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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертаційне дослідження німецькомовної новели як одного з текстотипів 

художнього дискурсу виконано в руслі комунікативно-прагматичного підходу і являє 

собою системний аналіз лінгвостилістичних та лінгвопрагматичних характеристик у 

їх органічній єдності. У пропонованій праці також здійснено розгляд німецькомовної 

новели з точки зору лінгвосинергетики, згідно з якою текст є системою, що 

складається з багатьох взаємодіючих підсистем.  

У лінгвістичній науці ХХІ століття активізуються наукові студії текстів малих 

форм (О. М. Гончарук, Я. В. Мукатаєва, В. О. Павлик, Л. С. Піхтовнікова, 

В. В. Самаріна, В. О. Самохіна, І. М. Яремчук). Цей напрям потребує ретельної 

розробки для конкретних типів тексту, зокрема німецькомовної новели, оскільки на 

сьогодні не існує ґрунтовних досліджень, у яких новела є об’єктом комплексного 

лінгвістичного аналізу. Значна кількість досліджень базується передусім на 

загальнофілологічному підході, який розкриває процес становлення, еволюцію 

жанру, поетику та ідіостиль письменників-новелістів. У поодиноких лінгвістичних 

розвідках висвітлено окремі аспекти композиційної структури німецькомовної 

новели (К. Є. Беренвальд-Райш, Н. Bracher, G. Kuttner, P. Wöhrl, I. Zenke), 

запропоновано аналіз елементів тексту новели на мовному рівні (Л. А. Маузене, 

І. А. Снєжкова, В. О. Соколова, Н. В. Тихонова, T. A. Schmidt). З позиції 

перекладознавства розглянуто функціональну специфіку доперекладацького аналізу 

тексту сучасних німецькомовних новел (Я. А. Іваненко). Огляд праць засвідчує, що 

питання про дискурсивну та прагмастилістичну природу німецькомовної новели не 

потрапляли до фокусу уваги науковців. Також відсутні дослідження німецькомовної 

новели як об’єкту лінгвосинергетики.  

Актуальність обраної теми зумовлена провідною роллю комунікативно-

прагматичної та дискурсивної парадигм у здійсненні лінгвостилістичних досліджень 

тексту; спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок на комплексне дослідження 

лінгвостилістичних і лінгвопрагматичних характеристик тексту та дискурсу, зокрема 

текстів малих форм; важливістю дослідження тексту та дискурсу з позиції 

лінгвосинергетики, оскільки синергетичний підхід уможливлює розгляд тексту як 

системи, що самоорганізується; відсутністю системних досліджень німецькомовної 

новели у прагмастилістичному ракурсі. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації пов’язана з 

колом питань, які досліджуються на факультеті іноземної філології Запорізького 

національного університету в рамках наукової теми «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» (номер державної 

реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження полягає у встановленні композиційно-стилістичних, 

мовностилістичних, комунікативно-прагматичних характеристик та синергетичних 

параметрів німецькомовної новели в їх органічній єдності. Досягнення мети 

передбачає розв’язання таких завдань: 

- експлікувати визначення новели як типу тексту і дискурсу на основі 

систематизації наукових поглядів на новелістичну композиційно-змістову структуру; 
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- розробити методику комплексного дослідження німецькомовної новели в 

лінгвостилістичному, лінгвопрагматичному та синергетичному аспектах, які 

утворюють відповідні підсистеми;  

- описати композиційно-стилістичну підсистему німецькомовної новели, 

розкрити її комунікативно-прагматичну спрямованість;  

- виокремити типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної 

новели; 

- проаналізувати мовностилістичну підсистему німецькомовної новели з 

урахуванням її прагматичного навантаження; 

- ідентифікувати авторські мовленнєві стратегії в дискурсі німецькомовної 

новели, проаналізувати їх мовленнєву реалізацію та прагматичний потенціал; 

- схарактеризувати лінгвосинергетичні параметри німецькомовної новели, 

виокремити її еволюційно-стилістичні моделі в синергетичному аспекті.  

Об’єктом дослідження є німецькомовна новела як тип тексту, що функціонує в 

системі художнього дискурсу. 

Предметом дослідження виступають лінгвостилістичні, лінгвопрагматичні та 

синергетичні характеристики німецькомовної новели.  

Матеріалом дисертаційного дослідження слугували 42 тексти німецькомовних 

новел авторів ХVIII–XXІ століть (Л. Тіка, Г. фон Кляйста, К. Брентано, 

А. фон Арніма, Й. В. фон Ґете, А. фон Шаміссо, Й. фон Айхендорфа, Г. Бюхнера, 

Е. Т. А. Гофмана, Ф. Грільпарцера, Е. Мьоріке, А. Штіфтера, К. Ф. Мейера, В. Раабе, 

Г. Гауптмана, Г. фон Гофмансталя, Т. Манна, Р. Музіля, Ф. Кафки, А. Шніцлера, 

В. Бергенгруена, Ш. Цвайґа, М. Вальзера, Г. Грасса, Б. Кірхгофа, З. Ленца та ін.) 

загальним обсягом 3700 сторінок. У процесі дослідження опрацьовано 7758 

текстових одиниць і текстових фрагментів. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять лінгвістичні концепції 

тексту та дискурсу, зокрема: композиція у лінгвостилістичному аспекті (Е. Г. Різель, 

Н. М. Аннєнкова, Л. С. Піхтовнікова, Н. М. Наєр); лінгвостилістична інтерпретація та 

дидактизація тексту (C. М. Іваненко, Л. С. Піхтовнікова); композиційно-мовленнєві 

форми (М. П. Брандес, C. М. Іваненко, Л. С. Піхтовнікова); стильові риси 

(Е. Г. Різель, Л. С. Піхтовнікова, Н. О. Богатирьова); кодування інформації в 

художньому тексті (В. І. Арнольд, О. О. Селіванова); теорія дискурсу 

(Н. Д. Арутюнова, Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, В. І. Карасик, І. С. Шевченко); 

прагмастилістика дискурсу (В. В. Волков, Л. С. Піхтовнікова, С. М. Іваненко, 

К. С. Радіонова, U. Püschel); синергетика мови, тексту і дискурсу (Р. Г. Піотровський, 

Л. С. Піхтовнікова, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець, Т. І. Домброван, R. Köhler); 

зокрема синергетика текстів малих форм (Л. С. Піхтовнікова). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано низку методів лінгвостилістичного, лінгвопрагматичного та 

синергетичного аналізу, а саме: системно-структурний (для розробки типології 

німецькомовної новели за композиційно-стилістичними критеріями), 

контекстуальний (для виявлення засобів виразності та стилістичних фігур і їх 

контамінації), метод аналізу дискурсивних стратегій (для виокремлення та опису на 

мовленнєвому рівні засобів реалізації емотивних стратегій), прагмастилістичний 

аналіз, що інтегрує прийоми стилістики і прагматики (для вивчення прагматичного 
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потенціалу композиційних та мовностилістичних характеристик німецькомовної 

новели), метод кількісних підрахунків (для виокремлення кількісно переважальних 

елементів), композиційно-стилістичний (для опису архітектоніко-мовленнєвих та 

композиційно-мовленнєвих форм), метод аналізу за стильовими рисами (для 

виявлення та опису стильових рис), системно-синергетичний (для виокремлення 

еволюційно-стилістичних моделей німецькомовної новели). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в роботі вперше: визначено 

лінгвістичний статус новели; здійснено системне дослідження німецькомовної 

новели в нерозривній єдності лінгвостилістичного, лінгвопрагматичного та 

синергетичного аспектів; описано композиційну структуру німецькомовної новели за 

формальним, формально-змістовим, змістовим та образно-символічним рівнями 

композиції; виокремлено архітектоніко-мовленнєві та композиційно-мовленнєві 

форми, розкрито систему стильових рис німецькомовної новели та їх прагматичне 

навантаження; виведено типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної 

новели; виявлено опозицію текстових категорій фактуальності та оцінності, яка 

проявляється в контрастному функціонуванні змістово-фактуальної інформації й 

емоційних та оцінних елементів; проаналізовано лексико-стилістичні та 

синтаксично-стилістичні засоби виразності, типи висунення та їх прагматичний 

потенціал; ідентифіковано авторські стратегії передачі емоцій, описано їх 

мовленнєву реалізацію та прагматичний вплив; розроблено еволюційно-стилістичні 

моделі німецькомовної новели з урахуванням системи атракторів і репелерів типу 

тексту новели. 

