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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Афективне внутрішнє мовлення базується на внутрішньому мовленні, яке за 

певних емоціогенних обставин відбиває найпотужнішу емоцію – афект у 

внутрішньомовленнєвій діяльності мовця. Дослідження афекту у внутрішньому 

мовленні ґрунтується на вивченні емоційного стану мовця (С. М. Іваненко,           

М. Шварц-Фрізель, В. А. Чабаненко). Емоції відображають ставлення людини до 

об’єктивної дійсності, її уявної нереальності, виокремлення себе як особистості в 

соціумі (Н. Д. Арутюнова, М. В. Гамзюк). Емоційна сфера увиразнює психічний 

стан індивіда, що позначається на його комунікативній діяльності як 

екстралінгвальний складник (М. М.  Аверіна, І. В. Арнольд, С. Б. Берлізон,          

М. П. Брандес, Е. Г. Різель, В. М. Телія), і тому афективне внутрішнє мовлення та 

внутрішнє мовлення потребують міждисциплінарного дослідження, що є однією з 

актуальних тенденцій  лінгвістичної науки ХХІ століття (В. В. Іванов).  

Увага мовознавців зосереджена переважно на семантичному, 

синтаксичному та художньо-прагматичному аспектах внутрішнього мовлення     

(К. Я. Кусько, В. А. Кухаренко, З. І. Лещишин, В. Я. Семенюк, О. А. Сєнічева), а 

афективне внутрішнє мовлення як різновид внутрішнього мовлення дотепер не 

вивчалося, комплексно не розглядалися психолінгвістичний та 

лінгвостилістичний аспекти афективного внутрішнього мовлення. Дослідники  

(Ш. Баллі, Б. Х. Бгажноков, Л. С. Виготський, В. В. Пєтухов, З. Фрейд,                

Ю. Хабермас) зверталися до афективного внутрішнього мовлення фрагментарно, а 

інтегральна парадигма дослідження афективного внутрішнього мовлення як у 

малій, так і у великій прозі в новітніх лінгвістичних працях взагалі відсутня.  

Актуальність обраної теми зумовлено загальною тенденцією 

зорієнтованості сучасної лінгвістики на дослідження в межах антропоцентричної 

парадигми, що в дисертації актуалізується у площині внутрішньомовленнєвої 

діяльності персонажа; необхідністю вивчення лінгвостилістичних аспектів тексту 

з позиції персонажа-оповідача – суб’єкта «Я»; відсутністю комплексних 

досліджень внутрішнього мовлення та афективного внутрішнього мовлення на 

основі малих і великих епічних форм, насамперед розгляду комунікативної 

діяльності персонажа в специфічній екстраординарній ситуації, у якій протагоніст 

виявляє відповідний «стресовий стан», що відображається в його внутрішньому 

мовленні експресивними мовностилістичними засобами, котрі виявляють певний 

ступінь вираження афекту. Актуальним є виокремлення мовленнєвих 

особливостей афективного внутрішнього мовлення протагоніста, з’ясування його 

гендерної ролі в кореляції з емоційними процесами, що реалізується в 

художньому тексті.  

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

Проблематика дисертації пов’язана з колом питань, які досліджуються на кафедрі 

іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України згідно з плановими темами науково-дослідної та науково-методичної 

роботи «Сучасні європейські мови: комунікативні, лінгвокогнітивні, 
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етнолінгвістичні, дискурсивні та лінгвопедагогічні аспекти» (державний 

реєстраційний номер 0108U000355) і «Германські, романські та слов’янські мови: 

культура, когніція, комунікація, лінгвопедагогіка» (державний реєстраційний 

номер 0113U000816). 

Метою дослідження є аналіз та встановлення лінгвостилістичних 

характеристик афективного внутрішнього мовлення протагоністів, з’ясування їх 

гендерної специфіки в німецькомовних художніх творах ХХ століття.  

Досягнення  поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

̶  сформулювати теоретичні положення дисертації і представити науково 

коректне витлумачення ключових понять, пов'язаних з внутрішнім мовленням; 

 ̶  розробити методологічну базу аналізу АВМ у німецькомовній прозі ХХ 

століття; 

– проаналізувати лексичні й синтаксичні стилістичні засоби афективного 

внутрішнього мовлення у внутрішньомовленнєвій діяльності протагоністів малих 

і великих жанрових форм періоду модернізму та постмодернізму; 

– визначити інтенсивність експресивності афективного внутрішнього 

мовлення в протагоністів німецькомовної прози ХХ століття в кореляції із 

структурою творів; 

– виявити домінантні риси гендерних характеристик у процесі продукування 

персонажем афективного внутрішнього мовлення на матеріалі як малої (новела, 

оповідання), так і великої (роман) художньої німецькомовної прози ХХ століття.  

Об’єктом аналізу є афективне внутрішнє  мовлення протагоністів малих і 

великих форм художньої німецькомовної прози ХХ століття. 

Предмет дослідження становлять лінгвостилістичні характеристики 

афективного внутрішнього мовлення, актуалізовані експресивними мовними 

одиницями, які висвітлюють гендерну роль персонажа. 

Матеріалом дослідження слугували автентичні тексти новел «Лейтенант 

Густль» («Leutnant Gustl») та «Панянка Ельза» («Fräulein Else») А. Шніцлера, 

роману Т. Манна «Сповідь авантюриста Фелікса Круля» («Bekenntnisse des 

Hochstaplers Felix Krull»), роману Г. Манна «Вірнопідданий» («der Untertan»), 

оповідання Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні» («Auf einer 

Harley Davidson möchte ich sterben»). 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять психолінгвістичні й  

лінгвостилістичні студії вітчизняних і зарубіжних учених: психологічний підхід 

при вивченні внутрішньої комунікації (Б. Ф. Баєв Т. І. Вендіна, М. І. Голянич,          

Т. М. Ушакова, Р. М. Фрумкіна, Б. Хьоле);  лінгвостилістична інтерпретація 

тексту та лексичний аналіз (С. М. Іваненко, А. К. Карпусь, В. А. Кухаренко,         

Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва, С. Ю. Вапіров), вивчення текстів малих      

(Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва, Х. Ауст, М. Дурцак, Л. Маркс,                      

Є. М. Мелетинський, В. І. Павлик, В. Рат, Л. І. Тараненко, О. О. Юрчук) та 

великих форм (Н. І. Бернадська, В. В. Кожинов, Г. Лукас, Х. Шерф); концепція 

стильових рис (С. М. Іваненко, Л. С. Піхтовнікова, Е. Г. Різель,); визначення 
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інтенсивності експресивного потенціалу мовностилістичних засобів                     

(С. М. Іваненко, Е.Г. Різель, C. Яр).  

