну настанову на право створення 

художньої ілюзії, яка стає аналогом дійсності і “утвердженням права на 

мовленнєво-мисленнєвий експеримент” [20; 24]. Автор-письменник скеровує 

читача на самостійне осмислення колізій / психологічних конфліктів. 

Динамічність композиції, принципи організації сюжету – усе це актуалізує 

розумову діяльність адресата при сприйнятті та тлумаченні 

постмодерністського художнього прозового тексту. Прагматична настанова 

постмодерністських прозових текстів – це створення ілюзії співучасті в тому, 

що відбувається, активізація в адресата емоційного настрою, залучення читача 

до співпереживання, до встановлення емоційного контакту [19, c. 83]. Вона 

впливає на характер мовного оформлення тексту, безпосередньо пов’язана з 

реалізацією категорії суб’єктивної модальності, із семантичними категоріями 

інформативності, особливо з підтекстовою інформацією. Вона властива тексту і 

може бити визначена шляхом вияву засобів її вербального втілення, 

використання стилістичних засобів, разом зі специфікою сюжетно-

композиційної будови ХТ [19, с. 82]. Говорячи про виразність та емотивну 

завантаженість постмодерністських художніх прозових текстів, необхідним 

вважається з’ясування понять експресивності та емотивності. 

Емотивність постмодерністського художнього прозового тексту 

актуалізується через низку емотивно-навантажених компонентів (слів, фраз, 

речень). Ці текстові компоненти виокремлюються у фактурі тексту особливою 
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знаковістю. З поняттям “емотивність” пов’язана також “емоційність”. 

Емоційність позначає емоційне відношення, форму вираження [231, c. 487]. 

Емоційне вираження може відбуватися спонтанно, підсвідомо, або 

створюватися зумисно, свідомо для того, аби вплинути на поведінку інших чи 

представити ситуацію в бажаному для мовця світлі [207, c. 26; 225, c. 175]. З 

поняттям емоційність тісно корелює поняття “оцінність”, яке безпосередньо 

пов’язане з характером емоцій. На нашу думку, поняття емоційне, тобто те, що 

пов’язане з емоціями є категорією психологічною, а емотивність, слідом за 

А. В. Кунін, розуміємо як “вербалізацією емоцій у мові через введення у текст 

мовних засобів”. З цим твердженням погоджується Філер, який вважає, що 

емоції вербалізуються в дискурсі (Fiehler, 1990), тому емоційність – це 

психологічна категорія, а емотивність – мовна [201, с. 192]. Емоційність 

відображає психічний стан людини і є біо-психо-соціальним феноменом 

[268, c. 1], в той час як емотивність – це вербалізація емоцій мовця. 

Функціонування емотивності в прозових текстах дає можливість письменнику 

передати особисте ставлення до інформації, що викладається.  

Експресивність визначають у німецькому універсальному словнику як 

“експресія” – виразна властивість [231, c. 538]. Поняття експресивність 

інтерпретують, як таке що містить багато аспектів, які позначаються як 

“конотативна складність” [221, c. 78]. На думку М. Дрешера на першому плані, 

при дослідженні експресивності, перебуває сукупність мовних засобів, які 

служать для вираження емоцій [230, c. 70]. Л. А. Кисельова та В. К. Харченко 

зазначають, що в основі експресивності лежить невідповідність мовних засобів 

мовним стандартам, саме тому ця категорія обумовлена такими чинниками, як 

образність, інтенсивність [154, с. 250]. Експресивність текстових одиниць 

виражається з одного боку через частотність оцінних мовних засобів з іншого – 

у самій виразності окремих оцінних елементів [268, с. 107]. Вона пов’язана із 

людською властивістю посилювати виразність та впливову силу свого 

висловлення [154, с. 250]. На синтаксичному рівні експресивність представляє 

зміну порядку слів, еліпсис, парцеляцію, приєднання, повтори, градацію, 
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варіювання актуального членування. У мовленнєвих актах експресивність може 

породжуватися їхніми непрямими типами. У текстах репрезентована 

тропеїчними характеристиками, стилістичними прийомами й ефектами, 

стилізацією [167, с. 140]. Словом, категорії емотивності та експресивності до 

певної міри є взаємодоповнювальними, але не тотожними. Емотивність завжди 

пов’язана з вербалізацією власних емоцій почуттів, позаяк експресивність 

пов’язана з наміром переконати у чомусь адресата. Адекватно диференціює їх 

А. Прокойченко, надаючи їм такі характеристик: 

1) Емотивність слугує для вираження почуттів людини тобто виконує 

афективну функцію. Експресивність спрямована на посилення ознаки і сприяє 

кращому донесенню інформації до адресата, тобто виконує прагматичну 

функцію; 

2) Емотивність на відміну від експресивності не зосереджена на 

адресатові. Основною функцією експресивності є функція впливу, досягнення 

перлокутивного характеру; 

3) Емотивність вимірюється оцінністю, експресивність – інтенсивністю 

[154, с. 250]. 

Утім, хоча емотивність підпорядковує собі емоцію та оцінку, більш 

незалежною та ширшою категорією є експресивність, оскільки вона є 

прагматичною та керованою. Остання реалізується в постмодерністському 

німецькомовному художньому прозовому тексті через використання авторами 

різних синтактико-стилістичних маркерів (див. рис. Б. 1.3). 

Нетрадиційний (постмодерністський) тип художнього мовомислення 

опирається на абсолютно нову художню модель світу і вирізняється 

комунікативно-ігровою (перформативною) природою [22, с. 5]. Експресивний 

синтаксис яскраво представляє німецькомовний постмодерністський прозовий 

текст, який характеризується високою “щільністю” використання виразних 

засобів різної природи: усі види повторів, включаючи прості, кільцеві, 

анафоричні, епіфоричні, паралельні конструкції, парантези, перелічення. Ці 

ССМ сприяють повнішому відтворенню настроїв персонажів, їхньому 
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емоційно-оцінному ставленню до об’єкта оцінки. Мовленнєва експресія у цих 

пасажах властива синтаксичній організації прозового твору. Вона є потрібним 

елементом емоційно-художнього впливу на потенційного читача. У таких 

сегментах тексту все підпорядковане принципові постмодерністської літератури 

– відтворювати фігуру дійсності, а не описувати її. У цьому своєрідне кредо 

постмодерністської методологічної парадигми [19, c. 7] 

Отже, емотивність є різновидом суб’єктивної модальності й має пряме 

відношення до створення експресивності. Експресивність допомагає ефектно, 

яскраво, невимушено представити широкій читацькій аудиторії почуття автора 

та занурити її в події. Через експресивні засоби письменник намагається 

посадити читача біля себе та змусити його думати в унісон. Зважаючи на 

вищенаведені твердження, поняття експресивності та емотивності всупереч 

спільності деяких ознак вважаємо не тотожними проте близькими категоріями. 

Проте в нашому дослідженні домінуючою буде саме експресивність, яка на 

наше переконання є ширшим поняттям і глибше проявляє себе в синтаксичній 

організації художнього прозового тексту. 

 

1 . 2 . 3  Ф у н к ц і й н а  д і є в і с т ь  с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  

м а р к е р і в  у  н і м е ц ь к о м о в н о м у  п о с т м о д е р н і с т с ь к о м у  

п р о з о в о м у  т е к с т і .  Німецькомовний постмодерністський художній 

прозовий текст розуміємо як аструктурний, багатовимірний, інтертекстуальний 

простір, який відбиває деструктивні тенденції постмодерністського письма. 

Вивчення його стилістичних особливостей уможливлює трактування 

синтактико-стилістичних маркерів як цілеспрямованих способів комбінації 

виражально-зображальних засобів з постійною динамічною зміною їхніх 

функцій. Такий тип тексту формується внаслідок нелінійного способу 

організації стилістичних прийомів, які, відображаючи особливості 

постструктуралістського світогляду, набувають оновлених стилетвірних та 

смислотвірних функцій. У цьому типі текстів спостерігається ефект 

“розсіювання смислу” [226], смисл будь-якого тексту не має прямого виходу на 
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реальність, звідси зростання ролі смислотвірних функцій постмодерністських 

ССМ. Для досягнення максимальної експресивності художнього прозового 

тексту німецькі письменники-постмодерністи насичують своє мовлення 

різнотипними виразними маркерами. На думку М. Р. Савової, “засобами 

виразності можуть виступати всі засоби мови та мовлення, якщо вони 

відповідають комунікативній меті автора мовлення”, які виконують різнотипні 

функції впливу на читача.  

Принагідно зауважимо, що до основних функцій мови відносимо за 

Р. Якобсоном, який розвинув теоретичне надбання К. Брюлера про три функції 

мови: емотивну (вираження світогляду адресанта), конотативну (апеляцію до 

адресата), референтивну (кодування мовцем факту дійсності), додавши до 

попередніх три свої: поетичну (створення певної художньої форми), 

метамовну (застосування мовцем мовного коду), фатичну (установлення 

контакту) [273, c. 37; 167, с. 647]. Своє вчення мовознавець пов’язує з 

контекстом, кодом та контактом комунікантів (у фактурі художнього прозового 

тексту ними виступають наратор і персонажі). І. А. Бехта запропонував 

комунікативну модель художнього прозового тексту, запозичену від 

Р. Якобсона, за якою наведені чинники текстової комунікації узгоджуються з 

виокремленими базовими функціями мови [19, с. 89]. 

              Фактори комунікації                                Функції мови 

                      контекст                                           рефенційна 

адресант ------------------  адресат        емотивна ----------------- конотативна 

                       контакт                                               фатична 

                           код                                             металінгвальна  

 

Рис. 1. 4 Конструктивні чинники текстової комунікації (за Р. Якобсоном) 

У межах цих функцій репрезентовані допоміжні функції одиниць 

екпресивного синтаксису: оцінна, експресивно-граматична, характерологічна, 

композиційно-зображальна, інтонаційно-ритмічна, функція логічного 

виокремлення. Умовою для цих функцій слугує контекст. На думку 



36 
 

німецькомовного лінгвіста К. Бюлера первинні (основні) функції є 

системозумовлені “systembedingt”, а вторинні (допоміжні) – зумовлені полем 

(контекстом) “feldbedingt”. Оскільки наше дослідження зосереджено на вивчені 

виразності німецькомовного постмодерністського роману, свою увагу ми 

зосередимо на емотивності та дотичних до неї поняттях. 

Емотивна функція мови виявляється щоразу, коли мовець виражає своє 

ставлення до того, про що йдеться, або якщо він хоче викликати емоційну 

реакцію співрозмовника [172, c. 340]. Емоційний компонент утворюється на базі 

предметно-логічного, але, утворившись, характеризується тенденцією витісняти 

предметно-логічне значення або значно модифікувати його [167, с. 647]. 

Емотивна функція мови реалізується щоразу, коли мовець виражає своє 

почуття, своє ставлення до навколишньої дійсності або коли він хоче викликати 

почуттєву реакцію свого співбесідника [199, с. 142]. Роль емотивної функції в 

художньому прозовому тексті є значною, оскільки людська мова не може 

існувати без почуттів та емоцій. Емотивна інтенсифікована виразність 

досягається засобами різних мовних рівнів, а також використанням різних 

стилістичних прийомів і фігур. Пропущені через мислення й психіку людини 

мовні засоби емоційного вираження та емоційного впливу відразу ж 

актуалізуються і стають інтенсифіковано виразними [199, с. 143-147]. 

Враховуючи вплив емоційного та психічного стану людини на структуру 

висловлення, можна стверджувати про присутність спонтанних синтаксичних 

засобів, які виконують емотивну функцію. Емотивна та експресивна функція 

виражають ставлення мовця до мовлення [273, c. 37] До синтактико-

стилістичних маркерів, які увиразнюють мовлення, відносимо: 1) вставні 

конструкції (доповнення, коментарі, емоційно-оцінні зауваження); 2) 

парцеляцію (сегментування, емфатичне виділення окремого елемента 

синтаксичної конструкції); 3) апанафору (підхоплення кінцевого елемента 

речення); 4) замовчування (пульсуюче мовлення через страх, сумнів, небажання 

продовжувати свою думку); 5) градацію (наростання емоцій); 6) лексичні 

повтори (нав’язування, підкреслення найвагомішого, ритміко-інтонаційна, 
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деліберативна, підсилююча функція); 7) інверсійні структури (емфатичне 

забарвлення, смислове навантаження, експресивно-граматична функція); 8) 

стилістичну конвергенцію (накладання синтактико-стилістичних маркерів); 9) 

метафоричні та метонімічні процеси (характерологічне підгрунтя персонажів).  

Емотивну функцію ототожнюють з афективною (affective function). Увесь 

світогляд, постаючи чуттєво мотивованим, грунтується на афекціях, а поняття 

на функціях [271, с. 139]. Емотивність також тісно пов’язана з оцінкою та 

експресією. “Осмислюючи мовлення, необхідно не лише зрозуміти задум мовця, 

оцінити цей задум з погляду його змісту й авторської думки і наміру, але й 

оцінити спрямованість цього задуму, його корисність. Це використання 

людиною оцінної функції мовлення” [162, с. 68-69]. 

Вводячи у художній прозовий текст синтактико-стилістичні маркери, 

автори, передусім, виражають свою волю. Волюнтативна функція мови і 

мовленнєва експресія перебувають в тісній взаємодії, оскільки воля – одна із 

основних форм відображення мозком об’єктивної дійсності, регулююча 

функція, особлива форма активності людини у відповідності до поставленої 

мети. Мовленнєвий акт викликаний волею суб’єкта, з особливою силою 

актуалізує відповідні мовні засоби, робить їх семантично-вагомими й 

стилістично виразними. Перефразовуючи вище сказане, воля є однією з основ 

мовленнєвої експресії [199, с. 181]. Волюнтативна функція мови стилістично 

активізує в єдиний функційно-експресивний комплекс усічені речення 

(парцеляція, еліпс), які сприяють формуванню експресивного ефекту додатково 

виконуючи ще і характерологічну, композиційно-виразну, інтонаційно-ритмічну 

функції; перелічення (градація, спадна градація). Необхідно також відмітити 

способи зв’язку (асиндетон, полісиндетон) в цих синтактико-стилыстичних 

маркерах. Свідоме опущення сполучника перед кожним із однорідних членів 

речення надає певний смисловий та емоційний відтінок усьому висловлюванню. 

Асиндетон посилює експресивність фрази і відіграє  композиційно-

зображувальну функцію. Надмірне використання сполучників їх повтор надає 

синтаксичним конструкціям більшої ритмічності, тобто відіграє інтонаційно-
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ритмічну функцію. при полісинтетичному переліченні кожний елемент виступає 

окремо від інших, виконуючи таким чином дезинтегруючу функцію; парантези, 

метафори та метонімія. Одну з головних ролей відіграє спонукальна інтонація, а 

вибір ССМ при волевиявленні залежить від цільових установок автора. Вольова 

активність породжує мовотворчу, лінгвостилістичну активність. Всяке 

волюнтативне начало в мові, як і всяке емотивне та естетичне начало, 

нерозривно пов’язане з началом експресивним [199,  с. 205]. 

Зв’язок інгерентної та адгерентної мовленнєвої експресії [59] пов’язаний з 

естетичною функцією – інтенсифікація виразності [199, с. 237]. Експресивна 

функція мовних одиниць – суб’єктивна модальність, яка поєднується з 

емотивним ставленням до внутрішнього чи зовнішнього світу 

людини [300, c. 32]. Експресивна функція полягає у виборі мовцем елементів, 

що роблять висловлення доцільним на тлі його настанови або емоційного 

включення в зміст його мовлення [73, с. 98]. Вона є загальномовною 

когнітивною функцією, яка пов’язана з передачею сенсу речення – результатом 

мислення, конкретного змісту речення [172, c. 339]. 

Отже, різні синтактико-стилістичні маркери мають в німецькомовному 

постмодерністському художньому прозовому тексті широку сферу вжитку та 

відіграють різні функції, найпоширенішими серед них є емотивна, експресивна, 

волютативна, естетична. До допоміжних синтактико-стилістичних функцій 

відноситься: експресивно-граматична (сегментувальна), характерологічна, 

зображальна, композиційно-зображальна, інтонаційно-ритмічна, акцентуючи та 

функція логічного виокремлення.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Лінгвостилістична система синтактико-стилістичних маркерів 

еспресивного синтаксису в організації художнього прозового тексту є важливим 

компонентом стилю окремого письменника і художнього постмодерністського 

напрямку загалом. Функції синтактико-стилістичних маркерів експресивного 
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синтаксису вирішують завдання з розкриття внутрішнього світу людини, які 

виражені емоційними глибинами авторської свідомості. 

2. Розвиток поняття експресивності відбувається у взаємодії дотичних 

понять: емотивне, емоційне, оцінне, які маніфестується у вигляді речень і 

зворотів найрізноманітніших синтаксичних структур з виразним значенням. 

3. Будова синтаксичної конструкції відбиває авторське світосприйняття 

через розташування окремих структурних елементів, що є одним із 

визначальних чинників емоційно-експресивного впливу на читача. 

Експресивний синтаксис – синтаксичні конструкції, які передають інформацію і 

водночас привертають увагу, максимально акцентуючи на її важливості. 

Мовленнєва лінійність у висловлюванні піддається синтаксичному 

структуруванню пропозиції, що не збігається з вихідною формою конструкції. 

Експресію в художньому прозовому тексті, як систематизацію експресивно-

синтаксичних засобів, проводимо в два етапи – формалізації та інтерпретації: 

поверхнево-синтаксичним, або емпіричним; семантико-синтаксичним, або 

когнітивним; і ідеалізовано-прагматичним, або дискурсним. 

4. Для позначення одиниці виразності в експресивному синтаксисі 

запропоновано термін – синтактико-стилістичний маркер. ССМ експресивного 

синтаксису аналізуються крізь призму редукції, експансії та зміни порядку слів 

у реченні. До синтактико-стилістичних маркерів редукції структури відносимо: 

апозіопезу (Aposiopese), еліпс (Ellipse), парцеляцію (Parzellierung). Експансія 

синтаксичної структури представлена двома видами: експансія – розширення 

структури шляхом лінійного збільшення кількості одиниць, які входять до неї, і 

експансія – ускладнення структури шляхом введення в групу головних членів 

речення додаткових одиниць. До синтактико-стилістичних маркерів 

розширення структури відноситься граматичний повтор (граматичний 

паралелізм / grammatischer Parallelismus), лексичні повтори (анафора / Anapher, 

антитеза / Antithese, апанафора / Anadiplose, епіфора / Epipher, простий 

контактний повтор / einfache Kontaktwiederholung, рамковий повтор / 

Rahmenwiederholung, хіазм / Chiasmus) та лексико-граматичні повтори 
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(асиндетон / Asyndeton, градація / Klimax, перелічення / Aufzählung, 

полісиндетон / Polysyndeton, приєднання / Nachtrag, пролепс / Prolepse, спадна 

градація / Antiklimax). Категорію порушення порядку слів вихідної моделі 

речення представляють синтактико-стилістичні маркери: інверсія (Inversion), 

виокремлення (Absonderung) та винесення за рамки (Ausklammerung). 

5. Кінець ХХ — початок ХХІ століття характеризується домінуванням 

стилістичної семантики над формально-граматичним вивченням синтаксичних 

одиниць, а поняття “стилістичний синтаксис”, та “експресивний синтаксис” 

являється важливою складовою лінгвістичної теорії в процесі дослідження 

художнього постмодерністського твору. Поняття “синтаксична стилістика” 

розуміємо, як галузь, що досліджує стилістичні можливості засобів синтаксису, 

їх роль у породженні стилістично маркованих висловлювань, здатність 

синтаксичних одиниць виступати в якості засобів експресивно-стилістичних, 

тобто пов’язаних з досягненням виразного ефекту висловлювання 

(експресивний синтаксис), і функціонально-стилістичних, тобто типових для 

тієї чи іншої сфери функціонування мови, які беруть участь у створенні певної 

стилістично-мовленнєвої організації. 

6. Основними джерелами синтаксичної стилістики виступає синтаксична 

синонімія та морфологічні компоненти. Синтактико-стилістичні маркери в 

художньому прозовому тексті виступають способом зв’язку думок автора. 

Загалом всі синтаксичні конструкції мають формальну виразність, яка закладена 

в структурі синтаксичної побудови.  

7. Мовну компресію у прозовому тексті забезпечують редуковані 

синтактико-стилістичні маркери: еліптичні речення, замовчування, парцеляція. 

Структурна неповнота редукованих речень комунікативно обумовлена і 

відновлюється з найближчого контексту чи ситуації спілкування. Пропуск 

зрозумілих з контексту або ситуації слів робить такі конструкції більш 

динамічними та експресивними. Композиційно-структурну виразність 

прозового тексту забезпечують експансивні синтактико-стилістичні маркери. 
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8. Емотивність та експресивність близькі за окремими компонентами 

поняття, проте не тотожні. Дотичними до категорії емотивності є також поняття 

емоційне (емоція) та оцінне (характер емоцій). Емотивність підпорядковує собі 

емоцію та оцінку, які вербалізуються в мові. Експресивність є ширшим 

поняттям і реалізується в художньому тексті через використання авторами 

різних синтактико-стилістичних маркерів, виконуючи прагматичну функцію. 

9. Функційний потенціал синтактико-стилістичних маркерів 

експресивного синтаксису в постмодерністському художньому прозовому тексті 

забезпечує емотивна, експресивна, волютативна, естетична. Допоміжними 

функціями виступають експресивно-граматична (сегментувальна), 

характерологічна, зображальна, композиційно-зображальна, інтонаційно-

ритмічна, акцентуючи та функція логічного виокремлення. 

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях автора 

[133; 134; 135; 137; 140; 293]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОДИНИЦЬ 

ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ 

 

2.1 Одиниці експресивного синтаксису та їхній стилістичний 

потенціал у художньому тексті з позицій функціоналізму 

 

Текст – це сукупність різних синтаксичних структур, які виконують 

різноманітні функції. Функційний підхід передбачає аналіз множинностей 

функційної природи мовних одиниць, ґрунтуючись на їхній семантиці, 

структурі [73, с. 75]. Виразність художнього прозового тексту забезпечує низка 

засобів. На думку Т. Винокур, “експресивність пов’язана зі стилістичними 

значеннями, що відповідають певному типу експресивної семантики, яка 

ускладнює лексичне або граматичне явище мови”. 

Студії експресивності в німецькомовному постмодерністському 

прозовому тексті передбачають детальний аналіз одиниць експресивного 

синтаксису від словосполучення до фрагменту тексту. Перефразовуючи сказане, 

розглядати синтакстико-стилістичні одиниці необхідно на рівні мікро- та 

макросинтаксису і в їхній взаємодії. Функційний підхід до аналізу художнього 

прозового тексту та його рівнів дозволяє вивчати крім внутрішньої будови, його 

дієвість, тобто зв’язок із “зовнішнім світом”. Сучасні синтаксичні студії 

характеризується вивченням синтаксичних одиниць як у формальному плані, 

так і у функційному спектрі – в тема-рематичному аспекті (М. М. Алексєєва, 

В. В. Богдан, А. В. Лепетюха, Н. В. Лешкова, J. Firbas, К. Lambrecht). Цей аспект 

аналізу речення має на меті встановлення кореляцій семантичних та 

граматичних характеристик реченнєвого утворення.  

 

2 . 1 . 1  В і д  с л о в о с п о л у ч е н н я  д о  т е к с т у :  м і к р о с и н т а к с  –  

м а к р о с и н т а к с  у  ї х н і й  х у д о ж н і й  в з а є м о д і ї .  За О. О. Селівановою 
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“синтаксис (від гр. syntaxis- побудова, сполучення, порядок) – граматична 

будова речень та словосполучень у мові та закономірності їхнього 

функціонування в мовленні, галузь мовознавства, розділ граматики, що вивчає 

закономірності сполучення слів і предикативних одиниць у реченні, будову, 

ознаки й типи речень і висловлень. Розмежовують синтаксис словосполучень, 

який установлює синтаксичні властивості окремих слів як частин мови, тобто 

правила їхньої сполучуваності з іншими словами і синтаксис речень, 

спрямований на дослідження типів, ознак речень, зв’язків слів і сполук у складі 

речення й висловлення” [167, с. 544]. З прогресом синтаксичної науки 

з’являються нові терміни “суперсинтаксис” (В. Дресслер), “макросинтаксис” 

(3. Харрис), “гіперсинтаксис” (Б. Палек), тому виникає потреба рівневої 

диференціації синтаксичних одиниць у контексті мікросинтаксис ↔ 

макросинтаксис. Внаслідок проникнення у художній прозовий текст розмаїтих 

дискурсних елементів, що реалізуються в різних умовах комунікації, одні й ті ж 

мовні засоби синтаксису можуть вживатися у певному комунікативному реєстрі 

і виконувати різні експресивно-стилістичні завдання. Тому існує завдання чіткої 

диференціації синтаксичних одиниць. 

Для створення сюжетної канви використовуються словосполучення – 

cинтаксична одиниця, протиставлена слову у функціональному і структурному 

відношенні [172, c. 255], яка описує тимчасову і просторову локалізацію дії, їх 

розвиток. У художньому прозовому творі письменник свідомо або не свідомо, 

вибирає з усього різноманіття мовних засобів тільки, ті, які найбільше 

відповідають його задуму. Він вільно чи мимоволі надає їм перевагу перед 

іншими мовними засобами. Отож, ці засоби стають в його стильовій системі 

експресивними. Вибір засобів це річ суб’єктивна, зате, існує авторське ядро 

прагма-стилістичних мовних уподобань. До синтактико-стилістичних маркерів, 

які аналізують на рівні словосполучення відносять метафори. Вони формують 

виразний стиль викладу, “відкриваючи завісу” над авторським задумом 

[92, с. 107]. На дискурсному рівні характерним для словосполучення буде 

спонтанність, емоційність і безпосередність спілкування, що зумовлює: 
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1) розчленованість граматичної форми, 2) її редукцію 3) відокремлення 

словосполучення [Там само, с. 109].  

Аналізуючи синтактико-стилістичні маркери експресивного синтаксису, 

балансуємо від словосполучення (метафоричність) до речення, далі до 

композиційно-синтаксичних конструкцій (дискурсних сегментів) та тексту 

(дискурсу). У. Енгель вважає, що синтаксис – це передусім наука про речення 

(Satzlehre) [235, с, 15], проте, пропонує вивчати синтаксис, як з’єднання 

(сполучуваність) в мові до рівня тексту (Zusammenfügen in der Sprache bis hinauf 

zum Text) [235, с. 15]. Реченням лінгвіст вважає вербальну фразу в широкому 

значенні де основою виступає дієслово (der Satz ist eine Verbalphrase im weiteren 

Sinn, als deren Kopf ein finites Verb fungiert) [235, с, 117]. Загальна семантика 

речення – комплекс взаємопов’язаних смислів, які виражаються не лише 

компонентами його структури, а й синтаксичними відношеннями та зв’язками 

між цими компонентами. Однак слід враховувати той факт, що форма речення 

не становить простої суми граматичних форм. Форми слів, вступаючи у 

синтаксичні відношення, утворюють якісно нову лінгвістичну одиницю, 

властивості якої не є різнозначними сумі властивостей слів, що входять до 

структури речення (висловлення). Процедура виявлення смислів здійснюється у 

напрямку “від функцій до засобів” [58, с. 125]. На рівні речення (мікрорівні) 

[306, c. 75] можна розглядати більшість синтактико-стилістичних маркерів 

експресивного синтаксису (виокремлення,  інверсія, винесення за дужки, 

апанафору, граматичний паралелізм, простий контактний повтор,рамковий 

повтор, парантеза, антитеза, хіазм, градація, спадна градація, перелічення, 

асиндетон, полісиндетон та ін.). Проте більшість з цих синтактико-

стилістичних маркерів може виходити за межі речення (макрорівень), і 

поширюватись на цілий фрагмент тексту. В цьому випадку розглядаємо одиниці 

експресивного синтаксису як щось більше за речення, зате менше аніж текст. 

Такою синтаксичною одиницею слугує композиційно-синтаксична конструкція 

(надфразна єдність, складне синтаксичне ціле) – самостійні речення, об’єднанні 

тісним смисловим зв’язком [179, с. 384]. Аналізованими на рівні композиційно-
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синтаксичних конструкцій можуть бути анафоричні та епіфоричні повтори, 

граматичний паралелізм, поширена градація, вставні конструкції та ін. 

синтактико-стилістичні маркери. 

Оскільки це дослідження відбувається на стику класичної та дискурсної 

стилістики, існує потреба диференціації понять “дискурс” та “текст”. З 

розвитком лінгвістичних знань в домені когнітивно-дискурсної лінгвістики 

поняття “текст” часто ототожнюють з дискурсом. На нашу думку, ці явища 

взаємопов’язані та доповнюють одне одного, проте, їх потрібно розмежовувати. 

Текст (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) – цілісна семіотична 

форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно 

інтегрована, що служить прагматичним посередником комунікації й діалогічно 

вбудована до семіотичного універсуму культури [167, с. 599–600], як мовний 

твір, форма якого у змозі транспортувати зміст [220, с. 13], семіотичний простір 

[99, с. 73], комунікативна дія [20, с. 39]. Р. Барт наводить такі феноменологічні 

ознаки тексту: символічність (вербальна структурованість, але композиційна 

децентрованість і незакінченість); плюралістичніть (відкритість для 

продовження); метафоричність (світ як текст, тексти культури); гедоністичність 

(“тіло тексту” випромінює “еротику тексту”, які разом спричиняють читацьку 

насолоду) [212, с. 288]. Текст – результат дії, а дискурс її процес [60, с. 49]. 

Дискурс – спосіб організації мовленнєвої діяльності, графічним 

вираженням якого є текст. Крім тексту дискурс містить також екстралінгвальні 

чинники (соціальний, історичний, культурний) (Филиппов, 2007). 

А. М. Приходько твердить, що текст і дискурс корелюють між собою як загальне 

і часткове [152, с. 43] і пропонує розглядати дискурс як комунікативну подію, 

що об’єктивується через текст із залученням таких чинників:  

1) особистість комунікантів (у сукупності психологічних, ментальних, 

соціокультурних, етноспецифічних та інших ознак); 

2) зорієнтованість мовця на певного адресата і рівень його ерудиції; 

3) екстралінгвальна складова – соціокультурний контекст / середовище, у 

якому відбувається спілкування [Приходько 2008, с. 39].  
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Сучасні лінгвісти поняття дискурсу розуміють, як “холістичну одиницю 

мовленнєвої діяльності, у якій когнітивний і комунікативний аспекти постають 

у нерозривній єдності” [152, с. 39], як “ментально марковане мовлення” 

[176, с. 63], як “мислекомунікацію” [124, с. 103]. Аналізуючи 

постмодерністський художній прозовий текст, необхідно розуміти, що він 

перебуває на перетині літератури, мовознавства, поетики, історії, культурології. 

Він безмежний та багатофункційний, відкритий, інтертекстуальний [226], через 

це він багатий на різні стилістичні та синтактико-стилістичні маркування, 

інтертекстуальність, цитацію, експериментальну графічну маркованість [19]. 

Отже, основними синтаксичними одиницями виступає речення та 

висловлення. Речення є структурно-семантичною інваріантною одиницею 

мовної системи і характеризується комунікативною, змістовною й інтонаційною 

завершеністю. Висловлення є мовленнєвим варіантом речення, його реалізацією 

в конкретному мовленнєвому акті. Більш складною синтаксичною будовою є 

композиційно-синтаксичні конструкції. Вивчати синтактико-стилістичні 

маркери експресивного синтаксису треба на макрорівні (словосполучення, 

речення) та макрорівні (фрагмент тексту). Постмодерністський художній 

прозовий текст – нетрадиційна, лінійна структура, багаторівнева та 

багатофункціональна одиниця, тісно переплетена з дискурсом. 

 

2 . 1 . 2  Р е ч е н н я  v s .  в и с л о в л е н н я  у  ф а к т у р і  т е к с т у  

н і м е ц ь к о м о в н о г о  п о с т м о д е р н і с т с ь к о г о  р о м а н у .  Проблема 

існування “речення – висловлення” в сучасних мовознавчих студіях є досить 

актуальною (О. М. Образцова, А. В. Павлова, А. М. Приходько, 

Ю. Є. Прохоров, G. Brown, E. Gibson, R. Jackendoff, J. Lord та ін.). Речення і 

висловлення не заперечують одне одного, вони співіснують, взаємно передбачають 

одне одного і не можуть існувати одне без одного, адже вони є об’єктом однієї науки 

(Зауэр 2008). За допомогою словникових дефініцій проводимо диференціацію 

цих понять. “Речення – одиниця синтаксичного рівня мовної системи, яка є 

інваріантом конкретних мовленнєвих висловлень і характеризується 
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комунікативною, змістовною й інтонаційною завершеністю, має логічну 

структуру яка відповідає мисленнєвому аналогу позначеної події чи взаємно 

пов’язаних подій (диктуму пропозиції) і модальній суб’єктивній змінній 

(модусу пропозиції)” [167, с. 517]. За відсутності “висловлення”, речення 

розглядають, як мінімальну одиницю мовлення. “Висловлення – одиниця 

мовлення; конкретна реалізація в ситуації мовлення речення як інваріанта згідно 

з дихотомією мови й мовлення, емічного й етичного рівнів у дескриптивній і 

структурній лінгвістиці”[167, с. 62]. На думку Ю. Є. Прохорова “речення як 

абстрактний структурний зразок-модель, зазвичай вважається найкоротшою і 

основною синтаксичною одиницею мови, яка служить засобом формування і 

формулювання думки, засобом волевиявлення та вираження емоцій”. Проте 

речення – це потенційне висловлення, висловлення – це реалізоване в мовленні 

речення. З цим твердженням погоджується Дж. Лайонз, який вважає, що 

“речення” – “продукт” повсякденної “мовної поведінки” (Лайонз, 2009). 

У сучасній лінгвопрагматиці й комунікативній лінгвістиці висловлення 

уживається як корелят мовленнєвого акту і містить насамперед показники 

ілокутивної спрямованості комунікативних дій мовця [167, с. 62]. Речення – 

одиниця відтворювано-утворювана, що реалізується в мовленнєвому акті як 

висловлення, а останнє виступає як актуалізоване в мовленні граматично 

організоване речення (Андреева, 2005). Так як певним фрагментом мовного 

континууму є текст, то речення в межах тексту вважають і  комунікативно-

обумовленою мовною одиницею – висловленням (Образцова, 2011). Резюмуючи 

вище сказане, приходимо до висновку, що речення – мінімальна текстова 

одиниця (результат), а висловлення – дискурсна, оскільки пов’язана процесом 

мовлення, що й підтверджує І. Ільїн, називаючи висловлювання (висловлення-

результат) – сегментом дискурсу, що зв’язує актант (іменник) і предикат 

(прикметник, дієслово) за допомогою затвердження [79, с. 36] і є “нижньою 

межею дискурсу, обсягом від одного слова до кількох речень” [154, c. 24]. 

Оскільки це дослідження синтактико-стилістичних одиниць відбувається на 

матеріалі німецькомовних постмодерністських прозових текстів, потрібно 
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враховувати закономірності цієї літературної течії. Традиційність та граматичні 

норми в німецькомовному постмодерністському тексті часто порушені та 

викривленні.  

Постмодернізм (ПМ) (англ. рostmodernism, франц. postmodernisme, нім. 

Postmodernismus) – характеристика певного менталітету, специфічного способу 

світосприйняття, світовідчуття і оцінки пізнавальних можливостей людини, її 

місця і ролі в навколишньому світі [80, с. 207], “сума культурних настроїв і 

філософських тенденцій” [38, с. 3],“зміна однієї культурної епохи іншою” 

[206, c. 11]. Постмодернізм виник приблизно після Другої Світової війни, проте, 

як специфічне явище у філософії, естетиці й літературі утверджується у 80-х 

роках ХХ ст. (Дж. Батлер, Ф. Джеймсон, Ж.-Ф. Ліотар, Д. Лодж, Д. В. Фоккема, 

І. Хассан). Студії постмодернізму характеризуються насамперед, як спроба 

виявити на рівні організації художнього прозового тексту певний світоглядний 

комплекс специфічним чином емоційно забарвлених уявлень [78, с. 207]. У 

другій половині ХХ ст. текст перестає бути об’єктом суто лінгвістичного 

аналізу, а розглядається як центральна категорія усього гуманітарного 

комплексу. Постмодерністський художній текст стає явищем еклектичним, 

набуває вигляду “попурі” з попередніх культурних текстів [187, с. 38]. Він 

відомий своєю множинністю інтерпретацій. Історія та реальність поступилися 

“симулятивній гіперреальності”, ієрархія та хронологія більше не слугують 

інструментами систематизації [44, с. 9]. В. П. Руднєв виокремлює такі 

постмодерністські принципи художнього мовлення: 

1) цитація (“культурна опосередкованість”);  

2) відмова від істини (істина – слова які означають те, що записано в 

словнику);  

3) пастиш (попурі, складене з частин);  

4) гіпертекст (Вільперт) (нові виміри у текстовому універсамі) 

[164, с. 221–224].  

Постмодерністські літературні течії є втіленням експериментальних форм 

письма [19], нелінійністю побудови, “новим баченням світу” [78, с. 199], 
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“теоретичною надбудовою сучасного мистецтва, філософії, культури, політики” 

[164, с. 221]. Цей тип тексту схожий за своєю формою на ризому, яка 

характеризується нескінченністю крос-референтних посилань до інших текстів, 

яке відоме нам як інтертекстуальність (накладання текстів) [266, с. 14]. 