Теоретичне значення роботи визначається її внеском у такі галузі 

германістики як типологія тексту, лінгвостилістика, прагмастилістика, дискурсологія, 

лінгвосинергетика. Розгляд тексту й дискурсу новели, її композиційно-стилістичних 

характеристик поглиблює концепцію художнього дискурсу з урахуванням специфіки 

його текстотипів. Дослідження мовностилістичних особливостей німецькомовної 

новели та їх комунікативно-прагматичного впливу є внеском у галузь 

прагмастилістики. Розкриття мовленнєвих стратегій та шляхів їх реалізації 

поглиблює наукове знання з дискурсології. Визначення механізмів самоорганізації 

дискурсу німецькомовної новели є певним внеском у синергетичну концепцію 

дискурсу. Загалом результати та висновки дослідження розширюють базу суто 

лінгвостилістичних, прагмастилістичних та лінгвосинергетичних студій.  

Практична цінність дисертації полягає в тому, що матеріали та результати 

дослідження можуть бути використані у навчальній роботі при викладанні курсів зі 

стилістики німецької мови (розділи «Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», 

«Мовностилістичні засоби виразності»), дискурсології (розділ «Жанри дискурсу»), а 

також у розробці та впровадженні спецкурсів з лінгвопрагматики (розділ «Художній 

текст у комунікативно-прагматичному аспекті») та лінгвосинергетики (розділ 

«Синергетика художнього дискурсу»); у навчально-методичній роботі при укладанні 

навчальних та методичних посібників, на практичних заняттях з німецької мови; в 

науково-дослідній роботі студентів та аспірантів.  

Апробація роботи. Основні положення та висновки було висвітлено на 

міжнародних наукових конференціях: «Мова і культура» (Київ, 2010), «Актуальні 

проблеми германської філології» (Чернівці, 2012), «Пріоритети германського та 
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романського мовознавства» (Луцьк, 2012), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації» (Острог, 2012), «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2013); всеукраїнських наукових конференціях: «Германістика у ХХІ 

столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика (Харків, 2012)»; регіональних 

науково-практичних конференціях: «Міжкультурна германістика в українському 

контексті» (Миколаїв, 2010-2012); міжвузівських конференціях: «Актуальні 

проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика викладання 

філологічних дисциплін» (Маріуполь, 2010); звітних конференціях: «Сучасні 

тенденції освіти» (Миколаїв, 2013); засіданнях кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови Запорізького національного університету (2015). 

Публікації. Проблематика дисертаційного дослідження відображена у 16 

публікаціях: 8 публікацій у фахових виданнях України, 1 зарубіжна публікація, 1 

стаття в колективній монографії, 6 доповідей на конференціях. Загальний обсяг 

публікацій складає 4,53 друкованих аркушів. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, списку джерел 

ілюстративного матеріалу, додатка. Загальний обсяг дисертації – 271 сторінка, із 

яких 209 сторінок – основний текст. Бібліографія містить 539 найменувань, список 

джерел ілюстративного матеріалу становить шість позицій.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, сформульовано 

мету та основні завдання роботи, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, 

розкрито теоретичне та практичне значення отриманих результатів, наведено 

відомості про апробацію положень дисертації, визначено лінгвістичні концепції, які 

складають теоретико-методологічну базу досліджень. 

 У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади прагмастилістичного 

дослідження німецькомовної новели» з метою вироблення власного підходу до 

вивчення німецькомовної новели проведено теоретичне обґрунтування дослідження, 

а саме: класифіковано й схарактеризовано основні напрями та аспекти студій новели, 

зокрема німецькомовної, визначено ступінь її дослідженості; систематизовано 

наукові погляди щодо визначення та кореляції понять жанру, тексту та дискурсу в 

аспекті лінгвостилістики; встановлено прагмастилістичні параметри тексту й 

дискурсу по відношенню до новели; окреслено можливості екстраполяції 

синергетичного підходу до розгляду німецькомовної новели в межах сучасної 

комунікативно-дискурсивної парадигми. 

Огляд наукових праць засвідчує відсутність ґрунтовних комплексних 

досліджень новели в суто лінгвістичному ракурсі. Поодинокі лінгвістичні розвідки 

німецькомовної новели позбавлені системності та мають здебільшого фрагментарний 

характер, однак вони створюють певну базу для нашого дослідження. З огляду на це 

невирішеним залишається питання щодо встановлення та аналізу 

лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних та синергетичних характеристик 

німецькомовної новели.  

Для нашого дослідження є релевантним питання співвідношення базових 

понять сучасної лінгвістичної парадигми «текст» і «дискурс». Переважає думка, що 
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поняття дискурсу є значно ширшим від тексту, який виступає лише частиною 

дискурсу, оскільки останній розуміють як мисленнєво-комунікативну діяльність, яка 

не лише включає в себе усну або фіксовану на письмі сукупність знаків (текст), а й 

ураховує вплив екстралінгвальних факторів.  

У реферованій дисертації новела визначається як художній тип тексту, 

відносно коротка реалістична авторська розповідь з усталеною композицією та чітко 

окресленою позицією оповідача; шляхом застосування композиційно-стилістичних 

елементів пуантованості, рамкової конструкції та прийомів контрасту й символізації 

в новелі відображаються особисті стосунки, вчинки та емоції невеликого кола 

персонажів; змістова композиція новели побудована як підготовка до несподіваної 

розв’язки описуваних подій.  

З позиції комунікативного підходу текст новели являє собою двобічну 

сутність: комунікативну взаємодію автора з читачем – зовнішня система комунікації 

та комунікативна взаємодія між персонажами – внутрішня система комунікації, 

зумовлена авторськими завданнями зовнішньої комунікації. Новела як комунікативна 

дія автора, що адресована потенційному читачу, характеризується трьохелементною 

структурою: акт ілокуції, акт локуції, акт перлокуції, кодованих і декодованих за 

рахунок знаків-кодів і знаків-сигналів. Прагмастилістичний ракурс дослідження 

німецькомовної новели забезпечується виявленням закономірностей організації 

авторського тексту, а також вивченням індивідуально-специфічного використання 

мовних засобів та їх комунікативної ефективності, які детерміновані прагматичними 

настановами та індивідуальними інтенціями адресанта. 

Загалом методика комплексного дослідження німецькомовної новели у 

лінгвостилістичному та лінгвопрагматичному аспектах дозволяє розглядати новелу 

як окремий тип дискурсу, який функціонує в рамках художнього дискурсу і 

спрямований на створення авторської суб’єктивної картини світу шляхом реалізації 

авторських мовленнєвих стратегій. Дискурс новели як комунікативна дія, що 

відображає взаємодію в системі «автор – читач», а також дискурсивну діяльність 

персонажів, має яскраво виражені прагматичні інтенції, зумовлені сформованою 

традицією типу тексту новели. Аналіз німецькомовної новели в рамках тематичної 

типології дискурсу демонструє, що більшість опрацьованих новел (76%) належить до 

опосередкованого буттєвого дискурсу, для якого є характерним аналогічний та 

символічний розвиток ідеї через оповідь. Решта новел (24%) вирізняються прямим 

буттєвим дискурсом, який відображає неочевидні події з життя людини.  

З лінгвосинергетичної точки зору новела є складною системою, процес 

самоорганізації якої відбувається шляхом опозиційної взаємодії між змістом 

атракторів і репеллерів, що володіють потенціалом розвитку та непередбачуваною 

поведінкою. Прагматика цієї опозиції забезпечується не лише інтенціями автора, від 

якого залежить вибір композиційної, мовленнєвої, стилістичної й тематичної системи 

тексту, а й екстралінгвальними факторами, характерними для певної доби, що 

дозволяє дослідити стиль німецькомовної новели в діахронії. 