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовано описовий 

(контекстуально-інтерпретаційний, категоріальний, контекстний аналізи) і 

порівняльний методи, метод аналізу стильових параметрів, апроксимативна 

методика. Описовий метод – для  виокремлення афективного внутрішнього 

мовлення із автентичних текстів досліджуваних творів; контекстуально-

інтерпретаційний аналіз – для визначення мовностилістичних засобів, що 

формують афективне внутрішнє мовлення; категоріальний  аналіз – для 

виявлення стилістичних засобів, до яких належать мовні одиниці афективного 

внутрішнього мовлення з відповідними індексами експресивності; метод аналізу 

стильових параметрів (з’ясування стильових рис); апроксимативна методика – 

для вирахування інтенсивності експресивності вираження афекту у внутрішньому 

мовленні протагоністів та інтенсивності експресивності мовностилістичних 

засобів, які відображають маскулінність та фемінінність; порівняльний метод 

уможливив співвіднесення інтенсивності експресивності афективного 

внутрішнього мовлення та відображення в ньому гендерних ролей протагоністів у 

синхронії та діахронії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації 

вперше подано визначення афективного внутрішнього мовлення; визначено 

інтегральний статус ВМ і афективного внутрішнього мовлення (АВМ) в 

науковому обігу, що зумовлює залучення при їх  вивченні як лінгвальних, так і 

екстралінгвальних чинників; окреслено методи і методики вивчення 

внутрішньомовленнєвої діяльності протагоніста в стані афекту; досліджено 

експресивний потенціал лексичних і синтаксичних стилістичних засобів 

німецькомовної прози ХХ століття, що формують афективне внутрішнє мовлення 

персонажів; установлено за допомогою апроксимативної методики інтенсивність 

експресивності мовних засобів афективного внутрішнього мовлення 

протагоністів; виявлено домінантні риси гендерної характеристики афективного 

внутрішнього мовлення персонажів.  

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у розроблення 

теоретичних аспектів лінгвістики, психолінгвістики, лінгвостилістики, стилістики 

тексту, лінгвістичної генології. Результати дослідження обґрунтовують суть 

поняття афективного внутрішнього мовлення протагоністів художніх 

німецькомовних творів ХХ століття. У роботі також уточнено дефініції 

внутрішнього мовлення, невласне-прямої мови, внутрішнього монологу, 

внутрішнього монологу-діалогу, двоособового монологу-діалогу в афективній 

формі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

застосування у викладанні курсів усного та писемного мовлення, курсів із 

загального мовознавства, стилістики німецької мови, лінгвістичного аналізу 

тексту. Опрацьований фактичний матеріал дисертації може бути використаний 

також у подальших наукових дослідженнях студентів та аспірантів. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях на чотирьох міжнародних наукових конференціях імені 

професора С. Бураго (Київ 2009–2011), VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова і світ: дослідження і викладання» (Кіровоград, 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих дослідників (Москва, 

2013р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції «Нові концепції 

викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу» (Київ, 2007 р.), шести 

щорічних науково-практичних конференціях НАН України (Київ, 2008–2014 рр.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 одноосібних 

публікаціях, 11 із яких є науковими статтями, опублікованими у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні (Росія) та 1 тези доповіді – у 

збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції. Загальний 

обсяг публікацій становить 5,1 друкованого аркуша. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (234 позиції), лексикографічних джерел (14 позицій) та 

джерел ілюстративного матеріалу (4 позиції), чотирьох додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 227 сторінок, із них 184 сторінки основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, окреслено джерельну 

базу, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих 

результатів, подано відомості про апробацію результатів дослідження, описано 

структуру та обсяг  дисертації.  

У першому розділі  «Психолінгвістичні та методологічні засади 

дослідження афективного внутрішнього мовлення» розглянуто дослідження 

внутрішнього мовлення (ВМ) в психолінгвістичному аспекті на основі базових 

міждисциплінарних наукових розвідок, визначено інтегральний статус ВМ і 

афективного внутрішнього мовлення (АВМ) в науковому обігу, що зумовлює 

залучення при їх  вивченні як лінгвальних, так і екстралінгвальних чинників; 

систематизовано наукові позиції щодо ВМ і АВМ; окреслено методи і методики 

вивчення внутрішньомовленнєвої діяльності протагоніста в стані афекту: 

описовий (контекстуально-інтерпретаційний, категоріальний, контекстний 

аналізи) і порівняльний методи, метод аналізу стильових параметрів та  

апроксимативна методика.    

У психолінгвістичних студіях превалює положення про зв’язок ВМ із 

мисленням, про думку, «здійснену в слові» (Л. С. Виготський), оскільки 

мисленнєвий процес здійснюється внутрішньою комунікацією мовця у формі 

складного механізму абстрактно-логічних операцій. Регулятором  і каталізатором 

мислення виступає невиголошене мовлення. Це не просто проговорювання «про 
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себе», це особливий процес відтворення думки, не схожий за лексичною та 

синтакcичною будовою із зовнішнім мовленням (ЗМ). Усвідомлення ВМ сягає 

доби античності, коли Платон звернув увагу на мовлення, звернене індивідом до 

самого себе. На противагу ЗМ, у ВМ домінує рема, а тема повідомлення не тільки 

не розгортається, а взагалі відсутня (С. В. Семчинський). ВМ ґрунтується на 

індивідуальному коді, який містить мовні елементи та образи, притаманні лише 

окремому мовцю (О. А. Сєнічева). Водночас ВМ наділене предметно-

схематичною архітектонікою, що зумовлює його універсальність як форму 

реалізації в міжнаціональній комунікації (М. І. Жинкін).  

У процесі розгортання мислення індивід оперує переважно інформацією про 

предмет, яка складається лише з присудків і визначається предикативністю. 

Характерним для ВМ є редукованість фонетики, аглютинація, ідіоматичність, 

синтаксична згорнутість, скороченість порівняно із ЗМ, інверсія 

(Л.С.Виготський). Фонематична редукція слова призводить до безскладової 

будови слова (Б. Г. Ананьєв). Процес «ретрансляції» та «розкодування» 

інформації у ВМ є персоналістичним (М. І. Голянич). Виходячи з того, що ВМ – 

мисленнєвий процес, скоординований категоріями часу, простору та причинності, 

то характерною формою для нього є композиційно-мовленнєва форма (КМФ). 

Розрізняють такі три основні КМФ: «повідомлення», «опис», «роздум».  

У екстраординарній ситуації під впливом сильних емоцій особа переживає 

надзвичайну «емоційну напругу» – афект, який детермінує АВМ. Емоційні 

переживання позначаються на ментальній, вербальній, невербальній діяльності 

індивіда, зокрема, впливають на його мовлення. У художніх творах емоції 

набувають підсиленої виразності завдяки наявності засобів експресивності. 

Експресивність засобів мови та мовлення підкреслює всю повноту переживань 

протагоніста, його психічні стани і відбиває інтенсивність вираження афекту.  

 Афект – відносно короткочасна найпотужніша емоція, для якої характерний 

інтенсивний емоційний спалах, що окреслює граничну емоційну  поведінку 

індивіда.  Вияв афекту окремою особою є індивідуальним, оскільки він пов’язаний 

з її специфічним психічним сприйняттям емоціогенної ситуації, у якій вона 

перебуває. І як наслідок є відповідною особистісною реакцією на надзвичайні 

обставини. Афект містить певні моторні іннервації чи відтік енергії та подвійні 

відчуття: сприйняття моторних дій, які відбулися, й безпосередні відчуття 

задоволення й невдоволення, які надають афекту основного тону (З. Фрейд). У 

результаті афект виражається біполярністю, позначеною плюсом або мінусом, 

тому АВМ зумовлене полярністю. У дисертації функціонує АВМ із знаком  «+» та 

«–» для ідентифікації  позитивного або негативного АВМ.  