Інтертекстуальність поділяється на два види: а) інтегральна (алюзія, 

ремінісценція, цитація, “текст у тексті”; б) пародійна (пародія, травестія, 

пастіш). Така аструктурність і формальна експериментальність 

постмодерністського прозового тексту породжує в собі стилістичні, синтактико-

стилістичні маркування, які роблять його виразним. 

 

2 . 1 . 3  К о м п о з и ц і й н о - с и н т а к с и ч н і  к о н с т р у к ц і ї  

н і м е ц ь к о м о в н о г о  х у д о ж н ь о г о  п р о з о в о г о  т е к с т у .  Текст є 

складною композиційною структурою, до якої входять різнорівневі синтаксичні 

одиниці. При аналізі синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису фіксуємо, що синтаксична експресивність виходить за рівень 

речення і поширюється на цілі фрагменти тексту, тому доцільно говорити про 

складнішу синтаксичну одиницю, де може вона може поширюватись. До такої 

одиниці належить складне синтаксичне ціле (ССЦ). Цьому питанню посвячені 

багато праць у мовознавстві (В. Дресслер, Т. ван Дейк та ін.). Складне 

синтаксичне ціле – частина тексту, що репрезентує найбільшу у його складі 

синтаксичну одиницю, яка характеризується мікротематичною, лексико-

граматичною та інтонаційною однорідністю [70, с. 153]. Існують також інші 

номінації цього явища: синтаксична єдність (І. Ющук), прозові строфи 

(Г. Солганик), період (В. В. Виноградов), надфразова єдність (І. Вихованець, 

Л. Булаховськнй, М. Крупа). Почасти складне синтаксичне ціле (надфразова 

єдність) прирівнюють до абзацу, проте, це твердження можна спростувати по 

тій причині, що абзац, на відміну від надфразової єдності, має формальні 

показники (графічна маркованість). Надфразна єдність – ціла композиційно-

синтаксична конструкція, в якій об’єднуються кілька речень, фраз, навіть 

абзаців, що мають певну змістову завершеність і структурну єдність, яка 
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досягається використанням формальних мовних засобів (лексичних, 

граматичних, інтонаційних) [95, с. 279]. І. Вихованець, І. Ющук та інші провідні 

лінгвісти вважають терміни “надфразова єдність” та “складне синтаксичне ціле” 

синонімами, і ми солідарні з цим твердженням. На думку Л. Лосевої, “складне 

синтаксичне ціле – найбільша за протяжністю синтаксична одиниця тексту, що 

репрезентує групу контактно і дистантно взаємопов’язаних речень, 

характеризуючи певний аспект описуваного явища, предмета тощо” [див. у 70]. 

Складне синтаксичне ціле є мікротемою в тесті, яка має темо-рематичну 

послідовність, і може вміщувати в собі декілька абзаців, що сприяє мовленнєво-

когнітивній єдності тексту. Т. Єщенко виокремлює такі ознаки складного 

синтаксичного цілого:  

1) частина тексту, що репрезентує найбільшу в його складі синтаксичну 

одиницю;  

2) група самостійно оформлених речень, поєднаних тематично 

(мікротемою), а також лексично, граматично та інтонаційно;  

3) характеризує певний бік описуваного явища;  

4) зв’язок між реченнями в складному синтаксичному цілому може бути 

контактним і дистантним; 

5) типові елементи структури: зачин, розгортання подій і кінцівка. У 

зачині висловлено думку чи повідомлення у найзагальнішому вигляді;  

6) належність речень до одного типу мовлення – опису, розповіді або 

міркування, що і створює однорідну модальність;  

7) всередині складного синтаксичного цілого від речення до речення 

можна поставити смислове питання, а від останнього речення попереднього 

ССЦ до першого речення наступного цього зробити не можна;  

8) формально часто збігається з абзацом, але може містити кілька абзаців, 

і навпаки, в одному абзаці може бути кілька складних синтаксичних цілих;  

9) всередині складного синтаксичного цілого можливе перетворення 

простих речень на складні, але перші речення будь-якого складного 
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синтаксичного цілого неможливо модифікувати у підрядну частину 

попереднього речення без порушення смислу всього тексту;  

10) у перших реченнях складного синтаксичного цілого немає слів, 

семантика яких визначалась би з попередньої чістини тексту (займенників і 

займенникових прислівників співвідносних з іменниками, прикметниками та 

числішиками, які містить попереднє складне синтаксичне ціле). Зазвичай вони є 

повними реченнями будь-якого структурного типу і у смісловому плані 

починають виклад нової мікротеми; 

11) не всі речення, що містись текст, входять до складного синтаксичного 

цілого. Є вільні речення, які не належать до його компонентів. Такими є 

авторські відступи, зауваження щодо сказаного і под. У тексті вони 

функціонують як один із засобів зв’язку дотичних до них складне синтаксичне 

ціле і водночас несуть особливе стилістичне навантаження. Вільні речення є 

значущими і за межами складного синтаксичного цілого [70, с. 153-155]. 

Експресивна варіантність складного синтаксичного цілого заснована на 

порушенні або, навпаки, посиленні одного з компонентів його цілісності: 

структурного, смислового або комунікативного [92, с. 200]. До засобів 

внутрішньо сегментного зв’язку відноситься також повтор ключових слів, 

включаючи синонімічні заміни і перифрази. Такий семантичний зв’язок є 

синтаксично-стилістичною одиницею. Серед синтактико-стилістичних маркерів 

в межах складного синтаксичного цілого найпоширенішими є анафоричні та 

епіфоричні повтори. Для кращого зв’язку використовуються сполучники 

(полісиндетичність), апанафори (синтаксичне підхопленням у наступному 

реченні найбільш семантично навантаженого слова або групи слів з 

попереднього речення). Експресивність забезпечують також приєднання та 

виділення. Найефективнішим засобом сполучуваності синтаксичних одиниць в 

композиційно-синтаксичній конструкції є інтонація. Ритмомелодійність 

послідовності синтаксичних конструкцій у композиційно-синтаксичній 

конструкції забезпечує цілісність повідомлення. До композиційно-синтаксичних 

засобів відносять: 1) хронологічний розвиток часу; 2) з’ясувальний синтаксис, 
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з’ясувально-перелічувальна інтонація; 3) тематична організація абзаців; 

4) активну присутність автора виражену мовними засобами невласне-прямого 

мовлення; 5) атрибутивний характер; 6) внутрішній ритм [95, с. 282]. 

Отже, композиційно-синтаксична конструкція (складне синтаксичне ціле, 

надфразова єдність) є синтаксичною одиницею тексту, яка більша за речення, 

але менша за текст. До його складу можуть входити декілька речень, або навіть 

абзаців. Ця синтаксична конструкція має тісний смисловий зв’язок між її 

членами, а найголовнішим індикатором її цілісності виступає інтонація. 

Експресивний потенціал в композиційно-синтаксичній конструкції досягається 

через використання структурних повторів (анафора, апанафора, епіфора), 

граматичного паралелізму, приєднання, поширеної градації. Полісиндетичний 

зв’язок створює ефект в складному синтаксичному цілому  хронологічного 

розвитку подій або ефект перелічування. 

 

2.2 Основні методичні етапи аналізу одиниць експресивного 

синтаксису 

Метод – це шлях та хід дослідження, а методика – наука про методи та 

способи наукового дослідження [231, c. 1140]. Під методикою дослідження 

розуміємо застосування загальноприйнятних методів відповідно до його мети й 

завдань. Методом вважаємо систему процедур вивчення об’єкту дослідження. 

Методи, що задіяні у цьому дослідженні, можна диференціювати на загальні та 

лінгвістичні. Загальні наукові методи не становлять окрему методологію, а 

радше використовуються для всебічного і комплексного застосування 

лінгвістичних методів. 

До загально-наукових методів дослідження експресивного синтаксису 

німецькомовного постмодерністського художнього прозового тексту відносимо 

аналіз, синтез, індукцію та дедукцію [93, с. 358]. Аналіз розуміємо як розділення 

цілого на частини з метою подальшого дослідження і опис структурних 

елементів цілого і їх синтаксичних зв’язків. Аналіз і синтез є діалектично 
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взаємопов’язаними методами [Там само,  с. 360]. Аналіз дозволяє нам 

вичленувати об’єкт дослідження і розглянути його окремо від інших явищ в 

німецькому постмодерністському прозовому тексті. Синтез розуміємо як 

поєднання частин у цілісну систему [Там само, с. 360]. Він дозволяє нам звести 

досліджувані мовні факти у цілісну систему. Методи індукції і дедукції 

взаємопов’язані способи вивчення немовних і мовних явищ. Індукцією 

називають спосіб мислення, за якого спершу розглядають окремі, але однотипні 

за певними спільними ознаками (ознакою) мовні явища, об’єднують їх, 

практично розкласифіковують в одну чи кілька груп і репрезентують усно або 

письмово. Дедукція – спосіб мислення, який полягає в теоретичному 

узагальненні, в підсумковій оцінці однотипних мовних явищ, у формулюванні 

на цій основі певного правила (правил). 

Вибір лінгвістичних методів дослідження зумовлений метою і завданням 

праці, а також належністю дослідження до однієї з головних наукових парадигм 

лінгвістики. Під науковою парадигмою ми розуміємо представлення об’єкту 

дослідження в ракурсі понятійного апарату та процедур опису й аналізу певної 

течії, наукової школи [166, с. 14]. 

Методика вивчення та характеристики німецькомовного 

постмодерністського художнього прозового тексту на тлі функційної парадигми 

ґрунтується на структурних та функційних методах. Дескриптивний метод 

використовується для опису всіх етапів дослідження; метод словникових 

дефініцій – для з’ясування структури значення експресивних одиниць; 

інтерпретаційно-текстовий метод – для опису смислів, актуалізованих 

синтактико-стилістичними маркерами; квантитативний (статистичний) метод – 

для встановлення значущості вживання синтактико-стилістичних маркерів; 

кількісний метод – з метою встановлення повторюваності, домінування 

співвідношення [131]; семантико-синтаксичний аналіз – для виявлення 

синтактико-стилістичних експресивних маркерів; семасіологічно-стилістичний 

аналіз – для встановлення емотем. Зупинимось на найпродуктивніших методах 

серед використовуваних у ході нашого дослідження. 
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Дескриптивний метод  у дослідженні передбачає аналіз мовної 

системи через її структуру і через елементи такої структури. Дескриптивний 

аналіз ототожнюють зі структурним аналізом. Дескриптивний аналіз дає нам 

змогу охарактеризувати нову мовну одиницю у сукупності її парадигматичних 

зв’язків, окреслити всі її властивості і відтак максимально всебічно вивчити всі 

стадії розвитку нового елемента мовної системи. Дескриптивний (описовий 

метод) реалізується у послідовності таких етапів:  

1) виділення одиниць аналізу (мовної вибірки);  

2) членування виділених мовних одиниць на складові;  

3) класифікація одиниць / таксономія;  

4) інтерпретація ознак таксономічних груп [93]. 

Прослідкувати функції синтактико-стилістичних маркерів, які є одиницею 

аналізу у цьому дослідженні, стало можливим шляхом застосування  

контекстуально-інтерпретативного методу. Реалізація цього методу 

уможливлює визначення функцій експресивного синтаксису в межах мікро- та 

макроконтексту та інтерпретацію значень одиниць аналізу. 

За допомогою статистичного методу можна дослідити кількісне вираження 

ступеня імовірності, виявити більш глибокі статистичні закономірності структури 

та функціонування мови, встановити відносну похибку та визначити об’єм 

вибірки, встановити зв’язок між ознаками та визначити міру взаємозв’язку за 

допомогою коефіцієнта спряженості. Кількісний метод передбачає визначення 

кількісних характеристик об’єктів аналізу по відношенню до всього матеріалу 

вибірки. На основі вибірки, в якій виражені як мовні так і мовленнєві 

особливості, можна встановити домінування одних ознак над іншими кількісно 

повторюючись. О. Д. Огуй зазначає, що доцільно аналізувати ці вияви на 

декількох рівнях: повторюваності, домінування та співвідношення. Під 

повторюваністю у лінгвістиці слід розуміти абсолютні та відносні частоти у 

мовленні. За допомогою відсотків, індексів / коефіцієнтів визначається 

домінування явища. Відсотки вказують на певну кількість від умовного цілого в 

100%, а коефіцієнт засвідчує певну кількість підмножини (елемента) у 
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множині, яка відповідає умовній одиниці (Огуй, 2014). Визначення наявності 

відповідності чи розбіжностей між розподілом спостережливих частот 

здійснюємо за допомогою критерію   (“хі” квадрат) [103, с. 133]. Треба також 

зазначити, що спрощені апроксимативні формули мають свої переваги завдяки 

елементарності та наочності, поступаючись статистичним в точності. 

Статистичні методи аналізу лексичної сполучуваності використовувалися 

Л. В. Бистрова, Б. І.  Гінка, В. В. Левицький. Це уможливило розрізнити 

статистично значущі синтагматичні зв’язки, стандартні зв’язки від нестандартних, 

визначити ступінь зв’язку на основі розподілу сталого, постійного та перемінного 

контексту. Використання статистичних методів дає змогу виявити закономірності 

у сполучуваності, створити основу для якісного аналізу, встановити лінгвальні та 

екстралінгвальні чинники, які обумовлюють сполучуваність.  

У цьому дослідженні частково трансформаційний аналіз для визначення 

синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей між мовними об’єктами 

через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій (З. Харріс і Н. 

Хомський). Прийом мовностилістичної абстракції для дослідження мови як 

вторинної раціональної системи з урахуванням її стилістичної диференціації. 

Зокрема, будь-який синтактико-стилістичний маркер з огляду на 

мовностилістичну абстракцію визначається не як підлегла структура, а як одне з 

мовних засобів, що відбиває образність художньої мови. Лінгвостилістичну 

абстракцію для дослідження тексту з метою глибшого аналізу стилістичних 

паттернів та функційних особливостей тексту, композиційної структури, 

комплексного аналізу тексту, не розчленовуючи його на частини, а виявляючи 

типи відносин між значеннями і формами їх відображення в стилістично 

диференційованих текстах [74]. Логіко-смислова реконструкція для 

відтворення пропущеного компонента за рахунок усвідомлення того факту, що 

скорочення повних і відновлення скорочених речень є одним із діючих у мові 

синтаксичних законів, які постулюють первинність перших і вторинність 

других. Базуючись на структурно-семантичних засадах, ця трансформація може 

бути застосована по відношенню до речення, в якому опущено облігаторний 
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компонент його структурної схеми. Ауксілярна реконструкція для відновлення 

не члена речення, а елемента аналітичної конструкції – має на меті виправити 

нестандартне використання речення та “дооформити” його згідно з нормами 

німецької граматики. Прийом субституції для заміни відсутнього елемента 

речення на логіко-смислових засадах. 

Виходячи з наведених вище міркувань, виокремлюємо алгоритм 

дослідження емоційно-експресивного потенціалу синтаксичних одиниць у 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті: 

На першому етапі методом суцільної вибірки відбирався матеріал з 

німецькомовних постмодерністських художніх прозових текстів, попередньо 

розділених на два текстових масиви, які містять емоційно-експресивні 

синтаксичні структури: романи письменників-постмодерністів старшого та 

молодшого покоління кінця ХХ – початку ХХІ століття. В результаті була 

визначена одиниця аналізу (контекстуальний фрагмент тексту). На основі 

напрацювань вітчизняних та зарубіжних лінгвістів у галузі стилістики 

(Н. А. Богатирьова [32], Н. М. Наер [126], K. Büntig [220], U. Fix [237], 

W. Fleischer [238], K- H. Göttert [251], A. Hermann-Reuss [259], N. Novotny [288], 

G. Ueding [311] та ін.) та загальноприйнятих класифікацій в галузі 

експресивного синтаксису запропоновано власну класифікацію синтактико-

стилістичних засобів та прийомів, які в нашому розумінні є синтактико-

стилістичними маркерами. На основі метода словникових дефініцій (для довідок 

використовувався Duden Deutsches Universalwörterbuch, 2006) створений 

термінологічний ланцюг. Здійснений аналіз та синтез релевантного 

теоретичного матеріалу вивчення експресивного синтаксису та екстрапольовано 

його на постмодерністське мовлення з його специфічними особливостями.  

На другому етапі на підставі стилістично-семасіологічного та 

стилістично-синтаксичного аналізу здійснювався поділ синтактико-

стилістичних маркерів на три групи (редукція, експансія, зміна порядку слів); за 

допомогою інтерпретаційного аналізу визначалися особливості 

функціонування засобів виразності, частоти і цілей використання синтактико-

стилістичних маркерів у німецькомовному постмодерністському художньому 



57 
 

прозовому тексті, встановлювались тактичні комунікативні наміри авторів-

постмодерністів, що реалізуються за допомогою емоційної аргументації. 

На третьому етапі дослідження проводився кількісний аналіз для 

отримання кількісних співвідношень синтактико-стилістичних маркерів у 

текстах романів як окремого автора, так і в 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 

(старшим та молодшим поколінням авторів-постмодерністів. 

На четвертому етапі здійснено аналіз структурних паттернів синтактико-

стилістичних маркерів на основі експансії, редукції та порушення порядку слів 

синтаксичної моделі (Fleischer/Michel/Starke [239], K- H. Göttert [251], 

N. Novotny [288], B. Sowinski [306] та ін.). Здійснено аналіз ССМ як на рівні 

мікро-та макросинтаксису тексту, так і у їх симбіозі. 

На п’ятому етапі дослідження аналізувався функційний аспект 

стилістичного потенціалу експресивно маркованих одиниць німецькомвних 

постмодерністських художніх прозових текстів: експресивно-граматична 

(сегментувальна) функція, характерологічна функція емоційно-експресивних 

маркерів синтаксичних одиниць, композиційно-зображальна функція 

синтактико-стилістичних маркерів.  

Усі перелічені етапи дослідження сприяли комплексному вивченню засобів 

виразності, репрезентованих в текстах німецькомовного постмодерністського 

дискурсу, і виявленню закономірностей функціонування в них. 

 

2 . 2 . 1  М е т о д и к а  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н о г о  в и в ч е н н я  

о д и н и ц ь  е к с п р е с и в н о г о  с и н т а к с и с у  н і м е ц ь к о м о в н о г о  

х у д о ж н ь о г о  п р о з о в о г о  т е к с т у .  Актуальним для сучасних мовознавців 

є дослідження структурно-змістової сторони синтаксичних одиниць на тлі 
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семантичного підходу до їх вивчення. У синтаксичних структурах виділяються 

різні яруси, зокрема, власне-семантичний, семантико-синтаксичний, 

формально-граматичний, функціональний, комунікативний. Розмежування цих 

ярусів дає змогу диференціювати формально-синтаксичні та семантико-

синтаксичні функції синтаксичних одиниць, а також синтаксичні зв’язки і 

семантико-синтаксичні відношення між ними. 

Структурно-семантичний метод вивчення синтаксичних одиниць 

експресивного синтаксису дає можливість відстежити їхню семантичну 

структуру та їхні синтаксичні функції. Семантична складова пов’язана з 

особливою увагою. стилістики до проблеми адекватності вираження у 

висловлюванні / тексті різних відтінків сенсу їх змістовно-смислового значення 

в контексті або в цілому тексті, а також з точки зору визначення специфіки 

взаємодії зовнішніх та внутрішніх членів висловлювання [179, с. 225]. 

Семантичний аналіз часто називають стилістичним, він полягає у виявленні 

співвідношення мовних засобів, якими експресивно виражається 

інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення (або тексту) до 

змісту інформації. При цьому виявляється те, як смисловим відтінкам змісту 

мовлення відповідає загальна (і конкретна) лексична семантика виражальних 

одиниць [118, с. 14]. Структурний метод як головний спосіб аналізу мови у 

структурній парадигмі представлений різноманітними методиками синхронного 

аналізу мовних явищ як варіантів відносно складників цілісної системи мови – 

інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії 

відношень. Він служить пізнанню внутрішньої організації мови [167, с. 340]. 

Структурний метод є системних підходом вивчення мови, включаючи 

інваріативні елементи та відношення між ними.  

Поєднання семантики та структури дає можливість комплексно 

проаналізувати синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису, з 

огляду їхнього значення та внутрішньої або зовнішньої структурної організації. 

Емоційно-експресивні структури прозового тексту самі по собі є складним 

семантико-структурним явищем. Синтаксис сучасного німецькомовного 
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художнього прозового тексту тяжіє до активізації експресивних маркерів, які 

мають складну структурно-граматичну й семантичну природу. Закономірності 

структурно-семантичного поділу цілісності синтаксичних одиниць полягають у 

тому, що всі сегментовані конструкції є засобом зміни, а іноді й розриву 

внутрішньо мовленнєвих реченнєвих синтаксичних зв’язків: при деяких 

конструкціях, до прикладу, парцеляції, поширеної градації, синтаксичного і 

граматичного паралелізму, такі зв’язки мають зовнішньо-реченнєві ознаки. 

Методика структурно-семантичного аналізу текстів німецькомовного 

постмодерністського дискурсу застосована у третьому розділі дисертаційного 

дослідження. Вона пов’язана з декількома етапами, кожен з яких 

характеризується використанням прийомів і процедур спрямованих на 

з’ясування інваріантних властивостей конструкцій експресивного синтаксису. 

Синтаксична експресія безпосередньо пов’язана зі структурними моделями 

речення, композиційно-структурними фрагментами, текстом. Експресивний 

синтаксис цікавлять прийоми зміни будови синтаксичних конструкцій не тільки 

в цілях розширення виразних можливостей граматичних структур, але 

насамперед з метою перетворення їх в стилістичні прийоми. Множинність 

синтаксичної організації речення чи фрагменту тексту є функціонально-

семантичним стрижнем, оскільки саме в структурі закладено зміст та 

інформацію повідомлення. Відмінні від модельних граматичних структур 

побудови, отримують додатковий потенціал виразності. За структурою та 

значенням одиниці експресивного синтаксису аналізуються з позиції редукції, 

експансії та зміни порядку слів у реченні [306; 239; 268].  

Таким чином, приходимо до наступних висновків: синтактико-стилістичні 

маркери експресивного синтаксису є невід’ємною складовою у прозових 

текстах німецькомовного постмодерністського дискурсу, яка забезпечує їхню 

виразність. За допомогою структурно-семантичного методу проведена 

класифікація сентактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису, в 

результаті якої, основні синтаксичні одиниці аналізувались на основі редукції, 

експансії та зміни порядку компонентів вихідної моделі речення. 
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2 . 2 . 2  М е т о д и к а  с т и л і с т и ч н о - ф у н к ц і й н о г о  в и в ч е н н я  

о д и н и ц ь  е к с п р е с и в н о г о  с и н т а к с и с у  х у д о ж н ь о г о  п р о з о в о г о  

т е к с т у .  Прозові тексти німецькомовного постмодерністського дискурсу є 

виразно різнобарвними, з огляду на насиченість синтактико-стилістичними 

маркерами експресивного синтаксису, які виконують різні стилістичні функції. 

Виходячи з цього, ми маємо змогу проводити стилістичний аналіз в двох 

ракурсах, як від засобів до функцій, так і – від функцій до засобів, оскільки 

обидва підходи вивчають процес забезпечення експресивності в тексті. 

Головною метою стилістики засобів є визначення того, як стилістичні засоби 

мови використовуються в текстах і які конкретні стилістичні функції вони 

виконують. У функційній стилістиці загальний підхід і методика дослідження 

протилежні – від функцій до засобів. Центральної метою аналізу є виявлення 

того, якими мовними і мовленнєвими засобами реалізуються основні функції 

синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису.  

Під стилістичо-функційною методикою розуміємо: 

1) аналіз одиниць різних рівнів мови, причому не стільки структурно-

системне їх дослідження, скільки комунікативно-системне, з урахуванням цілей 

і завдань спілкування; 

2) встановлення значущості певних закономірностей функціонування 

мовних засобів для специфіки мовленнєвої системності стилю та його 

різновидів (текстів);  

3) функційно-стилістичний метод найтіснішим чином пов’язаний з ідеєю 

єдності лінгвістичного та екстралінгвістичного аспектів мови. Згідно цієї ідеї, 

мовна одиниця розуміється як певний компонент взаємообумовленості в ряді 

інших подібних одиниць, а також у співвідношенні цього ряду з 

екстралінгвальними чинниками стилю. Виходячи з цього принципу лінгвальні 

явища розглядаються з точки зору їхньої текстотвірної ролі; 

4) функційно-стилістичний метод заснований на визнанні дієвості 

природи мови (мова як інтелектуально-емоційна діяльність), у зв’язку з чим 
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особливого значення набуває антропоцентричний підхід до вивчення мовних 

явищ. При цьому необхідний і використовується комплексний / 

міждисциплінарний метод, тобто виходячи з обліку знань суміжних дисциплін 

(гносеології, психології, психолінгвістики, наукознавства) визначається, як і в 

чому екстралінгвальні чинники, і насамперед базові (призначення форм 

свідомості, типу мислення, відповідного виду діяльності в суспільстві, цілей і 

завдань спілкування та ін.), впливають на закономірності функціонування 

мовних засобів, формуючи модель стилю і його мовну організацію на рівні 

мікро- та макротексту [179, с. 222].  

При функційно-стилістичному методі мовні засоби та синтактико-

стилістичні маркери вивчаються з точки зору їх ролі в процесі формування і 

вираження думки, концепції. У центрі уваги опиняються не статичні властивості 

мови / мовлення, а саме мовленнєво- та текстотвірний процес. Це зумовлює, в 

свою чергу, і власне комунікативний підхід стилістики до пояснення мови, 

тобто облік цілей, завдань, ситуації, умов спілкування аж до соціальних та 

індивідуальних особливостей комунікантів. Основні принципи функційно-

стилістичного підходу до дослідження основних одиниць експресивного 

синтаксису, дозволяють виявити конструктивні прийоми формування 

закономірностей організації німецькомовного постмодерністського художнього 

прозового тексту. 

 

2 . 2 . 3  С т а т и с т и ч н і  м е т о д и  д о с л і д ж е н н я  о д и н и ц ь  

е к с п р е с и в н о г о  с и н т а к с и с у  і  ї х  п о т е н ц і а л у  у  

н і м е ц ь к о м о в н о м у  х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  

Німецькомовний художній прозовий текст – багатоаспектний об’єкт аналізу, 

який уможливлюює плюральність підходів та методів до його тлумачення. 

Одним з яких є статистичний підхід вивчення мови та мовлення. 

В західноєвропейській критичній думці термін “квантитативна 

лінгвістика” позначає ту область досліджень, яку у вітчизняному мовознавстві 

називають “лінгвістична статистика”, “лінгвостатистика”, “статистика тексту” 
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[272, с. 65]. На думку В. В. Левицького квантитативна лінгвістика – сукупність 

методів і прийомів, за допомогою яких можна здійснити кількісний аналіз 

властивостей мови та мовлення [103, с. 13]. Можливості використання 

статистичних методів для дослідження художнього прозового тексту безмежні, 

а необхідність вивчення різних одиниць тексту надзвичайно велика. Кількісні 

характеристики тексту і вживаних в ньому різних одиниць спостерігаємо в 

працях вітчизняних мовознавців [103; 143] та германістів [286; 315]. 

В ході цього дослідження видокремлено 23 синтактико-стилістичних 

маркери, кількісні показники яких становлять 4385 одиниць аналізу. 

Подальшим кроком було визначення наявності відповідності, чи розбіжностей 

між розподілом спостережливих частот. Цю операцію здійснюємо за допомогою 

критерію “ 2 ” [103, с. 133]. Найпоширенішою формулою визначення 2 є: 






2
2 )(

  

де O – фактичні існуючі величини; Е – теоретично очікувані величини; 

знак  – означає суму. Дані для розрахунку 2  здійснені в таблиці 1. (див. 

додаток В.). 

Для обчислення критерію “хі-квадрат” повернемось до нашої формули, 

підставивши дані з табл.1.додатка В.: 






2
2 )(


= 506,7 

Отже, сума 2  для таблиці 1. Дорівнює 506,7. Оскільки ми порівнювали 

два емпіричних ряди (старше та молодше покоління авторів-постмодерністів), 

отримана сума 2 повинна дати нам відповідь, чи є відповідність між рядами і 

частотами вживання синтактико-стилістичних маркерів в романах авторів-

постмодерністів старшого та молодшого покоління. Для інтерпретації 

отриманих результатів потрібно визначити значущість суми 2 . Число ступенів 

свободи визначаємо за формулою: 

),1)(1(  crdf  
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де r – число горизонтальних стовбців; с – число вертикальних стовбців 

[103, с. 135]. Для таблиці 1. .45)12)(146( df  

За спеціальною таблицею, де вказані значення суми 2  при певних 

ступенях свободи (див. таб. 2. Додатка В.), при вірогідності P=0,01 значення 

7,5062  [103, с. 244]. Оскільки 15,767,506 22   дані нашого 

дослідження є статистично значимі. Показники 2  проявилися різною мірою в 

синтактико-стилістичних маркерах двох поколінь (див. таб. 3. Додатка В.).  

Критерій 2 використовується в статистиці не тільки для дослідження 

відповідності чи невідповідності між емпіричними та теоретичними частотами. 

За допомого критерію 2 можна також встановити зв’язок між ознаками. 

Визначити міру можна за допомогою коефіцієнта спряженості, у формулу якого 

входить 2 : 

,
)1)(1(

2




crN
K

  

де K – коефіцієнта спряженості (О .О. Чупрова) [103, с. 138]. Розрахунок 

коефіцієнта спряженості О. О. Чупрова для нашого дослідження виглядає 

наступним чином: 

.0515,0
2,190808

7,506

4528444

7,506

)1)(1(

2





crN

K


Величина коефіцієнта спряженості О. О. Чупрова може дорівнювати від 0 до 

+1. Отже, в нашому дослідженні K=0,0515, що означає значимість і 

відповідність до 2  

Таким чином, методи статистичної (квантитативної) лінгвістики 

допомагають унаочнити результати досліджень, спираючись не тільки на 

суб’єктивні спостереження кількісних фактів, але й на статистичні розрахунки, 

що дає змогу говорити про об’єктивність отриманих результатів. 

 

2 . 2 . 4  В и б і р к а  т а  п р и н ц и п  ї ї  о р г а н і з а ц і ї .  Наукове вивчення 

одиниць експресивного синтаксису відбувалась на ґрунті німецькомовного 

постмодерністського художнього прозового тексту кінця ХХ – початку ХХІ 
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століття. Дослідженню підлягали тексти романів за період 1957-2011 років. Нами 

було виділено два покоління постмодерністів – старше покоління та молодше 

покоління. До уваги була взята однорідність мови, тому всі романи є німецькими. 

Тематична однорідність текстів німецькомовних постмодерністських романів є 

неоднозначною, оскільки аналізу підлягли різножанрові художні тексту з метою 

якомога ширшого охоплення постмодерністської літератури. Матеріалом 

дослідження слугувала суцільна вибірка синтактико-стилістичних маркерів 

німецькомовного експресивного синтаксису. Основним критерієм поділу текстів 

романів на старше та молодше покоління є зміна моделі форми тексту за 

допомогою новітніх засобів письма. Поява постмодернізму в німецькомовному 

літературному просторі призвела до переорієнтації проблемно-художнього 

вектора літератури: автори стали більше уваги надавати рефлексії над процесом 

написання твору, пропонувати читачеві множинність зачинів і кінцівок і т. д. 

Змінився конгломерат літературних засобів, тим самим літературні форми 

збагатилися і прийняли нові конфігурації [163, c. 97]. З появою електронного 

письма синтаксис ХТ зазнає змін, відбувається перехід від класичних канонів до 

більш вільних, незалежних. Доповненням до цього критерію є також динаміка 

публікацій романів та роки діяльності авторів-постмодерністів, що повністю 

відповідає тенденціям зміни форми класичного художнього письма. 

Німецькі письменники живуть у власному світі, в якому почувають себе 

затишно. Вони черпають мову і створюють міф не з офіційної лексики 

повсякденності і не з улюблених творів класиків, а з сучасності, яка їх породила. 

При цьому в постмодернізмі залишається ще щось від давньої ностальгії за 

народною манерою викладу, за народним ритмом. На стику століть новітні 

поети переконані в тому, що диво і фантазія, які здатні звільнити дух від тіла, а 

тіло від духа, повинні вписатися у світ машин і високих технологій, може бути, 

в дещо іншому – зміненому, трансформованому – вигляді, але ні в якому разі не 

повинні бути зруйновані або витіснені [163, c. 97]. На передній план виходить 

не те, що пишуть, а те, як і чому пишуть, не зміст, а форма й інтенції, тобто не 

семантичне, а прагматичне значення [Там само, c. 100]. 
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Беручи до уваги згадані вище критерії та особливості текстів 

німецькомовного постмодерністського роману, матеріал дослідження склали 

твори письменників-постмодерністів старшого (Зігфрід Ленц “Людина в потоці” 

[1957], Гюнтер Грасс “Моє століття” [1999], Стен Надольний “Бог нахабності” 

[1994], Отфрід Пройслер “Крабат” [1971], Анжеліка Шробсдорф “Ти не така як 

інші матері” [1992], Патрік Зюскінд “Парфумер” [1985]) та молодшого 

покоління (Томас Бруссіг “Герої як ми” [1995], Даніель Кельманн “Слава” 

[2009], Франсіс Мор “Повернення на Схід” [2011], Інго Шульце “Мобільний 

телефон – тринадцять історій на старий лад ” [2007], Уве Телькамп “Зимородок” 

[2005], Уве Тімм “Напівтінь” [2008]) епохи постмодерну. Загальний обсяг 

матеріалу 2066 сторінок (29252 синтаксичні одиниці), з яких шляхом суцільної 

вибірки ми зафіксували 4385 експресивних синтактико-стилістичних маркерів. 

Для підтвердження вірності визначення об’єму вибірки, було застосовано 

формулу:  

,
2

2

p

K
N





 

де N – об’єм вибірки, K – константа (1,96), – відносна похибка, p – частота 

вживання досліджувальної одиниці [103, с. 111]. Для обчислення об’єму вибірки 

спочатку визначимо відносну похибку  . Відносна похибка – відносна різниця 

між емпіричною величиною та теоретично очікуваною величиною. Відносна 

похибка   (дельта), може бути знайдена за допомогою різних формул. Ми 

використовуємо наступну: 

,
29252

96,1

pNp

K


  

де K – константа, N – об’єм вибірки, p – частота вживання досліджувальної 

одиниці [103, с. 111]. Визначаємо p – частота вживання досліджувальної 

одиниці:  

;
29252

4385
p  
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.03,0
66

96,1

8,4378

96,1

15,029252

96,1





Np

K
  

В результаті підрахунків відносна похибка становить 0,03=3%. Прийнято 

вважати, що для отримання надійних результатів, похибка не повинна 

перевищувати 0,3 (30%). Повернемось до визначення об’єму вибірки: 

.28444
000135,0

84,3

15,00009,0

84,3

15,003,0

96,1
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У нашому випадку об’єм вибірки N становить 28444 < 29252 синтаксичні 

одиниці (речення), що свідчить про достатню кількість проаналізованого 

матеріалу для інтерпретації їх результатів.. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Виразність синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису формується, з одного боку, мовною нормою, а з іншого, як 

стилістичної категорії – відхиленням від норми, яке носить структурний, 

семантичний і функційний характер. Діапазон основних одиниць експресивного 

синтаксису представлений від словосполучення до композиційно-синтаксичних 

конструкцій, тобто на мікрорівні (словосполучення, речення) та макрорівні 

(фрагмент тексту). Функційний підхід до вивчення експресивного синтаксису в 

німецькомовному постмодерністському художньому прозовому тексті крім 

внутрішньої синтаксичної будови ССМ передбачає аналіз множинностей 

функціональної природи мовних одиниць, ґрунтуючись на їхній семантиці. 

2. Функційне переміщення елементів один щодо одного полягає в 

підтвердженні рухливості мовної системи. До синтаксичних одиниць 

експресивного синтаксису відносимо словосполучення, речення, композиційно-

синтаксичну конструкцію. Однією з основних одиниць експресивного 

синтаксису є словосполучення, яке аналізується як синтаксична метафора. 

Характерною ознакою для словосполучення є розчленованість граматичної 

форми, компресія, відокремлення. Проте, основною синтаксичною одиницею 

експресивного синтаксису виступає речення, на його рівні можна розглядати 
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більшість синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису 

(виокремлення,  інверсія, винесення за дужки, апанафору, граматичний 

паралелізм, простий контактний повтор,рамковий повтор, парантеза, 

антитеза, хіазм, градація, спадна градація, перелічення, асиндетон, 

полісиндетон та ін.). Більшою за речення синтаксичною одиницею є 

композиційно-синтаксична конструкція. Аналізованими на її рівні можуть бути 

анафоричні та епіфоричні повтори, граматичний паралелізм, поширена градація, 

вставні конструкції та ін. синтактико-стилістичні маркери. 

3. Текст є складною композиційною структурою який сегментується на 

композиційно-синтаксичні конструкції. Експресивність тут досягається за 

рахунок лексичних, граматичних повторів. Основним засобом синтаксичної 

єдності є інтонація. Композиційно-синтаксична конструкція є найбільшою 

синтаксичною одиницею тексту, яка містить зачин, розгортання подій і кінцівку 

з контактним і дистантним зв’язком. Модальну однорідність створюють 

однотипні речення мовлення. До засобів внутрішньо сегментного зв’язку 

відноситься також повтор ключових слів, який включає синонімічні заміни і 

перифрази. Найпоширенішими синтактико-стилістичними маркерами в межах 

композиційно-синтаксичної конструкції виступають анафоричні та епіфоричні 

повтори. Характерними синтактико-стилістичними маркерами для неї є також 

полісиндетон (багатосполучниковість), апанафора (синтаксичне підхоплення у 

наступному реченні найбільш семантично навантаженого слова або групи слів з 

попереднього речення). Експресивність забезпечується також через приєднання 

та виділення семантично-значущих елементів синтаксичної конструкції. 

