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ВСТУП 

 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню афективного 

внутрішнього мовлення (АВМ) у протагоністів німецькомовних творів ХХ 

століття, в епоху модернізму та постмодернізму – літературних напрямів, 

домінантних у австрійській та німецькій літературі цього часового періоду. 

Основу АВМ становить внутрішнє мовлення (ВМ), яке за певних 

емоціогенних обставин відбиває найпотужніший емоційний вияв – афект у 

внутрішньомовленнєвій діяльності мовця, що є підґрунтям для дослідження АВМ 

у психолінгвістичному аспекті, характерному для лінгвістичної науки 

(Т.В.Ахутіна, [73, с.101], Б.Ф. Баєв [14, с.52-53],  Л.С.Виготський [37, 310-311], 

М.І. Жинкін [62, с.35-36], О.Р.Лурія [113, с. 205-206], Дж.Міллер [120, с.155-156], 

Б.Хьоле [197, с.12-13], О.М. Шахнарович [20, с. 9]). Такий інтерес до ВМ цілком 

зрозумілий, бо мовлення «про себе», звернене суб’єктом до самого себе, являє 

собою «експериментальний полігон», на якому формується його неповторне 

внутрішнє Я [107, с. 100], яке функціонує у ролі персоніфікованого оповідача і є 

невід’ємною складовою у процесі побудови ЗМ [38, с. 143].  

Дослідження прояву афекту ВМ ґрунтується на вивченні емоційного стану 

мовця. Емоції відбивають ставлення людини до об’єктивної дійсності, до її уявної 

нереальності, до виокремлення себе як особистості в соціумі. Емоції виражають 

психічний стан індивіда і за екстремальних умов провокують АВМ [76, с. 8]. 

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 
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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, 

етнолінгвістичні, дискурсивні та лінгвопедагогічні аспекти» (державний 

реєстраційний номер 0108U000355) та «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 
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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 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-
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інтерпретаційний аналіз – для визначення мовностилістичних засобів, що 

формують афективне внутрішнє; 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, 
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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. 

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,      

2013 р.), 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ 

 

У розділі  розглянуто дослідження ВМ і АВМ у психолінгвістичному 

аспекті на основі  базових міждисциплінарних наукових розвідок, визначено 

інтегральний статус ВМ і АВМ у науковому обігу, що обумовлює залучення при 

їх вивченні як лінгвальних, так і екстралінгвальних факторів; систематизовано 

наукові позиції щодо ВМ і АВМ; розглянуто функціонування АВМ у малій та 

великій жанровій формі; окреслено методи і методики вивчення 

внутрішньомовленнєвої діяльності протагоніста у стані афекту. 

  

1.1. Психолінгвістичний аспект внутрішнього мовлення 

Лінгвістика ХХІ століття виявляє тенденцію до міждисциплінарного 

підходу в дослідженні мовознавчих проблем, зокрема ВМ. Інтегральність 

сучасної лінгвістичної науки дозволяє розглянути ВМ як з лінгвальної, так із 

екстралінгвальної позицій. Такий підхід при вивченні ВМ передбачає залучення 

не тільки лінгвістики, а й нейролінгвістики, нейропсихології, соціолінгвістики, 

психолінгвістики та інших наук. До того ж експериментальне дослідження ВМ 

ураховує досягнення технічних дисциплін [72, с. 63]. Міждисциплінарне вивчення 

ВМ сприяє комплексному дослідженню цього явища [70, с. 8].   

ВМ з позиції психології – це психофізіологічне відображення сукупних 

пізнавальних, мотиваційних, емоційних особливостей індивіда, які реалізуються 

його мисленнєвою діяльністю. Цей внутрішній тип висловлювання у структурі 

художнього тексту є своєрідним способом саморозкриття суб’єкта й презентацією 

його внутрішнього світу, що допомагає зрозуміти механізм зовнішніх дій, 

породжений його особистісним світоглядом [144, с. 11].  

Усі процеси, пов’язані з мисленнєвотворчою діяльністю, «ґрунтуються на 

слові» [170, с. 106], тобто знаряддям мислення виступає мовлення [32, с. 29]. 

Людина володіє феноменальною властивістю виражати власні внутрішні 
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міркування у словесному вигляді, прихованому від інших. За переконаннями   

Р.М. Фрумкіної, навіть якщо ми думаємо «без слів», то тільки після оволодіння 

словом. І розповісти про що саме, чи як ми думаємо, ми можемо лише за 

допомогою слів. За твердженням дослідниці, доречною є метафора                      

Л.С. Виготського про думку, що «здійснюється в слові» [168, с. 87].  

Саме у такому ракурсі розглядає сутність ВМ дослідник Б.Г. Ананьєв, 

котрий  ВМ сприймає як єдність мислення та мовлення [4, с. 348].  ВМ є основним 

механізмом свідомості і водночас виступає його первинним продуктом. Як 

зауважує учений, внутрішнє промовляння виникає тоді, коли ЗМ стає об’єктом 

свідомості, коли відбувається розуміння власного мовлення [3, с. 125]. 

Ще у добу античності Платон звернув увагу на мовлення, звернене до 

самого себе [99, с. 37]. Філософ зауважив, що душа у процесі мислення розмовляє 

з собою. Такий комунікативний акт супроводжується питаннями, відповідями, 

твердженням, згодою і не спрямований до іншого індивіда, а навпаки звернений 

до власної особи [137, с. 289].  

Дійсно, одним із найбільш поширених тверджень, що зустрічаються у 

психолінгвістичних працях є погляд, який функціонування ВМ пов’язує з 

діяльністю думки, що характеризується активізацією мовленнєвих механізмів за 

відсутності виражених мовленнєвих проявів ЗМ [161, с. 16]. Водночас 

внутрішньомовленнєвий процес віддзеркалює природу людської свідомості й 

розкриває неповторний світогляд особистості.  

Зокрема, лінгвіст О.Л. Погодін наголошував на тому, що ВМ є постійним 

супутником нашого свідомого духовного життя, без нього воно було б позбавлене 

будь-якого сенсу. Коли замовкає ВМ, то духовний світ людини руйнується, або 

стає просто потоком образів, або зводиться до застиглого в нерухомості 

споглядання [14, с. 3]. Утім є прибічники думки, що мислення може існувати без 

мовлення, оскільки не всі сформовані думки знаходять свій відбиток у слові, що 

пітверджує багатоаспектність і неоднорідність ВМ [138, с. 91].  

На погляд С.В. Семчинського, важливим аспектом у виченні ВМ є 

співвідношення об’єктивного і суб’єктивного, мислення і мови. Людина пізнає 
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навколишній світ не споглядально, а активно впливаючи на нього у своїй 

практичній діяльності. Наслідком пізнання об’єкта є його суб’єктивний образ, не 

тотожний з цим об’єктом. У свідомості він набуває винятково особистісного, 

індивідуально-неповторного забарвлення, відтвореного ВМ  [145, с. 242].  

На думку С.В. Семчинського, ВМ – це не просто промовляння «про себе», 

воно побудоване інакше, ніж ЗМ. На противагу ЗМ, у ньому згортається тема 

повідомлення і розгортається його рема. У ВМ не витримується часова 

послідовність подій, воно зберігає лише окремі найсуттєвіші елементи для мовця 

з їх потенційними зв’язками, обумовлюючи розгортання синтагматично 

організованого ЗМ. Однак є підстави, на погляд С.В. Семчинського, уважати ВМ 

особливою системою передачі інформації, яка здійснюється у мозку за рахунок 

сигналів, цілком відмінних за своєю фізичною сутністю від тих, що функціонують 

при ЗМ [145, с. 243].  

При всьому розмаїтті праць та наукових підходів до питання ВМ, необхідно 

наголосити на значному внеску К.Я. Кусько у дослідження ВМ. Вона 

стверджувала, що ВМ – це внутрішня проекція зовнішньої мови, що 

відображається у свідомості мовця. У ВМ діє складний механізм абстрактно-

логічних операцій, пов’язаний з мовленням та мисленням в їх безперервному русі, 

у діалектичному розвитку й змінах, відповідно до законів діалектики природи, 

котра «знаходиться у вічному виникненні й зникненні, у безперервній течії, у 

невпинному русі й змінах» [101, с. 42-43].  

На думку К.Я. Кусько, суттєвою ознакою ВМ є його лінгво-психологічна 

субстанція. Однак вона наголошує також, що було б неправильно обмежити 

розгляд ВМ тільки з позиції його лінгво-психологічної природи, оскільки ВМ – 

явище не тільки психічне, а й лінгвістичне. Мають рацію ті дослідники, котрі 

пов’язують психологічні процеси ВМ з соціальними й ідеологічними. У зв’язку з 

цим актуального значення набуває вивчення соціального мислення у тісному 

взаємозв’язку з проблемами соціальної психології, поглибленим дослідженням 

проблем соціолінгвістики [101, с. 46].  

Для ВМ характерна складна взаємодія лінгво-психологічних й соціально-
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психологічних факторів. Так, залучення письменниками ВМ уможливлює 

поглиблений соціально-психологічний аналіз персонажів, оскільки сприяє 

розумінню їх «зсередини» і тим самим формує психологічність літературного 

твору. Зображення психологізму особливо ефективне при змалюванні складних, 

«спіралевидних» характерів і емоцій у процесі вивчення сутності протагоністів. 

Психологічний аналіз у літературному творі – це не тільки зображення 

«зсередини», а й «ззовні», тобто пізнання внутрішнього світу персонажів завдяки 

ВМ у поєднанні з психологічною авторською інтерпретацією ЗМ, вчинків, 

поведінки, мімічних й інших засобів зовнішнього виявлення [101, с. 47].  

Отже, К.Я. Кусько особливого значення надає ВМ, тому що воно є 

неодмінним явищем реалізації художніх образів письменниками. Персонажі 

відбивають свою сутність у внутрішньому промовлянні, а авторську позицію у 

цьому процесі К.Я. Кусько називає авторським контамінуючим планом [101, с. 75].  

М.І. Голянич наголошує на присутності у ВМ своєрідних елементів, через 

які «транслюється» текст, що містить суб’єктивний зміст, сформований 

індивідуальною концептуальною системою, власним досвідом, особистісними 

неповторними аксіологічно-прагматичними орієнтирами мовця. Процес 

«ретрансляції» і «розкодовування» змісту інформації ВМ зрозумілий лише 

одному мовцю, оскільки він є продуктом його власного породження [46, с. 88].  

Дослідниця О.А. Сєнічева вважає, що ВМ складається не тільки з мовних 

елементів, воно також спирається на індивідуальний код, який містить мовні 

елементи та образи, враження, що виникли в результаті індивідуального 

життєвого досвіду, в індивідуально різних співвідношеннях. Вона розглядає ВМ 

як комплексну категорію, що має 2 характерологічні принципи: комунікативності 

та когнітивності. Когнітивний принцип визначається такими ознаками: 

1) ВМ – це своєрідний код, за допомогою якого людина мислить, тобто 

спосіб логічного мислення людини; 

2) ВМ – мовлення для себе, відтворене підсвідомістю з імпліцитним  

вираженням. 

Для комунікативного принципу властиві такі характеристики: 
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1) експліцитне вираження інтенції мовленнєвої діяльності; 

2) за допомогою ВМ відбувається вибірка мовленнєвих засобів залежно від 

мовної ситуації чи контексту; 

3) завдяки  ВМ породжується ЗМ; 

4) ВМ є імпліцитною формою вираження дискурсу [146, с. 31]. 

На погляд О.А. Сєнічевої, ВМ є засобом розуміння людиною своїх 

переживань і вражень, регулювання волевиявлення. ВМ відображає внутрішню 

сутність індивіда, його вплив на формування ЗМ. Отже, на думку дослідниці, у 

цьому виражається впливово-вольова функція ВМ. 

Розглядаючи зображення ВМ у художніх творах, вона наголошує на тому, 

що завдяки ВМ можна відчути авторське світосприйняття, його національні й 

психічні особливості, притаманні письменнику як особистості. Водночас воно має 

конотативне, тобто емоційне значення впливу на читача, примушуючи його 

перейматися внутрішнім світом протагоністів, що виокремлює прагматичний 

потенціал ВМ [146, с. 41-43]. На думку дослідниці Я.В. Мукатаєвої, суб’єкт 

мовлення і адресат виступають основними складовими комунікативно-

прагматичної ситуації, а також  визначають аспекти вивчення прагматики тексту: 

прагматичну установку і прагматичне сприйняття [125, с. 87].  

Очевидно, усі ці різнопланові властивості й ознаки ВМ призвели до 

широкого залучення його в художню тканину літературних творів, стали 

психологічною основою й одночасно причиною інтенсивного розвитку іншого 

виду ВМ, невласне-прямої мови [101, с. 39].  

Згідно з поглядом З.І. Лещишин, ВМ відображається внутрішнім монологом 

і потоком свідомості персонажа, відтвореними прямою чи невласне-прямою 

мовою [110, с. 20].  

В.А. Кухаренко, трактуючи ВМ як інтегральний термін, об’єднує у ньому 

«всі різновиди прямого художнього зображення розумової діяльності персонажа». 

Так, до ВМ вона зараховує внутрішній монолог, аутодіалог, внутрішню реакцію 

та потік свідомості [104, с. 171].  

Історична ретроспектива ВМ розглядається переважно у 
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психолінгвістичному аспекті. Психолінгвістична модель породження 

внутрішнього мовлення розроблялась багатьма українськими та зарубіжними  

ученими [20, с. 9]. Такий інтерес до дослідження ВМ є цілком виправданим, 

оскільки процес породження мовлення має спільні риси з процесом зародження 

тексту. Для обох характерні наявність етапу семантичного планування і реалізація 

задуму, хоча ці два процеси мають свої специфічні, індивідуальні механізми 

функціонування [20, с. 17].  

Згідно з позицією О.М. Соколова та О.С. Мельничука, ВМ – відображення 

мовних знаків – слів і речень – без вимовляння їх уголос і без писемної фіксації. 

Цей процес відбувається у розумовій діяльності, яка супроводжується 

прихованою артикуляцією мовних звуків, відсутністю інструментальної 

реєстрації. ВМ порівняно із ЗМ відрізняється стислістю, уривчастістю, значними 

смисловими навантаженнями окремих слів, можливістю заміни конкретних 

образів певних слів і словосполучень схематичними уявленнями про них чи про 

їхні функції у структурі думки [159, с. 75]. 

Т.М. Ушакова розробила загальну схему механізму мовного спілкування, 

виокремивши фактори спілкування у їх взаємозвязку з ВМ, котре являє собою 

процес спілкування у вигляді замкнутого контуру [58, с. 70].  

За висловлюваннями Д.Е. Розенталя, ВМ – невимовлене, неозвучене, 

мовлення; мовлення «про себе», звернене суб’єктом до самого себе. ВМ – 

лаконічне, уривчасте та еліптичне [238, с. 58]. О.С. Ахманова називає ВМ німим 

мовленням, процесом, зворотнім утворенню ЗМ [235, с. 386]. 

ВМ, за визначенням Л.С. Виготського, особливий самостійний момент 

мовленнєвого мислення, в якому сфокусовано всі динамічні відношення думки й 

слова. Це мовлення для себе, воно є індивідуальним і неповторним. ВМ – це 

необхідна ланка на шляху переходу думки в розгорнуте мовлення [38, с. 143]. ВМ 

є «експериментальним полігоном», на якому формується «особливий внутрішній 

план мовленнєвого мислення» [107, с. 100]. Л.С. Виготський наділяє його 

соціальною природою, тому що воно породжується єдністю всіх форм психічної 

діяльності, скерованої соціальною дійсністю [108, с. 106].  
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Задля досконалого вивчення ВМ Л.С. Виготський послуговувався процесом 

формування ЗМ у дітей. В основу свого дослідження про ВМ учений поклав 

спостереження Ж. Піаже, котрий вивчав егоцентричне мовлення, зовнішнє за 

своїм проявом і внутрішнє за структурою і функціями. Егоцентричне мовлення 

відзначається тенденцією до скорочення, послабленням синтаксичного зв’язку, 

концентрацією змісту, тобто тими ознаками, що характеризують ВМ [12, с. 34]. 

Діти продукують егоцентричне мовлення, розмірковуючи вголос. За твердженням 

Ж. Піаже, егонцентричне мовлення безпосередньо пов’язане з ВМ. Постулат        

Ж. Піаже став основою для дослідження ВМ.  

За Л.С. Виготським егонцентричне мовлення є первинним і передує ВМ. На 

певному етапі розвитку дитини воно трансформується у ВМ [40, с. 317]. На стадії 

його переходу у ВМ воно характеризується «психологічними» присудками і 

«майже суцільно підкорено предикативному синтаксису» ВМ [12, с. 34]. Отже, 

основною прикметою егоцентричного мовлення є його предикативність [157, с. 

223]. Предикативність, з точки зору психолінгвістики, – процесуальна 

фукціонально-семантична категорія, яка співвідносить висловлення із ситуацією, 

котра його стимулювала [23, с. 228] Цей процес Л.С. Виготський дослідив 

експериментальним шляхом, оскільки йому вдалося особисто зафіксувати 

еволюцію трансформування егоцентричного мовлення у внутрішнє [38, с. 163]. 

Перетворення егоцентричного мовлення у внутрішнє, на погляд Л.С. Виготського, 

є головним і суттєвим явищем у процесі становлення мовлення в цілому [41, с. 

225]. Учений зазначає в егоцентричному мовленні наявність обов’язкового 

механізму мислення, що виступає підгрунтям у подальшому розвитку 

мисленнєвої діяльності особистості [39, с. 31].  

Згідно з позицією Л.С. Виготського, доросла людина, яка має задум і 

налаштована його вибудувати в розгорнуте мовлення, знає предмет (чи основну 

тему) цього висловлювання. Цей предмет не потребує особливого позначення у 

ВМ, оскільки він відомий особі. Усе ж людина обирає певні позначення у ВМ для 

відображення цього предмета, які учений наділяє функціональною ознакою, що 

складається з одних присудків [40, с.  366].  
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Узагальнюючи своє дослідження про ВМ, Л.С. Виготський виокремив такі 

його ознаки: предикативність, яка виражається в абсолютному вживанні  

присудків [40, с. 341], підмет не відображається, а залишається прихованим; 

редукованість фонетики – у ВМ слова набувають скорочення за рахунок 

відсутності голосних і приголосних [40, с. 346]. Іншою особливістю ВМ, згідно з 

концепцією Л.С. Виготського, є його морфологічна ознака, яка полягає у 

стислості, скороченості і граматичній аморфності [113, с. 9]. Вочевидь, на 

противагу Л.С. Виготському, можна припустити, що ВМ виявляє і розгорнутість, 

оскільки воно оперує складними предикативними конструкціями, здатними 

утворювати «складну синтаксичну систему» [81, с. 9]. Учений вважав, що ВМ 

наділено особливою семантичною структурою, в якій превалює зміст над 

значенням, і також присутня аглютинація семантичних одиниць, ідіоматичність.  

Аглютинація як засіб утворення слів внаслідок їх злиття дозволяє досягнути 

у ВМ переважання змісту [40, с. 349]. Один зміст накладається на інший, і 

відбувається злиття змістів. Спостерігається процес узагальнення змістового 

нагромадження, яке уособлюється в одному слові. Масштабний зміст замінюється 

словом, тобто складаються умови, за яких фіксується особливий вплив індивіда на 

значення слів. Мовець передає думку певними словами, зрозумілими тільки йому 

одному, при цьому він їх скорочує, заміняє іншими поняттями, перетворюючи на 

ідіоматизми [37, с. 364-368]. У такий спосіб, ВМ характеризується своєрідною  

морфологічною, фонетичною, синтаксичною будовою [116, с. 205].  

Позицію Л.С. Виготського щодо ВМ розділяє німецький психолінгвіст   

Б.Хьоле, яка акцентує увагу на винятковому значенні ВМ у процесі становлення і 

вдосконалення ЗМ у дітей. Вона ретельно вивчала етапи зародження мовлення у 

малих дітей і прийшла до висновку про необхідність комплексного підходу при 

вивченні ВМ із залученням як лінгвальних, так і екстралінгвальних чинників [198, 

с. 12-13]. Така позиція підтверджує міждисциплінарний підхід до дослідження 

ВМ, висунутий Л.С. Виготським. Отже, наукові здобутки Л.С. Виготського 

заклали підґрунтя для подальшого інтегрального вивчення ВМ його 

послідовниками, оскільки учений розглянув ВМ як психолінгвістичний феномен.  
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Зокрема, О.Р. Лурія також наголошує на тому, що ВМ у семантичному 

плані не позначає предмет, тобто не містить підмета. ВМ, згорнуте й аморфне за 

своєю будовою, завжди виявляє предикативний характер [116, с. 146].  

За спостереженнями О.Р. Лурія, ВМ є необхідним етапом підготовки до 

зовнішнього розгорнутого мовлення, де відбувається перехід внутрішнього змісту 

в «систему розгорнутих мовленнєвих значень», у процесі якого перетворюється 

вихідний задум у майбутній розгорнутий, синтагматично вибудуваний 

мовленнєвий акт [21, с. 82].  ВМ складається з окремих слів, зумовлених 

потенційними зв’язками. У ВМ слова зберігають «усі валентності», які 

забезпечують базис для розгорнутої мовленнєвої промови. Ця тенденція свідчить 

про здатність згорнутого ВМ до розгортання й перетворення в синтагматично 

організоване ЗМ [157, с. 14-36]. Спочатку виникає мотив, який спричиняє 

оформлення думки (задуму). Задум шляхом кодування переходить у розгорнуту 

стадію ЗМ [115, с. 61-62].  

Аналіз експериментальних досліджень дав змогу О.Р. Лурія ідентифікувати 

ВМ як механізм, що перетворює внутрішній суб’єктивний зміст у систему 

зовнішніх розгорнутих мовленнєвих висловлювань із синтаксично 

організованими структурами [113, с. 10]. Учений переконаний, якщо порушується 

цілісність ВМ, то відбувається явище аграматизму й руйнується системність і 

цілісність ЗМ. О.Р. Лурія висуває ідею про існування семантичного навантаження 

в структурних компонентах ВМ, які координуються змістом. У такій організації 

ВМ відсутнє граматичне оформлення, хоча внутрішньомовленнєвий акт має 

складну архітектоніку [113, с. 21- 23].  

Продовженням його наукових ідей стали роботи Л.С. Цвєткової, Т.В. 

Ахутіної (Рябової). Вони виходили з твердження про взаємозв’язок ВМ із ЗМ [11, 

с. 29-30].   

О.О. Леонтьєв остаточно не сприйняв концепцію Л.С. Виготського та О.Р. 

Лурія щодо тлумачення ВМ, висуваючи ідею про існування термінів: «внутрішнє 

мовлення», «внутрішнє промовляння», «внутрішнє програмування» [107, с. 114]. 

Науковець досліджував процес реалізації ВМ, спираючись на гіпотезу М.І. 
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Жинкіна, котрий убачав у ВМ функціонування немовних одиниць, які 

регулюються предметно-схематичним кодом. Вимовити код неможливо, у ньому 

відсутні матеріальні ознаки слів зовнішньої мови [143, с. 104]. Предметно-

схематичний код наділений універсальністю, яка сприяє поєднанню не тільки 

мови та інтелекту, усної та писемної мови, а й виступає з’єднувальним елементом 

між національними мовами. ВМ, за експериментальними спостереженнями М.І. 

Жинкіна, «мовчазним» чином існує для сприймання навколишнього середовища, 

в якому відображаються ознаки речей, явищ, подій. ВМ пов’язане з процесом 

мислення й опосередковує всі сенсорні вияви: зорові, слухові, рухомі, «все те, про 

що можна говорити» [63, с. 143-147].  

Отже, за визначенням М.І. Жинкіна, ВМ не оперує тільки мовленнєвими 

одиницями, у цьому процесі задіяні також зорові, слухові, рухомі образи [109, с. 

24]. Таким чином, ученим було розроблено предметно-схематичний код, засобом 

вираження якого є наочні уявлення, слухові та зорові образи, з яких складається 

зміст. При цьому характер коду може змінюватися залежно від мовленнєвої 

програми індивіда [73, с. 71].  

Така позиція сприяє можливості по-іншому дослідити психологічний і 

лінгвістичний аспекти внутрішнього мовленнєвого акту [89, с. 49].  

Як стверджував Б.Г. Ананьєв, зародження ВМ у кожному окремому 

випадку дійсно починається не з прямого акту внутрішнього говоріння, а з 

установки на позначення вже відомого, усвідомленого. Першою фазою у цій 

ситуації є відомий об’єкт, який виринає у свідомості людини [4, с. 367]. 

Наступною фазою є вказівне визначення «місця», з яким пов’язаний цей об’єкт. 

Ця фаза виявляється у допоміжних «просторових» визначеннях (тут, там) і є 

конструктивно важливою у процесі розгортання внутрішнього говоріння, котре й 

є завершальною фазою внутрішнього мовлення [4, с. 368].  

Спостереження Б.Г. Ананьєва показують зміни характеру ВМ залежно від 

різних ситуацій, які спричиняють появу різноманітних форм ВМ. Саме з цього 

погляду стає зрозумілим існування прихованих (латентних) аспектів у формуванні 

ВМ. Зрозуміло, що в силу фазності ВМ не завжди зразу усвідомлюється 
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зароджена у словесному мисленні думка, й тим самим не зразу вона може бути 

втілена у ЗМ [4, с. 368]. Досліджуючи ВМ, Б.Г. Ананьєв виокремлює його 

характеристику: 1) беззвучний характер; 2) згорнутість, скороченість порівняно із 

ЗМ; 3) вторинність внутрішнього мовлення, тобто його похідність від ЗМ; 4) 

процесуальність й зміна ВМ залежно від готовності його переходу у мовлення 

зовнішнє [4, с. 350]. Учений наголошує на предикативній і субстантивній ознаках 

ВМ, на домінуванні вказівних займенників місця (тут, там). Особливістю ВМ є 

скорочення голосних звуків [161, с. 13-17]. Така фонематична редукція слова 

неминуче визначає собою іншу побудову слова, а саме безскладову форму будови 

слова у ВМ [4, с. 365].  

Увагу заслуговує  позиція І.В. Страхова, дослідника психолінгвістичної 

природи ВМ, котрий, розглядаючи фонетичну, лексико-морфологічну, 

синтаксичну структури ВМ, виділяє його домінантні ознаки:  

1. Синтаксична скороченість речення. Ентиментальність, коли думка не 

висловлюється, а припускається у свідомості. Така дія не спрощує зміст думки. 

2. Синтаксична згорнутість, зокрема, заміна речення окремими словами. 

3. Незавершеність речення та самої думки. 

4. Неповне вимовляння окремих слів. 

5. Наявність у реченні інверсій спричиняє відхилення у його побудові. 

І.В. Страхов наполягає на існуванні у ВМ стверджувальних, заперечних, 

окличних речень. На його погляд, наявність численних риторичних питань у ВМ 

відбиває його афективний характер [153, с. 43]. Учений підкреслює складність 

дослідження ВМ, тому що для цього необхідно залучати психофізіологічні 

експерименти електроміографічного дослідження прихованої артикуляції органів 

мовлення. Проте ВМ здійснюється не тільки у формі прихованої вербалізації, але 

й має зовнішні прояви [153, с. 16]. У особи виникає потреба відкрито 

сформулювати своє внутрішнє мислення у формі мімічного вияву, жестів, 

спрямованих на автокомунікацію [153, с. 14]. На думку ученого, ВМ виконує 

унікальні психологічні внутрішні функції, котрі досягають всебічного та 

повноцінного відображення безпосередньо на рівні  художнього тексту [153, с. 5].  
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Отже, неоднакове ставлення дослідників до проблеми ВМ детермінувало 

його різну інтерпретацію, обумовлюючи неоднозначний підхід до цього явища. 

Безумовно, цьому сприяла прихованість ВМ, яке обумовлює певні складнощі при 

його вивченні [24, с. 287]. Так, мовознавці ідентифікують ВМ як мовлення 

невимовлене, не озвучене, що відтворюється на рівні тексту внутрішнім 

монологом, невласне-прямою мовою, потоком свідомості. На погляд 

психолінгвістів, ВМ відображає психофізіологічні процеси індивіда, сформовані 

його пізнавальними, мотиваційними, емоційними особливостями. Цей внутрішній 

тип висловлювання відтворюється мисленнєвою діяльністю особистості. ВМ 

притаманна пізнавальна функція, оскільки впродовж мисленнєвого процесу 

відбувається уточнення образів, виділення властивостей у предмета чи живої 

особи. Також ВМ виражає внутрішній світогляд індивіда, його спосіб впливу на 

формування ЗМ, у чому і полягає прагматична функція. ВМ є комунікативним 

актом, обумовлюючи комунікативну функцію ВМ. 

У структурі художнього тексту ВМ є своєрідним способом презентації 

особистісного світу протагоніста, уможливлюючи розуміння не тільки 

внутрішнього світу, а й механізму його зовнішніх дій, що досягається автором 

мовностилістичними засобами виразності, які найбільш повноцінно 

характеризують та персоналізують певну мисленнєвотворчу діяльність, 

презентуючи власне «Я» персонального оповідача. Отже, представлення суб’єкта 

«Я» є способом розкриття його комплексної особистісної характеристики [192, с. 

36-37]. Відтворення внутрішнього світу персонажа в художньому тексті відбито 

автором, тому ВМ відбиває прагматичну інтенцію, яка розкриває  не тільки 

особистісну світоглядну позицію, а й морально-етичні принципи автора [51, с. 

170]. Як зазначає Я.В. Мукатаєва, автор художнього тексту вибудовує художній 

світ твору у кореляції із власною концепцією, що викладається за внутрішніми, 

лише автору відомими, законами «зчеплення». У такий спосіб, підтекст, 

запрограмований автором,  створює естетичний вплив на читача [125, с. 44-45]. 

Водночас таке «кодування» змісту тексту, на погляд Я.В. Мукатаєвої, відбито 
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системою образних виразно-зображувальних мовних засобів, які розкривають 

розмаїття художнього змісту [125, с. 134].   

Підсумовуючи, зазначимо, що ВМ має своєрідну морфологічну, фонетичну, 

лексичну, синтаксичну структури: характеризується скороченням звукового 

складу слів, предикативністю (домінування присудків), аглютинацією як засобом 

утворення злитих лексем, оказіональним способом вибудовування лексичних і 

синтаксичних конструкцій (неповне вимовляння окремих слів, утворення 

оказіональних ідіотизмів, синтаксична скороченість, інверсія). Необхідно 

зазначити, що ВМ персонажа замальовується автором, тому являє собою 

поєднання як лінгвальних, так і екстралінгвальних чинників, які необхідно брати 

до уваги при його вивченні. 

 

1.1.1. Критерії поділу внутрішнього мовлення на внутрішній монолог 

та невласне пряму мову (НПМ) 

ВМ відтворює мисленнєву діяльність людини завдяки 

внутрішньомовленнєвому процесу як за звичайних, так і за емоціогенних 

виняткових ситуацій. Взаємозв’язок ВМ з психікою особи є природнім, оскільки 

індивідуальні риси характеру людини мають відбиток на її внутрішній 

мовленнєвій комунікації, що представлено передусім НПМ і внутрішнім 

монологом. Не треба відкидати того факту, що ці поняття, безперечно, є 

об’єктами інтегрального дослідження, оскільки вони здатні розкривати 

неповторність внутрішнього макро- та мікросвіту персонажа.  

Так, у працях дослідників фігурує думка про розчинення НПМ у 

внутрішньому монолозі, який бере на себе функції НПМ. Г. Міллер стверджує, що 

НПМ не в змозі протидіяти реальній прогресивній тенденції психологічної 

деталізації, яка охопила художню літературу [174, с.144]. Д. Штефан вбачає у 

внутрішньому монолозі втілення сучасної форми НПМ [174, с. 144].                   

О.О. Андрієвська розглядає внутрішній монолог як основний предметно-

функціональний різновид НПМ, здатний розкрити психологію персонажа. У 

процесі його вивчення О. О. Андрієвська виокремлює такі аспекти: 
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1) внутрішній монолог як різновид НПМ можна зарахувати до форм 

передачі чужого висловлювання, оскільки він відтворений автором; 

2) співзвучність автора і персонажа, «двоголосся», збережено у 

внутрішньому монолозі, тому що відображення прихованої розумової діяльності 

персонажа потребує авторської організації [7, с. 80].   

На погляд Л.О. Соколової, тлумачення НПМ можна поділити на три групи. 

Перша представляє тих, хто розглядає НПМ як різновид непрямої мови, друга – 

сприймає НПМ як категорію, яка знаходиться на межі прямої і непрямої мов, або 

надає їй незалежного статусу, третя – убачає в НПМ утілення ознак авторського 

повідомлення і мовлення персонажа [149, с. 10].  

Дослідниця природнім називає те, що сутність НПМ визначається через 

зіставлення з прямою і непрямою мовою, з одного боку, а з іншого – з мовою 

автора і персонажів [149, с. 16]. Вивчаючи еволюцію поняття НПМ, вона зазначає, 

що його запровадив у мовознавчий обіг А. Тоблер, котрий ще в 1899 і 1906 роках 

використав його як «своєрідне поєднання непрямої і прямої мови» (eigentümliche 

Mischung indirekter und direkter Rede) [149, с. 15].  

Л.О. Соколова запроваджує класифікацію НПМ, основу якої складає 

принцип взаємодії автора і персонажа – ступінь взаємовпливу позиції автора на 

зображення мовлення персонажа. На основі цього вона окреслює три розряди 

НПМ: перший характеризується тим, що автор «самоліквідується» як особа, котра 

повідомляє про події, звільняючи місце для персонажа, тому межа між 

авторською позицією і НПМ відслідковується чітко; другий – увиразнюється 

більш тісною взаємодією автора і персонажа, у зображуваних подіях вони беруть 

участь на рівних, часто замінюючи один одного. Таким чином, НПМ постійно 

переплітається з авторською мовою і відрізняється зазвичай меншим обсягом 

порівняно з першим розрядом; для третього характерна інтерпретація НПМ у 

вигляді слів, словосполучень, зворотів, вимовлених персонажем. У такий спосіб 

НПМ не можна відокремити від авторської мови, не порушуючи при цьому 

викладу мовлення і будови речення [149, с. 25-28].  
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Л.О. Соколова зазначила, що завдяки НПМ автор може зображати ВМ 

персонажа [149, с. 29]. У художній літературі прийом відтворення ВМ 

протагоніста використовується для повноцінного і досконалого розкриття образу. 

Митець намагається створити власний художній твір із ефектом зацікавленості й 

неповторності. І цьому, на думку мовознавця, сприяє вміле і доречне 

використання автором ВМ. Саме зображення ВМ яскраво демонструє процес 

зародження думок і почуттів, конкретні форми їх функціонування залежно від 

індивідуальних особливостей персонажа і його душевного стану. ВМ увиразнює 

образ протагоніста і виступає влучним засобом його характеристики [149, с. 191].  

Отже, дослідниця НПМ уважає засобом зображення ВМ персонажа 

художнього твору, при цьому вона не виокремлює з ВМ певні мовленнєві форми, 

розглядаючи це поняття як єдине ціле. 

К.Я. Кусько стверджувала, що саме НПМ є найбільш широко 

представленою в художніх творах [103, с. 63]. На її погляд, внутрішній монолог є 

видом НПМ. Учена зауважила, що поняття НПМ і внутрішнього монологу 

постійно змішуються, або тлумачаться як різновид один одного, або 

диференціюють у неповному обсязі характерного для них явища [101, с. 66]. Як 

зазначала академік К.Я. Кусько, існує думка (значною мірою під впливом 

досліджень О.О. Андрієвської), що німецька та інші літератури запозичили НПМ 

із французької художньої прози, зокрема, з творів Флобера, Лафонтена, Стендаля, 

Золя та інших відомих письменників, тобто що ґенезу НПМ слід, насамперед, 

убачати в мові французької художньої літератури XIX-XX ст. Вона цитує О.О. 

Андрієвську, котра наполягає на пізній появі НПМ в німецькій літературі під 

впливом Золя [7, c. 13-14]. 

Художні традиції використання НПМ як літературно-художнього прийому 

в німецькій літературі пов’язані, насамперед, з іменами визначних німецьких 

письменників Й.В. Ґете, К.М. Віланда, Т. Фонтане, Т. Манна, Г. Манна, Л. 

Фейхтвангера, А. Дебліна, Г. Броха, А. Зегерс, Б. Келермана, В. Бределя, А. 

Андерша, В. Кеппена, Г. Беля та ін. [102, c. 59]. 
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Що стосується безпосередньо ґенези НПМ у німецькій літературі, її 

мовностилістичних та художніх джерел, то їх не варто пов’язувати лише з 

французьким впливом, оскільки вони простежуються вже в 

давньоверхньонімецькому і середньоверхньонімецькому періодах. Так,                 

О. Бехагель наводить приклади НПМ з давньоверхньонімецьких літературних 

пам’ятників, О. Вальцель – з «Пісні про Нібелунгів», «Тристана та Ізольди». У 

XVII ст. НПМ простежується у творах А. Гріфіуса і Г. Гріммельсгаузена, XVIII ст.  

– у К.М. Віланда і Й.В. Ґете, XIX ст. – у Г. Бюхнера, Ф. Шпільгагена, О. Людвіга, 

Т. Фонтане, Е. Меріке  [179, c. 210].  

У XVIII ст. НПМ використовується письменниками не як усвідомлений 

літературно-художній прийом, а швидше як інтуїтивний засіб драматизації та 

емоціоналізації зображуваних подій і почуттів, що особливо виявилось уже в 

першому німецькому романі «Історія Агатона» К.М. Віланда (1767-1767) [127, c. 

180-181]. 

Психологічна функціональність НПМ, традиції якої простежуються в 

німецькій літературі, закладені у творах Й.В. Ґете, К.М. Віланда, Г. Бюхнера та 

інших письменників, продовжується і реалізується в сучасній німецькомовній 

художній прозі. Саме через це можна говорити про певний художній континуум, 

спадкоємність мовностилістичних традицій. На зламі XIX-XX ст. НПМ із не 

цілком усвідомленого спонтанного художньо-стилістичного засобу психологізації, 

драматизації чи емоціоналізації зображення стає усвідомленим літературно-

художнім прийомом, самостійним синтаксичним засобом передачі чужої мови 

[102, c. 61-62].  

 К.Я. Кусько виділяє структурно-семантичні види НПМ на базі ЗМ – 

тематична НПМ, прихована НПМ, цитатна НПМ, мова в мові, колективна НПМ; 

на базі ВМ – внутрішні рефлексії або традиційна НПМ, внутрішній монолог, потік 

свідомості [103, с. 64].  