АВМ – різновид ВМ, сформований емоціогенною  ситуацією під впливом 

сильних емоцій, у результаті яких внутрішня комунікація протагоніста 

відображається мовностилістичними  засобами з експресивним потенціалом, які 

відбивають стан афекту. Розгортання цілого спектру емоцій презентує психічний 

стан адресанта, що реалізується в його інтенціях, спрямованих як на адресата 

мовлення в певній ситуації, так і на читача. Вивчення ВМ в афективній формі 
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дозволяє простежити мовленнєву тенденцію певних літературних напрямів, їх 

еволюційний темп, своєрідні особливості афективного промовляння окремих 

поколінь у художніх творах (В. В. Іванов). Інтегральний підхід до вивчення АВМ 

уможливлює дослідження лінгвостилістичного аспекту цього явища. АВМ як 

комунікативна дія увиразнюється оказіональною будовою фонетичних, 

лексичних, синтаксичних мовних засобів (В. П. Белянін, Ю. О. Сорокін).    

 Внутрішня комунікація в стані афекту здебільшого функціонує в потоці 

свідомості та в такій архітектоніко-мовленнєвій формі (АМФ), як внутрішній 

монолог. У потоці свідомості функціонує  система  візуальних, акустичних і 

сенсорних образів із інконгруентною лінгвістичною структурою та інверсією 

синтаксичних форм. Для потоку свідомості не є типовою наявність специфічного 

конститутивного внутрішнього монологу із чітко вираженою позицією «Я». 

Репрезентантом потоку свідомості виступає репродукція об’ємних структурних 

форм ВМ персонажів (потоку мисленнєвих рефлексій, асоціацій, представлених 

АМФ прямою або невласне-прямою мовою (НПМ)) з метою їх психологічного, 

соціального, морально-естетичного зображення в художньому творі. 

Внутрішній монолог як спосіб художньої передачі ВМ трактується 

різнобічно. Однак усі науковці наголошують на його психічній організації, яка 

якнайглибше демонструє не тільки своєрідність і неповторність внутрішнього 

світу окремої особистості, а й відтворює суспільний дух, характерний для певної 

літературної епохи (В. В. Виноградов, Б. Йєсинг, З. І. Лещишин). Цей 

літературно-художній прийом оповідного характеру здійснюється завдяки 

міркуванню персонажа, побудованому переважно у формі прямої мови, яка може 

включати елементи непрямої, або НПМ. Деякі мовознавці зараховують 

внутрішній монолог до НПМ (К. Я. Кусько, Д. Штефан) або вважають його 

персональним предметно-фукціональним різновидом НПМ (О. О. Андрієвська,    

З. Л. Жовнірук) чи співвідносять з НПМ і прямою мовами (С. О. Аветисова), або 

розглядають ці явища як автономні поняття (І. В. Артюшков,  Н. Є. Буцикіна,       

Є. О. Гончарова).  

Попри існування значної кількості дефініцій внутрішнього монологу і НПМ, 

наголошуємо на тому, що обидва поняття потребують окремого вивчення, 

оскільки внутрішній монолог передає мовлення від 1-ої особи однини та 

увиразнює не тільки особистісні характеристики протагоніста, а й повноцінно 

відтворює його внутрішні психічні процеси. Внутрішній монолог 

характеризується діалогічністю, оскільки внутрішня комунікація вибудовується не 

лише 1-ою (Ich-Form), але й 2-ою особою (Du-Form) однини, що є наслідком 

імпліцитної та експліцитної діалогічності (М. М. Бахтін К. Я. Кусько). Внутрішній 

монолог підрозділяється на медитативний, розповідний, спонукальний, ліричний і 

афективний. На противагу внутрішньому монологу АМФ НПМ поєднує пряму й 

непряму мови, що створює ефект «двоголосся» – звучання авторського мовлення 

й персоніфікованого оповідача, що не сприяє повному зображенню поліфонії 

емоційних переживань протагоніста.  
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У ХХ столітті АВМ представлене в різних епічних жанрах як великої прози 

(романі), так і малої (оповіданні, новелі та ін.). Роман та оповідання тяжіють до 

розміреної форми викладу, тому що для них характерна уповільнена динаміка, у 

якій не реалізується вся повнота емоційних переживань. Мала епічна форма, 

новела, є компактною, її фабульна архітектоніка драматична, здатна найбільш 

ефективно відобразити весь спектр емоцій. Цей жанр дає найбільше прикладів 

АВМ, оскільки новелістична жанрова форма якнайвлучніше відображає 

драматичну тональність окремого протагоніста та його психологічний стан          

(С. М. Іваненко, С. Рітц). 

Доцільним виявилося дослідити, чому розглянутий столітній період 

увиразнюється різними вподобаннями письменників при виборі того чи іншого 

літературного напряму, що не збігається з провідними літературними напрямами, 

характерними для ХХ століття. Домінантною рисою німецькомовної літератури 

початку ХХ століття був психологізм, де зображення світогляду персонажа 

відбивається спектром емоцій, почуттів, вражень, переживань, що формуються 

авторською позицією, зумовленою психічним, естетичним, психологічним 

аспектами. Головною доктриною австрійського письменника А. Шніцлера був 

психологізм, який він майстерно використав для презентації найпотаємніших 

психічних процесів у імпресіоністській новелі. Інші представники модерністської 

епохи – німецькі письменники Томас та Генріх Манни – обрали  критичний 

реалізм для викриття негативного та зображення позитивного у своїх творах. 

Австрійський письменник періоду постмодернізму Л. Земпер надав перевагу 

магічному реалізму в контамінації реальності й магічності. Для вираження 

індивідуальної стратегії та втілення своїх ідей автор вдається до певного 

художнього методу, вплив на який мають не тільки його особистісні 

характеристики, але й соціальні чинники. У результаті виокремлюється авторська 

модель з індивідуальними мовленнєвими інтенціями, яка реалізується автором на 

рівні художнього тексту. 

 Авторська модель А. Шніцлера та Л. Земпера побудована так, що в їхніх 

творах АВМ протагоністів становить від 85% до 98% від загального тексту новел. 

Основу для дослідження склали новели «Лейтенант Густль» (98% ВМ в стані 

афекту) і «Панянка Ельза» (89 % ВМ в стані афекту) та оповідання Л. Земпера      

«Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні» (85% ВМ в стані афекту), що 

уможливило не тільки дослідити інтенсивність ВМ протагоністів у граничному 

емоційному стані за допомогою аналізу експресивних лексичних і синтаксичних 

стилістичних засобів АВМ стосовно структурних характеристик творів, але й 

проаналізувати гендерні особливості персонажів. Щодо романів Т. Манна «Сповідь 

авантюриста Фелікса Круля» та Г. Манна «Вірнопідданий», то АВМ протагоністів 

представлене лише вкрапленням, тому воно подається через аналіз гендерних 

ознак. 

Особливого значення для дисертаційної праці набула концепція Е. Г. Різель 

щодо розподілу мовностилістичних засобів на відповідні групи: лексичні 

стилістичні, лексико-граматичні стилістичні, синтаксичні стилістичні засоби та її 
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дефініція стилістичного значення. Виходячи з  позиції Е. Г. Різель, стилістичне 

значення виступає додатковим до предметно-логічного і позначає у 

квалітативному та квантитативному аспекті вживання тієї чи іншої лексеми, 

граматичного або фонетичного засобу в художньому тексті. Інтерпретація 

стилістичного значення передбачає функціонування експресивного, нормативного 

та функціонального компонентів. Такий підхід дозволив С. М. Іваненко розробити 

шкалу індексів експресивності стилістичного значення мовної одиниці та 

формулу експресивності тексту, що в нашому дослідженні уможливило надання 

мовним одиницям АВМ відповідного індексу і вирахування ступеня 

експресивності АВМ, зокрема, у кореляції з гендерними ролями протагоністів. 