4. Методика вивчення синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису в німецькомовному постмодерністському художньому прозовому 

тексті охоплює п’ять етапів. На першому етапі здійснювався аналіз та синтез 

релевантного теоретичного матеріалу, проводились словникові дефініції 

основних понять експресивного синтаксису. За допомогою методу суцільної 

вибірки здійснено також добір матеріалу дослідження. Матеріал дослідження 

був поділений на два текстові масиви – старше покоління та молодше покоління 
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авторів-постмодерністів. В результаті була визначена одиниця аналізу та 

проведена власна класифікація синтактико-стилістичних маркерів на основі 

напрацювань лінгвістів сфери експресивного синтаксису. На другому етапі на 

підставі стилістично-семасіологічного та стилістично-синтаксичного аналізу 

здійснювався поділ синтактико-стилістичних маркерів на три групи: редукцію, 

експансію, зміну порушення прямого порядку слів вихідної моделі речення. 

Третій епап ознаменувався кількісними підрахунками та їх верифікацією, яка 

проводилась за допомогою критерію “хі” квадрат та коефіцієнта спряженості, з 

метою визначення міри спряженості між двома ознаками. Аналіз структурних 

паттернів основних синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису на основі редукції експансії та зміні порядку слів відбувається на 

четвертому етапі. Завершальним етапом дослідження є функційний аспект 

вивчення синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису. 

5. Закономірності структурно-семантичного поділу цілісності 

синтаксичних одиниць полягають у тому, що всі сегментовані конструкції є 

засобом зміни, а іноді й розриву внутрішньо мовленнєвих реченнєвих 

синтаксичних зв’язків. Основними структурно-семантичними прийомами 

експресивного синтаксису є редукція, експансія та зміна порядку слів. 

6. Функційний підхід до вивчення експресивного синтаксису дає змогу 

проводити стилістичний аналіз в двох ракурсах, як від засобів до функцій, так і 

– від функцій до засобів, оскільки обидва підходи вивчають процес 

забезпечення експресивності в тексті. Функційно-стилістичний метод є 

комунікативно-системним аналізом для встановлення закономірностей 

функціонування синтактико-стилістичних маркерів. Він пов’язаний з ідеєю 

єдності лінгвістичного та екстралінгвістичного аспектів мови та визнанні 

дієвості її природи, як інтелектуально-емоційної діяльності. В процесі 

застосування функційно-стилістичного методу, синтактико-стилістичні маркери 

вивчаються з точки зору їх ролі при формуванні і вираженні думки автора. 

7. Статистичні методи вивчення синтактико-стилістичних маркерів 

експресивного синтаксису проводяться з метою верифікації кількісних 
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показників і допомагають підтвердити або спростувати вагомість дослідження. 

В результаті застосування критерію 2  показник ймовірності значення для 

синтактико-стилістичних маркерів двох поколінь авторів-постмодерністів 

становить 506,7 Оскільки 15,767,506 22    дані нашого дослідження є 

статистично значимими. Також за допомогою коефіцієнта спряженості 

(О. О. Чупрова) встановлено зв’язок між ознаками синтактико-стилістичних 

маркерів експресивного синтаксису, який дорівнює 0,0515. Величина 

коефіцієнта спряженості Чупрова може дорівнювати від 0 до +1. Отже, в 

нашому дослідженні K=0,0515, що означає значимість і відповідність до 
2 . 

8. Загальний обсяг матеріалу дослідження склав 2066 сторінок (29252 

синтаксичні одиниці), з яких шляхом суцільної вибірки ми визначили 4385 

експресивних синтактико-стилістичних маркерів. Для підтвердження 

достатності обсягу вибірки нами застосували статистичну формулу, яка 

підтвердила достатню кількість проаналізованого нами матеріалу. Відносна 

похибка становить 0,03=3%. 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [138; 142; 

291; 292]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА ЕКСПРЕСИВНИХ МАРКЕРІВ СИНТАКСИЧНИХ 

ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО 

ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ 

 

3.1 Структурні паттерни синтактико-стилістичних маркерів у 

художньому прозовому тексті 

 

Постмодерністське художнє мовлення є складною багаторівневою 

цілісною структурою, яка створена із мовного матеріалу і наповнена 

різнотипною інформацією. У процесі мовотворчості реалізується не тільки 

активний потенціал мовних одиниць, а й народжуються нові естетичні значення. 

Тому текст художнього твору може нести не тільки інформацію про факти, 

події, процеси об’єктивної реальності, факти і образи, створені уявою митця, не 

тільки передавати ставлення до них персонажів і автора, а й містити приховану 

інформацію. На нашу думку, саме за допомогою експресивно-синтаксичних 

маркерів можна відстежити закономірності структури постмодерністського 

мовлення та збагнути наміри авторів експериментального тексту.  

Текст має свою мікро- і макросемантику, мікро- і макроструктуру. 

Семантику тексту зумовлено комунікативним завданням передачі інформації. 

Структура тексту визначається особливостями внутрішньої організації одиниць 

тексту і закономірностями взаємозв’язку цих одиниць в рамках цілісного 

повідомлення. Структурний підхід до дослідження постмодерністського 

мовлення сприяє виокремленню його компонентів та закономірностей 

організації. Інтерес до експресивного синтаксису зумовлений необхідністю 

вивчення мовних засобів, за допомогою яких можна досягти максимального 

впливу на читача, що особливо актуально для постмодерністського мовлення.  

Німецькі письменники-постмодерністи створюють нові типи і форми 

художнього прозового тексту: структурно розмиті, умовні, гротескні. Сам 

характер цього типу текстів, який тяжіє до імпліцитно-підтекстового вираження 
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і під яким розуміємо, слідом за І. А. Бехтою, авторське експериментаторство, 

постмодерністський перформанс як первинну настанову на право створення 

художньої ілюзії, стає аналогом дійсності і “утвердженням права на 

мовленнєво-мисленнєвий експеримент” [19].  

 

3 . 1 . 1  С т р у к т у р н і  м о д е л і  с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  

м а р к е р і в  о с н о в а н и х  н а  р е д у к ц і ї  в и х і д н о ї  м о д е л і  р е ч е н н я  у  

х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  Класифікацію 

стилістичних фігур за чотирма критеріями здійснює В. Фляйшер: заміна 

компонентів; додавання мовного елементу; упущення синтаксичної складової; 

зміна порядку синтаксичних одиниць [239, с. 177–181]. Виходячи з нашого 

завдання, зосередимо свою увагу на вивченні редукції – упущення одного або 

декількох членів речення. Редукція призводить до скорочення тексту, який стає 

зрозумілим тільки через звернення до мовних знань і специфіки світу. Як 

правило, йдеться про вторинну вербалізацію на основі сформованих чи 

спроектованих текстів. Тексти в яких подибуємо ці еліптичні конструкції, 

характеризуються високою економією мовних засобів і порушенням, в певній 

мірі, загальноприйнятих норм для німецького синтаксису. Проаналізувавши 

твори німецьких письменників-постмодерністів за допомогою кількісних 

підрахунків ми отримали такі показники вживання експресивних маркерів (див. 

рис.3.1. дотатка Г.): 

 

Рис. 3.1 Відсоткова репрезентація редукції вихідної моделі речення 
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За даними Рис. 3.1 найбільш вживаним маркером експресивності є 

замовчування (80,39%) – випадковий обрив думки, чи не доказування до кінця. 

У художньому мовленні замовчування передає хвилювання, невпевненість: 

“Ralf, mein Gott! Ich habe gestern probiert, dich... Ich habe... Ich...” 

[Kehlmann, S. 20]; обережність мовця: “Außerdem gibs wieder mal schwarze 

Listen ...”[318, c. 20]; замовчування з метою недопущення грубості: Im 

Wartezimmer standen Stühle. Sollte ich meinen Arsch auf Stühle setzen, auf denen ... 

Ich, der ich keine Klobrille berührte, ebensowenig, wie meine Hose auf ein bezogenes 

Bett lege, sollte mich setzen? [317, c. 141]. Замовчування є візитівкою Г. Грасса в 

романі “MJahr”: 

Jetzt war Remarque wieder dran: “In tagelangem Würgen haben sie ihre 

verbrannten Lungen stückweise ausgekotzt. Am Schlimmsten war es, wenn sie bei 

gleich zeitigem Sperrfeuer nicht aus den Trichtern rauskamen, weil sich die 

Gaswolke wie ein breites Quallentier in jede Bodenvertiefung legte. Wehe dem, der 

sich die Maske zu früh abriß ... Ganz schlimm hat es immer den unerfahrenen Ersatz 

erwischt ... Diese jungen, hilflos herumirrenden Burschen ... Diese blassen 

Steckrübengesichter ... In ihren zu weiten Uniformen ... Noch lebend hatten sie die 

entsetzliche Ausdruckslosigkeit gestorbener Kinder ... Sah, als wir zum Schanzen auf 

unsere vorderste Linie stießen, einen Unter stand voll dieser armen Hunde ... Fand 

sie mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen ... Und in einem Trichter hatten sie sich 

die Masken zu früh ... Würgten sich mit Blutstürzen zu Tode ...” [318, c. 64–65]. За 

допомогою замовчування Г. Грасс дає можливість читачеві уявити подію, яка 

відбувається, відчути страх та безпомічність, які переживають персонажі твору. 

Незакінчена думка автора стає початком власних асоціацій читача і переносить 

його у вир подій. 

Німецькомовний постмодерністський художній прозовий текст наділений 

експресивною потужністю, яка реалізується через еліптичні конструкцій 

(14,52%). У випадку використання еліптичної структури йдеться, насамперед, 

про особливу форму речення і про мовну економію:  
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Ein Roman ohne Hauptfigur! Verstehst du? Die Komposition, die Verbindungen, 

der Bogen, aber kein Protagonist, kein durchgehender Held [319, c. 25]; Sie saßen im 

Auto, draußen zogen im bleichen Vormittagslicht die kleinen, würfelförmigen Häuser 

der Hauptstadt vorbei. Geschäftsschilder, darunter alte Frauen mit Obstkörben, am 

Himmel der gelbliche Rauch ferner Fabriken. [319, c. 33]. У цих фрагментах 

спостерігаємо бездієслівну структуру, яка в німецькій мові є продуктивним 

засобом мовної економії та експресії. Зокрема, в німецькому 

постмодерністському дискурсі фіксуємо еліптичні конструкції в діалогах:  

“Ja?” “Ralf.” “Ja?” “Was denn jetzt?” Sie lachte. “Spielst du mit mir?” 

“Würde ich nie tun.” “Schade!” Seine Hand zitterte. “Du hast recht. Eigentlich 

würde ich... gerne mit dir...” “Ja?” “... spielen.” “Wann?” [319, c. 14]. Називні 

речення, які за своєю структурою відповідають еліптичним конструкціям, 

представлені в художніх постмодерністських текстах так: 

Stille. Als hätte jemand den Strecker gezogen, ist die Heizung verstummt, 

verstummen alle Geräusche, der Zug rollt aus, fast lautlos, ein paar hundert Meter, er 

beginnt zu bremsen, Hegyeshalom! Stiefmütterchen in Betonkübeln. Hegyeshalom, die 

Grenzstation. Hegyeshalom! [325, c. 269]. 

Хоча в еліптичних конструкціях часто опускаються обидва головні члени 

речення, їх легко відтворити в контексті:  

Oft sahen sie sich über ein monströses Ehebett oder den Kopf einer grimmigen 

Vermieterin hinweg verstört an, aber wenn sie dann in die nächste Wohnung, den 

nächsten Laden zogen, tröstete Else sich und Fritz: Was brauchen wir schon zu einem 

gemeinsamen Leben? Ein Bett, einen Tisch, zwei Stühle und sehr viel 

Liebe [324, c. 46]. 

Маркером експресивного синтаксису вихідної моделі редукції являється 

парцеляція. Порівняно з іншими редукованими структурами вона є менш 

вживаною (5,09%). Іноді парцеляцію розглядають як один із випадків 

оказіонального (мовленнєвого) еліпсу, характерного для персонально-

забарвленого мовлення в регістрі дистантної комунікації та для спонтанного 

мовлення в регістрі безпосереднього спілкування [92, с. 60]. Однак, таке 
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визначення парцеляції є одиничним порівняно із традиційним її трактуванням 

[158], тому парцеляцією називаємо маркером експресивного синтаксису, який 

передбачає членування структури речення на декілька інтонаційно 

відокремлених сегменти. За допомогою парцеляції відбувається економія 

мовних засобів, наприклад:  

Wo kann ich meinen Tripper behandeln lassen? Da gab es eine Adresse in der 

Greifswalder Straße. Greifswalder Straße! Mitten im Prenzlauer Berg! Wo die 

Altbauten stehen! Mit den Außenklos! Und den vielen Ratten! Ich mußte meinen 

Tripper ins Rattenviertel tragen! Hoffentlich geht das gut [317, c. 138]. У цьому 

прикладі темою виступає підмет eine Adresse, а парцельовані елементи 

пояснюють місце розташування, тобто слугують уточненням. У художніх 

прозових текстах спостерігаємо парцельовані структури такого типу:  

Was? Ich? Heute? Konspirativ? Auftrag? Den ersten? Von uns? Hinter 

Schnürsenkel stehen Mächtigere, die große Dinge mit mir Vorhaben [317, c. 110]?  

Парцельовані структури письменник вводить у прозовий текст за 

допомогою питальних речень, які доповнюють одне одного. Залежно від 

функцій парцельовані висловлення поділяються на уточнювальні та 

інтенсифікаційні. Метою перших є розширення, доповнення та пояснення 

рематичної частини попереднього висловлення. З синтаксичного боку такий 

парцелят є найчастіше обставиною чи додатком: 

So entdeckte Hannes zwischen Weihnachten und Silvester einen Maserati mit 

Dortmunder Nummernschild, der bereits mehrere Tage vor der Villa eines 

Rechtsanwaltes stand. Auf dem Weißen Hirsch. Hannes spionierte aus, dass es der 

Wagendes Freundes des Anwalters war [321, c. 34].  

Парцеляція часто взаємодіє із іншими засобами створення експресивності. 

Така стилістична конвергенція, може відбуватися в межах одного речення або 

об’єднувати декілька речень: 

Die Kathastophe war kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein Bergrutsch und kein 

Stolleneinsturz. Sie war überhaupt keine äußere Kathastrophe, sondern eine innere, 

und daher besonders peinlich, denn sie blockierte Grenouilles bevorzugten 
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Fluchtweg. Sie geschah im Schlaf. Besser gesagt im Traum. Vielmehr im Traum im 

Schlaf im Herz in seiner Phantasie [326, c. 170]. В наведеному прикладі парцеляти 

служать для уточнення і поєднуються з градацією. Далі спостерігаємо 

поєднання парцеляції з спадною градацією:  

Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. War es keine Katastrophe? 

War es eine Lappalie? Oder einfach nur etwas Unalltägliches? Am schlimmsten fand 

ich die Minuten danach, die halbe Stunde im Auto mit Harry und Reiner [325, c. 35]?  

Парцеляція виконує різноманітні стилістичні функції, які сприяють 

посиленню загального експресивного тла прозових текстів німецькомовного 

постмодерністського художнього дискурсу. 

Отже, на нашу думку, саме за допомогою аналізу експресивно-

синтаксичних маркерів можна відстежити закономірності структури 

постмодерністського художнього дискурсу та збагнути ідею 

експериментального тексту. Здійснені нами кількісні та статистичні підрахунки 

засвідчують, що тексти німецькомовного постмодерністського роману є 

експресивно насиченими і цікавими для інтерпретації.  

 

3 . 1 . 2  С т р у к т у р н і  м о д е л і  с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  

м а р к е р і в  о с н о в а н и х  н а  е к с п а н с і ї  в и х і д н о ї  м о д е л і  р е ч е н н я  

у  х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  Емотивність постмодерністського 

художнього прозового тексту, визначаючись єдністю смислового й емоційного 

сприйняття, створюється завдяки експлікації в ньому знань, характеру і способу 

їх репрезентації, пояснення та інтерпретація яких власне й зумовлює емоційне 

сприйняття гіпотетичним читачем дійсності художнього прозового тексту 

[19, 90]. У німецькомовній постмодерністській художній прозі багато думок 

завуальовано та приховано через уведення в прозовий текст розмаїтих 

синтактико-стилістичних маркерів. Інтерес до експресивного синтаксису 

зумовлений потребою вивчення мовних засобів, через які можна досягти 

максимального впливу на читача, що вельми актуально для художнього 

постмодерністського мовомислення. Позиція слів у німецькому реченні 
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визначається граматичною нормою, яка подеколи порушується. Причиною 

порушення цих норм є зумисно екзальтоване використання авторами-

постмодерністами синтактико-стилістичних маркерів. Відтак, відбувається 

варіативність синтаксичної структури. Варіативність означає відхилення від 

норми, і чим незвичніший порядок слів у реченні, тим більшою є експресивність 

висловлення [265, c. 105]. Виразність постмодерністського прозового тексту 

зумовлена заміною компонентів, додаванням мовного компоненту, опущенням 

синтаксичної складової, зміною порядку синтаксичних одиниць [238, 177–181]. 

Виходячи з нашого завдання, зосередимо свою увагу на вивченні експансії – 

розширенні синтаксичної моделі речення. 

Експансія синтаксичної структури реалізується в художньому мовленні за 

рахунок розширення структури лінійної кількості одиниць, які входять до неї, 

та ускладнення структури шляхом введення в групу головних членів речення 

додаткових одиниць [306, c. 120]. За нашою класифікацією (див. рис. А.3. 

додатку А) до розширених синтаксичних структур відносимо: граматичні 

повтори (граматичний паралелізм), лексичні повтори (анафора, епіфора, 

простий контактний повтор, анепіфора, апанафора, хіазм, антитеза) та 

лексико-граматичні повтори (асиндетон, полісиндетон, градація, спадна 

градація, пролепсис та приєднання). В результаті кількісного аналізу отримані 

наступні показники (див. рис. Г 3.2): 

 

Рис. 3.2 Відсоткова репрезентація експансії вихідної моделі речення 
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Детальніше зупинимось на найбільш вживаних синтактико-стилістичних 

маркерах. Поширеним виразним маркером для створення синтаксичної 

експресії в художньому тексті є перелічення. За своїм характером перелічення 

може бути асиндитичним та полісиндетичним. 

Асиндетон (11,5%) широко представлений у німецькому 

постмодерністському художньому дискурсі старого та молодого покоління:  

Er spielte so herrlich Klavier, rezitierte wunderbar Gedichte von Goethe und 

Sonette von Shakespeare, führte mit Friedel, ihrem Sohn, lange philosophische 

Gespräche, brachte Else erstklassige Literatur, spielte vierhändig mit ihr auf dem 

Flügel, führte sie in Theater und Konzert [324, c. 29]. 

Асиндетичне перелічення дієслів створює в цьому прикладі додатковий 

ефект поспіху та збудження. Перелічуватись можуть всі частини мови надаючи 

синтаксичні конструкції живості та фотографічної точності:  

Berlin, das in rasendem Tempo wuchs, sich immer weiter in die märkische 

Landschaft hineinfraß, ein sich ständig wandelndes, immer aufregenderes Gesicht 

zeigte: neue Straßen, boulevards, Avenuen, neue Viertel, neue Bauten, neue 

Kunstwerke, neue Warenhäuser, neue Lokale und Amüsierbetriebe, neue 

Kulturgebäude, neue Verkehrsmittel, neue Geräusche, neue Gerüche. Eine 

Zweieinhalb-Millionen-Stadt in pausenloser Betriebsamkeit, zweieinhalb Millionen 

Menschen, von denen jeder ein anderes Leben führte, ein anderes Schicksal hatte; 

Menschen, die durch die Straßen schlenderten, liefen, hetzten, hinter deren Fenstern 

sich Geheimnisse verbargen, Dramen, Geburten, Tod, Liebesstunden, Langeweile. 

Eine Stadt, die sie erforschenwollte, weit über die Grenzen, die ihre Elterngesteckt 

hatten, hinaus [324, c. 22].  

Для деяких письменників-постмодерністів, як наприклад Ф.Мора, 

представник молодого покоління, асиндетон є візитівкою: 

Tante Zofia hat sich für zwei Wochen Italien entschieden. Rom, Siena, Pisa, der 

Golf von Neapel [321, c. 27]; Was wollen Sie denn eigentlich kaufen? Etwas zum 

Frühstück. Marmelade, Butter, Schinken, Gouda, Kräutertee, Kaffee. Ach ja – und 

Eier! [321, c. 30]. 
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На противагу асиндетону виступає синтаксична конструкція 

полісиндетон (2,2%):  

Dieser Geruch hatte Frische; aber nicht die Frische der Limetten oder 

Pomeranzen, nicht die Frische von Myrrhe oder Zimtblatt oder Krauseminze oder 

Birken oder Kampfer oder Kiefernnadeln, nicht von Mairegen oder Frostwind oder 

von Quellwasser..., und er hatte zugleich Wurme; aber nicht wie Bergamotte, 

Zypresse oder Moschus, nicht wie Jasmin und Narzisse, nicht wie Rosenholz und nicht 

wie Iris... Dieser Geruch war eine Mischung aus beidem, aus Früchtigem und 

Schwerem, keine Mischung davon, eine Eiheit, und dazu gering und schwach und 

dennoch solid und tragend, wie ein Stück dünner schillernder Seide… und auch 

wieder nicht wie Seide, sondern honigsüße Milch, in der sich Biskuit löst – was ja nun 

beim besten Willen nicht zusammenging: Milch und Seide [326, c. 52]! 

Окрім сполучника oder в полісиндетичних конструкціях можуть 

використовуватись сполучники und та aber:  

Sie stellte sich wie die liebe Märchentante vor die Klasse und erzählte uns, daß 

es kleine Tiere gibt, Läuse, die schädlich sind und jucken und auch stechen und die 

sich bei manchen Kindern in den Haaren verstecken oder dort ihre Eier ablegen, die 

ganz, ganz klein sind [317, c. 27].  

Полісиндетичний зв’язок створює ефект розміреності, рівноваги та 

протяжності висловлення. Традиційно у німецькій мові використовується також 

комбінація двох видів зв’язку – асиндитичного та полісиндитичного: 

Unsere Boote hießen: Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta, Epsilon, Jota und 

Kappa. Das zuletzt genannte Boot ging leider im Verlauf des insgesamt erfolgreichen 

Unternehmens im Englischen Kanal verloren [318, c. 25]. 

Поступове семантичне нарощування слів чи групи слів відбувається через 

введення в ХТ автором експресивного маркера градації (3%):  

Die Menschen werden unruhig, sie seufzen, stöhnen, ächzehn, wimmern. <…> 

Als schließlich der Mönch beginnt, die Köpfe der Gläubigen mit der Bibel zu 

berühren, steigert sich das Quieken und Heulen zu einem ohrenbetäubenden Gebrüll. 

Ein Junge kräht aus vollem Haus, er will weglafen, seine Mutter zerrt ihn zurück, ein 
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Mann wälzt sich, oi, oi, oi, auf Dem Boden [325, c. 83]. Значення градаційного ряду 

однопланові та почасти виступають ідеографічними синонімами. Процес 

нарощування відбувається за рахунок послідовного логічного розширення 

об’єму значень:  

Daß ich mich immer so zerrissen fühlte! Daß ich immer glaubte, daß ich, wenn 

ich kein Genie werde, ein Versager sei! Verstehen Sie, wie großartig ich es fand, als 

Meister von morgen auf die Titelseite der auflagenstärksten Illustrierten zu 

bekommen? Daß ich nicht mehr als Flachschwimmer oder als Versager von mir reden 

machte, sondern daß ich plötzlich die Titelseite war, der Meister von morgen, der 

zukünftige Nobelpreisträger – was nicht bedeutete, daß ich dadurch gegen jede neue 

Kränkung immun wurde [317, c. 45].  

Градації в синтаксичній конструкції піддаються будь-які члени речення:  

Im Vergleich zu unserer Bude war sein Bungalow ein kleiner Palast, mit 

Fenster und Stereoanlage, Ledersesseln und zwei Barhockern [325, c. 18]; Die 

Menschen waren unruhig, sie seufzen, stöhnen, ächzen, wimmern [325, c. 83]. 

Градація широко використовується письменниками-постмодерністами у 

німецькомовному художньому дискурсі, створюючи емоційно-насичений образ 

характеристик персонажів, подій, ставлення письменника до ситуації. 

Кількісно скромніше представлена у ХТ спадна градація (0,1%), яка 

визначає розташування елементів висловлення, при якому кожний наступний 

компонент синтаксичної структури описується спадаючою інтенсивністю. При 

спадній градації елементи висловлення розташовуються в спадному порядку, 

від семантично сильніших до слабших:  

Bevor wir unsere Frauen in Perugia abholten, mussten wir uns darüber klar 

werden, was wir ihnen erzählen wollten. Dabei verstanden wir ja nicht mal selbest, 

welche Rolle dieRothaarige spielte. War sie die Geliebte, die Freundin dieses Typen 

oder eine Prostituierte? Oder eine geistesgegenwärtige Ehefrau oder Tochter, oder, 

wie Reiner plötzlich behauptete, eine Killerin, der wir den Plan vermasselt hatten – 

oder hatten wir ihn begünstigt [325, c. 35]? Часто спадну градацію треба 

розглядати не тільки в межах одного речення, а ширшого контексту. Ця 
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синтаксично-структурована одиниця може спостерігатись також в поєднанні 

двох або більше речень:  

Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. War es keine Katastrophe? 

War es eine Lappalie? Oder einfach nur etwas Unalltägliches [325, c. 35]? В цьому 

випадку ми бачимо, як спадає емоційна конотація семантичного значення 

окремого слова з початком кожного наступного речення (Katastrophe → 

Lappalie → Unalltägliches). Німецькомовний постмодерністський художній 

дискурс є інколи, залежно від приналежності до масової або елітарної форм 

культури, дуже звульгаризованим і водночас експресивно та емоційно 

насиченим, що можемо фіксувати на прикладі такого речення: 

Und nie Tageslicht, immer diese beschissene Plane vorm Fenster, und dann 

darf ich noch froh sein, wenns nur die Plane ist, und nicht so ein beschissener Typ 

vorm Fenster hockt und mi seinen beschissenen Finger zeigt [325, c. 25]. 

На відміну від градації, тут спостерігається порушення риторичного 

ефекту, створеного при випадковому зниженні напруженості висловлення. В 

німецькому постмодерністському мовленні спадна градація використовується 

як засіб для створення іронії та парадоксів. Зазвичай письменники-

постмодерністи вдаються до алегорії, що породжує комічний ефект. 

Позиція слів у німецькому реченні визначається певною граматичною 

нормою, яка інколи порушується. Причиною порушення цих норм є зумисне 

використання авторами-постмодерністами синтаксично-стилістичних маркерів. 

Отож, відбувається варіативність синтаксичної структури у фактурі прозового 

тексту. Варіативність означає відхилення від норми, і чим незвичніший порядок 

слів у реченні, тим більшою є експресивність висловлення [265, с. 105]. 

Продовжуючи говорити про експансію вихідної моделі речення, не слід 

забувати явище експресивного синтаксису – пролепсис (0,8%). Цей маркований 

засіб характеризується тим, що початок речення, виражений іменником або 

обставиною, повторюється у вигляді займенника чи прислівника без порушення 

форми синтаксичної структури:  
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Dieser Scharfrichter, Monsieur Papon, der schon seit Jahren keinen 

Delinquenten mehr zu zerbrechen gehabt hatte, ließ sich eine schwere vierkantige 

Eisenstange schmieden und ging damit in den Schlachthof, um an Tierkadavern seine 

Hiebe zu üben [326, c. 293]. Пролепсис ділить речення на менші синтаксеми і 

відтак сприяє кращому розумінню прозового тексту. З точки зору комунікації ця 

конструкція виконує важливу стилістичну функцію, надаючи дискурсу 

природності, жвавості, емоційного забарвлення та певного ритму:  

Dieser Weg, der direkte Weg nach Napoule, führte an den Ausläufern des 

Tanneron entlang durch die Flusssenken von Frayere und Siagne [326, c. 269]. 

Словом, за допомогою пролепсиса письменник мав намір змінити структуру 

речення, щоб надати “сухому” епічному тексту виразності та насиченості, а 

також розширити його опис.  

До лексико-граматичних повторів також відносимо приєднання (0,2%), 

яке виступає як протилежність до пролепсиса – виокремлення іменника чи 

групи слів в кінцевому положенні речення, в той час як їм передує займенник 

або прислівник:  

“Es ist fertig für Sie, Maitre”, sagte Grenouille „Jetzt ist es ein recht guter 

Duft.“ „Jaja, schon gut“, erwiderte Baldini und winkte ab mit seiner freien Hand. 

„Wollen Sie nicht eine Probe nehmen?“ gurgelte Grenouille weiter, „wollen Sie nicht 

Maitre? Keine Probe?“ [326, c. 110]. 

Інформація, яка присутня в цій конструкції ніби приєднується до 

основного повідомлення в процесі мовлення. Такий тип конструкції і 

синтаксичного зв’язку відображає природній процес утворення думки, її 

формування і оформлення одразу без попереднього обмірковування та 

опрацювання форми. Стилістична кінцева позиція має свою цінність в тому, що 

кінець речення формує виразну позицію сказаного в комунікативно-

граматичному значенні: 

Die beiden Schwarzhaarigen hießen Lore und Fred, sie eine gelernte 

Tischlerin, er Statiker, mit dem schweren Gang eines Bauers. Pawel verdiente sein 

Geld als Klavierlehrer an der Musikschule Spandau und war der Pianisteiner Band 
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namens „The Wonderers“ oder so ähnlich [325, c. 222]; Wie hätten sie es sonst bis 

zum nächsten Morgen schaffen sollen, ohne Weinbrand, ohne Dorotheas Stirn in 

seinerHand. Er war ihm dankbar, diesem Kerl mit dem glänzenden Schädel, wirklich 

dankbar [325, c. 33]. 

Кінець речення отримує експресивний наголос. Особливо впадає у вічі 

позиція додатка в кінці синтаксичної структури:  

Und was für Düfte waren das! Nicht nur Parfums der höchsten, allerhöchsten 

Schule, sondern auch Cremes und Puder, Seifen, Haarlotionen, Wässer, Öle… Alles, 

was Baldini produzierte, wurde ein Erfolg. Und der Erlolg war dermaßen 

überwältigend, daß Chenier ihn wie ein Naturereignis hinnahm und nicht mehr nach 

seinen Ursachen forschte [326, c. 116]. В німецькомовному постмодерністському 

художньому дискурсі спостерігаємо як автори використовують короткі речення, 

які включають в себе також приєднання: 

Das ist er, der Erfinder der Gegnerkartei. Eine Kartei gegen den inneren 

Schweinehund. Gegen den nationalen Feind. In der Kartei, in der sie alle versammelt 

sind, die Feinde, aber auch brave Parteigenossen und auch die Gäste dieser 

Abendgesellschaft [328, c. 33]; Ich bin dabei, eine Frau gegen ihren Willen zum 

Geschlechtsverkehr zu zwingen! Sie hat Nein! gesagt! Sie hat  Ich will nicht! gesagt! 

Wie nennt es der Staatsanwalt? Vergewaltigung! Ich bin dabei, eine Frau zu 

vergewaltigen! Ich, ein Vergewaltiger [317, c. 192]!; Wer, und darauf wurden Wetten 

gesetzt, würde als erste Frau Japan erreichen? Die Engländerin Amy Johnson oder 

sie, Marga v. Etzdorf [328, c. 12]? 

Oстанні два приклади можемо віднести до явища еліптичності, в яких 

відбувається стилістична конвергенція, оскільки в цих синтаксичних структурах 

відсутній присудок. Наведені явища пов’язані зі зміною норм структури 

речення і відбивають основні тенденції розвитку німецького синтаксису. 

До розширених синтаксичних структур відносимо вставні конструкції, які 

є одними з найбільш численних та типових маркерів німецькомовного 

постмодерністського художнього дискурсу. Парантеза (21,3%) – вставна 

конструкція, яка є граматично незалежною від речення, в яке вона вводиться:  



83 
 

Sie blieben in der Mode, bis vieltausend Strohhutmänner in Klein- und 

Großstädten – ich in Schwerin beim Kammergericht – um jeweils einen Gendarmen 

versammelt standen, der uns offener Straße und im Namen Seiner Majestät an einem 

Spätsommertag, vom Blatt lesend, den Kriegszustand verkündete [318, c. 15]. Як 

бачимо, парантеза графічно вводиться в речення за допомогою тире, але також 

можуть бути дужки: 

Bis auf ein Mitglied könnte in Estland kein Schriftsteller von seinen Büchern 

leben, auch wenn der Verband natürlich vom Staat unterstüzt werde. Doch für den (er 

verwendete tatsächlich dieses Wort), für den Quartiermeister eines 

Schriftstellerhauses  bleibe erst recht nicht viel, und mit den sonst üblichen 

Trinkgeldern sei in diesem Falle ebenfalls nichts zu rechnen [325, c. 117]; чи кома: 

Er ging langsam auf das Mädchen zu, immer näher, trat unter das Vordach und blieb 

einen Schritt hinter ihr stehen. Sie hörte ihn nicht [326, c. 55]. 

Стилістично-мотивовані вставні конструкції роблять мову більш вільною і 

надають їй розмовного характеру. У текстах цього типу спостерігаємо, як 

письменник вводить в речення позитивні чи негативні емоції, які не впливають 

на форму, проте насичують його виразно:  

Anfang Februar – ich hatte erst Ende Januar erfahren, dass die Konferenz in 

der letzten Februarwoche stattfinden sollte – ging mir auf, dass es wohl wenig 

sinnvoll wäre, meine Rede auf Deutsch zu halten [Schulze, S. 133]. В цьому реченні 

вставним є складнопідрядне речення, яке є носієм додаткової інформації. Але 

крім цілих речень автори водять в синтаксичні структури дрібніші синтаксеми. 

Для прикладу такими вставками є окремі слова: 

„Na los, mach was“, stöhnte ich ihr ins Ohr und nuckelte an ihr herum, in der 

Hoffnung, auf eine erogene Zone zu stoßen, aber sie kicherte bloß. Ich fummelte ihren 

BH auf, patschte ihr auf der Brust – Sülze – herum und erwartete, davon eine 

Erektion zu bekommen. Daraus wurde nichts. Meine Intimreflexe warenauch nicht 

mehr das, was sie mal waren [317, c. 190]; Unser aller Leben ist den Letzten Jahren 

ein anderes geworden. Und das mag – vielleicht, vielleicht – der Grund dafür sein, 
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dass ich endlich in der Lage war, mich an meine Geschichte über Estland zu wagen 

[325, c. 128]. 

Відомі германісти В. Фляйшер та Г. Міхель називають три критерії, за 

яким повинні розглядатись парантези: форма та обсяг, позиція, стилістичний 

потенціал [239, с. 111]. Щодо першого критерію, зазначаємо, що за своїм 

обсягом парантези бувають дуже різні. Це явище треба пов’язувати з 

авторськими манерами подачі інформації. В романі Г. Грасса „MJahr“ автор 

використовує великі за об’ємом вставні конструкції: 

Zudem verstand es der Zeichner – nein, nicht ich war der Übeltäter, sondern ein 

Künstler, den ich von Bremen her kannte und der mit dem Künstlervölkchen in 

Worpswede verkehrte – Helm und Zwirbelbart dergestalt vor marokkanischer Kulisse 

zur Schau zu stellen, daß sich die Kuppeln der Moscheen und deren Minarette mit der 

Rundung der reichverzierten Haube und dem spitzen Pickel aufs Lebendigste in 

Einklang befanden [318, c. 23]. 

Тут зустрічаються приклади, коли в одному реченні є дві або більше 

вставних конструкцій:  

Es galt, im Volke eine allgemeine Bewegung, mehr noch, Begeisterung für das 

Flottenwesen auszulösen. Der Flottenverein, ein Flottengesetz mußte her, wobei mir 

die Engländer – oder sage ich besser, meine liebenswerten englischen Vettern? – 

wider Willen geholfen haben, als sie während des Burenkrieges – Sie erinnern sich, 

lieber Freund – zwei unserer Dampfer ganz und gar widerrechtlich vor der 

ostafrikanischen Küste aufbrachten [318, c. 44]. За позицією більшість парантез 

стоять в середині речення, але є також випадки вживання вставних конструкцій 

в кінці речення. 

Основною причиною використання авторами-постмодерністами парантез є 

введення у прозовий текст додаткової інформації крізь призму суб’єктивного 

мислення письменника та його ставлення до подій чи предметів. Вставна 

конструкція часто виконує функцію уточнення:  

Ich war – damals noch, denn heute bin ich arbeitslos, und die 

Wahrscheinlichkeit, daß noch eine Firma mich einstellt, ist nicht groß – Leiter der 
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Abteilung für Nummernverwaltung und Nummernzuweisung in einer der großen 

Telekommunikationsfirmen [319, c. 161]. У художньому прозовому тексті 

виступають парантези як засіб для створення уповільнення та зацікавлення: 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 [317, c. 105]. 

Проаналізувавши художні прозові тексти 12 постмодерністських романів 

можна зробити висновок, що саме парантеза є привабливим синтактико-

стилістичним маркером для Г. Грасса (MJahr – 15,0 %), І. Шульце (Handy – 

15,1 %) та С. Надольни (GdF – 52,2 %). Створені в результаті експансії варіанти 

синтаксичних моделей є стилістично маркованими і служать для формування 

виразності мовлення. Експресивними маркерами розширення синтаксичної 

структури є також різні види лексичних повторів. Ступінь експресивності 

визначається через їхню структуру та місце повторювальної одиниці у реченні. 