Дослідниця диференціює НПМ і внутрішній монолог, виокремлюючи їх 

ознаки:  

НПМ – 1) спосіб (форма ) передачі чужого мовлення; 
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2) літературно-художній прийом; 

3) загальномовне (комунікативне) явище. 

Внутрішній монолог – 1) літературно-художній прийом; 

2) варіант способу передачі мови [101, с. 74].  

У свою чергу Ю.В. Шарапова виділяє п’ять видів НПМ: абсорбовану і  

цитатну мови, малоформатну рефлексію, внутрішній монолог, потік свідомості. 

Абсорбована мова, цитатна мова – зовнішній різновид НПМ; малоформатна 

рефлексія, внутрішній монолог, потік свідомості – це відтворення внутрішнього  

прояу НПМ [174, с. 179].  

Трактування НПМ і внутрішнього монологу як окремих явищ належить 

науковцю Є.О. Гончаровій [48, с. 63]. Проте вона в ході свого дослідження 

констатує, що у НПМ поєднуються авторський і персонажний плани 

повідомлення; з одного боку, НПМ пов’язана з авторською мовою, а з іншого, з 

іншими способами передачі мови і мислення: прямою, непрямою мовами, 

внутрішнім монологом [48, с. 121-122].  

Отже, простежується суперечлива, розмаїта картина щодо визначення НПМ 

і внутрішнього монологу. Так, існує позиція, згідно з якою НПМ і внутрішній 

монолог потребують окремого підходу при їх вивченні [29, с. 7]. Необхідно 

враховувати той факт, що лише внутрішній монолог як форма ВМ репрезентує 

всю глибину та розмаїття внутрішнього стану персонажа [9, с. 12].  

Розроблені методологічні засади дозволяють безальтернативно відмежувати 

внутрішній монолог як художній прийом і як складову авторських психологічних 

студій персонажа та світу від психоаналітичного впливу, який практикує 

фрейдизм. Але цей факт не виводить внутрішній монолог за межі психологічної 

субстанції, якою як і одночасно багатьма іншими явищами і процесами 

внутрішнього людського життя керує «думка» [53, с. 3].  

Особливістю внутрішнього монологу є його здатність переносити читача у 

світ персонажа. Таким чином, виникають сприятливі умови для прогнозування 

читачем попередніх висновків про характер протагоніста та його внутрішню 
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сутність, припущення ним можливих вчинків та проектування подій, в яких бере 

участь персонаж, котрий виголошує внутрішній монолог [53, с. 4].  

Отже, ВМ – лінгвопсихологічна субстанція, яка репрезентує 

внутрішньоособистісну мисленнєву організацію мовця, відбиває його внутрішні 

мовленнєві процеси як за звичайних, так і за емоціогенних ситуацій. ВМ як прояв 

складного, неоднорідного феномену у художньому тексті виступає 

різноманітними літературно-художніми формами, зокрема, у вигляді НПМ і 

внутрішнього монологу. Унаслідок такої позиції ми розмежовуємо ці явища і 

розглядаємо їх у різних площинах.  

Ми вважаємо, що максимальний ефект відтворення психологічних процесів 

у внутрішньому світі протагоніста досягається саме завдяки формі внутрішнього 

монологу. Цей літературно-художній прийом передає мовлення від 1-ої та 2-ої 

особи, що влучно увиразнює змалювання особистісних характеристик персонажа 

завдяки монологу та діалогу. НПМ – літературний прийом, для якого характерно 

поєднання рис прямої і непрямої мови. Прямою мовою у НПМ передається чуже 

внутрішнє висловлювання, мислення персонажа, що подається автором як симбіоз 

свого мовлення і мовлення протагоніста. Отже, мовлення персонажа і автора має 

не автономний, а дифузний характер, тобто спостерігається явище «двоголосся». З 

непрямою мовою НПМ споріднює вживання дієслів і займенників у формі 3-ої 

особи. 

Відповідно до погляду Л.С. Піхтовнікової, роль моделі внутрішнього стану 

суб’єкта НПМ виконує орган керування, що функціонує завдяки автору тексту та 

виконавчому механізму – персонажу. Спосіб керування діями такої моделі, тобто 

взаємодію автора і персонажа, необхідно розглядати в площині загальної теорії 

моделей та керування. При цьому увиразнюється глибока природа контамінації, 

закладена у НПМ. Учена Л.С. Піхтовнікова вважає, що НПМ не відображає 

готову інформацію читачу, а є способом створення, генерування  інформації. 

Первинні складові для цього генерування закладені в лінгвокультурних та 

лінгвопсихологічних кодах автора і персонажів, що детермінують НПМ 

персонажа та невласне-авторське мовлення автора [135, с. 159].  
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Таким чином, ми дотримуємось думки про визначення понять НПМ і 

внутрішнього монологу як окремих явищ, що є засобами художньої реалізації ВМ 

у літературних творах. 

 

1.1.2. Психологічні основи внутрішнього монологу як виду 

внутрішнього мовлення.  

ВМ пов’язане з мисленнєво-розумовою діяльністю особистості, з її 

внутрішнім світом. Слід зауважити, що психологічного забарвлення внутрішня 

комунікація протагоніста досягається завдяки його внутрішньомовленнєвій 

діяльності, зокрема внутрішньому монологу. Вивчення внутрішнього монологу як 

способу художньої репрезентації ВМ на сьогодні представлено сукупністю думок 

із неоднозначним трактуванням. 

Так, уважається, що Е. Дюжарден уперше cхарактеризував внутрішній 

монолог як невимовлене, неозвучене висловлювання без слухача, з допомогою 

якого персонаж відображає своє внутрішнє міркування, наближене до несвідомої 

форми, але з логічно вибудуваною структурою і синтаксисом, скороченим до 

мінімуму [177, с. 214]. За визначенням Е. Дюжардена, основним у внутрішньому 

монолозі є функціонування неперервного мисленнєвого процесу. Саме ця 

особливість впливає на неперевершеність цього літературно-художнього прийому 

[124, с. 280]. Але ще до Е. Дюжардена стислу характеристику внутрішнього 

монологу надав М. Г. Чернишевський у літературознавчому дослідженні про 

творчість Л. М. Толстого.  

Можна припустити, що саме М.Г. Чернишевським було введено це поняття 

в літературний обіг, оскільки він висвітлив усю психологічну і художньо-

естетичну глибину зазначеного прийому в оповіданнях Л.М. Толстого [49, с. 83].  

У літературознавчих наукових розвідках переважає визначення 

внутрішнього монологу як оповідного прийому, що відтворює мисленнєвий 

процес персонажа, який уможливлює дослідження не тільки його внутрішньої 

психологічної сутності, а й суспільного духу, характерного для певної 

літературної епохи. [201, с. 188]. Слід зважати, що через внутрішній монолог 
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автор передає також і почуття персонажів  художніх творів [247, с. 771]. 

Характерним для  внутрішнього монологу є процес розумового осмислення, який 

містить суб’єктивну інформацію, оскільки відтворює заглиблення протагоніста у 

власний внутрішній світ, представлений здебільшого у формі прямої мови (яка 

може включати елементи непрямої) або невласне-прямої мови. Метою 

внутрішнього монологу є вираження емоційної мисленнєвої діяльності персонажа 

та відтворення його внутрішніх переживань і радощів [85, с. 104-106]. Так, 

адресант демонструє особистісну емоційну сферу, яка розкриває його 

комунікативну стратегію, спрямовану до адресата [176, с. 24].  

Попри розмаїття визначень внутрішнього монологу, усі мовознавці 

наголошують на тому, що він якнайглибше демонструє своєрідність і 

неповторність психічної особливості окремого індивіда в її складності і 

непередбачуваності [187,  с. 26]. Існує точка зору, яка інтерпретує внутрішній 

монолог виключно в психологічному аспекті як процес зображення характеру 

мовця [198, с. 12].  

Внутрішній монолог дозволяє пережити цілий спектр емоцій і почуттів 

протагоніста. Саме в цьому і полягає своєрідна особливість внутрішнього 

монологу, коли читач «занурюється» у  внутрішній світ персонажа [234, с. 171-

172]. На думку Я.В. Мукатаєвої, завдяки монологу читач стає безпосереднім 

учасником процесу мислення персонажа, цілого комплексу думок, викликаних 

тими чи іншими життєвими обставинами. Відповідно до позиції вченої, монолог 

виконує інформативну і експресивну функції [125, с. 62]. 

 Аналіз дефініцій внутрішнього монологу засвідчив, що існують визначення, 

які деталізують це поняття і розглядають його в іншій площині. Зокрема, 

відзначають його спорідненість із непрямою мовою, де віддзеркалюються думки, 

почуття, спогади, асоціації, обумовлені нелогічністю. Прибічники такої позиції 

убачають у внутрішньому монолозі відображення потоку свідомості. За їхнім 

твердженням, внутрішні міркування персонажа віддзеркалюють потік свідомості, 

цілком ототожнюючись з ним [194, с. 90]. 
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Так, німецькі дослідники Г. фон Гревеніц і Г. фон Вільперт не розділяють 

поняття внутрішнього монологу і потоку свідомості, уважаючи їхнє 

розмежування недоречним. Зокрема Г. фон Вільперт, ідентифікує внутрішній 

монолог як оповідну техніку відтворення невиголошених думок, асоціативних 

композицій мисленнєвої діяльності протагоніста, репрезентованих у прямій        

Я-формі потоку свідомості [82, с. 34]. 

Засновником теорії потоку свідомості вважають психолога В. Джеймса. Він 

висунув ідею про існування цілісності людської свідомості, бо вона є завжди 

неділимим явищем. Свідомість не має з’єднувальних проміжків. З огляду на її 

безперервність, учений характеризує потік свідомості метафорично, порівнюючи 

його з рікою або потоком [54, с. 63].  

Так, у Д. Джойса потік свідомості стає домінантним, розкриваючи 

внутрішній світ людини, її особистісну психологію. Це відбувається не просто на 

основі «внутрішнього мовлення», тобто вербального змісту свідомості, але й 

ураховується весь світ свідомості в його повному вимірі; крім того, він не копіює 

цю основу, а певним чином препарує її.  

Структура змісту свідомості потрійна: 1) деяка основна тема чи теми думок; 

2) зовнішні відволікаючі враження; 3) силові поля, що йдуть із глибини 

несвідомого та деформують свідомість (нав’язливі ідеї, мотиви, спогади, 

комплекси). Виклад матеріалу цих змістів, у свою чергу, подвійний: 1) митець 

вирішує «звуко-зорову проблему», тобто вишукує способи вербальної передачі 

зорово-образного ряду свідомості; 2) митець здійснює монтаж матеріалу, добив 

аючись максимуму його естетичної виразності й смислової насиченості. Це остан 

нє завдання – застосування монтажу в літературі – сприяє злиттю потоку 

свідомості персонажа з голосом автора [80, с. 95]. Цей приклад специфіки потоку 

свідомості Д. Джойса свідчить про відмінності між технікою відображення потоку 

свідомості і внутрішнього монологу.  

Ми наголошуємо на тому, що внутрішній монолог і потік свідомості не 

ототожнюються одне з одним, і ми не розглядаємо їх як рівнозначні поняття. 

Такої позиції дотримувалася і К.Я. Кусько, яка зазначала, що диференціація цих 
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понять можлива у квантитативному плані, ураховуючи обсяг репродукованого 

внутрішнього монологу. Якщо протягом декількох сторінок відбувається потік 

мисленнєвих реакцій, асоціацій, внутрішніх розмов персонажа з своїм «Я», то в 

такому випадку фіксується потік свідомості. К.Я. Кусько потік свідомості 

ідентифікує як вид невласне-прямої мови, для якої не властиві специфічні 

конститутивні ознаки монологу з викладом позиціїї «Я». У структуру потоку 

думок входять незв’язні фантастичні мовленнєво-мисленнєві асоціації і 

галюцинації. Але на фоні такої незв’язної хаотичності, партикулярності 

мисленнєвої репродукції, виокремлюється намагання персонажа самотужки 

прийняти рішення і розібратися з усіма негараздами, не відкидаючи всю 

складність і неоднозначність власної ситуації [101, с. 83].  

Вивчаючи сутність потоку свідомості, науковець виокремила його 

особливості, охарактеризувавши їх ознаками незв’язності, вибудуваними на 

основі випадкового утворення образів і слів. К.Я. Кусько наголошує, що для 

потоку свідомості характерний цілий спектр візуальних, акустичних і сенсорних 

образів, окреслених інконгруентною лінгвістичною структурою, послабленою 

валентністю синтаксичних форм, відсутністю часових і просторових зв’язків    

[101, с. 84].  

На противагу потоку свідомості, внутрішній монолог відтворює більш 

логічне і послідовне, граматично оформлене мовлення. Однак, коли внутрішній 

монолог збільшується в обсязі і фіксується відсутність логічної послідовності, 

семантичних зв’язків мисленнєвого процесу, то у такому випадку він набуває 

форми потоку свідомості.  

Отже, потік свідомості, за визначенням К. Кусько, це вид невласне-прямої 

мови, а також вид наративної техніки в художньому творі, для якого характерна 

репродукція об’ємних структурних форм внутрішнього мовлення персонажів 

(потоку мисленнєвих рефлексій, асоціацій, внутрішніх міркувань) з метою їх 

психологічного, соціального, морально-естетичного зображення [101, с. 90].         

А внутрішній монолог вона розуміє як літературний прийом, який належить до 

невласне-прямої мови. Завдяки внутрішньому монологу відтворюється психічний 
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стан персонажа на тій стадії, яка ще не знайшла свого втілення у зовнішньому 

промовлянні [101, с. 67].  

Внутрішній монолог характеризується послідовним вибудовуванням думки, 

оформленої за певними граматичними параметрами, пов’язаними логічною 

послідовністю. Учена виділила ознаку діалогічності цього літературно-

художнього прийому. Внутрішні монологи-діалоги, внутрішні розмови з власним 

«я» чи «ти» фіксуються у багатьох персонажах, оскільки таке зображення 

виступає невід’ємною частиною мисленнєвої діяльності протагоніста, 

розкриваючи своєрідність його внутрішнього міркування [101, с.69-70].  

Таким чином, внутрішній монолог характеризується не лише вживанням     

1-ої особи (Ich- Form), а і 2-ої особи (Du- Form), що є результатом його 

імпліцитної та експліцитної діалогічності.  

Про діалогізм монологічної форми пізнання внутрішнього світу особи 

йдеться у працях, де розглядаються психологічні аспекти мислення. У них, 

зокрема, зазначено, що людина реально існує у формах «я» і іншої «ти». Адже 

література створює абсолютно специфічні образи людей, де форми «я» і «ти» 

набувають нового вираження: «я» у формі «ти» чи «ти» у формі «я» [18, с. 12-13]. 

Завдяки внутрішнім монологам і монологам-діалогам автором найяскравіше 

демонструється душевний стан протагоніста [17, с. 90].  

Необхідно зазначити, що внутрішній монолог охоплює основні типи 

внутрішнього вибудовування мислення, що класифікується на:  

1) медитативний внутрішній монолог: 

 ВМ – міркування;  

 ВМ – роздуми. 

2) розповідний внутрішній монолог; 

3) внутрішній монолог спонукального характеру [140, с. 28].  

Наше дослідження доводить існування внутрішнього монологу в 

афективній формі, коли протагоніст переживає найпотужнішу емоцію – афект [87, 

с. 120-121].  
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Існує точка зору щодо трактування внутрішнього монологу як персональної 

невласне-прямої мови. Так, З.Л. Жовнірук наголошує на винятковому значенні 

внутрішнього монологу, оскільки він сприяє якнайглибшому зображенню всіх 

потаємних і завуальованих міркувань персонажа. На погляд З.Л. Жовнірук, у 

внутрішньому монолозі відображено складні душевні процеси, роздуми 

протагоніста, вибудувані твердженням, запереченням, припущенням, що 

виокремлюють його власну позицію. У такий спосіб внутрішній монолог визначає 

не тільки індивідуальне мислення окремого персонажа, а й зумовлює його 

неперевершену значущість у сюжетній лінії твору [64, с. 79].  

За переконанням дослідниці С.О. Аветисової, внутрішнє монологічне 

мовлення являє собою проміжну форму, яка співвідноситься з невласне-прямою і 

прямою мовами. Через це лінгвістичне явище персонаж відображає свої внутрішні 

перипетії, що передані лінгвальною і екстралінгвальною контамінацією 

суб’єктно-авторських перспектив [1, с. 16].  

Здійснений аналіз дозволив мовознавцю визначити відносно стабільні 

конститутивні ознаки внутрішнього монологу. На морфологічному рівні – 1-а і   

2-а особи однини трансформуються в 1-у особу множини. Для лексичного рівня 

характерно домінування модальної, лейтмотивної лексики, використання 

широкого діапазону емоційно-експресивних слів і виразів. Принцип організації 

синтаксису ґрунтується на асоціативно-психологічній основі. Переважає 

своєрідна синтаксична будова, представлена еліптичними, номінативними, 

предикативними, конструкціями, апозіопезисом, парцеляцією, асиндетоном, 

експансіональними конструкціями. Провідними засобами внутрішнього 

монологічного мовлення є різноманітні структурно-семантичні види повторів, 

серед яких найбільш продуктивними є варійовані, дистантні, комбіновані. Повтор 

є видом модифікації, що забезпечує зв’язність тексту та його структурну 

організацію, при цьому повтори застосовуються для посилення основного 

смислового та емоційного навантаження [126, с. 238]. Синтаксичний рівень 

заполоняють окличні та риторичні речення [1, с. 43-49].  
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Така специфічна особливість лексико-синтаксичної структури внутрішнього 

монологу демонструє складність і неоднозначність цього літературно-художнього 

прийому. 

Заглиблюючись у специфіку визначень внутрішнього монологу,                  

З.І. Лещишин пропонує власну дефініцію цього поняття. Внутрішній монолог – це 

форма викладу, що відбиває внутрішнє мовлення персонажа, формально 

(риторично) адресоване самому персонажеві-мовцеві чи іншим суб’єктам, 

предметам, явищам, неістотам, абстрактним поняттям.Внутрішній монолог може 

бути адресований також читачу. Проте, реальним реципієнтом і адресатом цього 

виду мовлення є персонаж-мовець [110, с. 55]. У такому сенсі внутрішній монолог 

характеризується автоадресованістю і автокомунікацією [110, с. 62]. За 

визначенням З.І. Лещишин, основне функціональне навантаження внутрішнього 

монологу як моделі ВМ полягає у зображенні внутрішнього світу персонажа, а 

особливо у відбитті його психотипу, що досягається реалізацією головних 

функцій – реферативної, експресивної, комунікативної, імпресивної, 

композиційної [110, с. 87-96].  

Внутрішній монолог може відігравати і багато супутніх функцій: 

психоконтактну, загальнокультурну, людинопізнавальну, людинорозбудівну, 

історико-дослідницьку, духовно-універсальну тощо [53, с. 13-14].  

Таким чином, внутрішній монолог як вид ВМ являє собою літературно-

художній прийом, що відображає психофізіологічні процеси персонажа, які 

відбиваються його мисленнєвою діяльністю у формі 1-ої та 2-ої особи однини і 

характеризується автоадресованістю і автокомунікацією. Цей літературно-

художній прийом виконує у художньому творі певні функції: головні 

(реферативна, експресивна, комунікативна, імпресивна) та супутні 

(психоконтактна, загальнокультурна, людинопізнавальна, людинорозбудівна, 

історико-дослідницька, філософська, духовно-універсальна тощо). 

Внутрішній монолог як вид ВМ характеризується діалогічністю. 

Внутрішній монолог має такі типи: медитативний, розповідний, спонукальний. У 
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емоціогенній обстановці, для якої характерний надмірний емоційний спалах, 

фіксується афективний внутрішній монолог. 

 

1.2. Вплив емоцій на формування АВМ та його функціонування в 

психогенних ситуаціях комунікації 

ВМ виявляє афект, коли мовець переживає найпотужнішу емоцію унаслідок 

надзвичайних виняткових обставин, стресових, форс-мажорних ситуацій [5, с. 

303-304]. У такий спосіб виявляється взаємозв’язок соціальної дійсності з 

особистісним внутрішнім світоглядом індивіда, оскільки суспільні відносини 

впливають на психофізіологічний стан людини, який в емоціогенній ситуації 

досягає афекту. Такий підхід визначає інтегральну парадигму дослідження АВМ, 

що передбачає залучення міждисциплінарних наукових розвідок для 

повноцінного розуміння цього виду мовлення [94, с.  63].  

Вивчення ВМ у афективній формі дозволяє простежити мовленнєву 

тенденцію певних літературних напрямків, їх еволюційний темп, виокремлюючи  

своєрідні особливості афективного промовляння окремих поколінь у художніх 

творах. Інтегральний підхід уможливлює не тільки комплексне вивчення 

афективного мовлення, а й сприяє багатоаспектному розумінню цього явища в 

цілому [70, с. 139].   

Отже, АВМ – форма репрезентації мисленнєвого процесу, при якому 

протагоніст переживає емоційний сплеск внаслідок  надзвичайних, емоціогенних 

життєвих ситуацій [93, с. 221]. АВМ взаємопов’язане з індивідуальним 

психологічним сприйняттям особистістю емоціогенних обставин [19, с. 54-56]. У 

результаті, у мовця фіксується «емоційна напруга», породжена взаємодією 

ситуаційних і мотиваційних факторів [91, с. 61].  

Результати експериментальних досліджень дозволяють виокремити чотири 

основні групи реакцій, які сигналізують про наявність стану «емоційного 

напруги», а саме: 1) виникнення тривоги (страху, занепокоєння, відчаю тощо); 2) 

зміна в звичному для індивіда характері моторно-поведінкових реакцій: поява 

тремору (уперше як показник «емоційної напруги» зазначений ще в 1932 р. О.Р 
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Лурія), зростання мускульного напруження, трансформація  у виразі обличчя, позі, 

міміці, жестах, а також виникнення певних змін у характері організації 

мовленнєвої діяльності; 3) зрушення в характері протікання мисленнєвих процесів. 

Стан «емоційної напруги» може як і покращувати, так і погіршувати виконання 

важких видів діяльності, що ґрунтуються на відповідних навичках стимулювання 

чи пригнічення протікання мисленнєвих процесів; 4) виникнення специфічних 

фізіологічних реакцій. Це одна з найбільш широко використовуваних груп 

індикаторів станів «емоційної напруги». Вона включає реакції як периферичної 

нервової системи, так  і біохімічні перетворення [106, c. 89].  

Таким чином, стан «емоційної напруги» формує підґрунтя для вияву афекту 

у людини. Афект – відносно короткочасна найпотужніша емоція, яка має відбиток 

на ВМ і є проявом граничної емоційної поведінки індивіда.  

Поняття афекту в психології, психолінгвістиці, нейролінгвістиці посідає 

одне з чільних місць і є об`єктом ретельного вивчення. Ще в античності 

Аристотель наполягав на вмінні ритора відчувати афект. Усвідомлюючи афект, 

ритор досягає бажаного результату і його промова влучна та красномовна. У 

такий спосіб, особі притаманна афективна поведінка, яка репрезентується не 

тільки у зовнішньому вигляді, а й у її внутрішньомовленнєвій діяльності.  

Отже, було визначено два види реагування людини на афект: 

1 – зовнішнє, яке виявляється ззовні; 

2 – внутрішнє, коли емоції перебувають «всередині» і виражаються у 

вигляді ВМ з афективним проявом [152, с. 209].  

Перебуваючи у стресових ситуаціях, особа виявляє особливий прояв, при 

якому породжується «психологічний захист» coping (справлятися з проблемними 

обставинами) та defence (бар’єр від неприємних переживань). Поняття поведінки 

психологічного захисту – defensive behavior – уведено в науковий обіг З. Фрейдом, 

котрий убачав у ньому реакцію людини на життєві труднощі. Особистість при 

фрустаційних чинниках виявляє особливу форму боротьби внутрішнього «Я» зі 

своїми думками у прояві афекту, оскільки ним вона психологічно захищається від 

неприємних для неї обставин [152, с. 190].  
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На погляд З. Фрейда, афект породжується завдяки суб’єктивному відчуттю 

«розвитку страху». Як зазначав З. Фрейд, афект містить певні моторні іннервації 

чи відтік енергії та відчуття двоїстого роду: сприйняття моторних дій, які 

відбулися, й безпосередні відчуття задоволення й невдоволення, які надають 

афекту основного тону [167, с. 228].  

Першим серед мовознавців проблему розгляду мовлення у афективному 

прояві поставив Ш. Баллі. Афект, на погляд ученого, має виняткове значення у 

процесі вибудовування думки, оскільки наявність афективного компонента надає 

мисленню певного вектора [15, с. 20].  

Розвиваючи теорію комунікативних дій, Ю. Хабермас стверджував, що не 

всі емоції, а лише сильні  провокують афект, який здатний спровокувати «вибух» 

у свідомості індивіда [195, с. 380].  

На думку дослідників, АВМ демонструє «неінтелектульний» характер, 

оскільки воно функціонує під впливом граничних ситуацій [131, с. 15]. Ці 

надзвичайні ситуації виявляються нестерпними для життя, примушуючи людину 

страждати і реагувати певним чином: 

1. Обурено, коли людина не має ніякої позиції, визнає себе нездатною до 

протистояння. У цьому випадку усі відповіді на питання про мету адресовані 

самому собі, майбутні плани сприймаються неможливими, а спроба звільнення 

від страждання розглядається як безнадійна. 

2. Утечею від світу – це стан, при якому домінує цілковита апатія, 

байдужість, відмова від будь-яких бажань і прагнень. У особи спостерігається 

тотальна індиферентність. 

3. Героїчно, коли людина сприймає стрес і наважується самостійно його 

побороти. У цій боротьбі вона покладається на себе, тому її внутрішні міркування 

відбивають страждання у спробі віднайти компроміс [180, с. 234]. Отже, 

неординарні обставини продукують у людини не тільки афект, вони здатні 

викликати інтерес, подив, відразу, провину тощо [88, с. 193]. Емоції реалізуються 

і концептуалізуються переважно кластерно, оскільки їх важливою особливістю є 

амбівалентність: можливість поєднання двох протилежних емоцій за знаком в 
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одне ціле. Вони пронизують «усю ментальну, вербальну, невербальну діяльність 

людини», тобто мають вплив на мовлення людини, зокрема, формують афективне 

промовляння у її внутрішньомовленнєвому процесі [173, с. 108-109].  

Згідно з поглядом І. Арнольд «емоція виникає в результаті впливу певної 

послідовності подій, описуваних в категоріях сприйняття та оцінок» [175, с. 293].  

На думку В. В. Бойко, емоції – це генетичні програми поведінки, для яких 

характерна певна енергійність, що виокремлюється динамікою, інтенсивністю і 

здатністю трансформуватися, відображаючись у вузькому і широкому значеннях 

[25, с. 35]. А з позиції С. Ю. Вапірова, динамізм виявляється у формах, для яких 

характерні соціально-біологічні та фізичні ознаки буття [31, с. 10].  

Вузьке значення емоцій – це конкретна форма переживання інформації у 

певний момент часу, яка має ситуативний характер. У широкому значенні емоції 

виступають у формі особливої форми переживань, в якій репрезентується 

ставлення людини до предметів, речей, подій в залежності від того, як вони 

задовольняють біологічні потреби (їжа, питво, сон, тепло, сексуальні потреби), що 

мають відношення до фізіологічного і психічного гомеостазу [55, с. 12].  

Так, відчуття приємного і неприємного створюють підґрунтя для 

зародження афекту з різною полярністю. Цей результат залежить від реакції 

людини на події, котра обумовлює відображення афекту в негативному чи 

позитивному плані, оскільки афект має два полярних виміри, позначені плюсом і 

мінусом [181, с. 200].  

Однак, у німецьких психологічних дослідженнях переважає позиція, яка 

вважає емоції, афект і почуття однаковими поняттями. Така точка зору 

підтверджує їхнє синонімічне вживання та їхню спроможність заміняти одне 

одного [239, с. 218].  Характерним є те, що поняття емоції – малопоширене у 

німецькому науковому обігу, перевага надається поняттям афекту і почуттю, тому 

саме для них характерна висока частотність уживання [244, с. 661-662].  

Трактуючи почуття, А. Хальдер наголошує на їхній здатності 

репрезентувати духовні переживання, котрі асоціюються з емоціями та афектами. 



 41 

Він наголошує на важливості цього явища, оскільки воно виступає основною 

структурою життя, обумовлюючи його сенс [244, с. 112-113].  

На нашу думку, емоції відбивають лише певний елемент структури такого 

складного явища як почуття. Емоція – це оцінка у формі переживання інформації 

про навколишній та внутрішній світ, яка поступає у мозок людини. Кожна емоція 

виокремлюється певними ознаками, сукупність яких формує семіотику емоцій 

особистсті [42, с. 2].  

Дійсно, емоція являє собою складний феномен з нейрофізіологічним, 

нервовом’язовим та феноменологічним аспектами. Емоції здатні впливати на 

людей. Доведено фіксування різних реакцій на однакові об’єкти у одних і тих 

самих осіб в окремі моменти життя [42, с. 8].  

Почуття – це вища форма відображення, ставлення людини до дійсності з 

погляду того, як задовольняються її соціальні потреби (культурні, духовні, 

особистісні). Почуття асоціюються з уявленням або ідеєю про якийсь об`єкт. 

Почуття  утворюють низку рівнів, що завершується вищими почуттями, до яких 

належать духовні цілі та ідеали. Почуття мають історичний характер і залежать 

від традицій, вірувань, звичаїв конкретного народу, групи чи соціального 

прошарку суспільства. Почуття, на противагу емоціям, характеризуються 

стійкістю та тривалістю [88, с. 194].  

Ми виходимо з того, що афект – найпотужніша емоція, для якої 

характерний інтенсивний, але відносно короткочасний емоційний спалах. 

Вочевидь, емоції пронизують усі сфери духовного життя індивіда, відбиваючись у 

його мисленні і психіці [90, с. 91-92].  

 Однак, у художніх творах людські емоції набувають підсиленої виразності 

саме завдяки наявності експресивності. Експресивність розглядається як ефект 

внаслідок відхилення від норм мовного узуса з-за раціональної або емоційної 

причини [130, с. 272]. Експресивність засобів мови та мовлення  відтворюють усю 

повноту переживань протагоніста, його різноманітні психічні стани і відбивають 

інтенсивність експресивності вираження афекту в його внутрішньому 

промовлянні. 
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Концепцію експресивних засобів розробляв у свій час Ш. Баллі, котрий 

заклав основу для сучасних методів дослідження експресивного мовлення. 

Учений наголошував на особливому характері мовленнєвого процесу, оскільки 

він підпорядковується розумовій діяльності. За твердженням науковця, розум і 

почуття виступають найпотужнішими чинниками у формуванні експресивності. 

Вивчаючи питання експресивного мовлення, Ш. Баллі визначає поняття експресії 

як явище, що характеризує реакцію мовця на висловлення. Воно виникає завдяки 

емоційному стану мовця, який відбивається у його мовленні [171, с. 5-6].  

Лінгвістичний енциклопедичний словник інтерпретує поняття 

експресивності «як сукупність семантико-стилістичних ознак одиниці мови, які 

забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті засобом 

суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту чи адресата мовлення»     

[237, с. 591].  

Деякі дослідники проводять чітку межу між поняттями експресивності та 

емоційності, зазначаючи їх несумісну природу. Так, К.А. Долинін зауважує, що 

експресивність належить до стилістичного значення мовної одиниці й не 

асоціюється з емоційністю, спонтанністю, ненормативністю, оскільки воно не 

містить інформацію про суб’єкт, а визначає характер і інтенсивність сприйняття 

стилістичної та предметно-логічної інформації [56, с. 120].  

Слід наголосити на тому, що поняття емоційності й експресивності 

функціонують не як рівнозначні і не заміняють одне одного [169, с. 20]  

Найпотужніша емоція у мовця обумовлює внутрішній  вибух – афективне 

внутрішнє промовляння, яке вибудовується експресивними лексичними і 

синтаксичними стилістичними засобами, відтвореними АМФ монологу та діалогу 

з КМФ – «роздум», «динамічний опис», «повідомлення» [26, с. 6]. Як наголошує 

дослідниця Я.В. Мукатаєва, просторовий, часовий, причинно-наслідковий 

способи зображення події є найбільш прийнятними для текстів малих форм [125, 

с. 45]. Так, простір, час та причинність, які впливають на комунікативну ситуацію, 

детермінують елемент жанрової форми тексту − КМФ, з допомогою якої адресант 

передає свою комунікативну мету адресатові [78, с. 16]. У такій комунікативній 
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ситуації риторичні питання персонажа стають домінантними  та  відбивають його 

емоційні переживання [142, с. 13], що формує емоційне забарвлення тексту [90, с. 

91]. Загалом емоції розділяються на позитивні та негативні [164, с. 144], і це 

впливає на поляризацію АВМ.   

Необхідно зауважити, що мисленнєва діяльність у стані афекту складна і 

неоднозначна. Особливості цього процесу вивчав Л.С. Виготський, котрий 

окреслив мисленнєву діяльність у стані афекту як внутрішньо-психологічне 

породження (продукування) мовлення завдяки певним фазам, основу яких 

становить мислення [107, с. 49].   

Одне з ключових положень концепції Л.С. Виготського про взаємозв’язок 

процесів мислення і мовлення має такий вигляд: «Центральна ідея може бути 

виражена у загальній формі: відношення думки до слова є перш за все не річ, а 

рух від думки до слова і у зворотному напрямку – від слова до думки. Цей потік 

думок здійснюється як внутрішній через цілий ряд планів. Тому найпершим 

завданням аналізу, що бажає дослідити відношення думки до слова як рух від 

думки до слова, є вивчення тих фаз, з котрих складається цей рух, розпізнавання 

низки планів, через які проходить думка, що втілюється в слові…» [40, с. 305].  

Перша ланка – це мотивація. За твердженням Л.С. Виготського, не варто 

ототожнювати власне мотиви і «установки мовлення», тобто фіксовані 

«відносини між мотивом та мовленням» [39, с. 163]. Другою фазою є думка, що 

приблизно відповідає поняттю мовленнєвої інтенції. Третя фаза – 

опосередкування думки у внутрішньому слові, що відповідає в сучасній 

психолінгвістиці процесу внутрішнього програмування мовлення. Четверта – 

опосередкування думки у значенні зовнішніх слів або реалізація внутрішньої 

програми. Безумовно, на думку  вченого, найважливішим механізмом 

мовленнєвої діяльності, є механізм осмислення. Цей механізм забезпечує 

мисленнєвий аналіз як змістовного наповнення мовлення, так і його структурної 

організації [45, с. 28].  

Механізм осмислення реалізується через аналітико-синтетичну діяльність 

кори великих півкуль головного мозку – методом залучення усіх основних дій та 
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операцій (порівняння, узагальнення, зіставлення, класифікація, синтез та аналіз). 

Осмисленню у першу чергу підлягає предмет чи явище, що стало причиною 

внутрішньомовленнєвого процесу в афективній формі [45, с. 28]. Якщо мотив 

висловлювання відсутній, то не може констатуватися афект, оскільки 

вибудовування думки при цих обставинах не здійснюється [114, с. 305].  

Відмінною рисою цього процесу є те, що адресант виступає як у ролі 

відправника, так і приймача – адресата внутрішньомовленнєвого повідомлення. 

При передачі інформації утворюється з’єднувальний канал, за допомогою якого 

функціонують сигнали, які координують ВМ. Таким чином, у адресанта 

сконцентровуються системи відправлення і отримання [10, с. 7-8].  

Такої ж позиції дотримується і Ф.Б. Баєв, котрий, вивчаючи ВМ у стані 

«емоційного вибуху», визначив такі етапи його формування: передкомунікації, 

коли мовець знаходиться у підготовчій стадії до висловлення думки. Він так би 

мовити готується до майбутнього міркування, висуваючи домінантні акценти до 

свого мисленнєвого процесу. Отже, адресант проектує своє внутрішнє 

висловлення, зосереджуючись на найбільш важливих об’єктах. Наступний етап – 

автокомунікація – відбувається після передкомунікації і характеризується вкрай 

загостреним емоційним станом, тому що спричиняє афект у ВМ мовця [13, с. 13]. 

Таке повідомлення може відображатися монологом, але переважно воно отримує 

форму діалогу.  

Зокрема, про це свідчить позиція М.М. Бахтіна, котрий, покладаючись на 

дослідження художніх текстів, дійшов до висновку: «кожна монологічна репліка, 

кожний монолог є творінням великого діалогу» [17, с. 335-336]. Сучасна картина 

світу не може бути монологічною, тобто однополюсною, однополярною, вона, 

принаймні, повинна мати два полюси і розвиватися в бік багатополярності, тому 

що кожне «слово хоче бути почутим, зрозумілим, мати відповідь і знову 

відповідати на неї» [16, с. 306].  

Безумовно, і АВМ є діалогічним і також, як зазначають науковці, має такі 

характерні ознаки: 
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1) відбувається значне збільшення кількості пауз нерішучості (паузи 

хезитації). При цьому паузи супроводжуються часто нефонологічними 

вокальними утвореннями, кількість яких збільшується порівняно з мовою людей у 

звичайному стані на 50%; 

2) змінюється граматична будова слова – зникають флексії; збільшується 

кількість іменників й дієслів порівняно з прикметниками й прислівниками, мова 

стає більш динамічною; 

3) лексичний  склад  стає більш спрощеним – вибираються коротші 

слова з найбільш високою частотністю у мові. Збільшується кількість слів-

паразитів, неологізмів й помилково уживаних слів. З’являються семантично 

нерелевантні повтори фраз, частин фраз, одного слова та водночас декілька 

злитих слів разом, складів та окремих фонем [21, с. 169-170];  

4) відсутність частини слова (незавершеність) чи зрідка цілого слова; 

незавершеність речення (логічна, синтаксична, граматична) та порушення 

цілісності всього висловлювання. Мовленнєве повідомлення переривається і 

залишається незавершеним, хоча мисленнєвий процес вибудовується далі 

всупереч неповноцінності синтаксичної будови окремих конструкцій. 

Спостерігається поняття «щільності емоціонем у тексті» [106, с. 90];  

5) зростає кількість так званих «некомунікативних» висловлювань, факт 

появи котрих не усвідомлюється мовцем; 

6) неузгодженість деяких внутрішніх психофізіологічних сигналів із 

інформативно-смисловим змістом повідомлення; 

7) спостерігається підкреслена актуалізація задуму висловлювання, що 

має вияв у домінантному вживанні слів з чіткою позитивною чи негативною 

конотацією [150, с. 31].  

Отже, передумовою АВМ є виняткові, критичні ситуації, які порождують у 

суб’єкта «емоційну напругу», провокуючи «емоційний сплеск», що 

відображається у її внутрішньомовленнєвому процесі афективним промовлянням.  