Уважаємо, що індекси експресивності диференціюються на нижній індекс 0,5 або 

1 (присутній один компонент стилістичного значення – експресивний), середній 2 

(2 компоненти стилістичного значення – нормативний та експресивний або 

функціональний та експресивний), високий 3 – три компоненти стилістичного 

значення, найвищий 4 – три компоненти стилістичного значення та найвища 

амплітуда коливань за нормативним або функціональним компонентом значення. 

За формулою  

             Σ IC  

E = ---------------, 

             Σ C 

де Σ IC означає загальну кількість індексів експресивності фонетичних, 

лексичних, синтаксичних мовних засобів тексту, а Σ C – загальну кількість слів, 

визначаємо інтенсивність експресивності. Високий індекс експресивності (0,4; 0,5; 

0,6) відповідає високій інтенсивності експресивності АВМ, середній індекс 

експресивності (0,2; 0,3) – середній інтенсивності експресивності вираження 

АВМ.  

У новелі А. Шніцлера протагоніст Густль як представник офіцерського 

корпусу Австро-Угорської армії повинен послуговуватися високим стилем, а для 

його АВМ характерна елізія, що вказує на маркування «побутове», зумовлюючи 

нормативний компонент (індекс 1): … so ein Mensch erzählt’s nicht weiter … überall 

wird er’s erzählen … seine Frau weiß’s jetzt schon … morgen weiß es das ganze 

Kaffehaus … die Kellner werd’n’s wissen … der Herr Schlesinger − die Kassiererin − 

Ja, ich sollt’ doch eigentlich nach Haus … was tu’ ich denn zu Haus? aber was tu’ ich 

denn im Prater? … ist die Luft gut … man soll’t öfters bei der Nacht in’ Prater geh’n … 

Ja, das hätt’ mir eben früher einfallen müssen, jetzt ist’s aus mit’m Prater, mit der Luft 

und mit’m Spazierengeh’n… Для персонажів оповідання Л. Земпера «Я хотів би 

померти на Харлей-Девідсоні» періоду постмодернізму характерне побутове 

мовлення, що відповідає їхньому соціальному статусу, тому їхнє АВМ із 

маркуванням «побутове» не отримує нормативного компонента.  

Нормативний компонент базується на семи стильових рівнях: грубому, 

фамільярному, побутовому, літературно-побутовому, нейтральному, високому, 

пишномовному. З огляду на різновиди стилів фіксуємо незбіг стилів мовця: який 

він повинен мати відповідно до свого соціального походження і тим, яким він 
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оперує в мовленні. Щоб не втратити контакт із певною соціальною групою, 

мовець має керуватися визначеним стилем у процесі комунікативної дії, коли 

спостерігається протилежне, то мовно-комунікативна діяльність мовця не 

відповідає його соціальному оточенню й мовностилістичні засоби отримують 

більшу квоту експресії.  

Функціональний компонент ґрунтується на тому, що діяльність особи 

пов’язана з відповідними сферами комунікації. Найбільша віддаленість однієї 

сфери комунікації від іншої спонукає виникнення інтенсивнішої експресивності 

мовних засобів, оскільки вони застосовуються не у своїй, а у віддаленій сфері 

(С.М. Іваненко). Наприклад, у новелі А. Шніцлера «Панянка Ельза» персональний 

оповідач Ельза уособлює себе з вищими верствами аристократичного кола, 

підтверджуючи це своїм снобізмом: Ich bin ja doch ein Snob. Комунікативна 

діяльність адресанта має відповідати його соціальному статусу, однак АВМ Ельзи 

містить лексеми з негативною конотацією, що зумовлює функціонування 

експресивного, нормативного й функціонального компонентів (високий індекс 3): 

Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann nicht; Warum so nah, du Schuft? Idiotisch. 

Schuft! Unverschämter Kerl! Ein furchtbares Luder bin ich… Aber bilden Sie sich 

dann um Gottes willen nicht ein, daß Sie, elender Kerl, mich in den Tod getrieben 

haben. O, ich Luder; O, ich elende Person. Elendes Frauenzimmer. У потоці 

свідомості АВМ представлене афективним внутрішнім монологом КМФ 

«роздум», у якому адресант проектує фатальний перебіг подій: Meinen schönen 

nackten Mädchenleichnam. Епітети schön і nackt завдяки оксиморонній  

сполучуваності з лексемою Mädchenleichnam сигналізують про найвищий індекс 4 

(ця сполучуваність відображає оказіональне явище – персонаж у повному розквіті 

сил зображена автором мертвою, оголеною і  привабливою.  

Для досягнення  вражаючого ефекту Л. Земпер у оповіданні «Я хотів би 

померти на Харлей-Девідсоні» вбудовує в афективний внутрішній монолог 

персонального оповідача КМФ «роздум» змалювання жахливого вигляду 

персонажа: So was – wie aus dem Jenseits: riesige Augen, die aus dem Weiß 

hervorleuchten. Kaum zu glauben, dass ein totes Gesicht eine Regung zeigt!. 

Констатуємо разючу невідповідність: жива дівчина порівнюється з мерцем, 

обличчя котрого здатне виражати реакцію, що сигналізує про  найвищий індекс 4. 

Уважаємо, що кожна авторська модель характеризується індивідуальною 

стратегією, спроможною відобразити АВМ протагоністів. Це зумовлено 

авторською позицією, сформованою не тільки його художнім методом, 

специфікою обраного жанру і літературного напряму, але й світоглядом та 

естетичними ідеалами. 

У другому розділі «Лінгвостилістичні маркери афективного 

внутрішнього мовлення в новелах А. Шніцлера «Лейтенант Густль» та 

«Панянка Ельза» продемонстровано актуалізацію європейської новели, зокрема 

німецькомовної в епоху зародження модернізму, – час, коли в суспільстві домінує 

консервативний дух та превалює прихильність до непорушних і усталених 

моральних норм поведінки. І цю соціально-історичну дійсність найбільш 
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гармонійно відображає жанр новели. Новела має характеристики, які 

розкриваються в здатності відображати наявний стан суспільства, його 

нормативні позиції й світогляд (Х. Ауст). У цей період новела «дероманізується», 

тобто втрачає тяжіння до роману чи повісті. Акцент переноситься з опису 

характеру на дію, хоча при цьому не відбувається категорична відмова від 

зображення особистісних характеристик дійових осіб, однак змалювання дії 

набуває лейтмотивної ознаки (Є. М. Мелетинський). Подія, пригода або випадок 

повинні мати ґетівську «нечуваність» та шлеґелівську «вражаючість». У новелі 

має бути елемент «нового», але це «нове» реалістично репрезентується життєвою 

ситуацією із соціально зумовленими моделями людської поведінки (Х. Ауст). 

 Досліджуючи новелу, необхідно брати до уваги не лише композицію 

новелістичного твору, достовірність описаних подій та дистанцію до зображеного, 

але насамперед зміст і його значення. Такий тандем сприяє ефективному 

вивченню процесів, котрі відбуваються на глибинному психофізіологічному рівні 

й відображають світогляд персонажа. Це підтверджують новели А. Шніцлера 

«Лейтенант Густль» та «Панянка Ельза» з конфліктом в опозиції «життя – 

смерть», для зображення якого автор майстерно використав ВМ, щоб 

презентувати внутрішні переживання. Множинність наукових розвідок свідчить 

про те, що саме А. Шніцлер запровадив у німецькомовній літературі «техніку 

внутрішнього монологу» (Х. Шайбле).  