У розділі 2 «Композиційно-стилістичні характеристики німецькомовної 

новели в аспекті прагматики тексту» здійснено аналіз композиційно-стилістичної 

структури німецькомовної новели та висвітлено її прагматичний потенціал, що надає 

дослідженню прагмастилістичного напрямку. Прийнята в дисертації концепція 
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композиції тексту побудована на органічному взаємозв’язку формальних, змістових і 

образних компонентів, що реалізуються в контамінації різних мовностилістичних 

елементів.  

Чотирьохрівнева система композиції має такі складники: 1) формальний рівень 

(зовнішня конструкція тексту); 2) формально-змістовий рівень (авторська манера 

зображення: архітектоніко-мовленнєві та композиційно-мовленнєві форми, чуже 

мовлення, стильові риси); 3) змістовий рівень (внутрішня структура тексту: сюжет, 

конфлікт, емоційний зміст); 4) образно-символічний рівень (виокремлення 

символічних художніх образів). Кожен рівень має своє прагматичне навантаження, 

зумовлене інтенційно-прагматичною природою тексту новели. Виходячи зі 

співвідношення «авторське / чуже» мовлення виокремлено типи композиційно-

стилістичної структури німецькомовної новели: 1) новели з переважальним 

діалогічним мовленням (24%); 2) новели з переважальним монологічним мовленням 

(29%); 3) новели з переважанням непрямої мови (9%); 4) новели з функціонуванням 

міні-діалогів (38%). 

Особливістю формальної структури тексту німецькомовної новели виступає 

рамкова конструкція. Вона фігурує в 53% новел, серед яких переважають новели з 

прямою мовою (78%), і найчастіше передається персоніфікованим оповідачем 

(54%). Рамкова конструкція має значний прагматичний потенціал, оскільки 

одночасно виступає каталізатором розвитку дії, додатковим характерологічним 

засобом і пояснювальним елементом, який розширює інформаційний зміст.  

Формально-змістовий рівень композиції німецькомовної новели забезпечується 

системою архітектоніко-мовленнєвих і композиційно-мовленнєвих форм. 

Архітектоніко-мовленнєві форми включають авторське та чуже мовлення. 

Функціонування авторського мовлення представлено аналітичним або / та емоційним 

різновидами. Аналітичний різновид реалізується у формі розгорнутих роздумів і 

функціонує в 24% новел. Емоційний різновид, який включає емоційно забарвлені 

елементи, трапляється в 19% німецькомовних новел. Наприклад, у новелі Г. Грасса 

«Im Krеbsgang» персональний оповідач Пауль звинувачує свою матір у тому, що 

вона залишилася живою і народила його: Dafür, Mutter, und weil Du mich geboren 

hast, als das Schiff sank, hasse ich Dich. Auch daß ich überlebte, ist mir in Schüben 

hassenswert geblieben, denn wenn Du, Mutter, wie tausend andere, als es «Rette sich, wer 

kann» hieß, hochschwanger über Bord gegangen… У цьому уривку емоційно 

забарвленими елементами є звертання персонажа до своєї матері. 

Частина німецькомовних новел (29%) вирізняються функціонуванням відразу 

двох вищезазначених різновидів авторського мовлення. Прагматична спрямованість 

авторського мовлення є високою за рахунок інформативного та емоційно-оцінного 

аспектів. Новели, в яких авторське мовлення слугує лише для передачі інформації, не 

відволікаючи увагу читача на аналітичні або емоційні відступи, складають 28%. 

Передача чужого мовлення в дискурсі німецькомовної новели відбувається за 

рахунок прямої мови – діалогічного, монологічного мовлення і міні-діалогів (85%) та 

непрямої мови (15%). Пряма мова має яскраво виражену комунікативно-естетичну 

функцію, яка дозволяє чітко простежити прагматичний аспект висловлювання. 

Непряма мова передає лише загальний зміст тексту, що сприяє виникненню 

враження деякої інтерпретації висловлювання.  
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У дискурсі німецькомовної новели непряма мова представлена предметно-

аналітичною або словесно-аналітичною модифікацією. Наприклад, словесно-

аналітична модифікація непрямої мови в новелі М. Вальзера «Ein fliehendes Pferd» 

виражена: 1) вставними словами, які вказують на спосіб словесного оформлення 

думки: Sabine sagte, daß Helmut ununterbrochen arbeite. Allerdings auf eine nicht jedem 

gleich begreifliche Weise. Er lese eben immerzu. Es sehe aus wie studieren. Sie halte es 

aber eher für Leben. Das heißt, es komme nichts heraus dabei. Vielleicht sei das sogar 

nicht einmal beabsichtigt. Er veränderte sich durch sein Lesen, das schon, 2) вигуками і 

частками з метою надання висловлюванню більшої експресивності: Ecco!; Helmut 

sagte, man könne ja auch am Land abwarten, bis der Sturm vorbei sei. Wahrscheinlich 

wäre doch das deutsche Ufer leichter zu erreichen, da der Wind ja aus Südwest komme, 

3) засобами виразності, які надають висловлюванню колоритності та самобутності: 

епітет (romantisch-bizzaren), парафраз (vierbeiniges Laster), просторіччя (ein spinnerter 

Hammel), порівняння (wie eine Pflanze in einem zu kleinen Topf). 

Предметно-аналітична модифікація виступає засобом для лінійного стилю 

передачі чужої мови, що дозволяє зберегти чітку дистанцію між авторським і чужим 

словом. Наприклад, у новелі Г. фон Кляйста «Die Marquise von O» непряма мова 

передається нагромадженням додаткових підрядних речень: Der Graf setzte sich, 

indem er die Hand der Dame fahrenließ, nieder, und sagte, daß er, durch die Umstände 

gezwungen, sich sehr kurz fassen müsse; daß er, tödlich durch die Brust geschossen nach 

P… gebracht worden wäre; daß er mehrere Monate daselbst an seinem Leben verzweifelt 

hätte; daß währenddessen die Frau Marquise sein einziger Gedanke gewesen wäre… З 

прагматичної точки зору більшу комунікативну спрямованість має словесно-

аналітична модифікація непрямої мови, оскільки дозволяє зберегти й передати 

виразність мовлення, відтворити емоційно-афективні елементи.  

Додаткове стилістичне та прагматичне навантаження має невласне-пряма мова, 

яка функціонує у 67% німецькомовних новел. Невласне-пряма мова фігурує у формі 

трьох розрядів. І розряд представлений низкою самостійних речень, як у новелі 

Ф. Кафки «Ein Landarzt»: …der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der 

sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus 

dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk 

angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zuviel wird. ІІ розряд 

відтворює сполучення кількох самостійних речень. Прикладом слугує уривок з 

новели Ф. Кафки «Ein Hungerkünstler»: Warum hatte diese Menge, die ihn so sehr zu 

bewundern vorgab, so wenig Geduld mit ihm; wenn er es aushielt, noch weiter zu hungern, 

warum wollte sie es nicht aushalten? ІІІ розряд характеризується вкрапленням окремих 

слів, як-от у новелі Ш. Цвайґа «Schachnovelle»: …ein BUCH! У німецькомовній 

новелі найбільш уживаними є розряди І (39%) і ІІ (39%).  

Система композиційно-мовленнєвих форм (КМФ) у німецькомовній новелі 

включає «повідомлення про події», «повідомлення про переживання», «динамічний 

опис», «статичний опис», «роздум». Розглянемо КМФ на матеріалі новели 

А. Шніцлера «Traumnovelle». У зав’язці новели присутній набір КМФ, що 

передається персонажами: 1) «повідомлення про події», побудоване на часовій формі 

Präteritum: Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon, du und ich, da ging er vorüber 

unten am Strand, ohne aufzublicken, und ich war beglückt, ihn zu sehen; 2) «повідомлення 
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про переживання» вирізняється вживанням прикметників і використанням Präteritum 

Konjunktiv: Was ist das doch für ein lieber, entzückender, junger Mensch, - er müßte jetzt 

nur ein Wort sprechen, freilich, das richtige müßte es sein, so käme ich zu ihm hinaus auf 

die Wiese und spazierte mit ihm...  