Лексичні повтори з точки зору стилістики тлумачаться неоднозначно. Зокрема, 

германісти розглядають їх в першу чергу як найчастотніші засоби досягнення 

когерентності тексту [239, c. 264; 306, c. 79]. Детальніше зупинимось на 

кожному виді повтору.  

Aнепіфорa (2,4%) – повтор мовленнєвої одиниці на початку та кінці 

речення:  

Ich kann verstehen, warum die freien Jungen sich da nur noch 

mehrherausnehmen. Die lachen doch darüber. Die Jugend, die Jugend – sind diese 

Burschen, die sich in Kompanien am Denkmal herumtreiben, die Jugend [320, c. 94]? 

Деякі лінгвісти називають його кільцевим повтором або обрамуванням 

[236, с. 1537]. Повторюватись можуть окремі слова:  

“Eins müssen Sie wissen”, sagte er. “Für die sind dasLappalien.So unterbesetzt, 

wie die sind, total unterbesetz” [325, c. 16]; Faszinierend, flüsterte meine  Mutter, 

wirklich faszinierend [325, c. 83]., так і словосполучення: Nichts und niemand 

könnte ihn mehr von ihr trennen, nichts und niemand [325, c. 94]; “Nicht dieses 
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Parfum!” rief er wie mit allerletzter Kraft, “nicht dieses Parfum! Es tötet 

mich!” [326, c. 187]. 

В романах німецьких письменників-постмодерністів фіксуємо повтори 

повних реченнь в рамках однієї синтаксичної структури:  

Harry fuhr schnell, obwohl der Staub, den der Passat der Rothaarigen 

aufgewirbelt hatte, wie Nebel über dem Feldweg stand. “Das wird’ n teurer Spaß”, 

murmelte Harry in einem fort, “das wird’ n teurer Spaß”. Der Schreibenwischer ging 

an, und Wasser spitzte hoch [325, c. 35]; “Formel, Formel”, krächzte Grenouille und 

wurde etwas größer in der Tür, “ich brauche keine Formel. Ich habe ein Rezept in 

meiner Nase. Soll ich es für Sie mischen, Maitre, soll ich es mischen, soll 

ich”[326, c. 98]? 

Автори-постмодерністи поєднують експресивні маркери між собою. Інколи 

стилістична конвергенція може відбуватися в межах навіть одного речення: 

Nimm dich zusammen, dachte ich, nimm dich zusammen, nimm dich doch 

zusammen, wenn du nicht versagst, kann es funktionieren, aber du mußt dich 

zusammennehmen [319, c. 185]; Geschichten in Geschichten in Geschichten 

[319, c. 201]. В цих прикладах спостерігаємо, що, окрім анепіфори, автор 

використовує простий контактний повтор, надаючи синтаксичній конструкції 

додаткової виразності. 

Простий контактний повтор (22,7%) – безпосередня послідовність 

повторювальних одиниць, які займають в реченні контактну позицію 

[282, с. 135]. Для німецькомовного постмодерністського художнього дискурсу є 

характерним вживання простих контактних повторів:  

Keiner brachte mir Bücher, keiner schrieb mir Briefe, keiner las mir Gedichte 

vor, keiner spielte auf dem Klavier den „Rosenkavalierwalzer“, keiner nahm mich ins 

Theater mit [324, c. 40].  

Повторюватись можуть декілька елементів у межах однієї синтаксичної 

конструкції:  

Else begann zu weinen. Sie hatte ständig Angst: Angst, ihn zu irritieren, wenn 

sie über alltägliche Dinge schwatzte, Angst, ihn zu enttäuschen, wenn sie auf eine 
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tiefsinnige Frage keine kluge Antwort wußte, Angst, ihn zu verärgern, wenn sie ihn 

daran hinderte, ihre Bluse aufzuknöpfen, Angst, ihn zu verdrießen, wenn sie ein 

Rendezvous absagen mußte, Angst vor seiner Ironie und Reizbarkeit, Angst vor 

seinem Drängen und Begehren, Angst vor seinen ständig wechselnden 

Launen [324, c. 28]. 

Актуальним з фокусу мовця може виступати будь-який компонент 

синтаксичної конструкції, який співвідноситься із семантикою висловлювання і 

пов’язаний з його прагматикою:  

In was für eine Farce war ich geraten? Ich wünsche die Konferenz zum Teufel, 

ich fühlte mich betrogen und gedemütigt, ich hasste Sheila, ich hasste Samir, ich 

wollte weg von hier [325, c. 160]. Повторення слова іch створює смисловий фон, 

емоційне відчуття роздратованості чи безсилля героя. У текстах 

німецькомовного постмодерністського роману письменники коригують зміст 

висловлення завдяки акценту на будь-якому елементі синтаксичної конструкції: 

Ja, es ist wahr. Ich war’s. Ich habe die Berliner Mauer umgeschmissen. Aber 

wenn es nur das wäre - die Rezensionen der Historiker und Publizisten jedenfalls 

lesen sich so: „Ende der deutschen Teilung“, „Ende der europäischen 

Nachkriegsordnung“, „Ende des kurzen 20. Jahrhunderts“, „Ende der Moderne“, 

„Ende des Kalten Krieges“, „Ende der Ideologien“ und „Das Ende der Geschichte“ 

Wie das tapfere Schneiderlein: Sieben auf einen Streich. Ich werde Ihnen erzählen, 

wie es dazu kam. Die Welt hat ein Recht auf meine Geschichte, zumal sie einen Sinn 

ergibt [317, c. 7].  

Вивчаючи матеріал нашого дослідження, можемо припустити, що простий 

контактний повтор є джерелом додаткової інформації щодо характеру 

сприйняття ситуації, в межах якої здійснюється повтор: 

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 [325, c. 101]. У цьому прикладі автор 

висловлює своє ставлення та побажання через повторення слова “Schweden”. 
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Простий контактний повтор з індивідуалізацією номінації є не просто 

повторюваною дескрипцією, але й у переважній більшості випадків 

дескрипцією емоційною та / або оцінною, яка свідчить про суб'єктивне 

ставлення мовця до предмета мовлення. Вживання таких повторів створює 

загальний простір комунікації. 

Апанафора (3,7%) – повтор кінцевого елемента висловлення на початку 

наступного [233, с. 52]. Розглядаючи роль повторів у тексті, завжди необхідно 

зазначати їх функцію зв’язку, їх участь в утворенні когерентності тексту:  

O Gott, die ungereimten Gedanken, die mich beim Anblick des kleinen, roten 

Buches überfallen, die Erinnerungen, die Sehnsucht! Sehnsucht nach der 

Vergangenheit, die ich gelebt habe, Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die ich 

nicht gelebt habe [324, c. 9].  

Розвиток тієї чи іншої мікротеми здійснюється за допомогою контактного 

повтору – підхоплення, що виконує смислову та структурну функції:  

Und alleine gelassen, endlich – mal wieder! – allein, greift Jean-Baptiste nach 

den ersehnten Gerüchen, öffnet die erste Flasche, schenkt sich ein Glas voll bis zum 

Rand, führt es an die Lippen und trinkt. Trinkt das Glas kühlen Geruchs in einem Zug 

leer, und es ist köstlich! [326, c. 165]; Er brachte Hinrichs zur Tür und verschwand 

sofort wieder hinter dem Vorhang der Nische, und der alte Taucher ging rüber in 

eine der besseren Schnellimbißstuben und trank stehend eine Tasse Kaffee. Der 

Kaffee war wie ein rotierender, erhitzter Ball in seinem Magen, und der Mann 

stöhnte leise unter diesem Gefühl und hörte nicht, wie sich die blonde, geschwollene 

Verkäuferin mit einer Kollegin über einen Traum unterhielt, den sie in der letzten 

Nacht gehabt hatte [320, c. 68].  

Автор за допомогою підхоплюючого елемента речення виконує 

уточнюючу функцію, надає художньому мовленні виразності та емоції. 

Апанафора призводить до збільшення емоційної напруги [233, с. 52]. 

Характерним для апанафори є вираження природньої експресивно-забарвленої 

реакції (радість (1), задоволення (2), різних відтінків негативної реакції (3)): (1) 

Hat er schon jemals aus vollem Herzen gelacht lach mal, sagte Patrick zu mir, dieser 
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Fernsehkomiker, an dem du einen Narren gefressen hast, Schwesterherz, vielleicht, 

weil er die Dinge nicht so bierernst nimmt wie du, wie du einmal zu mir sagtest, 

gereizt, wie ich dich sonst nicht kenne, doch, ich konnte lachen, auch als Patrick das 

macht Sinn sagte, – Das hat! Das hat Sinn! [327, c. 28]; (2) Ich bin das Schicksal. 

Das Schicksal – das ist der Wodka oder eine Zitronenlimonade oder unser Carrot 

Cake [325, c. 67]; (3) Anno 1782, mit fast siebzig Jahren, gab sie ihr Gewerbe auf, 

kaufte  sich wie vorgehabt in eine Rente ein, saß in ihrem Häuschen und wartete auf 

den Tod. Der Tod aber kam nicht [326, c. 38-39]. Додаткові синтактико-

стилістичні значення вживання повтору є необхідним елементом експресивно-

художнього впливу на читача. 

Анафоричний повтор (17,2%) – повтор слова чи словосполучення на 

початку синтаксичної конструкції у висловленні (тексті) [250, c. 64]. Як 

стилістично-маркований прийом, анафоричний повтор використовується в 

художньому дискурсі:  

Er wollte warten, bis alle Kunden den Laden verlassen hatten, und dann 

Graczyna um Verzeihung bitten. Er blätterte in einer „Trybuna“ und blieb an einem 

Artikel über die Machenschaften des kommunistischen Geheimdienstes und dessen 

Kontakte zu katholischen Geistlichen hängen. Er interessierte sich für Politik, hatte 

stets zwei offene Ohren, wenn die Bauern in der Kneipe über Tagespolitik stritten. Er 

mischte sich ein, stellte Fragen, gab eigenes preis und riskierte auch schon einmal 

den Rauswurf aus der Lokalität, da er sich oft bis aufs Messer stritt. Er schreckte 

hoch, als ihm ein Finger auf die Schulter tippte [321, c. 49–50]. 

Виконуючи граматичну функцію засобів зв’язку між частинами речення чи 

самостійними реченнями, цей повтор має великі стилістичні можливості: 

посилює логічну спаяність мовлення (1); забезпечує епічність викладення в 

художньому творі (2); виступає засобом зображення душевного стану людини 

(3). Результатом використання анафори є виразність, створенням певного темпу 

та мелодики) [34, с. 309]: 

(1) Er lernte den Gebrauch des Scheidetrichters kennen, mit welchem man das 

reine Öl gepresster Limonenschalen von der trüben Rückstandsbrühe trennte. Er 
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lernte Kräuter und Bluten zu trocknen, auf Rosten in schattiger Wärme, und das 

raschelnde Laub in wachsversiegelten Töpfen und Truhen zu konservieren. Er 

erlernte die Kunst, Pomaden auszuwaschen, Infusionen herzustellen, zu filtrieren, zu 

konzentrieren, zu klarifizieren und zu rektifizieren [326, c. 123].  

(2) Spiel ich noch immer gerne, sogar jetzt, wo ich wieder leben muß, und zwar 

mit meinem Sohn, wenn er seine Tochter Helene, die ja wie ich heißt, auf Besuch 

mitbringt. Spielt ziemlich gerissen, das Mädel, besser als ihr Vater, dem ich zwar das 

Skatspielen beigebracht habe, als er zehn oder elf war, der aber immer noch wie ein 

Anfänger reizt. Spielt seinen geliebten Herz Hand selbst dann, wenn er mit ner 

blanken Zehn dasitzt...[318, c. 377].  

(3) Ich brülle, wie ich nie zuvor gebrüllt hatte. Ich brülle wie ein Vieh, drehte 

mich, warf mich hin und her wie ein Eber, wie ein Bär, angefallen von einem Rudel 

Hunde [325, c. 264].  

Німецькомовний постмодерністський експресивний синтаксис 

характеризується тенденцією використання ефекту “накопичення” 

експресивних маркерів: 

Er wollte sich ein Mal im Leben äußern. Er wollte ein Mal im Leben sein wie 

andere Menschen auch und sich seines Innern entäußern: wie sie ihrer Liebe und 

ihrer dummen Verehrung, so er seines Hasses. Er wollte ein Mal, nur ein einziges 

Mal, in seiner wahren Existenz zur Kenntnis genommen werden und von einem 

anderen Menschen eine Antwort erhalten auf sein einziges wahres Gefühl, den Hass 

[326, c. 306]. Наведений приклад ілюструє, що крім анафоричності, автор 

застосовує комплексне використання декількох синтактико-стилістичних 

маркерів (простий контактний повтор: Er wollte ein Mal, nur ein einziges Mal…; 

винесення за дужки:… und von einem anderen Menschen eine Antwort erhalten auf 

sein einziges wahres Gefühl, den Hass; граматичний паралелізм: Er wollte sich ein 

Mal im Leben äußern. Er wollte ein Mal im Leben… Er wollte ein Mal…; 

епіфоричний повтор: äußern / entäußern та so er seines Hasses / den Hass.). Таке 

застосування експресивних маркерів має назву стилістичної 

конвергенцію [172, с. 134].  



91 
 

В німецькомовному постмодерністському художньому дискурсі 

анафоричні повтори часто супроводжуються граматичним паралелізмом:  

Grund zur Freude besteht, wenn der Mann an sich endlich entlastet, von 

Verantwortungszwängen befreit, aller Potenznöte enthoben wird. Jadoch, Jubel ist 

uns erlaubt, denn der kommende, “der emanzipierte Mann”, wie ich ihn nenne, wird 

frei sein. Frei für Muße. Frei für Spiele. Frei für allerlei Späße. Sozusagen ein 

Luxusgeschöpf, das sich die kommende Gesellschaft gönnen wird [318, c. 369]. 

Епіфора (2,4%) – повтор кінцевого елемента у двох чи 

декількохпослідовних реченнях [233, c. 52]. Епіфоричний повтор є специфічним 

явищем німецькомовного постмодерністського синтаксису:  

Im Hause Richis an der Rue Droite blieb es still. Richis hatte sich jede 

Zurüstung für den „Tag der Befreiung“, als welchen das Volk den Hinrichtungstag 

des Mörders bezeichnete, verbeten. Ihm war alles ein Ekel. Die plötzlich 

wiederaufbrechende Furcht der Menschen war ihm ein Ekel gewesen, ihre fiebrige 

Vorfreude war ihm ein Ekel. Sie selbst, die Menschen, alle miteinander, waren ihm 

ein Ekel [326, c. 294].  

Епіфора в поєднанні з анафорою, апанафорою та граматичним 

паралелізмом синтаксичних структур є найбільшвиразним стилістичним 

засобом. Будучи характерним прийомом поетичного синтаксису, епіфоричний 

повтор, а також анафоричний повтор створюють в прозі певний ритм, який 

відбувається завдяки тотожному лексичному вираженню та інтонаційному 

виділенню кінцевих чи початкових елементів синтаксичної конструкції 

[285, с. 91–93]. Як яскравий експресивний маркер, епіфоричний повтор 

зустрічається в діалогічних блоках художнього дискурсу: 

„Aha“, sagte Terrier befriedigt und ließt seinen Arm wieder zurückpendeln. 

„Das mit dem Teufel nehmen wir also wieder zurück. Gut. Aber nun sagte mir 

gefälligst: Wie riecht ein Säugling denn, wenn er so riecht, wie du glaubst, daß er 

riechen solle? Na?“ 

„Gut riecht er“, sagte die Amme. 
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„Was heißt «gut»?“ brüllte Terrier sie an. „Gut riecht vieles. Ein Bund Lavendel 

riecht gut. Suppenfleisch riecht gut. Die Gärten von Arabien riechen gut. Wie riecht 

ein Säugling, will ich wissen?“[326, c. 16]. 

У художньому мовленні епіфоричний повтор, що супроводжується 

паралелізмом синтаксичних структур, створює подвійну виразність 

експресивного німецького синтаксису: 

Du willst doch geistvoll sein! Du willst doch berühmt sein [317, c. 17]; Und da 

wundern Sie sich, daß Sie nichts finden, wie soll man Sie denn überhaupt erreichen, 

und jetzt machen wir alle mal eine SWOT-Analyse, also Strengths – linke Spalte. 

Weaknesses – rechte Spalte. Opportunities – linke Spalte [327, c. 19].  

Граматичний паралелізм в поєднанні з епіфорою може бути частковим (1) 

або повним (2). Повторюватись можуть цілі речення:  

(1)Und sie berührte ihn. Mit ihren eigenen Fingern! Mit bloßen Fingern! 

[317, c. 144];  

(2) Tu mir weh. Tu mir weh. Tu mir weh [317, c. 237].  

До граматичних повторів відносимо згаданий вище граматичний 

паралелізм (8,2%) – стилістичний маркер, який реалізується через тотожну 

будову двох чи більше речень або їх частин. Паралелізм може бути повним, 

неповним, частковим [178, с. 152]. 

Повний граматичний паралелізм супроводжується повним повтором 

структурно-синтаксичних моделей в межах певного контексту: 

Tu mir weh. Tu mir weh. Tu mir weh [317, c. 237]; Frei für Muße. Frei für 

Spiele. Frei für allerlei Späße [318, c. 369]. Структурна відповідність речення 

виражається в повному паралелізмі: однотипність моделей речення, однаковий 

порядок слів у синтаксичних конструкціях та ідентична граматична 

оформленість. 

Типовим для німецькомовного постмодерністського художнього 

прозового тексту є використання авторами неповних граматичних 

паралелізмів, при яких один чи декілька елементів в одному з паралельних 

рядів є відсутнім:  
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Er gedachte des Gerbers Grimal, Giuseppe Baldinis, des Marquis de la 

Taillade-Espinasse. Er gedachte der Stadt Paris, ihres großen tausendfach 

schillernden üblen Brodems, er gedachte des rothaarigen Mädchens in der Rue des 

Marais, des freien Landes, des dünnen Winds, der Wälder. Er gedachte auch des 

Bergs in der Auvergne – er umging diese Erinnerung keineswegs –, seiner Höhle, der 

menschenleeren Luft. Er gedachte auch seiner Träume. Und er gedachte all dieser 

Dinge mit großem Wohlgefallen [326, c. 278]. 

Продовжує вервечку синтактико-структурних повторів частковий 

паралелізм – повтор декількох побудованих одне за одними синтаксичних 

одиниць в межах одного речення:  

Ich war an diesem vorletzten Abend krank, müde, verletzt, ich wollte zurück ins 

Hotel, ich wollte nicht wieder und wieder Almosen verteilen, ich wollte, dass der 

Taxifahrer endlich losfuhr [325, c. 130]; Man fuhr sie zu einer Kläranlage, man fuhr 

sie zu einem Ölbohrturm in sumpfigem Niemandsland, man fuhr sie zu einer 

Großbäckerei, man fuhr sie an einen Ort, wo es vor achtzig Jahren noch eine 

Zeltsiedlung der Nomaden gegeben hatte [319, c. 101].  

До підсилення комунікативного та експресивного вираження вдається Уве 

Тімм у романі “Нsch”, використовуючи граматичний паралелізм як гру 

синтаксичних одиниць: 

Gibt es in Deutschland viele Frauen, die fliegen können? 

Nein, wenige, aber es werden mehr. 

Gibt es Unterschiede, wie Männer und wie Frauen fliegen? 

Nein, die Maschine sorgt für einen Gleichstand [328, c. 43]. У наведеному 

вище прикладі автор-постмодерніст вдається до специфічного графічного 

оформлення. Такі синтаксичні структури, які графічно нагадують вірші, не є 

поодинокими в цьому романі: 

Wenn nicht gar Verrat. 

Natürlich Verrat. 

Verrat an der Marne. 
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Verrat im November [328, c. 203]. Однакове розташування елементів сприяє 

не тільки створенню певного ритму, але й встановленню семантичної кореляції 

між елементами висловлення, які поза межами цього контексту не мають 

жодного семантичного зв’язку.  

Залежно від лексичного наповнення елементів паралельних структур 

паралелізм може виражати зіставлення чи протиставлення, що призводить до 

утворення антитез. Антитеза (0,5%) – яскраво виражене протиставлення 

понять чи явищ. Синтаксичні конструкції, в яких реалізується антитеза, досить 

різноманітні: від простого словосполучення до поширеного речення чи 

фрагмента прозового тексту у вигляді абзацу. Aнтитези можуть бути 

асиндетичними:  

Von Russland kam immer nur Schlechtes, von den Deutschen hauptsächlich 

Gutes, so etwas merken sich die Menschen eben [325, c. 110]; або синдетичними (з 

сполучниками und, aber, trotzdem, dennoch, jedoch та ін.): Mord und Rache. Schuld 

und Sühne. Kreuzigung und Wiederauferstehung [317, c. 205]. Як правило, антитеза 

побудована на паралельних конструкціях, де наголошуються протиставні складові 

речення, компоненти яких виражені одними і тими ж членами речення і які 

розташовані при однаковому порядку слів, наприклад: 

Andere Länder, andere Sitten. Na, da sind die Sitten doch überall gleich, sagt 

eine tiefe Stimme und lacht [328, c. 27]; “Ach, nur Gerede. Immer wenn es ihm zu kalt 

oder zu warm ist, zu laut oder zu dreckig, dann sagt er, dass er nach Deutschland 

zurückgeht. Ich ruf später noch mal an”, sagte sie. “Tschüss denn” [325, c. 73]! 

У німецькомовних постмодерністських прозових текстах подибуємо 

антитези з відомих прислів’їв чи крилатих висловів, що надають мовленню 

додаткових соціо- та етновідтінків: 

Es war wirklich die merkwürdigste Feier, die ich erlebt habe, auch wenn meine 

Rolle dabei marginal gewesen ist. “Alles kannst du neu haben, nur keinen alten 

Freund”, sagte Boris oft. Und Sussane sagte: “Besser keinen als so einen”. Sie 

meinte, Boris und ich seien nur aus Gewohnheit miteinander befreundet [325, c. 218]. 

Експресивний вплив антитези залежить від правильності та гостроти 
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використання в контексті, поєднання цього синтактико-експресивного маркера з 

іншими виразними маркерами створює неабиякий емоційний фон в художньому 

дискурсі. 

Як різновид паралелізму виступає хіазм (0,3%) – паралельний 

перехресний повтор, особливістю якого є зміна синтаксичного зв’язку між 

повторюваними членами паралельної структури, наприклад: 

Sie liebte ihren Mann, und ihr Mann liebte sie [319, c. 96]; Doch dann lag mit 

einem Mal Richis an seiner Brust, kein rächender Engel, sonder ein erschütterter, 

kläglich schluchzender Richis, und umfing ihn mit den Armen, krallte sich regelrecht 

fest an ihm, als fände er sonst keinen Halt in eunem Meer von Glückseligkeit. Kein 

befreinder Dolchstoß, kein Stich ins Herz, nicht einmal ein Flucht oder nur ein Schrei 

desHasses. Statt dessen Richis' tränennasse Wange an der seinen klebend und ein 

zitternder Mund, der ihm zuwinselte: “Vergib mir, mein Sohn, mein lieber Sohn, 

vergib mir!” [326, c. 308]. Схематично семантичну структуру хіазму можна 

відобразити наступним чином: А → В→ В → А; синтаксично навпаки Х → Y → 

X → Y (Text und Geprächslinguistik, 2006). Основна стилістична функція хіазму 

– надати нового додаткового змісту висловлюванню, сфокусовуючи увагу 

читача на виділеному елементі синтаксичної структури:  

Jugend ist die Zeit der Zweifel, und wo Zweifel enden, endet Jugend 

[Brussig, S. 17]; Mr. Kitzelstein, ich lege Wert auf die Feststellung, daß ich pervers 

wurde, um dem Sozialismus zum Sieg zu verhelfen. Mein Forschungsgebiet war 

heikel; das Verhältnis von Sozialismus und Perversion nirgends geklärt. Wie gefällt 

Ihnen die dialektische Einheit Sozialismus braucht Perversion, Perversion braucht 

Sozialismus! [317, c. 247].  

Отже, утворені в результаті експансії варіанти синтаксичних моделей є 

стилістично-маркованими і виконують функцію підсилення виразності 

мовлення в німецькомовному постмодерністському прозовому тексті. 

 

3 . 1 . 3  С т р у к т у р н і  м о д е л і  с и н т а к т и к о - с т и л і с т и ч н и х  

м а р к е р і в ,  о с н о в а н и х  н а  з м і н і  п о р я д к у  с л і в  в и х і д н о ї  м о д е л і  
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р е ч е н н я  у  х у д о ж н ь о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  Німецькій мові 

притаманний канонізований порядок слів в синтаксичних конструкціях. Це 

пов’язано передусім з фіксованим місцем присудка в реченні. Проте, в рамках 

цих строгих граматичних правил можливі різні варіації, які реалізуються в 

контексті, породжуючи додаткову виразність прозового тексту. Експресивність 

художнього дискурсу основана на зміні традиційного порядку слів в реченні 

базується на подальших синтактико-стилістичних маркерах: виділення, 

винесення за дужки, емфазі та інверсії. В результаті аналізу матеріалу 

дослідження за допомогою кількісного аналізу отримано такі показники 

вживання синтактико-стилістичних маркерів (див. рис. Г. 3.3): 

 

Рис. 3.3 Відсоткова репрезентація зміни порядку слів в реченні 

Згідно Рис. Г. 3.3 найчастотнішим виразним маркером, який представляє 

німецьке постмодерністське мовлення є винесення за дужки (38,7%). 

Bинесення за дужки відбувається з метою внесення додаткової інформації чи 

мотивовано особливим ритмічним завданням. Винесення за дужки є 

інтенсифікацією тієї частини синтаксичної конструкції, яка 

виноситься [236, c. 1539]: 

Nur die Mutter blieb, der zerrütteten Ehe wegen, in Oetsch, bis auch sie nach 

Polen, Litauen, Lettland fliehen mußte, wo sie im Spätsommer einundvierzig von der 
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deutschen Wehrmacht eingeholt und – wie es später hieß – von einem 

Wachkommando auf der Flucht erschoßen wurde. Ihrem Mann und ihren Söhnen war 

es in New York nicht gelungen, genügend Geld für ein Einreisevisum in die 

Vereinigten Staaten von Amerika aufzubringen, letzte Hoffnung der Frau, der Mutter 

[318, c. 336]. Г. Грасс вдавшись до ССМ винесення за дужки, акцентує увагу на 

безпорадності жінки, матері, говорить про останню надію спастись. Кінцеве 

розташування сприяє кращому усвідомленню сказаного. 

Однією з причин використання авторами-постмодерністами цього 

синтактико-стилістичного маркера є вживання ввідних елементів – слів чи 

речень, які виражають відношення автора до висловлення: Zu den beiden Seiten 

des tors befand ich in Kopfhöhe je ein Fenster mit gusseisernen Gitter. Die Gitter 

waren von alten und neuen Spinnweben zugewuchert. An Wohnhaus, Stall und 

Scheuer habe sich bis heute nichts verändert, seit mehr als hundert Jahren 

[321, c. 13]. За допомогою синтактико-стилістичного маркера – винесення за 

дужки, автор висловлює найвагоміше, іноді завуальоване протягом цілого 

твору, справжнє відношення героя до дійсності: Er wollte sich ein Mal im Leben 

entäußern. Er wollte ein Mal im Leben sein wie andere Menschen auch und sich 

seines Innern entäußern: wie sie ihrer Liebe und ihrer dummen Verehrung, so er 

seines Hasses. Er wollte ein Mal, nur ein einziges Mal, in seiner wahren Existenz zur 

Kenntnis genommen werden und von einem anderen Menschen eine Antwort erhalten 

auf sein einziges wahres Gefühl, den Hass [326, c. 306].  

Використання виразного маркеру винесення за дужки  притаманним 

індивідуальному стилю письменника І. Шульце: Im Dunkeln fuhren wir am 

nächsten Morgen über die leeren Straßen zum Flughafen. Ich wusste nicht, wie ich 

die Strecke bis zum Check-in, bis zur Passkontrolle, bis zur Sicherheitskontrolle, bis 

zum Gate bewältigten sollte, überall Zugluft, und dann das Umsteigen in Paris, als 

wir minutenlang im Februarwind auf der offenen Gangway stehen mussten, Sheila mit 

der braunen Puppe im Arm [325, c. 165]; Mit Maria, Mischa und anderen Kiewern 

war sie in die Westukraine gefahren, zum Kloster von Potschajew. Die kleine Gruppe 

hahhe ab vie Uhr an der kirchentür ausgeharrt. Dann war es zu einer Art Wettlauf 
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gekommen, weil jeder das Altargitter hatta berühren wollen [325, c. 82]; Er war fünf, 

als sich Frau Ruth bei ihm meldete. Er möchte so nett sein und nach oben kommen, 

ja, sofort [325, c. 102]. Усі наведені вище приклади вносять в ХТ додаткові 

відтінки, роблячи постмодерністське мовлення експресивнішим і живішим. 

Інверсія (34,9%) – порушення нормативного порядку синтаксичних 

одиниць [285, с. 58; 294, c. 36]. Потрібно наголосити, що інверсійним 

вважається порядок слів, якщо переставляється два взаємопов’язаних члена 

речення. Піддаватись інверсії можуть всі типи речень, наприклад питальне 

речення:  

“Du hast WAAAS gesehen?” fragte sie mich dramatisch und riß die Augen auf. 

Worüber ist sie so entsetzt? Ich wollte sie doch nur vom Verdacht der Fickerei 

befreien. Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Ich gestand 

alles [317, c. 74]. Інверсуватись синтаксичні структури можуть повністю: Ich 

piepse gerade: Was spielt es dereinst für eine Rolle, ob zu einem x-beliebigen 

Zeitpunkt ein x-beliebiges Fräulein Meier glpcklich gewesen ist? Nicht auf unser 

eigenes Glück kommt es an, sondern auf das Glück der Volksgemeinschaft. Ich lache 

sein Lachen, dieses meckernde Lachen. Ziege war sein Spitzname. In dem Moment 

kommt er rein, starrt mich mit seinen Wolfsaugen an [328, c 37]; або частково: Kann 

ich nicht, 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 [319, c. 142]. Перестановка 

синтаксичних одиниць речення з відхиленням від прийнятих норм надає 

висловлюванню динамічності та красномовності. 

Виділення (23,6%) – виокремлення частин речення структурно та 

інтонаційно від решти речення [39, с. 253]. Виділені члени синтаксичної 

конструкції можуть мати різний обсяг – від окремого слова до інфінітивного 

звороту чи цілого речення. Стилістична значущість виділених членів речення 

визначається контекстом – структурним виділенням в складі речення:  

Dr. Willner hat unseren Fahrern als aufbaunde Nahrung Biocitin und Biomalz, 

rohe Eier und Roastbeef, Reis, Nudeln und Pudding empfohlen. Robl, ein mürrischer 
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Einzelgänger, löffelte auf Rat seines Privatarztes mächtige Portionen Kaviar in sich 

hinein. Fast alle Fahrer rauchten, tranken Sekt, Jacquelin bis zum Ausscheiden sogar 

Portwein [318, c. 38]. Значна самостійність, інтонаційно-змістове виділення 

створюють можливість для утворення різних стилістичних ефектів:  

Männer, jüdische natürlich, begannen Else den Hof zu machen [324, c. 23]. 

Виразні засоби виділення багатообразні. При стилістичному аналізі слід 

ураховувати як структурно-синтаксичну оформленість виділеного члена, так і 

місце, яке займається в синтаксичній конструкції, оскільки обидва аспекти у 

взаємодії створюють стилістичну насиченість виділення, як виразного маркера 

емоційно-експресивного синтаксису:  

Fred sagte, er habe noch nie einen so interessanten und vielseitigen Menschen 

wie Boris kennegelernt. Und Lore fand seine CD-Sammlung überwältigend, die wollte 

sie sicu so nach und nach ausborgen. Die Vorstellung, eines Tages über eine ähnliche 

Sammlung zu verfügen, mache sie ganz glücklich, obwohl die selbstgebrannten CDs 

natürlich nicht so schön aussähen wie die Originale von Boris [325, c. 223]. 

Стилістична функція виділеної одиниці речення полягає в підкресленні 

основного значення, яке закладене в цьому реченні: 

Wir beide – ich arbeitete in der Sortredaktion, Constanze im Feuilleton – sind 

mehr oder weniger das ganze jahr unterwegs und haben keine Lust, auch noch im 

Urlaub auf Flughäfen herumzusitzen. Letzen Sommer mieteten wir zum ersten Mal 

diesen Bungalow, zwanzig Mark pro Tag, fünf mal fünf Meter Grundfläche, in 

Prieros, südöstlich von Berlin, genau 46 Kilometer von unserer Haustür entfernt, ein 

Eckgrundstück, überall Kiefer, ideal bei Hitze [325, c. 13]. З наведених прикладів 

бачимо, що виділення виконує функцію спрощення для розуміння, мовної 

економії та піднесеності. 

В німецькому постмодерністському романі кінця ХХ – початку ХХІ 

століття скромнішим виявився синтактико-стилістичний маркер емфаза (2,9%). 

Вона виступає в граматиці інтенсифікатором лексико-граматичного значення 

одного з елементів синтаксичної структури, з її допомогою можна виділити і 

підкреслити будь-який член речення, крім присудка. 
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3.2 Структурно-стилістичні маркери у творенні експресивно-

маркованих висловлень 

 

Для повної синтаксичної картини німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту всі виразні синтактико-стилістичні маркери експресивного 

синтаксису необхідно розглядати на мікро- та макрорівні і в їх взаємодії. Проте, 

дуже складно провести межу між мікро- та макростилістичними одиницями 

[Sowinski 1999]. Вивчення цього питання має вагомі успіхи, зокрема в працях 

Західно-європейської стилістичної школи (J. A. Bär [209], K. Brinker[219], 

K. Egger [233], U Fix [236], M. Schiller [300], B. Sowinski [306] та ін.).  

Для інтерпретації синтактико-синтаксичних маркерів обов’язковою 

складовою є контекст. Поняття контексту, як мікро- та макроконтекстуальної 

послідовності слугує критерієм поділу тексту на стилістичні одиниці. Мікро- і 

макроконтекст є більш складними елементами, ніж позначення “фрагмент” 

тексту чи цілий текст. На думку У. Фікс, на мікростилістичному рівні 

позначаються і аналізуються елементи в обмеженому контексті речення, 

макростилістика вивчає надреченнєві стилістичні одиниці (satzübergreifende 

Stilelemente) з розширенням до рівня тексту [236, c. 1756]. Предметом 

мікростилістики є окремі стилістичні утворення, в той час як макростилістика 

має справу з комунікативним текстовим мовленням [209, c. 72]. Макроконтекст 

вказує на взаємозв’язок між накопиченням мікроконтекстів. Те, що мікро і 

макроконтексти є взаємозалежними поняттями [306], показано в їхньому зв’язку 

з стилістичним прийомами та фігурами. Наприклад, незважаючи на те, що на 

мікростилістичному рівні вивчаються лексичні та граматично-синтаксичні 

стилістичні одиниці (від слова до речення), ті ж самі маркери є об’єктом 

вивчення на рівні макроутворень. К. Брінкер до текстових стилістичних 

одиниць відносить антитезу, паралелізм, фігури повтору [219, c. 21]. До цього 

переліку відносимо також поширені метафори [236, c. 1756]. Вивчення 

структурно-стилістичного потенціалу Синтактико-стилістичних маркерів 

необхідне у взаємодії, оскільки кожен мікроконтекст може бути внутрішніми 
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діями стилістичного прийому який веде до структурного контрасту, а 

макроконтекст змінює попередній мікроконтекст. 

 

3 . 2 . 1  С т р у к т у р н о - с т и л і с т и ч н і  ф і г у р и  н а  р і в н і  

м а к р о с и н т а к с и с у  т е к с т у .  Синтагматична структура 

постмодерністських текстів на різних рівнях перебуває під впливом 

епістемологічної амбівалентності. Це виявляється у використанні різних 

модифікаційних форм мовлення персонажів: внутрішніх рефлексій, цитатного 

мовлення, внутрішніх монологів або діалогів і, особливо, потоку свідомості яка 

є важливим елементом синтаксичного коду постмодернізму. Ці потоки 

свідомості у постмодерністському художньому дискурсі створюють ефект 

асоціацій, взаємодії свідомого і підсвідомого, раціонального та ірраціонального, 

реальності та домислу, на різних етапах формування думки. Сам 

постмодерністський прозовий текст є діалогом автора з читачем, інформація до 

останнього подається частково та невиразно, створюючи напругу та нетерпіння. 

Така фрагментарність та стрибкоподібність інформації з частим порушенням 

синтаксичних структур породжує неабияку експресивність цього типу текстів. 

Остання реалізується у прозовому тексті синтаксично й пунктуаційно. Три 

крапки або їх замінник – тире – відіграють значну конструктивну і емоційну 

роль. Використання автором-постмодерністом такої кількості графічних знаків 

пов’язане з реалізацією таких психологічних рис персонажів, як нерішучість, 

невпевненість, дратівливість тощо. Колажованість оповідних форм у прикладах 

постмодерністських текстів маніфестується завдяки використанню графічних 

засобів (курсиву, надлишку пунктуаційних знаків), замовчувань ( … ), 

дистанційних повторів (Bei uns in Herne):  

Bei uns in Herne ging datt schon kurz vor Weihnacht los ... « »Datt sin dem 

Hugo Stinnes seine Zechen ...« »Aber datt Wagennullen gibs auch woanners, beim 

Harpener Bergbau, wenn der ihre Wagen nich ganz voll sin oder bißken unreine 

Kohle zwischen ...« »Da gibs nochen Strafgeld drauf ...« »Gewiß, Herr Bergrat. 