Афект – найпотужніша емоція, яка характеризується інтенсивністю, 

короткочасним перебігом, вона продукує граничну емоційну поведінку індивіда. 
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Афект виступає регулятором мисленнєвої діяльності особи та залежить від реакції 

людини на події, яка обумовлює відображення афекту в негативному чи 

позитивному плані, позначеному плюсом і мінусом. 

У художніх творах емоційні явища як екстралінгвальний чинник набувають 

підсиленої виразності завдяки експресивності засобів мови та мовлення. Адже 

експресивність мовних засобів здатна відтворити усю повноту переживань 

протагоніста, його психічні прояви у різноманітних життєвих ситуаціях. 

 

1.3. Коротка характеристика жанрів прози – новели, оповідання та 

роману початку та кінця ХХ століття 

АВМ представлене у різних епічних жанрах: романі, оповіданні, новелі та ін. 

Твори невеликого обсягу та з «високою концентрацією почуттів та дії» 

розглядають як тексти малої епічної форми [156, с. 9]. До малої епічної форми 

належить новела, вона є компактною, її фабульна конструкція драматична і здатна 

віддзеркалити духовне життя протагоністів. Новела має всі характерні риси епіки, 

але її головна відмінність від інших епічних жанрів, за визначенням великого Ґете, 

– «нечуваний випадок, який стався», що визначає протиріччя, наслідком яких і є 

драматичність. Протиріччя вбачається у взаємопов’язаності фактору нечуваності з 

випадком буденного життя. В німецькій мові це протиріччя відтворено 

сполученням unerhörte Begebenheit, яке має в семантиці прикметника сему 

«надзвичайність», а в значенні іменника – семи «буденність» та «незначність». 

Отже, жанрова форма новели характеризується драматичністю [75, с. 9]. У такий 

спосіб, композиційно-стилістична структура новели виокремлюється своєрідною 

характеристикою: пуантовість, контрастність, символічність, драматичність [129, 

с. 260] [155, с. 389] [172, с. 9] [178, с. 11]. І тому цей жанр надає найбільше 

прикладів АВМ, тому що новелістична форма якнайвлучніше відображає 

драматичну тональність особистості та її емоційний стан [86, с. 3] [223, c. 120].   

Для малої епічної форми, представленої як жанрами, так і типами й 

підтипами тексту характерні екстралінгвальні компоненти [136, с. 25]. Більшість 

учених основними екстралінгвальними характеристиками мовленнєвого жанру 
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вважають адресанта та адресата, спостерігача, референтну ситуацію, канал зв’язку, 

загальний контекст взаємодії часу, місця і оточення; інша позиція розглядає 

комунікативну мету, образ автора та адресата, образ минулого або майбутнього, 

тип диктумного змісту. В основу цих усіх підходів покладено комунікативну 

модель К. Шеннона та В. Вівера [199, с. 11]. Комунікативна модель К. Шеннона 

та В. Вівера розрізняє елементи, що належать комунікатору (джерело інформації 

та відправник) та детерміновані реципієнтом (адресат і отримувач) [100, с. 21].  

Так, жанр – це своєрідна програма розгортання художньої думки. Так,      

Л.С. Піхтовнікова розглядає поняття «жанр», як «тип тексту». Дослідниця вказує 

на те, що жанр – форма організації мовного матеріалу в спілкуванні між особами 

[134, с. 17]. Гнучкий і вимогливий, він диктує закони і не визнає канонів. Кожен 

автор його індивідуалізує, кожна нація надає йому неповторних прикмет, 

накладаючи на нього свій відбиток. Але при цьому новела залишається новелою, 

а роман – романом [163, с. 183].  

Автор теорії мовленнєвих жанрів М. Бахтін убачає тріаду («тематика + 

стиль + композиція») як основу поняття жанрів. Жанр, на його погляд, 

формується в межах стилю, стиль відтворює жанр і залежить від нього [60, с. 151]. 

Учена Л.С. Пііхтовнікова наголошує на тому, що при самоорганізації художнього 

твору для автора актуальні вимоги жанру: норми викладу, традиції побудови, 

обсяг твору, історичний контекст епохи [132, с. 4]. Дослідження довело, що саме 

новелістичний жанр витончено й довершено сконцентровує змістовне 

навантаження твору. І тому природнім і виправданим є бурхливий розвиток 

європейської новели, зокрема німецької на початку ХХ ст. У цей період, епоху 

зародження модернізму, у суспільстві домінує консервативний дух, коли 

превалює прихильність до непорушних і усталених моральних норм поведінки.      

І цю соціально-історичну дійсність найбільш влучно відображав жанр новели [225, 

с. 158-159]. 

Як зазначав В.В. Виноградов, жанрова форма літературного твору історично 

мінлива, її розвиток відбиває еволюційні зміни в художньому процесі, для 

пізнання яких необхідне ретельне лінгвістичне дослідження [33, с. 73]. Так,      
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Є.М. Мелетинський, вивчаючи історичну поетику новели, наголошує, що початок 

ХХ ст. характеризується суттєвими зрушеннями у структурі новели, котрі 

збагатили її специфіку й тим самим сприяли її популярності [119, с. 202]. За його 

твердженням, у цей час новела «дероманізується», тобто втрачає схильність 

тяжіння до роману чи повісті. Акцент переноситься з характеру на дію, хоча при 

цьому не відбувається категорична відмова від зображення характерів дійових 

осіб, однак змалювання дії набуває лейтмотивної ознаки [119, с. 203]. 

На переконання Хуґо Ауста, детального дослідника новелістичного жанру, 

первинно слово «новела» вживалося як юридично-політичне поняття і позначало 

додаток до вже чинного законодавства. Щодо літературного терміна, то він його 

тлумачить як «оповідання короткого чи середнього обсягу, в якому розглядається 

окрема подія» [183, с. 18]. Дослідник поділяє твердження Ґете про те, що оповідь 

новели зосереджена на реальній події і вибудувана навколо певного персонажа 

[183, с. 2-4]. Розгортання сюжету не відбувається спонтанно, а обов’язково 

зорієнтоване на певний намір, на досягнення мети. Зображення подій має 

буденний характер, характеризується «спогляданням», оскільки воно 

репрезентується «надійними джерелами», присутніми у реальному житті [183,      

с.  5]. 

Особливу увагу Хуґо Ауст приділяє події, пригоді або випадку, які є 

фундаментальними властивостями, притаманними новелі. Відбиття події повинно 

характеризуватися ґетівською «нечуваністю» та шлеґелівською «вражаючістю». У 

новелі має бути елемент «нового», але це «нове» реалістично відображається 

змалюванням життєвої ситуації. Новела невелика за обсягом, однак її коротка 

форма передбачає змалювання лише однієї події чи випадку, через який 

просвічується реальний побут, соціально зумовлені моделі людської поведінки, 

що і визначають визначальну рису цього жанру [183, с. 10-11]. Однак 

повсякденність зображується авторами на фоні парадоксальних подій, що 

обумовлює вражаючий ефект [183, с.  3].  

Характерною особливістю новели є її стислість, котра сприяє концентрації її 

змісту, загостренню напруження розгортання подій, чіткій структурній організації 
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[183, с. 12]. На думку Хуґо Ауста, у дослідженні новели необхідно враховувати не 

лише значення композиційної структури новелістичного твору, єдність, 

достовірність та дистанцію зображеного, а й інстанцію (близькість), наділену 

змістом і значенням. Такий тандем сприяє найефективнішому фіксуванню і 

розкриттю процесів, котрі відбуваються на глибинному психофізіологічному рівні 

і відображають внутрішній світ персонажа [183, с. 13]. 

Необхідно зазначити, що Г. фон Клейст виокремив новелу з-поміж інших 

літературних жанрів і першим на ґрунті німецької літератури писав новели, за що 

справедливо вважається батьком німецької новели, а Ґете підкреслив її досконалу 

сутність [163, с. 3] [194, с. 138].  

Отже, жанрові риси новели можна схарактеризувати як опис одного 

незвичайного епізоду або події, стислу форму зображення, прямолінійність 

розвитку подій, фрагментарність сюжету, динамічний розвиток дії з конфліктом у 

центрі. Саме так побудовані яскраві новелістичні твори австрійського 

письменника А. Шніцлера «Лейтенант Густль» (написаний у формі суцільного 

внутрішнього монологу 98%) та «Панночка Ельза» (внутрішній монолог складає 

переважну більшість змісту − 89% ).  

У цих творах виклад думок персонажів вибудувано 

внутрішньомовленнєвим процесом, який репрезентує дисонанс внутрішнього 

світу персонажів із умовностями й поняттями про те, як вони мають виглядати й 

поводитись як представники вищого прошарку суспільства [118, с. 129] [189,        

с. 93] [196, с. 46]. На думку дослідників творчості А. Шніцлера, саме цей 

австрійський письменник запровадив у німецьку літературу «техніку 

внутрішнього монологу» [228, с. 80- 81].  

Дослідник творчого надбання А. Шніцлера Г. Кнорр у праці «Експеримент і 

гра структури суб’єктивності в новелах Артура Шніцлера» зазначає, що 

письменник спромігся відобразити свою експериментальну докторську практику 

та знання для  зображення психології персонажів. У такий спосіб, А. Шніцлеру як 

автору і розповідачу доречно зникнути і «трансформуватися» у персонального 

оповідача [203, с. 94]. Водночас для динамічного розгортання драматичної 
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складової новели «Панянкка Ельза» А. Шніцлером використано прийом  

зображення сновидінь – снів-потрясінь – як ідентифікатора внутрішніх колізій 

протагоніста [35, с. 217] [165, с. 8-9] [220, с. 144-145] [221, с. 129]. 

На противагу персонажам художніх творів початку XX століття – епохи 

модернізму, протагоністам кінця XX століття – епохи постмодернізму, властиві 

демократичні стосунки, які «розчиняють» непорушні моральні принципи 

столітньої давнини, ґрунтовно змінюючи вектор суспільних відносин. Адже 

суспільство кінця XX століття набуває розкутості, що не підлягає тотальному 

осуду, а навпаки, сприймається нормальним чином. Відбувається поява нових 

цінностей, люди переосмислюють сенс життя та формують нові життєві ідеали, 

зокрема духовного та матеріального характеру [68, с. 31-32].  

Отже, для кінця XX ст. драматична тональність не є настільки актуальною, 

як для початку століття [226, с. 24-27]. Як наслідок: поширення набуває розмірена 

епічна жанрова форма, зокрема оповідання [98, с. 150].  

Оповіданням як жанром цікавилися ще в античності. Так, в  античну добу 

правдивість являла собою найвищий критерій оповідання. Зображення подій 

повинно було мати в оповіданні фактичне підґрунтя і висвітлювати їх автори 

мали  детально задля досягнення більш інтенсивного впливу на читача. Такий 

підхід, на погляд античних філософів, збагачував читацьку аудиторію досвідом 

достовірного пізнання і вчив моральним принципам, закладаючи підґрунтя для 

естетичного сприймання  мистецького витвору [206, с. 7-8].  Оповідання як жанр 

пройшло довгий еволюційний шлях і має різні тлумачення [218, с. 157-158].  

М. Мартинець ідентифікує його як пригоду, випадок, показаний у 

детальному зображені [212, с. 9]. На думку Ю.М. Тинянова, малий обсяг 

оповідання обумовлює своєрідні принципи його будови, конкретні художні 

прийоми, які характеризуються «режимом економії». Стислість викладу не 

вимагає від автора відтворення широкомасштабного змалювання, тому він 

повинен зосередитися не на деталях-дрібницях, а на деталях-символах, здатних 

розкрити домінуючий емоційний тон твору [158, с. 256].  
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Детально розглядаючи еволюцію виникнення німецької малої літературної 

епічної прози,  Л. Маркс відносить новелу та оповідання до малої прози 

(Kurzgeschichte). Він зазначає, що це слово походить від англо-американського 

short story і позначає німецькою коротке оповідання (kurze Geschichte). Short story 

увійшло у німецьке мовознавство в кінці ХІХ століття і  викликало у спеціалістів 

цього профілю жвавий інтерес і дискусію, яка породила неоднозначне ставлення 

до цього поняття [213, с. 1-3].  

Так, А. Бартельс висунув ідею, котра спростовувала домінуючий вплив 

short story на зародження німецької малої прози. Він уважає, що термін short story, 

запозичений із американської літературної спадщини, не мав первинного впливу 

на формування німецької малої прози. Композиційна структура kurze Geschichte 

бере витоки не з short story, а з італійської новели. Саме італійська новела стала 

підґрунтям для жанру малої прози і фундаментальним базисом для усіх сучасних 

малих епічних форм [213, с. 14].  

Проте М. Дурцак уважає, що німецька новела «зросла» не тільки історично, 

а й теоретично безпосередньо на підґрунті американської новели. Американська 

мала проза стала взірцем для німецької новелістики. Але сучасні німецькі автори 

внесли у цей жанр власну неповторність й індивідуальність, розвиваючи його вже 

незалежно від американського впливу [191, с.14].  

Таким чином, існує неоднозначне ставлення щодо трактування і 

походження малої прози, хоча попри таку поліфонію думок чітко постає аксіома 

про епохальне значення малого епічного жанру [213, с. 15]. 

Актуальним і сьогодні є обговорення новели та оповідання як споріднених 

жанрових форм у межах малої прози чи функціонування їх як самостійних жанрів.  

Так, С. Ронер заперечує думку про належність новели до жанру короткого 

оповідання, оскільки вона не наділена цілісністю і максимальною чіткістю 

зображення певного випадку, відображення якого має бути за обсягом невеликим 

для малої епічної форми. Розгортання сюжету новели є довжелезним порівняно з 

ємним обсягом короткого оповідання. Отже, за твердженням С. Ронера новела не 

характеризується ознаками короткого оповідання, що формує підстави для 
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надання їй автономного статусу у жанровій системі [213, с. 86]. Всупереч цьому К. 

Полхаймс дотримується думки, котра об’єднує дефініції оповідання і новели в 

одне поняття й ідентифікує його як епічний виклад середньої довжини [213, с. 87].  

Таким чином, обговорення питання жанрового статусу новели і оповідання 

залишається відкритим. 

Вивчення  АВМ обумовлено в нашій роботі таким часовим періодом, як ХХ 

століття, тому цей тип мовлення  ми аналізуємо також і в романі – великій епічній 

формі [217, с. 658]. На думку Георга Лукаса, дослідника великої епіки, для роману 

головним об’єктом зображення є особливі відношення між людиною і світом, які 

становлять сутність життя [211, с. 38]. Передусім у романі має припадати акцент 

на відтворення екстенсивної життєвої тотальності [211, с. 47]. За його 

визначенням, тотальність – це цілісність, гармонія між окремою особою та 

суспільством, якій притаманна душевність, що повинно складати «ядро» роману 

[227, с. 7]. Але протагоніст у романі може також виявляти конфронтаційні 

стосунки зі світом. У великій епічній прозі перевага не надається художнім 

прийомам і засобам, а естетичній  цінності, яка «досягається у романі рухом до 

кінцевої мети» [83, с. 333].  

Роман трактується як універсальний жанр, здатний відобразити найширше 

коло життєвих явищ, порушуючи кардинальні проблеми духовного, морально-

етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізичного планів. Його 

розгорнута композиція здатна охопити цілісні картини життя, сповнені складних 

перипетій і суперечностей, глибокого дослідження характерів персонажів у їх 

становленні й розвитку, у найрізноманітніших зв’язках зі світом.  

Водночас його стихією є приватне життя з усіма великими і малими 

турботами, щоденними дрібницями і деталями. Орієнтація на широке охоплення 

дійсності та поглиблене вивчення персонажів обумовлюють необхідність 

розгалуженого сюжету, ускладненої композиції, несподіваного моделювання 

просторово-часових параметрів. Цій великій епічній формі притаманна 

відсутність усталеного канону.  
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Порівняно з іншими епічними жанровими формами, роман − найбільш 

«вільна» епіка, нескута внутрішніми нормативами. Цей жанр передбачає широкий 

спектр пошуків у розміщенні художнього твору й у виборі оповідача, засобів 

втілення авторського замислу [22, с. 4].  

Розгорнута композиційна структура роману має уповільнену динаміку, для 

якої не характерна  загостреність. У результаті, якщо велика епічна форма і 

містить АВМ, то воно не характеризується високою інтенсивністю експресивності 

вираження афекту. 

Отже, новела і оповідання функціонують як самостійні жанри. Новела, на 

противагу оповіданню, увиразнюється концентрацією змісту, загостренням 

напруження розгортання подій, чіткою структурною організацією і несподіваною 

розв’язкою. Саме у новелі початку ХХ століття, епохи модернізму, де  композиція 

була спрямована на вражаючий ефект несподіваності, спостерігається висока та 

середня інтенсивність експресивності вираження афекту, що досягається 

експресивним потенціалом мовностилістичних засобів АВМ.  

Оповіданню не властиво загострення напруження у розгортанні події, і тому 

інтенсивність експресивності вираження афекту в оповіданні постмодернізму є 

середньою. 

Роман – велика епічна форма, для якої характерна розгорнута композиційна 

структура, тому зображення внутрішньомовленнєвої діяльності протагоніста у 

афективному стані у цій жанровій формі є фрагментарним. Саме тому 

інтенсивність експресивності вираження афекту ВМ протагоністів у романі епохи 

модернізму є, як і в оповіданні, середньою. Отже, АВМ як літературно-художній 

прийом органічно реалізується в жанровій формі «новела», оскільки в ній 

якнайповніше відбивається поліфонія драматичної тональності ВМ персонажа в 

екстраординарній ситуації. 

 

1.4. Формотворчий аспект літературного напряму стосовно текстів 

функціонального стилю художньої літератури в німецькомовній прозі ХХ 

століття  
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Період виникнення досліджуваних німецькомовних художніх творів 

характеризується строкатими історичними подіями, що зумовили різку зміну 

суспільного устрою, які, безумовно, відбилися на творчому доробку німецьких і 

австрійських письменників. Так, ХХ століття позначилося переходом від 

монархій до республіканського демократичного устрою, зокрема, у Німеччині та 

Австро-Угорщині [231, с.38, с. 224]. Такі «стрибкоподібні» процеси сформували 

підґрунтя для зародження нових літературних напрямів і різноманітних течій у 

зазначений період. І як наслідок, виступили результатом взаємодії суспільних 

перетворень і культурного розвитку, що мали відбиток на індивідуалізації творчої 

манери митця, на втіленні його художнього задуму. 

Необхідно підкреслити, що найвизначнішими в історії літератури є такі 

напрями: бароко, класицизм, романтизм (сентименталізм), реалізм, бідермаєр, 

натуралізм, модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм [184, с. 52-61, с. 101-

104, с. 126-136, с. 155-163, с. 165-172].  

Для певної культурно-історичної епохи випадає свій хронологічно 

означений час, у якому домінують «специфічні» культурно-стильові явища, 

відповідні для цього періоду [182, с. 179]. Вони проходять етапи становлення та 

розвитку, досягаючи панівного становища. Зрештою, вичерпавши себе, 

занепадають під тиском нових культурно-стильових тенденцій та естетичних 

ідеалів, літературних мод і суспільно-політичних чинників. Водночас між 

віддаленими епохами існує духовний зв’язок, який уможливлює цілісність 

літературного процесу окремого народу [160, с. 19].  

У ХХ столітті в австрійській і німецькій літературі провідними 

літературними напрямами виявилися модернізм та постмодернізм. У 

німецькомовній літературі модернізм увібрав риси символізму, імпресіонізму, 

експресіонізму, сюрреалізму та менш відомих мистецьких угрупувань, зокрема 

дада [77, с. 43]. Авангардистські течії демонструють агресію проти людини, 

віддаленість від людської сутності [121, с. 63].  

Однак наявність такої неординарної позиції підкреслює альтернативний 

спосіб мислення і не стає на заваді «високого мистецтва». Уявити модернізм 

http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
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початку ХХ століття без «авангардизму» неможливо, тому що історичні умови 

існування тогочасного мистецтва потребували бунтарства, войовничості, протесту 

[6, с. 127].  

Модернізм (фран. moderne − сучасний, найновіший) − загальна назва 

літературно-мистецьких напрямів, течій та шкіл кінця ХІХ−ХХ століть 

нереалістичного спрямування, що постали як заперечення традиційних форм та 

естетики минулого [50, с. 53]. Цей напрям виокремлюється поглибленим 

відображенням «квінтесенції буття». Як зауважує німецький літературознавець    

Г. Блеккер, митець звертається до першоджерел буття, де він може відшукати ціле, 

неділиме [67, с. 159].  

Справді, модернізм характеризується тяжінням до глибинної сутності 

людини та її одвічних проблем; перевага надається особистісному «Я» з усіма 

його негативними і позитивними проявами, оспівуванню таланту людських 

можливостей і цінностей. [122, с. 32]. На зміну модернізму приходить 

постмодернізм як «культурний домінант епохи XX століття» [193, с. 9] [66, с. 314-

330].  

Постмодернізм у німецькомовній  літературі припадає на  70-ті та 80-ті  

роки ХХ століття. Однак і дев’яності роки ХХ століття також розглядають як 

епоху постмодернізму. Також існує думка, що постмодернізм веде свій відлік від 

50-х років. Літературна критика виокремила домінантні риси постмодернізму: 

фрагментарність, іронічність, деканонізація, деструкція, карнавалізація, 

гібридизація, невизначеність, зникнення авторського Я, вільне поєднання жанрів 

та стилів, відсутність самозаглибленості, презентація творчої співгри з читачем. 

Також важливою є характеристика, виведена Леслі Фідлером, а саме: органічна 

спорідненость постмодернізму з поп-культурою [77, с. 44-45] [154, с. 57-58].  

Втім, часовий параметр розподілу літературних напрямів не збігається з 

уподобаннями письменників. Так, для митця певної культурно-історичної епохи 

домінантний літературний напрям не завжди виступає еталоном. У такий спосіб, 

письменник вибирає той напрям, який міг би повноцінно реалізувати його 

художній задум. 

http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
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http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=6&num=77000000#third
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Так, один із представників модернізму, австрійський письменник А. 

Шніцлер, свою творчість вибудував на засадах імпресіонізму, який був течією 

модерністського напряму у німецькомовній літературі [28, с. 102-103]. Творчість 

А. Шніцлера припадає на епоху Віденського модерну: психологія та тлумачення 

снів, дослідження потаємних міркувань і репрезентація свого  «Я», строгість норм 

і моральний занепад, переоцінка цінностей, скепсис і прагнення смерті, дискусія  

про сенс життя, а також несвідоме і напівсвідоме в стосунках між чоловіком та 

жінкою − це є домінантним у австрійській прозі цього періоду [8, с. 3-4].  

Імпресіонізм прагнув відобразити суб’єктивні відчуття та переживання, 

настрій та враження автора від реального світу в його русі та мінливості. 

Важливий принцип імпресіонізму − відмова від типовості. Визначальним стали 

миттєвість, фрагментарність композиції, несподіване вибудовування сюжету, 

змалювання психологічного стану персонажа [84, с. 255]. У такому сенсі стиль 

написання новел А. Шніцлером якнайвлучніше відбиває форму «імпресіоністської 

новели», тому що центральним предметом його зображення стають складні 

душевні перипетії протагоністів, завдяки яким репрезентується уся повнота їх 

відчуттів і настроїв, переданих внутрішнім монологом [204, с. 13-16].  

Завдяки геніальному австрійському автору А. Шніцлеру, «літературний 

імпресіонізм якнайповніше розвинувся саме на австрійському ґрунті» [52, с. 6-7]. 

Він знайшов свою багатогранну реалізацію у новелістичному жанрі, оскільки 

новела – це подія «в її чистій, ніби аж оголеній суті», й її описовість завжди 

стисла, лаконічна, виразна, експресивна. Вона відсікає все зайве і навіть 

персонажів, котрі не мають безпосереднього стосунку до події [123, с. 121].  

Головною доктриною новелістичної спадщини А. Шніцлера був 

психологізм, який став найхарактернішою рисою німецької прози початку ХХ 

століття [185, с. 381].  

Психологізм цього періоду характеризувався пожвавленим інтересом до 

розкриття внутрішнього світу людини, її міркувань та роздумів. Безмежний 

внутрішній всесвіт особи викликав зацікавленість у митців, тому набув 
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домінантного статусу в усьому культурному вимірі, зокрема в німецькомовній 

літературі [86, с. 11].  

Суттєвою рисою німецькомовної прози початку ХХ століття було 

акцентування того, що сила художнього твору визначається не лише його змістом 

(проблематикою), а й гнучкістю, розмаїттям художньої форми, здатної викликати 

в реципієнта поліфонію вражень і переживань, виокремлюючи при цьому 

психологічне забарвлення літературного твору [79, с. 74-75].  

І.В. Страхов окреслив основні форми психологічного зображення, до яких 

зараховуються врешті-решт усі конкретні прийоми відтворення внутрішнього 

світу.  Так, він стверджує, що основні форми психологічного аналізу можна 

розділити на зображення характерів «зсередини», − тобто шляхом художнього 

пізнання внутрішнього світу дійових осіб, що виражається завдяки ВМ, образам 

ілюзії і фантазії мовця; психологічного аналізу «ззовні», котрий сигналізується 

мовленнєвою поведінкою, своєрідним мовленням та мімічним виявом 

психологічного стану [59, с. 86].  

Отже, психологізація літератури потребувала й нових методів зображення 

внутрішніх емоцій і почуттів індивіда, коли кардинально було змінено план 

викладу мовлення персонажа. Так, аукторіальне вимовляння персонажів творів 

трансформується у персональне. За твердженням А. Нойберта, бурхлива 

всеохоплююча монологізація літератури витіснила попередні актуальні форми 

відтворення мовлення, що відображалися переважно невласне-прямим мовленням 

[1, с. 15].  

Майстер психологічного аналізу, А. Шніцлер, перевагу надає глибинним 

психічним процесам, що передаються через внутрішній монолог, який слугує 

якнайглибшому зображенню внутрішнього світу персонажа [229, с. 227]. Форма 

зображення внутрішнього стану протагоніста в усій його складності для 

австрійського письменника, котрого захопили ідеї Фрейда, стала можливою 

завдяки тонкому відчуттю сприйняття психології людини з позиції психіатра [205, 

с. 269, 297].  
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Вивчаючи фрейдівські дослідження про складний, неоднозначний 

внутрішній всесвіт людини, А. Шніцлер заглиблювався у психоаналітичні методи 

в літературі, які пропагував Фрейд [215, с. 732]. Письменник усвідомлював, що 

література, як наполягав на цьому З. Фрейд, здійснює психологічний вплив на 

читача [218, с. 220]. І тому автор твору має розуміти психоаналітику, 

підсвідомість особи, щоб уміти майстерно показати її психофізіологічну сутність 

Для досягнення цієї мети А. Шніцлер уміло впровадив ВМ, яке в  емоціогенній  

ситуації виступає у  формі АВМ [209, с. 132].  

Отже, для творчого доробку австрійського письменника характерно  

зображення емоцій у ВМ протагоніста. У результаті такого процесу формується 

«одиниця літературного психологізму», яка функціонує у екстраординарних 

обставинах. Ця одиниця виникає внаслідок сильних емоцій і визначається 

афективним комплексом, подібним до водного потоку: якщо на шляху 

виявляється перепона, то вода знаходить інший вихід − вона просочується в усе, 

що може досягти, тобто врешті-решт вода знайде куди подітися [66, с. 239]. Так і 

емоція отримує свою форму вираження у пригніченому, або, навпаки, 

захопленому стані, що позначається плюсом або мінусом. 

Позитивний і негативний афект внутрішнього промовляння містять твори 

інших представників модерністської епохи, сучасників А. Шніцлера, −                   

Томаса і Генріха Манна. Однак вони сповідували ідеї критичного реалізму, щоб 

засудити буржуазну дійсність [141, с. 104]. Через критику письменники  

намагалися викривати мізерну мораль буржуазного суспільства, наголошуючи на 

всіх її вадах [190, с.197-198]. Перебуваючи під впливом учення З. Фрейда, вони 

впроваджують у свої твори внутрішній монолог для якнайдетальнішого 

змалювання внутрішніх перипетій протагоніста, породжених різними факторами, 

зокрема й суспільними чинниками [188, с. 356]. Таким чином, внутрішній світ їх 

персонажів виступає віддзеркаленням тогочасного суспільства. Так, внутрішні 

міркування Фелікса Круля у творі «Сповідь авантюриста Фелікса Круля» та 

Дідеріха Геслінга у романі «Вірнопідданий» виявляють афект, завдяки якому 

розкривається внутрішня реакція цих протагоністів на наявну дійсність. 
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Австрійський  письменник Л. Земпер, представник епохи постмодернізму, 

обрав для свого оповідання магічний реалізм, де можливо дійсність поєднати з 

магією. «Магічні реалісти» далеко віддаляються чи навіть повністю 

відмовляються від показу «типового персонажа в типових умовах», що було 

прикметним для критичного реалізму ХІХ−ХХ століття. Вони дотримуються 

міфічного чи міфічно-фольклорного підґрунтя виміру буття, де історичне буття не 

тільки втрачає свою визначальну функцію, але і свої обриси, оскільки 

розчиняється в набагато ширшому вимірі, ніж просто історичному контексті. 

Особливу роль у вибудовуванні сюжету у творах «магічних реалістів» відіграють 

час і простір, але ці поняття набувають особливого статусу, що не прирівнюється 

до звичайного уявлення [66, с. 42].  

Взаємодія реального і магічного дозволила Л. Земперу відтворити процес 

внутрішньомовленнєвих міркувань підлітка Бенно з його померлим товаришем 

Марком. Такий вид внутрішнього спілкування набирає форми двоособового 

внутрішнього діалогу: два персонажа спілкуються ВМ, і це відбувається завдяки 

одночасному зображенню реального і магічного світів. 

Бенно переживає загибель друга через відповідні емоції, що провокують 

афект. Але й ВМ Марка відбиває афект унаслідок «гострих перепалок» з 

приятелем. Показ АВМ двох друзів, один з яких, Бенно, живе реальним життям, а 

другий − Марк уже відійшов у інший світ, стало можливим завдяки застосуванню 

магічного реалізму. 

Отже, автори надають перевагу тому літературному напряму, який 

найбільш влучно і яскраво зможе реалізувати їхню художню ідею й тому їх твори 

не завжди створені в унісон із тогочасними провідними напрямами, що 

підтверджує дослідження німецькомовних художніх творів ХХ століття. 

 

1.5. Методика аналізу ВМ протагоністів у стані афекту на матеріалі 

німецькомовної  прози ХХ століття 

Основу пропонованого дослідження склали твори, в яких ВМ протагоністів 

у стані афекту становить від 85% до 98% від загального тексту новел. Це новели 
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«Лейтенант Густль» (98% ВМ у стані афекту) і «Панянка Ельза» (89 % ВМ у стані 

афекту) А. Шніцлера та оповідання Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-

Девідсоні» (85% ВМ у стані афекту), що дозволило описати інтенсивність ВМ 

протагоністів у граничному емоційному стані за допомогою аналізу експресивних 

лексичних і синтаксичних стилістичних засобів АВМ стосовно структурних 

характеристик творів, а й відповідно дослідити гендерні особливості персонажів.  

Щодо романів Т. Манна «Сповідь авантюриста Фелікса Круля» та Г. Манна 

«Вірнопідданий», то АВМ головних персонажів представлено тільки вкрапленням, 

тому воно подається через аналіз гендерних ознак.  

Дослідження АВМ протагоністів здійснювалося відповідно до 

композиційної структури творів: зав’язки, розгортання дії, загострення, розв’язки. 

При цьому зафіксовано, що в процесі продукування АВМ протагоністом 

спостерігається виокремлення його гендерних характеристик, оскільки 

емоціогенна ситуація сприяє розкриттю гендерного портрета персонажа. 

У процесі «емоційного сплеску» виникають умови, при яких у АВМ 

протагоніста домінують або, навпаки, не проявляються ті чи інші гендерні ознаки. 

Таке дослідження здійснено на основі новел А. Шніцлера «Лейтенант Густль» і 

«Панянка Ельза», роману Т. Манна «Сповідь авантюриста Фелікса Круля», 

роману Г. Манна «Вірнопідданий» та оповідання Л. Земпера «Я хотів би померти 

на Харлей-Девідсоні».  

Отже, в основу нашого дослідження покладено антропоцентричну 

парадигму, яка є актуальною в сучасному мовознавстві. Однак зацікавленість цим 

питанням постала достатньо давно. Очевидно, що під час контакту з дійсністю 

людина виявляє своє ставлення до її складових. Воно визначається сукупністю 

суспільних традицій та норм, а, отже, зумовлюється притаманним лише людині 

соціальним буттям [30, с. 46]. Адже людина – це мірило всіх речей. Цей афоризм, 

що виражає сутність антропоцентризму, поширюється і на всі мовні явища, 

оскільки вони існують і розвиваються завдяки людям і для людей [60, с. 91].  

Так, І. Бодуен де Куртене один із перших протиставив дискретну теорію 

кількості в математиці недискретній категорії кількості в мисленнєтворчому 
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процесі. Отже, учений наголосив на принципах протиставлення 

антропоцентризму та недискретності, відзначаючи домінантність 

антропоцентризму в процесі «укрупнення граматики», оскільки об’єднання різних 

мовних категорій у рамках «суперкатегорії» відбувається безпосередньо тією 

особою, котра це промовляє» [151, с. 51].  

 Концепцію «людини у мові» розробляв також і Л.В. Щерба. Також і у 

працях Е. Бенвеніста було зазначено, що займенник першої особи «Я» і дієслова, 

вимовлені від першої особи теперішнього часу є переважаючими. На думку           

Е. Бенвеніста, займенник першої особи «Я» є основним носієм фундаментальної 

властивості мови у процесі її реалізації, що характеризується суб’єктивністю у 

мові. Суб’єктивність у мові виявляється у здатності людини в процесі 

продукування мовлення привласнювати собі виголошене таким чином, що цілі 

класи мовних елементів – займенники першої особи, названі дієслова досягають 

особливої референтної співвіднесеності, чи, якщо користуватися спеціальним 

терміном, є «аутореференційними» [151, с. 50].   

Враховуючи те, що об’єктом нашого дослідження є ВМ, вимовлене 

протагоністом у стані афекту – суб’єктивним персональним оповідачем – то 

парадигма антропоцентризму у дисертації є доцільною. 

Для аналізу ВМ протагоністів у стані афекту з позиції персонажа-оповідача 

– суб’єкта «Я» – було залучено описовий метод [71, с. 253]. Описовий метод 

уможливив: 

1) виокремлення ВМ, проголошеного персонажами у стані афекту: Was 

sagt? Ah, so ein Ton? Ruhig! Na, Sie werden’s auch nicht versäumen! Das ist doch 

stark! Da hört sich doch alles auf! Das darf ich mir nicht gefallen lassen! Na, jetzt ist’s 

schon g’scheh’n! Dem muß ich doch antworten… Das hätt’ ich nicht sagen sollen, ich 

war zu grob… [252, c. 343]. Питання, вимовлені протагоністом під час 

найпотужнішої емоційної напруги, завдяки інтонації, мовному контексту та 

комунікативній ситуації вибудовуються у риторичні [224, с. 159].  

2) виділення одиниць аналізу (синтаксичних конструкцій) із усією 

графічною сегментацією. Такий підхід є необхідним, оскільки при аналізі ВМ слід 
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брати до уваги графічне оформлення, тому що і воно є формою прояву 

найпотужнішого емоційного загострення у ВМ протагоніста: Ich müßt ’ja den 

Säbel ziehen und ihn zusammen hauen ─ ─ Um Gottes willen, es hat’s doch niemand 

gehört?... [252, c. 344]; 

3) застосування контекстуально-інтерпретаційного аналізу, коли із 

синтаксичних експресивних конструкцій виокремлювались такі мовностилістичні 

одиниці АВМ, як емоційно-оцінний епітет, метафора або метафоричний вислів, 

фразеологізм, метонімія, синекдоха, порівняння, метафоричне порівняння, 

гіпербола, літота, оксиморон, анафора, епіфора, анадиплозис, синонімічний, 

лексичний, дистантний, дослівний повтори, повтор-кільце, антитеза, 

протиставлення тощо: Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr… er hat ja 

den Griff nicht auslassen, und er ist zehnmal stärker als ich…  er hat ja eine Faust 

gehabt wie Eisen…[252, с. 344]; Ein Kraftmensch ist er, ein Jagendorfer…[252, с. 

348]; … ich bin ja dagestanden wie angenagelt… Und ich hab’ ihn nicht auf der Stelle 

zusammengehauen? [252, с. 344];  … dummer Bub…[252, с. 343] Dummer Bub − 

dummer Bub…[252, с. 346];   …ein elender Bäckermeister, so ein niederträchtiger, 

der stärkere Fäust’ hat… [252, с. 347]; , …der verfluchte Hund! [252, с. 358]; Ja, 

aber irgendwas muß doch gescheh’n … Was soll denn gescheh’n ? …    … was heut’ 

abend gescheh’n ist! [252, с. 346]; es ist ja zu dumm, zu dumm! [252, с. 347];  Nein, 

es geht ja nicht, es geht ja nicht… [252, с. 344]; Nein,nein es geht ja nicht, es geht ja 

nicht…[252, с. 345]. На переконання Л.С. Піхтовнікової, метафора пов’язана з 

образом і образним мисленням, де вона функціонує, як інструмент мислення. 

Важливу роль для метафори відіграє контекст [133, с. 19].  

4) здійснення класифікації на основі категоріального аналізу, що 

уможливлює згрупування виокремлених мовних одиниць АВМ згідно 

класифікації Е.Г. Різель [71, с. 254]. Дослідниця розподілила лексичні і 

синтаксичні стилістичні  засоби німецької мови на відповідні групи. До 

лексичних стилістичних засобів науковець віднесла порівняння, епітети, 

метафору, фразеологізм, метонімію, синекдоху, гіперболу, літоту [224, с. 205-

238]: Wär’ grad’ so geschwind gegangen wie der Expreßbriеf [252, с. 331]; Da war er 
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wie ein ganz anderer Mensch [252, с. 332] ; Alle Menschen hasse ich [252, с. 333];  

Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel [252, с. 341]; …Papa steht mit 

einem Fuß im Grab – nein im Kriminal [252, с. 335]; Mir zittern die Knie [252, с. 341] 

до лексико-граматичних стилістичних − антитезу, протиставлення, епіфору, 

анафору, анадиплозис, повтор [224, с. 244-252]: Vorwärts. Vorwärts [252, с. 340]; 

Weiter, weiter [252, с. 341]; Ist das gut oder schlecht? [252, с. 342]; Furchtbar, 

furchtbar!; Wie komm’ ich dazu? Wie komm’ ich dazu? [252, с. 334]; Junge Dame aus 

guter Familie. Ha, gute Familie [252, с. 333] Bleiben Sie, sagt er? Warum soll ich 

bleiben? [252, с. 345]; до синтаксичних стилістичних − пролепсу, парантезу, 

парцеляцію, еліпсис, риторичні й окличні конструкції, вигук, паузу [224, с. 140-

160]: Irrsinnig [252, с. 335]; Aber Unsinn! [252, с. 333]; O, ich habe was gelernt! Wer 

darf sagen, daß ich nichts gelernt habe? – [252, с. 332]; 

5) на п’ятому етапі узагальнення отриманих даних в таблицях;  

6) на шостому етапі надання мовним одиницям АВМ певного індексу 

експресивності, який був винайдений С.М. Іваненко. Учена розробила рівні 

інтенсивності експресивності тексту на основі п’ятиланкової шкали: найвищий, 

високий, середній, нижній, нейтральний; і надала їм відповідні індекси (4; 3; 2; 

1/0,5; 0) [74, с. 14].  