До новел з перевагою діалогічного мовлення, що зумовлює значне вживання 

КМФ «динамічний опис», який відтворює швидку зміну дій персонажів тексту, 

відноситься «Traumnovelle» А. Шніцлера: Fridolin fühlte sich beinahe glücklich, als er, 

von den Studenten gefolgt, von Bett zu Bett ging, Untersuchungen vornahm, Rezepte 

schrieb, mit Hilfsärzten und Wärterinnen sich fachlich besprach. Оскільки текст тяжіє до 

динамічної форми викладу, статичний опис майже відсутній. Мають місце лише 

поодинокі випадки присутності цієї КМФ: Rechts und links hingen Kostüme aller Art; 

auf der einen Seite Ritter, Knappen, Bauern, Jäger, Gelehrte, Orientalen, Narren, auf der 

anderen Hofdamen, Ritterfräulein, Bäuerinnen, Kammerzofen, Königinnen der Nacht. У 

цьому уривку статичний опис передається переліком іменників та асиндетоном. 

Репрезентантом авторської точки зору виступає КМФ «роздум», який певною 

мірою відображає життєві уявлення і переконання адресанта та сприяє найбільшому 

розкриттю змістово-концептуальної інформації. На відміну від КМФ «повідомлення» 

та «опис», КМФ «роздум» завдяки своїй експліцитності найбільш точно відображає 

ставлення автора до предмета висловлювання, що сприяє оптимальній реалізації 

таких текстових ознак, як прагматичність і комунікативність. У новелі А. Шніцлера 

КМФ «роздум» насичений окличними і риторично-питальними реченнями, що 

утворюють градацію: Soll ich mich mit einem betrunkenen Studenten herstellen, ich, ein 

Mann von fünfunddreißig Jahren, praktischer Arzt, verheiratet, Vater eines Kindes! – 

Kontrahage! Zeugen! Duell! Und am Ende wegen einer solchen dummen Rempelei einen 

Hieb in den Arm? Und für ein paar Wochen berufsunfähig?  –  Oder ein Auge heraus? 

Oder gar Blutvergiftung - ?  

КМФ «повідомлення про події» та «повідомлення про переживання» є 

характерними для всіх текстів німецькомовної новели. Новели з переважанням 

діалогічного мовлення та непрямої мови тяжіють до динамічної форми викладу, що 

обумовлює вживання КМФ «динамічний опис». Новели з функціонуванням міні-

діалогів завдяки своїй побудові майже на суцільному авторському мовленні та 

використанню КМФ «статичний опис» мають здебільшого статичну форму викладу. 

Монологічне мовлення в дискурсі німецькомовної новели передається двома 

шляхами: 1) за допомогою КМФ «повідомлення про події» та «повідомлення про 

переживання» (динамічна форма викладу); 2) за допомогою КМФ «статичний опис» і 

«роздум» (статична форма викладу). КМФ є прийомами текстобудови, які 

забезпечують семантичну, структурну та інтенціональну цілісність тексту. Вони 

свідомо відбираються автором з метою реалізації експліцитних та імпліцитних 

смислів у тексті, а також для досягнення оптимального впливу на читача.  

Аналіз внутрішньої структури тексту німецькомовної новели здійснено на рівні 

сюжету та складника конфлікту. Найбільш характерним для новели є зображення 

протистояння особистості та оточення і відтворення внутрішнього, психологічного 

конфлікту. Новели, що зображують боротьбу персонажа з навколишнім світом, 

побудовані переважно на субстанціальному конфлікті (85%) і мають адинамічний 

сюжет. До таких належать новели з переважальним монологічним мовленням і низка 
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новел з функціонуванням міні-діалогів. Новели, що відображають внутрішні 

протиріччя особистості, мають здебільшого локальний конфлікт (57%) і динамічний 

сюжет. До таких відносяться новели з переважанням непрямої мови і низка новел з 

функціонуванням міні-діалогів. Новели з переважанням діалогічного мовлення, як 

правило, містять у собі два типи конфлікту: один з вищезазначених типів конфлікту і 

конфлікт між персонажами. Такі новели мають динамічний сюжет і побудовані 

винятково на локальному конфлікті. Прагматичний потенціал новел з динамічним 

сюжетом є більш високим, оскільки смисли, закладені автором у тексті, мають 

яскраво виражений експліцитний характер. 

Прагматична спрямованість композиційних рівнів забезпечується інтенціями 

адресанта, від якого залежить вибір тематики та ідейного змісту, спосіб відтворення 

формальної будови тексту, а також відбір, комбінаторика і мовностилістичний спосіб 

представлення системи мовленнєвих форм і стильових рис.  

Композиційно-стилістична структура німецькомовної новели характеризується 

також певним набором стильових рис. Найбільш визначальними є такі: 

пуантованість, контрастність, символічність. Обґрунтовується присутність такого 

набору стильових рис при розгляді їх мовленнєвої реалізації у конкретних текстах 

новел. Наприклад, у новелі Т. Манна «Тоnio Kröger» стильова риса «пуантованість» 

виражена онімами: Da geschah dies auf einmal: Hans Hansen und Ingeborg Holm gingen 

durch den Saal. У цьому випадку до семантичного складу власних імен входить 

екстралінгвальний компонент. Оніми включають в себе відомості про об’єкт. Це 

сприяє реалізації афективного компоненту та уможливлює контамінацію 

лінгвістичного і прагматичного планів. Пуант являє собою несподіваний поворот 

сюжету, який унеможливлює реалізацію очікувань читача й нівелює вибудувану ним 

систему антиципацій (прогнозів щодо подальшого перебігу подій), створюючи тим 

самим «перешкоди» в системі декодування тексту адресатом.  

Стильова риса «контрастність» передає протиставлення, що може виражатися: 

а) у заголовку, б) в характеристиці персонажів, в) у розвитку образу персонажа. У 

новелі М. Вальзера «Ein fliehendes Pferd» представлена контрастна характеристика 

персонажів. У ролі антиподів виступають два «товариша» – мовчазний, замкнений в 

собі, байдужий до усього Хельмут і балакучий, активний Клаус. Головна опозиція 

полягає в їх ставленні до життя, у тому числі до подій, які вже давно минули: Ihn 

interessierte gerade die Abgestorbenheit des Vergangenen. Klaus Buch erzählzte offenbar 

das Vergangene am liebsten drastisch. Gibt es etwas, was weniger zusammenpaßt als 

Vergangenes und Drastisches? Bei Klaus Buch rollte es nur so von Tönen, Gerüchen, 

Geräuschen; das Vergangene wogte und dampfte, als sei es lebendiger als die 

Gegenwart… Helmut sah nur Fetzen, Löcher, Gebleichtes, Verebbtes, Vernichtetes.  

На мовностилістичному рівні для передачі поглядів Хельмута автор 

використовує нагромадження слів з негативною конотацією, які також виступають 

ситуативними синонімами (Abgestorbenheit, Fetzen, Löcher, Gebleichtes, Verebbtes, 

Vernichtetes). Для відображення світогляду Клауса використовується персоніфікація 

та порівняння (das Vergangene wogte und dampfte, als sei es lebendiger als die 

Gegenwart). Посилення змістового протиставлення уможливлюється завдяки 

широкому використанню асиндетону (von Tönen, Gerüchen, Geräuschen; Fetzen, 

Löcher, Gebleichtes, Verebbtes, Vernichtetes), ситуативних антонімів (die 
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Abgestorbenheit / am liebsten drastisch; von Tönen, Gerüchen, Geräuschen / Fetzen, 

Löcher, Gebleichtes, Verebbtes, Vernichtetes) та риторичному питанню, що містить 

протиставлення (Gibt es etwas, was weniger zusammenpaßt als Vergangenes und 

Drastisches?). 