Найдраматичніші ситуації, коли персональні  оповідачі  переживають афект, 

сприяють функціонуванню афективного внутрішнього монологу, афективного 

внутрішнього монологу-діалогу, виражених КМФ «роздум» або «динамічний 

опис» та потоку свідомості у формі афективного внутрішнього монологу КМФ 

«роздум». Людина і світогляд – дві основні субстанції, які складають ідейний 

зміст цих новел, де відбувається симбіоз або навпаки полярність певних явищ. 

Емоції виступають індикаторами певної комунікативної ситуації: якщо 

комунікативна ситуація статична, то для неї характерні емоції одного виду, а для 

динамічного перебігу – їх асиметрична комбінація. Спостерігається процес зміни 

однієї емоції за знаком на іншу.  

Виходячи з того, що емоції  здатні виражати біполярні властивості, то й 

вияв афекту може бути з позитивним (+) або негативним (–) знаком 

(С.М.Іваненко). У зав’язці новел  «Лейтенант Густль» та  «Панянка Ельза» 

передаються як позитивні, так і негативні емоції, але негативні емоції 

превалюють, зумовлюючи АВМ із знаком (–), що є визначальною ознакою обох 

новел. Проте сюжетна динаміка новели «Лейтенант Густль» містить пуант, який 

кардинально впливає на зміну вияву афекту оповідача, оскільки йому, 

приреченому на смерть, доля дарує життя. Цей пуант подано автором на контрасті 

потоку свідомості й афективного внутрішнього монологу. Потік свідомості 

акцентує увагу на розпачі адресанта, вираженому афективним монологом-

діалогом КМФ «динамічний опис» із експресивним потенціалом стилістичних 

фігур (епіфора, анафора, антитеза, дослівний повтор, повтор-кільце): es gibt nichts 

anderes − für mich nicht, für mich nicht. Also, hast’s gehört, Gustl! − aus, aus, 
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abgeschlossen mit dem Leben! Drei …und ich soll mich um vier duellieren − nein, nicht 

duellieren − totschießen soll ich mich! Es gibt nichts anderes … als meinen Revolver zu 

laden und …  Komm’ nur zur Besinnung … es gibt nichts anderes… wenn du auch dein 

Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes! АВМ персонального оповідача зазнає 

трансформації завдяки позитивним емоціям у зв’язку зі смертю пекаря, людини, 

яка, нібито збезчестила протагоніста. Смерть контрагента звільнила 

персонального оповідача від внутрішніх переживань і дала йому можливість 

жити, що відображено афективним внутрішнім монологом КМФ «динамічний 

опис» із експресивним навантаженням стилістичних фігур (окличні і риторичні 

речення,  еліпсис,  епіфора), вигуків та пауз: Famos, famos! O, herrlich, herrlich! 

Tot ist er – tot ist er? Also, tot ist er – tot ist er – ich kann’s noch gar nicht glauben!  

Драматичний потенціал новели «Панянка Ельза» зумовлює розкриття у ВМ 

адресанта поліфонії емоційних переживань. Персональний оповідач демонструє 

шану своєму елітному походженню та нескореність стосовно втрати шляхетного 

статусу заради збереження родинної репутації. Афективний внутрішній монолог-

діалог КМФ «динамічний опис» викриває інтенцію, яка відтворює негативні 

емоції в синтаксичних конструкціях, сформованих експресивністю стилістичних 

фігур – апозіопезису, риторичних  питань, синонімічного повтору: Also, ich soll 

Herrn Dorsday anpumpen…(експресивність речення підсилюється лексемою 

«anpumpen», яка має маркування «побутове» та невластива для мовлення 

оповідача). АВМ оповідача виражено такими фігурами стилістичного синтаксису,  

як парцеляція, еліпсис, риторичне питання та пауза: Niemand. Aber für eine 

Million? – Für ein Palais? Für eine Perlenschnur?  

Для інтенсифікації динамічної інтриги АВМ оповідача автор вдається до 

змалювання «снів-потрясінь», через зміст яких реалізується напруга, спрямована 

на читача. Ці «сни-потрясіння» репрезентовані потоком свідомості у формі 

афективного внутрішнього монологу КМФ «роздум», в якому уявно проектується  

принизливе майбутнє персонажа. Експресивність цього АВМ досягається 

вживанням  тропів (порівняння, емоційно-оцінний епітет): Da wäre ich ja wie ein 

Frauenzimmer von der Kärntnerstaße. Der Papa empfängt uns im gestreiften 

Sträflingsanzug. Емоціогенна ситуація впливає на інтонацію адресанта. У 

результаті питання, сформульовані адресантом у стані афекту, трансформуються в 

риторичні, відбиваючи палітру емоцій: радість, хвилювання, здивування, розпач, 

зневагу, страх (жах), страждання. Прикладом цього є афективний монолог-діалог 

КМФ «динамічний опис», у якому адресант переживає емоцію жаху, передану 

експресивним навантаженням риторичних питань з інверсією: Nackt willst du mich 

sehen? Warum so nah, du Schuft? Oder will ich nicht? 

АВМ персональних оповідачів новел «Лейтенант Густль» та «Панянка 

Ельза» аналізувалося покроково, із врахуванням експресивного  потенціалу 

лексичних стилістичних, лексико-граматичних стилістичних, синтаксичних 

стилістичних засобів, розглянутих відповідно до композиційної структури новел. 

Мовним одиницям АВМ було надано певний індекс та обраховано загальну суму 

індексів експресивності. У зав’язці новели «Лейтенант Густль» домінують тропи 
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(емоційно-оцінні епітети), фігури (апозіопезис, анадиплозис), у кульмінації – 

апозіопезис, у розгортанні  дії превалюють тропи (емоційно-оцінні епітети) та 

фігури (анадиплозис), у розв’язці найуживаніший апозіопезис. За допомогою 

формули обчислення експресивності тексту було обраховано експресивність АВМ 

персональних оповідачів. У зав’язці новели «Лейтенант Густль» інтенсивність 

експресивності вираження АВМ складає ~ 0.4, у кульмінації ~ 0.5, розгортання дії 

характеризується інтенсивністю експресивності вираження АВМ ~ 0.4, розв’язка ~ 

0.4. У зав’язці новели «Панянка Ельза» інтенсивність  експресивності вираження 

АВМ ~ 0.3, у розгортанні дії ~ 0.3, перша кульмінація новели має інтенсивність 

експресивності АВМ ~ 0.4, потік свідомості ~ 0.3, друга кульмінація ~ 0.5, розв’язка 

~ 0.4. Найуживанішими мовностилістичними засобами відображення АВМ в зав’язці 

новели «Панянка Ельза» є тропи (емоційно-оцінні епітети), фігури (анадиплозис, 

риторичні питання); у розгортанні дії – тропи (порівняння), фігури (синонімічний 

повтор, риторичні питання); у першій кульмінації – тропи (метафора), фігури 

(дослівний повтор, риторичні питання); у потоці свідомості – тропи (емоційно-оцінні 

епітети) та фігури (дослівний повтор, еліпсис); у другій кульмінації – тропи 

(метафора) та фігури (дослівний повтор, еліпсис); у розв’язці – апозіопезис.   