Aber mit ein Grund für den Streik der ansonsten friedfertigen Bergleute mag wohl die 
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im ganzen Revier verbreitete und von den Grubenverwaltungen verharmloste 

Wurmkrankheit sein, von der ein Fünftel aller Knappen ...« »Wenne mich frags, denn 

sіn von datt Gewürm sogar die Grubenpferde befallen ..,« »Ach watt, datt waren die 

Polacken, die datt Dingens cingeschleppt ham ...« »Aber streiken tun alle, auch die 

polnischen Bergleute, die ja, wie Sie wissen, Herr Bergrat, sonst leicht zu beruhigen 

sind ...« »Mit Schnaps!« »Son Kappes! Am Saufen sin die hier alle ...« <…> »Bei 

uns in Herne sin wir an die zehn Stunden unter Tage … « <…> »Aber bei uns in 

Herne ham se Bergbeamte, wie Sie einer sind, als Zechenpolizei mit Armbinde und 

Schlagstock bewaffnet ...« <…> »Und bei uns in Herne ham se nu doch geschlossen 

...« »Aber nur inne Luft ...« »Jedenfalls sin alle am Laufen gewesen ...« »Vom 

Zechentor weg quer übern Vorplatz ...« »Nein, Herr Bergrat, kein Militär, Polizei 

nur ... « »Aber gelaufen sind wir trotzdem ...« »Nix wie weg hier, hab ich zu Anton 

gesagt ...« [318, c.19–21]. Несказане до кінця створює ефект потоку 

свідомості героїв, перехід з предмета на предмет дає обширну інформацію про 

те що говориться. За допомогою дискантного повтору Bei uns in Herne / а у нас у 

Херне Г. Грасс акцентує свою увагу на найвагомішому. 

Аналізуючи постмодерністську техніку мовлення у дискурсній зоні 

персонажа [19] як репрезентації віртуального суб’єктивного начала в художній 

прозі, можна зазначити, що її суттєвими компонентами є антиграматична 

манера письма, словесний сумбур, мовний символізм і суб’єктивізм. 

Переосмислення синтаксичних конвенційних моделей в текстах 

німецькомовного постмодерністського мовлення носить подвійний характер. 

Романам цього періоду властива структурна мінливість. “Кожен текст є 

інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях в більш чи менш 

впізнаваних формах: тексти культури попередньої і тексти культури, що 

навколо. Кожен текст є новим полотном, зітканим зі старих цитат. Уривки 

культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом 

тощо – усі вони починаються текстом і переплітаються в ньому, оскільки 

завжди до тексту і навколо нього існує мова. Як необхідна попередня умова для 

будь-якого тексту, інтертекстуальність не може бути зведеною до проблеми 
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джерел і впливів; вона є загальним полем анонімних формул, походження яких 

рідко можна виявити, несвідомих або автоматичних цитат, поданих без лапок” 

[80, с. 102–103]. Німецькомовний постмодерністський художній дискурс, як 

конгломерат розмаїтих експериментальних текстів, приналежних до 

письменницького пера старшого і молодшого покоління,  яскраво виявляє себе у 

взаємодії різних типів текстів, наявності у романах численних алюзій і 

ремінісценцій, перегуків на образному і мовному рівнях. Яскравим прикладом 

експериментального німецькомовного постмодерністського письма є фактура 

тексту роману П. Зюскінда “Parfum”. Цей роман визнаний взірцевим 

постмодерністським гіпертекстом, складеним з тем, мотивів та образів 

попередніх епох. У текстах німецькомовних постмодерністських романів 

фіксуємо “сліди” Біблії, Й. В. Гете, Е- Т-А. Гофмана, М. Клейста, Ш. Бодлера, 

Т. Манна та ін. Основою романів авторів-постмодерністів є гра різних жанрових 

структур. Проте, метою не є наслідування попередників, а швидше руйнування 

шаблонів класичного художнього письма. Інтертекстуальність німецькомовного 

постмодерністського художнього дискурсу сприяє кращому та 

багатозначнішому тлумаченню романів цієї епохи. Сам прозовий текст є 

втіленням віртуальної реальності, де він набуває умовного характеру. 

Характеризуючи німецькомовні постмодерністські прозові тексти, треба 

зазначити, що вони аструктурні та літературно заплутані. Для прикладу, текст 

роману “Нandy” (2007) складається з 13 частин-історій, текст роману “Hww” 

(1995) – з 7 глав, “FBOst” – з 31 глави. Роман Г. Грасса “MJahr” (1999) з 

символічною назвою “Моє століття” складається зі 100 частин-історій, кожна з 

яких є одним із років цілого століття. У схожій манері оформлений роман 

Отфріда Пройслера “Krabat” (1971), де замість назв глав письменник вказує 

роки (перший, другий та третій), а під ними типові для постмодерністського 

письма окремі історії. Наведені приклади засвідчують фрагментованість, 

своєрідність колажованості постмодерністського тексту.  

У романі Ф. Мора “FBOst” (2011) ми зустрічаємо уривки віршів та 

молитви: 
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Stani bekreuzigte sich und sprach ein kurzes tischgebet. 

“Alle guten Gaben, 

alles, was wir haben, 

kommt, o Gott, von dir, 

wir danken dir dafür. Amen.” 

Stani bekreuzigte sich nochmals. Hannes tat es ihm nach. Igor schwieg, dafür 

knurrte sein Magen [321, c. 20]. Наведений приклад засвідчує нам 

гіперсимволічність німецькомовного постмодерністського прозового тексту, 

оскільки в основний текст Ф. Мор вводить сакральні віршовані рядки, що є 

типовим для доби постмодерну. Характерним є ще й той факт, що вірші автор-

постмодерніст вводить в роман різними мовами, роблячи художню прозу 

інтернаціональною та інтелектуальнішою (рис. З. 1, рис. З. 2). 

Автори-постмодерністи використовують для архітектоніки розповіді різні 

наративні форми: вони працюють з різними повідомленнями, з коментарями та 

діалогами. В романі “Hww” (1995) натрапляємо на знамениту промову Крісти 

Вольф (1989):  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Jede revolutionäre Bewegung befreit 

auch die Sprache. Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei 

von den Lippen. < ... > Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg! < ... > 

Stell dir vor, die Produktion ist vergesellschaftet, und keiner geht weg. Tut mir leid 

Frau Müller, mein Herz macht keinen Hüpfer. < ... > Mr. Kitzelstein, eigentlich wäre 

es zum Lachen, wenn es nicht so scheißtragisch wäre – aber diese Mütter und 

Eislauftrainerinnen hängen wirklich am Sozialismus [317, c. 283–287]. Ця промова 

реалізувалася в прозовому тексті за допомогою курсиву, для позначення 

дистанції автора від самої промови. 

У текстах постмодерністських романів зустрічаються діалоги-коментарі, 

частини яких перебирають на себе функцію Я-оповідача, де цитується та 

реконструюється діалог з додаванням коментаря до дій фігуруючих осіб:  

“»Sie ist nicht so eine«, flüsterte ich. » Genau! « rief mein Vater triumphierend. 

< … > »Eberhard, er tut's ja nicht wieder«, sagte meine Mutter beschwichtigend” 
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[317, c. 137–138]. Автор виступає посередником історій в творі, встановлюючи 

умови перед читачем за яких відбувається діалог. На противагу діалогу-

коментарю виступає сценічне зображення переходу від реферування автора до 

простого діалогу з вказівкою на того, хто говорить: 

Irgendwann ging es mir in Fleisch und Blut über, all meine Verfehlungen als 

Steckbrief zu reflektieren: Gesucht wegen Nichtabschließens der elterlichen Wohnung 

… Tot oder lebendig! 

“Sie, barmend: »Eberhard…« 

Er, trotzig: »Wie oft hast du ihm gesagt…« 

Sie: »War doch nicht mit Absicht…« 

Er: »Als ob das…« 

Sie: »Tut er ja nicht wieder…« 

Er: »Wie oft hat er das schon…«”[317, c. 35]. Наведений приклад 

демонструє, як автор грає стилістичну гру, використовуючи в діалозі 

синтактико-стилістичний маркер (паралелізм), роблячи його емоційнішим та 

експресивнішим. У романі зустрічаємо внутрішні монологи – способи 

відображення невисловленої думки, асоціацій, натяків головного героя. 

Читачеві відкривається зовсім чітка картина свідомості персонажа:  

Und wenn der Taxifahrer seinen Wagen startete und mit seiner Beute von 

dannen fuhr, machte ich mir Vorwürfe der anderen Art: “Du Idiot, wozu stehst du hier 

und schlägst dir in die Nacht um die Ohren, du bist nicht gekommen, um Taxis 

abfahren zu sehen, sei ein Mann und handle und scheiß auf AIDS < … >” 

[317, c. 187]. 

Ми пристаємо на твердження І. А. Бехти, що “сприйняття художнього 

прозового тексту є кінцевою фазою взаємодії в системі автор ↔ текст ↔ 

читач, водночас художнє сприйняття читача контролює автор-

письменник” [19, с. 87].  

Постмодерністському мовленню притаманні різні прийоми 

експериментального письма. У. Тімм у романі “Нalbschatten” (2008) вдається до 

використання екстремальних засобів – пропусків у текстах, нетрадиційного 
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графічного оформлення (креолізованості тексту), до власне особливих, які 

виокремлють індивідуальний стиль автора (це стосується також інших 

письменників доби постмодернізму: Г. Грасс “MeinJahr” (1999); У. Телькамп 

“Evogel”(2005); Ф. Мор “FBOst” (2011) (рис. І.1, рис. М.1, рис. Ж.1; Ж.2). 

Для описів різних ситуацій та предметів автори-постмодерністи вдаються 

до значних переліків з метою деталізації та максимальної насиченості. Перелік 

як повтор однорідних синтаксичних одиниць (окремих членів речення і 

словосполучень) ґрунтується на процесі розширення – додавання до певної 

синтаксичної одиниці інших одиниць того ж синтаксичного статусу і загального 

з ними синтаксичного зв’язку у структурі речення:  

Eine Zweieinhalb-Millionen-Stadt in pausenloser Betriebsamkeit, zweieinhalb 

Millionen Menschen, von denen jeder ein anderes Leben führte, ein anderes Schicksal 

hatte; Menschen, die durch die Straßen schlenderten, liefen, hetzten, hinter deren 

Fenstern sich Geheimnisse verbargen, Dramen, Geburten, Tod, Liebesstunden, 

Langeweile [324, c. 22]. 

У текстах німецькомовних постмодерністських романів трапляються 

висловлення іншою мовою: 

Ich kenne das Foto recht gut, sagte er. Ich kann es Ihnen schenken, wenn Sie 

mögen. Ich lag und hörte die Stille. 

“Kyō mo mie 

Kyō mo mie-keri 

Fuji no jama!” 

Ich habe lange gesucht, bis ich in Tokio ein Zigarettenetui fand, das mir 

gefiel [328, c. 166]; 

Hannes vergaß für Minuten, dass er als Gefangener in einer verbohrten, 

doppelzüngigen, grauen Zone lebte. Er schoss die Augen, hörte mit der Haut: 

“People get ready, there’s a train comin’ 

You don’t need no baggage, you just get on board 

All you need is faith to hear the diesels hummin’ 

You don’t need no ticket, you just thank the lord” [321, c. 260]. 
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Така інтертекстуальність розрахована на ерудованого читача і робить 

текст безкраїм для розуміння та інтерпретації. 

Отже, німецькомовний постмодерністський текст за своєю зовнішньою 

структурою це складноструктурована гра. Такий почерк структурної організації 

ХТ притаманний тільки постмодерністській течії художнього письма. 

Порушення загальноприйнятих класичних норм письма сприяє деформуванню 

логіки сюжету, цілісності, порушенню часових меж, надаючи ХТ 

експерементарності та експресивності. 

 

3 . 2 . 2  С т р у к т у р н о - с т и л і с т и ч н і  ф і г у р и  н а  р і в н і  

м і к р о с и н т а к с и с у  т е к с т у .  Вивчення постмодерністського художнього 

тексту крізь призму мікросинтаксису зумовлене специфікою самого синтаксису 

художньої прози цього періоду. Різноманітні синтаксичні порушення активно та 

всебічно досліджуються вітчизняними та зарубіжними лінгвістами: L. Brandt, 

P. A. Вrandt, P. F. Bundgaard, L. Fogsgaard (з ракурсу когнітивної семантики); 

R. W. Langacker, J. R. Taylor, С. А. Жаботинська (на тлі когнітивної граматики); 

Ч. В. Морріс, Ч. С. Пірс, Р. Й. Якобсон (в межах семіотики).  

Для чіткої диференціації зауважимо, що синтаксис німецькомовного 

постмодерністського художнього дискурсу поділяємо на макросинтаксис 

(рівень тексту) та мікросинтаксис (рівень словосполучення, речення). Проте, 

вивчати синтаксичну організацію художнього тексту слід не окремо, а у 

взаємодії двох рівнів для відображення цілісності синтаксичної картини 

німецькомовного постмодерністського мовлення.  

Різні трансформаційні процеси в семантичній структурі породжують 

різнотипні зміни синтаксичної організації німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту. Взаємодія та домінування цих синтаксем 

впливає як на мікросинтаксис, так і на макросинтаксис художнього мовлення, 

характеризуючи німецьке художнє світобачення загалом. Мікроструктурна 

організація синтаксису постмодерністького тексту вирізняється синтаксичною 

деструкцією, семантичною невідповідністю або незвичною комбінацію 
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графічних маркерів. Постмодерністське письмо уможливлює існування форм 

фрагментації. Серед таких засобів помітними є синтаксична 

неграматикальність; незавершені речення (еліптичність); семантична 

невідповідность; незвичне графічне оформлення. Зауважимо, що розглядати 

ССМ на рівні мікросинтаксису (речення) потрібно тільки за наявності 

контексту, оскільки мікротекст відносно самостійна структурно-змістова чи 

синтактико-тематична одиниця цілого тексту [179, с. 230]. 

Мікросинтаксис німецькомовного прозового тексту характеризується 

риторичними фігурами, еліптичними структурами, різнобарв’ям типів речень, 

чия виразність допомагає адекватно зрозуміти внутрішні переживання, вагання і 

сумніви персонажів, рівночасно долучитися до пошуків відповіді на риторичні 

запитання поза межами текстового простору. В попередніх параграфах було 

детально проаналізовано синтактико-стилістичні маркери основані на редукції, 

експансії, зміні порядку слів вихідної моделі речення. Подальшим кроком є 

аналіз синтактико-стилістичних маркерів на рівні мікросинтаксису тексту двох 

поколінь (молодшого та старшого) письменників-постмодерністів. До уваги 

будуть узяті загальні кількісні дані синтактико-стилістичних маркерів за 

поколінням (Таб.1. додатка В). Розглянемо типовіші та уживаніші синтактико-

стилістичні маркери для обох поколінь. 

Найчастотнішим синтактико-стилістичними маркерами для старшого 

покоління авторів-постмодерністів є замовчування / Aposiopese (34,3 %). Цей 

виразний маркер є візитною карткою більшості авторів цього покоління 

(Г. Грасс, П. Зюскінд). Зокрема, Г. Грасс в романі “MJahr” вводить 

замовчування в текст для того, щоб читач мав можливість інтерпретувати 

ситуації паралельно з автором: 

Am nächsten Morgen hat S. M. dann zwischen Baum und Baum dem Schweden 

mehrmals versichert, wie sehr er den Krieg gehaßt und gewiß nicht gewollt habe. Das 

kann ich bezeugen. Besonders beim morgendlichen Klafterholzschlagen hat er immer 

wieder sich selbst gegenüber beteuert: »War noch auf sommerlicher Norwegenreise, 

als Franzosen und Russen schon Gewehr bei Fuß ... War ganz und gar gegen Krieg ... 
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Wollte schon immer als Friedens fürst gelten ... Aber wenn es denn sein mußte ... 

Auch lag unsere Flotte zerstreut ... die englische jedoch bei Spithead ... Jawohl, 

konzentriert unter Dampf .., Mußte handeln ...« [318, c. 96].  

Обірвавши думку, автор змушує читача задуматись над продовженням, 

самостійно вибудовуючи свою логічну лінію. Неодноразово це твердження 

доводить П. Зюскінд в романі “Parfum”: 

Und weil er ein großes Ziel vor der nase hatte und noch über ein jahr lang Zeit, 

ging er nicht nur mit brennenden Eifer, sondern auch ungemein planvoll und 

systematisch vor beim Ausfeilen seiner Techniken, bei der allmählichen 

Perfektionierung seiner Methoden. Er fing  dort an, wo er bei Baldini aufgehört hatte, 

bei der Gewinnung der Dufte lebloser Dinge: Stein, Metall, Glas, Holz, Salz, Wasser, 

Luft... [326, c. 234]. 

Відсотковий показник синтактико-стилістичного маркера замовчування 

для молодшого покоління письменників-постмодерністів становить 10,6 %, що є 

третім показником вживання. 

Найчастотнішим синтактико-стилістичним маркером молодшого 

покоління письменників-постмодерністів є простий контактний повтор (18,3 %). 

Вживання повторів є свого роду звертанням до обставин та роздумів героїв, до 

їхніх бажань та страхів:  

Ich war nicht nur mit dem Verstand bei der Sache, sondern auch mit dem 

Gefühl. Nun wäre es leicht, wenn ich mir, aufgrund meiner Unwissenheit, meiner 

mittelalterlichen Umnachtung den Verstand absprechen würde. Ich weiß nämlich, daß 

die Gefühle, die mich da reinzogen, Gefühle waren, über die ich nicht gerne rede: 

meine Ängste, meine Scham, mein Wunsch nach Größe, mein Wunsch, zu den Siegern 

im Ausdauerlauf zu gehören, mein Wunsch, es »richtig« zu machen, und meine Angst 

zu versagen [317, c. 104–105]. 

Повтори у поєднанні з граматичними паралелізмами створюють 

фрагментарність через “циклічну структуру тексту”. Завдяки повторам 

створюється ефект нескінченності:  
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Denn für Reisende mit einem Vienna-Reiseführer in der Hand sind sie 

eigentlich gar nicht da, nein, das ist eine Ungeschicklichkeit, fast eine Dummheit. Sie 

sind für andere da, für solche, die wir nicht sehen, die nicht im Zug sitzen, die nur 

davon träumen, in so einem Zug zu sitzen, allein mit einem Vienna-Reiseführer, die 

träumen vielleicht noch mehr davon, in so einem Zug zu sitzen, als unser Reisender je 

davon geträumt hat, obwohl er immer davon geträumt hat, in so einem Zug zu sitzen. 

[325, c. 279]. Часте використання як лексичних так і синтаксичних повторів в 

ХТ є певним лейтмотивом. 

Як стверджує І. А. Бехта “художній текст пост/модернізму може мати 

однорідну й неоднорідну будову через уведені фрагменти з інших творів, інших 

висловлень, транспонованих у виклад автора з інших міркувань. Цей матеріал 

може бути відтворений дослівно або переданий зі збереженням тільки змісту.” 

[19, с. 131]. Вважаємо, що автор може висловлювати свою точку зору за 

допомогою вставних конструкцій. Потужно представлений цей синтактико-

стилістичний маркер в романах обох поколінь (13,7 % для старшого; 11,6 % для 

молодшого): 

Ich wollte schon sagen, dass ich Elvira verstehen könne, da beugte sich 

Charlotte vor, drückte ihre Zigarette unter lautem Armreifgeklingel aus und sagte: 

“Ich kenne das, so was hab ich auch mal erlebt, als ich noch mit Paul zusammen 

war.” Der wusste ja angeblich immer, wie man es macht, und hat – zu mir natürlich 

kein Wort – unsere Adresse einer Agentur gegeben, falls die mal eine Location 

suchen, Werbespots und solches Zeug“ [325, c. 233]. 

За допомогою парантез автор може переноситись в часовому просторі, що 

є досить актуальним для німецькомовного постмодерністського тексту: 

Und wie nebenbei hat er versucht, das insulare England vor drohender Gefahr 

zu warnen, als – acht Jahre nachdem unser erstes seetüchtiges U-Boot zu Wasser 

gelassen war – eine Erzählung von ihm unter dem Titel »Danger!« veröffentlicht 

wurde, die im Kriegsjahr fünfzehn als »Der Tauchbootkrieg – wie Kapitän Sirius 

England niederzwang« in deutscher Übersetzung erschien, bis gegen Kriegsende 

achtzehn Auflagen erlebte, inzwischen jedoch leider vergessen zu sein 
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scheint [318, c. 25]. Вставні конструкції є джерелом додаткової інформації та 

“довідкою” в художньому прозовому тексті. 

Характерним синтактико-стилістичним маркером у прозовому тексті 

старшого покоління авторів-постмодерністів є анафора (10,6 %), для молодшого 

покоління кількісні показники балансують на рівні 8,7 %:  

Nichts über die innere Not unserer schon damals verlorenen Generation. Nichts 

über Heyms Gedichte [318, c. 47]; Er schwamm allein im Nebel, von den ändern war 

nichts zu sehen. Er rief. Er rief mehrmals. Er fühlte, wie die Joppe schwerer und 

schwerer wurde, aber er zog sie nicht aus. Er wußte, daß sie ihn vor der Kälte 

schützte, während er schwamm, und er hielt die Richtung, in der er die Kaimauer 

vermutete. Er wurde langsamer. Er dachte: Gott sei Dank, daß jetzt keine Strömung 

geht [320, c. 108]. 

У результаті дослідження, стверджуємо, що на рівні мікросинтаксису 

можна розглядати майже всі синтактико-стилістичні маркери, але тільки за 

наявності контексту. Проте, для чіткої синтаксичної картини прозового тексту, 

найефективнішим буде комплексний аналіз мікро- та макросинтаксису. 

 

3 . 2 . 3  С и м б і о з  с т р у к т у р н о - с т и л і с т и ч н и х  м а р к е р і в  у  

н і м е ц ь к о м у  п о с т м о д е р н і с т с ь к о м у  п р о з о в о м у  т е к с т і .  

Характерним для німецькомовного постмодерністського тексту є присутність в 

ньому типових для цієї літературної течії всіх явищ постмодернізму – 

поєднання стилістичних явищ, таких як невизначеність, фрагментарність, 

порушення класичних канонів, іронія, завуальованість [257, с. 46–57]. Такі 

зміни породжують потужну хвилю експресивності. Останню слід розглядати, як 

властивість тексту або частини тексту (композиційно-синтаксичні структури), 

яка передає зміст з збільшеною інтенсивністю і в результаті чого призводить до 

емоційного або логічного посилення. Найактуальніше вивчати експресивний 

синтаксис тексту у взаємодії з контекстом, для фіксації чіткої синтаксичної 

картини текстопростору цієї епохи. Така взаємодія синтактико-стилістичних 

маркерів на мікро- та макро рівнях є синтактико-стилістичним симбіозом – 



112 
 

співіснуванням [231, с. 1651]. Окремо вирване з контексту речення може 

містити синтактико-стилістичні маркери, які слід розглядати на рівні 

мікросинтаксису, наприклад: Ich könnte reden, wie ich es schon immer wollte, ich 

könnte reden, als täte ich Presseerklärungen kund oder persönliche Stellungnahmen 

[317, c. 17]. З наведеного прикладу бачимо, як автор використовує синтактико-

стилістичні маркери – простий контактний повтор. Проте, це саме речення в 

контексті виступає анафорою та частковим граматичним паралелізмов 

(макрорівень): Ich könnte reden, wie ich es schon immer wollte, ich könnte reden, 

als täte ich Presseerklärungen kund oder persönliche Stellungnahmen. Ich könnte 

resümieren, verlautbaren, einschätzen – aber die Plauderei am Rande kann zum 

Verhängnis werden [317, c. 17]. Такі синтактико-стилістичні переплетіння 

відбуваються майже з усіма синтактико-стилістичними маркерами 

експресивного синтаксису: Warum sagt man mir nichts! Warum bin ich immer der 

Dumme – immer! Immer! IMMER! – obwohl ich fast Nobelpreisträger geworden 

wäre! – [317, c. 148]. Цей фрагмент тексту ми 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!). З наведеного прикладу бачимо 

емоційну та експресивну насиченість прозового тексту, досягнута через 

використання великої кількості ССМ, навіть в такому малому фрагменті. 

Коли ми говоримо про виразність німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту, яка реалізується через використання авторами-

постмодерністами синтактико-стилістичних маркерів, слід також зазначити, що 

свій внесок в загальну картину експресивності роблять графічні маркери (ГМ). 

Німецькомовний постмодерністський прозовий текст це поєднання змісту та 

форми, остання реалізується за допомогою графіки. Постмодерністський текст, 

пристаючи на твердження Д. Джонстона (D. Johnston, 2012) є “текст-образ” 

(“text-image”) [270]. У німецькомовному постмодерністському прозовому тексті 

спостерігається перехід від лoгoцентризмy до графoцентризмy [222], він 

характеризується вседозволеністю, розкутістю демократизованістю [159, с. 153].  
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До графічних маркерів німецькомовного постмодерністського тексту 

відносимо: варіювання шрифтів і кеглів, зміну “щільності ряду”; математичні 

знаки; написання слів з великої літери (для підтвердження ціленаправленості 

експресивності висловлювання); використання курсиву для маркування тема-

рематичного членування та введення тексту в текст. Найуживанішим виразним 

графічним маркером експресивного синтаксису є курсивне виділення: 

Anfangs rief ich mir im Bedarfsfall die Kyklopensage in Erinnerung, aber als 

sie allmählich ihren Schrecken verlor, konstruierte ich eigene Horrorgeschichten, die 

immer als Balken-Schlagzeile im Stil der westlichen Gazetten eingeleitet wurden: 

UNFALL IM STAHLWERK – ARBEITER IN HOCHOFEN GEFFALEN! SÄGEWERK 

– TRAGÖDIE: SCHLAFENDER ARBEITER ZU KANTHÖLZERN ZERSÄGT! 

UNFALL AUF DEM RANGIERBAHNHOF – ZWISCHEN DEN PUFFERN 

ZERQUETSCH, UNTER DEN WAGEN GEDREITEILT! [317, c. 71] (Рис. Й.1. 

додатка Й). Виразність шрифту вводиться автором з метою позначення окремих 

та найбільш важливих синтаксичних конструкцій. Параграфемні маркери є 

закадровим голосом автора. З розвитком електронного письма німецькомовний 

постмодерністський прозовий текст стає “оцифрованішим”(див. Рис. Ж1. 

додатка Ж): +++ 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 sangen. Lieder. Excuses for travellers. Suddenly 

everything fell out of place Suddenly everything Suddenly everything… 

everything… [327, c. 110]. У цьому фрагменті тексту спостерігаємо, що автор 

“грається” з математичними знаками, мовами, мовними абракадабрами 

(Pu:pushLetItGroove.). Таке “мовне невігластво” є частотним графічним 

маркером в німецькомовному постмодерністському прозовому тексті: 

Und wenn schon befreite Sprache, dann richtig: Hoppla! Ist doch eine starke 

Verfassungspräambel, oder A-Wop-Bop A-Loo-Boo, oder And now for somehting 

completely different, oder Mittwoch ist Kinotag oder Tüdelüdüdü, tüdelüdüdü… < … 
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> Ich war damals dank meiner Da-kann-man-direkt-neidisch-werden-Anatomie ein 

gefragter Pornodarsteller, als Pornostar des deutschen Jahres zumindest 

ausschnittweise auf zahlreichen Titelseiten [317, c. 308–309]; Was für ein Foto? 

Ganzseiten-Farb-Hochglanz-Innenfoto im nächsten Olympiaband:Erich Honecker, 

unsere Goldkati, nebst Trainerin und Blutspender, IchIchIch [317, c. 263]; Du hast 

WAAAS gesehen? Fragte sie mich dramatisch und riß die Augen auf [317, c. 74]. 

Синтаксична фрагментарність тексту, як наприклад у романі Т. Бруссіга 

“Hww” є візитівкою постмодерністського письма (див. Рис. Й.1.). У. Тімм у 

романі “Нalbschatten” (2008) вдається до використання екстремальних засобів – 

пропусків у текстах, нетрадиційного графічного оформлення (креолізованості 

тексту), до власне особливих, які виокремлють індивідуальний стиль автора (це 

стосується також інших письменників-постмодерністів: Г. Грасс “MeinJahr” 

(1999); У. Телькамп “Evogel”(2005); Ф. Мор “FBOst” (2011)) (рис. І.1., рис. М.1., 

рис. Ж.1; Ж.2.). Параграфемні одиниці, які маркують вербальну частину 

художнього викладу шляхом графічної структурації і пунктуаційної сегментації 

текстових фрагментів, несуть при цьому експресивне навантаження і вагомий 

прагматичний потенціал. Логічний виклад матеріалу супроводжується чіткістю 

та послідовністю за допомогою введення в текст літер алфавіту (А, В, С): 

“Genau”, bestätigte Major Wunderlich und gab mir nacheinander drei 

Klarsichthüllen. “Bis morgen wirst du deshalb auswendig lernen, A – wo die 

zuständigen Postämter sind, B – wie die Fristen bei An- und Abbestellungen sind und 

C – wie der Abonnent am Bankeinzugsverfahren teilnehmen kann” [317, c. 149]. 

Симбіоз виразних засобів німецькомовного постмодерністського роману в 

окремих авторів є масштабним явищем. Наприклад, Г. Грасс насичує свій роман 

“MJahr” як синтактико-стилістичними, так і графічними маркерами, виділяючи 

для цього цілі глави: TOTE SIEHT MAN NICHT .  Nur wacklige Koordinaten und 

Treffer, angeblich zielgenau. Läuft ab wie’n Kinderspiel ...« »Klar, weil CNN die 

Fernsehrechte an diesem Krieg hat und schon jetzt am nächsten und übernächsten...« 

»Aber brennende Ölfelder sieht man ...« »Weil es um Öl geht, nur ums Öl...«<…> 

»Aber die brennenden Ölfelder sieht man und wie auf Israel Raketen fallen, so daß 
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die Leute nun im Keller mit Gasmasken ...« <…> »... also >Kein Blut für Öl!< sagt 

immerhin was ...« » <…> »Nur wo’s Öl gibt...« »Tote kommen dann wieder nicht 

vor...« »Und Angst, richtig Angst haben die Kinder nur …« [318, c. 340–343]. 

Неоформлені до кінця з огляду на закони граматики і фразові кліше 

речення, доповнюються читачем, щоб набути смислу. Гіпертекстуальні риси 

графеміки постмодерністських текстів [101, с. 24] виявляються майже в усіх 

проаналізованих творах. Доповненням до експресивності у німецькомовному 

постмодерністському прозовому тексті є специфічна організація абзаців, та 

вживання великої літери на початку абзацу, речення (див. рис. Ж.2.) та особливе 

графічне оформлення тексту (див. рис. І. 1.). Окрім синтаксису, виразності 

надають своїм романам автори-постмодерністи, починаючи з оформлення 

форзаців (див. додаток. Ж., додаток. З., додаток. И., додаток. І., додаток. Ї., 

додаток. Й., додаток. К., додаток. Л., додаток. М., додаток. Н., додаток.О.). 

Отже, природа німецькомовного постмодерністського прозового тексту 

ХХ – початку ХХІ століття характеризується порушеннями класичних правил 

синтаксичної організації попередніх літературних течій. Експресивність ХТ 

забезпечують синтактико-стилістичні маркери як на рівні мікро-, так і 

макросинтаксису. Графічні виразні засоби перебувають в симбіозі з класичними 

синтактико-стилістичними маркерами. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Структурні паттерни синтактико-стилістичних маркерів у художньому 

тексті є носіями емотивності та виразності німецькомовного 

постмодерністського мовлення. Саме через використання ССМ авторами-

постмодерністами можна збагнути справжні наміри впливу на читача та 

розкодувати приховану інформацію, на яку багаті експериментальні художні 

твори. Німецькомовний постмодерністський прозовий текст характеризується 

специфічними особливостями внутрішньої синтаксичної організації одиниць 

тексту, закономірностями взаємозв’язку цих одиниць на мікро- та макрорівні.  
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2. Редукція вихідної моделі речення призводить до скорочення тексту, 

який стає зрозумілим тільки через звернення до мовних знань. Піддаючи 

синтаксичні конструкції редукції, автори-постмодерністи розраховують на 

ерудицію та енциклопедичні знання читача, оскільки частина інформації 

усікається. Їх тексти характеризуються високою економією мовних засобів і 

певним порушенням загальноприйнятих для німецького синтаксису норм. 

Найбільш чисельними та типовими синтактико-стилістичними маркерами 

німецькомовного емоційно-експресивного синтаксису є замовчування (80,39 %), 

еліптичні конструкції (14,52 %), парцеляція (5,09 %). 

3. Експансія синтаксичної структури реалізується в художньому мовленні 

за рахунок розширення (граматичних повторів: граматичного паралелізму 

(8,2 %); лексичних повторів: анафори (17,2 %), епіфори (2,4 %), простого 

контактного повтору (22,7 %), анепіфори (2,4 %), апанафори (3,7 %), хіазму 

(0,3 %), антитези (0,5 %); та лексико-граматичних повторів: асиндетона 

(11,5 %), полісиндетона (2,2 %), градації (3,0 %), спадної градації (0,1 %), 

пролепсиса (0,8 %) структури лінійної кількості одиниць, які входять до неї, та 

ускладнення (вставні конструкції) структури шляхом введення в групу 

головних членів речення додаткових одиниць. ССМ, основані на експансії 

вихідної моделі речення, роблять надають художньому мовленню додаткових 

емоційних відтінків, роблячи прозовий текст експресивно насиченим.  

4. Експресивність художнього мовлення німецькомовного 

постмодерністського тексту забезпечують синтактико-стилістичні маркери, 

основані на зміні традиційного порядку слів у реченні, до яких відносимо: 

виділення (23,6 %), винесення за дужки (38,7 %), емфазу (2,9 %) та інверсію 

(34,9 %). Результатом зміни традиційного порядку слів є мовна економія, 

піднесеність та спрощення для розуміння. Перестановка синтаксичних одиниць 

речення з відхиленням від прийнятих норм надає висловлюванню динамічності. 

5. Німецькомовному постмодерністському художньому дискурсу 

притаманна експресивна маркованість, специфічна синтаксична картина, яка 

експлікується вербальними знаками. Функціонування різних синтактико-
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стилістичних маркерів реалізується як через окремі висловлювання, так і через 

окремі тексти. Постмодерністський художній прозовий текст є діалогом автора з 

читачем, інформація до останнього подається частково, завуальовано. Введені у 

цей тип тексту виразні елементи є частинами пазлу. Художньому мовленню 

притаманна фрагментарність, яка в поєднанні з основною текстовою масою 

утворює цілісність текстопростору. Німецькомовний постмодерністський 

художній дискурс – єдність відкритих і рухливих інтертекстуальних структур. 

Синтактико-стилістичні маркери на макрорівні забезпечують виразність та 

образність. Постмодерністський художній прозовий текст розрахований на 

інтелектуального читача, який зможе розгадати багаторівневий код, закладений 

автором-постмодерністом. Для забезпечення експресивності автори, крім 

синтактико-стилістичних, використовують у своїх творах і графічні маркери 

(відсутність абзацного членування, великої літери). 

6. Мікроструктурна організація синтаксису постмодерністького тексту 

вирізняється синтаксичною деструкцією, семантичною невідповідністю або 

незвичною комбінацію графічним маркерів. Кількісні показники засвідчують, 

що автори-постмодерністи обох поколінь (молодшого та старшого) інтенсивно 

послуговуються синтактико-стилістичними маркерами з метою створення 

виразності текстопростору. Найуживанішими виявились замовчування, прості 

контактні повтори, вставні конструкції та анафори. Зауважимо також, що 

синтактико-стилістичні маркери на рівні мікросинтаксису (речення) потрібно 

розглядати тільки в межах контексту. 

7. Симбіоз синтактико-стилістичних маркерів мікро- та мокросинтаксису 

забезпечує зв’язаність речень у контексті та визначає природу висловлень у 

конкретних текстових масивах. Формуються тематичні лінії, образність, 

експресивність. Виразність надається художнім текстам починаючи з 

оформлення титульних сторінок.  

Основні положення розділу знайшли відображення у публікаціях автора 

[21; 136; 139]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТИЛІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПРОЗОВОГО 

ТЕКСТУ 

 

4.1 Процесуальні характеристики експресивного потенціалу 

стилістичних маркерів синтаксичних одиниць 

 

Виразність синтаксису німецькомовного постмодерністського прозового 

тексту забезпечують різнотипні синтактико-стилістичні маркери, процеси 

метафоризації та метонімізації (S. Coetti / C. Breuer, H. G. Coenen, B. K. Kern, 

G. Kurz, M. Lefevre, J. Macha, S. Moebius, N. Nettelmann, Ph. Stoellger, 

K. Waldmüller, R. Waltereit), імпліцитні засоби, які відомі як “метасимволізація”. 

Метафори через своє експресивне значення виконують в тексті 

конститутивно-текстову (textkonstitutive) та структурно-текстову 

(textstrukturierende) функції [277, c. 26]. Варіативні, контрастні метафори 

визначають текстовий тон та його інтертекстуальність. Процес метафоризації 

може охоплювати все семантичне поле. Такі семантичні поля функціонують в 

текстах як іманентні значеннєві та характерологічні проекції (Deutungs- und 

Charakterisierungsperspektiven) [277, c. 26]. У процесі метафоризації початкове 

значення висловлення розширюється чи навпаки звужується, тобто сміливо 

говоримо про зміну семантичного значення [267, c. 100]. 