 Стильова риса «символічність» забезпечується виокремленням експліцитного 

або імпліцитного символу в тексті німецькомовної новели. У новелі М. Вальзера «Ein 

fliehendes Pferd» символом виступає кінь. Тут має місце приховане порівняння, 

оскільки кінь символізує одного з персонажів новели – Клауса Буха. Складність 

виявлення символу полягає в існуванні його в глибокому підтексті. Компонентом 

тексту, який сприяє розкриттю символу слугує заголовок новели, що підкреслює 

прямий асоціативний зв’язок між персонажем та конем.  

Стильова риса «символічність» репрезентує образно-символічний рівень 

німецькомовної новели, тоді як пуантованість і контрастність характеризують 

формально-змістовий рівень композиції. У дискурсі новели стильові риси є 

важливими стилетвірними факторами, які обумовлюють відбір і комбінаторику 

мовностилістичних засобів. З прагматичної точки зору стильові риси є засобами 

вираження інтенцій та настанов адресанта, а отже і засобами впливу на читача. 

Розділ 3 «Мовностилістичні та прагматичні характеристики 

німецькомовної новели» присвячено розгляду опозиції текстових категорій 

фактуальності та оцінності як основи для функціонування емоційно забарвленої 

лексики: лексико-стилістичних і синтаксично-стилістичних засобів виразності, а 

також їх прагматичного потенціалу.  

Загальним стилістичним фоном у дискурсі німецькомовної новели виступає 

змістово-фактуальна інформація, яка передбачає вживання лексичних одиниць у їх 

денотативному значенні. Основою змістово-фактуальної інформації є нейтральна 

лексика, на тлі якої функціонують емоційні та оцінні елементи, внаслідок чого слово 

набуває додаткових стилістичних конотацій. Позитивні емоційно-оцінні елементи 

забезпечуються використанням бомбасту, розмовної лексики з позитивною 

конотацією, що відображає дружні стосунки, а також лексикою з релігійним 

відтінком, у якій має місце звернення до Бога, прохання щодо захисту й удачі. 

Негативно забарвлені емоційно-оцінні елементи проявляються при вживанні мовних 

одиниць з іронічним, зневажливим, презирливим відтінком. Їх функціонування 

простежується при використанні просторічної лексики, вульгаризмів, а також 

фамільярної, обсценної і лайливої лексики. Емоційно забарвлені елементи тексту 

реалізують функцію впливу, тому мають значний прагматичний потенціал. 

На тлі нейтрального стилю, який забезпечується викладом змістово-

фактуальної інформації, особливо помітним є функціонування лінгвостилістичних 

засобів виразності, які забезпечують експресивність тексту новели. Лексико-

стилістичні засоби виразності представлені системою тропів. Кількісний підрахунок 

частоти їх уживання в корпусі досліджених німецькомовних новел (100%) має такий 

вигляд: оцінні та описові епітети – 100%, метафоричне порівняння – 95%, метафора 

та парафраз – 79%, персоніфікація – 74%, пряме порівняння – 68%, метонімія – 63%, 

синекдоха – 58%, синестезія – 53%, оксюморон і парадокс – 16%, постійні й 

тавтологічні епітети – 5%. Завдяки асоціативному зв’язку лексико-стилістичні засоби 

насичують текст новели виразними образами, які міцно закарбовуються в пам’яті 
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адресата і виступають своєрідним інструментом впливу чи навіть маніпулювання 

свідомістю читача.  

Система синтаксично-стилістичних засобів виразності в дискурсі новели 

представлена фігурами стилістичного синтаксису з особливим розташуванням слів і 

фігурами стилістичного синтаксису з порушенням правил побудови тексту. 

Результати кількісного підрахунку частоти вживання фігур стилістичного синтаксису 

з особливим розташуванням слів в опрацьованих текстах німецькомовної новели 

(100%) мають такий вигляд: синтаксичний і семантичний паралелізм, анафоричний 

та епіфоричний повтори – 100%, інверсія – 84%, дистантний повтор – 63%, 

константний повтор – 47%, асиндетон – 32%, зевгма – 26%, полісиндетон та хіазм – 

16%. Частотність уживання фігур стилістичного синтаксису з порушенням правил 

побудови тексту така: транспозиція – 95%, еліпс – 79%, парантеза – 63%, 

замовчування та апозиопезис – 21%, парцеляція – 5%. Використання синтаксично-

стилістичних засобів виразності в дискурсі новели підсилює емоційність і 

експресивність викладу, завдяки чому реалізуються функції виокремлення та 

посилення; а також слугує прийомами стилізації розмовного мовлення. 

Для німецькомовної новели характерне використання типів висунення – 

способів формальної організації тексту, які фокусують увагу читача на певних 

елементах повідомлення і встановлюють семантично релевантні відношення між 

елементами одного або різних рівнів. До таких типів висунення належать ошукане 

очікування – порушення передбачуваності, конвергенція – нагромадження 

стилістичних прийомів в одному місці та зчеплення – прояв подібних елементів у 

схожих позиціях. Типи висунення обумовлюють експресивну й актуалізуючу 

функцію в тексті, мають прагматичну значимість завдяки різним способам впливу на 

адресата. Їх вибір визначається інтенціями і стратегіями автора.  

Прикладом використання ошуканого очікування є фрагмент з новели 

Г. ф. Кляйста «Die Marquise von О»: In M..., einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, 

ließ die verwitwete Marquise von O, eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von 

mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitung bekanntmachen, daß sie, ohne ihr 

Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären 

würde, sich melden solle; und daß sie, aus Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu 

heiraten. У цьому уривку ефект несподіваності виникає внаслідок порушення 

логічної смислової послідовності. Характеристика персонажа налаштовує читача на 

знайомство з високодуховною особистістю. Поведінка маркізи є відхиленням від 

етичних норм. Читач не очікує, що така особа може потрапити в подібну ситуацію.  

У німецькомовній новелі типи висунення «зчеплення» та «конвергенція» 

трапляються в одній синтаксичній єдності – реченні. Прикладом слугує уривок з 

новели Т. Манна «Tonio Kröger»: Sie werden pathetisch, Sie werden sentimental, etwas 

Schwerfälliges, Täppisch-Ernstes, Unbeherrschtes, Unironisches, Ungewürztes, 

Langweiliges, Banales entsteht unter Ihren Händen, und nichts als Gleichgültigkeit bei den 

Leuten, nichts als Enttäuschung und Jammer bei Ihnen selbst ist das Ende…  

«Зчеплення» як тип висунення виражений синтаксичним (Sie werden pathetisch, 

Sie werden sentimental – однакова синтаксична побудова відрізків речення) і 

семантичним паралелізмом (pathetisch, sentimental – ситуативні синоніми). 

Семантичний паралелізм функціонує у великій кількості синонімів, які представлені 
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субстантивованими іменниками (Schwerfälliges, Täppisch-Ernstes, Unbeherrschtes, 

Unironisches, Ungewürztes, Langweiliges, Banales). Конвергенція виражається через 

асиндетон, епіфору (Schwerfälliges, Täppisch-Ernstes, Unbeherrschtes, Unironisches, 

Ungewürztes, Langweiliges, Banales), анафору (Unbeherrschtes, Unironisches, 

Ungewürztes); має місце злиття двох слів з метою посилення якості ознаки (Täppisch-

Ernstes); метонімія (entsteht unter Ihren Händen – зв’язок між дією і знаряддям цієї 

дії). У кінці речення знову наявний паралелізм синтаксичний (und nichts als 

Gleichgültigkeit bei den Leuten, nichts als Enttäuschung und Jammer bei Ihnen selbst ist 

das Ende – однакова синтаксична побудова відрізків речення) і семантичний 

(Gleichgültigkeit, Enttäuschung, Jammer – ситуативні синоніми). Експресивність 

зображення стану смутку та розчарування передається за рахунок накопичення 

іменників, близьких за своїм денотативним значенням. 