У основу індексу покладено закономірність найбільшої віддаленості 

певного компонента стилістичного значення від норми стандартного мовлення. 

Слід зауважити, що ми вивчаємо ВМ персонажів під час найпотужнішого 

емоційного вияву – афекту, тому нейтральний індекс у нашій дисертаційній 

роботі не є показовим. У такий спосіб, для нас є актуальним найвищий, високий, 

середній та нижній індекси. 

Шкала індексів експресивності стилістичного значення мовної одиниці 

Рівень       

інтенсивності 
Засоби вираження 

Найвищий 

індекс – 4 

Присутні всі три компоненти стилістичного 

значення в лексемі або граматичному чи стилістичному 

явищі: 
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– найвища амплітуда коливань за нормативним 

компонентом значення 

– порушення норми за функціональним компонентом 

значення за принципом найбільшої віддаленості 

окремих галузей діяльності людини одна від одної, 

що призводить до виникнення інтенсивнішої 

експресивності мовних засобів, тому що вони 

вживаються у віддалених галузях діяльності  

Високий індекс – 3 Присутні всі три компоненти стилістичного 

значення 

Середній  

індекс – 3 

Присутні два компоненти стилістичного значення: 

– нормативний та експресивний або  

– функціональний та експресивний 

Нижній індекс – 

1/0,5 

Присутній один компонент стилістичного 

значення – експресивний на основі:  

а) емотивної лексики; б) оцінних лексем; в) 

риторичних фігур; г) стилістичного потенціалу 

синтаксису д) тропів; е) фразеологізмів; є) засобів, що 

відбивають дистанційне ставлення до фактів дійсності; 

ж) логічного наголосу (0,5) 

 

У основу своєї шкали індексів експресивності С.М. Іваненко поклала 

визначення Е.Г. Різель про присутність у мовній одиниці компонентів 

стилістичного значення [74, с. 13].  

Стилістичне значення, за твердженням Е.Г. Різель, є додатковим до 

предметно-логічного і визначає у квалітативному і квантитативному плані 

вживання окремої лексеми, граматичного або фонетичного засобів у тексті         

Е.Г. Різель виокремлює три компоненти стилістичного значення: нормативний, 

функціональний і експресивний [224, с. 29]. 
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 Експресивний компонент відображає як емоційну шкалу інтенсивності, так 

і порушення обмежень, детерміновані нормативним та функціональним 

компонентами значення.  

Нормативний компонент базується на шести стильових рівнях: грубий, 

фамільярний, побутовий, літературно-побутовий, нейтральний, високий, 

пишномовний. Враховуючи ці різновиди стилів, ми констатуємо, що у випадку 

неспіввідношення стилю внутрішнього говоріння мовця з його соціальним 

походженням, спостерігається незбігання стилів: яким би він мав би говорити 

відповідно до свого соціального походження і тим, якого він дотримується 

насправді. Щоб не втратити контакт із певною соціальною групою, особа повинна 

дотримуватися певних мовних правил цієї групи, коли спостерігається 

протилежне, то мовно-комунікативна діяльність мовця не відповідає його 

соціальному оточенню [111, с. 76-77]. Відповідно, мовностилістичні засоби АВМ 

наділяються нормативним компонентом.  

Функціональний компонент ґрунтується на тому, що мовні засоби мають 

відповідну нормативну специфіку у певній сфері комунікативної діяльності [76,   

с. 8-9] Найбільша віддаленість однієї сфери діяльності від іншої спонукає 

виникнення інтенсивнішої експресивності мовних засобів, оскільки вони 

застосовуються не у своїй, а у віддаленій сфері. 

Так, протагоніст А. Шніцлера – Густль, офіцер Австро-Угорської армії, мав 

би володіти вишуканими манерами, високим стилем мовлення. Однак, його ВМ 

увиразнюється елізією (редукцією початкового чи кінцевого голосного), надаючи 

мовленню маркування «побутове» [234, с. 215].  Ця ознака свідчить про наявність 

у АВМ протагоніста нормативного компонента для імітування усного мовлення: 

Ich möcht’ mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleih’n, aber der frisst 

mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht stör’ [252, с. 338]. 

Панянка Ельза – головний персонаж новели А. Шніцлера – вихована особа, 

внутрішні роздуми якої мають відповідати її належності до вищого прошарку 

суспільства, демонструє в емоціогенних ситуаціях вкрай лайливі для її рівня 

виховання слова. Цей факт додає мовностилістичним засобам АВМ Ельзи з 
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маркуванням «побутове», крім експресивного, нормативного, ще й 

функціональний компонент, наділяючи мовлення дівчини високим індексом 

експресивності 3: Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann nicht [252, с. 346]; 

Warum so nah, du Schuft? [252, с. 346]; Schuft! [252, с. 347]. До того ж її АВМ 

притаманні усічені лексеми, які є маркером усного мовлення, що є ознакою 

«побутового» мовлення (нормативний компонент – індекс 1): Was tut’s! [252,        

с. 342] [65, с. 63-68].  

АВМ персонажів оповідання Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-

Девідсоні» належить до «побутового» мовлення, що співвідноситься з їхнім 

соціальним станом, тому їхні внутрішні міркування, позначені елізією, не 

отримують додаткового індексу: Also – mach’s gut! [251, с. 12]. 

Найвищий індекс експресивності (4) (оказіональне поєднання 

функціонального, нормативного, експресивного компонентів), припадає на 

приклад, коли панночка Ельза, зважаючи на скрутний сімейний стан, вимушена 

погодитись на принизливу вимогу пана Дорсдая – оголитися перед ним. Дівчина 

із вищих верств суспільства із високим рівнем виховання втрачає свій статус у 

суспільстві. Вона уявляє собі картину, коли буде мертвою і її оголене мертве 

красиве тіло в решті-решт зможе побачити ненависний їй пан Дорсдай: Meinen 

schönen nackten Mädchenleichnam [252, с. 358]. Це речення відбиває оказіональне 

явище, тому що молода, вродлива дівчина у повному розквіті сил уявляє себе 

мерцем, що має неодмінно бути оголеним і виглядати привабливим. У такому 

контексті зазначене речення із новели «Панянка Ельза» отримує найвищий індекс 

експресивності (4). 

Також найвищий індекс експресивності (4) отримує АВМ Бенно у випадку, 

коли хлопець аналізує хворобливий стан знайомої дівчини після спроби 

покінчити життя самогубством. Він зазначає, що ледь можна уявити як «мертве» 

обличчя здатне демонструвати порив: Kaum zu glauben, dass ein totes Gesicht eine 

Regung zeigt! [251, с. 42]. У такому сенсі спостерігається віддаленість: 

зовнішність знайомої Бенно автором порівнюється з мерцем, що здатний ще 

реагувати, тому цей приклад отримує найвищий індекс експресивності 4.  
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Для здійснення приголомшливого ефекту від зовнішності дівчини, автор 

вдається до порівняння, досягаючи шоку. У результаті, це речення отримує 

найвищий індекс вираження експресивності (4): Eine Leiche!, echt: Eine Leiche, 

habe ich gedacht [251, с. 40]. 

Протагоніст Т. Манна – Фелікс Круль – людина, котра внаслідок скрутних 

обставин змушена «виборювати» свій життєвий шлях різними способами, не 

гребуючи навіть авантюристськими методами, тому міркування Фелікса 

характеризуються пишномовним стилем, що не відповідає його соціальному 

статусу.  

У такий спосіб, манера його внутрішнього висловлювання йде врозріз із 

його сутністю, сигналізуючи про наявність у АВМ Фелікса, крім нормативного і 

експресивного, ще й функціонального компонентів стилістичного значення 

(високий індекс експресивності 3): Sie sprechen zusammen in der gewöhnlichen 

Sprache über dies und jenes, aber sowohl dies wie jenes ist Lüge, ebenso auch die 

gewöhnliche Sprache, und darum sind ihre Münder beim Sprechen leicht lügenhaft 

verzogen und ihre Augen voll süßer Lüge [249, с. 348]. Mein heimlicher Reichtum − 

denn als solcher wollten meine im Traum erhaschten Rücklagen mir erscheinen − 

machte diese Tracht, nebst dem Dienst, den ich darin versah, zu einer Vorspiegelung, 

einer bloßen Bewährung meines „Kostümkopfes“; ja wenn ich mich später mit 

verblendendem Erfolge für weniger aus, und es ist noch die Frage, welchem Truge ich 

mehr innere Erheiterung, mehr Freude am Verzaubert-Märchenhaften abgewann    

[249, с. 177]. 

Протагоніст роману «Вірнопідданий» Г. Манна, Дідеріх Геслінг, побачивши 

на коні саму владу – кайзера, настільки емоційно переживає цей довгоочікуваний 

епізод у своєму житті, що його ВМ відзначається афектом. У своїх роздумах він 

патетично високим стилем змальовує безперечну велич і впливовість кайзера: Auf 

dem Pferd dort, unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen steinern und 

blitzend ritt die Macht! Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen! 

Die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht! Gegen die wir nichts können, weil wir alle 

sie lieben! [250, с. 32].  
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Однак, контрастом постає речення, в якому дієслово ausspucken своїм 

нейтральним маркуванням змінює високий стиль на нейтральний [247, с. 141], 

обумовлюючи найвищий індекс 4. Цей прийом ужито автором для відображення 

нікчемності народу перед кайзерівською величчю, що справляє вражаючий ефект: 

Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie 

ausgespuckt hat! [250, с. 32]. 

Отже, виходячи з дефініції стилістичного значення та використання 

чотирьохланкової шкали індексів експресивності, ми надали мовним одиницям 

АВМ відповідні індекси. 

Необхідно зауважити, що експресивність мовних засобів підкреслює 

виразність, вражаючу силу вислову, особливу психологічну піднесеність або 

спустошеність мовця. При аналізі АВМ доцільно зважати на рівень інтенсивності 

експресивності мовних засобів, оскільки він пов’язаний із інтенсивністю 

експресивності вираження афекту. Тому ми послуговуємось формулою 

обчислення експресивності тексту С.М. Іваненко. В основу вирахування 

експресивності покладено  апроксимативну методику:  

             Σ IC 

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

             Σ C 

де Σ IC означає кількість індексів стилістичних засобів тексту, а Σ C − 

загальну кількість слів тексту [74, с. 16].  

Виходячи з цього, ми виокремлюємо високий індекс експресивності (0,4; 

0,5; 0,6), що відповідає високій інтенсивності експресивності АВМ, середній 

індекс експресивності (0,2; 0,3), що співвідноситься з середньою інтенсивністю 

експресивності вираження АВМ.  

На сьомому етапі здійснювалася калькуляція щодо інтенсивності 

експресивності вираження АВМ протагоністів та його вияву в кореляції з 

гендерною характеристикою. Слід зазначити, що в екстраординарній ситуації у 

АВМ  протагоніста виокремлюються гендерні ролі, вибудувані експресивним 
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потенціалом мовностилістичних засобів, що обумовлюють відповідний показник 

експресивності.  

На восьмому етапі порівняльний метод дозволив співвіднести отримані 

результати в синхронії та діахронії. 

Таким чином, використана методика уможливила вивчення лінгвального та 

екстралінгвального аспектів АВМ.  
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Висновки до розділу 1 

1. ВМ відображає психофізіологічні властивості адресанта, сформовані його 

пізнавальними, мотиваційними, емоційними особливостями. Цей внутрішній тип 

висловлювання відтворюється мисленнєвою діяльністю, тому ВМ як явище 

вимагає інтегрального вивчення. 

2. У структурі художнього тексту ВМ відбиває особистісний світ 

протагоніста, що сприяє розумінню не тільки його світогляду, а й механізму його 

зовнішніх дій.  

3. ВМ має своєрідну морфологічну, фонетичну, лексичну, синтаксичну 

структури. Він характеризується редукцією фонетичних засобів, предикативністю 

(домінуванням присудків), аглютинацією як засобом утворення злитих лексем, 

оказіональним способом вибудовування лексичних і синтаксичних конструкцій 

(неповним вимовлянням окремих лексем, утворенням оказіоналізмів, 

синтаксичною скороченістю, інверсійною побудовою речень). 

4. ВМ притаманна когнітивна, комунікативна, прагматична функції. 

5. ВМ у художньому тексті відображається автором, котрий завдяки ВМ 

протагоніста передає і свою психофізіологічну сутність, власні морально-етичні 

принципи та світогляд. ВМ відбиває також особистісне внутрішнє «Я» автора й 

поєднує як лінгвальні, так і екстралінгвальні чинники. 

6. ВМ у художньому тексті репрезентовано різноманітними літературно-

художніми прийомами, зокрема, внутрішнім монологом і НПМ. Внутрішній 

монолог відбиває мисленнєву діяльність протагоніста у формі 1-ої та 2-ої  особи 

однини і характеризується автоадресованістю, автокомунікацією, монологічністю 

та діалогічністю. 

7. Внутрішньому монологу притаманні головні (реферативна, експресивна, 

комунікативна, імпресивна, інформативна) та супутні (психоконтактна, 

загальнокультурна, людинопізнавальна, людинорозбудівна, історико-

дослідницька, філософська, духовно-універсальна) функції. 

8. Поняття НПМ і внутрішнього монологу функціонують як окремі явища, 

являючи собою засоби художньої реалізації ВМ у художніх творах. 
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9. Емоціогенна ситуація сприяє формуванню граничного емоційного стану у 

протагоніста, відображеного у його внутрішньомовленнєвій діяльності АВМ. 

АВМ – різновид ВМ, сформований внаслідок екстраординарних обставин, які 

детермінують у адресанта «емоційний спалах», відтворений автором 

мовностилістичними  засобами зі значним виражальним експресивним 

потенціалом. У результаті, внутрішня комунікація адресанта відображається 

здебільшого афективним внутрішнім монологом або потоком свідомості в 

афективній формі, відображених КМФ – «роздум», «динамічний опис»,  

«повідомлення». 

10. АВМ у художній німецькомовній прозі ХХ століття представлене у 

різних епічних жанрах – романі, оповіданні, новелі, тощо. Мала епічна форма – 

новела – є компактною, її композиційна будова драматична, загострена і здатна 

відобразити поліфонію емоційного стану протагоніста. Отже, композиційна 

складова новели  якнайвлучніше відбиває драматичну тональність 

внутрішньомовленнєвої діяльності персонажа.  

11. Німецькомовна проза в досліджуваних творах періоду модернізму й 

постмодернізму представлена імпресіонізмом, критичним реалізмом, магічним 

реалізмом, у межах яких описується АВМ. 

12. У основу вивчення АВМ покладено принцип антропоцентризму, де 

чільну позицію посідає людина, мірило всього. Адже екстраординарні обставини 

впливають на внутрішній стан адресанта, спричиняючи у нього внутрішній 

дисонанс, що передається АВМ. Отже, парадигма антропоцентризму є доцільною 

при дослідженні ВМ протагоністів у стані афекту.  

13. Вивчення АВМ здійснювалося завдяки описовому методу, що полягав у 

виокремленні із текстів досліджуваних творів АВМ. На основі контекстуально-

інтерпретаційного аналізу були виділені мовні одиниці АВМ. Завдяки 

категоріальному аналізу було визначено, до яких стилістичних засобів належать 

виокремлені мовні одиниці АВМ, їм було надано відповідні індекси 

експресивності. Метод аналізу стильових параметрів уможливив виокремлення 
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стильових рис АВМ,  які є одним із показників характеристики певного індексу 

експресивності.  

 14. Апроксимативна методика дозволила відповідно до формули 

обрахування експресивності визначити показник інтенсивності  вираження АВМ 

та його ступінь у кореляції з гендерними характеристиками протагоністів.  

15. Порівняльний метод дав можливість співвіднести отримані результати  

інтенсивності експресивності АВМ, та його вияв при відображенні гендерних 

ролей у синхронії та діахронії в німецькомовних художніх творах періоду 

модернізму та постмодернізму. 

Положення, висвітлені в цьому розділі, висвітлені в публікаціях автора: 

1. Кравченко Н.Г. Афект у внутрішньому мовленні / Наталія Григорівна 

Кравченко // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. –  

К.: Логос, 2013. – С. 120 −126. 

2. Кравченко Н.Г. Афективне внутрішнє мовлення у психолінгвістичному 

аспекті: праці конф. / Наталія Григорівна Кравченко // Мова і культура. −  

К., 2009. − Вип.11. − Т IV(116). − С. 44−51. 

3. Кравченко Н.Г. Внутрішнє мовлення як основа для функціонування та 

реалізації афективного внутрішнього мовлення: праці конф. / Наталія 

Григорівна Кравченко // Мова і культура. − К., 2009. − Вип.12. − Т I (126). − 

С. 62−68. 

4. Кравченко Н.Г. Формування іншомовної компетенції у студентів мовних 

спеціальностей при застосуванні художнього тексту з внутрішнім 

мовленням / Наталія Григорівна Кравченко // Нові концепції викладання 

іноземної мови в контексті Болонського процесу. – К., 2007.– С. 37–38. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ АФЕКТИВНОГО 

ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ В НОВЕЛАХ А. ШНІЦЛЕРА 

«ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТЛЬ» ТА «ПАНЯНКА ЕЛЬЗА» 

 

Найдраматичніші ситуації, коли персональні  оповідачі  переживають стан 

афекту, функціонують як «емоціогенна ситуація», при якій фіксується АВМ, що 

відбито в новелах А. Шніцлера «Лейтенант Густль» і «Панянка Ельза» у формі  

афективного внутрішнього монологу, афективного внутрішнього  монологу-

діалогу та потоку свідомості. АВМ розглянуто в цьому розділі на основі 

мовностилістичних засобів відповідно до композиційних структур досліджених  

новел.         

 

2.1. Стилістичні засоби відбиття АВМ у зав’язці новели «Лейтенант 

Густль»  

Зав’язка новели «Лейтенант Густль» вибудовується суцільним ВМ 

протагоніста, відтвореним лексичними, лексико-граматичними і синтаксичними 

стилістичними засобами. 

 

2.1.1. Лексичні стилістичні засоби 

Персоніфікований оповідач виявляє вкрай негативне ставлення до концерту, 

на якому він перебуває. У своїх міркуваннях він висловлює нетерпіння й 

небажання бути на ньому присутнім. Адресанта  дратує ораторія, і тому він з 

нетерпінням чекає її закінчення. Він налаштований подивитися на годинник, але 

водночас розуміє недоречність цього наміру, оскільки усвідомлює серйозність 

цього концертного дійства, змальованого емоційно-оцінним епітетом: Ich muß auf 

die Uhr schauen…schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert [252, c. 

337] [247, c. 327].  Це речення містить емоційно-оцінний епітет ernst, який, за 

визначенням Е.Г. Різель, характеризується експресивним компонентом 
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стилістичного значення та відповідно до шкали індексів експресивності 

стилістичного значення мовної одиниці, розробленої С.М. Іваненко, набуває 

нижнього індексу інтенсивності експресивності 1 (надалі індекс 1) (див. додаток 

А). 

Адресант припускає також прояв байдужості й у інших присутніх глядачів: 

Wenn’s einer sieht, so paßt er gerade so wenig auf, wie ich, und vor dem brauch’ ich 

mich nicht zu genieren…[252, c. 337]. Так, порівняння wie ich нейтралізує його і 

уможливлює налаштування на релаксаційний стан. При цьому це порівняння не є 

експресивним стилістичним компонентом і згідно шкали індексів експресивності 

йому надається індекс 0. Це порівняння відбиває емоції головного персонажа, але 

як предметно-логічне порівняння не отримує експресії. У цьому прикладі 

присутня також елізія: редукція голосного чи приголосного, що є маркером 

неофіційного, «побутового» мовлення. Необхідно зауважити, що Густль – 

представник не аристократичного роду і його висловлювання характеризуються 

усіченими лексемами (неповним вимовлянням звукового складу), притаманними 

«побутовому» мовленню [225, с. 87-92]. Презентація редукції флексії виступає 

своєрідним індикатором належності Густля не до вищого суспільного прошарку. 

Хоча йому, представнику офіцерського корпусу Австро-Угорської армії, слід 

послуговуватися високим стилем, однак недостатній рівень освіти не дозволяє 

лейтенанту це здійснити. У результаті ВМ персонажа, характеризується елізією, 

яка вказує на маркер «побутове», виступаючи імітуванням усного мовлення (2 

елізії – індекс 2). 

Ситуація у концертній залі сприяє його повному зануренню у власні 

роздуми. Адресант шкодує з приводу того, що опинився на концерті, квиток на 

який йому запропонував його приятель. Наділяючи друга позитивною 

характеристикою у вигляді емоційно-оцінного епітета brav (індекс 1) та 

вживанням артиклю як ознаки маркеру «побутове», (індекс 1): Ein braver Kerl, der 

Kopetzky! [ 252, c. 337] [247, с. 209] оповідач фразеологізмом з дещо 

гіперболізованим твердженням [247, с. 1083] (індекс 1) наголошує на тому, що це 

єдина людина, на котру можна розраховувати за будь-яких обставин: Der einzige, 
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auf den man sich verlassen kann…[252, c. 337]. Водночас Густль дивується 

захопленому стану свого сусіда, котрий занадто схвально реагує на музичну 

виставу. Офіцер достатньо критично наділяє його некоректним порівнянням 

(індекс 1), яке виокремлює його ставлення до цього культурного заходу: Der 

neben mir klatscht wie verrückt [252, c. 337] (див. додаток А).  

Густль байдужий до цього видовища, оскільки він походить не з елітного 

прошарку, для якого притаманний високий культурний рівень і вміння цінувати 

усі мистецькі надбання. Йому не цікаво осягати красу і неповторність ораторії, 

вона дратує лейтенанта і викликає у нього відразу. Увагу офіцера привертають 

абсолютно інші речі: у концертній залі Густль із захопленням розглядає 

вродливих жінок та з жалем констатує, що він не може їх розгледіти зблизька.    І 

не може попросити сусіда дати йому бінокль, бо той настільки захоплений 

виставою, що з’їв би Густля живцем за таке прохання: Ich möcht’ mir den 

Operngucker von dem Herrn neben mir ausleih’n, aber der frisst mich ja auf, wenn ich 

ihn in seiner Andacht stör’ [252, c. 338]. У зазначеному реченні Густль 

метафорично der frisst mich ja auf із експресивним потенціалом (індекс 1) (див. 

додаток А) наголошує на надзвичайній зачарованості сусіда концертом [243,     с. 

72], використовуючи дієслово fressen стосовно людини, тому це дієслово отримує 

маркер «грубий» і забарвлює мовлення оповідача маркером «побутове» (індекс 1). 

Густля цікавлять лише дівчата, а не музична вистава. На його думку спадає  

Штефі, котра йому висловила комплімент у вигляді емоційно-оцінного епітета 

schön (індекс 1) (див. додаток А), оформленого прямою мовою, вкрапленою у 

АВМ адресанта: «Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind!» hat 

neulich die Steffi gesagt… [252, c. 338] [247, с. 891]. АВМ оповідача містить епітети, 

за допомогою яких автором змальовується жіноча  краса: …denen merkt man´s aber 

gar nicht an – besonders die Frau… so blond, bildhübsch die Figur…[252, c. 339]. 

Емоційно-оцінний епітет «hübsch» посилено компонентом «bild» для констатації 

надзвичайної вроди, тому словосполучення bildhübsch die Figur наділено 

позитивно-оцінною функцією [247, с. 195]   (індекс 1) (див. додаток А).  
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Також оповідач пригадує відвідини свого дядька минулого року. Але нудьга, 

яку він відчував тоді, викликає у Густля невдоволення, виражене ним образно 

завдяки метафоричному відображенню (індекс 1): Eigentlich langweilt man sich 

dort zum Sterben…[252, c. 339] [243, с. 654].  

Однак він з радістю згадує свою насолоду про проведений час з Етелькою, 

котра не розуміла ані слова німецькою, але для них це не було перепоною. Цю 

думку Густль підкреслює синекдохою (індекс 1): Kein Wort deutsch hat sie 

verstanden, aber das war auch nicht notwendig… hab’ gar nichts zu reden brauchen!... 

[252, c. 338]. Він має зверхнє ставлення до жінок і називає їх іменником із 

негативним оцінним компонентом (індекс 1): Аber es ist merkwürdig: die 

Frauenzimmer erhalten sich länger jung [252, c. 340] [247, с.380]. 

Щодо непристойних жінок він уживає стерту метафору (індекс 1): Es ist 

doch keine was wert… [252, c. 343] [247, с. 1149]. 

Мимоволі розглядаючи оточуючих, протагоніст помічає на собі неприємний 

погляд чоловіка, котрого він характеризує епітетом frech з маркуванням 

«фамільярне» [247, с. 380] (індекс 1), що підкреслює невихованість Густля: Ich 

möcht’ Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stell’ ich Sie 

mir nachher im Foyer! [252, c. 338]. 

Знову у думках лейтенант повертається до дядька, якого він планує 

відвідати влітку. Дядько Густля заможній і його статки офіцер увиразнює за 

допомогою фразеологізму з структурою порівняння (індекс 1) Geld wie Mist [247, 

с. 262], яке посилюється метонімією (індекс 1): … um jeden Kreuzer muß man extra 

betteln [252, c. 340].  

Отже, у зав’язці новели «Лейтенант Густль» АВМ протагоніста 

представлено АМФ афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», 

відображеними лексичними стилістичними експресивними засобами, переданими 

автором емоційно-оцінними, конкретизуючими епітетами, порівнянням, 

метафоричним відображенням, метонімією із загальною сумою індексів 

експресивності 46 (переважають емоційно-оцінні епітети із сумою індексів 

експресивності 5). 
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2.1.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Ораторія Густлю не до вподоби. На його думку, її мають виконувати лише в 

церкві. Але там, на противагу концертній залі, є можливість залишити дійство. 

Для підкреслення цієї думки автор удається до афективного внутрішнього 

монологу з КМФ «роздум», в якому анадиплозисом (індекс 1) підкреслено 

ставлення оповідача  : Solche Sachen  gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat 

auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann [252,         c. 340] [245, c. 

908-910]. Внутрішній протест Густля щодо перебування на такому культурному 

заході експліцитно виражений дослівним повтором: Also Geduld, Geduld! [252, c. 

337], (індекс 1). Таке міркування лейтенанта протиставлено думці про оперу, яка у 

нього не викликає відразу та нудьгу, що виражено анадиплозисом (індекс 1): 

Lang’ war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalt’ ich mich immer, auch 

wenn’s langweilig ist [252, c. 337]. 

Водночас, він убачає можливість продемонструвати свою культурну 

освіченість і «вихованість», виголошуючи схвальні емоції трьома анадиплозисами 

(3 індекси): Es ist sehr erhebend – sicher! Bravo! Bravo!... [252,  c. 337]; Bravo! 

Bravo! [252, c. 339]; Bravo! Bravo! [252, c. 342]; та анафорою (індекс 1: Orgel 

auch?... Orgel hab’ ich sehr gern… [252, c. 337]. У афективному монолозі Густля 

анафора: Wunderschön, da kann man gar nichts sagen. Wunderschön! [252, c. 341] 

наділяється індексом 1. Однак внутрішня сутність персонажа не сприймає це 

дійство і налаштована на думки про Штефі, котра постає у афективному 

внутрішньому монолозі  дослівним повтором (індекс 3): O, Steffi, Steffi, Steffi! 

[252, c.338]. 

На погляд Густля, ораторія ймовірно цікава й захоплююча, але його 

неосвіченість і відсутність відповідного настрою не дозволяють офіцеру оцінити 

її позитивно : Vielleicht ist es sehr schön, und ich bin nur nicht in der Laune. Woher 

sollt’mir auch die Laune kommen? [252, c. 337]. Протагоніст епіфорою die Laune 

(індекс 1) акцентує увагу на своєму зіпсованому настрої. Ці настрої виступають 

антитезою (індекс 1) по відношенню до його друга Копецького, котрий у цей час 

розважається у своє задоволення: Der Kopetzky hat’s gut, der sitzt jetzt längst im 
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Wirtshaus und raucht seine Virginia!.. [252, c. 338]. Заздалегідь Густль 

налаштований приховати своє негативне ставлення до концерту й 

охарактеризувати його Копецькому як неймовірне видовище: Wunderschön ist’s 

g’wesen, werd’ ich dem Kopetzky sagen [252, c. 338]. Але його афективний 

внутрішній монолог  експліцитно репрезентує протиставлення – антитезу (індекс 

1): … ich in das blöde Konzert hab’ geh’n müssen… [252, c. 338] [243, с. 156].  

Після ораторії він планує відвідати кафе, де, можливо, зустріне свого 

товариша Копецького: Werd’ ich ihn heut’ im Kaffeehaus treffen? [255, c. 338]. 

Однак, одразу ж він відмовляється від такої пропозиції й приймає протилежне 

рішення: Ah, ich hab’ gar keine Lust, ins Kaffeehaus zu geh’n [252, c. 339]. 

Таким чином, АВМ протагоніста у зав’язці новели представлено 

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», відтвореним лексико-

граматичними стилістичними засобами, відображеними автором анафорою, 

епіфорою, дослівним повтором, анадиплозисом, антитезою і протиставленням, 

загальна сума індексів експресивності яких складає 55 (переважає анадиплозис із 

сумою індексів експресивності 5). 

 

2.1.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

АВМ Густля засвідчує роздратованість з приводу культурного заходу, який 

у нього формує риторичні питання (3 риторичні питання отримують 3 індекси), 

що відображено автором афективним внутрішнім монологом-діалогом: Was ist es 

denn eigentlich? [252, c. 337]; Noch immer nicht aus? [252, c. 340]; Ja, was ist denn? 

[252, c. 341]. Він збентежений таким не зовсім вдалим перебігом подій, що 

зображено завдяки апозіопезису, котрий наділяє речення експресивним 

навантаженням: Wenn ich denke, daß ich hergekommen bin, um mich zu 

zerstreuen…(апозіопезис позначено індексом 1); Ich bin’s halt nicht 

gewohnt…(апозіопезис – індекс 1) [252, c. 337]. Байдуже ставлення до музичної 

вистави дозволяє офіцерові поринути у свої міркування й подумати про майбутнє, 

висловлене у риторичній формі (індекс 1), що виражено автором афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум»: Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans 
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Heiraten denken soll? [252, c. 342]. Цю думку вибудувано автором підрядним 

реченням, ужитим як головне, що сигналізує про маркер «побутове» (індекс 1). 

Персонаж не байдужий до жінок і навіть тут не марнує час, насолоджуючись 

їхньою вродою. Він при будь-якій нагоді не втрачає можливості підкреслити 

жіночу красу, виражаючи власні почуття риторичною структурою із 

апозіопезисом  (індекс 2): Ob das lauter anständige Mädeln sind, alle hundert?... [252, 

338]  (підрядне вжито як головне, що свідчить про маркер «побутове») (індекс 1). 

Лейтенант не тільки захоплюється жіночою вродою: Die  da ist nett!.. [252, c. 342] 

(окличне речення з апозіопезисом – індекс експресивності 2), але й цікавиться 

їхнім статусом: Elegante Person…ob das echte Brillanten sind? (риторичне речення 

з апозіопезисом отримує індекс експресивності 2). АВМ Густля виражене 

окличним реченням (індекс 1): Wie sie mich anschaut! [252, c. 342], в якому 

підрядне вжито як головне, що підкреслює маркер «побутове» (індекс 1). У 

результаті, це речення характеризується наявністю двох компонентів 

стилістичного значення – індекс 2. 

АВМ Густля відтворює різноманітні життєві ситуації та має хаотичний 

характер. Афективний внутрішній монолог Густля вибудувано апозіопезисами 

(індекс 2), що розкривають сутність його колишньої дуелі з лейтенантом 

Бізанцем: Das erstemal hat’s mich doch ein bißl aufgeregt… Nicht, daß g’habt hätt’; 

aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher…[252, c. 340]. 

Густль зазначає, що Бізанц був серйозним противником, але все вийшло 

добре, й це він зображає апозіопезисом (індекс 1): Und doch, nichts ist mir 

g’scheh’n!.. [252, c. 340]. 

Густль згадує про Дошицького, учителя фехтування у піхотному полку, 

котрого ледь не вбила на дуелі людина, яка вперше тримала шаблю. Але у Густля 

виникає підозра, чи дійсно Дошицький тоді вже майстерно володів шаблею, 

підкреслюючи це апозіопезисом (індекс 1): Freilich – ob er damals schon so viel 

können hat…[252, c. 340]. Головне для Густля в такій неординарній ситуації – не 

втрачати врівновагу, тому це автором відтворено емоційно за допомогою 

апозіопезису, якому надається індекс експресивності 1: Das Wichtigste ist: kaltes 
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Blut… [252, c. 340]. Густль переконаний, що Бізанц образив його через те, що 

перебував напідпитку. Автор констатує це у АВМ персонажа апозіопезисом 

(індекс 1): Sicher hätt’ er sich’s nicht getraut, wenn er nicht Champgner getrunken 

hätt’ vorher…[252, c. 340]. Ця конструкція імпліцитно пов’язана з окличним 

еліптичним реченням, наділеним індексом 2: So eine Frechheit! [252, c. 340]. Як 

вважає Густль, причиною конфлікту стало «дотримання» ним усталених норм 

поведінки у суспільстві, що не всіма сприймається. Персонаж з відчуттям докору 

вибудовує цю думку апозіопезисом (індекс 1) у вигляді твердження: Mit dem 

Objektivsein hat sich noch jeder blamiert…[252, c. 340], що підсилює інтенсивність 

експресивності вираження його АВМ. 

Таким чином, зав’язка новели «Лейтенант Густль» відображена  

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум» завдяки синтаксичним 

експресивним засобам, що представлені риторичними питаннями, окличними 

реченнями, апозіопезисом із загальною сумою індексів експресивності 41, з яких 

11 належить апозіопезису. 

Отже, інтенсивність експресивності АВМ лейтенанта Густля у зав’язці 

новели становить ~ 0,4 із знаком «–», оскільки домінують негативні емоції, тому 

що протагоніст виявляє невдоволення з приводу відвідування театру. 

Інтенсивність експресивності встановлено з допомогою формули,   

           Σ IC 

E = --------------- 

           Σ C 

згідно з якою Σ IC – сума індексів експресивності в зав’язці новели  142/ Σ C 

– кількість слів 390, що дорівнює ~ 0,4. 

 

2.2. Мовностилістичні засоби відбиття АВМ у кульмінації новели 

Кульмінація у новелі припадає на епізод, коли АВМ протагоніста 

характеризується значними виражальними експресивними засобами.  

Головний персонаж  Густль нарешті дочекався закінчення ораторії і мав 

план, швидше піти, але у переповненому глядачами гардеробі мусив чекати на 
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свою чергу. Його настрій було остаточно зіпсовано. Із емоцією обурення 

головний персонаж характеризує дискомфортну ситуацію, відтворену афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «динамічний опис», відбитим трьома окличними 

реченнями (індекс експресивності 3) та двома  еліпсами (індекс експресивності 2): 

Ist das Gedränge! [252, c. 342]; Nur ein bissel Geduld!; So! [252, c. 343]. Метушня 

викликала у лейтенанта стан роздратованості, виражений риторичним питанням 

(індекс 1): Warum drängt denn der Idiot hinter mir? [252, c. 342]. Також його АВМ 

демонструє апозіопезис (індекс 1): Ah, da heiβt’ s rabiat sein …[252, с. 343] [236, с. 

489]. Ця ситуація вивела лейтенанта із рівноваги і знайшла свій вияв у 

синтаксичних конструкціях із апозіопезисом (індекс 6): Das werd’ ich ihm 

abgewöhnen…;  Lassen wir die Leut’ lieber vorbeipassieren …; Keine Ahnung hab’ ich, 

wer das ist… ; Ah, ein älterer Herr!.. (окличне еліптичне речення –індекс 2) [252, c. 

342]; Warten wir lieber noch ein bissel…… ;  Der Dicke da verstellt einem schier die 

ganze Garderobe…[252, c. 343]. Афективний внутрішній монолог із КМФ 

«динамічний опис» адресанта  характеризується емоційністю, переданою 

окличним реченням із апозіопезисом (апозіопезис + окличне речення = 2 індекси 

експресивності): Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe!.. (інтенсивність 

експресивності речення зростає завдяки вигуку Herrgott, тому воно додатково 

отримує ще 1 індекс експресивності). Збуджений стан персонажа відбивається 

також риторичним питанням (1 індекс експресивності): Wer grüßt mich denn dort 

von drüben? [252, c. 342] та риторичним питанням із апозіопезисом (індекс 2): Ob 

meine Nummer nehmen möchte’?.. [252, c. 343]. 

Водночас, Густль усвідомлює те, що його поведінка повинна відповідати 

офіцерському рангу. Він має презентувати лише достойні манери, оскільки є 

представником Австро-Угорської армії серед інших присутніх на концерті 

офіцерів [214, с. 496]. Цей факт нагнітає його емоційне напруження, відображене 

трьома синтаксичними структурами з апозіопезисом (3 індекси експресивності): 

Oh, ein Major von Fünfundneunzig…; Sehr liebenswürdig hat er gedankt…; Bin doch 

nicht der einzige Offizier hier gewesen… [252, c. 342].   
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Однак, вкрай загострена ситуація врешті-решт призводить до емоційного 

вибуху у АВМ Густля, оскільки простий пекар зазначив нетактовну поведінку 

лейтенанта у штовханині в гардеробі. Пекар наважився зробити офіцеру 

зауваження поводити себе чемно, і тим самим викликав спалах незадоволення у 

Густля, тому що той сприйняв зауваження як приниження офіцерської честі. 