Стислість, концентрація змісту, чітка структурна організація з динамічним 

розвитком конфлікту в центрі сприяють виокремленню в новелі драматичної 

домінанти, позначеної високим і середнім ступенем  експресивності в АВМ 

адресантів із знаком (+) або (–) на тлі КМФ «роздум», «динамічний опис».  

У розділі 3 «Афективне внутрішнє мовлення та відображення в ньому 

гендерного образу протагоністів німецькомовної художньої прози                  

ХХ століття» досліджено АВМ протагоністів на матеріалі як малої (оповідання    

Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні»), так і великої прози 

(романи Т. Манна «Сповідь авантюриста Фелікса Круля» та Г. Манна 

«Вірнопідданий»), де АВМ представлене вкрапленнями. При цьому фіксується 

вияв емоційних явищ у персональних оповідачів, при якому увиразнюються їхні 

гендерні особливості, відображені  ступенем експресивності АВМ. Маскулінні чи 

фемінінні  властивості не є сталими, вони здатні варіювати, а емоціогенна 

ситуація виступає визначальним ідентифікатором прояву гендерних 

характеристик, які  превалюють. 

АВМ в оповіданні Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні» 

передане персональним оповідачем, котрий переживає емоції, пов’язані з втратою 

приятеля. Особливість АВМ оповідача (адресанта) полягає в тому, що його 

внутрішньомовленнєва діяльність реалізується у формі афективного двоособового 

монологу-діалогу, який відбувається між адресантом і адресатом. Ця АМФ 

дозволила автору поєднати реальність і нереальність, у формі афективного 

двоособового монологу-діалогу КМФ «роздум». Прикладом цього є АВМ 

персонального оповідача, в якому експресивне навантаження виражається 

тропами (порівняння, алегорія), фігурами (окличне речення, інверсія) та паузою 

хезитації: Wie ein Kind hab ich geweint.  Und ich alter Esel – ich, Mark, stell dir vor! 

Стан афекту оповідача демонструє динамічність, розгорнуту в численних 
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риторичних питаннях, експресивність яких частково підсилена стилістичною 

фігурою (еліпсисом), що відтворено афективним монологом-діалогом КМФ 

«роздум»: Seit wann kennst du ihn? Was willst du von ihm erzählen?; Womit anfangen? 

Also: Wer war Mark? Dein Freund? Ehrlich? Wie war Mark? Womit beginnen? Was 

fällt dir zuerst ein? Ist das Rauch? Проте композиції оповідання непритаманний 

виражений драматичний  потенціал, що підтверджує аналіз мовних одиниць АВМ 

із відповідним індексом експресивності, проведений на основі лексичних 

стилістичних, лексико-граматичних, синтаксичних стилістичних засобів у 

структурних одиницях композиції тексту, а також результати вимірювання 

експресивності АВМ.  

У результаті дослідження доведено, що вступна частина оповідання 

Л.Земпера «Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні» має експресивність 0.2 зі 

знаком «–» (найуживаніші мовностилістичні засоби виразності: тропи (емоційно-

оцінні епітети) та фігури (епіфора, риторичні питання)); розгортання дії має 

експресивність 0.2 із знаком «–» (превалюють тропи (емоційно-оцінні епітети), 

фігури (антитеза, апозіопезис); апогей АВМ має експресивність 0.3 із знаком «–» 

(найпоширеніші тропи (емоційно-оцінні епітети, метафора) та фігури (епіфора, 

окличні речення); заключна частина – 0.3 із знаком «–» (домінує еліпсис). 

У процесі продукування АВМ в персональних оповідачів  увиразнюються 

гендерні характеристики, незвичні для їхньої соціальної ролі. При цьому уявлення 

про те, що протагоніст визначається фемінінністю або маскулінністю, може бути 

спростовано. Емоціогенна ситуація сприяє емоційному вибуху і створює для 

учасників комунікації умови для  реалізації їхніх нетипових гендерних ролей. 

Наприклад, життєва позиція Марка вибудовувалася навколо заповітної мрії, у 

нього не було потреби для виявлення маскулінності, що в афективному 

внутрішньому діалозі КМФ «роздум» відтворено експресією  апозіопезису: … auf 

einer Harley Davidson möchte ich sterben. Проте в екстраординарних умовах він 

виявляє маскулінність, захищаючи дівчину від скинів. Це автор ілюструє в 

афективному монолозі-діалозі КМФ «роздум» персонального оповідача Бенно 

експресією гіперболічно сформульованого підсилювального прикметника в 

короткій формі absolut: Es war absolut still. А Бенно, на противагу Марку, 

продемонстрував фемінінність, виражену експресивним потенціалом 

синтаксично-стилістичних прийомів – граматичного паралелізму та еліпсису: Ich 

war zu feig, ich fürchtete mich.  Keinen Schritt näher. 

 Аналіз АВМ  щодо гендерного прояву засвідчив, що з-поміж  

мовностилістичних засобів для фіксації фемінінності  Бенно домінують фігури 

(еліпсис та окличні речення) із інтенсивністю експресивності ~ 0.2, а 

маскулінність відтворена найчастотнішим уживанням еліпсису із інтенсивністю 

експресивності ~  0.3. Ці показники отримані за допомогою формули для 

визначення інтенсивності експресивності. У результаті фемінінні властивості 

Марка при виголошенні АВМ, передані  здебільшого еліпсисом із інтенсивністю ~ 

0.3, а маскулінність відображена переважно експресією еліпсису та риторичних 

питань із показником  інтенсивності ~ 0.2.  
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У новелі «Лейтенант Густль» АВМ персонального оповідача свідчить про 

його мужність як представника офіцерського складу, котрий убачає своїм 

обов’язком захистити країну, що відбито переважно експресією апозіопезису з 

інтенсивністю експресивності ~ 0.2. Прикладом цього слугує афективний 

внутрішній монолог КМФ «роздум» адресанта, у якому експресивність підсилена 

фразеологізмом і часткою: Wär’s doch schöner gewesen, auf dem Felde der Ehre, 

fürs Vaterland, als so… Проте фемінінність стає визначальною для гендерної 

характеристики адресанта, тому що інтенсивність експресивності становить ~ 0.5, 

що забезпечується найвищою частотністю вживання апозіопезису: Selbstmord 

eines jungen Offiziers… Es bleibt dir nichts anderes übrig!...    

Прояв маскулінності та фемінінності в персонального оповідача, Ельзи, у 

новелі «Панянка Ельза» вибудовується завдяки експресивному навантаженню 

найчастотнішого вживання фігури – еліпсису. Маскулінність відображена 

експресією мовностилістичних засобів з експресивністю ~ 0.2, а фемінінність ~ 

0.3. Для підсилення експресії автором уживається й інвертований порядок слів, 

що виокремлює сильну позицію адресанта: … wenn jemand einen gewissen Einfluß 

auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am ehesten ich.  А відображення 

фемінінності в АВМ адресанта репрезентується автором  завдяки парцеляції: Am 

besten wär’s, sich dort von dem Felsen hinunterzustürzen und aus wär’s. Geschähe 

euch recht, allen .  