Аналогічним за своєю природою, проте семантично не ідентичним з 

метафоризацією є процес метонімізації. Метонімізація – це процес коли пряме 

та переносне значення висловлення перебувають в часовому та просторовому 

взаємозв’язку [287, c. 131]. Процеси метонімізації та метафоризації є складовою 

експресивного синтаксису, де виражені як імпліцитно, так і емпліцитно. Вони 

представлені у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті своїми 

підвидами, про які йтиметься далі. 
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4 . 1 . 1  М е т а ф о р и з а ц і я  у  ф о к у с і  е к с п р е с и в н и х  з а с о б і в  

с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  Метафора (від грецьк. metaphorei 

“переносити”) – результат субституції семантично-схожих ознак, які 

перебувають в парадигматичному зв’язку [236, c. 1187; 294, c. 110]. Стилістичне 

значення метафори виникає в ілюстрації, поясненні, в піднесенні важливої 

ознаки [285, c. 110]. Дж. Міллер декларує метафору “стягнутим порівнянням” 

(Miller, 1990). Коли говоримо про метафору, феномен контексту виходить на 

перший план, “перенесення” відбувається в прозовому тексті, тому треба 

говорити про процес метафоризації [106, с. 210]. Метафори, за твердженням 

Дж. Міллера, “або помилкові в реальному світі, або очевидним чином не мають 

жодного зв’язку з текстовим концептом” (Міллер, 1990). А. Вежбицька моделює 

семантичну структуру метафор так: “можна сказати, що це не..., а ...” [42; 43]. 

Метафоричність виникає за рахунок лексико-синтаксичного дисонансу, 

який забезпечує можливість інтерпретації одних понять крізь призму інших 

[200, с. 351]. У метафоричних реченнях граматична модель вступає у 

протиріччя з її лексичним наповненням, виконуючи низку стилістичних 

функцій, серед яких виокремлюють дев’ять основних: номінативну, 

інформативну, мнемонічну, текстотвірну, жанротвірну, пояснювальну, 

емоційно-оцінну, ігрову, ритуальну функцію [193]. 

Розглянемо метафори у романі П. Зюскінда “Parfum”. Автор-

постмодерніст використовує велику кількість метафор для створення образів 

природи, що викликає у читача особливе хвилювання, змушує “пропустити” 

через себе всі думки і почуття, які відчуває персонаж в переломний момент 

свого життя. Для прикладу: 

Er brauchte kein Licht, um zu sehen. Schon früher, als er noch tagsüber 

gewandert war, hatte er oft stundenlang die Augen geschlossen gehalten und war nur 

der Nase nach gegangen. Das grelle Bild der Landschaft, das Blendende, die 

Plötzlichkeit und die Schärfe des Sehens mit den Augen schmerzten ihn.“Allein das 

Mondlicht ließ er sich gefallen. Das Mondlicht kannte keine Farben und zeichnete nur 

schwach die Konturen des Geländes. Es überzog das  Land mit schmutzigem Grau 
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und erdrosselte für eine Nacht lang das Leben” Diese wie in Blei gegossene Welt, in 

der sich nichts regte als der Wind, der manchmal wie ein Schattenüber die grauen 

Wälder fiel, und in der nichts lebte als die Düfte der nackten Erde, war die einzige 

Welt, die er gelten ließ, denn sie ähnelte der Welt seiner Seele [326, c. 151]. 

Автор використовує в своєму романі як прості метафори:“Im Banne seines 

Duftes, aber ohne sich dessen bewusst zu sein, wechselten die Menschen ihren 

Gesichtsausdruck, ihr Gehabe, ihr Gefühl”; [326, c. 203]; так і поширені: “Ja, lieben 

sollten sie ihn, wenn sie im Banne seines Duftes standen, nicht nur ihn als ihresgleichen 

akzeptieren, ihn lieben bis zum Wahnsinn, bis zur Selbstaufgabe, zittern vor Entzücken 

sollten sie, schreien, weinen vor Wonne, ohne zu wissen, warum, auf die Knie sollten 

sie sinken wie unter Gottes kaltem Weihrauch, wenn sie nur ihn, Grenouille, zu riechen 

bekamen!” [326, c. 198]. 

Якщо за структурою метафори бувають прості, поширені та ускладнені, то 

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

синестезію [106, с. 213]. 

Персонофікація – олюднення неживих істот чи предметів [242, с. 48]. 

Наприклад, П. Зюскінд олюднює парфуми, надаючи їм людського характеру та 

змальовує фази земного “живого життя”: 

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 [326, c. 79–80]. 

За допомогю персоніфікація автор робить епізод насиченішим, привертає 

увагу читача до найбільш суттєвих деталей, важливих для розуміння 

внутрішнього світу персонажа: 

“Diese wie in Blei gegossene Welt, in der sich nichts regte als der Wind, der 

manchmal wie ein Schatten über die grauen Wälder fiel, und in der nichts lebte als die 

Düfte der nackten Erde, war die einzige Welt, die er gelten ließ, denn sie ähnelte der 

Welt seiner Seele” [326, c. 151]. У наведеному прикладі вітер символізує похмурі 
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блукання душі Гренуя в пошуках єдиної, лише йому зрозумілою істини. Загалом 

процес метафоризації у цьому художньому прозовому тексті сприяє формуванню 

місткого образу, створеному на яскравих, сміливих асоціаціях, дозволяє автору 

передати задум у повному обсязі. 

Персоніфікація виконує функцію оформлення думок і почуттів персонажа: 

Und er wusste, dass dies in seiner Macht stand. Denn die Menschen konnten die 

Augen zumachen vor der Größe, vor dem Schrecklichen, vor der Schönheit und die 

Ohren verschließen vor Melodien oder betörenden Worten. Aber sie konnten sich 

nicht dem Duft entziehen. Denn der Duft war ein Bruder des Atems Mit ihm ging er in 

die Menschen ein, sie konnten sich seiner nicht erwehren, wenn sie leben wollten 

[326, c. 198-199]. Запах описаний як щось живе, олюднене, те, за допомого чого 

можемо сповна усвідомити сутність почуттів і переживань персонажа. 

Семантичним різновидомметафори є алегорія – заміна первинного за 

аналогією на вторинне смислове значення [294, с. 112], особлива форма 

персоніфікації абстрактних понять та ідей:  

Hygieneinspektorin ist nur die halbe Wahrheit < … > Sie war Hygienegöttin 

[317, c. 25]; 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 Todes: die unüberwindliche Macht, den 

Menschen Liebe einzuflößen. Nur eines konnte diese Macht nicht: sie konnte ihn nicht 

vor sich selber riechen machen. Und mochte er auch vor der Welt durch sein Parfum 

erscheinen als ein Gott – wenn er sich selbst nicht riechen konnte und deshalb 

niemals wüsste, wer er sei, so pfiff er drauf, auf die Welt, auf sich selbst, auf sein 

Parfum [326, c. 316]. Через застосування алегорії (влада грошей, влада терору, 

влада смерті), П. Зюскінд в романі “Parfum” надає головному персонажу 

неземної сили, влади над усім живим та мертвим. Ці надможливості Гренуй 

отримує через створення ідеальних парфумів, які в свою чергу є 

персоніфікацією. Ще одним алегоричним образом є “der Weihrauch / ладан” 

[326, c. 198], який символізує все божественне. За допомогою алегорії автор 
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вкладає в художній текст не тільки конкретну церковну атрибутику, але і 

поняття релігійної моралі. 

Як вид метафори в художній літературі виступає символ (від грец. symbolon 

“cимвол, знак”) – назва конкретного на позначення абстрактного [242, c. 49] Він 

є імпліцитним, дотичним до алегорії і охоплює всю єдність висловлення: 

Schreibt nicht schon Horaz „Es böckelt der Jüngling, es duftet erblühend die 

Jungfrau wie eine weiße Narzisse...? – und die Römer verstanden etwas 

davon [326, c. 21]! У наведеному прикладі автор використовує символ білий 

нарцис / weiße Narzisse, який є втіленням чистоти та невинності дівчини. 

Символ для позначення чистоти та свіжості знаходимо в іншій синтаксичній 

конструкції: 

Er ließ den Geruch des Meeres lieber beisammen, verwahrte ihn als ganzes im 

Gedächtnis und genoss ihn ungeteilt. Der Geruch des Meeres gefiel ihm so gut, dass 

er sich wünschte, ihn einmal rein und unvermischt und in solchen Mengen zu 

bekommen, dass er sich dran besaufen könnte [326, c. 46]. 

Загальну картину експресивності німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту доповнює синестезія – поєднання двох різних відчуттів з 

новим поняттям. В художньому тексті синестезія використовується з метою 

підсилення поняттєвих вражень [106, с. 216]. Наприклад: 

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… [326, c. 153]. 

Вона є різновидом комбінаторно-семантичної метафоризації і має місце у 

випадках, коли якість, що позначається прикметником, сприймається іншим 

органом чуття, аніж предмет, що позначається означуваним іменником 

[92, с. 77]. Наприклад:  

Es besaß Tiefe, eine herrliche, haftende, schwelgerichte, dunkelbraune Tiefe – 

und war doch kein bißchen überladen oder schwülstig [326, c. 79]. 

Метафора нерідко виходить за рамки окремого речення, охоплюючи 

композиційно-синтаксичні структури та цілий прозовий текст. Так, у 
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наступному фрагменті метафора розвивається в розгорнутий 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 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 [326, c. 29]. П. Зюскінд метафоризує свого персонажа, 

порівнюючи його з кліщем / der Zeck та присвоюючи йому епітети, притаманні 

звірам, паразитам, мікроорганізмам. Персонаж постає перед нами нікудишнім та 

непотрібним, утім таким, який чіпляється за останній шанс. 

В рамках цілого прозового тексту процесу метафоризації піддаються 

назви романів. Наприклад, метафоричності набуває назва роману Ф. Мора 

“Flashback Ost”, де закладене значення повернення до старого, пережитого. 

Отже, процес метафоризації експресивних засобів німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту відбувається шляхом алегорії, 

символізму, синестезії. Метафоризуватись можуть синтаксичні одиниці на рівні 

мікро- та макросинтаксису. Типовим видом метафоризації є персоніфікація. 

Поширені метафори, які виходять за рамки одного речення, характеризуються 

більшою абстрактністю та образною ідентифікацією. 

 

4 . 1 . 2  М е т о н і м і з а ц і я  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  На відміну від 

метафори, де відбувається перенесення явищ та назв через схожість, в основі 
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метонімії та її різновидів лежить обмін двох термінів з різних сфер, які мають 

просторові, часові, матеріальні та логічні зв’язки [242, c. 49; 295, c. 83]. 

Метонімія – семіотична закономірність, що виявляється у перенесенні 

позначень одного компонента події на інший, імен: класу об’єктів на об’єкт 

цього класу, позначення частини на ціле й цілого на частину за суміжністю в 

межах однієї ситуації. Отже, підґрунтям метонімії служить наявність зв’язків 

між категоріями й поняттями в мисленні людини. Ці зв’язки можуть 

відображати ієрархію класифікації, поділ дійсності та внутрішнього 

рефлексивного досвіду, зв’язки складників однієї ситуації (просторових, 

часових ознак, учасників події, їхніх дій і станів, якісних і кількісних ознак). 

Результатом метонімії може бути специфікація значення, його упредметнення й 

конкретизація чи генералізація [167, с. 346]. 

У мовленні метонімія руйнує лексичну синтагматику словосполучення й 

речення за рахунок еліпсису та семантичної конденсації змісту згорнутої 

сполуки в одному слові [167, с. 346]. Індифікувати чіткі межі між метафорою та 

метонімією досить складно. Метонімія, як і метафора, є знаковим перенесенням, 

однак метонімія ідентифікує предмет свого позначення, а метафора – 

характеризує його [236, c. 1187]. Метонімія має синтаксичну природу, 

порівняно із семантичною природою метафори, адже сполучуваність одиниць 

відбувається за рахунок імплікації знака метонімізованого поняття [167, с. 346]. 

Хоча не існує визнаної більшістю дослідників абсолютної класифікації цих 

тропів, функції обох сприяють кращому сприйняттю та засвоєнню інформації, 

через назви інших предметів та явищ отримують додаткові відтінки та емоційно 

увиразнюються. Автор вводить їх в прозовий текст несподівано для читача, 

ставлячи в новий складно поєднувальний взаємозв’язок. Це засоби, які, 

передусім, заставляють читача думати. Основна функція метонімії – 

інференційна. 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 [326, c. 151]. Цей приклад 
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демонструє, як автор в словосполученні “Kompass seiner Nase” закладає 

значення точності, досконалості та безпомилковості нюху персонажа. Основою 

метонімії виступають матеріально-каузальні зв’язки. 

П. Зюскінд олюднює парфуми, надаючи їм людського характеру та 

змальовує фази земного “живого життя”: 

Und er raffte seine Soutane und ergriff den brüllenden Korb und rannte davon 

<….> [326, c. 24]. Послуговуючись моделлю А. Вежбицької, інтерпретувати цю 

метонімію можна у такий спосіб: “можна сказати, що це не кошик den 

brüllenden Korb, а немовля, яке плаче”. 

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 [326, c. 27]. 

У виразі Paris produzierte / Париж випускав (народжував), мається на 

увазі жителі Парижа. Експресивно забарвленим в цьому реченні є також 

присудок produzierte, оскільки перше значення дієслова – випускати, 

виготовляти (товар). Щорічно Париж випускав понад десять тисяч нових 

покидьків, байстрюків і сиріт
1
. Автор ставиться до новонароджених не як до 

дітей чи живих істот, а просто як до товару. 

В основі процесу метонімізації лежать синекдоха, антономазія, багуврігі 

та апелятив. Синекдоха – різновид опису, при якому ширше поняття 

позначається вужчим: ціле через частину (pars pro toto); ціле через будь-яке 

число; більшість через меншість; неозначене через означине [285, с. 108–109]. 

Ще одним різновидом процесу метонімізації є антономазія – перейменування 

[285, c. 105; 294, c. 93]. Розрізняють два види антономазії: 1) використання 

                                                           
1
 Тут і далі переклад наш – Іван Паров’як. 
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власного імені в значенні загального іменника; 2) вживання номінальних 

іменників, прикметників або їх частин і комбінацій у функції власного імені. 

Другий тип відомий як “промовисті імена” [34, с. 372] чи 

апелятиви [106, с. 219]. 

Стилістична мета метонімії полягає в унаочненні, компресії та 

підкресленні суттєвого експресивного значення. Стилістичне забарвлення 

метонімії краще інтерпретується в контексті. Метонімічні стилістичні прийоми 

володіють зображувально-виразним потенціалом, посилюють конотативний бік 

позначення, можуть передавати різноманітні тонально-виразні якості. 

 

4 . 1 . 3  І м п л і к а ц і я  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  За 

О. О. Селівановою “імплікація (від лат. implicatio – сплетіння) – альтернативний 

вербальному невербальний спосіб передачі інформації, який ґрунтується на 

інтеграції вербальних засобів із досвідом, фондом знань комунікантів, їхньою 

комунікативною компетенцією та сприяє оптимізації комунікативної взаємодії, 

взаєморозумінню” [167, с. 179]. Метою імплікації є мовна економія та компресія 

висловлення у художньому тексті. 

Поняття імплікації запозичене з логіки, тому часто ототожнюється з 

логічним зв’язком. Такий зв’язок “ґрунтується на невербальних засобах 

створення змістовного плану фрагмент тексту. Імплікативний зв’язок застосовує 

смислові підтекстові зв’язки поєднання мовних одиниць, логічні імплікатури 

(умовиводи на підставі вербалізованої пропозиції), пресу позицію та 

постсупозицію” [167, с. 180]. Це тип мовленнєвої комунікації [71]. 

Інтерпретуючи художній прозовий текст, подибуємо категорії поверхневих і 

глибинних структур, вербальних і невербальних засобів інтеракції, синтаксичні 

імплікатури. Останні представлені у домені емоційно-експресивного синтаксису 

еліптичними конструкціями та замовчуванням. Виокремленню імпліцитних 

конструкцій сприяє графічне та вербальне оформлення. 

Замовчування – структурований початок речення, але не доведений до 

завершення [306, c. 112]. Для прикладу: 
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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 ... [317, c. 118]. 

Це синтактико-стилістичний маркер, який декламує незакінченість 

висловлення, неможливість вираження, бажання письменника, аби читач 

самостійно зміг продовжити логічний ланцюг. Використання маркера 

замовчування може бути результатом семантичного дефіциту або неможливістю 

подальшого висловлення думки. ССМ апозіопеза тяжіє до табуювання 

(замовчування) шокуючих, вульгарних елементів: 

Im Wartezimmer standen Stühle. Sollte ich meinen Arsch auf Stühle setzen, auf 

denen ... Ich, der ich keine Klobrille berühre, ebensowenig, wie ich meine Hose auf 

ein bezogenes Bettlege, sollte mich setzen [317, c. 141]? 

Як засіб криптивності апосіопеза позначена структурною та інтонаційною 

незакінченістю [3]. Цей синтактико-стилістичний маркер розрахований на 

інтелект та кмітливість читача, його культурну та соціальну обізнаність. Раптові 

обриви в синтаксичних конструкціях часто є позначенням вагання і 

супроводжуються суб’єктивними модальними частками nun ja, na ja, які є 

індикаторами певних роздумів: 

„Meine Hochachtung, Herr Ranzki! Dieser Fortgang des Gesprächs war zu 

vermuten. Der Kunde hat kein Geld, will Zeit gewinnen. Sie sind nicht der Erste, der 

das versucht ... Na ja, dann schiebe ich jetzt den Wagen die Böschung hinunter.“ 

[321, c. 37];  

Pfefferminze. Das sind die letzten. Denke ich mal so ... Nun ja, dann werde ich 

morgen ins Dorf gehen. Sofia wird sicher Tee haben.“ „Man sagt Zofia. Mit hartem 

Beginn“, korrigierte ihn Stani [321, c. 19]. 

Розглядаючи стилістичний засіб, слід звернути увагу на графічне 

оформлення, так звані графічні маркери (далі ГМ). Системно це явище описує 

Т. О. Антохіна [3] в статті “Глибинна структура поверхневих лакун у 

синтаксичному дискурсі”: 
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Таблиця 4.1 

Графічні маркери в німецькомовному художньому дискурсі 

Функції Оформлююча Семантична 

маркери кома, крапка, крапка з 

комою, 

дві крапки 

знак оклику, знак 

питання, 

тире, редупліковані знаки 

призначення розділові, 

відокремлюючі, 

логічні, граматичні, 

синтаксичні, 

інтонаційні знаки 

стилістичні, прагматичні, 

експресивні, емотивні, 

силенціальні знаки 

 

Найчастішим графічним маркером мовчання [3, с. 17] є три крапки. 

Автори-постмодерністи не цураються перенасичувати свої тексти такими 

синтактико-стилістичними маркерами та графічними засобами: 

Und darunter leidet der Schlaf, ich meine – ach, du weißt schon, was ich meine. 

»Ich soll in einer Nacht…? « » Nein! «Aber das hast du eben gesagt, dass ich in der 

Nächte durchmache, mit verschiedenen Männern… » «Freude, Freude habe ich 

gesagt….» «Mit verschiedenen Freunden…» [325, c. 93]; „Ich dachte“, sagte Boris, 

„du erzählst ihnen – warum erzählt du denn nicht gleich … „ „ Ich hatte ja mit denen 

hier drin zu tun, Kaffee kochen, Brötchen schmieren, das ganze Programm …“ „ Das 

ganze Programm! Die ganze Affengeschichte“, sagte Boris, stand auf  und ging 

hinaus [325, c. 230]. 

За змістом апозіопеза – це пауза, яка є складовою усного мовлення. Вона є 

дотичною до еліптичних конструкцій і результатом синтаксичних модифікацій 

[3]. Вводячи в текст апозіопезу, автор приховує найважливіше [285, c. 75] 

Загалом імпліковані конструкції є певною інформаційною компресією, яка за 

визначенням Н. Валгіної є стисненням змістового аспекту дефініціюючого при 

збереженні сутнісної площини дефініційованого [40, с. 168]. На нашу думку, 

імплікація синтаксичних структур сприяє збереженню емоційно-образної 

інформації, а пропущений компонент легко відтворюється логічним мисленням. 

До засобів синтаксичної компресії відносимо еліпсис. Еліптичні конструкції є 
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результатом неформального спонтанного розмовного мовлення, яке відтворене 

у прозовому тексті. Велика кількість пропусків (лакун) змушує читача читати 

“між рядками”, заповнюючи їх своїми думками та співпереживаннями. Лакуни 

сприяють скороченню наративної дистанції своєю прямолінійністю та 

неформальністю. Окрім лаконічності і точності, еліптичні конструкції усувають 

тавтологію та посилюють експресивність тексту. Основна функція еліптичних 

конструкцій – мовна економія: 

Er schaltete das Telefon ein. Vier Nachrichten. Noch bevor er sie abhören 

konnte, kam ein Anruf [319, c. 16]; Ich habe mein Portemonnaie verloren und gerate 

sogleich in ein Schauspiel entfesselter Leidenschaften. Mord und Rache. Schuld und 

Sühne. Kreuzigung und Wiederauferstehung [317, c. 205]. 

В обох прикладах письменники опускають головний член речення – 

присудок для динамічності висловлення. Саме відсутність присудка в 

еліптичних реченнях є найбільш типовою для німецькомовного 

постмодерністського письма. Еліптичні конструкції у прозових текстах зазвичай 

оформлені окличними або питальними реченнями:  

Ich fuhr ratlos nach Hause, und als ich meinen Vater zum Feierabend fragte, 

wo er denn arbeitet, murmelte er was von Außenstelle. Ich ging betroffen, um nicht zu 

sagen geschockt, in mein Zimmer. Natürlich! Außenstelle! [317,  c. 11]; Diese 

Scheißromantik! Dieser Größenwahn! Diese Naivität! Mr. Kitzelstein, ich verschwand 

im tiefsten Bunker Berlins und war bester Laune [317, c. 263]! “Morgen ist Sport. 

Wir drehen ein paar Stadionrunden. Bring A – Sportsachen, und B – Duschzeug mit.” 

Waaas! Sport? Hier? Ich denke, das ist die Stasi! Ich denke, ich bin hier in 

historischer Mission? [317, c. 150]. 

Еліптичні речення виступають своєрідним доповненням до попередніх 

синтаксичних конструкцій: 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! Ihre 
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spektakulärste Maßnahme war die vierzehnmonatige Sperrung des Alfred-Brehm-

Hauses, der Troppenhalledes Berliner Tierparks [317, c. 150]. 

Подвійної експресивності набувають еліптичні речення, оскільки 

підсилені градацією: Er, Jean-Baptiste Grenouille, geboren ohne Geruch am 

stinkendsten Ort der Welt, stammend aus Abfall, Kot und Verwesung, aufgewachsen 

ohne Liebe, lebend ohne warme menschliche Seele einzig aus Widerborstigkeit und 

der Kraft des Ekels, klein, gebuckelt, hinkend, häßlich, gemieden, ein Scheusal innen 

wie außen – er hatte es erreicht, sich vor der Welt beliebt zu machen. Was heißt 

beliebt! Geliebt! Verehrt! Vergöttert! [326, c. 304]. 

Отже, використання авторами-постмодерністами еліптичних конструкцій 

та замовчування сприяють підсиленню імплікації художнього прозового тексту, 

спонукають читача до співпраці та активізують логічне мислення. Інтерпретація 

еліптичних конструкцій не вимагає надзусиль і не породжує труднощів 

розуміння у той час, як замовчування потребує вдумливого читання і ерудиції. 

Загалом обидва синтактико-стилістичні маркери забезпечують мобільність 

читання і виконують функцію мовної економії. 

 

4 . 1 . 4  У з а г а л ь н е н и й  п о в т о р  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  

Джерелом додаткової інформативності та експресивності у прозовому тексті та 

зв’язуючим елементом мовлення виступають синтаксичні повтори. 

Cинтаксичний повтор є часто вживаним синтактико-стилістичним маркером 

експресивного синтаксису у постмодерністському текстопросторі. Цей 

синтактико-стилістичний маркер відноситься до експансії вихідної моделі 

речення [239; 306] і покликаний збагачувати та урізноманітнювати синтаксичні 

конструкції у фактурі тексту. Подальшим кроком наукового пошуку буде 

детальний аналіз синтаксичного повтору з позиції функціоналізму. Необхідно 

відзначити, що розглядати повтор потрібно на різних рівнях, оскільки 

повторювальними можуть бути як oкремi слoва, речeння, так і композиційно-

синтаксичні конструкції. З. Яр класифікує повтори на лексичні, варіативні та 
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синонімічні [268, c. 96]. Класифікація повторів залежить від повторюваності 

елементів синтаксичних структур та їх позицій. 

Експресивність повтору заснована на йогo надмірності в нoмінативнoму 

плaнi. Як фігура мови, повтор виконує свою діючу функцію тільки в дискурсі. 

Формально види повтору класифікуються, як правило, з двох позицій: повноти 

повторюваних структур та їх розташування відносно один одного [268, с. 95]. 

Перший принцип враховує розмір повторюваних одиниць. Синтаксичні одиниці 

(словoсполучeння і рeчeння) повторюються в повній, частковій і варіативній 

формі і чим ближче розташовані повторювальні елементи, тим виразнішим є їх 

вплив на читача [268, c. 97]. Повтор більших за обсягом одиниць рідко буває 

повним і реалізується зазвичай як частковий або варіативний. З іншого боку, 

розрізняють контактний і дистанційний повтор [306]. 

Функційність синтаксичного повтору дуже різноманітна і покликана 

створювати додаткову виразність тексту [237; 268; 294]. Синтаксичний повтор 

виконує функції посилення виразності, пoслідовнoсті передачі інформації, 

багаторазовості та тривалості дії, наростання, виділення, створення ритму, 

надмірності та стилізації (Besch, 1989; Frey, 1980). Проаналізуємо детально 

кожну з них. 

Експресивну функцію виконують всі синтактико-стилістичні маркери, 

основані на повторі, проте ступінь виразності є різним в залежності від кількості 

повторюваних елементів синтаксичної структури. Наведемо приклад повного 

синтаксичного повтору, який виступає анафорою: 

Ich traue meinen Augen nicht. Ja, ich traue meinen Augen nicht, als ich sah, 

was sich dort bewegte [325, c. 126]. Як бачимо, повторюється ціле речення, через 

яке автор передає емоційний стан (подив, страх, сумнів) персонажа роману (Я 

не вірю своїм очам. Так, я не вірю своїм очам…).  

Яскравий приклад дистанційного повтору, який виконує функцію 

підсилення виразності, бачимо в романі Д. Кельнанна “Ruhm”: 

Laß mich leben, versucht sie es ein letztes Mal. Deine Geschichte. Vergiß sie. 

Laß mich einfach leben [319, c. 72]. Автор робить акцент на анафоричному 
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повторі речення (Дай мені жити <…> Дай мені просто жити.) з метою 

демонстрації бажання та прагнення до життя. 

Для ілюстрації виразності наведемо приклад епіфоричного повтору: 

Alles, was sie sagte, waren Prinzipien. Verstehen Sie, Prinzipien! [317, c. 29]. 

Значення цього епіфоричного повтору полягає у виділенні найвагомішого (Все, 

що вона сказала, були принципи. Розумієте, принципи). 

Для вираження можливості (у першому випадку) та бажання (у другому) 

наочним є наступний приклад епіфоричного повтору: 

Ohne Visum könne sie nicht hier sein. “Aber ich will doch gar nicht hier sein!” 

[319, c.110]. (Без візи вона не може тут бути. Але я і не хочу тут бути). 

Функцію послідовності передачі інформації виконує анафоричний повтор: 

Ich konnte nicht mehr, ich wollte, doch es ging nicht. Ich musste aufbrechen, 

meine Kräfte waren am Ende [325, c. 163]. 

За допомогою повтору елементів речення (у даному випадку – підмета іch 

/ я: Я не міг більше, я хотів, проте це не виходило. Я мусив відкритись, мої сили 

покидали мене) створюється ефект розміреності та послідовності викладення 

інформації. Така інформаційна послідовність іноді є досить поширеною і 

охоплює декілька абзаців: 

Ich wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ich wollte, dass die Farce, in 

die ich geraten war, endlich aufhörte. Ich habe keine Ahnung, wie er sich da festhielt 

[…] Ich wollte mich nicht erpressen lassen, ich wollte meinen Willen 

durchsetzen [325, c. 164]. 

Багаторазовість та тривалість дії демонструє такий приклад: 

Ab sechs werde ich auf dich warten und warten und warten und – 

warten [325, c. 95]. Автор перенасичив речення повтором присудка warten / 

чекати створивши ефект нескінченості (З шостої я чекав на тебе чекав і чекав і 

чекав і чекав). Підсиленням виразності у цьому прикладі забезпечує і 

полісиндетичней зв’язок (und / і). За допомогою сполучників (und, dann) автор 

підкреслює послідовність ситуації, дії: 
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Man sah marschierende Soldaten, dann das Gesicht eins Politikers, dann 

wieder Soldaten [319, c. 34]. (Бачили маршируючих солдатів, далі обличчя 

політиків, далі знову солдатів)  

Експресивне значення досягається у текстопросторі постмодерністських 

романів завдяки синтактико-стилістичному маркеру повтору, які виконують 

функцію наростання: 

Aber wenn es nur das wäre – die Rezensionen der Historiker und Publizisten 

jedenfalls lesen sich so: “Ende der deutschen Teilung”, “Ende der europäischen 

Nachkriegsordnung”, “Ende des kurzen 20. Jahrhunderts”, “Ende der Moderne”, 

“Ende des Kalten Krieges”, “Ende der Ideologien” und “Das Ende der Geschichte” 

[317, c. 7]. (Але якщо це тільки було б – відгуки істориків і публіцистів, у будь-

якому разі, читались би так: “кінець поділу Німеччини”,“кінець Європейського 

післявоєнного устрою”,“кінець короткого 20-го століття”,“кінець 

модерну”,“кінець холодної війни”,“кінець ідеологій”та “кінець історії”). 

Анафоричний контактний повтор Еnde / кінець підсилений градаційним 

маркером і вказує на розвиток подій. У синтаксичній конструкції автор подає в 

хронологічному порядку історію Німеччини та Європи загалом.  

Через повтор окремих слів чи словосполучень автор виділяє інші вагомі 

елементи висловлювання. Таким чином, повтор виконує функцію виділення 

неповторюваного елемента синтаксичної конструкції. Для прикладу: 

Zwischen ihr und mir, das war kein Flirt gewesen, es war – zumindest empfand 

ich es so – das Erstaunen über eine Vertrautheit, die aus jedem Wort sprach, eine 

Vertrautheit, die aus dem Nichts zu kommen schien [325, c. 144]. (Між нею і мною, 

був не флірт, це було –  принаймні, я сприйняв це так – відчуття близькості, 

яке було у кожному слові, яке приходило з нізвідки, здавалось). 

Почерк усного мовлення колоризує текстопростір німецькомовного 

постмодерністського дискурсу. Динамічність та рухомість висловлення 

передається в текстах через використання синтактико-стилістичних маркерів, 

які в образі повторів виконують ритмічну функцію. Синтаксичний повтор в 

такому випадку може бути як асиндетичним: 



134 
 

Nämlich, daß er mich für einen Versager hielt. Was immer ich sagte, dachte, 

fühlte, wünschte, glaubte, schrieb, forderte, schenkte, was immer ich tat – mir saß 

sein wortloses Vergiß es! im Nacken [317, c. 39]. (А саме, що він вважав мене 

невдахою. Все, що я сказав, думав, відчував, хотів, вважав, писав, вимагав, 

подарував, все що я завжди робив – мені засіло це безслівне забудь! В горлі). 

Hatte ich schon gesagt, daß ich mich beim Abendbrot immer klein, dumm, 

ahnungslos, fehlentwickelt, minderbemittelt, unwürdig, begriffsstutzig, ungeschickt 

und schwach fühlte? [317, c. 56]. (Говорив я вже це, що за вечерею почуваю себе 

малим, тупим, наївним, недорозвинутим, бездарним, негідним, незрозумілим, 

невмілим та слабким?); так і полісинтетичним: 

Schon war er überall und hinter den Dingen und über dem Himmel und unter 

der Erde wie ein zweitklassiger Gott, und es gab keine Möglichkeit mehr, ihn zur 

Rechenschaft zu ziehen [319, c. 203]. (Вже він скрізь, і за справами, і над небом і 

під землею, як другосортний Бог, і не було більше можливості притягти його 

до відповідальності); 

Nicht anders erging es den zehntausend Männern und Frauen und Kindern und 

Greisen, die versammelt waren: Sie wurden schwach wie kleine Mädchen, die dem 

Charme ihres Liebhabers erliegen [326, c. 300]. (І десять тисяч присутніх 

чоловіків, і жінок, і дітей, і старих відчували те ж саме: вони стали слабкими, 

як маленькі дівчатка, нездатні встояти перед чарівністю спокусника). 

Надмірність повторів в синтаксичних конструкціях призводить до 

тавтології. Остання використовується для характеристики персонажів: 

Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln: Und der Klaus, Ja, der Klaus, Sag mal, 

der Klaus, Also, der Klaus, Ist das wahr, der Klaus ...[317, c. 13]. (Телефон не 

припиняв дзвеніти: і Клаус, Так, Клаус, Скажи-но, Клаус, Отже, Клаус, Це 

правда, Клаус…). 

Der Tischler heißt Tischler, weil er tischlert, der Schneider heißt Schneider, 

weil er schneidert, und der Puller heißt Puller, weil er pullert  [317, c. 53]. (Столяр 

зветься столяром, тому що він столярує, кравець зветься кравцем, тому що 

кроїть, весляр зветься веслярем, тому що веслує). 
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Різні повтори можуть бути притаманними тільки одному автору, вони 

будуть створювати певний стиль викладу і виконувати функцію стилізації 

розмовного емоційно-експресивного мовлення у прозовому тексті. Такі повтори 

є індикаторами емоцій та збудження, а алогічність конструкцій тільки 

підкреслює виразність постмодерністського мовлення. Наприклад:  

Als ob Sex nur durch junge, gutgebaute und oft abfotografierte Stars verkörpert 

wird, als ob erst Standwaagen und Mini-röckchen daran erinnern, daß es SexSexSex 

gibt ... [317, c. 59]. (Наче секс був втіленням молодих, добре сформованих і 

часто позуючих для фото зірок, наче стенди та мініспідниці нагадували, що 

секссекссекс існує…). 

Отже, багатофункційність синтаксичного повтору простежується в 

емоційно-експресивному синтаксисі німецькомовного постмодерністського 

дискурсу. Найефективнішими виявились такі функції: експресивнa, функція 

пoслiдовнoсті перeдачi iнфoрмації, багaторазовoсті тa тривaлoсті дiї, 

нарoстання, видiлeння, ствoрeння ритму, надмiрнoсті та стилiзaцiї. 

 

4 . 1 . 5  П а р ц е л я ц і я  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  Парцеляція (від 

франц. parcelle – частина) – стилістичний прийом членування цілісної 

синтаксичної структури речення, який реалізується не в одному, а в декількох 

інтoнaційно-cмислoвих мoвлeннєвих oдиницяx, фразах. Фраза, в якій 

реалізується домінантна структура речення, називається базовою (основною); 

фраза, в якій реалізується структурно-залежна частина речення (відчленована 

частина) є парцелятом. Базова частина і парцелят (парцеляти) утворюють 

парцельовану конструкцію [179, с. 279].  

Парцеляція, як синтактико-стилістичний маркер німецького 

експресивного синтаксису, є багатоплановою мовною універсалією. Вводячи 

парцельовану конструкцію в текст, автор синтаксично членує зв’язний текст на 

окремі частини, які розбиваються за допомогою графічних засобів (крапка, 

крапка з комою, знaк oкликy, знaк питaння). Крaпка пepeд пaрцелятoм – cигнaл 

інтонaцiйногo, a нe грaмaтичного рoзpивy, cигнaл eкспресивнoгo pозчлeнувaння 
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тeкстy [36, с. 24]. Парцеляція як засіб комунікативної реалізації висловлення є 

функціонально-значущим відхиленням від типового зразка, яке проявляється у 

максимальній актуалізації парцельованого компонента (певного відрізка 

цілісного висловлення) [58, с. 460]. Парцеляція визнaчaєтьcя фyнкцiйною 

пepcпeктивoю мoвлeння [81, c. 12]. Постмодерністський прозовий текст є 

аструктурним імпліцитним явищем в якому реалізуються різні форми впливу на 

читача. Парцеляція є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю тaкогo виразного впливу. 

Інтонаційне відчленування парцельованої конструкції мобілізує різнотипні 

експресивно-стилістичні функції.  

Для нашого дослідження розмежовуємо функції, посилаючись на 

класифікацію Я. О. Мозгової, яка поділяє парцельовані конструкції, за їхньою 

функційною природою на утoчнювaльнi тa iнтeнсифiкаційнi. Уточнювальні 

функції мають на меті розширення, доповнення, пoяснeння рeмaтичнoї чacтини 

пoпeрeдньoгo виcлoвлeння. Oснoвнa функцiя iнтeнсифікaційних пaрцeлятiв – 

пeрeдaчa різнoманiтних eмoцiй (рaдoстi, гнiву, oцiнки, спiвчyття) [120]. 

Розглянемо різнотипність функцій парцельованих конструкцій в тексті. 