Німецькомовна новела належить до наративного типу дискурсу, для якого  

характерні не лише сувора передача інформації та зображення фактів, а й оцінювання 

та коментування відтворюваних подій, що підкреслює опозицію фактуальності та 

оцінності в дискурсі новели. Прояв власне авторських емоцій сприяє реалізації 

категорії емотивності. У дискурсі німецькомовної новели для передачі емоцій 

авторами використовуються такі стратегії:  

1. Репрезентативно-іконічна стратегія (РІС) функціонує у 68% новел і 

передбачає зображення фактів і подій шляхом використання іконічних 

комунікативних елементів, а саме: графічних засобів (курсив, дефісація, вживання 

великих літер, написання слів разом) і синтаксичних виокремлень (повтор, 

парцеляція, замовчування, апозиопезис, знак оклику, вживання іншомовних слів).  

2. Репрезентативно-символічна стратегія (РСС) трапляється в 42% новел і 

слугує для передачі емоцій шляхом опису зовнішності та оточення персонажа. Для 

РСС характерне функціонування таких емотивів, як епітети, персоніфікація, 

синестезія, асиндетон, слова одного семантичного поля, стилістична та ситуативна 

синонімія, синтаксичний паралелізм.  

3. Стратегія об’єктно-аналітичного наративу (СОАН) характерна для 43% 

новел і уможливлює пряму номінацію емоцій, коли зазначається, що подумав та що 

відчув персонаж. Категорія автора характеризується значним рівнем абстрагізації, з 

оповіді вилучається авторська оцінка і коментар.  

4. Стратегія суб’єктно-аналітичного наративу (ССАН) фігурує у 57% новел і 

завдяки авторському коментуванню й оцінці подій відображає суб’єктивну авторську 

картину світу.  

Прикладом реалізації ССАН у дискурсі німецькомовної новели слугує уривок з 

новели К. Ф. Мейера «Die Hochzeit des Mönchs»: “Hündin!“ schrie sie und schlug – in 

Antiopes Angesicht; denn das verzweifelnde und beherzte Mädchen hatte sich vor die 

Mutter geworfen. Antiope stieß einen Laut aus, der den Saal und alle Herzen erschütterte. 

Цей фрагмент вирізняється введенням зниженого елементу (Hündin!), що належить 

до обсценної лексики й виражає спонтанну реакцію на неочікувану неприємну 

ситуацію. Експресивність посилюється за рахунок авторського коментаря з 

дієсловами, що мають у своєму змісті сему негативних відчуттів (schrie / schlug). 

Завдяки характеристиці Антіопи (das verzweifelnde und beherzte Mädchen) є 

очевидною суб’єктивно-авторська прихильність до дівчини, яка заступилася за свою 
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матір. Це підкреслює наступне речення, в якому крик Антіопи знаходить відгук і в 

присутніх. Для передачі цього автор ужив синекдоху (Saal) і метонімію (alle Herzen). 

У наведеному уривку також наявне вкраплення репрезентативно-іконічної стратегії: 

знак оклику й авторське тире, які мають актуалізуюче навантаження. 

Комунікативні стратегії складають мовленнєвий рівень тексту й 

забезпечуються набором мовностилістичних засобів, необхідних для кодування 

емотивного змісту. З прагматичної точки зору авторські стратегії уможливлюють 

реалізацію низки важливих функцій у тексті. Основною функцією СОАН є передача 

інформації. Вживання РСС обумовлює описово-характеорологічну функцію. 

Виокремлювальне і актуалізуюче навантаження має РІС, оскільки свідомо підводить 

адресата до більш ретельного розгляду окремих елементів тексту. Найбільш 

прагматичний потенціал має ССАН, оскільки максимально враховує фактор 

адресованості мовлення й зумовлює оцінну, регулятивну та концептуальну функції в 

дискурсі новели.  

Аналіз німецькомовної новели у лінгвосинергетичному аспекті дозволяє 

досягти більш високого рівня узагальнення та абстрагування при дослідженні 

дискурсу новели в діахронії. Комплексний розгляд прагмастилістичних 

характеристик, ідей системності та самоорганізації дозволяє дослідити новелу як 

синергетичну систему, що складається з багатьох взаємодіючих елементів, що мають 

потенціал розвитку та непередбачувану поведінку.  

Систему синергетичних факторів, що реалізуються на рівні тексту та слугують 

для самоорганізації дискурсу німецькомовної новели, відтворено так: фактор 

суперечливості представлений типом конфлікту; фактор нелінійності – рамковою 

конструкцією; фактор ієрархічності забезпечується системою композиції; здатність 

рівнів моделювати один одного та середовище проявляється в кореляції 

композиційно-стилістичної будови тексту з системою мовностилістичних засобів; 

власне текст новели реалізує фактори відкритості та дисипативності; текстовий 

прийом пуанту уможливлює фактор спонтанності; лексичне забезпечення тексту 

впливає на фактор емерджентності; ідейний зміст і тематика тексту обумовлюють 

фактор фрактальності. Синергетичний механізм дослідження факторів 

самоорганізації німецькомовної новели забезпечує реалізацію низки текстових 

категорій у дискурсі новели: інформативність, темпоральність, системність, 

зв’язність, прагматична спрямованість (табл. 1). 
Таблиця 1 

Система факторів самоорганізації німецькомовної новели та їх текстова реалізація 

Синергетичний 

фактор 

Синергетична сутність Репрезентація в дискурсі 

німецькомовної новели 

Реалізація текстової 

категорії 

Суперечливість Об’єднання в єдине гармонійне 

ціле опозиційних домінант 

Тип конфлікту  

 

Категорія 

інформативності 

Нелінійність  Протиставлення «порядок – хаос» Рамкова конструкція 

 

Категорія темпоральності: 

проспекція і ретроспекція,  

категорія локальності 

Ієрархічність Підпорядкованість локальних і 

глобальних засобів єдиній цілі 

Рівні композиції 

 

Категорія системності 

 

Здатність рівнів 

моделювати  

один одного та 

середовище 

Індивідуальна та колективна 

взаємодія підсистем та їх об’єктів 

(атракторів та репелерів) 

Композиційно-стилістична 

будова тексту, система 

мовностилістичних засобів 

Текстотвірна категорія 
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Відкритість і 

дисипативність 

Взаємодія системи з оточенням, 

обмін інформацією 

Власне текст новели 

 

Категорія прагматичної 

спрямованості 

Спонтанність Вихід за рамки передбачуваних 

законів стану, випадкові хаотичні 

коливання (флуктуації) 

Пуант Категорія когезії 

Емерджентність Додаткові конотації лексем, 

обумовлені контекстом 

Лексичне забезпечення тексту  Категорія когерентності 

Фрактальність Можливості та способи розвитку 

системи 

Ідейний зміст, тематика 

тексту 

Категорія попереднього 

знання  

Знання типологічних особливостей тексту німецькомовної новели та 

механізмів її самоорганізації дозволяють простежити еволюцію дискурсу новели та 

виокремити її еволюційно-стилістичні моделі. В основі системно-синергетичного 

аналізу знаходиться процес конкурентної взаємодії змісту атракторів і репеллерів, які 

охоплюють ідейний, мовленнєвий, стильовий і композиційний рівні. Прагматика 

вивчення німецькомовної новели в синергетичному ракурсі визначається не лише 

авторськими інтенціями та мовною картиною світу, а й історичними та соціальними 

умовами функціонування новели в певну епоху. Еволюційно-стилістичні моделі 

німецькомовної новели відображені в табл. 2, 3, 4:  
Таблиця 2 

Еволюційно-стилістична модель німецькомовної новели першої половини ХІХ століття 

Тематичні атрактори Стильові атрактори Стильові прийоми  Стильові риси (репелери) 

Філософські істини, 

утвердження моралі; 