Афективний внутрішній монолог-діалог із КМФ «динамічний опис» відображає 

його внутрішній стан, виражений двома риторичними питаннями, одне з яких 

еліптичне (3 індекси експресивності): Was sagt? Ah, so ein Ton? [252, c. 343]; 

сімома окличними реченнями: Ruhig! Na, Sie werden’s auch nicht versäumen! ; Das 

ist doch stark! ; Da hört sich doch alles auf! Das darf ich mir nicht gefallen lassen! ; 

Na, jetzt ist’s schon g’scheh’n! ; Den kenn’  ich ja! – [252, c. 343] (індекс 7); двома 

апозіопезисами (індекс 2) : Dem muß ich doch antworten… ; Das hätt’ ich nicht sagen 

sollen, ich war zu grob… [252, c. 343]. 

Драматичний перебіг подій виражений також у семи реченнях з 

апозіопезисом (індекс 7): Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins 

Kaffeehaus kommt…; Was macht denn der da?... (риторичне питання – 1 індекс); Hat 

sicher auch eine Tochter oder so was bei der Singakademie… Ja, was ist denn das?... 

(риторичне питання – 1 індекс); Mir scheint gar… ja, meiner Seel’, er hat den Griff 

von meinem Säbel in der Hand…; Ja, ist der Kerl verrückt?... [245, c. 343]. Цей епізод 

набуває вже вигляду потоку свідомості, представленого афективним внутрішнім 

монологом-далогом із КМФ «динамічний опис», відображеного чотирма 

риторичними питаннями (індекс 4): Was sagt er da? Um Gottes willen, es hat’s doch 

keiner gehört? (вигук – 1 індекс); Was red’t er denn?; Bemerkt’s nur niemand, daβ er 

den Griff von meinem Säbel hält? [252, c. 343]; окличним реченням (індекс 1): Er 

red’t ja zu mir! [252, c. 343]; двома апозіопезисами (індекс 2): Nein, er red’t ganz 

leise … Herrgott noch einmal… (вигук – 1 індекс) [252, c. 343]; риторичними 

питаннями із апозіопезисом (4 індекси): Ja, warum laβt er denn meinen Säbel net 

aus?...; Ist nicht am End’ der Major hinter mir? …; та окличним реченням із 

апозіопезисом (індекс 2):… ich bring’ seine Hand vom Griff nicht weg … nur keinen 

Skandal jetzt! … [252, c. 343]. 
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Образник Густля насмілився загрожувати офіцерові, розламати його шаблю 

та рештки надіслати головнокомандуючому лейтенанта. Унаслідок цих подій 

честь офіцера була осоромлена. Ця скандальна ситуація аж ніяк не відповідала 

усталеним моральним нормам тогочасного суспільства, тому що вона руйнувала 

уяву про непорушність офіцерської недоторканності й демонструвала 

спаплюження святості військового мундира. Таким чином, протагоніст переживає 

граничні емоції, тому потік його свідомості характеризується хаотичністю і 

переривчастістю. У результаті, потік свідомості містить паузу, яка виступає 

ідентифікатором для осягнення ним усієї глибини образи честі офіцера, що 

знаходить відбиток у паузі коливання (хезитації). [147, с. 276-277]. Коли 

суперечка між Густлем і пекарем досягла апогею, лейтенант намагається 

запобігти розгортанню конфлікту. Він розуміє всю небезпеку слів образника, 

тому його АВМ має дві паузи хезитації (2 індекси експресивності) з метою 

повною мірою оцінити цей інцидент, що завершується риторичним питанням із 

вигуком (індекс 2): Um Gottes willen, nur kein’ Skandal ─ ─ Was red’t er denn noch 

immer? [252, с. 342]. 

Густль побоюється того, що хтось міг би стати свідком їхньої суперечки, 

оскільки це могло заплямити честь його мундиру й серед інших оточуючих. Стан 

афекту персонажа спричинений конфліктом між вимогою не заплямувати честь 

мундиру і міркуванням «здорового глузду», чи ще хтось був свідком образи, 

знайшов відбиток у подовженій паузі хезитації, пунктуаційно позначеній 

подвійним тире (2 індекси): Ich müßt´ja den Säbel ziehen und ihn zusammen hauen ─ 

─ Um Gottes willen, es hat’s doch niemand gehört?... [252, c. 344]. У другому 

реченні констатуємо риторичне речення з апозіопезисом (індекс 2).  

Таким чином, кульмінація новели відбита АВМ адресанта, переданим 

автором АМФ афективним внутрішнім монологом із КМФ «динамічний опис», 

афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «динамічний опис», 

потоком свідомості (АМФ ─ афективний внутрішній монолог із КМФ 

«динамічний опис») у вигляді переважно синтаксичних засобів: експресивних 

окличних еліптичних структур, апозіопезису, окличних і риторичних речень, 
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загальна сума індексів експресивності яких є 118 (найбільша частотність 

апозіопезису, сума індексів експресивності якого становить 28). Відповідно до 

формули, фіксуємо інтенсивність експресивності АВМ апогею новели: загальна 

сума індексів експресивності 118 / кількість слів 225, що дорівнює 0,5 із знаком  

«–», оскільки АВМ протагоніста відображає лише негативні емоції. 

 

2.3. Експресивні засоби відображення афективного внутрішнього 

мовлення лейтенанта Густля у розгортанні дії новели 

Експресивний ефект АВМ протагоніста в розгортанні дії новели 

відтворений лексичними, лексико-граматичними і синтаксичними стилістичними 

засобами. 

 

2.3.1. Лексичні стилістичні засоби 

У новелі «Лейтенант Густль» кульмінацією стає ситуація «приниження» 

пекарем молодого офіцера Густля. Дух консерватизму керує роздумами Густля, 

примушуючи персонажа страждати і вибудовувати плани на майбутнє, оскільки 

лейтенант спаплюжив свою офіцерську честь, що має виняткове й визначне 

значення для його життя. Так, усі життєві пріоритети Густля екстраполюються на 

кодекс офіцерської честі, тому його світогляд скерований усталеними 

військовими суворими принципами. І в цьому Густль вбачає глибокий сенс свого 

життя. З моменту «приниження» честі Густя розпочинається розгортання сюжету 

твору, власне головна дія: протагоніст намагається розв’язати дилему − жити 

збезчещеним або померти, захищаючи честь офіцера. 

Аналізуючи надзвичайні обставини протагоніст заспокоює себе тим, що 

образливі слова пекар сказав йому настільки тихо, що ніхто не міг цього почути. 

Автор формулює це потоком свідомості, вираженим АМФ афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «динамічний опис»: Nein, er hat ja nur ganz leise 

geredet, mir ins Ohr… [252, с. 344] [247, с. 756] … es klingt mir noch immer im 

Ohr… [252, с. 344] (синекдоха − індекс 2). Водночас, він шукає виправдання своїй 

поведінці у нерівності фізичних сил завдяки гіперболічному порівнянню (1 
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індекс) : … er hat ja den Griff nicht auslassen, und er ist zehnmal stärker als ich… та 

метафоричному порівнянню (1 індекс): er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen…[252, 

с. 344]; а також метафорі Ein Kraftmensch ist er, ein Jagendorfer…[252, с. 348], 

порівнянню (1 індекс): … ich bin ja dagestanden wie angenagelt… [252, с. 344].  

Лейтенант Густль намагається виправдати свій вчинок, обґрунтовуючи його 

нерівністю сил, зображеною стертою метафорою: Und ich hab’ ihn nicht auf der 

Stelle zusammengehauen? [252, с. 344]. Речення з порівнянням (індекс 1), 

виражене підрядним реченням умовного способу, демонструє приголомшену 

реакцію протагоніста: Und ich bin dagestanden und hab’ mir’s gefallen lassen, wie 

wenn mich einer vor den Kopf geschlagen hätt’! [252, с. 345] [247, 236].  

Персональний оповідач наділяє негативною характеристикою свого 

опонента, акцентуючи власне войовниче ставлення до нього, виокремлюючи 

нестерпність емоційно-оцінними епітетами (7індексів): … dummer Bub…[252, с. 

343], Dummer Bub − dummer Bub… [252, с. 346]  [240, с. 284] …ein elender 

Bäckermeister, so ein niederträchtiger, [240, с. 321] der stärkere Fäust’ hat… [252, с. 

347] [240, с. 883], …der verfluchte Hund! [252, с. 358] [240, с. 361] [240, с. 1018] 

(останнє речення з маркером «вульгарний» наділяється індексом 3). Пекар, не 

переймаючись тим, що перед ним офіцер, сміливо, не соромлячись у формі 

метафоричної метонімії (1 індекс) einmal ins Gesicht sagt [247, с. 428] приструнив 

лейтенанта. І це внесло значні корективи в життя Густля, про що свідчить 

застосування автором синекдохи (1 індекс):… Keine ruhige Minute hätt’ ich mehr 

im Leben…[252, с. 346]. Афективний внутрішній монолог із КМФ «роздум» 

містить позитивні характеристики з допомогою вживання емоційно-оцінних 

епітетів (2 індекси): Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger [247, с. 558], 

fescher Mensch…[252, с. 347] [247, с. 358]. Протагоніст зазначає, що вирішенням 

проблеми є дуель, але його офіцерська гідність не дозволяє йому розв’язувати це 

протиріччя таким шляхом, а обрати найстрашніше − самогубство. Отже, він з 

жалем говорить про власний жорстокий вибір, який він, у розквіті своїх сил, 

вимушений зробити, наголошуючи на фатальності ситуації емоційно-оцінним 

епітетом (1 індекс): Selbstmord eines jungen Offiziers…[252, с. 346] [247, с. 558]. 
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Проте він усвідомлює серйозність свого рішення, уживаючи фразеологізм (1 

індекс): der Tod ist ja kein Kinderspiel… [252, с. 347]. Густль переймається думкою 

про те, що його знайомі не зрозуміють причин самогубства, сигналізуючи це 

фразеологізмом: …sie täten sich alle den Kopf zerbrechen… [252, с. 347] [240, с. 

571]. Однак, його рішення остаточне, категоричність задуму адресант відображає 

у реченні з фразеологізмом (1 індекс): Punktum und Streusand drauf! [252, с. 348] 

[248, с. 1181].  

АВМ оповідача містять погляди інших людей щодо вирішення подібних 

ситуацій, що знаходить своє вираження в реченні з синекдохою (на 1 індекс): Gott, 

was gibt’s diese Menschen! [252, с. 348]. 

Безвихідь ситуації викликає емоцію розпачу у вирішальну для його життя 

ніч, розпач переданий афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум»  

емоційно-оцінними епітетами (2 індекси): …ein obdachloser Leutnant... [252, с. 

351] [247, с. 751];  …ich bin jetzt sicher der einzige Mensch im Prater [252, с. 356] 

[247, с. 300]. Густль не знає куди подітися, де він не міг би бути осоромленим: … 

ich könnt´ mich ja in irgendein Beisl setzen, wo mich kein einziger Mensch kennt…[252, 

с. 346] [247, с. 300] – метонімія 1 індекс.  

У якусь мить Густль уважає, що залишок свого життя він повинен прожити 

достойно й це неодмінно повинно відкарбуватися у пам’яті його близьких та 

знайомих. Власний намір лейтенант підкреслює двома емоційно-оцінними 

епітетами (індекс 2): Jetzt heißt´s nur mehr, im letzten Moment sich anständig 

benehmen, ein Mann sein, ein Offizier sein, so daß der Oberst sagt: Er ist ein braver 

Kerl gewesen [237, с. 209] …wir werden ihm ein treues Angedenken bewahren!.. [252, 

с. 349] [247, с. 1016].  

Попри своє небажання замислюватися над реальністю, адресант  все ж таки 

згадує свою Штефі, посилюючи свої уявлення повтором епітетів (індекс 2) у 

афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум»: Wie sie neulich in dem 

grünseidenen Schlafrock hereingekommen ist…den grünen Schlafrock wird’ ich auch 

nimmer seh’n…[252, с. 350] [247, с. 453-454]. Ці конкретизуючі епітети набувають 

емоційного забарвлення, тому що вони виринають в пам’яті Густля як останні 
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незатьмарені спогади життя до драматичної події. Він жалкує з приводу того, що 

вже йому ніколи не доведеться насолоджуватися обіймами Штефі та її 

комфортабельним помешканням з дорогим облаштуванням, в якому мешкає 

дівчина, зображуючи це емоційними епітетами (індекс 2): …und die schöne [247, с. 

891], breite Treppe [247, с. 210] in der Gußhausstraße werd’ ich auch nimmer 

seh’n…[252, с. 350]. 

Автор передає внутрішню спустошеність Густля описом дерев за 

допомогою епітета kahl (1 індекс):…aber die Bäume sind beinah’ noch ganz kahl… у 

афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум» [252, с. 350] [247, с. 561]. 

Проте персонаж ще не остаточно втратив властивість помічати прекрасне у 

весняній порі року, про що автор сигналізує емоційно-оцінним епітетом (1  

індекс) для зображення весняного свіжого повітря: …die gute Luft…[252, с. 352] 

[237, с. 459]. Попри пригнічений настрій, оповідач все ж таки зачаровується 

весною. Автор робить при цьому акцент на драматичності розуміння краси 

гарного дня, який може стати останнім днем життя, уживаючи три емоційно-

оцінні епітети (3 індекси): Ach, das ist doch das einzige reelle Vergnügen…[252, с. 

359] [247, с. 824]. Das wird heut ein schöner Tag [247, с. 891] −  so ein rechter 

Frühlingstag…[252, с. 359] [247, с. 821].  

Позитивні думки затьмарюються рішенням − покінчити життя 

самогубством. Це викликає у самого персонажа страх, який відбито у 

афективному внутрішньому монолозі-діалозі фразеологізмом на позначення 

психічного стану, реакції організму на емоцію страху: Zähneklappern? [252, с. 350] 

[247, с. 1175], Was ist denn das, daß ich auf einmal so ein blödes Herzklopfen krieg’? 

[252, с. 359] [247, с. 202]; (його емоційна напруга підсилена емоційно-оцінним 

епітетом blöd (індекс 1). Тривожний стан  протагоніста відбито емоційно-

оцінними епітетами у вигляді повтору, що обумовлює     індекс 2: es ist bitter, es ist 

bitter індекс [252, с. 351]; та метафоричним висловом (1 індекс): …mir scheint, das 

drückt mir aufs Gehirn… [252, с. 352]. 

Ретроспективно аналізуючи свій життєвий шлях, протагоніст із сумом 

констатує, що всі його жінки були непристойними, характеризуючи їх літотою в 
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афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум»: … keine anständigen 

Frauen…[252, с. 352]  [240, с. 106] та принизливим порівнянням, яке наділяється 

високим індексом 3: Aber ewig diese wie Menscher…[252, с. 352]. Згадуючи свої 

походеньки, Густль порівнянням (1 індекс) конкретизує вікову різницю між ним і 

його найпершою жінкою: …die muß doppelt so alt gewesen sein wie ich…[252, с. 

353].  

А. Шніцлер змальовує свого персонажа в найкритичнішій ситуації і 

майстерно передає бажання людини бути кращою, ніж вона є, в «останні» години 

життя. У випадку, коли все склалося б інакше, то Густль врешті-решт виправився 

б та, безумовно, одружився на дівчині, котру він наділяє двома пестливими 

емоційно-оцінними епітетами: Jetzt wär’ ich am End’ schon verheiratet, ein liebes 

[240, с. 610], gutes Mädel [240, с. 462] …vielleicht die Anna, die hat mich so gern 

gehabt…[252, с. 353]. На погляд лейтенанта, можливо, це була б Анна, яка звістку 

про його смерть взяла б близько до серця. При цьому вжито фразеологізми (індекс 

2): один з яких підсилено прислівником ordentlich: Der wird’s ordentlich in die 

Glieder fahren [247, с. 345], wenn sie erfährt, was es mir für ein End’ genommen 

hat… [252, с. 353]. 

У афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум» адресант  міркує 

стосовно родинних зв’язків, він вивляє небайдужість до долі своєї сестри Клари, 

що автором відтворюється стертою метафорою (індекс 1): …hat auch nie Glück 

gehabt − und jetzt verliert sie noch den einzigen Bruder…[252, с. 353] [247, с. 442]. 

Оповідач розуміє, що його кінець викличе у Клари розпач. Він навіть відчуває 

співчуття до спроектованого ним розпачу, описуючи його двома емоційно-

оцінними епітетами (2 індекси): … ein so gescheites Mädel…… [240, с. 433] ein so 

seelengutes Geschöpf… [252, с. 353] [248, с. 1137].  

На межі між життям і смертю лейтенант відверто визнає себе легковажною 

людиною, що передано у АВМ персонажа осудливою лексемою (високий індекс 

3) у порівнянні (1 індекс): …so wie ein Lump! [252, с. 352] [247, с. 668]. Причину 

цього він вбачає у нецікавості, монотонності його життя і стосунків з жінками, 
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емоційно підсилюючи це метафоричним висловом: Zu fad ist es mir geworden, ja, 

das war das Ganze…[252, с. 357]. 

Оповідач засуджує власну нестриманість, тому що саме вона стала 

причиною суперечки між ним і пекарем. Густль метафорично (1 індекс) розкриває  

підґрунтя цього конфлікту, неспроможність повноцінно збагнути свою 

неадекватну і непристойну реакцію на дії пекаря: Wie ist mir denn das nur 

ausgerutscht? [252, с. 354]. Таким чином, протагоніст свою провину й зазначає, 

що його самогубство в цій ситуації буде зрозумілим тільки єдиній людині – 

пекарю. Автор використовує для змалювання цієї ситуації фразеологізм   (індекс 

1): …warum dem wird der Knopf aufgeh’n – der wird drauf kommen…[252, с. 358]. 

Завдяки АВМ автору вдається відобразити міркування протагоніста, 

спричинені сильним емоційним сплеском. Лейтенант обмірковує власні кепські 

справи, намагаючись віднайти правильний шлях для виправлення ганебної 

ситуації, в якій він знаходиться. Його АВМ представлено потоком свідомості, 

вираженим афективним внутрішнім монологом із КМФ «динамічний опис», 

афективним внутрішнім монологом та монологом-діалогом із КМФ роздум»,  

сформованих експресивним потенціалом лексичних стилістичних засобів: 

метафорою, фразеологізмом, порівнянням, гіперболою, синекдохою, 

конкретизуючими та емоційно-оцінними епітетами, сума індексів експресивності 

яких дорівнює 146 (превалюють емоційно-оцінні епітети 30). 

 

2.3.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Керуючись постулатами офіцерської гідності, Густль доведений до відчаю, 

оскільки його переслідує нав’язлива думка про вимушену смерть, виражена 

автором епіфорою (індекс 1) в афективному внутрішньому монолозі з КМФ 

«роздум»:  Ja, aber irgendwas muß doch gescheh’n … Was soll denn gescheh’n? …    

… was heut’ abend gescheh’n ist ! [252, с. 346], анадиплозисом (1 індекс): Wär’ so 

das Gescheiteste!...; Das Gescheiteste? Das Gescheiteste? [252, с. 346]; (індекс 1): es 

ist ja zu dumm, zu dumm! [252, с. 347].  
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Густль не в змозі змиритися із ганьбою, що також висловлено 

анадиплозисом (індекс 3): Nein, es geht ja nicht, es geht ja nicht… [252, с. 344]; 

Nein, nein es geht ja nicht, es geht ja nicht…[252, с. 345]. Автор майстерно 

зображає страждання Густля: його мучать докори сумління і бажання залишити в 

таємниці цей неприємний випадок, але він заспокоює себе тим, що не було свідків 

при сварці з його образником. Упевненість Густля автор підкреслює анафорою 

(індекс 2), дослівним повтором (індекс 1): ... niemand hat was gehört… niemand 

gehört hat [252, с. 345]; Nichts, nichts − es hat ja niemand was gehört…es weiß ja 

niemand...was…in dem Moment weiß niemand was… [252, с. 346] та анадиплозисом 

(індекс 1) і дослівним повтором (індекс 1): Unsinn! Unsinn! Kein Mensch weiß was, 

kein Mensch weiß was! [252, с. 346]. 

АВМ Густля характеризується повною непослідовністю, відображеною  

потоком свідомості.  У результаті,  потік свідомості адресанта виражений 

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», експресивність якого 

відображено запереченням. Так, Густль заявляє про абсолютний спокій та 

байдужість щодо суперечки: Ich bin eigentlich ganz ruhig…  … werd’ ich ruhig sein, 

ganz ruhig [252, с. 348] … Ganz ruhig bin ich wieder … [252, с. 361]. Водночас у 

нього виникають полярні твердження про своє майбутнє, виражені антитезою 

(індекс 1): …und ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den 

Säbel…[252, с. 348 ]. При цьому автор зображує потік свідомості завдяки АМФ 

афективного внутрішнього монологу-діалогу із КМФ «динамічний опис», в якому 

жахливий моральний стан відбиває повтор-кільце (1 індекс): … Angst hast du − 

Angst [252, с. 359]; та епіфоричний повтор (1 індекс): Es ist schrecklich, es ist 

schrecklich! [252, с. 354]. Ще донедавна Густль мав розмірене, безпроблемне 

життя: Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stund’ gewesen … [252, с. 

348]. А тепер, навпаки, його буття стало нестерпним й втратило сенс: …und jetzt 

bin ich ein verlorener Mensch und muß mich totschießen [252, с. 348] (антитеза − 

індекс 1). Головний персонаж не дає собі жодного шансу, і від цього упадає в 

розпач, підкреслюючи власну приреченість епіфорою (1 індекс): Ja, ich weiß 

schon: sterben muß ich, darum ist es alles eins − sterben muß ich … [252, с. 355]; … 
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ich muß sterben! [252, с. 357]. Автор використовує анадиплозис (індекс 1) і 

епіфоричний варійований повтор (індекс 1) для змалювання внутрішнього стану 

протагоніста: … ich bin ja gerannt wie nicht g’scheit … langsamer, langsamer, Gustl, 

versäumst nichts, hast gar nichts mehr zu tun − gar nichts mehr , aber absolut gar 

nichts mehr! − [252,    с. 351]. Розпач як сильна емоція підсилює хаотичність 

потоку свідомості. Епіфоричні (індекс 2) та анафоричні (індекс 2) повтори 

увиразнюють цей стан адресанта: Ja, ich sollt’ doch  eigentlich nach Haus … was tu’ 

ich denn zu Haus ? aber was tu’ ich denn in Prater? [252, с. 351]; … 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 … 

[252, с. 352]. 

На переконання Густля, пекар не приховає звістку про приниження ним 

офіцера, а, навпаки, розповість її усім знайомим. Автор використовує афективний 

внутрішній монолог із КМФ «динамічний опис», в якому замальовується 

головний персонаж у стані розпачу стосовно поведінки контрагента, що відбито  

антитезою (індекс 1) з переліком (1 індекс),: … so ein Mensch erzählt’s nicht weiter 

… überall wird er’s erzahlen … seine Frau weiß’s jetzt schon … morgen weiß es das 

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

Kassiererin ─ ─ [252, с. 347]. 

Безвихідь спонукає протагоніста піти з життя. Автор підсилює епіфорою 

остаточність такого рішення (1 індекс) : es gibt nichts anderes − für mich nicht, für 

mich nicht; також дослівним повтором (індекс 1): Also, hast’s gehört, Gustl! − aus, 

aus, abgeschlossen mit dem Leben! [252, с. 348]; Drei …und ich soll mich um vier 

duellieren − nein, nicht duellieren − totschießen soll ich mich! [252, с. 356],     (в 

останньому реченнях епіфора (індекс 1) і антитеза (індекс 1) сигналізують про 

індекс 2. Цю думку він висловлює і анафорою (індекс 1) та повтором-кільцем (1 

індекс): 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! [252, с. 348]. Свою офіцерську гідність Густль налаштований 

реабілітувати кров’ю, оскільки для нього честь мундира понад усе. Твердість 
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позиції протагоніста автор наголошує епіфорою з градацією (1індекс): Ehre 

verloren, alles verloren!... [252, с. 349].  

Афективний стан Густля не дозволяє йому адекватно оцінити реальність. 

Автор використовує порівняння з ефектом сп’яніння завдяки афективному 

внутрішньому монологу з КМФ «динамічний опис», вибудуваному цілим 

асоціативним ланцюжком, вираженим епіфоричним варійованим повтором)      (2 

індекси) : Meiner Seel’, mir ist geradeso, als wenn ich einen Rausch hätt’!Haha! ein 

schöner Rausch! ein Mordrausch! ein Selbstmordsrausch! [252, с. 350]. Але накласти 

на себе руки – це гріх, тому у АВМ Густля висловлено природне бажання, заснути 

і не прокинутися: Ah, mir wär’ am liebsten, ich müßt gar nicht aufsteh’n − da 

einschlafen und nimmer aufwachen… [252, с. 351]. Експресивність передано 

завдяки синонімічному ряду, що збільшує інтенсивність експресивності цього 

речення ще на 1 індекс: не вставати − заснути і не прокинутись. У якийсь момент 

головний персонаж намагається зосередитись на прецеденті та пильно відстежити 

те, що дійсно трапилось з ним. Це намагання автор передає епіфорою (індекс 1): 

Jetzt könnt’ ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen … 

überlegen  muß ja alles werden …so ist es schon einmal im Leben… Also überlegen 

wir ... [252, с. 350]. Однак висновок невтішний – безвихідь становища 

ідентифікується повтором-кільцем (індекс 1): … gescheh’n ist gescheh’n [252, с. 

355]. Густлю не дає спокій думка про неспроможність захистити власну 

офіцерську честь у сутичці з пекарем. Відчай від цієї нерішучості відбито двома 

дослівними повторами (2 індекси): Dummer Bub − dummer Bub … [252, с. 346] … 

weil ein Bäckermeister mich einen dummen Buben genannt hat … [252, с. 356]. … daß 

dir einer hat den Säbel zerbrechen wollen und dich einen dummen Buben geheißen … 

[252, с. 355]. 

Опинившись у такій винятковій ситуації, головний персонаж співвідносить 

своє безнадійне життя і безтурботне життя власника пекарні, що виражено 

афективним внутрішнім монологом з КМФ «динамічний опис» за допомогою 

антитези та епіфори (індекс 2): So ein Kerl kann sich auf offener Straße prügeln 
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lassen, und es hat keine Folgen, und unsereiner wird unter vier Augen insultiert …. 

Und der Kerl lebt weiter, ruhig weiter, während ich − krepieren muß! [252, с. 358]. 

Для Густля немає варіантів вирішення своєї проблеми, а поза військом він 

себе не уявляє, оскільки його життя регламентовано тогочасним офіцерським 

статутом, тому фіксується внутрішньоособистісний конфлікт [34, с. 48]. У 

результаті, неординарні обставини, в яких він опинився, відбито потоком 

свідомості, відображеним АМФ афективного внутрішнього монологу з КМФ 

«динамічний опис» та «роздум», афективного внутрішнього монологу-діалогу з 

КМФ «динамічний опис» і «роздум», афективного внутрішнього монологу з КМФ 

«динамічний опис» та «роздум», сформованими експресивним потенціалом 

лексико-граматичних стилістичних засобів, представлених у розгортанні сюжету 

новели епіфорою, анафорою, анадиплозисом, антитезою, повтором, повтором-

кільце, дослівним повтором, загальна сума індексів експресивності яких 

становить 151 (переважає анадиплозис − 7). 

 

2.3.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Особливістю розгортання сюжету новели є зображення хаотичного 

мислення персонажа, репрезентованого потоком свідомості у афективній формі. 

Цей стан продукує відчуття прострації та повної втрати орієнтиру. Протагоніст не 

може осягнути, яким саме чином після інциденту в театрі опинився на вулиці. 

Таку неадекватність поведінки автор змальовує потоком свідомості, 

представленим афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «динамічнй 

опис», в якому риторичні питання підкреслюють емоційну напругу адресанта (5 

індексів): Was, ich bin ja schon auf der Straße?; Wie bin ich denn da 

herausgekommen?; Wie schau’ ich denn aus?; Wer ist denn das da drüben ?; Warum 

schau’n denn die zu mir herüber? [252, с. 345]. У його потоці свідомості 

констатуємо 2 окличних речення (2 індекси): Ich bin ja verrückt!; So! [252,           с. 

344] (еліпсис – речення отримує додатково 1 індекс) та апозіопезиси              (7 

індексів): Überhaupt schon ganz leer… Ich hab’s gar nicht gemerkt…; Aber ich hab’ ja 

nicht können…; Ah, der da… [252, с. 344]; Und nachher, wie er fortgegangen ist, war’s 
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zu spät…; So kühl ist es…, ah der Wind, der ist gut…[252,     с. 345]. Афективний 

монолог-діалог потоку свідомості оповідача з КМФ «динамічний опис» 

вибудувано риторичними питаннями з апозіопезисом (індекс 4): Wo ist denn mein 

Mantel?...; Wer hat mir denn geholfen?... [252, с. 345] (апозіопезис + риторичне 

питання −2 індекси). 

У потоці свідомості знову й знову відбувається переосмислення сутички з 

образником, що відбиває гаму негативних емоцій, виражену засобами 

експресивного синтаксису у вигляді риторичних питань з апозіопезисом (індекс 

14):Um Gottes willen, hab’ ich geträumt?...; Hat er das wirklich gesagt?...; Wo ist er 

denn?...; Warum geh’ ich denn nicht hin und hau’ ihm den Schädel auseinander?...; 

Warum hab’ ich’s denn nicht gleich getan?...; Und ich hab’ ihn nicht auf der Stelle 

zusammengehauen?...; Fragen?..(еліпсис – індекс 1) [252,с. 344]. 

Потік свідомості, представлений автором АМФ афективного внутрішнього  

монологу-діалогу з КМФ «динамічнй опис», відображений окличними реченнями: 

Ich muß ihn umbringen!... [252, с. 344] (апозіопезис + окличне речення = 2 

індекси) ; Herrgott noch einmal, er kennt mich, er weiß, wer ich bin!... [252, с. 345] 

(окличне речення + апозіопезис = індекс 2) Mir sagt das einer! (окличне речення + 

експресивний порядок слів (індекс 2); Um Gottes willen, morgen seh’ ich ihn ja  

wieder! [252, с. 345] (окличне речення індекс 1). 

Потік свідомості протагоніста має переривчатий характер, тому 

представлений апозіопезисом: Da geht er… (апозіопезис – індекс 1); Wenn ich noch 

ein Wort gesagt hätt’, hätt’ er mir wirklich den Säbel zerbrochen… (апозіопезис − 

індекс 1); Wenn’s ein Mensch gehört hätt’ , so müßt’ ich mich ja stande pede 

erschießen… (апозіопезис − індекс 1) [252, с. 344]. 

Образа пекаря шокувала лейтенанта й спонукала до авантюрних планів. 

Густль гарячково розглядає можливість втечі від власних проблем до Америки. 

Ця гарячковість відображена трьома експресивними реченнями – апозіопезисом 

(індекс 8): Wenn ich lieber auf und davon fahren möcht’– nach Amerika, wo mich 

niemand kennt…; In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heut’ abend gescheh’n 

ist… da kümmert sich kein Mensch drum…; Und in ein paar Jahren könnt’ man ja 
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wieder zurück … nicht nach Wien natürlich … auch nicht nach Graz…aber aufs Gut 

könnt’ ich … und der Mama und dem Papa und der Klara möchts doch tausendmal 

lieber sein, wenn ich nur lebendig blieb’ … [252, с. 354].   

Також у потоці свідомості протагоніста, вираженого АМФ афективного 

внутрішнього монологу-діалогу з КМФ «динамічнй опис», виринають 

різноманітні випадки з його життя – найяскравіші епізоди із минулого, найбільш 

вражаючі штрихи й деталі. Вони постають у особливому емоційному вияві 

завдяки апозіопезису (індекс 9): War doch eine schöne Zeit … obzwar … die Gegend 

war trostlos und im Sommer zum verschmachten … an einem Nachmittag sind einmal 

drei vom Sonnenstich getroffen worden … auch der Korporal von meinem Zug − ein so 

verwendbarer Mensch …; Nachmittag haben wir uns nackt aufs Bett hingelegt…; 

Einmall ist plötzlich der Wiesner zu mir hereingekommen… ich muß grad’ geträumt 

haben und steh’ auf und zieh’ den Säbel, der neben mir liegt … muß ausg’schaut haben  

[252, с. 355]. Адресант дивується плутанині у своїй голові. Близький до смерті як 

ніколи, він опікується різноманітними справами. Цей подив-розпач автором 

виражений апозіопезисом (індекс 1): Ja, meiner Seel’, vergessen tu’ ich’s jeden 

Moment…ist das schon je erhört worden, daß sich einer in ein paar Stunden eine Kugel 

durch’n Kopf jagen muß, und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar nichts 

mehr angeh’n? [252, с. 350].  

Отже, АВМ головного персонажа в розгортанні дії новели вибудувано 

потоком свідомості, відображеного АМФ афективного монологу-діалогу з КМФ 

«динамічний опис», який базується на експресивному потенціалі синтаксичних  

стилістичних засобів, що представлені риторичними питаннями, окличними 

реченнями, еліпсисом, питальними та окличними реченнями з апозіопезисом, 

загальна сума індексів експресивності яких становить 113 (превалює апозіопезис 

39). 

Таким чином, у розгортанні дії новели сума індексів експресивності складає 

410/ кількість слів 1082, що відповідає інтенсивності експресивності вираження 

АВМ ~ 0,4 із знаком «–». 
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2.4. Засоби експресивності афективного внутрішнього мовлення у 

розв’язці новели 

У розв’язці новели переважають синтаксичні стилістичні засоби, які 

відтворюють інтенсивність експресивності вираження АВМ протагоніста.   

Розв’язка новели настає після ночі, яку протагоніст провів мандруючи 

Пратером, обмірковуючи дилему життя і смерті. На ранок йому вже бракувало 

сил і він насмілився зайти до кафе, трохи перепочити й щось поїсти. Але і в такій 

ситуації збентеження не полишає протагоніста, що демонструє його афективний 

внутрішній монолог із КМФ «роздум», виражений синтаксичними конструкціями 

із апозіопезисом: Da ist schon mein Kaffeehaus …  auskehren tun sie noch … 

(апозіопезис − 1 індекс) ; Na, geh’n wir hinein … (апозіопезис − індекс 1)  Setzen 

wir uns da zum Fenster… (апозіопезис − 1 індекс) ; Er hat mir ja schon die Melange 

hingestellt … (апозіопезис − 1 індекс) So den Vorhang zieh’ ich zu; es ist mir zuwider, 

wenn die Leut’ hereingucken … (апозіопезис − 1 індекс) ; Es geht zwar noch keiner 

vorüber … (апозіопезис − 1 індекс) [252, с. 364]. 

Кафе працювало у своєму звичному режимі, але звичайна констатація 

фактів підсилюється автором риторичними питаннями із апозіопезисом і 

окличними речення, що оформлюється афективним внутрішнім монологом із 

КМФ «динамічний опис»: Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarok spielen! … 

(апозіопезис + окличне речення = 2 індекси) ; Wo ist der Kellner? … (апозіопезис + 

риторичне питання = 2 індекси); He! (еліпсис + окличне речення = 2 індекси); Da 

kommt er aus der Küche … er schlüpft schnell in den Frack hinein …(апозіопезис − 1 

індекс) [252, с. 364]. У кельнера цілий день служби ще попереду, а у Густля 

залишився лише ранок в його житті, тому цей факт змушує адресанта 

призупинити хід власних думок. Цей психічний стан відбито пунктуаційно за 

допомогою тире і посилено вигуком: Ist wirklich immer notwendig! … ah, für ihn 

schon … er muß heut’ noch andere Leut’ bedienen! – [252, с. 364] (окличне еліптичне 

речення із апозіопезисом, вигук, пауза хезитації − індекс 5). 

Відсутність пана Габетсвальнера, образника Густля, на його звичному 

робочому місці у кафе, вкрай дивує офіцера, що відображено автором паузою 
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хезитації, оформленою пунктуаційно у вигляді тире: Merkwürdig, ich kann mir’s 

gar nicht vorstellen, daß der Kerl, der immer da hinten sitzt an der Wand, derselbe sein 

soll, der mich … (еліпсис, винесений за рамку речення – експресивний порядок 

слів (індекс 1), апозіопезис (індекс 1); – Kein Mensch ist noch da … [252, с. 364] 

(апозіопезис + пауза = індекс 2). Автор наголошує на можливих новинах в газетах, 

що зображено в афективному внутрішньому монолозі з КМФ «динамічний опис»  

риторичними і окличними конструкціями із апозіопезисом, частково підсиленими 

вигуком і часткою: Ah, da liegen ja Zeitungen … schon heutige Zeitungen?… 

(апозіопезис + вигук + риторичне питання = 4 індекси) Ob schon was drinsteht?… 

(підрядне речення вжито у ролі головного + апозіопезис = індекс 2, додатково 

надається 1 індекс за риторичне питання)). Was denn? – (питальне речення, 

посилене паузою хезитації = індекс 2); Mir scheint, ich will nachseh’n, ob drinsteht, 

dass ich mich umgebracht hab’! (окличне речення– індекс 1)  Haha! – (окличне 

речення + вигук + пауза = 3 індекси) [252, с. 364]. 

Попри вкрай знервований стан лейтенант відчуває прилив сил, оскільки має 

можливість насолодитися кавою і сніданком у затишному кафе, що відтворено 

автором афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум» завдяки  окличним 

реченням із апозіопезисом та риторичним питанням: Ah, gut schmeckt der Kaffee – 

doch kein leerer Wahn, das Frühstücken!... (апозіопезис + вигук + пауза = індекс 3); 

Was steht denn der Kerl schon wieder da? – (тире позначає паузу, протягом якої 

лейтенант обмірковує ймовірні дії офіціанта – 1 індекс, риторичне питання – 1 

індекс) Ah, die Semmeln hat er mir gebracht … (апозіопезис + вигук + експресивний 

порядок слів = індекс 3) [252, с. 364]. Протагоніст був голодний і зараз випала 

нагода поїсти: Ah, ein ganz anderer Mensch wird man – der ganze Blödsinn ist, daß 

ich nicht genachtmahlt hab’… [252, с. 364] (апозіопезис – індекс 1, додатково 

речення отримує ще 2 індекси (вигук, пауза). У цьому реченні вигуком 

підкреслено задоволення протагоніста від смачного сніданку. 