1) Teмa бaзoвої (основної) чacтини містить oбмeжeнe, oбмeжувaльнe 

знaчeння, вкaзyючи нa чaс чи мicцe здiйcнeння якогось явища чи ситуації, peмa 

(парцелят) пoкaзує рeaльний змiст цьoгo фaкту: 

Was macht man auf einem so langen Flug? Ich lese, sagt sie. Ein Buch, einen 

Band Gedichte. Heinrich Heine. Eichendorff. Gedichtzeilen lassen sich besser 

überblicken. [328, c. 12]. 

2) Основна cтрyктура вкaзyє нa суб’єкт чи об’єкт, a парцелят мicтить 

рeaльнe судження автора прo них:  

Eine Frau. Brille, Faltenface, Haare hochgewurbelt. «Hat uns zum Nachdenken 

gebracht! [319, с. 180]. 

3) Базoве рeчення вкaзує нa ситyативне обмeження дiї і, водночас, 

зображає ocoбy чи прeдмeт, a в парцеляті мiститьcя пoвiдoмлeння пpo суб’єкт 

або об’єкт: 
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Nach zwanzig Minuten fuhren sie vor Hannes’ Mietshaus vor, einem alten 

Klinkerbau aus der Gründerzeit. Drei Stockwerke. Kleinschnittige Wohnungen. Mit 

undichten Regenrinnen und grünfeucht bemoosten Außenwänden. Von einem rostigen 

und verbogenen Metallzaun umgeben [321, c. 43–44]. 

4) В темі основних рeчeнь вiдтворюєтьcя якийcь фaкт дійcностi, парцелят 

цeй факт конкретизує та уточнює:  

Ich schreibe Tagebuch und Postkarten an Freunde. So vergeht die Zeit. Sechs, 

sieben Stunden. Tag für Tag. Landen, tanken, etwas schlafen, morgens 

starten [328, c. 12]. 

Наведені типи парцельованих речень несуть уточнюючий характер і 

виконують функції пояснення, рoзширeння, доповнення.  

Перейдемо до інтенсифікаційних (емоційних) функцій парцельованих 

конструкцій. Наприклад: 

Stehe ich also vorm Boss, und er sieht mich an. Durchdringender Blick. Wie 

Saruman. Oder Vorlone Kosh aus Babylon 5. Schaute also der mich an und ich 

schaute ihn. Richtig kalter Moment. Zwei Männer, ein Blick. 

Stahlehrlich [319, c. 138]. 

У прикладі простежується емоційне тло ситуації через напруженість, 

страх, іденфікаторами якого є парцеляти: Durchdringender Blick / пронизливий 

погляд; Richtig kalter Moment / по правді, холодний момент; Zwei Männer, ein 

Blick. Stahlehrlich / два чоловіки, один погляд. По-справжньому міцний (погляд). 

Особливою експресією пройняті наступні приклади. Так для опису 

мертвих Уве Тімм у романі “НSch” використовує парцельовані конструкції з 

метою детальної передачі рис характеру, зовнішності людей та їхніх могил: 

Andere Länder, andere Sitten.  

Na, da sind die Sitten doch überall gleich, sagt eine tiefe Stimme und lacht. 

Diese Stimme, wer ist das? 

Udet. Hier. Er wird immer noch gepflegt. Mit Tannengrün im Winter 

abgedeckt. Hin und wieder Blumen. Kerzen. Und dann natürlich die sogenannten 

Kameradschaften. Kränze mit dem Eisernen Kreuz. Ernst Udet. Von ihm gehört? 



138 
 

Ja. War Jagdflieger. Erster Weltkrieg. Später bei den Nazis General. Hat sich 

erschossen. [328, c. 27]; 

Und sie, die Etzdorf?  

Marga. Ja, na ja. War interessant, leicht slawische Züge, breite 

Wangenknochen, dunkle Augen. Etwas Jungfräuliches ging von ihr aus. Kein 

Missverständnis, nichts Jungfräuliches. Und wie gesagt, eine schöne Stimme. Immer 

elegant angezogen, wenn sie nicht gerade vom Fliegen kam. Hab es natürlich auch 

bei ihr versucht. War nix. Kam nicht ran. Konnte bei ihr nicht landen. Du korest 

nicht. Ha, ha [328, c. 31–32]. 

Das System war nicht unmenschlich. Es war nicht so, dass es nicht mir uns tun 

hatte. Es war menschlich, es verwickelte Menschen wie dich und mich, auf die eine 

oder andere Seite. Und darüber müssen wir reden. Über dich und mich. Über uns. 

Über das gegenseitige Kränken und Demütigen. Über das Abducken. Über das 

menschlich Miese [317, c. 105]. 

Зустрічаємо парцельовані конструкції з індивідуально-авторською 

стилізацію: 

Was tut wir da? Was mache ich? Ich bin dabei, eine Frau gegen ihren Willen 

zum Geschlechtsverkehr zu zwingen! Sie hat Nein! gesagt! Sie hat Ich will nicht! 

gesagt! Wie nennt es der Staatsanwalt? Vergewaltigung! [317, c. 192]. 

Окрім утoчнювaльних тa інтенсифікаційних функцій, парцельовані 

конструкції виконують oказiональні стилiстичнi (ритмомoдeлююча, cтруктурнo-

oрганізовуюча, харaктерoлогiчна та кoмітaтивнa), які детальніше розглянемо в 

наступних параграфах. 

Отже, виокремленні частини синтаксичної конструкції (парцеляти), 

отримують велике змістове та виразне навантаження, уточнюють та 

інтенсифікують німецькомовний постмодерністський художній прозовий текст. 

 

4 . 1 . 6  П а р а н т е з а ,  п е р е м і щ е н н я  я к  п р о ц е с и  

м е т а с и м в о л і з а ц і ї  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  Порушення цілісності 

конструкції речення через введення самостійної одиниці, чий зміст є 
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комплементарним та індиференційним [294, c. 69]. Основна функція парантез – 

це уточнення та дійсне внесення коротких зауважень [285, c. 75], тлумачення та 

пояснення головної думки [294, c. 69]. Вводячи у художній текст парантезу, 

автор порушує лінійність синтаксичних конструкцій, при цьому вводить 

додаткову інформацію, яка здебільшого є основною у висловлюванні. Через 

вставні конструкції відбувається налагоджування тісного діалогу між автором 

та читачем. Головне функційне завдання парантези – матеріалізація 

ауторефлексії автора на написане. Окрім основних завдань та функцій, вставні 

конструкції у художньому тексті виступають основним значеннєвим стрижнем, 

що стимулює виразне сприйняття, інтерпретацію, розуміння та 

запам’ятовування висловлення. Додатковими чинниками є графічні маркери 

(тире, дужки), які виступають “думкою автора”. 

Проаналізувавши синтактико-стилістичний маркер – парантезу в 

німецькомовному постмодерністському художньому прозовому тексті, було 

виокремлено поряд з її основними (інформативною, характерологічною) 

функціями низку допоміжних стилістичних функцій: 

1) Зауваження, доповнення та наголошення (das Wasser eiskalt): 

Wir klopften an die Tür, umrundeten das Haus und den Swimmingpool – das 

Wasser eiskalt –, legten uns nacheinander auf die weiße Plasteliege am Beckenrand 

und genossen den Blick in die Landschaft [325, c. 39]. 

2) Вказівка на час та обставини (zwei Tage vorher): 

Am Sonntag, zwei Tage vorher, hatte sie uns die Mausefalle gebracht und war 

mit einem Glas Quittengelee beschenkt worden [325, c. 46]. 

3) Умова (wenn alles nach Plan laufe): 

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 [325, c. 101]. 

4) Позначення факту або явища (es war warm und der Himmel wolkenlos): 
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Am nächsten Tag, es war warm und der Himmel wolkenlos, machten wir einen 

Ausflug nach Palmse, dem ehemaligen Gutshof eines deutschen Barons [325, S. 121]. 

5) Оцінка (zumindest empfand ich es so): 

Zwischen ihr und mir, das war kein Flirt gewesen, es war – zumindest empfand 

ich es so – das Erstaunen über einen Vertrautheit, die aus jedem Wort sprach, eine 

Vertrautheit, die aus dem Nichts zu kommen schien [325, c. 144]. 

6) Коментар, ставлення до подій та обставин (wie ich fand; wie stolz das 

klingt; aber nein, meine Gene beschäftigen die Gerichte ): 

Obwohl es, wie ich fand, eine normale Geschäftsgegend war, beteten sie mitten 

auf der Straße und auf dem Gehsteig [325, c. 153]; 

Ein Mensch – wie stolz das klingt! Ein Mensch hätte das werden können, ein 

süßes Kind, “unser kleiner Liebling”, der sich an Pusteblumen erfreut und allerlei 

lustige Dinge tut und den man andauernd fotografieren möchte – aber nein, meine 

Gene beschäftigen die Gerichte [317, c. 194]. 

7) Самокритика (aber ich war blind blind blind):  

Diese Welt war voller Poesie, die dingen sprachen zu mir, und alles geschah 

mir zuliebe – aber ich war blind blind blind [317, c. 237]. 

Інверсія набуває статус стилістичного прийому через нетрадиційне 

розміщення на першому та останньому місці головних та другорядних членів 

речення (expressive Anfangsstellung, expressive Endstellung) [34, с. 325]. 

Проаналізуємо основні функції, які виконує інверсія у висловленнях.  

Акцентуюча функція – підкреслення найвагомішого. Наприклад:  

Und so erfuhr ich im Februar 1997 bei einem Besuch in Berlin von Claudia, 

dass Julia ein Kind habe, ein Mädchen. [325, c. 189]. 

За допомогою інверсії автор вдається до логічного виділення як окремого 

слова в реченні, так і більш складних синтаксичних одиниць (логіко-

інформативна функція): 

Vor der Behandlung tranken wir Kaffe. Mutter Maria war Mitte sechzig, hatte 

ein schönes Gesicht und moderne Goldzähne. Ich würde, sagte sie recht unvermittelt, 
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eine rothaarige Frau heiraten, eine Russin wahrscheinlich. Mit ihr würde ich Kinder 

haben [325, c. 84]. 

Емоційно-експресивний підтекст виражає функція інтенсифікації функція 

інтенсифікації: O Gott, die ungereimten Gedanken, die mich beim Anblick des 

kleinen, roten Buches überfallen, die Erinnerungen, die Sehnsucht! [324, c. 9]. 

Експресивно-граматична функція. Переміщення присудка чи його частин 

перед підметом, або навпаки (питальне речення) порушує традиційні граматичні 

канони і робить речення експресивно-забарвленим:  

“Du hast WAAAS gesehen?” fragte sie mich dramatisch und riß die Augen auf. 

Worüber ist sie so entsetzt? [317, c. 74].  

Семантичний підхід до інтерпретації емоційно-експресивних конструкцій 

часто знаходиться на межі синтаксичного та морфологічного рівнів мови 

(Чомський). О. А. Кострова пропонує досліджувати ці процеси з огляду 

функціонування синтаксичних одиниць, як цілих знаків. До таких процесів 

відносяться метафоризація, метонімізація, переміщення, імплікація, 

узагальнюючий повтор, членування і включення. Всі ці процеси позначаються 

терміном “метасимволізація” [92, с. 21]. Детально проаналізовані в попередніх 

параграфах процеси ведуть до ускладнення сенсу висловлювання в цілому.  

Аналіз функцій синтактико-стилістичних маркерів (парантези, 

переміщення) доводить нам, що додаткова виразність висловлювання виникає 

внаслідок транспозиції синтаксичної конструкції. Метасимволізація 

німецькомовного постмодерністського прозового тексту породжує експресію у 

висловленні через різнотипні функції (акцентуючу, логіко-інформативну, 

інтенсифікуючу, експресивно-граматичну). 

 

4.2 Дієвість стилістичного потенціалу експресивних засобів 

синтаксичних одиниць 

 

У нашому дослідженні ми вдаємось до функціонального підходу вивчення 

синтактико-стилістичних маркерів німецькомовного експресивного синтаксису 
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в постмодерністських прозових текстах, оскільки вважаємо, що саме у функціях 

синтактико-стилістичних маркерів закладені справжні наміри і посили автора-

постмодерніста до читача. Функційний підхід – напрям дослідження мови, що 

передбачає її розгляд у дії, у процесі функціонування з огляду на 

цілеспрямовану природу мовних одиниць і явищ. Функційний підхід 

ґрунтується на функціоналізмі як методології й керується її основними 

дослідницькими принципами [167, с. 650]. Функції синтактико-стилістичних 

маркерів це основні важелі емотивно-експресивного впливу, які 

використовуються у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті. 

Правильно зрозуміти, з якою метою автор використовує той чи інший 

експресивний засіб, – можна зрозуміти задум та авторську ідею. Окрім основної 

функції впливу (експресивна функція) синтактико-стилістичні маркери 

виконують інші, не менш вагомі, функції. 

 

4 . 2 . 1  Е к с п р е с и в н о - г р а м а т и ч н а  ( с е г м е н т у в а л ь н а )  

ф у н к ц і я .  Використання художнього прозового дискурсу для дослідження 

структурних та семантичних особливостей є найбільш типовим та виправданим, 

оскільки в основі лежить чинник комунікування текстових антропоморфів. Це 

явище є типовим для німецькомовного постмодерністського письма, 

пронизаного численними діалогами, текстами в тексті, рекламами, прислів’ями 

та віршами. Ми пристаємо на твердження І. А. Бехти, який вважає, “що багато 

лексичних, граматичних і особливо синтаксичних явищ походять саме від 

усного розмовного мовлення: стилістично диференційована лексика, численні 

звертання, вигуки та вигукові слова, багатство емоційно-оцінних окличних 

речень, односкладових номінативних і вербальних речень, активне вживання 

експресивно зумовленого порядку слів.” [19, с. 22–23]. 

На синтаксичному рівні експресивність є функційною властивістю 

синтаксичних конструкцій, яка може посилювати прагматичну і власне 

граматичну інформацію висловлення чи його частин, адже синтаксична 

експресивність є абстрактнішою порівняно з лексичною експресивністю 
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[106, с. 254]. Синтаксична виразність досягається в художньому дискурсі 

завдяки порушенню або відхиленню від існуючих класичних граматичних норм. 

Граматична функція асоціюється з множинністю одиниць та конструкцій. Не 

слід також забувати про синтаксичну синонімію, завдяки якій відбувається 

передача приблизно тотожної інформація, через використання автором різних, з 

граматичної точки зору, конструкцій забарвлених функційно-стилістичними та 

експресивними конотаціями.  

На нашу думку, всі елементи синтаксису мають пряму (без контексту) або 

відносну (в контексті) експресивність. Функціонально-семантичну значущість 

формують різноманітні побудови синтаксичних конструкцій, оскільки сама 

структура містить ядро інформації, спрямованої на читача. Як стверджує 

німецький лінгвіст І. Галік “типова синтаксична конструкція, яка не містить 

нічого незвичного, в різних контекстах є діапазоном вираження емоцій і 

почуттів” [248, c. 5]. Експресивність синтактико-стилістичних маркерів з однієї 

сторони, реалізується у контексті, а з іншої сторони, носить абстрактний 

характер (графічне оформлення, довжина, ширина речення та ін.). З граматичної 

точки зору чим дальше зміщений головний член речення, тим виразнішим є 

саме речення [232, с. 6]. Виразність синтаксису напряму залежить від 

граматики, яка теж може робити прозовий текст експресивним. Використання 

авторами-постмодерністами синтактико-стилістичних маркерів у фактурі тексту 

є багатофункційним явищем. 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. 

Зупинимось на експресивно-граматичній функції (сегментувальній) за 

допомогою якої відбувається спрощення сприйняття передачі інформації. Також 

за допомогою експресивно-граматичної функції відбувається й додаткове 

унаочнення, підвищується образність, висловлюється оцінка та відбувається 

активізації читача. До основних синтаксичних маркерів досягнення 
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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 – незвичне розміщення членів речення. Інверсія головних членів 

речення є найпоширенішою в проаналізованому матеріалі: 

Kann ich nicht, 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 [319, c. 142].  

Помінявши місцями підмет та присудок, письменник виокремлює 

останній, ставлячи його на перше місце. В наступному реченні взагалі 

пропущений підмет, причому присудок залишається знову на першому місці: 

Ging statt dessen noch… Роблячи акцент на важливості дії, автор ніби 

прискорює свою розповідь. 

Німецькомовне постмодерністське письмо представлене різнотипними 

граматико-синтаксичними одиницями. Виразність тексту реалізується шляхом 

уведення у нього питальних та окличних речень, риторичних запитань:  

Wir küßten uns, und ich geriet in eine echte ethisch-moralische Notsituation, 

weil ich merkte, daß ich sie jetzt – nennen wir die Dinge beim Namen – ficken will. 

Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, einen, Engel zu ficken? Noch dazu 

einen Engel, den ich liebe? Kann ich das wirklich wollen? Muß es ausgerechnet 

Yvonne sein, die ich zu solchen Ferkeleien mißbrauche? Daß ich (ich!) ficken 

(ficken!) will (will!), ist verwerflich genug – aber warum ausgerechnet sie? Gibt es 

nicht -zigtausend andere Fotzen, die ich interpenetrieren kann? Und die Folgen! 

Man kann nie wissen, wer in diesen schmucken Häusern der Berliner Randgebiete 

wohnt! Wenn ihr Vater nun ein kritischer Künstler ist, vielleicht sogar einer mit 

internationaler Ausstrahlung? Auf solche Geschichte warten doch die westlichen 

Gazetten, oder? [317, c. 235–236]. Цей фрагмент прозового тексту насичений 

питальними реченнями, які за своєю природою є риторичними; автор також 

вдається і до лексико-граматичних повторів. Останні можна вивчати як 

граматичний паралелізм, або навіть лейтмотив: 
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…daß ich sie jetzt – nennen wir die Dinge beim Namen ß – ficken will. <…> 

Daß ich (ich!) ficken (ficken!) will (will!), ist verwerflich genug – aber warum 

ausgerechnet sie? У цьому фрагменті Томас Бруссіг вдається до поширеної 

градації, яка відбувається за межами одного речення і з лексичної 

поширюється до синтаксичної: 

Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, einen Engel zu ficken? Noch 

dazu einen Engel, den ich liebe?  

З граматичної точки зору неправильним є синтактико-стилістичний 

маркер винесення за дієслівну рамку: 

Sie dürfen da nicht alleine rausfahren, am Wochenende vielleicht, aber nicht 

werktags! [325, c. 21]. У наведеному прикладі автор виносить за рамки 

присудка додаток та прислівник з метою підкреслення важливості 

повідомлення. Наказ-прохання автор пом’якшує окличністю, ніби граючи на 

почуттях: “… на вихідних, можливо, але не в робочі дні!” 

Отже, засоби редукції, експансії та порушення порядку слів вихідної 

моделі речення виконують експресивно-граматичну функцію, сегментуючи 

синтаксичні конструкції з метою додаткової виразності, структурують 

повідомлення, надають їм емоційного забарвлення. Риторичність та 

різнотипність німецького експресивного синтаксису може спрощувати або 

ускладнювати повідомлення від мети автора та процесу впливу на увагу читача. 

 

4 . 2 . 2  Х а р а к т е р о л о г і ч н а  ф у н к ц і я  е к с п р е с и в н и х  з а с о б і в  

с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  Серед функцій експресивних засобів основних 

синтаксичних одиниць необхідно виділити характерологічну, яка є засобом 

зображення характерів. За допомогою цієї функції автор здатен деталізувати та 

підкреслювати як зовнішні так і внутрішні обриси персонажа. Іноді характер 

роману передається не через зовнішність персонажа. Так, за допомогою 

анафоричного повтору П. Зюскінд в романі “Parfum” вводить нас в середовище, 

де починає своє сходження головний герой Жан-Батист Гренуй: 
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Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es 

stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen 

nach verdorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelüfteten Stuben stanken nach 

muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten 

und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. 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 

[326, с. 5–6]. Окрім анаферичності, автор вдається і до інших синтактико-

стилістичних маркерів, наприклад граматичного паралелізму: 

Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es 

stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz […] Es stanken die Flüsse, es stanken 

die Plätze, es stanken die Kirchen [326, c. 5–6]. 

Повтор автор-постмодерніст поєднує також з порівнянням, яке 

символічно поширюється як на простих людей, селян, так і на самого короля з 

королевою: Die Menschen stanken …  ja sogar der König stank, wie ein Raubtier 

stank er, und die Königin wie alte Ziege [326, c. 6]. 

Іноді нам здається, що головним героєм роману виступає не сам Жан-

Батист Гренуй, а саме запах, якому притаманні людські характеристики. 

Проводячи паралелі між німецькими постмодерністськими романами, перше що 

кидається у вічі, це відсутність прямої характеристик головних героїв. 

Наприклад в романі Т. Бруссіга “Hww” більшого значення і характеристики 

автор надає “розміру фалосу” ніж головним персонажам. Проте, при 
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характеристиці свої батьків, зокрема матері, автор використовує цілу низку 

синтактико-стилістичних маркерів експресивного синтаксису: 

Sie hatte “Freude” an ihrer Arbeit, sie war Liehtenbergs Hygieneinspektorin, 

sie ging darin auf, sie hatte ihr Fachgebiet, sie hatte einen Kittel, ein Büro, ein 

Telefon, ein halbes Dutzend Assistentinnen und viele, viele Termine… [317, c. 25]. 

У синтаксичній конструкції автор вдається до простого контактного 

повтору sie, а також до замовчування sie hatte einen Kittel, ein Büro, ein Telefon, 

ein halbes Dutzend Assistentinnen und viele, viele Termine…. Останнє дає нам 

змогу самостійно вибудувати подальший асоціативний ланцюг. 

Потужним 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! [317, c. 25]. 

Парцельовані конструкції мають високу акцентуючи, 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 “Hww”, Т. Бруссіг вдається до контрасту між головним героєм Клаусом 

та 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 
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kamen! ... Und sein Charme! Meine Brille beschlug regelmäßig in seiner Gegenwart 

– so neidisch war ich auf seinen Charme [317, c. 118]. 

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! [317, c. 118]. На противагу жвавості опису Раймонда, опис 

Клауса письменник скромно подає через замовчування, граючи на контрасті: Ich 

werde mein Leben lang, Klaus heißen müssen ... [317, c. 118]. 

Отже, синтактико-стилістичні маркери, виконуючи характерологічну 

функцію, передають психологічний стан, характер подій та риси персонажів. 

 

4 . 2 . 3  К о м п о з и ц і й н о - з о б р а ж а л ь н а  ф у н к ц і я  

е к с п р е с и в н и х  з а с о б і в  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  У лінгвістиці 

тексту фігурою мовлення можна вважати будь-яку синтаксичну одиницю, будь-

яку її реалізацію, якщо вона має певні відмінності від узвичаєного, стандартного 

зразка вживається у “вторинній функції” (Белеков, 1990). Особливого значення 

набувають стилістичні видозміни синтаксичних структур, які максимально 

інформативно й естетично навантажені виконують структурно-композиційні, 

ритмотвірні й експресивно-стилістичні функції [58, с. 443]. 

Синтактико-стилістичні маркери німецького експресивного синтаксису є 

мовностилістичними та композиційними елементами, які репрезентують емоції 

персонажів у романах авторів-постмодерністів кінця ХХ – початку ХХІ 

століття. Інтерпретуючи їх, можна розкрити природу персонажа та задум 

автора. Синтактико-стилістичні маркери є також важливою складовою стилю і 

завдяки їхньому вживанню створюється додаткова експресивність в тексті. 

Лінгвостилістичний та композиційний аналіз екпресивних одиниць порушують 

тему антропоцентричності в мові та тексті загалом. 



149 
 

Композиційно-зображувальна функція ССМ експресивного синтаксису 

реалізується в романах через специфічне розташування та їхню певну 

послідовність. У взаємозв’язку перебувають всі частини виразних синтаксичних 

конструкцій. До експресивних одиниць які виконують у текстопросторі 

постмодерністських романів композиційно-зображувальну функцію, відносимо 

анафоричні, епіфоричні та рамкові повтори, апанафору, хіазм. 

Складними роздільними повторами є анафора та епіфора [288, c. 50]. 

Завдяки багатогранності форм та стилістичних відтінків, анафора збільшує 

семантичний мовний обсяг та є основою різноманітних образних уявлень. З 

кожним повтором наше мовлення набуває певного ритму і залишається на слуху 

у читача. Однією з переваг анафори є підсилення та аргументація [229, c. 38]. 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? [317, c. 48]. Через використання 

чотириразового анафоричного повтору Ich verlor (я втратив), автор зображає 

внутрішній світ головного персонажа роману, його апатію та безпомічність. 

Одним із варіантів композиційних повторів є епіфора (повтор кінця 

речення). Синтаксична різниця між анафоричним та епіфоричним повтором 

полягає в наступному: анафора – структурована, її зміст не важливий, оскільки 

може бути довільний порядок слів у синтаксичній конструкції. Епіфора – 

переносна (transportiert). В цьому випадку йдеться про зміст речення [229, c. 38]. 

Перевагою епіфоричного повтору є те, що зміст залишає після себе постійний 

тривалий емоційний вплив: 

Es war der Duft der ersten zu Ende gehenden Nacht, die er, ohne Grimals 

Erlaubnis, in Paris herumstreunend verbracht hatte. Es war der frische Geruch des 

sich nähernden Tages, des ersten Tagesanbruchs, den er in Freiheit erlebte. Dieser 
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Geruch hatte ihm damals die Freiheit verheißen. Er hatte ihm ein anderes Leben 

verheißen. Der Geruch jenes Morgens war für Grenouille ein Hoffnungsgeruch. Er 

verwahrte ihn sorgsam. Und er trank täglich davon [326, c.165]; 

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 [317, c. 29]. 

Важливу композиційну роль у німецьких постмодерністських романах 

відіграє анепіфора (рамковий повтор): 

Marek verstand nicht, warum sie plötzlich so traurig war. “Bist du müde?” 

Nichts und niemand könnte ihn mehr von ihr trennen, nichts und niemand. Er griff 

nach ihrer Hand und sagte: “Weißt du, das würde mir keiner glauben, so ein Glück, 

die würden denken, ich binde ihnen einen Bären auf” [325, c. 94]; 

“Faszinierend”, flüsterte meine Mutter, “wirklich faszinierend” [325, c. 83]. 

Використовуючи анепіфоричний повтор, автор підкреслює важливість 

повторюваного.  

Продовжує ланцюг повторів, які виконують композиційно-зображувальну 

функцію, апанафора (повтор на кінці одного речення та на початку іншого): 

“Nein, life is nothing hat er gesagt, life is nothing!” korrigierte Pawel. “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.” [325, c. 243]. 

Такі повтори частин синтаксичної конструкції сприяють кращому 

запам’ятовуванні важливої інформації та роблять ХТ експресивним. 

Деякі синтактико-стилістичні маркери побудовані на основі комбінацій 

синтаксичних та стилістичних ознак: 

– антитеза – комбінація двох семантичних протиставлень одного класу з 

синтаксичним паралелізмом; 

– хіазм – комбінація двох синтаксичних протиставлень одного класу слів з 

синтаксичним перхресним розташуванням [236, c. 1546]. Деякі мовознавці 
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розуміють ці маркери як синоніми [285, c. 125; 108, с. 722]. Проте, на нашу 

думку, більш структурно виразним є саме хіазм: 

Statt dessen Richis' tränennasse Wange an der seinen klebend und ein 

zitternder Mund, der ihm zuwinselte: "Vergib mir, mein Sohn, mein lieber Sohn, 

vergib mir!" [326, c. 308]. 

Структура хіазму нагадує нам грецьку літеру  (хі), яка математично 

передається формулою АВВА: Dann lehnte er sich zurück und schoss die Augen. 

Die Ablehnung im Haus erschöpfte ihn. Er würde eine eigene Kanzlei eröffnen, und 

Magda würde für ihn arbeiten. Er und Magda, Magda und er. Heute Abend würden 

sie darüber sprechen [325, c. 101]. 

В основі синтактико-стилістичних маркерів, які виконують композиційно-

зображувальну функцію, лежить принцип “синтаксичного паралелізму”. 

Синтаксичний паралелізм – це фігура мови та мовлення, а отже, це своєрідні 

висловлювання, тобто речення, зреалізовані у мовленні відповідно до задуму 

мовця й ситуацій [58, с. 446]. Посилаючись на О. О. Селіванову, “всі стилістичні 

фігури та прийоми підпорядковані реалізації цілі тексту” і опис синтактико-

стилістичних маркерів, які виконують композиційно-зображувальну функцію, 

слід здійснювати з семіотичним простором та категоріальною структурою 

тексту [166, с. 266–267]. 

Отже композиційні повтори автори-постмодерністи використовують в 

своїх романах з метою розставлення акцентів на найвагомішому, передавання 

душевності персонажів роману, акцентуацій короткочасності чи 

довготривалості. 

 

4 . 2 . 4  І н т о н а ц і й н о - р и т м і ч н а  ф у н к ц і я  е к с п р е с и в н и х  

з а с о б і в  с и н т а к с и ч н и х  о д и н и ц ь .  Серед різноманіття функцій, які 

виконують синтактико-стилістичні маркери німецького експресивного 

синтаксису, виділяємо також інтонаційно-ритмічну. Ритм – це взаємозв’язок 

реченнєвого наголосу паузи та темпу. Ритм виникає в процесі мовлення через 

щеплення інтонаційних елементів [288, c. 56]. Найяскравішими синтактико-
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стилістичними маркерами, які виконують у художньому прозовому тексті 

інтонаційно-ритмічну функцію, є перелічення та прості контактні повтори.  

Виразним засобом експансії вихідної моделі речення є перелічення [242; 

306; 312] Відсутність сполучників – типове явище для усного мовлення, проте 

цей синтактико-стилістичний маркер є широковживаним і у фактурі тексту 

німецькомовного постмодерністського дискурсу. Вони виконують функції 

драматичного впливу (пристрасть, збудження), проте можуть вносити ліричні 

настрої (розсіяність чи змістовну скромність) [242, c. 53]. Цей синтактико-

стилістичний маркер використовується з композиційно-зображувальних причин 

[312, c. 342]. В усній мові асендетичний зв’язок передається через ритмічно-

мелодичні засоби, у тексті через пунктуацію.  

Відсутність сполучників додає висловлюванню ритмічності та динаміки: 

Die Menschen waren unruhig, sie seufzen, stöhnen, ächzen, wimmern. Immer 

fester umklammert Henrietta das Gitter. Im selben Moment, in dem der Mönch die 

Bibel vom Altar nimmt, fangen eigene an zu schreien [325, c. 83]. 

Часто створюється ефект квапливості: 

Wir müssen schneller, beweglicher, feuerstärker werden [318, c. 45]. 

Тривалі перечислення однорідних членів речення у поєднанні з 

асиндетоном створюють іноді ефект незавершеності: 

Viele dieser Grundstoffe kannte er schon von den Blumen- und Gewürzständern 

des Marktes her; andere waren ihm neu, und diese filterte er aus den Duftgemischen 

heraus und bewahrte sie namenlos im Gedächtnis: Amber, Zibet, Patschuli, 

Sandelholz, Bergamotte, Vetiver, Opoponax, Benzoe, Hopfenblute, Bibergeil 

... [326, c. 48]. 

Численні безсполучникові перелічення сприяють експресивному опису 

характеру персонажа. Перелічуючи риси характеру, автор ніби спішить 

передати все з фотографічною точністю: 

Es war für beide die erste Liebe, und obgleich sie bei Fritz sehr tief ging, war 

sie mit der Elses nicht vergleichbar. Sie war typisch männlich: fordernd, triebbetont, 

eifersüchtig, egoistisch, leicht verletzbar, oft unduldsam. Für Else dagegen, die in der 
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Falle elterlicher Liebe, Fürsorge und Prinzipien Kind geblieben war, war sie die 

Erfüllung ihres Lebens [324, c. 26]; 

Es ist eine bezeichnende Geschichte, eine Art Leitmotiv, das sich durch Elses 

erste Lebenshälfte zog. Menschen, ob Männer, Frauen oder Kinder, flogen ihr zu, 

suchten ihre Nähe, ihre Wärme, ihre Liebe, ihre Freundschaft. Sie gab sie vielen, 

allzu vielen, gab aus dem vollen, rückhaltlos, verschwenderisch, oft unbesonnen 

[324, c. 18]. 

На противагу асиндетону, полісиндетон надає мовленню сповільнений 

ритм, спокій та тривалість: 

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 [326, c. 281]. 

Синтаксичним конструкціям притаманна однотипність, 

монофункціональність, наприклад: 

Sie lächelte. “Du musst es ja nicht erzählen.” “Mach ich auch nicht.” “Das 

darf man nämlich nicht, nicht in der ersten Woche. Die Erste Woche ist heilig.” 

“Heilig”, sagte er und klang dabei viel ernster, als er ses gemeint hatte. “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!” [325, c. 95]. 

Полісиндетичний зв’язок виступає також індикатором впевненості та 

розміреності: 

Schon war er überall und hinter den Dingen und über dem Himmel und unter 

der Erde wie ein zweitklassiger Gott, und es gab keine Möglichkeit mehr, ihn zur 

Rechenschaft zu ziehen [319, c. 203]. 

Значного інтонаційного піднесення чи пониження надають художньому 

мовленню градаційні процеси. Градація (клімакс) – семантичне розміщення 

членів речення у висхідному порядку [282, c. 141]. Інтенсивність значення 

кожного наступного члена синтаксичної конструкції зростає, створюючи 

емоційне та виразне піднесення:  
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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 Todes: die unüberwindliche Macht, den Menschen 

Liebe einzuflößen [326, c. 316]. 

Основною функцією градації є наростання інтонаційно-смислового 

напруження [242, с. 54]. Наприклад: 

Er schoß die Augen. Die dunkle Türe in sein Innres tat er sich auf, und er trat 

ein. Die nächste Vorstellung des grenouillschen Seelentheaters begann. So ging es 

Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. So ging es sieben ganze Jahre 

lang [326, c. 169];  

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 ... [317, c. 118]. 

При градації відбувається нанизування однотипних синтаксичних 

одиниць: 

Arne erzählte von der Revolution, wie er es nannte: Alles, was sie gewollt 

hatten, war erreicht: Unabhängigkeit, Marktwirtschaft, bald die EU [325, c. 117]. 

Такі нарощування сприяють динаміці мовлення та експресивно насичують його. 

Спадна градація – це та сама градація, тільки в зворотньому напрямку 

[285, c. 125] і є інтонаційно протилежною [108, с. 45]. Семантичне значення 

компонентів синтаксичної конструкції зазнає експресивного зниження: 

Bevor wir unsere Frauen in Perugia abholten, mussten wir uns darüber klar 

werden, was wir ihnen erzählen wollten. Dabei verstanden wir la nicht mal selbst, 

welche Rolle die Rothaarige spielte. War sie die Geliebte, die Freundin dieses Typen 

oder eine Prostituierte? Oder eine geistesgegenwärtige Ehefrau oder Tochter, oder, 

wie Reiner plötzlich behauptete, eine Kellnerin, der wir den Plan vermasselt hatten – 

oder hatten wir ihn begünstigt? [325, c. 35]. 
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У прикладі чітко простежується зворотній семантичний розвиток die 

Geliebte → die Freundin dieses Typen →eine Prostituierte. Зниження інтонації 

створює ефект понурення та певного розчарування. 

Структурна організація прозового тексту характеризується ритміко-

евфонічною картиною та інтонаційно-ритмічною будовою його синтаксичних 

конструкцій, яка реалізується через вживання авторами-постмодерністами 

простих контактних повторів. Синтаксичні одиниці, які мають в своєму складі 

такі типи повторів, характеризуються високим експресивним та функцій ним 

потенціалом інтонаційно-ритмічну За допомогою інтонаційно-ритмічної 

функції автори-постмодерністи надають художньому мовленню необхідної 

тональності, інтонаційності та логічності побудови постмодерністського 

художнього прозового тексту: 

Wo ich doch alles, alles, alles tat, um es geheimzuhalten! [317, c 72]; 

Ein Jahr noch, nur noch ein Jahr, nur noch zwölf Monate, dann wurde diese 

Quelle überborden, und er könnte kommen, sie zu fassen und den wilden Ausstoß 

ihres Duftes einzufangen [326, c. 241]. 

Такий повтор однорідних членів речення надає синтаксичній конструкції 

ритму, компактності та сприяє кращому засвоєнню інформації. Іноді автори-

постмодерністи перенасичують синтаксичні конструкції вживанням простих 

контактних повторів: 

Sie sind für andere da, für solche, die wir nicht sehen, die nicht im Zug sitzen, 

die nur davon träumen, in so einem Zug zu sitzen, allein mit einem Vienna-

Reiseführer, die träumen vielleicht noch mehr davon, in so einem Zug zu sitzen, als 

unser Reisender je davon geträumt hat, obwohl er immer davon geträumt hat, in so 

einem Zug zu sitzen [325, c. 279]. 

Багаторазове вживання простих контактних повторів в наведеному 

прикладі, окрім виконання інтонаційно-ритмічної функції, є інструментом 

переконання та логічного висновку. 

Отже, різнотипні перелічення та прості контактні повтори виконують 

інтонаційно-ритмічну функцію в німецькомовному постмодерністському тексті 
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та реалізовують також авторські настанови та задуми. Через використання 

вищезгаданих синтактико-стилістичних маркерів фактура художніх текстів стає 

віддзеркаленням усного, спонтанного, інтонаційно-ритмічного мовлення. 