всевладдя випадковості  

Переважальне 

монологічне мовлення на 

тлі авторської мови 

Символізм Символічність 

Фантастичність 

зображуваних подій 

Аукторіальний оповідач Аналітичне авторське 

мовлення 

Рамкова конструкція 

Динамічний сюжет, 

локальний конфлікт 

Персоніфікований 

оповідач 

Експліцитна мораль Контраст у розвитку образу 

персонажа 

Внутрішній конфлікт; 

конфлікт між персонажами 

Стратегія суб’єктно-

аналітичного наративу 

Дидактизм Пуантованість 

Таблиця 3 

Еволюційно-стилістична модель німецькомовної новели другої половини ХІХ століття 

Тематичні атрактори Стильові атрактори Стильові прийоми Стильові риси (репелери) 

Відтворення життя однієї 

людини; культ дому, сім’ї, 

побутописання 

Переважальне діалогічне 

мовлення на тлі 

авторської мови 

Аналітичне і емоційне 

авторське мовлення 

Рамкова конструкція 

Зображення подій 

реального життя 

Аукторіальний оповідач  Експліцитна мораль Контраст образів 

персонажів 

Динамічний сюжет, 

локальний конфлікт 

Персоніфікований 

оповідач  

Дидактизм  Пуантованість 

Протистояння персонажа й 

побуту, особистості та 

оточення; конфлікт між 

персонажами 

Стратегія суб’єктно-

аналітичного наративу 

  

Таблиця 4 

Еволюційно-стилістична модель німецькомовної новели ХХ-го століття 

Тематичні атрактори Сстильові атрактори Стильові прийоми Стильові риси (репелери) 

Зображення протиріч 

внутрішнього світу людини 

Наявність міні-діалогів на 

тлі авторської мови 

Символізм Символічність 

Змішання реальності та 

сновидінь до рівня 

нерозрізненості 

Уживання невласне-

прямої мови 

Відсутність аналітичних 

або емоційних елементів 

авторського мовлення  

Пуантованість 

Адинамічний сюжет, 

субстанціальний конфлікт 

Аукторіальний оповідач  Аналітичне та емоційне 

авторське мовлення 

 

Протистояння персонажа й 

побуту, особистості та 

оточення; внутрішній, 

психологічний конфлікт 

Стратегія об’єктно-

аналітичного наративу 

Імпліцитна мораль  
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ВИСНОВКИ 

В основу дослідження німецькомовної новели покладено ідею системного 

взаємозв’язку лінгвостилістичного, лінгвопрагматичного та синергетичного аспектів, 

що уможливлює комплексний аналіз композиційно-стилістичних, 

мовностилістичних, комунікативно-прагматичних характеристик і синергетичних 

механізмів німецькомовної новели. Лінгвостилістична система німецькомовної 

новели включає передусім її композицію, що являє собою єдність формальних, 

змістових і образних елементів структури тексту, на рівні якої відбувається 

реалізація мовностилістичних засобів. Кореляція авторського й чужого мовлення 

дозволяє виокремити типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної 

новели, кожен з яких забезпечується власним набором архітектоніко-мовленнєвих та 

композиційно-мовленнєвих форм, вирізняється певним типом сюжету й конфлікту, 

співвідноситься із системою стильових рис і є прагматично обумовленим. 

Співвідношення «авторське / чуже» мовлення зумовлює опозицію 

«динамічність / статичність» у дискурсі новели. Для новел з перевагою діалогічного 

мовлення та непрямої мови характерне вживання КМФ «динамічний опис». Новели з 

функціонуванням міні-діалогів вирізняються вживанням КМФ «статичний опис». 

Новели з монологічним мовленням мають динамічну форму викладу в разі вживання 

КМФ «повідомлення про події» та «повідомлення про переживання» або ж статичну 

форму викладу за рахунок КМФ «статичний опис» і «роздум». Текст новели 

вирізняється набором стильових рис, які реалізуються за рахунок відбору лексико-

синтаксичних засобів, у тому числі засобів виразності та стилістичних прийомів. Для 

німецькомовної новели є характерним: 1) виокремлення експліцитного / 

імпліцитного символу (стильова риса «символічність»), 2) несподіваний поворот 

сюжету (стильова риса «пуантованість»), 3) протиставлення в системі образів 

персонажів або в розвитку образу персонажа (стильова риса «контрастність»). 

Перевага віддається тим композиційним компонентам та структурам, які 

вирізняються найбільшою комунікативною спрямованістю. Це сприяє реалізації 

авторських інтенцій, що виконують прагматичну функцію впливу, а також 

виробленню авторської манери зображення. 

Основою аналізу мовностилістичних засобів у дискурсі німецькомовної новели 

є передусім опозиція текстових категорій фактуальності та оцінності. Змістово-

фактуальна інформація завдяки своїй експліцитності забезпечує лінійне розгортання 

тексту, спрощує процес сприйняття адресатом закодованої в ньому інформації й 

виступає своєрідним фоном для функціонування емоційно та оцінно забарвленої 

лексики, яка може мати позитивну або негативну стилістичну конотацію і завдяки 

цьому слугує ефективним засобом вираження особистого ставлення автора тексту до 

об’єктів зображення. На тлі змістово-фактуальної інформації, яка передбачає 

нейтральний стиль викладу, виявляються мовностилістичні засоби виразності. На 

лексичному рівні вони представлені системою тропів, серед яких найпоширенішими 

у новелі є описові та оцінні епітети, метафоричне порівняння, метафора, парафраз. 

Лексико-стилістичні засоби виразності сприяють інтенсифікації ознаки 

зображуваного об’єкту і тим самим слугують розкриттю авторської позиції.  
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Вираженню додаткового змісту, що не сформований прямими лексичними 

засобами, сприяє система синтаксично-стилістичних прийомів, яка надає тексту 

новели емоційно-експресивного забарвлення й актуалізує увагу адресата. Найчастіше 

в новелі функціонують синтаксичний і семантичний паралелізм, анафоричний та 

епіфоричний повтори, інверсія, транспозиція, еліпс. Аналіз засобів виразності 

засвідчує активне використання авторами німецькомовних новел прийомів цілісної 

організації тексту – типів висунення, як-от: конвергенції, зчеплення, ошуканого 

очікування. Ці види концентрації засобів експресивності забезпечують реалізацію 

низки текстових категорій і виступають яскравими авторсько-суб’єктивними 

засобами, що слугують для актуалізації авторських смислів і прагматичних намірів.  

Лінгвопрагматичний ракурс дослідження німецькомовної новели дозволяє 

розглядати її як форму комунікації з урахуванням структурно-семантичних і 

прагматичних параметрів. Новела становить окремий тип тексту й дискурсу, який 

функціонує в системі художнього дискурсу і спрямований на створення авторської 

суб’єктивної картини світу шляхом реалізації авторських мовленнєвих стратегій. 

Критерієм дослідження прагматичного потенціалу німецькомовної новели є 

емотивно-експресивний аспект, який слугує для формування додаткових смислів і 

конотацій та дозволяє виокремити в дискурсі новели авторські стратегії передачі 

емоцій: репрезентативно-іконічну, репрезентативно-символічну, стратегію об’єктно-

аналітичного наративу, стратегію суб’єктно-аналітичного наративу. Комунікативні 

стратегії складають мовленнєвий рівень тексту новели і забезпечуються набором 

мовностилістичних засобів, необхідних для кодування емотивного змісту; їх 

прагматична спрямованість зумовлена самовираженням та інтенціями адресанта. 

У лінгвосинергетичному аспекті німецькомовна новела є складною системою, 

що має власні механізми самоорганізації, які перебувають у тісному взаємозв’язку з 

компонентами тексту новели та реалізацією текстових категорій. Самоорганізація 

дискурсу німецькомовної новели полягає в кореляції тематичних, ідейних, стильових 

і мовностилістичних елементів тексту. Самоорганізація лексичного рівня 

забезпечується опозицією текстових категорій фактуальності та оцінності; 

мовностилістичного рівня – взаємодією між прагматичними намірами автора та 

системою засобів виразності.  