Персональний оповідач, Фелікс Круль, у романі Т. Манна «Сповідь 

авантюриста Фелікса Круля» намагається висловлюватись високим стилем, але 

його неосвіченість сприяє вибудовуванню в АВМ розгалужених  синтаксичних 

структур, характерних для жіночої моделі комунікації. У результаті констатується 

невідповідність стилів адресанта, і, як наслідок, АВМ отримує нормативний 

компонент, що підсилює експресивність. Наприклад, синтаксична конструкція 

АВМ адресанта представлена складним реченням, у якому лексико-стилістичні 

засоби виразності − тропи (метафора, емоційно-оцінний епітет) та синтаксично-

стилістичні фігури зумовлюють експресивний потенціал афективного 

внутрішнього монологу КМФ «роздум»: Die Abenteuer meiner Züge im einzelnen 

durchzunehmen, die gräulichen Stellungen eingehend abzuschildern, in welche mein 

Mund, meine Nase, meine Brauen und meine Wangen, kurz alle meine 

Gesichtsmuskeln gerieten − und zwar unter steter Abwechslung und ohne daß eines 

der Mißgesichter sich wiederholt hätte, − eine solche Beschreibung wäre ein allzu 

weitläufiges Unternehmen. Meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten, 

nach oben und unten, rechts und links auseinandergesprengt, um gleich darauf wieder 

gegen die Mitte gewaltsam zusammenzuschrumpfen; ein abscheulich einseitiges 

Grinsen zerriß danach meine linke, dann meine rechte Wange, während es das 

zugehörige Auge mit furchtbarer Kraft verkniff, das entgegengesetzte aber so unmäßig 

erweiterte, dass mich das deutliche und fürchterliche Gefühl ankam, der Apfel müsse 

herausspringen, und das hätte er immerhin tun mögen − mochte er doch! У процесі 

дослідження доведено, що фемінінність персонального оповідача відбита 

інтенсивністю експресивності ~ 0.2, сформованою експресивним навантаженням 
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складних розгалужених речень, ускладнених підрядними реченнями, лексико-

стилістичними засобами виразності, серед яких найпоширеніші тропи – метафора, 

емоційно-оцінний епітет.   

  Аналіз АВМ Дідеріха Геслінга, персонального оповідача у романі               

Г. Манна «Вірнопідданий», довів, що автор влучно використав прийом порушення 

стилів для виокремлення фемінінної сутності адресанта. Покору до влади 

громадяни мають у крові, і це пафосно репрезентує адресант у формі афективного 

внутрішнього монологу КМФ «роздум», в якому експресивність окличного 

речення підсилюється метафоричним висловом та пролепсою: Die wir im Blut 

haben, weil wir die Unterwerfung darin haben! Розгортання АВМ презентує 

невідповідність стилю, що досягається завдяки нейтральному маркуванню  

дієслова ausspucken для позначення тривіальної дії. Високий стиль змінюється 

побутовим, тому мовні одиниці АВМ отримують найвищий індекс   

експресивності 4. Цей прийом, побудований на контрасті стилів, репрезентує 

мізерну роль вірнопідданих громадян перед недосяжною владою, що стало 

визначальною ознакою гендерної характеристики, яка виокремлюється в 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» адресанта: Ein Atom sind wir 

von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. У романі  

«Вірнопідданий» зафіксована фемінінність, сформована експресивним 

потенціалом фігур стилістичного синтаксису (найвища частотність окличних 

речень) та лексико-стилістичних засобів виразності (переважно емоційно-оцінні 

епітети, метафора). 

Отже, у АВМ увиразнюються гендерні характеристики адресантів, 

відображені автором за допомогою експресивного потенціалу  мовностилістичних 

засобів, які впливають на інтенсифікацію вираження афекту у ВМ.  

 

ВИСНОВКИ   

 

ВМ – це внутрішньомовленнєва форма вербалізації, сформована 

емоційними властивостями мовця внаслідок мисленнєвої діяльності. ВМ – 

невиголошене мовлення, у процесі якого адресант формує думки, що 

характеризуються комунікативною, впливово-вольовою, пізнавальною 

функціями.   

ВМ відображає світогляд адресанта, уможливлює розуміння його 

внутрішньомисленнєвих процесів, пізнання емоційного та психологічного 

стану. У ВМ домінує рема, а тема повідомлення не тільки не розгортається, а 

взагалі відсутня. Водночас ВМ презентує лінгвопсихологічну сутність автора, 

на яку впливають як інтралінгвальні, так і екстралінгвальні чинники, що 

моделюють психотип адресанта. Примітним для ВМ є наявність своєрідної 

морфологічної, фонетичної, лексичної, синтаксичної структури. ВМ зумовлює 

редукцію фонетичних засобів, предикативність, аглютинацію як засіб утворення 

злитих лексем, оказіоналізмів, синтаксичну згорнутість, скороченість, інверсію 
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порівняно із ЗМ. У результаті ВМ характеризується індивідуальністю змісту, 

для якого процеси «ретрансляції» та «розкодування» є персональними. 

У художній літературі ВМ представлене здебільшого внутрішнім 

монологом,  НПМ і потоком свідомості. НПМ поєднує пряму і непряму мови, що 

створює ефект «двоголосся» – звучання авторського мовлення і 

персоніфікованого оповідача, яке унеможливлює зображення поліфонії емоційних 

переживань протагоніста. Внутрішній монолог – літературно-художній прийом 

оповідного характеру, що здійснюється завдяки мисленнєвій діяльності адресанта, 

вибудуваній переважно АМФ прямої мови, яка може включати елементи непрямої 

або НПМ. Потік свідомості як літературно-художній прийом відзначений 

репродукцією об’ємних структурних форм ВМ, представлених АМФ прямою або 

НПМ. Внутрішній монолог і потік свідомості відтворюються 1-ою та 2-ою 

особами однини й характеризуються автоадресованістю, автокомунікацією і 

діалогічністю. Зважаючи на ці характерні ознаки, внутрішній монолог та потік 

свідомості здатні  найбільш повноцінно відобразити світогляд адресанта та його 

широкий діапазон емоційних коливань.  

ВМ мовця, що функціонує в екстраординарній ситуації в період 

переживання ним афекту – найпотужнішої емоції з  характерним  інтенсивним, 

але відносно короткочасним емоційним сплеском, ідентифікується як АВМ.   

АВМ – різновид ВМ, сформований емоціогенною ситуацією, при якій 

сигналізується «емоційний спалах», у результаті якого внутрішня комунікація 

адресанта виокремлюється мовностилістичними засобами зі значним 

виражальним експресивним потенціалом. АВМ відбиває комунікативну дію, при 

якій фіксується реакція на надзвичайні обставини, виражена біполярністю, 

позначеною плюсом або мінусом. У результаті функціонує полярне АВМ із 

знаком  «+» та «–» для ідентифікації позитивного або негативного АВМ.  

АВМ реалізується переважно АМФ монологу та діалогу, що дозволяє 

автору найбільш драматизовано репрезентувати «емоційну напругу» адресанта 

завдяки афективному внутрішньому монологу, афективному внутрішньому 

монологу-діалогу, афективному внутрішньому двоособовому монологу-діалогу, 

відбитих КМФ «динамічний опис», «роздум», «повідомлення». 

АВМ в художній німецькомовній прозі ХХ століття відображено в малій і 

великій епічній формі: романі, оповіданні, новелі тощо, створених у період 

модернізму й постмодернізму. АВМ в досліджуваних творах представлене в 

межах імпресіонізму, критичного та магічного реалізму. Автор певної 

літературної епохи послуговується особистісним вибором літературного напряму 

або літературної течії з метою відображення власного творчого задуму та 

художньої інтенції. Водночас автор презентує свою модель, детерміновану як 

його особистісними характеристиками, так і соціальними чинниками, що 

знаходять відображення в художньому тексті.  