АВМ Густля раптом переривається несподіваною новиною для нього: у 

кафе йому повідомили про смерть його образника, пана Габетсвальнера. У 

результаті такої непередбачуваної розв’язки негативні емоції АВМ персонажа 



 98 

трансформуються у позитивні. Густля переповнює радість, оскільки його наболіла 

проблема вирішена природнім шляхом. Він у захваті від такої несподіваної, але 

надзвичайно приємної для нього звістки, яка викликала у нього тріумф, 

виражений афективним внутрішнім монологом із КМФ «динамічний опис»  зі 

синтаксичними конструкціями із апозіопезисом (індекс 6) : Ich darf nicht so 

schreien … nein, ich darf mir nichts anmerken lassen … aber vielleicht träum’ ich … 

ich muß ihn noch einmal fragen …; Ich bin ganz wach – stimmt alles – und doch kann 

ich’s noch nicht recht glauben – ich muß ihn noch einmal fragen … aber ganz harmlos 

… (додатково речення отримує 3 індекси (три паузи)); Um Himmelswillen, ich darf  

mich nicht verraten … ich möcht’ ja schreien … ich möcht’ ja lachen … ich möcht’ ja 

dem Rudolf ein Bussel geben … (вигук Um Himmelswillen –індекс 1); …Aber ich muß 

ihn noch was fragen! … (окличне речення = індекс 1); Vom Schlag getroffen werden, 

heißt noch nicht: tot sein … ich muß fragen, ob er tot ist … aber ganz ruhig, denn was 

geht mich der Bäckermeister an – ich muß in die Zeitung schau’n, während ich den 

Kellner frag’ … … kein Mensch könnt’ mir was anmerken… und ich muß mich wirklich 

zurückhalten, daß ich nicht schrei’ oder aufs Billard spring’… [252, с. 365] Und das 

Mordglück, daß ich in das Kaffeehaus  gegangen bin…sonst hätt’   ich mich ja ganz 

umsonst erschossen – es ist doch wie eine Fügung des Schicksals … [252, с. 364] 

(пауза хезитації – індекс 1). 

Таким чином, головному персонажу вже немає сенсу розглядати 

самогубство як один з варіантів вирішення проблеми, яка краяла йому серце цілу 

ніч.Тому його переповнює безмежна радість, передана автором новели окличними 

еліптичними реченнями: Famos, famos! (окличне еліптичне речення 2 індекси); O, 

herrlich, herrlich! (позитивні емоції персонажа підсилено вигуком) (вигук у 

окличному еліптичному реченні – 3 індекси); Tot ist er – tot ist er? [252, с. 365] 

(риторичне питання з паузою = індекс 2); та епіфорою: Also, tot ist er – tot ist er – 

ich kann’s noch gar nicht glauben! (епіфора в окличному реченні з двома паузами – 

індекс 4); Es muß ja was gescheh’n sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter 

Freud’! [252, с. 366] (окличне речення – індекс 1). 
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Розв’язка новели – неочікувана смерть пекаря – несподівано стала для 

протагоніста позитивною новиною. Автор констатує це окличним реченням  із 

апозіопезисом: Die Hauptsach’ ist: er ist tot, und ich darf leben, und alles g’hört 

wieder mein! … [252, с. 366] (окличне речення з апозіопезисом – індекс 2). 

Отже, розв’язка новели представлена афективним внутрішнім монологом  із 

КМФ «динамічний опис» і «роздум», відображеним експресивним потенціалом  

синтаксичних структур, виражених апозіопезисом, риторичними питаннями, 

окличними реченнями, (домінує апозіопезис 38), сума індексів експресивності 

яких складає 147/ кількість слів 360, що дорівнює показнику інтенсивності 

експресивності 0,4 із знаком «+», оскільки протагоніста переповнюють позитивні 

емоції.  

Таким чином, ВМ персонального оповідача Густля у новелі А. Шніцлера 

«Лейтенант Густль» має афективну форму, спричинену конфліктом: образа 

представника офіцерського корпусу Австро-Угорської армії простолюдином, що 

на початку ХХ століття не відповідало морально-етичним нормам поведінки і 

розглядалося навіть як наруга над честю корони. У результаті, цей інцидент 

спровокував у протагоніста вкрай загострену гамму негативних емоцій, виражену 

АВМ, тому що перед ним постало питання: жити збезчещеним чи покінчити 

життя самогубством. Афективну внутрішньомовленнєву діяльність лейтенанта 

розглянуто на основі експресивного потенціалу лексичних стилістичних, лексико-

граматичних стилістичних та синтаксичних стилістичних засобів, досліджених 

відповідно до структури твору – зав’язки, кульмінації, розгортання дії, розв’язки. 

У зав’язці новели інтенсивність експресивності вираження АВМ становить 0,4 із 

знаком «–» (найпоширеніші експресивні засоби – емоційно-оцінні епітети, 

анадиплозис, апозіопезис), кульмінація має інтенсивність експресивності 

вираження АВМ 0,5 із знаком «–» (домінує апозіопезис), для розгортання дії 

характерна інтенсивність експресивності АВМ 0,4 із знаком «–» 

(найуживанішими є емоційно-оцінні епітети, анадиплозис, апозіопезис), розв’язка 

має інтенсивність експресивності АВМ 0,4 із знаком «+» (превалює апозіопезис). 
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Внутрішні міркування протагоніста передаються автором АМФ  

афективного внутрішнього монологу, афективного внутрішнього монологу-

діалогу з КМФ «динамічний опис» та «роздум», потоком свідомості, вираженого 

АМФ афективного внутрішнього монологу, афективного внутрішнього монологу-

діалогу з КМФ «динамічний опис» та «роздум». 

АВМ лейтенанта відбиває переважно негативний афект, що фіксується 

протягом усієї сюжетної лінії протагоніста, і тільки розв’язка відображає 

позитивний афект на тлі такого потужного чинника, як смерть пекаря, яка 

звільнила Густля від тягаря внутрішніх переживань і дала йому можливість жити. 

 

2.5. Мовні засоби відбиття афективного внутрішнього мовлення в 

зав’язці новели «Панянка Ельза» 

АВМ у новелі «Панянка Ельза» досліджується на основі експресивного 

потенціалу лінгвостилістичних засобів відповідно до композиційної складової: 

зав’язки, розгортання дії, кульмінації, потоку свідомості, другої кульмінації, 

розв’язки.  

Зав’язка новели «Панянка Ельза» відображена АВМ, відтвореним 

експресивними лексичними, лексико-граматичними, синтаксичними 

стилістичними засобами. 

 

2.5.1. Лексичні стилістичні засоби 

Зав’язка новели «Панянка Ельза» вибудовується автором завдяки ВМ 

головного персонажа, панночки Ельзи, яка перебуває на відпочинку й 

насолоджується гарним вечором та чудовою погодою. ВМ дівчини виявляє 

позитивний афект, тому її інтерпретації лагідного вечора ранньої осені 

притаманна експресивність із позитивною оцінкою. Так, захоплення довершеною 

красою приводить Ельзу до внутрішнього естетичного  хвилювання, 

відображеного афективним внутрішнім монологом КМФ «роздум» із  емоційно-

оцінними  епітетами (індекси 4): Was für ein wundervoller Abend! [252, c. 324] [247, 

с. 1169]; himmlischer Abend [252, с. 325] [247, с. 508]; köstlicher Abend [247, с. 
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615]; …wundervollen Wetter … [252, c. 327] [247, с. 1169] (див. додаток Б). Своє 

милування  дивовижним  пейзажем  вона відображає  метафорично: Wie herrlich 

der Cimone in den Himmel ragt! [252, c. 324] [247, с. 812] (метафоричне 

висловлювання, експресивна лексема herrlich – індекс 2) Alpenglühen [252, с. 325] 

[247, с. 443] (метафоричне висловлювання індекс 1); Auf dem Cimone liegt ein roter 

Glanz [252, с. 325] [247, с. 437] (метафоричне висловлювання індекс 1). У 

німецьких мовознавчих студіях гора виступає водночас символом духовності, 

непорушності та спокуси [216, с. 326]. Вражаюча картина природи викликає у неї 

захоплення, висловлене метафоричним порівнянням: Es ist zum Weinen schön [252, 

с. 326] [247, с. 1140] (індекс 1).  Її піднесений настрій затьмарюється думкою про 

те, що по-справжньому вона ще нікого й досі не покохала. Попри свою яскраву 

зовнішність, яку вона зображує емоційно-оцінним епітетом (індекс 1): Fräulein 

Else T., ein neunzehnjähriges bildschönes Mädchen, Tochter des bekannten 

Advokaten…[252, с. 328] [247, с. 196], їй не поталанило зустріти власну долю. Вона 

пригадує лише своє перше та єдине кохання, виражене у її внутрішньому 

мовленні числівником у формі синекдохи: Mit dreizehn war ich vielleicht das 

einzige Mal wirklich verliebt [252, с. 325] (синекдоха –  індекс 1). На погляд Ельзи, 

перепоною для взаємних стосунків є її гордовитість, котра перешкоджає щирим 

стосункам між нею та чоловіками. Це вона виправдовує  своїм снобізмом: Ich bin 

ja doch ein Snob [252, с. 325]. Ця фраза має лексему ein Snob, яка має сему із 

негативною оцінкою: буквальне дотримування всіх правил та норм поведінки 

аристократичного кола [240, с. 825]. На погляд протагоністки, бути снобом – це 

позитивна оцінка: снобізм виокремлює її з вузького кола верхівки суспільства у 

ще вужче коло. Негативність зазначеної семи є виразником експресивності 

(індекс 1). Хоча така своєрідність Ельзи не підтримується близькими, зокрема, її 

батьком, про що героїня повідомляє, використовуючи образну лексику (індекс 1): 

Der Papa findet’s auch und lacht mich aus [252, с. 325] [247, с. 133]. У цьому 

прикладі використано елізію, яка є ознакою усного мовлення, формуючи маркер 

«побутове» (індекс 1). Слід наголосити, що Ельза походить із сім’ї  адвоката, 

знаного у Відні, і мовлення героїні має відповідати її соціальному статусу, тобто 
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має відзначатися високим стилем. Таким чином, маркер неофіційності 

(присутність усічення) як характеристика усного мовлення береться до уваги при 

визначенні індексу інтенсивності експресії ВМ панянки.   

Згадуючи про батька, Ельза висловлює невдоволення тим, що він їй 

постійно завдає клопоту, відображаючи цей факт стертою метафорою: Ach, lieber 

Papa, du machst mir vielе Sorgen (індекс 1) [252, с. 325] [247, с. 934]. У зав’язці 

автор акцентує увагу читача на власних характеристиках відпочивальників. З 

позиції своїх юних літ, дівчина вважає пані Вінавер нещасливою жінкою, 

оскільки вона вже немолода, що зображено емоційно-оцінним епітетом (індекс 1): 

Frau Winawer muß eine unglückliche Frau sein [247, с. 1049]; та порівнянням 

(індекс 2): Diese Tränensäcke, – als wenn sie viel geweint hätte; Ach, wie furchtbar, 

so alt zu sein [252, с. 326]. Персональному оповідачу імпонує красуня фон Ціссі: 

котру вона наділяє емоційно-оцінним епітетом (індекс 1):  Da kommt das süße 

kleine Mädel von Cissy mit ihrem Fräulein [252, с. 326] [240, с. 913]. Також дівчина з 

прихильністю ставиться й до Фрітці, гувернантки Ціссі: Eine hübsche Person [252, 

с. 327] [240, с. 506] (емоційно-оцінний епітет – індекс 1). Водночас, адресант з 

жалем констатує підлабузництво мадемуазелі Фрітці до своєї господині, пані 

Ціссі, відображаючи це семою з негативною оцінкою «приреченість», присутньою 

у загальновживаному  фразеологізмі (індекс 1): Ein bitteres Los [252, с. 327] [247, с. 

664]. Дівчина не бажає собі такого ж беззмістовного існування, як у Фрітці. Вона 

метафорично (індекс 1) наголошує на тому, що подібне може статися і з нею: Ach 

Gott, kann mir auch noch blühen [252, с. 327] [247, с. 203]. Адресант тішиться 

чудовою ходою графині, підсилюючи свою симпатію емоційно-оцінним епітетом 

( індекс 1): … herrlichen Gang… [252, с. 327] [247, с. 487]. За твердженням 

головного персонажа, графиня завжди люб’язна, й вона постійно у гарному 

гуморі. Таке приємне амплуа жінки адресант зображує порівнянням (індекс 1), що 

акцентує увагу на оптимістичному світосприйнятті маркізи попри всі негаразди: 

Sie lächelt mich so nett an, wie immer [252, с. 327]. Свою пошану графині дівчина 

засвідчує емоційно-оцінним епітетом ( індекс 1): Ich lasse sie vorbei, nicke ein 

wenig, … eine besondere Ehre daraus machte [252, с. 327] [247, с. 181].  
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У зав’ язці новели автор відображає у афективному внутрішньому монолозі 

з КМФ «роздум» позитивні емоції від краси природи і краси людей, оскільки 

персональний оповідач, панянка Ельза, налаштована гарно відпочити. У 

результаті, її АВМ із знаком «+» відбито лексичними стилістичними засобами: 

емоційно-оцінними епітетами, метафорою, стертою метафорою, фразеологізмом, 

порівнянням, сума індексів експресивності яких дорівнює 37 (переважають 

емоційно-оцінні епітети 10).  

 

2.5.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Ельза достатньо високо оцінює власну персону в афективному 

внутрішньому монолозі з КМФ «роздум». На погляд дівчини, усі приятелі й 

знайомі не заслуговують її уваги, тому вона ще й ніким не захопилася. Свою 

інфантильність Ельза сигналізує анафорою (індекс 1): Ach, an niemanden denke ich. 

Ich niemanden [252, с. 325]. В її дев’ятнадцять років ніхто не спромігся 

заполонити її серце, що має вияв у епіфоричній антитезі (індекс 1): Ich bin nicht 

verliebt. Und war noch nie verliebt [252, с. 325]. Однак, Ельза розмірковує про 

одруження, хоча її невизначеність у цьому питанні виражено хіазмом (індекс 1): 

Nach Amerika würd’ ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirat’ 

einen Amerikaner und wir leben in Europa [252, с. 324]. Проте, вона одразу ж 

примушує себе припинити такі міркування, бо мемуарів вона не пише. Таке 

протиріччя (індекс 1) відображене у ВМ Ельзи синонімічним повтором: Wozu 

nachdenken, ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein Tagebuch … [252, с. 

325].  

Ельза відверто заздрить людям, котрі перебувають на відпочинку  разом із 

нею, оскільки, на її погляд, вони не мають аніяких турбот. І вона, як і ці 

відпочивальники, хотіла б жити безтурботно, тому бажання її оформлено  

антитезою (індекс 1): Man spürt: Lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen 

haben. Ich zum Beispiel. Haha! Schad. Ich wär’ zu einem sorgenlosen Leben geboren. 

Es könnt’ so schön sein. Schad’ [252, с. 324].  
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Афективний внутрішній монолог із КМФ «роздум» викриває нещирість 

дівчини. Так, вона намагається відповідати статусу особи вищого рангу, тому 

свою поведінку регламентує у відповідному руслі і прилаштовується до 

аристократичних кіл, що продемонстровано анадиплозисом (індекс 2): Nun wende 

ich mich noch einmal um und winke ihnen zu. Winke und lächle. Sehe ich nun gnädig 

aus? [252, с. 324]. 

Таким чином, лексико-граматичні стилістичні засоби у зав’язці новели 

відображені анадиплозисом, хіазмом, анафорою, антитезою із сумою індексів 

експресивності 26 (переважає анадиплозис 2).  

 

2.5.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Особливістю зав’язки новели є очікування Ельзою термінового листа від 

матері. Ця думка викликає у неї невдоволений емоційний тон, виражений  

експресивними риторичними питаннями у афективному внутрішньому монолозі-

діалозі з КМФ «роздум»: Warum geh’ ich so langsam? (риторичне питання – індекс 

1); Fürcht’ ich mich am Ende vor Mamas Brief? [252, с. 325] (риторичне питання – 

індекс 1) та експресивними окличними еліптичними конструкціями, частково 

підсиленими вигуком: O, ein Expreß! [252, с. 328] (еліпсис + окличне речення + 

вигук = 3 індекси); Expreß! [252, с. 325] (еліпсис + окличне речення = 2 індекси). 

Лист із позначкою «терміново» у розумінні панянки приховує якусь небезпеку, 

яка очевидно може кардинально змінити її райдужні плани, що відображено 

експресивним порядком слів, посиленим вигуком nun, який свідчить про 

тривожність героїні (індекс 1): Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten [252, с. 

325]. Наслідки неприємної звістки автор відбиває окличнми реченнями із вигуком 

(2 індекси), підсилюючи негативні емоції: Ach, warum muß man wieder zurück in 

die Stadt! Vielleicht muß ich wieder zurückfahren! [252, с. 325]. 

Небажання Ельзи їхати до Відня висловлене автором за допомогою 

афективного внутрішнього монологу з КМФ «роздум» завдяки експресивному  

окличному еліптичному реченню (індекс 2): Meine himmlische Wiese! [252, с. 328]; 

Meine –! [252, с. 328] (еліпсис + пауза + окличне речення = 3 індекси), підрядному  
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реченню у ролі головного (індекс 1): Wenn man sich die nach Wien mitnehmen 

könnte [252, с. 328], парцеляції з різновидом ізоляції (1 індекс): Zarte Nebel. 

Herbst? Nun ja, dritter September, Hochgebirge [252, с. 328].  

Непередбачені обставини автор змальовує афективним внутрішнім  

монологом-діалогом із КМФ «роздум», вираженим риторичними питаннями: Nun, 

Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? 

(риторичне питання + вигук = 2 індекси);  Könnte es nicht auch etwas mit meinem 

Bruder sein? (риторичне питання – 1 індекс); Vielleicht hat er sich verlobt mit einer 

seiner Flammen? [252, с. 328] (риторичне питання + експресивний порядок слів 

(винесення за рамку) = 2 індекси). Думка про те, кому саме міг віддати перевагу у 

відносинах легковажний брат протагоністки оформлена ізоляцією з експресивним 

порядком слів: Mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel (еліпсис + 

експресивний порядок слів – 2 індекси); синтаксичною структурою з вигуком (2 

індекси):  Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. [252, с. 328].  

Процес читання Ельзою листа матері є своєрідним поштовхом до 

розгортання сюжету твору. Одразу ж увагу героїні привертає жахливий стиль 

листа, що миттєво викликав гнів у дівчини, відображений експресивним порядком 

слів (індекс 1): Einen furchtbaren Stil schreibt Mama [252, с. 329]. 

Ельза здивована перерахуванням мамою цілої низки чинників, що, на її 

погляд, стали причиною матеріальної кризи сім’ї. На переконання панянки, немає 

сенсу називати всі причини фінансового занепаду, пов’язані з кепськими 

справами батька. Реакцію невдоволення панянки Ельзи автор сигналізує 

афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «динамічний опис», 

відтвореним риторичними  питаннями (індекс 2): Wozu die vielen Worte? (еліпсис– 

індекс 1); – Аlso was denn, was denn, was wollt ihr denn von mir?– [252, с. 329] 

(риторичне питання – індекс 1, дві паузи – індекс 2).  Мати благає доньку 

попросити у пана Дорсдая  «відносно смішну суму» – тридцять тисяч гульденів, 

яку необхідно надіслати протягом трьох днів доктору Фіалі. Бурхлива реакція 

дівчини, відображена  риторичним питанням (еліпсис– індекс 2): Dreißigtausend 

Gulden, lächerlich? [252, с. 329].  
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Таким чином, позитивний афект від природи подано у контрасті з  

негативним афективним сплеском у АВМ головного персонажа, спровокованим 

сімейними проблемами, порушеними у листі матері. Такий контрастний виклад 

подій увиразнює драматичне загострення вибудовування АВМ дівчини. Обурення 

Ельзи не має меж, оскільки вона розуміє неспроможність назавжди  виправити 

складну ситуацію. Це передбачення висловлене реченням із парантезою, у якому 

прийменник für виходить двічі за рамку речення, обумовлюючи індекс 1: Und daß 

mit den dreißigtausend tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, nicht nur für den 

Moment, sondern, so Gott will, für immer [252, с. 330]. Афективний внутрішній 

монолог-діалог із КМФ «динамічний опис» містить також риторичне питання 

(індекс 1): Glaubst du wirklich, Mama? [252, с. 330].  

А. Шніцлер змальовує ситуацію, в якій панянка має принизитися перед 

паном Дорсдаєм заради збереження матеріального достатку сім’ї. Особиста 

неприязнь дівчини до пана Дорсдая відбита автором експресивною конструкцією 

із ізоляцією (індекс 1): Wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht 

(підрядне речення вжито як головне (індекс 1). Kalbsaugen [252, с. 326]. Своє 

невдоволення вона сигналізує трьома  риторичними питаннями (індекс 3): Wie hat 

sich Mama das vorgestellt?; Wer denn, Mama? (еліпсис – індекс 1); Wie stellt sich 

Mama das vor? [252, с. 331], що демонструють її непримиренну позицію сноба 

верхівки суспільства. 

Отже, АВМ панянки Ельзи у зав’язці новели відбито афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум», афективним внутрішнім монологом-

діалогом із КМФ «роздум» і «динамічний опис»,  відображеними синтаксичними  

конструкціями з експресивним порядком слів, підрядними реченнями, вжитими  у 

функції головного, риторичними питаннями, окличними еліптичними реченнями, 

еліпсисом, сума індексів експресивності яких становить  62 (переважають 

риторичні питання – 12). 

Таким чином, інтенсивність експресивності АВМ головного персонажа у 

зав’язці новели «Панянка Ельза» складає 0,3 (загальна сума індексів 

експресивності 125/кількість слів 419). Неприємна новина про банкрутство 
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родини трансформує позитивні емоції, які отримала головна героїня від 

відпочинку, у негативні, тому у зав’язці твору домінує АВМ із знаком «– ».    

   

2.6. Мовностилістичні засоби відбиття афективного внутрішнього 

мовлення у розгортанні дії новели 

Розгортання дії новели представлено АВМ, детермінованим експресивністю 

лексичних, лексико-граматичних, синтаксичних стилістичних засобів.  

 

2.6.1. Лексичні стилістичні засоби 

Афективний внутрішній монолог із КМФ «роздум» ілюструє припущення  

протагоністки. На її переконання, батько міг би прибути з особистим візитом до 

пана Дорсдая за такий саме час, як і терміновий лист: Wär’ grad’ so geschwind 

gegangen wie der Expreßbriеf (порівняння – індекс 1) [252, с. 331]. Але, водночас, 

вона розуміє, що удар долі змінив його: Da war er wie ein ganz anderer Mensch 

[252, с. 332].  

Шокуючі сімейні негаразди штовхають Ельзу до дій з принизливими 

наслідками,  зображених метафорично (індекс 1) у її афективному внутрішньому 

монолозі  КМФ «роздум»: Zu Tod´ würde ich mich schämen [252, с. 332] [247,          

с. 866]. Пан Дорсдай, хоча й належить до аристократичного кола, викликає у 

дівчини відразу. Його поведінку і зовнішній вигляд зображено метонімією (індекс 

1) й порівнянням (індекс 1), з акцентом на неповазі до нього протагоністки 

засобом зневажливого емоційно-оцінного епітета: Wie ein verliebter Vicomte, wie 

ein Don Juan – mit Ihrem blöden Monocle…  [252, с. 336] [247, с. 202]. Це підсилює 

також епітет alt (індекс 1) у порівнянні (індекс 1): Sie könnten ebensogut mit alten 

Kleidern handeln wie mit alten Bildern [252, с. 333] [247, с. 74]. Адресант наділяє 

Дорсдая принизливою характеристикою, уживаючи емоцінно-оцінний епітет: 

Widerlicher Kerl [252, с. 333]. Загнана у глухий кут економічними проблемами 

сім’ї, панночка Ельза ненавидить усіх людей, що в тексті твору передано 

метонімією (індекс 1): Alle Menschen hasse ich [252, с. 333]. 
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Афективний внутрішній монолог-діалог із КМФ «роздум» адресанта 

містить синекдоху,  котра підкреслює його намір щодо особи Дорсдая (адресата) 

як рятівника сім’ї вирішити їхні сімейні проблеми: Gibt es denn wirklich nur diesen 

Dorsday auf der Welt, der dreißigtausend Gulden hat? [252, с. 333]. 

Підготовку дівчини до зустрічі з Дорсдаєм автор зображає у формі 

афективного внутрішнього монологу із КМФ «роздум». Її страх відбито 

фразеологізмом (індекс 1): Mir zittern die Knie [252, с. 341]. Дівчиною керує думка, 

яка примушує приборкати гординю заради покращення скрутного сімейного 

становища. Приреченість батька виражено синекдохою (індекс 1): …Papa steht mit 

einem Fuß im Grab – nein im Kriminal [252, с. 335], а  необхідність порятунку сім’ї 

від банкрутства метафорою (індекс 1): Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf 

dem Spiel [252, с. 341] [247, с.  941].  

Отже, АВМ у розгортанні дії новели відображено афективним внутрішнім 

монологом, афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «роздум», 

відображеними  лексичними  стилістичними засобами у формі порівняння, 

метафори, метонімії, епітета, фразеологізму, синекдохи, сума індексів 

експресивності яких складає 27 ( превалює порівняння 4). 

 

2.6.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Лист від матері змінив життєві орієнтири Ельзи, заради добробуту родини і 

власного статусу в суспільстві вона згодна поступитися власними принципами. 

Вона вродлива, з яскравою зовнішністю, про що презентує її афективний 

внутрішній монолог із КМФ «роздум»: Ich bin sogar blond, rötlichblond  [252,         

с. 333], вимушена контактувати з паном, котрий викликає у неї відразу 

(протиставлення – індекс 1):  Ah, wie entsetzlich! Pfui Teufel! [252, с. 333] (оцінна 

лексика, підсилена лексичним повтором (індекс 1)) : Furchtbar, furchtbar! [252,    

с. 332].  Жалюгідність її ситуації передано протиставленням (індекс 1) її рис і пана 

Дорсдая. Вона, шляхетна дівчина з вищого кола суспільства: Ich spiele Klavier, ich 

kann Französisch, English, auch ein bißl Italienisch, habe kunstgeschichtliche 

Vorlesungen besucht [252, с. 332]; …ich die Hochgemute, die Aristokratin, die 
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Marchesa [252, с. 334]; Ich bin hochgemut…[252, с. 335], повинна спілкуватися з 

непорядною людиною, котра дозволяє собі непристойність: Seine Augen werden 

sich in meinen Ausschnitt bohren [252, с. 333]. Панночка бачить його сутність, що 

демонструється запереченням, повтореним декілька разів (лексичний повтор – 

індекс 1): Nein, Herr Dorsday, ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht und nicht Ihr 

Monokel und nicht Ihre Noblesse [255, с. 333]. Розпач від ситуації, у якій вона 

опинилася, зображено дослівним повтором риторичних речень у афективному 

внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «роздум» : Wie komm’  ich dazu? Wie komm’  

ich dazu? [252, с. 334] (лексичний повтор – індекс 1).   

Розпачливий  внутрішній стан панянки Ельзи відбито у негативному 

сприйманні природи, яка відтепер не викликає радості, що зображено автором у 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» антитезою (індекс 1): Der 

Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber 

das Leben ist traurig [252, с. 332]. Драматичне загострення економічного сімейного 

стану ламає її безтурботний спосіб життя й сприяє тверезій оцінці свого 

суспільного статусу. Якщо раніше її афективний внутрішній монолог КМФ 

«роздум» відбивав  гордість за себе:…sporting girl, in England hätte ich auf die Welt 

kommen sollen, oder als Gräfin; Ich bin wieder etwas schlanker geworden. Das steht 

mir gut; Schön bin ich eigentlich nicht, aber interessant; Zur Bühne hätte ich gehen 

sollen [252, с. 334], то зараз – складні переживання, що спонукають героїню до 

негативної самооцінки, зображеної у протиставленні (індекс 1): …die Bettlerin, die 

Tochter des Defraudanten [252, с. 333]; Wen wird’ ich heiraten?; Wer heiratet die 

Tochter eines Defraudanten? [252, с. 335]. Усі її мрії та плани на майбутнє 

зруйнувалися з отриманням листа матері, на якому фокусується її увага, виражена 

у ВМ синонімічним повтором, повтореним шість разів (індекс 6): Ich bekomme da 

eben einen Brief von Mama [252, с. 332]; …ich bekomme da eben einen Brief aus 

Wien…[252, с. 334]; …ich bekomme da eben einen Brief [252, с. 334]; …Eben erhalte 

ich einen Brief…[252, с. 335], [252, с. 336]; …gerade heute habe ich einen Brief von 

zu Hause bekommen [252, с. 340]; Es ist nämlich ein Brief von Mama [252, с. 341]. 

Лист стає лейтмотивом у афективному внутрішньому монолозі панянки Ельзи.  
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Неприємне повідомлення збиває її з пантелику й викликає у адресанта   

сумбур думок у АВМ. З одного боку, дівчина наголошує на відсутності 

материнського почуття й небажанні мати дітей, якщо вона не зможе їм  

забезпечити належний рівень життя: Aber Kind will ich keines haben. Ich bin nicht 

mütterlich [252, с. 335]. З іншого, висловлює думку про шлюб та дітей 

(протиставлення –  індекс 1): Einen Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder 

werde ich haben [252, с. 335].       

Дисгармонія внутрішнього стану Ельзи сприяє нерозумінню самої себе, 

вона навіть на якусь мить припускає найпростіший вихід з цієї скрутної ситуації: 

Am liebsten möchte’ ich tot sein [252, с. 333]. Але одразу ж  власне припущення 

містить протиставлення (індекс 1),: Es ist ja gar nicht wahr [252, с. 333]. 

Суперечливість її міркувань у цьому стані відображено постійним запереченням 

(індекс 1) особистих тверджень, переданих афективним внутрішнім монологом-

діалогом КМФ «роздум»: Paul, wenn du mir die dreißigtausend verschaffst, kannst 

du von mir haben, was du willst [252, с. 333]. Nein, Paul, auch für dreißigtausend 

kannst du von mir nichts haben [252, с. 333]. 

Для підкреслення значення втрати статусу в суспільстві у афективному 

внутрішньому монолозі КМФ «роздум» адресанта вжито епіфору (індекс 1) з 

іронічним ефектом: Junge Dame aus guter Familie. Ha, gute Familie [252, с. 333], а 

також антитезу (індекс 1), котра розкриває його мінорний настрій: Ich werde kein 

gemeinsames Schlafzimmer haben mit meinem Mann und mit meinen tausend Geliebten 

[252, с. 337]. Скрутний матеріальний стан відображений анадиплозисом (індекс 

1): Das vorletzte Paar Seidenstrümpfe. Den kleinen Riß grad' unten Knie merkt 

niemand. Niemand? [252, с. 335].  

Самотність, відсутність будь-якої підтримки у вирішені нагальної проблеми 

виражені епіфорою з протиставленням (індекс 2): Wenn Fred hier wäre, könnte er 

mir raten.Es gibt ja auch nichts zu raten [252, с. 334] та епіфорою (індекс 1): Ich bin 

ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie es sich niemand vorstellen kann [252, 

с. 336]. Цю думку вона також  підсилює варійованим епіфоричним повтором 
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(індекс 1), щоб дати волю розпачу: Wie allein bin ich da! Ich habe keine Freundin, 

ich habe auch keinen Freund [252, с. 335]. 

Таким чином, АВМ у розгортанні дії новели автором зображено 

афективним внутрішнім монологом, афективним внутрішнім монологом-діалогом 

із КМФ «роздум», в яких відображені лексико-граматичні стилістичні засоби: 

антитеза, анадиплозис, анафора, епіфора, лексичні та синонімічні повтори, сума 

індексів експресивності яких складає 55 (превалює синонімічний повтор 7). 

 

2.6.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Емоційне напруження Ельзи від ситуації, в якій вона опинилась, 

ілюструється її афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», 

вибудуваним засобами експресивного синтаксису, а саме: еліпсисом: Irrsinnig 

[252, с. 335] ( еліпсис – індекс 1); [252, с. 332]; Aber Unsinn! (еліпсис – індекс 1, 

окличне речення – індекс 1) [252, с. 333]. 

Автор активно вживає також парцеляцію (індекс 1) частково еліптичними 

частинами для відображення вкрай емоційно загостреного стану адресанта: Immer 

diese Geschichten! (еліпсис + окличне речення = індекс 2); Seit sieben Jahren! 

(еліпсис + окличне речення = індекс 2);  Nein – länger (еліпсис + пауза = індекс 2); 

Wie man alles gewöhnt! (окличне речення вжито як підрядне у функції головного = 

індекс 2) [252, с. 332]. 

    А. Шніцлер використовує  низку риторичних питань та частково 

окличних речень, які підкреслюють неспроможність існування панночки Ельзи 

без батьківської підтримки, що передано афективним монологом-діалогом із 

КМФ «роздум»: Ach Gott, warum habe ich kein Geld? (вигук – індекс 1) у 

риторичному питанні – індекс 1); Warum hab’ ich mir noch nichts verdient? 

(риторичне питання – індекс 1); Warum habe ich nichts gelernt? (риторичне 

питання – індекс 1); O, ich habe was gelernt! (вигук – індекс 1), виокремлює відчай 

панянки у окличному реченні – індекс 1); Wer darf sagen, daß ich nichts gelernt 

habe? – [252, с. 332] (риторичне питання – індекс 1). Занепад батьківської справи 

буде мати вкрай негативні наслідки для всієї родини, що відображено риторичним 
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питанням: Und was geschieht dann mit uns? [252, с. 335] (риторичне питання – 

індекс 1). Дівчина гарячково проектує наслідки батьківського банкрутства також 

на долю брата Руді, що знайшло свій вияв у тексті  у формі риторичних питань (2 

індекси): Was täte der Rudi, wenn der Papa eingesperrt würde? Würde er sich 

erschießen? [252, с. 331]. Приниження панянки та її розпач автор відображає 

апозіопезисом (індекс 1) у поєднанні з дієсловом «anpumpen» побутового 

мовлення (високий індекс 3) : Also, ich soll Herrn Dorsday anpumpen…[252, с. 331]. 

Вона не погоджується втратити гідність ні за які блага й ні за будь-яких обставин, 

але в неї з’являється думка, якщо втрачати гідність, то можливо за більшу ставку. 

Така внутрішня боротьба Ельзи виражена парцеляцією (індекс 1): Niemand. 

(еліпсис – індекс 1); Aber für eine Million?(еліпсис,риторичне питання– індекс 2); 

– Für ein Palais? (риторичне питання + пауза = індекс 2); Für eine Perleschnur? 

[252, с. 333]. Подумки вона готує себе до морального падіння заради свого 

суспільного статусу і статусу родини.  

Панянка не виправдовує батька, тому що його провина полягає у 

накопиченні ігрових боргів, яких він хоче позбутися біржовими махінаціями, але і 

в цьому зазнає невдачу. Відчай дівчини відбито у риторичному питанні й 

окличних реченнях, оформлених афективним монологом-діалогом із КМФ 

«роздум»: Warum tust du mir das an, Papa? [252, с. 335](риторичне питання    

індекс 1); Wenn du noch etwas davon hättest! (підрядне речення у функції  

головного –індекс 1 + окличне речення (індекс 1)); Aber an der Börse verspielt! 

[252, с. 335] (окличне еліптичне речення –  індекс 2). 

 Отже, АВМ у розгортанні дії новели представлено афективним 

внутрішнім монологом, афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ 

«роздум», вибудуваними експресивністю синтаксичних стилістичних засобів у 

формі еліпсису, окличного еліптичного речення,  окличного речення, риторичного 

питання, апозіопезису, сума індексів експресивності яких складає 45 

(переважають риторичні питання 11). Таким чином, розгортання дії новели  має 

інтенсивність експресивності АВМ ~ 0,3 із знаком «–» (загальна сума індексів 

експресивності 127/505 кількість слів). 



 113 

2.7.  Мовностилістичні засоби АВМ у кульмінації новели 

Кульмінація новели відтворюється АВМ, що формується експресивним 

потенціалом лексичних, лексико-граматичних, синтаксичних стилістичних засобів.   

 

2.7.1.  Лексичні стилістичні засоби 

Настав вистражданий Ельзою момент зустрічі з паном Дорсдаєм, який автор 

змальовує виголошеним діалогом, та паралельно до нього презентує і афективний 

внутрішній монолог із КМФ «роздум» протагоністки, в якому її негативна оцінка 

контрагента передана лайливою  лексемою «dumm»  у вигляді синекдохи (індекс 

1): Nein, wie dumm die Männer sind [252, с. 341]. Опис зовнішності пана Дорсдая 

відтворена  порівнянням його рук з кігтями (індекс 1): Seine gepflegten Finger 

sehen aus wie Krallen [252, с. 347]. Також її дратує і виводить із рівноваги його 

манера говорити, що передано порівнянням (індекс 1): Spricht wie ein schlechter 

Schauspieler [252, с. 347].  

Однак пан Дорсдай здивований тим, що від нього чекають грошей. У 

афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «динамічний опис» адресанта  

метафорою, метафоричним фразеологізмом (індекс 2) описано реакцію пана на 

прохання: Was macht er denn für Kalbsaugen? [252, с. 341]; Wie er die Augen 

aufreißt? [252, с. 341], а також гіперболою (індекс 1): Riesengroß ist sein Gesicht 

[252, с. 346]. Їх афективний внутрішній монолог-діалог із КМФ «динамічний 

опис» ВМ набуває конфронтаційного забарвлення: Wir schauen uns ins Auge wie 

Todfeinde [252, с. 346] [247, с. 1006] – метафоричне порівняння із метонімією 

(індекс 1).    

Афективний внутрішній монолог КМФ «роздум» зображує розгубленість 

адресата (Дорсдая), що оформлено стертою метафорою (індекс 1): Jetzt möchte er 

am liebsten verschwinden [252, с. 341]. Вимушене звертання до пана дівчина 

пояснює сумною звісткою від матері, зображеною емоційно-оцінним епітетом 

(індекс 1): Eigentlich ein sehr trauriger Brief  [252, с. 341] [240, с. 936]. Вона 

заспокоює себе тим, що Дорсдай – давній приятель її родини. На думку панночки, 

цей факт повинен позитивно подіяти для здійснення її наміру. Таке припущення 
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Ельза висловлює синекдохою (індекс 1): Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses 

[252, с. 341]. Протирічні почуття Ельзи зображено у метафоричній невласне-

прямій мові (індекс 1),  вкрапленій у афективний внутрішній монолог КМФ 

«роздум»: Ich habe ja Tränen in der Stimme [252, с. 341]. 

Бурхливий емоційний сплеск, що виступає підґрунтям  АВМ панянки Ельзи 

призводить до радикальних змін (індекс 1): Ich habe gewiß jetzt auch ein ganz 

anderes Gesicht als sonst [252, с. 341] [243, с. 305]. Афективний внутрішній 

монолог із КМФ «роздум» характеризується наростанням душевної напруги, 

відображеної фразеологічним метафоричним порівнянням (індекс 1): Ich rede so 

blöd’ daher wie eine Kuh [252, с. 341] [240, с. 582]. Збентеженість підсилюється 

намаганням переконати пана Дорсдая у тому, що саме на цей раз його гроші 

вирішать їх сімейні негаразди й не будуть ним марно витрачені, що досягається  

фразеологізмом (індекс 1): … diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein 

[252, с. 344] [247, с. 1019]. 