Сутність синергетичного підходу в дослідженні стилю німецькомовної новели 

в діахронії полягає в поєднанні ідей системності та еволюції, що дозволяє 

простежити трансформації в конкурентній взаємодії атракторів і репелерів під 

впливом історичних та соціальних змін, виокремити основні тенденції розвитку 

дискурсу німецькомовної новели впродовж століть. Ураховуючи історичний та 

соціальний аспекти, запропоновано періодизацію еволюції стилю німецькомовної 

новели та виокремлено її еволюційно-стилістичні моделі: першої половини ХІХ 

століття, другої половини ХІХ століття, ХХ століття. Для кожної моделі характерний 

власний набір тематичних, стильових, мовленнєвих і композиційних факторів. 

Прагматичний ракурс дослідження німецькомовної новели в синергетичному аспекті 

забезпечується цілями та інтенціями, мовленнєвими стратегіями й настановами 

адресанта. Формування авторської картини світу відбувається під впливом 

екстралінгвальних чинників –  історичних і соціальних умов, характерних для 

розвитку суспільства певної доби.  
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Напрями подальшого дослідження вбачаємо в розкритті когнітивних 

характеристик німецькомовної новели, аналізі її концептосфери, концептуальних 

механізмів і когнітивних операцій. Перспективним видається вивчення ідіостилю 

окремих авторів німецькомовної новели в єдності лінгвостилістичного, 

прагматичного та синергетичного аспектів.  
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АНОТАЦІЯ 

 Чередниченко В. П. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної 

новели. – Рукопис.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню композиційно-

стилістичних, мовностилістичних, комунікативно-прагматичних характеристик та 

синергетичних параметрів німецькомовної новели в їх органічній єдності. Визначено 

лінгвістичний статус німецькомовної новели як типу тексту, що функціонує в рамках 

художнього дискурсу. Виокремлено типи композиційно-стилістичної структури 

німецькомовної новели на основі кореляції авторського та чужого мовлення.  

У контексті суто лінгвостилістичного та прагмастилістичного аналізу 

висвітлено композиційно-стилістичну структуру німецькомовної новели: 

архітектоніко-мовленнєві та композиційно-мовленнєві форми, чуже мовлення, 

стильові риси. Аналіз рівнів композиції новели здійснено з урахуванням їх 

прагматичної спрямованості. Дослідження системи мовностилістичних засобів 

виразності проведено на тлі опозиційної взаємодії текстових категорій фактуальності 

та оцінності. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження німецькомовної 

новели забезпечується вивченням текстової категорії емотивності. Виведено 
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класифікацію стратегій передачі емоцій у дискурсі новели, описано їх мовленнєву 

реалізацію та прагматичне навантаження. 

Встановлено, що самоорганізація дискурсу новели відбувається за рахунок 

конкурентної взаємодії змісту атракторів і репелерів, які охоплюють ідейний, 

мовленнєвий, стильовий і композиційний рівні. З метою дослідження дискурсу 

новели в діахронії виокремлено еволюційно-стилістичні моделі німецькомовної 

новели. Прагматика вивчення новели в синергетичному ракурсі забезпечується 

авторською мовною картиною світу та екстралінгвальними факторами.  

Ключові слова: німецькомовна новела, дискурс, композиційно-стилістична 

структура, стильова риса, фактуальність, оцінність, типи висунення, емотивність, 

мовленнєва стратегія, самоорганізація, еволюційно-стилістична модель.  

 

АННОТАЦИЯ 

 Чередниченко В. П. Прагмастилистические характеристики 

немецкоязычной новеллы. – Рукопись.  

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2016. 

 Диссертация посвящена комплексному исследованию лингвостилистических и 

коммуникативно-прагматических характеристик, а также синергетических 

параметров немецкоязычной новеллы. Определен лингвистический статус 

немецкоязычной новеллы как типа текста, который функционирует в рамках 

художественного дискурса. Выведены типы композиционно-стилистической 

структуры немецкоязычной новеллы на основе корреляции авторской и чужой речи. 

 В контексте собственно лингвостилистического и прагмастилистического 

анализа исследована композиционно-стилистическая структура немецкоязычной 

новеллы: архитектонико-речевые и композиционно-речевые формы, виды чужой 

речи, стилевые черты. Анализ уровней композиции новеллы осуществлен с учетом 

их прагматической направленности. Исследование системы средств выразительности 

проводилось на фоне оппозиционного взаимодействия текстовых категорий 

фактуальности и оценочности. Коммуникативно-прагматический аспект 

исследования немецкоязычной новеллы основывается на изучении текстовой 

категории эмотивности. Выведена классификация стратегий передачи эмоций в 

дискурсе новеллы, описана их речевая реализация и прагматическая нагрузка. 

 Установлено, что самоорганизация дискурса новеллы происходит за счет 

конкурентного взаимодействия содержания аттракторов и репеллеров, которые 

отображают идейный, речевой, стилевой и композиционный уровни. С целью 

исследования дискурса новеллы в диахронии выведены ее эволюционно-

стилистические модели. Прагматика изучения немецкоязычной новеллы в 

синергетическом ракурсе обеспечивается авторской языковой картиной мира и 

экстралингвистическими факторами. 

 Ключевые слова: немецкоязычная новелла, дискурс, композиционно-

стилистическая структура, стилевая черта, фактуальность, оценочность, типы 

выдвижения, эмотивность, речевая стратегия, самоорганизация, эволюционно-

стилистическая модель. 
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SUMMARY 

Cherednichenko V. P. Pragma-Stylistic Characteristics of the German- 

Language Novel. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate’s Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

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

The dissertation focuses on the integrated study of compositional, stylistic, pragmatic 

characteristics and synergetic parameters of the German-language novel in their organic 

unity. The linguistic status of the German-language novel as a text type, which functions in 

the art discourse was determined. Types of compositional and stylistic structure of the 

German-language novel on the basis of correlation of the author’s and someone’s speech 

were separated. 

The compositional and stylistic structure of the German-language novel was 

elucidated in the context of pragmatic and stylistic analysis: architectonic and 

compositional forms of speech, types of speech, stylistic features. The analysis of the novel 

composition levels occurred while considering their pragmatic orientation. The form of 

speech, on the background of which the implementation of someone’s speech in the 

discourse of the German-language novel takes place – is the author’s speech, functioning of 

which is represented by analytical or / and emotional forms. Someone’s speech functions in 

the form of direct speech: dialogical, monological speech and mini-dialogues; indirect and 

free indirect speech. The basic set of characteristic features of the German-language novel 

is shown in realization of stylistic features of symbolism, pointe, contrast.  

Research of the system of lingou-stylistic means of expression is held on the 

background of oppositional interaction of text categories of factuality and evaluativity. The 

basis of meaningful factual information is neutral vocabulary deprived of emotionality. The 

functioning of emotionally charged elements on the background of neutral vocabulary is 

possible thanks to the use of lexemes with positive and negative evaluative connotation. 

Coherence of the text level of the German-language novel is provided by techniques of 

holistic organization of the text – types of nomination, which are formed on the basis of 

different stylistic techniques and include different ways of information representation. 

Pragmatic aspect of the research of the German-language novel is provided by study of 

such text category as emotivity. The classification of emotions’ transferring strategies in the 

discourse of the German-language novel was output, their speech implementation and 

pragmatic load. 

The self-organization of the discourse of the German-language novel occurred by 

competitive interaction of the attractors’ and repellers’ content, which embrace ideological, 

speech, stylistic and compositional levels. The self-organization of the lexical level is 

provided by the opposition of text categories of factuality and evaluativity. The self-

organization of the linguo-stylistic level is shown in interaction between author’s pragmatic 

intentions and the system of linguo-stylistic means of expression. Evolutionary stylistic 

models of the German-language novel were separated to study the discourse of the German-

language novel in diachrony. Pragmatics of studying the German-language novel in 

synergetic aspect is provided by the author’s language world and extralingual factors. 

Key words: the German-language novel, discourse, compositional and stylistic 

structure, stylistic feature, factuality, evaluativity, types of foregrounding, emotivity, 

speech strategy, self-organization, evolutionary stylistic model. 
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