Методи і методики антропоцентричної парадигми дали можливість 

ефективно дослідити АВМ різних епічних жанрів. Розроблена комплексна 

методика для вивчення АВМ та визначення інтенсивності експресивності 
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уможливила визначення ступеня експресивності вираження АВМ й домінантних 

рис гендерних характеристик у процесі продукування персонажем АВМ. 

АВМ вивчалося відповідно до композиційної структури досліджуваних 

художніх творів на основі експресивного потенціалу лексичних, лексико-

граматичних, синтаксичних стилістичних засобів. Доведено, що імпресіоністська 

новела відзначена середньою (0.3) і високою (0.4; 0.5) інтенсивністю 

експресивності вираження АВМ, відображеного експресивним потенціалом 

мовностилістичних засобів виразності, найуживанішими з яких є емоційно-оцінні 

епітети, метафора, порівняння, анадиплозис, синонімічний та дослівний повтори, 

еліптичні речення, риторичні питання, апозіопезис. Для оповідання магічного 

реалізму характерна середня (0.2; 0.3) інтенсивність вираження АВМ, сформована 

експресією лексичних і синтаксичних стилістичних засобів, найпоширенішими з 

яких є емоційно-оцінні епітети, метафора, епіфора, антитеза, апозіопезис, 

риторичні питання, еліптичні та окличні речення.  

В АВМ персонажів малої та великої прози домінують ті чи інші гендерні 

ознаки, відображені переважно експресією синтаксичних стилістичних засобів у 

формі апозіопезису, еліптичних і окличних речень, риторичних питань, складних 

структур, ускладнених підрядними реченнями та парантезом. Новела початку ХХ 

століття демонструє середню (0.2; 0.3) та високу (0.5) інтенсивність порівняно із 

середньою (0.2 і 0.3) інтенсивністю експресивності АВМ для вираження гендерної 

специфіки персонажів періоду постмодернізму. 

Роман та оповідання тяжіють до розміреної форми викладу, 

характеризуються уповільненою динамікою, в якій унеможливлюється реалізація 

поліфонії емоційних переживань. Мала епічна форма «новела» компактна, її 

фабула виокремлюється драматизмом, здатним найбільш ефективно відтворити  

весь спектр емоцій, тому цей жанр дає найбільше прикладів АВМ. Новела початку 

ХХ століття періоду модернізму репрезентує найповнішу реалізацію АВМ як 

різновиду АМФ для відображення драматичної тональності 

внутрішньомовленнєвої діяльності адресанта в стані афекту. 

Перспективу подальших розвідок стосовно дослідженої проблематики 

наукового знання вбачаємо у вивченні АВМ та його вияву у гендерному аспекті 

на основі інших мов. 
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Дисертацію присвячено дослідженню афективного внутрішнього мовлення, 

детермінованого емоціогенною ситуацією «емоційного спалаху», у результаті 

якого внутрішнє мовлення експлікується мовними засобами експресивності з 

різним ступенем інтенсивності, які відображають сутність домінантних гендерних 

ролей. 

Вивчено теоретико-методологічні засади афективного внутрішнього 

мовлення в психолінгвістичному аспекті; розроблено методологічну базу аналізу 

афективного внутрішнього мовлення; проаналізовано лексичні й синтаксичні 

стилістичні засоби афективного внутрішнього мовлення малих і великих 

жанрових форм періоду модернізму та постмодернізму. 

Встановлено, що мала епічна форма «новела» періоду модернізму 

репрезентує найповнішу реалізацію афективного внутрішнього мовлення як 

архітектоніко-мовленнєва форма для відображення поліфонії емоційних 

переживань протагоніста в екстраординарній ситуації під впливом лінгвальних та 

екстралінгвальних чинників. 

Ключові слова: афективне внутрішнє мовлення, внутрішнє мовлення, 

експресивність, емоції, інтенсивність експресивності вираження афективного 

внутрішнього мовлення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кравченко Н.Г. Аффективная внутренняя речь в немецкоязычной 

художественной прозе ХХ столетия. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию аффективной внутренней речи, 

детерминированной эмоциогенной ситуацией «эмоциональной вспышки», в 

результате которой внутренняя речь эксплицируется языковыми средствами с 

разной степенью интенсивности, которые отражают сущность доминантных 

гендерных ролей. 

Изучены теоретико-методологические основы аффективной внутренней 

речи в психолингвистическом аспекте; разработана методологическая база 

анализа аффективной внутренней речи; проанализированы лексические и 

синтаксические стилистические средства аффективной внутренней речи малых и 

больших жанровых форм периода модернизма и постмодернизма. 

Установлено, что малая эпическая форма «новелла» периода модернизма 

представляет полную реализацию аффективной внутренней речи как 

архитектонико-речевая форма для отображения полифонии эмоциональных 

переживаний протагониста в экстраординарной ситуации под влиянием 

лингвистических и экстралингвистических факторов. 



 20 

 Ключевые слова: аффективная внутренняя речь, внутренняя речь, 

экспрессивность, эмоции, интенсивность экспрессивности выражения 

аффективной внутренней речи. 

 

SUMMARY 

 

Kravchenko N.H. Affective Inner Speech in German-Language Prose of the 

XX century. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (Phd): Speciality 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. –  Zaporizhzhia, 2016. 

This dissertation focuses on affective inner speech determined by emotiogenic 

situation of "emotional flash" as a result of which it is demonstrated by expressive 

language means of different degree of intensity that reflects the dominant gender roles.  

Affective inner speech reflects communicative act at which response to 

emergencies expressed by bipolarity labeled plus or minus is noticed. As a result, a 

polar affective inner speech functions with the sign "+" and "–" are to identify positive 

or negative affective inner speech. 

Affective inner speech is based on intraspeech verbalization form – inner speech, 

which is characterized by distinctive morphological, phonetic, lexical, syntactic 

structures. Inner speech involves the reduction of phonetic means, predication, 

agglutination as a means of the formation of merged lexems, occasionalisms, syntactic 

convolution, inversion, shortness compared with external speech. Thus, internal speech 

is characterized by individual content for which the processes of "retransmission" and 

"decoding" are personal. 

In belletristic literature inner speech is mostly represented by inner monologue, 

quasi-direct speech and stream of consciousness. It is proved that inner monologue and 

stream of consciousness can most fully reflect the addresser’s outlook and his wide 

range of emotional fluctuations in the extraordinary situation where they become 

affective. Theoretical and methodological principles of inner affective speech in 

psycholinguistic aspect have been studied; methodological base of affective inner 

speech analysis has been developed; affective inner speech lexical and syntactic stylistic 

means of small and large genre forms of modernism and postmodernism period have 

been analyzed. 

It is determined that a small epic form "short story" is compact, its plot is 

dramatic that can most effectively reflect the whole spectrum of emotions. This genre 

has the greatest examples of affective inner speech because the novelistic genre form 

expressively reflects the psychological state of the protagonist. It is found that a small 

epic form " short story " of modernism represents the most complete implementation of 

affective inner speech as a literary and artistic device to display polyphony of 

protagonist’s emotional experience in extraordinary situations influenced by lingual and 

extralingual factors. 

Key words: affective inner speech, inner speech, expressive language means, 

emotion, expressiveness, intensity, affective inner speech expression.   