При цьому дівчина мусить терпіти приниження, висловлені метафорично 

(індекс 2): Wenn man einmal so tief gesunken ist [252, с. 342];  O, Gott, wie ich mich 

erniedrige [252, с. 343]. 

 Отже, кульмінацію новели відображено АВМ адресанта у формі 

афективного внутрішнього монологу, афективного внутрішнього монологу-

діалогу з КМФ «роздум», «динамічний опис» завдяки експресивному потенціалу  

лексичних стилістичних засобів: метафори, порівняння, метафоричного 

порівняння із загальною сумою індексів експресивності 30 (превалює метафора 5). 

 

2.7.2. Лексико-граматичні лексичні засоби 

Автор змальовує цілий спектр почуттів, які відчуває пан Дорсдай: від 

здивування до спокійного сприйняття прохання про грошову допомогу. Така 

незвична реакція непокоїть дівчину. У АВМ свою реакцію на це вона формулює 

реченнями з епіфоричним повтором (індекс 1): Warum lächelt er denn? Er findet es 

schlimm und er lächelt. Was meint er mit seinem Lächeln? [252, с. 342] та дослівним 

повтором (індекс 1): Lächeln, Lächeln [252, с. 341], а свій острах знову ж таки 
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епіфорою (індекс 1): Und wenn er Nein sagt! Ich bring’ mich um, wenn er Nein sagt! 

[252, с. 342]. Свою неприхильність до пана дівчина  наголошує дослівним 

повтором (індекс 1): Nein, nein! [252, с. 349]; та антитезою (індекс 1): Zu jedem 

andern – aber nicht zu ihm [252, с. 349], але мусить просити гроші, і свою модель 

поведінки зображає анадиплозисом (індекс 2): Vorwärts. Vorwärts [252, с. 340]; та 

дослівним повтором (індекс 1): Weiter, weiter [252, с. 341]. 

Незбагненність поведінки Дорсдая висловлено протиставленням антонімів 

(індекс 1): Ist das gut oder schlecht? [252, с. 342]. Невизначеність ситуації 

примушує панянку Ельзу нервувати, й вона має намір піти від нього, але пан 

наполягає на тому, щоб вона залишилася. Цю пропозицію Дорсдая змальовано у 

афективному внутрішньому монолозі-діалозі дівчини повтором-кільцем (індекс 

1): Bleiben Sie, sagt er? Warum soll ich bleiben? [252, с. 345]. Її збентеженість 

виражено автором дослівним повтором речення (індекс 1): Was will er? Was will 

er? Was will er? [252, с. 345] і відображено антитезою (індекс 1): Und ich stehe 

noch da. Warum denn? [252, с. 346]. Ця антитеза (індекс 1) виступає дистантним 

повтором (індекс 1), експлікуючи боротьбу сумління героїні: Ich bleibe wirklich 

stehen. Warum denn? [252, с. 346]. У АВМ панянки виринають найжахливіші 

передчуття щодо відмови пана. Трагізм такої ситуації панянка відтворює 

епіфорою (індекс 1): Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen [252, 

с. 344], яка згодом виступає у ролі дистантного епіфоричного повтору (індекс 1): 

Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa, du musst dich umbringen [252, с. 348]. 

Отже, кульмінація новели відображена АВМ адресанта, яке представлено 

лексико-граматичними лексичними засобами у формі епіфори, анадиплозису, 

антитези, епіфоричного повтору, повтору-кільця із загальною сумою індексів 38 

(переважає дослівний повтор 5). 

 

2.7.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Зустрівшись з паном Дорсдаєм, Ельза ще сподівається, що вона зможе 

винайти альтернативний вихід із скрутного становища, що відтворено 

афективним внутрішнім монологом-діалогом КМФ «роздум»:: Warum ist mir das 
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nicht gleich eingefallen? риторичне питання (індекс 1) [252, с. 339]. Її задум 

самостійно вивести родину із скрути реалізований ізоляцією (індекс 1): Ich sage 

nichts von Papa. Kein Wort [252, с. 339]. Нереальність її наміру виражено у тексті 

еліпсисом: Idiotisch [252, с. 340] − лайлива лексика ВМ панянки має стилістичне 

маркування «грубий», тому отримує високий  індекс 3. Пан Дорсдай теж не хоче 

говорити про гроші: риторичне питання у ВМ Ельзи (індекс 1): Wie weicht er schon 

züruck? [252, с. 340]. Його нетактовну поведінку зображено питальним реченням, 

яке трансформується у розповідне (індекс 1): Warum drückt er seine Knie an meine, 

während er da vor mir steht [252, с. 342].Ельза згодна терпіти приниження заради 

сім’ї, їй вже все байдуже: Was tut’s! [252, с. 342] (окличне речення  – індекс 1).  

У АВМ Ельзи перебіг у зміні настрою пана відображено риторичними 

питаннями, реалізованими у афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ 

«динамічний опис» (індекс 6): Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miеne? 

Warum sagt er nicht Ja? Wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um 

Himmels willen nicht Nein sagen? Soll ich mich auf die Knie vor ihm werfen? [252, с. 

343]. Розгубленість героїні підсилюється окличними еліптичними  реченнями 

(індекс 2) із з вигуком (індекс 2): O, Gott! [252, с. 343] та паузою (індекс 1): O, 

Gott! – [252, с. 343]. У цьому випадку тире позначає подовжену паузу хезитації, 

котра виокремлює припинення міркування дівчини внаслідок сильного 

емоційного збудження. Емоційний стан Ельзи набуває загострення, оскільки її 

афективний внутрішній монолог-діалог із КМФ «динамічний опис» відображений 

автором  лише риторичними питаннями (індекс 5) та окличним реченням (індекс 

1): Warum sagt er schade? Will er das Geld nicht hergeben? Nein, er meint es nur im 

Allgemeinen? Warum sagt er nicht endlich Ja? Oder nimmt er das als 

selbstverständlich an? (підрядне як головне індекс 1); Wie er mich ansieht! (підрядне 

як головне індекс 1); Warum spricht er nicht weiter? [252, с. 343]. 

Кульмінація дії новели відбувається з-за вимоги Дорсдая продемонструвати 

йому оголене тіло панянки в обмін на гроші. АВМ дівчини представлене 

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», пунктуаційно оформленим   

розповідними реченнями, хоча контекст ці речення  вибудовує у окличні (індекс 
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1) : Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann 

nicht [252, с. 346]. Ситуація шокувала її й викликала вкрай негативні емоції, 

відображені у афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «динамічний 

опис» протагоністки серією риторичних  питань (індекс 8) частково з 

експресивним порядком слів (індекс 1) та еліпсисом (індекс 1): Ist er verrückt? Bin 

ich rot geworden oder blaß? Nackt willst du mich sehen? Warum schlage ich ihm nicht 

ins Gesicht? Warum so nah, du Schuft? Warum lasse ich ihn nicht einfach stehen? 

Bannt mich sein Blick? Oder will ich nicht? [252, с. 346]; та лайливих окличних 

еліптичних конструкцій (індекс 4), кожна з яких отримує високий індекс 3, тому 

що марковані маркером «грубий, вульгарний»: Schuft! Unverschämter Kerl! [252, с. 

347]; окличного речення з вигуком: Ah, so meint er das so! [252, с. 346]; та 

окличного (індекс 1), у якому фіксується винесення за рамку прикладки (лайливої 

лексеми) dem Schuften (високий індекс 3): Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, 

dem Schuften! [252, с. 346]. 

 Таким чином, ганебна пропозиція пана Дордсдая спровокувала у Ельзи 

емоційний вибух, відбитий у її афективному внутрішньому монолозі КМФ 

«динамічний опис» еліптичними реченнями (індекс 3): Seine Lippen. Heiße Lippen 

[252, с. 347]; окличним реченням із вигуком  (індекс 2): Pfui! [252, с. 347]. Реакцію 

Ельзи автор змальовує у вигляді парцеляції як ізоляції (індекс 1): Ich antworte 

nichts. Regungslos stehe ich da. Er sieht mir ins Auge. Mein Gesicht ist 

undurchdringlich. Ich weiß es auch nicht. Er weiß es auch nicht. Ich bin halbtot [252, 

с. 347].   

Отже, кульмінацію новели відображено афективним внутрішнім 

монологом-діалогом «динамічний опис», афективним внутрішнім монологом із 

КМФ «динамічний опис», «роздум», які вибудовані синтаксичними 

стилістичними засобами: риторичними питаннями, окличними реченнями, 

еліпсисом із сумою індексів експресивності 83 (переважають риторичні питання 

22). Таким чином, у кульмінації новели загальна сума індексів експресивності 

становить 151/413 кількість слів, що дорівнює ~ 0,4 інтенсивності експресивності 

АВМ із знаком «– ».  
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2.8. Експресивні засоби потоку свідомості у афективній формі  

Унаслідок переживання поліфонії емоцій АВМ персонажа моделюється у 

потік свідомості, відображений автором у вигляді сну, що ідентифікується, як 

«сон-потрясіння». 

 

2.8.1. Лексичні стилістичні засоби 

У сні Ельза ні за що не хоче повірити у своє принизливе становище, 

оскільки в такому випадку вона ніяким чином не буде відрізнятися від якоїсь повії. 

Автор відтворює це завдяки афективному внутрішньому монологу з КМФ 

«роздум», в якому порівняння (індекс 1) відзначено маркуванням «фамільярне» 

(індекс 3): Da wäre ich ja wie ein Frauenzimmer von der Kärntnerstaße [252, с. 349]. 

Обурення Ельзи спрямоване на батька, котрий, спекулюючи її доброзичливим 

ставленням та любов’ю до нього, примушує доньку здійснювати негідні вчинки, 

щоб врятувати честь сім’ї, що знаходить відбиток у порівнянні з оцінним епітетом 

(індекс 2): Nein, du hast zu sicher auf meine kindliche Zärtlichkeit spekuliert, Papa, zu 

sicher darauf gerechnet, daß ich lieber jede Gemeinheit erdulden würde als dich die 

Folgen deines verbrecherischen Leichtsinns tragen zu lassen [252, с. 350].  

Попри осуд батька, у ВМ протагоністки схвально характеризуються його 

професійні якості. Він як адвокат користувався авторитетом і пошаною серед 

колег і клієнтів. Коли він брав участь у захисті, то справляв яскраве враження, 

змальоване автором метафорою (індекс 1): Die Tränen sind mir über die Wangen 

gelaufen [252, с. 350]. «Сон-потрясіння» змальовує уявну трагічну ситуацію, коли 

батько буде зустрічати протагоністку з мамою у смугастій робі в’язня: Der Papa 

empfängt uns im gestreiften Sträflingsanzug [252, с. 350]. Контекст цього речення 

надає епітету gestreiften емоційно-оцінного значення (індекс 1), оскільки є 

символом в’язниці. 

Прокинувшись від  жахливого сну, Ельза усвідомлює, що вона одна на 

узбіччі лісу, навкруги ані душі. Автор змальовує ситуацію загальновживаним 

еліптичним фразеологізмом (індекс 2) з парною сполукою (індекс 1), що 
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зафіксовано у потоці свідомості афективним внутрішнім монологом із КМФ 

«роздум»: Weit und breit kein Mensch [252, с. 351] [247, с. 1141].  

Замилування величчю гір передано порівнянням (індекс 1): … die  Berge wie 

Riesen…[252, с. 352]. Мізерність внутрішнього стану протагоністки відображено 

гіпертрофованою картиною довкілля: не тільки гори, а й усе навколо неї здається 

їй велетенським, що зображено порівнянням (індекс 1): Wie riesig es dasteht das 

Hotel, wie eine ungeheuere beleuchtete Zauberburg [252, с. 355].   

Панночка Ельза усвідомлює свій новий статус, який абсолютно різниться з 

її колишнім. Це яскраво підкреслюється двома емоційно-оцінними епітетами 

(індекс 2) з її потоку свідомості: Ja, ein so verworfenes Geschöpf bin ich [252, с. 

358] [247, с. 1101]; Ein furchtbares Luder bin ich…[252, с. 360] [247, с. 392]. 

Останнє речення має лексему з маркером «грубий», тому отримує високий індекс 

– 3. Відчай Ельзи, яка у потоці свідомості замислюється про власну смерть, що 

звільнила б її від необхідності перейматися різними проблемами й вирішувати їх, 

відображено стертою метафорою (індекс 1) й фразеологізмом (індекс 1): Und 

keine Sorgen habe ich gehabt und mir nicht den Kopf zerbrechen müssen [252, с. 

354] [247, с. 1182].  

Залишки гідності мають вияв у розпачливому лайливому звертанні до 

Дорсдая, вираженому потоком свідомості у афективному внутрішньому монолозі 

з КМФ «динамічний опис»: Aber bilden Sie sich dann um Gottes willen nicht ein, daß 

Sie, elender Kerl, mich in den Tod getrieben haben [252, с. 358]. Ельза називає 

Дорсдая elender Kerl, при цьому лексема Kerl має стилістичне маркування 

«грубий», що підсилюється оцінним епітетом elend [247, с. 303]. У результаті, 

речення отримує високий індекс 3, оскільки характеризується експресивним, 

нормативним та  функціональним компонентами.   

У потоці свідомості, відтвореному АМФ афективного внутрішнього 

монологу із КМФ «роздум» проектується фатальний перебіг подій: Meinen 

schönen nackten Mädchenleichnam [252, с. 358]. Епітети schön і nackt завдяки 

оксиморонній  сполучуваності з лексемою Mädchenleichnam сигналізують про 

найвищий індекс 4, тому що така сполучуваність відображає оказіональне явище, 
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оскільки Ельза у повному розквіті сил зображена автором у її потоці свідомості 

мертвою, оголеною і  привабливою. Співчуття і жаль до самої себе відбито 

літотою (індекс 2) та фразеологізмом з  контекстуальним оксимороном (індекс 2): 

…Herr Dorsday, Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre? [252, с. 352], а 

власна нікчемність − емоційно-оцінними епітетами (2 епітети – індекс 2) : Wozu 

habe ich denn meine herrlichen [247, с. 487] Schultern und meine schönen schlanken 

Beine ? [252, с. 355] [247, с. 824].  

Отже, потік свідомості головного персонажа, Ельзи, відображений АМФ 

афективного внутрішнього монологу з КМФ «роздум» та афективним внутрішнім 

монологом із КМФ «динамічний опис», представлених у новелі порівнянням, 

метафорою, фразеологізмом, літотою, емоційно-оцінними епітетами із сумою 

індексів експресивності 42 (домінують емоційно-оцінні епітети 9).  

 

2.8.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби   

Лейтмотивом АВМ панянки Ельзи стає фраза про тридцять тисяч гульденів, 

які повинні врятувати від банкрутства сім’ю. Ця думка не полишає Ельзу і є 

домінантною у її потоку свідомості, утвореному афективним внутрішнім 

монологом із з КМФ «роздум», вираженим дослівним повтором (індекс 7): … 

dreißigtausend Gulden… [252, с. 329]; dreißigtausend [252, с. 333]; … diese 

dreißigtausend  Gulden [252, с. 344]; Dreißigtausend  Gulden [252, с. 348]; … 

dreißigtausend Gulden… [252, с. 349]; …die dreißigtausend Gulden… [252, с. 357]; 

Dreißigtausend, dreißigtausend… [252, с. 354]. 

Автор ефективно використовує варійований повтор (індекс 1) для відбиття 

негативного ставлення Ельзи до втрати власної гідності: Nein, ich verkaufe mich 

nicht. Niemals. Nie werde ich mich verkaufen [252, с. 349].  

Пан Дорсдай – єдина особа, здатна дати гроші батьку Ельзи й зберегти  їх 

родинний добробут, що оформлено варійованим повтором (індекс 1): Und nun ist 

Dorsday seine Hoffnung, seine letzte Hoffnung [252, с. 351].  

Ненависть Ельзи до контрагента зображено вкрай емоційно у потоці 

свідомості, відображеним АМФ афективного внутрішнього монолога-діалога з 
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КМФ «роздум»: вона ладна вбити його, але дарує йому життя, тому що зневажає. 

Автор передає це антитезою (індекс 1): Wenn ich wollte, morgen Abend wären Sie 

ein toter Mann. Aber ich schenke Ihnen das Leben… [252, с. 352]. 

Автор продуктивно використовує анафору для зображення розпачу 

адресанта  у потоці свідомості, вираженому АМФ афективного внутрішнього 

монологу з КМФ «роздум» завдяки ich will nicht mehr та  nicht та синонімічному 

повтору (індекс 2):… ich will nicht mehr ihn sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel, ich 

will nicht mehr nach Hause, ich will nicht mehr nach Wien, zu niemanden will ich, zu 

keinem Menschen, nicht zu Papa, und nicht zu Mama, nicht zu Rudi und zu Fred, 

nicht zu Berta und nicht zu Tante Irene [252, с. 354]. 

Вона нікого не хоче бачити з свого оточення, оскільки має йти на компроміс 

із мораллю, аби залишитися в цьому оточенні, зберегти шляхетність своєї сім’ї у 

суспільстві. Докір панянки оформлено епіфорою (індекс 1): … Ihr alle seid 

schuld… Aber der Rudi ist schuld und der Fred… [252, с. 354]; дослівними 

повторами (індекс 2): alle, alle [252, с. 354];  Also überlegen, überlegen … [252, с. 

348] та синонімічними повторами: Was ist denn mit mir? [252, с. 351]; Was ist 

denn? [252, с. 353];  Was geht mich denn der Herr Dorsday an? [252, с. 355]. 

Усвідомлення нікчемності батька виражено анафоричним повтором (індекс 1): 

Nun, was tätst du Papa, was tätst du heute, wenn ich nicht da wäre? [252, с. 356].   

Таким чином, АВМ адресанта виражений потоком свідомості, 

відображеним АМФ афективного внутрішнього монологу із КМФ «роздум», 

«динамічний опис» та афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», що 

представлені експресивністю  лексико-граматичних стилістичних засобів у формі 

анафори, епіфори, антитези, варійованого та дослівного повторів із сумою 

індексів експресивності 37 (переважає дослівний повтор 9).   

 

2.8.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Розпач, переданий потоком свідомості, зображений афективним внутрішнім 

монологом-діалогом із КМФ «роздум», відтворюється апозіопезисом: In dieser 

ewigen Angst lebt Papa schon fünf oder zehn Jahre… (індекс 1) [252, с. 348]; Ich tue 
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ja alles, was du willst…(індекс 1) [252, с. 361]; риторичними питаннями (індекс 3) : 

Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder bleiben wir 

der Einfachheit wegen bei Herrn Dorsday? [252, с. 348]; Wenn man eine  so hübsche 

Tochter hat, wozu braucht man ins Zuchthaus zu spazieren? [252, с. 349]; 

Самокритичність Ельзи відображено еліптичними розповідними конструкціями 

(індекс 2), посиленими вигуком (індекс 2) хоча їх контекст вимагає окличної 

інтонації: O, ich Luder [252, с. 360]; O, ich elende Person [252, с. 361].  

А. Шніцлер майстерно використовує свої знання з психології, набуті під час 

навчання медицини й товаришування із З. Фрейдом. Він влучно застосовує 

змалювання «сну-потрясіння» дівчини для загострення ситуації. Як відомо, 

когнітивні процеси свідомості не припиняються у стані сну й відбивають реальну 

драматичність [210, с. 15-17].  

Так, думки Ельзи у сні відображають її душевне напруження, тому 

репрезентовані виключно еліптичними конструкціями (індекс 4) у афективному 

внутрішньому монолозі з КМФ «роздум»: Kein Genie. Einstimmig schuldig. 

Verurteilt auf fünf Jahre. Stein, Sträflingskleid, geschorene Haare [252, с. 350]. Цей 

еліптичний ланцюжок має імпліцитний зв’язок  із асиндетичним переліком 

(індекс 1) необхідних судових процедур, які, можливо, чекатимуть на батька у 

випадку його засудження: Untersuchungshaft, Verhandlung, Schwurgericht, Kerker, 

Sträflingsgewand [252, с. 350].  Ця ситуація відтворена адресантом окличним 

реченням у формі еліпсису (індекс 2):  Nein, nein! [252, с. 351].  

Отже, синтаксичні стилістичні засоби потоку свідомості, зображеного 

афективним внутрішнім монологом та афективним внутрішнім монологом-

діалогом із КМФ «роздум», представлені риторичними питаннями, окличними 

реченнями, апозіопезисом із сумою індексів експресивності 23 (переважає  

еліпсис 7).  

Таким чином, експресивні мовностилістичні засоби потоку свідомості, 

вираженого афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», «динамічний 

опис», афективним внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «роздум», мають 
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загальний індекс експресивності 102 / кількість слів 379, що дорівнює 

інтенсивності експресивності 0,3 вираження АВМ із знаком «–». 

 

2.9. Відображення афективного внутрішнього мовлення у другій 

кульмінації новели 

Друга кульмінація новели характеризується вкрай емоційним загостренням, 

зображеним лексичними, лексико-граматичними, синтаксичними стилістичними 

засобами, експресивність яких формує інтенсивність АВМ персонажа.   

 

2.9.1. Лексичні стилістичні засоби 

Друга кульмінація в новелі є оголенням панночки Ельзи перед суспільством. 

Її АВМ відбито експресивними лексичними стилістичними засобами, що 

підкреслюють надзвичайну схвильованість дівчини. Вона по-своєму оцінює згоду 

оголитися, що зображено автором метафорично (індекс 1), порівнюючи цей крок 

із другим народженням на світ у афективному внутрішньому монолозі КМФ 

«роздум»: … man zum zweiten Mal auf die Welt kommt [252, с. 365] [247, с. 601].   

Афективний внутрішній монолог-діалог КМФ «роздум» Ельзи свідчить про 

втрату шляхетності й нове амплуа, підкорене бажанням пана Дорсдая, що відбито 

метафоричним висловом (індекс 1): Mein Schicksal liegt in Ihrer Hand [252, с. 368]. 

Це перевтілення схарактеризовано оцінним епітетом (індекс 1) та іменником із 

негативною оцінкою (індекс 1): Elendes Frauenzimmer [252, с. 376] [247, с. 303].  

Колишню Ельзу з вишуканими та витонченими манерами знищено, її 

благородність спаплюжено, що зображено метафорою (індекс 3) у афективному 

внутрішньому монолозі КМФ «динамічний опис»: … die frühere Else ist schon 

gestorben [252, с. 365]; … bin ich tot [252, с. 365]; Mein Herz ist tot [252, с. 369] й 

порівнянням (індекс 1): Da sähe ich aus  wie eine Verrückte [252, с. 365]. 

Вона вже постала перед усім світом оголеною, про що наголошено 

метонімією (індекс 1) : Nackt bin ich dagestanden vor allen Leuten [252, с. 379]. 

Красу свого тіла Ельза  подає в контрастному порівнянні (індекс 1) з Ціссі: Cissy 

hat keine so schönen Brüste wie ich [252, с. 369], а легкість рухів протагоністки 
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відображено метафоричним порівнянням (індекс 1): Ich irre in der Halle umher wie 

eine Fledermaus [252, с. 369]. Однак, Ельза перебуває  у надзвичайному 

емоційному напруженні. Цей стан відбито фразеологізмом (індекс 1): Es saust in 

meinen Ohren [252, с. 373] [247, с. 863], що свідчить про наближення 

непритомності.  

Отже, друга кульмінація новели відображена афективним внутрішнім 

монологом КМФ «роздум», афективним внутрішнім монологом-діалогом  КМФ 

«роздум», «динамічний опис» із експресивним потенціалом лексико-граматичних 

засобів у формі метафори, оцінних лексем, порівняння, метонімії, фразеологізму, 

метафоричного порівняння, сума індексів експресивності яких становить  13 

(домінує метафора 5).   

 

2.9.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Сміливому рішенню Ельзи оголити своє тіло сприяло повідомлення від 

матері про збільшення суми боргу батька  – від тридцяти до п’ятдесяти тисяч 

гульденів. Ця неочікувана звістка не тільки приголомшила панночку, а й 

трансформувала її лейтмотив афективного внутрішнього монологу КМФ 

«роздум»  у дослівний повтор (індекс 17) : Summe nicht dreißig, sondern fünfzig. 

Adresse bleibt Fiala [252, с. 361]; Nicht dreißig, sondern fünfzig. Adresse bleibt Fiala 

[252, с. 361]; Fünfzigtausend [252, с. 362]; Adresse bleibt Fiala … fünfzigtausend 

Gulden… [252, с. 362]; … Fünfzigtausend [252, с. 362]; … fünfzigtausend Gulden… 

[252, с. 364]; … die fünfzigtausend Gulden [252, с. 365]; … die fünfzigtausend 

Gulden… [252, с. 366]; Adresse bleibt Fiala… [252, с. 368]; Fünfzigtausend! [252, с. 

368]; Fünfzigtausend, fünfzigtausend [252, с. 371]; Fünfzigtausend Fünfzigtausend [252, 

с. 371]; Fünfzigtausend! [252, с. 372]; Fünfzigtausend! [252, с. 373]; … die 

fünfzigtausend… [252, с. 374].  

Протагоністка виконала вимогу контрагента, оголивши своє тіло перед 

усіма відпочивальниками. Тіло, від якого вона у захопленні, зображено дослівним 

повтором (індекс 1): Schön, schön bin ich! [252, с. 369] [97, с. 74].  
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Нарешті головний персонаж Ельза досягає мети й знаходить контагента. 

Цей вистражданий дівчиною момент відображено повтором-кільцем (індекс 1): 

Dorsday! Ich falle um. Dorsday! [252, с. 371]. Загострення кульмінаційного 

моменту автор зображає неспроможністю Ельзи адекватно відобразити свій стан, 

тому її АВМ відтворене афективним внутрішнім монологом із КМФ «динамічний 

опис», в  якому констатується граматичний паралелізм з градацією (індекс 1): Ich 

verzehre mich – ich werde verrückt – ich bin tot - [252, с. 371] та  дослівним 

епіфоричним повтором (індекс 1):  Bin ja keine Dirne… ich bin keine Dirne [252,     

с. 372]. Власне неприйняття  здійсненого вчинку і розпач від цього підсилено 

дослівним (індекс 1) та варійованим повтором (індекс 1): Was habe ich denn getan? 

Was habe ich getan? Was habe ich getan? – [252, с. 373].  

Отже, АВМ у другій кульмінації новели  відображено афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум», «динамічний опис», що ілюструють 

лексико-граматичні засоби у формі дослівного повтору, епіфори, повтору-кільця, 

антитези, граматичного паралелізму, епіфоричного, варійованого повтору із 

сумою індексів експресивності 42 (переважає дослівний повтор 19). 

 

2.9.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Наростання інтенсивності вираження афекту у афективному внутрішньому  

монолозі  КМФ «роздум» відображено експресивним синтаксисом у формі 

еліпсису, частково оформленим як окличне речення: Herunter das Kleid; Herrliches 

Leben [252, с. 364] (2 еліпсиса – індекс 2); Dorsday! [252, с. 372] (еліпсис + 

окличне речення = індекс 2) Haha! [252, с. 373] (еліпсис + окличне речення = 

індекс 2) ; Ha, ha, ha! [252, с. 373] (еліпсис + окличне речення = індекс 2); 

риторичними питаннями: (4 риторичних питання – індекс 4): Wo bin ich?  Schon in 

der Halle? Wie bin ich dahergekommen? Wo ist Dorsday? [252, с. 368] і 

апозіопезисом (індекс 4): Nein, ich muß in mein Zimmer zurück… Aber die Arbeit ist 

noch nicht getan… [252, с. 369]; Alle Menschen haben es gut… nur ich bin 

verdammt… [252, с. 372] та окличним реченням: Sein Auge spricht zu mir: komm!  

[252, с. 372]. 
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 Необхідно зауважити, що афективний внутрішній монолог адресанта  

характеризується паузами хезитації, тому що йому важко висловити словами 

буревій емоцій. Ці паузи пунктуаційно позначаються тире на початку і в кінці 

висловлювання (індекс 2) в окличному реченні (індекс 1): – Herrlicher Gedanke! – 

[252, с. 364].   

Отже, АВМ панянки Ельзи вибудувано експресивним потенціалом 

синтаксичних стилістичних засобів, представлених у другій кульмінації новели 

еліпсисом, окличними еліптичними реченнями, риторичними питаннями, 

окличними реченнями, апозіопезисом із сумою індексів експресивності 24 

(переважають еліпсис 7), що оформлені афективним внутрішнім монологом із 

КМФ «роздум». 

Таким чином, для другої кульмінації новели характерна інтенсивність  

експресивності вираження АВМ 0,5 із знаком «–» (загальна сума індексів 

експресивності 79 / 171 кількість слів).  

 

2.10. Експресивність мовних засобів у розв’язці новели 

АВМ у розв’язці новели відтворено переважно експресивним потенціалом 

синтаксичних стилістичних засобів.    

Емоційно напружений до краю внутрішній стан Ельзи пояснюється тим, що, 

оголившись перед суспільством, вона вже не може перебувати у ньому 

незаплямованою. Ці обставини штовхають дівчину на самогубство. Прийнявши 

отруту, Ельза перебуває у неадекватному стані, що відбито афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум»: Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja 

gewußt, daß ich fliegen kann. (епіфора + частка – індекс 1,5); [252, с. 380].  Sie rufen 

von so weit! (окличне речення + частка = індекс 1,5); Was wollt Ihr denn? 

(риторичне питання + частка = 1,5); Nicht wecken. (еліпсис – індекс 1); Ich schlafe 

ja so gut. (частки – індекс 1 ) Morgen früh. (еліпсис – індекс 1); [252, с. 381]. АВМ 

адресанта переривається апозіопезисом (індекс 4), що сигналізує обірваність її 

думки назавжди:  Ich fliege …  fliege … fliege...  schlafe und träume … (дослівні та 

синонімічний повтори – індекс 3) [252, с. 381].  
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Отже,  інтенсивність експресивності розв’язки новели дорівнює 0,4  із 

знаком «–» (переважає апозіопезис 4) (14,5 індексів експресивності/кількість    

слів 37).  

 Таким чином, ВМ Ельзи, головного персонажа новели «Панянка Ельза» 

внаслідок надзвичайного емоційного сплеску, спричиненого фінансовим 

банкрутством її родини, репрезентовано афективним внутрішнім монологом із 

КМФ «роздум», «динамічний опис», афективним внутрішнім монологом-діалогом 

із КМФ «роздум», «динамічний опис» та потоком свідомості, вираженим 

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум», «динамічний опис», 

афективним внутрішнім монологом-діалогом КМФ «роздум».  

АВМ адресанта досліджувалося відповідно  до структури новели – зав’язки, 

в якій лист матері повідомив Ельзу про сімейні негаразди; розгортання дії новели, 

де дівчина обмірковує свої наміри щодо порятунку родинного добробуту; першої 

кульмінації, коли вона вимушена просити грошової допомоги у пана Дорсдая; 

потоку свідомості після зустрічі з паном Дорсдаєм, котрий запропонував їй в 

обмін на гроші оголитися перед ним, що не відповідало її шляхетності; другої 

кульмінації, коли панянка Ельза оголилася перед конрагентом; і розв’язки, в якій, 

рятуючись від ганьби, дівчина вимушена була скоїти самогубство. У кожній із 

цих складових твору досліджено експресивний потенціал лексичних стилістичних, 

лексико-граматичних стилістичних, синтаксичних стилістичних засобів, що 

вплинув на інтенсивність експресивності виявлення АВМ. У зав’язці 

найуживанішими експресивними засобами АВМ панянки є емоційно-оцінні 

епітети, анадиплозис, риторичні питання; у розгортанні дії – порівняння, 

синонімічний повтор, риторичні питання; у першій кульмінації – метафора, 

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

епітети, дослівний повтор, еліпсис; у другій кульмінації – метафора, дослівний 

повтор, еліпсис; у розв’язці – апозіопезис.   

Інтенсивність експресивності вираження АВМ у зав’язці новели становить 

~ 0,3, у розгортанні дії ~ 0,3, перша кульмінація дії відзначено інтенсивністю  

експресивністю вираження  АВМ ~ 0,4, потоку свідомості притаманна 
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інтенсивність експресивності вираження АВМ ~ 0,3, друга  кульмінація 

вибудувана експресивними мовностилістичними засобами АВМ,  інтенсивність 

яких складає ~  0,5, розв’язка  відзначена інтенсивністю ~ 0,4. Панянка Ельза  

виявляє негативні емоції через банкрутство її родини, тому усі ці показники 

мають негативний знак. 
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Висновки до розділу 2 

1. Внутрішньомовленнєвий процес протагоністів новел «Лейтенант Густль» 

і «Панянка Ельза» автор передає через форму внутрішнього монологу та потоку 

свідомості, які найдетальніше демонструють всю поліфонію емоцій.  

2. Найбільш гармонійною жанровою формою для зображення усієї 

психологічної глибини внутрішнього монологу та потоку свідомості для               

А. Шніцлера виявилася новела. Цей жанр дозволив йому не тільки реально 

змалювати події, відобразити зміст стисло й концентровано, а й сфокусувати 

увагу на внутрішньомовленнєвій діяльності протагоністів, якій притаманна 

драматична домінанта.     

 3. Новела А. Шніцлера «Лейтенант Густль» зображує конфлікт  в опозиції 

«життя – смерть» між  представником офіцерського корпусу Австро-Угорської 

армії і простолюдином, пекарем, котрий робить Густлю зауваження щодо його 

непристойної поведінки. Драматичний потенціал цієї ситуації вплинув на 

емоційний стан протагоніста, виражений АВМ.  

4. Афективний внутрішньомовленнєвий процес лейтенанта досліджено на 

основі  експресивного потенціалу лексичних стилістичних, лексико-

граматичних стилістичних, синтаксичних стилістичних засобів, розглянутих 

відповідно до композиційної структури твору – зав’язки (домінують емоційно-

оцінні епітети, анадиплозис, апозіопезис), кульмінації АВМ протагоніста 

(найпоширеніший апозіопезис), розгортання дії (превалюють емоційно-оцінні 

епітети, анадиплозис, апозіопезис), розв’язки (найуживаніший апозипезис). 

5. АВМ головного персонажа Густля представлено афективним 

внутрішнім монологом, афективним внутрішнім монологом-діалогом та 

потоком свідомості, виражених КМФ «роздум» і «динамічний опис».   

6. У зав’язці новели інтенсивність експресивності вираження АВМ 

складає ~ 0.4, кульмінація відзначена інтенсивністю експресивністі ~ 0.5, 

розгортання дії характеризується інтенсивністю експресивності вираження 

АВМ ~ 0.4, розв’язка має інтенсивність  експресивності вираження АВМ ~ 0.4. 

АВМ протагоніста характеризується  знаком «–», що фіксується протягом усієї 
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новели, і тільки розв’язка має АВМ зі знаком «+». Ці показники підтверджують 

те, що для новели «Лейтенант Густль» характерна висока інтенсивність 

експресивності вираження АВМ. У новелі домінантним об’єктом виступає 

антиномія – життя і смерть, яка асоціативно пов’язана з драматичністю та 

трагедією, і обумовлює надзвичайну загостреність новели.    

7. АВМ Ельзи, головного персонажа новели «Панянка Ельза», спричинене 

«емоційним сплеском» через фінансове банкрутством її родини, котре штовхає 

панянку на нешляхетні стосунки, репрезентовано А. Шніцлером афективним 

внутрішнім монологом, афективним внутрішнім монологом-діалогом та 

потоком свідомості, відбитими КМФ «роздум» і «динамічний опис».  

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

вираження АВМ дорівнює ~ 0.3, у розгортанні дії ~ 0.3, перша кульмінація 

новели має інтенсивність експресивності АВМ ~ 0.4, потік свідомості ~ 0.3, 

друга кульмінація характеризується інтенсивністю експресивності АВМ ~ 0.5, у 

розв’язці інтенсивність  експресивності АВМ складає ~ 0.4. АВМ панянки в 

усіх складових твору позначено негативним знаком.  Ці показники свідчать про 

середню і високу інтенсивність експресивності АВМ у новелі «Панянка Ельза».  

9. Найуживанішими експресивними мовностилістичними засобами 

відтворення АВМ адресанта у зав’язці новели «Панянка Ельза» є емоційно-оцінні 

епітети, анадиплозис, риторичні питання; у розгортанні дії – порівняння, 

синонімічний повтор, риторичні питання; у першій кульмінації – метафора, 

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

епітети, дослівний повтор, еліпсис; у другій кульмінації – метафора, дослівний 

повтор, еліпсис; у розв’язці – апозіопезис.   

Положення, висвітлені в цьому розділі, висвітлені в публікаціях автора: 

1. Кравченко Н.Г. Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної 

тональності в новелістиці А. Шніцлера / Наталія Григорівна Кравченко // 

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2014. 

– С. 90–95. 
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2. Кравченко Н.Г. Аффективная внутренняя речь  в новеллах австрийского 

писателя А. Шницлера  / Наталія Григорівна Кравченко // Теоретические и 

прикладные аспекты лингвистики: Сборник материалов международной 

научно-практической конференции молодых исследователей . – М., 2013.–  

С. 59–68. 

3. Кравченко Н.Г. Вимірювання експресивності афективного внутрішнього  

мовлення героїв новел А. Шніцлера / Наталія Григорівна Кравченко // 

Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. –         

С. 304–307. 

4. Кравченко Н.Г. Внутрішнє мовлення в афективній формі / Наталія 

Григорівна Кравченко // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і 

перспективи. − К.: Логос,. 2008. − С. 219−224. 

5. Кравченко Н.Г. Лексико-синтаксична експресія внутрішнього мовлення в 

новелі А. Шніцлера «Панянка Ельза» / Наталія Григорівна Кравченко // 

Мова і культура. – К., 2010.– С.70–77. 

6. Кравченко Н.Г. Мовна репрезентація кульмінаційного моменту в німецьких 

новелах ХХ століття / Наталія Григорівна Кравченко // Лінгвістика ХХІ 

століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос,. 2010.– С.145–153. 
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РОЗДІЛ 3  

АФЕКТИВНЕ ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В 

НЬОМУ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗУ ПРОТАГОНІСТІВ 

НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 Дослідження АВМ протагоністів здійснювалося 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»). У процесі відтворення ВМ персонажа домінують певні 

гендерні характеристики, виражені експресивним потенціалом 

мовностилістичних засобів із відповідним ступенем афекту. 

 

3.1. Експресивні засоби афективного внутрішнього мовлення у вступі  

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

АВМ у оповіданні австрійського письменника Л. Земпера «Я хотів би 

померти на Харлей-Девідсоні» складає 85% від обсягу твору. Це уможливило 

дослідити синтаксичну і лексичну експресію ВМ протагоністів, сформовану ними 

за екстраординарних обставин, відповідно до композиційної структури 

оповідання. 