 

4 . 2 . 5  Ф у н к ц і я  л о г і ч н о г о  в и о к р е м л е н н я .  Синтактико-

стилістичні маркери німецькомовного експресивного синтаксису, які виконують 

функцію логічного виокремлення, сприяють стуктурному та інтонаційному 

відокремленню частин синтаксичної структури. Функція логічного 

виокремлення – участь позиційно-лексичного повтору в акцентуванні важливих 

елементів висловлення [108, с. 480]. Ця функція синтактико-стилістичних 

маркерів німецького експресивного синтаксису є дотичною і до акцентуючої 

функції, яка за визначенням стилістичного енциклопедичного словника є – 

широким використання повтору як засобу експресивного виділення важливих 

смислових висловлювань [108, с. 480]. ССМ виконують також уточнюючу та 

пояснювальну функцію і сприяють смисловій завершеності висловлювання або 

речення [121]. Незвичне розташування елементів синтаксичної конструкції 

підкреслюється логічним наголосом. Інтонаційно за допомогою логічного 

наголосу здійснюється виокремлення зміщеної реми та теми і встановлюється їх 

функціональна значущість у мовленні [121]. 

Німецькому постмодерністському мовленню притаманні спонтанні 

тексти, наближені до усного мовлення. Спонтанні тексти володіють більшим 

числом виокремлень, оскільки є відображенням живого процесу мовлення. 

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 

відношення і передача підтексту, можливість відкрити шлях до великої 

смислової виразності мовлення, виділенні найінформативніших елементів. 

Логічний наголос є “оператором” пам’яті слухачів. Він намагається забезпечити 
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адресата системою необхідного інтонаційно-смислового “опертя” і закріпити їх 

в пам’яті аудиторії. Логічний наголос забезпечує зв’язність тексту, допомагає 

оцінити предмет чи подію з точки зору ступеня важливості. Логічне 

виокремлення здійснюється з метою затримки уваги читача в момент 

найбільшого напруження, для вияву художності та експресивності. 

Найпродуктивнішим ССМ німецького експресивного синтаксису, з точки 

зору логічного виокремлення, є парцеляція. Ф. Мор в романі “FBOst” 

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 [321, c. 28–29]. Парцельовані відрізки приводять до 

семантичного виокремлення елемента тексту, висуваючи його в сильну 

позицію, в даному випадку виокремлюють зовнішність та 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 

вільноспадає з пліч до грудей. Шампунь пахнув солодко. Світлокарі, живі очі. 

Світлі брови. Ніжний ніс. Темночервоні нафарбовані, повні, але незанадто губи. 

Жіночно струнка. Коричневі джинси. Поверх коричневе плаття. Босоніж.). 

Парцеляція у цьому прикладі є засобом передачі прихованої авторської, 

індивідуалізованої інформації та бачення прекрасного. 

Автор використовує парцеляцію з метою виділення значущої інформації, 

динамізації, експресивізації частин синтаксичної конструкції: 

Das System war nicht unmenschlich. Es war nicht so, daß es nichts mit uns zu 

tun hatte. Es war menschlich, es verwickelte Menschen wie dich und mich, auf die 

eine oder andere Weise. Und darüber müssen wir reden. Über dich und mich. Über 
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uns. Über das gegenseitige Kränken und Demütigen. Über das Äbducken. Über das 

menschlich Miese [317, c. 105]. 

Парцеляція може слугувати для уточнення інформації: 

Was macht man auf einem so langen Flug? Ich lese, sagt sie. Ein Buch, einen 

Band Gedichte. Heinrich Heine. Eichendorff. Gedichtzeilen lassen sich besser 

überblicken [328, c. 12]. Парцельовані компоненти у цьому сегменті тексту 

виявляється в максимальній актуалізації повідомлення. 

Логічно виокремити елемент синтаксичної конструкції можна за 

допомогою вставних конструкцій. Подібні конструкції нагадують нам 

“втручання” в основне повідомлення [213, c. 22]: 

Wir froren, liefen unter den Kiefern auf und ab und träumten von der Banja, die 

wir – das sollte das Mindeste sein – als Lohn für unsere Kooperation erwarten 

durften [325, c. 124]; 

Er führte mich in ein Lokal, das einst sogar von der englischen Königin beehrt 

worden war – Fotos an der Wand lieferten den Beweis – und das nun vor allem 

Familien bevölkerten [325, c. 154];  

Man fuhr sie zu einem elektrischen Umspannwerk, das aus irgendeinem Grund 

keinen Strom führte, man brachte sie zu einer Volksschule, vor deren Eingang Kinder 

in Uniformen warteten und ihnen zwei Stunden lang – die Sonne brannte, und die 

Fliegen waren aggressiv – alte Volkslieder vorsangen [319, c. 101]. 

За допомогою парантез автор має змогу нагадати читачеві якусь деталь, 

подію, деталізувати інформацію чи перенестись у художньому просторі. Такі 

вставки за своєю природою є логічними виокремленнями в синтаксичних 

конструкцій і є носіями неабиякої експресивності. 

Функцію логічного виокремлення відіграє в німецькомовному 

постмодерністському тексті також ССМ  – виділення. За допомогою виділення 

автор робить акцент на окремих частинах синтаксичної конструкції чи 

значущих деталях, які характеризують головних персонажів роману: 



159 
 

Mein Vater, autoritär und rechtschaffen, interessierte sich nicht für 

Nebensächlichkeiten; er sprach fast nie mit mir, und wenn, nur das 

Nötigste [317, c. 9]. 

Логічний наголос вказує часто на місце або час події:  

Zwei Tage später, am Sonnabend, ging Henrietta zum Friseur, zog ein langes 

dunkelblaues Kleid an, zu dem sie die Goldkette ihrer Mutter anlegte, kochte Kaffee 

und deckte den abgesägten Tisch für zwei Personen [325, c. 78]; Maximal  drei 

Minuten, dann würde er bersten. Da hätte er vor der Grenze pinkeln müsen. Hier, in 

Polen, führe Stani die Regie [321, c. 5]. 

Отже, виділений елемент за допомогою таких виразних маркерів, як 

парцеляція, парантеза, виділення отримує додаткову логічну значущість та 

експресивність, причому граматично розірваний зв’язок є синтаксичним 

засобом акцентування логічно значущої деталі.  

 

Висновки до розділу 4 

1. Виразність синтаксису німецькомовного постмодерністського 

художнього прозового тексту забезпечують процеси метафоризації та 

метонімізації, імпліцитні засоби, які відомі нам як “метасимволізація” 

синтактико-стилістичних одиниць. Процес метафоризації експресивних засобів 

німецькомовного постмодерністського прозового тексту відбувається завдяки 

алегорії, символізму, синестезії. Найтиповішими видом метафоризації 

виявилась персоніфікація. Метонімізацію у фактурі художнього прозового 

тексту розглядаємо на основі просторових та часових, матеріальних та 

каузальних, асоціативних та логічних і на кількісних відносин. Метонімія має 

синтаксичну природу, порівняно із семантичною природою метафори.  

2. Невербальний спосіб передачі інформації, який сприяє оптимізації 

комунікативному взаєморозумінню та є логічним зв’язком розуміємо як 

імплікацію. Метою імплікації є мовна економія та компресія висловлення у 

прозовому тексті. Імпліцитний зв’язок застосовує смислові підтекстові зв’язки 

поєднання мовних одиниць. Імпліцитними маркерами експресивного 
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синтаксису в німецькомовному постмодерністському художньому прозовому 

тексті виступають передусім редуковані конструкції. Характерною ознакою 

імпліцитного вираження є мовна економія та природність мовлення. 

3. Основними функціями, які виконує синтаксичний повтор у фактурі 

тексту, є посилення виразності (експресивна функція), пoслідовнoсті передачі 

інформації, багаторазовості та тривалості дії, наростання, виділення, створення 

ритму, надмірності та стилізації. Ступінь експресивності залежить від кількості 

повторюваних елементів в синтаксичній структурі. 

4. Функціонально-значущим відхиленням від типового зразка, яке 

проявляється у максимальній актуалізації парцельованого компонента (відрізка 

висловлення) виступає парцеляція. За функціональною природою парцельовані 

конструкції поділяється на утoчнювaльнi тa iнтeнсифiкаційнi, проте вони 

виконують також oказiональні стилiстичнi функції (ритммoдeлювальнa, 

cтруктурнo-oрганізувaльнa, харaктерoлогiчна та кoмітaтивнa). 

5. В постмодерністському художньому прозовому тексті парантеза 

порушує лінійність синтаксичних конструкцій. Головне функціональне 

завдання парантези – матеріалізація авторського самоаналізу на написане. За 

результатами аналізу, основними функціями вставних конструкцій є 

інформативната та характерологічна. Низку допоміжних стилістичних функцій 

склали: зауваження, доповнення та наголошення; вказівка на час та обставини; 

побажання; позначення факту або явища; оцінка; коментар, ставлення до подій 

та обставин; самокритика.  

6. Функційний підхід до вивчення синтактико-стилістичних маркерів 

німецького експресивного синтаксису в постмодерністських текстах 

ґрунтується на функціоналізмі як методології й керується її основними 

дослідницькими принципами, оскільки саме у функціях ССМ закладені 

справжні наміри і посили автора-постмодерніста до читача. 

7. До основних синтаксичних маркерів досягнення експресивності тексту, 

які виконують експресивно-граматичну функцію, відноситься інверсія, лексико-

граматичні повтори, еліпс, паралельні конструкції. Автори-постмодерністи 



161 
 

сегментуючи граматично синтаксичні конструкції з метою додаткової 

виразності, структурують повідомлення, надають їм емоційного забарвлення. 

8. Синтактико-стилістичні маркери експресивного синтаксису в 

німецькомовному постмодерністському художньому прозовому тексті 

виконують характерологічну функцію. За допомогою цієї функції синтактико-

стилістичних маркерів автор зображає характер персонажа, деталізує та 

підкреслює як зовнішні, так і внутрішні його риси. Найчастотнішими 

характерологічними ССМ виявилися лексичні та структурні повтори. 

9. В основі синтактико-стилістичних маркерів, які виконують 

композиційно-зображувальну функцію лежить принцип “синтаксичного 

паралелізму”. Композиційно-зображувальні синтактико-стилістичні маркери 

автор-постмодерніст використовує з метою розставлення акцентів на 

найвагомішому, передати душевність персонажів роману, показати 

короткочасність чи довготривалість. 

10. Основними синтактико-стилістичними маркерами, які забезпечують 

інтонаційну ритміку прозового тексту є асиндетичний та полісинтетичний 

зв’язок. Відсутність сполучників додає висловленню ритмічності та динаміки, 

часто створюється ефект квапливості. Тривалі перечислення однорідних членів 

речення створюють ефект незавершеності. На противагу асиндетону, 

полісиндетон задає мовленню сповільнений ритм, спокій та тривалість, 

синтаксичним конструкціям притаманна однотипність, монофункціональність. 

11. Функція логічного виокремлення синтактико-стилістичних маркерів 

німецького експресивного синтаксису є дотичною і до акцентуючої функції. За 

допомогою логічного виділення автор робить акцент на окремих частинах 

синтаксичної конструкції чи значущих деталях, які характеризують головних 

персонажів роману. Найпродуктивнішим синтактико-стилістичними маркерами 

німецькомовногого експресивного синтаксису з точки зору логічного 

виокремлення, виявились парцеляція, парантеза та виділення. 

Основні положення розділу знайшли відображення у публікаціях автора [141]. 
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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. Всі ці властивості 

постмодерністських-“експериментальних” текстів поширились і на 

німецькомовний постмодерністський прозовий текст і зробили його 

експресивно насиченим. Нелінійна організація німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту кінця ХХ – початку ХХІ століття 

основана на принципах плюралістичності порушенні законів актуального 

членування, колажування, графічної оформленості. Комплекс таких 

закономірностей в німецькомовному постмодерністському тексті забезпечує 

співвіднесеність з канонами постмодерністського художнього мовлення. 

Німецький синтаксис, відомий своєю класичною канонізацією і 

граматичною фіксованістю, стає відкритим, рухливим і мінливим утворенням. 

Системний аналіз експресивного синтаксису синтаксичних одиниць у вимірах 

“дискурсивної стилістики”, який передбачає комплексне використання 

структурного і функційного методів, дав можливість відтворити синтаксичну 

картину німецькомовного постмодерністського прозового тексту і його 

стилістичної організації. Термін “експресивний синтаксис”, який був введений в 

1960-х роках ХХ століття зазнає нових конотацій, знаходить своїх прихильників 

і піддається усесторонньому вивченню. 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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Проаналізувавши експресивний синтаксис німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту, відзначимо, що експресивності 

притаманні інтелектуальність та алогічність мовлення, які на перший погляд є 

абсолютно не поєднуваними, проте сприяють виразному оформленню 

синтаксису і породжують різнотипні синтактико-стилістичні одиниці в ХТ. До 

синтактико-стилістичних одиниць належать засоби, прийоми, тропи, фігури, які 

позначені в нашій роботі як синтактико-стилістичні маркери, оскільки всі вони 

позначають (маркують) експресивність в синтаксичних конструкціях. З огляду 

на їх структуру, основні синтактико-стилістичні маркери в нашому дослідженні 

аналізуємо через призму редукції, експансії та зміни порядку слів. До 

синтактико-стилістичних маркерів редукції відносяться: апозіопеза, еліпсис, 

парцеляція. Експансія синтаксичної структури представлена двома видами: 

експансія – розширення структури шляхом лінійного збільшення кількості 

одиниць, які входять до неї, і експансія – ускладнення структури шляхом 

введення в групу головних членів речення додаткових одиниць. До синтактико-

стилістичних маркерів розширення структури відноситься граматичний повтор 

(паралелізм), лексичні повтори (анафора, антитеза, апанафора, епіфора, 

простий контактний повтор, рамковий повтор, хіазм) та лексико-граматичні 

повтори (асиндетон,градація, перелічення, полісиндетон, приєднання, пролепс, 

спадна градація). Ускладнення синтаксичної структури відбувається через 

введення в неї додаткових одиниць – парантез. Категорію порушення порядку 

слів вихідної моделі речення представляють синтактико-стилістичні маркери 

інверсія, виокремлення та винесення за рамки. 

Характер і ранжуванння синтактико-стилістичних маркерів залежить від 

виду почуттєвого насичення мовлення. Будь-яке відхилення від норми 

породжує певну виразність, що знаходить своє функціонування експресивності 

в художньому тексті. Емотивність постмодерністського ХТ актуалізується через 

низку емотивно-навантажених компонентів. Дотичними до категорії 

емотивності є також поняття емоційне (спонтанне, підсвідоме) та оцінне 
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(характер емоцій). Емотивність підпорядковує собі емоцію та оцінку, які 

вербалізуються в тексті. Ширшим поняттям є експресія, яка несе прагматичний 

характер і реалізується в художньому тексті через використання авторами 

різних синтактико-стилістичних маркерів. Основними функціями синтактико-

стилістичних маркерів експресивного синтаксису виступають: емотивна, 

експресивна, волютативна, естетична. Допоміжними функціями є експресивно-

граматична, характерологічна, зображальна, композиційно-зображальна, 

інтонаційно-ритмічна, акцентуючи та функція логічного виокремлення. 

Діапазон основних одиниць експресивного синтаксису представлений в 

ХТ від композиційно-синтаксичної конструкції, тобто на мікрорівні 

(словосполучення, речення) та макрорівні (фрагмент тексту). На рівні 

словосполучення аналізується синтаксична метафора. Основною одиницею 

експресивного синтаксису виступає речення (висловлення), на його рівні можна 

розглядати більшість синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису (виокремлення,  інверсія, винесення за дужки, апанафору, 

граматичний паралелізм, простий контактний повтор, рамковий повтор, 

парантеза, антитеза, хіазм, градація, спадна градація, перелічення, асиндетон, 

полісиндетон та ін.). Різниця між поняттям речення – висловлювання полягає в 

тому, що речення – мінімальна текстова одиниця (результат), а висловлювання – 

дискурсна, оскільки пов’язана процесом мовлення. Більшою за речення 

синтаксичною одиницею експресивного синтаксису є композиційно-

синтаксична конструкція. Експресивність в ній досягається за рахунок 

лексичних, граматичних повторів, де аналізу можуть піддаватись анафоричні та 

епіфоричні повтори, апанафора, граматичний паралелізм, поширена градація, 

вставні конструкції та ін. Експресивність забезпечується також через 

приєднання та виділення семантично-значущих елементів.  

Методологія вивчення синтактико-стилістичних маркерів експресивного 

синтаксису в німецькомовному постмодерністському тексті відбулась в п’ять 

етанів, що дало змогу здійснити аналіз та синтез релевантного теоретичного 
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матеріалу, провести словникові дефініції основних понять експресивного 

синтаксису. В результаті була визначена одиниця аналізу – синтактико-

стилістичний маркер та проведена власна класифікація на основі напрацювань 

лінгвістів сфери експресивного синтаксису. Матеріал дослідження був 

поділений на два текстові масиви – старше покоління та молодше покоління 

авторів-постмодерністів.  

За допомогою стилістично-семасіологічного та стилістично-

синтаксичного аналізу здійснювався поділ синтактико-стилістичних маркерів на 

три групи: редукцію, експансію, зміну порушення прямого порядку слів 

вихідної моделі речення, де відбувся їх детальний аналіз у ракурсі структури та 

функції. Структурно-семантичний метод вивчення синтаксичних одиниць 

експресивного синтаксису, у нашому дослідженні, дав можливість вивчити їх 

семантичну структуру, а функційний підхід – провести стилістичний аналіз в 

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

підходи вивчають процес забезпечення експресивності в тексті загалом. 

Структурні паттерни синтактико-стилістичних маркерів у художньому 

тексті є носіями емотивності та виразності німецькомовного 

постмодерністського мовлення, а структурний підхід сприяє виокремленню 

його компонентів та виявленню закономірностей організації. Аналіз одиниць 

експресивного синтаксису на основі редукції, експансії та зміни порядку слів 

вихідної моделі речення вилився в наступні результати. Найбільш чисельними 

та типовими синтактико-стилістичними маркерами німецькомовного 

експресивного синтаксису основаних на редукції виявилося замовчування 

(80,39 %), еліптичні конструкції (14,52 %), парцеляція (5,09 %). Редуковані 

синтактико-стилістичні маркери призводять до скорочення тексту, який стає 

імпліцитним і розрахований на ерудицію та енциклопедичні знання читача, 

оскільки частина інформації усікається. Експансія синтактико-стилістичних 

маркерів в синтаксичних структурах реалізується в художньому мовленні за 

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

парантеза (21,3 %) структури шляхом введення в групу головних членів 

речення додаткових одиниць. Обидва типи синтактико-стилістичних маркерів 

вносять в художнє мовлення додаткові емоційно-експресивні відтінки. 

Синтактико-стилістичні маркери основані на зміні традиційного порядку слів в 

реченні реалізувались в ХТ наступним чином: виділення (23,6 %), винесення за 

дужки (38,7 %), емфаза (2,9 %) та інверсія (34,9 %).  

Функціонування різних синтактико-стилістичних маркерів в ХТ 

реалізуються на мікросинтаксичному та макросинтаксисичному рівнях. 

Мікроструктурна організація синтаксису німецькомовного постмодерністського 

прозового тексту вирізняється синтаксичною деструкцією, семантичною 

невідповідністю або незвичною комбінацію графічних маркерів. 

Найуживанішими мікроструктурними синтактико-стилістичними маркерами 

виявились замовчування, прості контактні повтори та вставні конструкції. 

Зауважимо також, що синтактико-стилістичні маркери на рівні мікросинтаксису 

(речення) потрібно тільки за наявності контексту. Німецькомовний 

постмодерністський прозовий текст є фрагментарний і введені в текст виразні 

елементи є частинками великого пазла. Німецькомовне постмодерністське 

мовлення – єдність відкритих і рухливих інтертекстуальних структур. Окрім 

синтактико-стилістичних маркерів, для забезпечення експресивності, автори-

постмодерністи використовують у своїх текстах також і графічні маркери 

(відсутність абзацного членування, великої літери, математичні символи, гру 

шрифтами, іншомовні цитування, мовні абракадабри). Через введення їх в ХТ 

композиційно-синтаксична структура стає неоднорідною і експресивно 

насиченою. Для чіткої і повноцінної синтаксичної картини німецькомовного 
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постмодерністського прозового тексту вивчати текстову організацію необхідно 

не окремо, а в взаємодії мікро- та мокросинтаксису.  

Метасимволічність основних синтаксичних одиниць експресивного 

синтаксису підпорядковує собі процеси метафоризації та метонімізації. Перший 

реалізував себе через алегорію, символізм, синестезію. Найтиповішими видом 

метафоризації виявилась персоніфікація. Процес метонімізації реалізував себе в 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті завдяки синекдохи, 

антономазії, багуврігі та апелятиву. 

Одним з найпродуктивніших синтактико-стилістичним маркером 

експресивного синтаксису виявився повтор, з його різнотипними функціями. 

Основними функціями, які виконує синтактико-стилістичний повтор в 

німецькомовному постмодерністському прозовому тексті є посилення 

виразності (експресивна функція), послідовність передачі інформації, 

багаторазовість та тривалість дії, наростання, виділення, створення ритму, 

надмірність та стилізація. Ступінь експресивності залежить від кількості 

повторюваних елементів в синтаксичній структурі. За функціональною 

природою парцельовані конструкції поділяються на утoчнювaльнi тa 

iнтeнсифiкаційнi, проте вони виконують також oказiональні стилiстичнi 

функції (ритммoдeлювальнa, cтруктурнo-oрганізувaльнa, харaктерoлогiчна та 

кoмітaтивнa). Якісно, з позиції функції, та кількісно через частоту вживання 

проявила себе парантеза. За результатами аналізу німецькомовного 

постмодерністського прозового тексту, основними функціями вставних 

конструкцій є інформативна та характерологічна. Низку допоміжних 

стилістичних функцій склали: зауваження, доповнення та наголошення; 

вказівка на час та обставини; побажання; позначення факту або явища; 

оцінка; коментар, ставлення до подій та обставин; самокритика.  

Функційний підхід вивчення синтактико-стилістичних маркерів 

німецькомовного експресивного синтаксису в постмодерністських прозових 

текстах ґрунтується на функціоналізмі як методології й керується її основними 
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дослідницькими принципами, оскільки саме у функціях ССМ 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 висхідними чи низхідними семантичними 

значеннями, що створює ефект незавершеності, тривалості, 

монофункціональність, або навпаки ритмічності та жвавості. Функція логічного 

виокремлення притаманна синтактико-стилістичним маркерам експресивного 

синтаксису: парцеляції, парантезі та виділенню. 

Перспективи дослідження експресивного синтаксису вбачаємо у 

висвітленні особливостей функціонування його основних одиниць у різних 

жанрах постмодерністського роману; вивченні його гендерної специфіки та 

проведенні порівняльного аналізу; доцільним нам бачиться також вивчення 

експресивного синтаксису в ракурсі психолінгвістики. 
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ДОДАТОК А 

Синтактико-стилістичні маркери (засоби, прийоми, тропи) ЕС 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Рис.1.1 Виразні засоби синтаксису 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Виразні прийоми синтаксису 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 3 Синтактико-стилістичні маркери ЕС 
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ДОДАТОК Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.4 Категорія емотивності та експресивності у ХТ 
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ДОДАТОК В 

Кількісні та статистичні показники ССМ ЕС в німецькому 

постмодерністському прозовому тексті 

 

Таблиця 1 

Кількісні показники ССМ в романах авторів- постмодерністів старшого та 

молодшого покоління 

Старше покоління авторів-

постмодерністів 

Молодше покоління авторів-

постмодерністів 

ССМ 
Заг. 

 к-ть % 
ССМ 

Заг. 

к-ть % 
Absonderung / Виділення 22 1,0 Absonderung / Виділення 76 3,4 

Anadiplose / Апанафора 47 2,2 Anadiplose / Апанафора 52 2,3 

Anapher / Анафора 230 10,6 Anapher / Анафора 193 8,7 

Antiklimax / Спадна 

градація 0 0,0 

Antiklimax / Спадна 

градація 3 0,1 

Antithese / Антитеза 3 0,1 Antithese / Антитеза 11 0,5 

Aposiopese / Замовчування 742 34,3 Aposiopese / Замовчування 235 10,6 

Asyndeton / Асиндетон 117 5,4 Asyndeton / Асиндетон 195 8,8 

Ausklammerung 

/Винесення за дужки 40 1,9 

Ausklammerung 

/Винесення за дужки 121 5,5 

Chiasmus / Хіазм 2 0,1 Chiasmus / Хіазм 5 0,2 

einf.Kontaktwiederholung / 

Прост. контактний повтор 193 8,9 

einf.Kontaktwiederholung / 

Прост. контактний повтор 407 18,3 

Ellipse / Еліпс 134 6,2 Ellipse / Еліпс 171 7,7 

Emphase / Емфаза 6 0,3 Emphase / Емфаза 0 0,0 

Inversion / Інверсія 73 3,4 Inversion / Інверсія 72 3,2 

Epipher / Епіфора 33 1,5 Epipher / Епіфора 27 1,2 

Fügung / - 0 0,0 Fügung / - 0 0,0 

Klimax / Градація 20 0,9 Klimax / Градація 62 2,8 

Nachtrag / Здивування 35 1,6 Nachtrag / Здивування 58 2,6 

Parallelismus / Паралелізм 76 3,5 Parallelismus / Паралелізм 128 5,8 

Paranthese / Парантеза 295 13,7 Paranthese / Парантеза 257 11,6 

Parcelierung / Парцеляція 47 2,2 Parcelierung / Парцеляція 65 2,9 

Polysyndeton / 

Полісиндетон 23 1,1 

Polysyndeton / 

Полісиндетон 29 1,3 

Prolepse / Пролепсис 8 0,4 Prolepse / Пролепсис 14 0,6 

Rahmen-W / Анепіфора 15 0,7 Rahmen-W / Анепіфора 39 1,8 

Всього 2161 100 Всього 2220 100 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ В 

Таблиця 2 

Значення суми 
2

при різному df та ймовірності P за В. В. Левицьким 

df Ймовірні значення 
2

, які перевищують табличні 

0,99 0,95 0,90 0,75 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 

1 … … 0,02 0,10 0,45 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 

2 0,02 0,10 0,21 0,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 

3 0,11 0,35 0,58 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 

4 0,30 0,71 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 

5 0,55 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 

6 0,87 1,64 2,20 3,45 5,35 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81 

7 1,24 2,17 2,83 4,25 6,35 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48 

8 1,65 2,73 3,49 5,07 7,34 10,22 13,36 15,51 17,53 20,09 

9 2,09 3,33 4,17 5,90 8,34 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67 

10 2,56 3,94 4,87 6,74 9,34 12,55 15,99 18,31 20,49 23,21 

11 3,05 4,57 5,58 7,58 10,34 13,70 17,28 19,68 21,92 24,72 

12 3,57 5,23 6,30 8,44 11,34 14,85 18,55 21,03 23,34 26,22 

13 4,11 5,89 7,04 9,30 12,34 15,98 19,81 22,36 24,74 27,69 

14 4,66 6,57 7,79 10,17 13,34 17,12 21,06 23,68 26,12 29,14 

15 5,23 7,26 8,55 11,04 14,34 18,25 22,31 25,00 27,49 30,58 

16 5,81 7,96 9,31 11,91 15,34 19,37 23,54 26,30 28,85 32,00 

17 6,41 8,67 10,09 12,79 16,34 20,49 24,77 27,59 30,19 33,41 

18 7,01 9,39 10,86 13,68 17,34 21,60 25,99 28,87 31,53 34,81 

19 7,63 10,12 11,65 14,56 18,34 22,72 27,20 30,14 32,85 36,19 

20 8,26 10,85 12,44 15,45 19,34 23,83 28,41 31,41 34,17 37,57 

21 8,90 11,59 13,24 16,34 29,34 24,93 29,62 32,67 35,48 38,93 

22 9,54 12,34 14,04 17,24 21,34 26,04 30,81 33,92 36,78 40,29 

23 10,20 13,09 14,85 19,14 22,34 27,14 32,01 35,17 38,08 41,64 

24 10,86 13,85 15,66 19,04 23,34 28,24 33,20 36,42 39,36 42,98 

25 11,52 14,61 16,47 19,94 24,34 29,34 34,38 37,65 40,65 44,31 

26 12,20 15,38 17,29 20,84 25,34 30,43 35,56 38,89 41,92 45,64 

27 12,88 16,15 18,11 21,75 26,34 31,53 36,74 40,11 43,19 46,96 

28 13,56 16,93 18,94 22,66 27,34 32,62 34,92 41,34 44,46 48,28 

29 14,26 17,71 19,77 23,57 28,34 33,71 39,09 42,56 45,72 49,59 

30 14,95 18,49 20,60 24,48 29,34 34,80 40,26 43,77 46,98 50,89 

40 22,16 26,51 29,05 33,66 39,34 45,62 51,80 55,76 59,34 63,69 

50 29,71 34,76 37,69 42,94 49,33 56,33 63,17 67,50 71,42 76,15 

60 37,48 43,19 46,46 52,29 59,33 66,98 74,40 79,08 83,30 88,38 

70 45,44 51,74 55,33 61,70 69,33 77,58 85,53 90,53 95,02 100,42 

80 53,54 60,39 64,28 71,14 79,33 88,13 96,58 101,88 106,63 112,33 

90 61,75 69,13 73,29 80,62 89,33 98,64 107,56 113,14 118,14 124,12 

100 70,06 77,93 82,36 90,13 99,33 109,14 118,50 124,34 129,56 135,81 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ В 
Таблиця 3 
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Absonderung / Виділення 22 48,34 -26,34 693,83 14,35 

Anadiplose / Апанафора 47 48,83 -1,83 3,36 0,07 

Anapher / Анафора 230 208,65 21,35 455,64 2,18 
Antiklimax / Спадна 

градація 0 1,97 -0,97 0,95 0,48 

Antithese / Антитеза 3 6,91 -3,91 15,26 2,21 

Aposiopese / Замовчування 742 481,93 260,07 67637,83 140,35 

Asyndeton / Асиндетон 117 153,90 -36,90 1361,69 8,85 
Ausklammerung 

/Винесення за дужки 40 79,42 -39,42 1553,69 19,56 

Chiasmus / Хіазм 2 3,45 -1,45 2,11 0,61 
einf.Kontaktwiederholung / 

Прост. контактний повтор 193 295,96 -102,96 10601,48 35,82 

Ellipse / Еліпс 134 150,45 -16,45 270,54 1,80 

Emphase / Емфаза 6 3,45 2,55 6,49 1,88 

Inversion / Інверсія 73 71,52 1,48 2,18 0,03 

Epipher / Епіфора 33 29,60 3,40 11,58 0,39 

Fügung / - 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

Klimax / Градація 20 40,45 -20,45 418,13 10,34 

Nachtrag / Здивування 35 45,87 -10,87 118,25 2,58 

Parallelismus / Паралелізм 76 100,63 -24,63 606,52 6,03 

Paranthese / Парантеза 295 272,29 22,71 515,91 1,89 

Parcelierung / Парцеляція 47 55,25 -8,25 68,01 1,23 
Polysyndeton / 

Полісиндетон 23 25,65 -2,65 7,02 0,27 

Prolepse / Пролепсис 8 10,85 -2,85 8,13 0,75 

Rahmen-W / Анепіфора 15 26,64 -11,64 135,41 5,08 

М
о

л
о

д
ш
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п
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к
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л

ін
н
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 а

в
т
о

р
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-п
о

ст
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о
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ер
н

іс
т
ів

 Absonderung / Виділення 76 49,66 26,34 693,83 13,97 

Anadiplose / Апанафора 52 50,17 1,83 3,36 0,07 

Anapher / Анафора 193 214,35 -21,35 455,64 2,13 
Antiklimax / Спадна 

градація 3 2,03 0,97 0,95 0,47 

Antithese / Антитеза 11 7,09 3,91 15,26 2,15 

Aposiopese / Замовчування 235 495,07 -260,07 67637,83 136,62 

Asyndeton / Асиндетон 195 158,10 36,90 1361,69 8,61 
Ausklammerung 

/Винесення за дужки 121 81,58 39,42 1553,69 19,04 

Chiasmus / Хіазм 5 3,55 1,45 2,11 0,60 
einf.Kontaktwiederholung / 

Прост. контактний повтор 407 304,04 102,96 10601,48 34,87 

Ellipse / Еліпс 171 154,55 16,45 270,54 1,75 

Emphase / Емфаза 0 3,55 -2,55 6,49 1,83 

Inversion / Інверсія 72 73,48 -1,48 2,18 0,03 

Epipher / Епіфора 27 30,40 -3,40 11,58 0,38 

Fügung / - 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

Klimax / Градація 62 41,55 20,45 418,13 10,06 

Nachtrag / Здивування 58 47,13 10,87 118,25 2,51 

Parallelismus / Паралелізм 128 103,37 24,63 606,52 5,87 

Paranthese / Парантеза 257 279,71 -22,71 515,91 1,84 

Parcelierung / Парцеляція 65 56,75 8,25 68,01 1,20 
Polysyndeton / 

Полісиндетон 29 26,35 2,65 7,02 0,27 

Prolepse / Пролепсис 14 11,15 2,85 8,13 0,73 

Rahmen-W / Анепіфора 39 27,36 11,64 135,41 4,95 

Всього  4385
 

4385
 

0,00 0,00 7,506  
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ДОДАТОК Г 

Прийоми ЕС 

 

 

 

Рис. 3.1 Відсоткова репрезентація редукції вихідної моделі речення 

 

 

Рис. 3.2 Відсоткова репрезентація експансії вихідної моделі речення 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Г 

 

 

Рис. 3. 3 Відсоткова репрезентація зміни порядку слів в реченні 
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ДОДАТОК Ґ 

Таблиця 5 

Кількісні показники ССМ в романах авторів-постмодерністів старшого 

покоління 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Ґ 

Кількісні показники ССМ в романах авторів-постмодерністів молодшого 

покоління 
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ДОДАТОК Д 

Вживання ССМ в окремих романах авторів-постмодерністів старшого 

покоління 

 
 

Рис. Д.1 Кількісні показники ССМ в романі Гюнтера Грасса “Моє століття” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Д 

 

Рис. Д.2 Кількісні показники ССМ в романі Зігфріда Ленца “Чоловік у потоці” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Д 

 

Рис. Д.3 Кількісні показники ССМ в романі Стена Нодольного “Бог нахабності” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Д 

 

Рис. Д.4 Кількісні показники ССМ в романі Отфріда Пройслера “Крабат”  



215 
 

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Д 

 

Рис. Д.5 Кількісні показники ССМ в романі Анжеліки Шробсдорф “Ти не така 

як інші матері” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Д 

 

Рис. Д.6 Кількісні показники ССМ в романі Патріка Зюскінда “Парфумер” 
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ДОДАТОК Е 

Вживання ССМ в окремих романах авторів-постмодерністів старшого 

покоління 

 

Рис. Е.1 Кількісні показники ССМ в романі Томаса Брюссіга “Герої як ми” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Е 

 

Рис. Е.2 Кількісні показники ССМ в романі Даніеля Кельманна “Слава” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Е 

 

Рис. Е.3 Кількісні показники ССМ в романі Франціса Мора “Поверненя на Схід” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Е 

 

Рис. Е.4 Кількісні показники ССМ в романі Інго Шульце “Мобільний телефон – 

тринадцять історій на старий лад” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Е 

 

Рис. Е.5 Кількісні показники ССМ в романі Уве Телькамп “Зимородок” 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Е 

 

Рис. Е.6. Кількісні показники ССМ в романі Уве Тімм “Напівтінь” 
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ДОДАТОК Є 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

 

Форзац роману Анжеліки Шробсдорф / Angelika Schrobsdorff 

 

 

 



224 
 

ДОДАТОК Ж 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

 

Форзац роману Уве Телькамп / Uwe Tellkamp 

 

 



225 
 

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Ж 

 

 

Рис. Ж.1 Специфічна організація тексту в романі У. Телькамп "Зимородок" / U. 

Tellkamp "Der Eisvogel" 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Ж 

 

 
 

Рис. Ж. 2 Специфічна організація організація абзаців та вживання великої літери 

на початку абзацу, речення в романі У. Телькамп "Зимородок" / U. Tellkamp 

"Der Eisvogel" 
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ДОДАТОК З 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Франсісa Морa / Francis Mohr 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ З 

 
 

Рис З.1 “Текст у тексті” в романі Ф. Мор "Повернення на схід" / F. 

Mohr"Flashback Ost" 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ З 

 

 

Рис З. 2 “Текст у тексті” в романі Ф. Мор "Повернення на схід" / F. 

Mohr"Flashback Ost" 
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ДОДАТОК И 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  

 

 
Форзац роману Стенa Надольного / Sten Nadolny 
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ДОДАТОК І 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

 

Форзац роману Уве Тімм / Uwe Timm 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ І 

 

Рис І. 1 Графічне оформлення тексту в романі У. Тімм "Напівтінь" / U. Timm 

"Halbschaten" 
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ДОДАТОК Ї 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

 

Форзац роману Інго Шульце / Ingo Schulze 
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ДОДАТОК Й 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Томаса Бруссіга / Thomas Brussig 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Й 

 

 

Рис. Й. 1 Синтаксична фрагментарність тексту в романі Т. Бруссіг "Герої як ми " 

/ T. Brussig "Helden wie wir" 
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ДОДАТОК К 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Отфрідa Пройслерa / Otfried Preußler 
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ДОДАТОК Л 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Зігфріда Ленца / Siegfried Lenz 
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ДОДАТОК М 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Гюнтер Грасс / Günter Grass 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ М 

 

Рис М. 1 Фрагмент роману Г. Грасса "Моє сторіччя" / G. Grass "Mein 

Jahrhundert" 
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ДОДАТОК Н 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману П. Зюскiнда "Парфумер" 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТОКУ Н 

 

Рис. Н. 1 Фрагмент роману П. Зюскінда "Парфумер 
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ДОДАТОК О 

IЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ  
 

Форзац роману Даніеля Кельманна / Daniel Kehlmann 

 