Внутрішньомовленнєвий процес оповідання «Я хотів би померти на 

Харлей-Девідсоні» вибудовано персональним оповідачем, підлітком Бенно. 

Персонаж у своїй оповіді переживає емоції, наділені певною оцінкою. На думку 

дослідниці О.М. Вольф, оцінка являє собою універсальну категорію, яка 

виокремлює позитивні й негативні фактори в мові [36, c. 9]. Позитивне чи 

негативне сприйняття подій у внутрішніх роздумах Бенно відбивається 

експресивними мовними засобами, демонструючи різну інтенсивність 

експресивності у його ВМ як відображення афективного стану протагоніста.  

      Із самого початку твору думки Бенно викладено у власноруч 

написаному вірші, органічно оформленому афективним внутрішнім монологом-
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діалогом із КМФ «роздум» та виголошеному на цвинтарі перед могилою 

загиблого Марка. Саме цей епізод становить вступну частину твору. Бенно в 

уявній формі звертається до Марка й обговорює з ним життєву реальність після 

його смерті, що виступає водночас уособленням всемогутності та невблаганності, 

беззаперечної влади над усім живим, та безжалісним руйнівником [57, с. 156]. У 

цьому сюжеті Л. Земпер показує дуалізм життя і смерті: смерть із життям 

рівноправні; без смерті, як і без життя, немає повноти буття [148, с. 44-45]. Саме 

тому композиція вірша вибудовується не тільки на контрасті, але й на взаємодії 

мотивів життя і смерті. 

 

3.1.1. Лексичні стилістичні засоби 

Л. Земпер зображає втрату друга протагоніста як внутрішнє спустошення, і 

це  має відбиток у афективному внутрішньому монолозі-діалозі з КМФ «роздум» 

хлопця. Уживанням засобів з переносним значенням та засобів образності автор 

відтворює стан афекту персонажа, при цьому передано інтенсивність його 

виявлення. Для  Бенно  Марк уже метафорично (індекс 1) співвідноситься із 

минулим:  Doch Mark ist Geschichte  [251, с. 9] [247, с. 425] (див. додаток В) 

Відтепер, на думку протагоніста, Марк може насолоджуватися чудовою 

погодою і реально здійсненою мрією – їздою на Харлеї, влучно відображеною 

засобами образності – конкретизуючими  епітетами ewig schön (індекс 1): Benzin 

gibt’s kostenlos, es herrscht ewig schönes Wetter, und es gibt nur dich und die Harley 

Davidson [251, с. 10]. Бенно характеризує теперішній стан друга в іншому світі  

оцінним епітетом (індекс 1): Vielleicht ein gutes Zeichen, dass du schon ganz 

woanders bist [251, с. 12] [247, с. 459]. 

Бенно бентежать відчуття, пов’язані з перебуванням на кладовищі, які 

автором передаються емоційно-оцінним епітетом komisch (індекс 1), підсиленим 

експресивним потенціалом однорідних слів – іменників (індекс 1), що 

відображають ритуал – уособлення суму за померлим: Es ist ein komisches Gefühl, 

so mit dir zu reden, zwischen Gräbern, Inschriften, Sträuchern und Blumen [251, с. 

10] [247, с. 600]. Водночас, і в уявному мовленні Марка ужито епітет trist із 
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семантикою суму (індекс 1): Viel hab ich mit diesem tristen Ort nicht mehr zu tun 

[251, с. 12] [247, с. 1018]. У цьому реченні є елізія, яка не надає вислову 

експресивності, оскільки для протагоністів оповідання характерне побутове 

мовлення, і наявність елізії лише підкреслює маркування «побутове» в їх ВМ, 

відповідно до їх соціального статусу. На переконання, Ю.А. Зацного, розмовні 

різновиди – сленг, жаргони, стають звичним явищем та важливим джерелом 

словотворчих елементів мовлення для постмодерністського періоду [69, с. 8].  

Звертаючись до Бенно, Марк наголошує на тому факті, що вони вже 

знаходяться в різних площинах буття, при цьому використовується синекдоха 

(індекс 1), експресивність якої посилено окличним реченням з вигуком (індекс 2): 

Ach, Benno, Erdenkind! [251, с. 10]. Усвідомлення юнаками їх дорослості 

сигналізується емоційно-оцінним епітетом toll (індекс 1) : Nichts hatten  wir davon 

als das tolle Gefühl, erwachsen zu sein [251, с. 10] [240, с. 930].  

Отже, АВМ у вступній частині оповідання відбито афективним внутрішнім 

монологом-діалогом із КМФ «роздум», що відображений лексичними 

стилістичними засобами у формі метафори, синекдохи, конкретизуючих і 

емоційно-оцінних епітетів, індекс експресивності яких становить 11 (переважає 

вживання емоційно-оцінних епітетів 4). 

 

3.1.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Приголомшення від загибелі друга має відбиток у застосуванні 

експресивних засобів у афективному внутрішньому монолозі протагоніста з КМФ 

«роздум» – переліку іменників у написаному ним вірші (індекс 1): Tage, Nächte, 

ohne Erinnerung [251, с. 10] (означення у постпозиції – індекс 1), епіфорі із 

запереченням nicht (індекс 1) та граматичному паралелізмі (індекс 1): Ich spüre 

nichts. Ich atme nicht. Ich lebe nicht mehr [251, с. 10].  

Розмежування подій до і після інциденту й розуміння їх взаємозв’язку про 

плинність життя відображено зевгмою (індекс 1): Mark ist aus meinem Leben, Bea 

ist in mein Leben getreten. [251, с. 9], а невпевненість Бенно у правильності того, 
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що він приніс квіти на могилу друга − епіфорою – повтором-кільцем (індекс 1):  

Blumen: Schau, ich hab dir Blumen mitgebracht. Magst du Blumen? [251, с. 9]. 

Переконання Бенно у тому, що Марк в іншому світі має можливість 

насолоджуватись своєю заповітною мрією, ширяти по вулицях на мотоциклі 

«Харлей-Девідсон», що відображено афективним внутрішнім монологом-діалогом 

із КМФ «роздум»: Sie gehört dir, nur dir [251, с. 10], підкреслено варійованим 

повтором – епіфорою dir (індекс 1).  

Автор змальовує різні епізоди дружби хлопців. Так, протагоніст у формі  

афективного внутрішнього двоособового монологу-діалогу з КМФ «роздум» 

звертається до Марка, чи він пам’ятає їхнє перше сп’яніння: Erinnest du dich noch 

daran, als wir zum ersten Mal betrunken waren? [251, с. 10]. Ця думка оформлена 

варійованим повтором – епіфорою betrunken (індекс 1) та граматичним 

паралелізмом (індекс 1): Еin paar Minuten Spaβ, ein paar Minuten Provokation, 

dann aus: betrunken, völlig betrunken [251, с. 10]. 

Отже, АВМ у вступній частині оповідання відображено лексико-

граматичними засобами:  епіфорою, граматичним паралелізмом, зевгмою, 

повтором-кільцем, повтором із сумою індексів експресивності 12 (домінує 

епіфора 5), що представлені афективним внутрішнім монологом, афективним 

внутрішнім монологом-діалогом, афективним внутрішнім двоособовим 

монологом-діалогом, виражених КМФ «роздум».  

 

3.1.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

Спогади Бенно про Марка конструюються автором у афективному 

внутрішньому монолозі-діалозі з КМФ «роздум» за допомогою засобів 

експресивного синтаксису. Хлопець вражений загибеллю Марка, що знаходить 

відбиток у апозіопезисі (індекс 1): Alles ist leer… [251, с. 9]. Бенно не здатний 

миттєво збагнути наслідки трагічного випадку, що відображено риторичним 

питанням (індекс 1): Welche? [251, с. 9]. Він переймається низкою питань, 

звернених до Марка, оформлених автором  риторичними питаннями (індекс 3): 

Wo bist du jetzt, Mark? Hier? [251, с. 9] (еліпсис –  індекс 1); Doch wie? [251, c. 9] 
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(еліпсис –  індекс 1). Хлопець не наважується зізнатися, що стосунки  з дівчиною 

розгорнулися безпосередньо після самогубства Марка. Апозіопезис (індекс 1)  

виконує функцію евфемізму, який корелює з синонімічним повтором (індекс 1): 

Kurz nach deinem … na ja, seitdem ist sie da [251, с.  10]. [2, с. 45] Бенно у 

фіктивному звертанні запевняє друга, що той може не хвилюватися за Беа, 

порушуючи конструкцію речення пролепсою (індекс 1) як засобом побутового 

мовлення, характерного для протагоністів цього оповідання: Du müsstest sie 

kennen lernen, die ist in Ordnung [251, с. 10]. А далі йде еліптичне речення, так 

званий «grammatischer Selbstmord»:  Hat einen anderen Menschen aus mir gemacht 

[251, с.  10]. Беа змінила Бенно, його риси характеру, поведінку та світогляд. А 

Марк, за переконанням Бенно, реалізував свою мрію володіти «залізним конем» 

Харлей-Девідсоном. Це, на його думку, усе, що потрібно було Марку, про що 

наголошено окличним реченням, посиленим часткою doch ( індекс 0,5): Mehr 

brauchst du doch nicht! [251, с. 10]. 

Внутрішні міркування персонажа у афективній формі перериваються 

коментарем – вкрапленням мови Марка з характерною драматичністю, 

позначеною у тексті твору графо-стилістичним засобом, курсивом, що автором 

передано афективним внутрішнім двоособовим монологом-діалогом із КМФ 

«роздум» [96, с. 51]. Марк наголошує на тому, що Бенно може насолоджуватися 

всіма земними благами. Його думка обирає форму риторичного звертання, яке 

імпліцитно відтворює значення дорогоцінного дару життя порівняно з існуванням 

у іншому світі: Stellst du dir das so vor? [251, с. 10].  

Гнітючість перебування на кладовищі відтворено експресивним порядком  

слів (винесення mit dir за рамочну конструкцію речення): Daheim bei mir konnte 

ich besser reden mit dir [251, с. 10]. 

Упевненість Бенно у сприйнятті його слів Марком передано завдяки 

інверсійній конструкції: Obwohl ich das Gefühl habe, du hörst mir zu [251, с.  12] 

(індекс 1) [251, с.  12]. Сподівання на порозуміння і, можливо, на відповідь Марка 

виражене також у формі інверсії: Manchmal glaube ich sogar, du würdest mir 

antworten [251, с.  12], де конструкція du würdest mir antworten  демонструє 
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порушення порядку слів писемного мовлення (індекс 1). Небажання Бенно 

спілкуватися з Марком на цвинтарі подається автором риторичним питанням 

(індекс 1): Macht das der Ort oder bin ich ein bisschen verrückt? [251, с. 12]. 

Складносурядне  безсполучникове речення є розповідним, хоча контекст надає 

йому окличної форми (індекс 1) [241, 303-304]:   Mark, sei mir nicht böse: Hier will 

ich nicht länger bleiben [251, с. 12].  Таким чином, прощання протагоніста набуває 

експресивності і свідчить про певний дискомфорт, позначений між реченнями  

паузою (індекс 1) і знаком оклику ( індекс 1): Also, bis bald! – Aber das sagt man 

auch nur so [251, с.  12]. Бенно потребує певного часу для осмислення, тому його 

мисленнєва діяльність переривається паузою хезитації [139, c. 238-239] [241,         

c. 1239-1240] Приголомшення підлітка відображено у його АВМ окличним 

реченням (індекс 1) з паузою хезитації (індекс 1), звичною формою прощання 

серед живих: Also – mach’s gut! [251, с. 12]. Протагоніст завдяки 

складнопідрядному безсполучниковому реченню (індекс 1) з паузою  хезитації 

(індекс 1), яка сигналізує примиренність Марка зі своїм становищем, вказує на 

драматизм ситуації: Und wenn es dir hier nicht gefällt – macht nichts! [251, с.  12].  

Таким чином, вступна частина твору відображена синтаксичними 

стилістичними засобами: апозіопезисом, риторичним питанням, окличним 

реченням, еліпсисом, окличним еліптичним реченням, пролепсою, ізоляцією з 

сумою індексів експресивності 28 (переважають риторичні питання 6), 

відображених у афективному внутрішньому монолозі-діалозі, афективному 

внутрішньому  двоособовому монолозі-діалозі, відбитих КМФ «роздум».   

Отже, опис відвідування кладовища Бенно якнайглибше відтворює 

емоційний спектр переживань протагоніста. Бенно наодинці розмірковує над 

трагедією, яка змусила його опинитися у володінні антисвіту, на цвинтарі, та в 

уявній формі завдяки АВМ комунікувати з Марком. Цей опис є першою 

структурною одиницею композиції тексту і виконує функцію вступу оповідання, 

оскільки для Бенно трагічний випадок приятеля – це не тільки особисте горе, але  

й точка відліку свого нового існування. Відтворення стану афекту адресанта 
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відображено завдяки експресивним засобам АВМ із сумою індексів 

експресивності 51/232 слова, що дорівнює 0.2 експресивності із знаком «–».    

 

3.2. Граматичний потенціал форм імперативу афективного 

внутрішнього мовлення персонажів у вступі оповідання 

Звертання протагоністів виражено імперативом, що увиразнює їхню  

емоційність. Водночас, ця емоційність досягає АВМ у обох хлопців, оскільки їх 

міркування характеризуються  граничним емоційним виявом – афектом.    

Оповідання «Я хотів би померти на Харлеї Девідсоні» змальовує ситуацію, 

у якій колишній товариш Бенно, Марк, після своєї смерті в уявній формі завдяки  

мисленнєвому процесу звертається до друга. Це спілкування має форму 

афективного  внутрішнього двоособового монологу-діалогу і частково передано 

імперативом.  

Ми виокремлюємо граматичний потенціал форм Imperativ, оскільки 

послуговуємось позицією Е. Різель, яка дотримується такого розподілу.  

Так, у формі імперативу, що сприяє відображенню емоційної тональності, 

Марк  просить друга піклуватися про себе та Беа: Das musst du schon selbst 

besorgen! (індекс 1); Mach es also gut! (індекс 1) ; Achte gut auf dich und deine Bea! 

[251, с. 12] (індекс 1). У той же час, і Бенно спонукає Марка поглянути на його 

перевтілення (індекс 1): Ehrlich, schau mich an! [251, с. 10], тому що загибель 

Марка внесла певні корективи у життя Бенно. 

Автор майстерно змальовує фіктивний діалог, у якому Марк благає Бенно 

не надокучати Беа з розпитуваннями про нього,  вимагає від друга залишити 

дівчину у спокої: Benno, quäl sie nicht! (індекс 1); Lass sie in Ruhe! (індекс 1) [251, 

с. 30]. Попри відокремленість від земного життя, Марк виявляє інтерес та 

піклування до власних знайомих. Так, у ситуації, коли Елла і Геррі після спроби 

самогубства потребували допомоги, Марк закликає Бенно підтримати їх морально. 

Його емоційність автором передано завдяки експресивному потенціалу 

імперативу (індекс 1): Hilf euch, Benno! [251, с. 42]. 
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Марку імпонує ідея Бенно винайти і дослідити причини його загибелі. Він з 

прихильністю ставиться до такого рішення свого друга, емоційно висловлюючи  

цей задум імперативом (індекс 1): Schau an! ;  Benno, der Unbequeme, der 

Revolutionär! (індекс 1) [251, с. 77] (вживання іменника з артиклем вказує на 

маркер «побутове»);  Folge der Spur! (індекс 1) [251, с. 68]. Хоча  він не завжди 

згоден з позицією  колишнього друга: Du müsstest mich besser kennen! (індекс 1) 

[251, с. 26].  Учитель Оппер також надихає Бенно на цей вчинок. Він убачає 

єдиним вирішенням цієї нестандартної ситуації – написання  Бенно спогадів про 

Марка. Він з обережністю організовує підлітка на таке завдання, оскільки 

заздалегідь боїться його відмови. Але, вирішивши це остаточно, Оппер 

категорично спонукає підлітка взятися до роботи. У спогадах Бенно ця вимога 

призводить до вибуху емоцій у хлопця, що автором відображено імперативом із 

вкрапленням прямої мови учителя у афективному внутрішньому монолозі-діалозі 

(індекс 1): Versuch dich zu erinnern! (індекс 1) ; Setz dich einfach hin und schreib! 

[251, с. 15]. 

Підсумовуючи, констатуємо, що граматичний потенціал форми Imperativ 

відбиває інтенсивність експресивності  АВМ підлітків Бенно і Марка з 

показником 0,3, позначеним знаком «–» (сума індексів експресивності 15/53 

cлова). 

 

3.3. Засоби передачі емоційного нагромадження в розгортанні дії твору 

Розгортання дії оповідання репрезентовано АВМ, детермінованим 

лексичними, лексико-граматичними, синтаксичними стилістичними засобами. 

 

3.3.1. Лексичні стилістичні засоби 

Розгортання дії твору відбувається міркуванням Бенно про нещасний 

випадок. Дізнавшись про намір Берндта продати мотоцикл, на якому розбився 

Марк, Бенно надзвичайно схвилювався. Цей емоційний сплеск відтворено у 

афективному внутрішньому монолозі «роздум» адресанта загальновживаним 

фразеологізмом (індекс 1) schоss es mir durch den Kopf [251, с. 12] [247, с. 874]. 
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Бенно переконаний у ментальній присутності  Марка, оскільки він це підтверджує 

своїм АВМ: Er ist weg – und trotzdem noch unter uns oder eher wie ein Gespenst in 

uns, uns, das uns nicht loslässt [251, с.  13]. У цьому реченні  підліток у 

метафорично-евфемістичній формі (індекс 1) констатує смерть друга er ist weg. 

Його афективний внутрішній монолог із КМФ «роздум» розгортається поетапно, 

сигналізуючи певне переосмислення: Марк серед нас, а тому його образ 

зображений метафоричним порівнянням wie ein Gespenst (індекс 1).  

Марк загинув, і це шокувало всіх, що передано фразеологізмом (індекс 1): 

Tat keiner Fliege etwas zu leide [251, с. 16] [247, с. 370]. Бенно намагається 

збагнути причини трагічної загибелі друга, але це не завжди йому вдається, тому 

він це висловлює за допомогою окличного речення з  фразеологізмом (індекс 2): 

Sollen sich andere darüber den Kopf zerbrechen! [251, с. 35] [247, с. 1182]. 

 Учитель Оппер, отримавши звістку про смерть Марка, упав у відчай. За 

спостереженнями Бенно, реакція була вражаючою: Er stand beim Fenster, schaute 

hinaus, die Arme auf dem Rücken verschränkt, wie ein Standbild, ohne die geringste 

Bewegung [251, с. 14]. Метафоричне порівняння (індекс 1) wie ein Standbild із 

уточненням ohne die geringste Bewegung (індекс 1) змальовує застиглу 

непорушність Оппера. Він упав у стан прострації, що відображено   метафорично-

метонімічною (індекс 1) констатацією факту часу, який вже минув: Erst als die 

Klasse schon halb leer war, ist er wieder aufgewacht [251, с. 14]. Загибель Марка 

вплинула на всіх і насамперед на його друзів. Так, Бранка,  стала мовчазною, і її 

стан Бенно характеризує образно метафоричним  порівнянням (індекс 1): Branca 

ist gesprächig wie ein Fisch [251, с. 14] [247, с. 429].   

 Але Марк у афективному внутрішньому двоособовому монолозі-діалозі з 

КМФ «роздум» наголошує на непотрібності співчуття, оскільки коментує власну 

ситуацію без будь-якого жалю. Хлопець переконаний у тому, що всі негаразди 

необхідно вирішувати самотужки. Цей принцип юнак увиразнює оцінними 

епітетами (індекс 2), ужитими іронічно, що підкреслюють його бажання діяти 

самостійно: Warum sollte ich mit jedem Problemchen zu einer guten Tante [240, с. 

429], zu einem netten Onkel laufen? [251, c. 20] [240, 677]. Незважаючи на це, 
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Бранка виявляла турботу про юнака wie eine Mutter (індекс 1) – метафоричне 

порівняння: Sie adoptierte mich, so könnte man sagen, war  wie eine Mutter zu mir 

[251, c. 30]. Їх дружні стосунки лише іноді були відвертими. Бенно використовує 

парне сполучення Hand in Hand (індекс 1) для якнайвлучнішого зображення їхніх 

відносин у афективному внутрішньому монолозі «роздум»: Ab und zu sah ihn einer 

mit ihr spazieren gehen, Hand in Hand, manchmal standen sie umschlungen 

beisammen [251, с. 29].  

Однак, Марк упевнений у тому, що в нього вже ніхто не здатний був 

удихнути життя, і піклування Бранки були марними. Його афективний  

внутрішній монолог  із КМФ «роздум» містить порівняння-метонімію (індекс 1):  

Es war schön mit Branca, aber sie rannte – wie dieser traurige Ritter Don Quichotte – 

gegen Windmühlenflügel [251, с. 30].  

Напруження в  розгортанні сюжету твору посилюється інцидентом з Гері та 

Еллою, котрі намагалися покінчити життя самогубством. Бенно приголомшений 

станом друзів після цього трагічного випадку. Розуміння того, що вони 

потребують особливої уваги, виражено у тексті оповідання синекдохою (індекс 1), 

за допомогою якої з докором наголошується на байдужості лікарів і тим самим 

акцентується увага на необхідності допомоги друзям у афективному 

внутрішньому монолозі «роздум»: Für sie (Ärzte) sind Ella und Gery nur Fall 

Nummer X und Fall Nummer Y [251, с. 39]; емоційно-оцінний епітет «nett» (індекс 

1) свідчить про позитивне ставлення Бенно до товариша: Und Gery habe ich immer 

für einen netten Kameraden gehalten [251, с. 39] [240, с. 677].  

Бенно збентежив зовнішній вигляд дівчини: So was – wie aus dem Jenseits: 

riesige Augen, die aus dem Weiß hervorleuchten [251, с. 40]. Зазначене речення  

містить порівняння wie aus dem Jenseits (індекс 1) та емоційно-оцінний епітет 

riesig (індекс 1). Адресант з жахом констатує: Kaum zu glauben, dass ein totes 

Gesicht eine Regung zeigt! (оксюморон) [251, с. 42] [240, с. 766]. У цьому реченні 

вираз ein totes Gesicht zeigt eine Regung наділяє речення найвищим індексом 4, 

оскільки фіксується  вражаюча невідповідність: жива дівчина порівнюється з 
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мерцем, обличчя котрого здатне виражати реакцію. У такий спосіб автором 

викликано асоціацію жаху.  

Ці виняткові обставини формують у АВМ Бенно афективний двоособовий  

монолог-діалог із КМФ «роздум», звернений до Марка, в якому фіксується 

порівняння (індекс  1): Wie ein Kind hab ich geweint [251, c. 42]; та алегорія: Und 

ich alter Esel – ich, Mark, stell dir vor! [251, с. 42]. 

 Автор засуджує «героїзм» Гері та Елли і висловлює своє негативне 

ставлення раціонально-уточнюючим епітетом із запереченням (індекс 1) та 

емоційно-оцінним епітетом (індекс 1): wenn ich schon kein positives Beispiel für 

euch war [247, с. 791], dann wenigstens ein abschreckendes… [251, с. 46] [240, с. 62].  

 Аналізуючи свої дружні стосунки з приятелем, Бенно пригадує їх дитинство 

та жорстоке ставлення батька Марка до свого сина. Така поведінка батька Марка 

була дивною для Бенно, і він асоціативно сприймав її, як із кінокомедії, 

відображаючи це у афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум» 

метонімією (індекс 1): Als er wieder erschien, sah Mark aus wie Stan Laurel oder 

Oliver Hardy, wenn ihnen jemand eine Torte ins Gesicht geworfen hatte, so komisch 

[251, с. 65]. 

Однак, і Бенно зізнається в тому, що не завжди  його ставлення до приятеля  

було приязним і лояльним. Він пригадує випадок, коли достатньо грубо 

поводився із Марком, тому його афективний  внутрішній монолог із з КМФ 

«роздум»  посилений емоційно-оцінними епітетами (індекс 3): Der Schmerz wächst 

als ich mich selbst erkenne: Fäuste, kleine, winzige [240, с. 1097-1098] Hände, aber zu 

Fäusten geballt, ein wütendes [240, с. 1108] Trommeln hinab auf den Untenliegenden, 

der sich nicht wehrt, nur die Hände, die Arme schützend vor das Gesicht hält [251,       

с. 67]. Daher die Fäuste, das Trommeln gegen einen kleinen, wehrlosen [240, с. 1080] 

Körper [251, с.   68]. 

Бенно відслідковує та ретельно досліджує всі події, пов’язані з Марком для 

осягнення причин трагедії. Стиль Бенно захоплює Марка і він вдається до 

порівняння (індекс 1) в афективному внутрішньому двоособовому монолозі-

діалозі: ... du schreibst wie ein Pfarrer [251, с. 68].  



 143 

Екстремальний момент, на який звертає увагу автор, трапився з Бенно, коли 

він на велосипеді переїжджав залізничний переїзд. Захоплений своїми думками, 

юнак не помітив потягу, який летів прямо на нього. Як раптом він відчув голос 

Марка, котрий йому повідомив про наближення поїзда й тим самим врятував 

хлопця. Бенно, опинившись на межі життя і смерті, переживає стан негативного 

афекту, і афективний внутрішній двоособовий монолог-діалог сигналізує 

експресивність, виражену  епітетами. Епітет schrill має основні семи: неприємний, 

пронизливий, потенціал образного зображення, і належить до засобів образності 

на основі влучності вислову (індекс 1) [247, с. 894]. Епітет grellrot має 

експресивне стилістичне значення (індекс 1) через опозицію rot- grellrot [247,       

с. 449]. Так само і  riesengroß демонструє опозицію – groß- riesengroß (індекс 1), 

що підсилює стилістичне значення [247, с.840]. Епітет rasend також належить до 

засобів влучного вислову через наявність семи «летючість» (індекс 1) [247,            

с. 449]: Im letzten Moment ist etwas in mir: ein schrilles Alarmsignal, das mich aus den 

Gedanken reißt. Deine Stimme, ein einziges Mal. Aber plötzlich sehe ich die grellrote 

Farbe der Lokomotive vor mir, die Räder poltern in meinen Ohren, zum Bremsen ist zu 

spät. Über mir, riesengroß, Räder aus Stahl, rasende Schatten, dahinter der Himmel. 

[251, с. 90].  

Отже, у розгортанні дії оповідання найпоширенішими лексичними 

стилістичними засобами є порівняння, метафоричне порівняння, емоційно-оцінні, 

раціонально-уточнюючі, конкретизуючі епітети, метонімія, синекдоха, алегорія, 

сума індексів експресивності яких становить 55 (домінують емоційно-оцінні 

епітети 11), що вибудовують афективний внутрішній монолог та афективний 

внутрішній двоособовий монолог-діалог, виражених КМФ «роздум». 

 

3.3.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби  

Бенно у розпачі, тому його афективний внутрішній монолог-діалог із КМФ 

«роздум» виокремлюється епіфорою (індекс 1) та антитезою (індекс 1): Habe ich 

ihn anders gesehen? Wollte ich ihn anders sehen? [251, с. 49]. Епіфора дозволяє 

автору у риторичному питанні відобразити стан негативного афекту персонажа. 
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Його ж відповідь у формі афективного внутрішнього монологу-діалогу містить 

тричі дослівний повтор (індекс 3): Ja, ja, ja!; Und ebenso: nein, nein, nein!;  

Niemand, niemand, Benno!; Unangenehmes… Unangenehmes?  [251, с. 55]; та 

епіфору: Ihn in Ruhe lassen? Und wer lässt mich in Ruhe [251, с. 49]. 

Марк був відлюдником, крім того він не виявляв бажання добре вчитися. На 

думку Бенно, отримання гарних оцінок сприяє встановленню позитивних 

стосунків у класі. Автор змальовує це за допомогою антитези (індекс 1), яка 

виступає підтвердженням думки про вплив результатів навчання на стосунки між 

однокласниками у афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум»: Denn 

wenn auch alle sagen, eine Note bedeute ihnen nichts – in Wirklichkeit ist es ganz 

anders. Da zählt die Leistung, sonst nichts! [251, с. 19].  Марк не демонстрував  

успіхів у навчанні, і його було залишено на другий рік. Він потрапив у клас Бенно 

і був неоднозначно прийнятий однокласниками. Ставлення вчителів до Марка: 

Freundlich, aber distanziert die meisten, einige mit ihren guten Ratschlägen, die so 

selten gut sind, außer vielleicht gut gemeint, doch Opper mit Interesse, nicht zu sehr, 

aber doch… [251, с. 19], де антитезами freundlich, aber distanziert; guten – selten 

gut (індекс 2) зображено їхню педагогічну некоректність до Марка. На противагу 

більшості вчителів, Оппер виявляє небайдужість до хлопця. Уже на першому 

уроці Оппер не ігнорує Марка, а навпаки різноманітними методами залучає 

Марка до співпраці. Це продемонстровано у афективному внутрішньому монолозі 

з КМФ «роздум» протагоніста асиндетичним переліком (індекс 1): Ein paar 

Fragen, einige Bemerkungen, und er war mitten im Gespräch – in der ersten Stunde! 

[251, с. 19].        

 Однак, Марк був своєрідною людиною, котра не потребувала порад, про що 

він сам свідчить у афективному  внутрішньому двоособовому монолозі-діалозі з 

КМФ «роздум» антитезою (індекс 1): Mein Leben musste ich leben, niemand anderer 

[251, с. 20]. Строкатість й неоднорідність сутності Марка відображено антитезами 

(індекс 4): So vieles war in dir, Gutes und weniger Gutes. Du warst das eine wie das 

andere, stark und schwach, lebensbejahend und lebensverneinend zugleich [251, с. 

104]; unentschlossen oder doch entschlossen [251, с. 35].  
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 Юнак, хоча й виявляв симпатію до Бранки, але був переконаний, що такі 

відносини не глибокі. Марк деталізує своє міркування, використовуючи епіфору 

заперечення nicht (індекс 1), для підсилення твердження про те, що Бранка його 

дійсно ніколи не кохала: Sie liebt mich nicht. Jetzt nicht, früher auch nicht [251,с. 30].  

Автор використовує дослівний повтор (індекс 1) у афективному 

внутрішньому двоособовому монолозі-діалозі з КМФ «роздум», щоб наголосити 

на розпачі: Streit, ein Streit, ein Streit um Bausteine…[251, с. 68]. Бенно 

переконаний у своїй неправоті, але не здатний зрозуміти протилежну позицію 

Марка, що відображено антитезою: Ich war im Unrecht, weil ich dich geschlagen 

habe. Aber du, Mark, warst du im Recht? [251, с. 68]. Бенно замислюється над 

характером їхніх стосунків, і конкретизує суперечливість «дружніх» відносин, 

передану автором дослівним повтором і анадиплозисом лексеми Freundschaft 

(індекс 2): War es das, was uns Freundschaft ermöglicht hat? Freundschaft? 

Freundschaft? [251, с. 69]. 

Душевний біль, який відчув  Бенно після бійки з Марком, був подібним до 

випадку з Гері та Еллою – їх спроби самогубства. Його афективний внутрішній 

монолог із КМФ «роздум» відображено варійованим повтором (індекс 1): Ella ist 

mir nicht – nicht mehr – gleichgültig [251, с.  55]; та антитезою: Ich kann nicht 

schreien.  Könnte nur heulen, wenn ich an Ella und Gery denke [251, с. 55], і 

підсилюється експресивним потенціалом анафори (індекс 1): Warum? Warum 

nur? [251, с. 39].  

Афективний внутрішній двоособовий монолог-діалог Марка з Бенно 

насичений антитезами (індекс 1), що відбивають бажання Марка допомогти Гері 

та Еллі: … wenn ich an Ella, Gery und die vielen anderen denke, denen ich helfen 

könnte – und doch nicht helfen kann [251, c. 55].  

Щодо вчинку Елли та Гері, афективний внутрішній монолог із КМФ 

«роздум» Бенно звучить вкрай емоційно завдяки асиндетичному перерахуванню 

дієслів (індекс 1), які становлять антитезу (індекс 1): Soll ich schreien, brüllen, 

heulen – oder mir die Faust in den Mund stopfen, die Ohren zuhalten, die Augen 

schließen? Цим реченням автор виокремлює розгубленість, невміння зрозуміти 
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свої почуття і неспроможність ними керувати як реакцію головного персонажа на 

жахливий інцидент із його приятелями.  

Після невдалої спроби накласти на себе руки Гері перебуває в депресії. Він 

знаходиться під постійним наглядом в лікарні, це підкреслюється 

протиставленням у парній сполуці (індекс 1), що автором відображено 

афективним внутрішнім монологом із КМФ «роздум»: Tag und Nacht wird er 

bewacht [251, с. 38]. Бенно намагається деталізувати жалюгідний стан Елли з 

допомогою анафори (індекс 1) в реченні, яке наділяється найвищим індексом 

експресивності 4, оскільки в ньому порівняно дівчину із мерцем для досягнення 

ефекту шоку: Eine Leiche!, echt: Eine Leiche, habe ich gedacht [251, с. 40]. 

Зовнішній вигляд Елли  вражає, її погляд пронизливий, що досягається повтором 

durch (індекс 1) в реченні з апозіопезисом (індекс 1): … der Blick, der nicht bei dir 

bleibt, der durch dich hindurchgeht, durch die Mauern, durch alles … der zur anderen 

Seite hinüberreicht [251, с. 40]. 

Афективний внутрішній монолог із КМФ «роздум» головного персонажа  

фіксує антитезу (індекс 1) та асиндетичний перелік (індекс 1): Obwohl du keinen 

Mucks mehr gemacht hast und überall Blut war – in deinen Haaren, auf   deiner Stirn, 

aus der Nase, den Ohren – trotzdem hast du im Vergleich zu ihr gelebt [251, с. 42]. 

Таким чином, хлопець доводить, що мертвий Марк не мав такий  вигляд, котрий 

був у живої Елли: Deins war nicht so leer, so ausdruckslos! [251, с. 40]. Ця 

структура має  протиставлення (індекс 1) so leer, so ausdruckslos, що виокремлює  

відсутність будь-яких проявів життя у Елли. Хворобливий стан Елли викликає у 

Бенно певну прострацію, зображену  у його афективному внутрішньому монолозі  

анафорою nichts mehr (індекс 2): Wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören, 

nichts mehr zu tun haben mit der ganzen verdammten… [251, с. 43]. Стан Бенно 

підсилюється розпачем від неспроможності зрозуміти сенс життя. На рівні тексту 

це відбито твердженням у вигляді епіфори (індекс 1): Das ist ein Leben! Ist das ein 

Leben? [251, c. 42].  

Отже, АВМ у розгортанні дії оповідання відображено експресивним 

потенціалом лексико-граматичних засобів, представлених анафорою, епіфорою, 
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анадиплозисом, антитезою, дослівним, варійованим повторами, асиндетичним 

переліком із загальною сумою індексів експресивності 77 (найуживанішою є 

антитеза 16). АВМ розгортання дії оповідання відтворено АМФ афективного 

внутрішнього монологу, афективного внутрішнього монологу-діалогу, 

афективного внутрішнього двоособового  монологу-діалогу, вираженими КМФ 

«роздум».      

 

3.3.3. Синтаксичні стилістичні засоби 

          Після звістки про загибель Марка учитель Оппер постійно думав про цю 

трагічну подію. Йому було складно розмовляти з іншими про Марка. Але, 

переборовши своє заціпеніння, він все ж таки наважився звернутися до Бенно. 

Зазначений епізод подано афективним  внутрішнім монологом-діалогом із КМФ  

«роздум», в який вкраплюється пряме мовлення вчителя Оппера із апозіопезисом: 

«Seit diesem Unfall… seither frage ich nach dem Warum» [251, с. 14]. Оппер 

запропонував підлітку розглянути всі чинники, котрі хоча б найменшим чином 

могли пояснити трагедію. На що Бенно відреагував емоційно риторичним 

питанням у формі еліпсису (індекс 2): «Was?» [251, с. 14].  

           Оппер пропонує Бенно викласти свої думки й спогади про Марка на папері. 

Його пропозиція висловлена сугестивним реченням із перепитуванням (індекс 1): 

Das kannst du doch, oder? [251, с. 15]. Бенно наважується на цей крок, але розуміє 

складність цього задуму. Автор демонструє бурхливі емоції протагоніста 

стосовно неспроможності впорядкувати свої думки: Oder: Mir fällt zu viel ein! [251, 

с. 16] (експресивний порядок слів: на першому місці додаток у давальному 

відмінку та форма окличного речення свідчать про індекс 2), використовує також 

з цією метою численні  питання (індекс 12) у афективному внутрішньому 

монолозі-діалозі КМФ «роздум»: Seit wann kennst du ihn? Was willst du von ihm 

erzählen?; Aber – was ist wichtig? (пауза хезитації позначає припинення процесу 

обмірковування, наділяючи речення індексом експресивності 1); Womit anfangen? 

(еліпсис – індекс 1);  Also: Wer war Mark? Dein Freund? (еліпсис – індекс 1);  

Ehrlich? (еліпсис – індекс 1);  Wie war Mark? [251, с. 16]. Womit beginnen? (еліпсис 
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– індекс 1);  Was fällt dir zuerst ein? Ist das Rauch? Was ist das? [251, с. 18]. Таке 

розмаїття риторичних виразів підводять до висновку, вираженому окличним 

реченням (індекс 1), що це важке завдання: Und das ist nicht leicht! [251, с. 19]. 

Марк був інтровертом: Noch dazu ein Mensch wie er: selbst in einer Gruppe von 

Leuten zurückgezogen, isoliert [251, с.  19]. Це номінативне еліптичне речення 

(індекс 1) свідчить про порушення цілісності синтаксичної структури речення 

(індекс 1). 

Розмірковуючи, протагоніст аналізує інформацію, яку він отримав від 

учителів. Так, учитель латини, характеризуючи Марка, говорив уривками, 

постійно збиваючись, що підкреслювало його збуджений стан і переживання. Усі 

його висловлювання демонструють руйнування цілісності синтаксичної будови 

речень – апозіопезис та анаколуф (індекс 6), вкраплений у афективний внутрішній 

монолог -діалог прямою мовою: «Zu…seinem»… «Nun, er ist…das heißt natürlich, 

war ein ganz brauchbarer Schüler…» «Na ja; kein glänzender Schüler, nicht 

hervorragend aber…brauchbar» (вигук –  індекс 1). «Hat zwar nie viel gesagt, aber 

interessiert…» «Also…was soll ich sagen, ich war ja nur ein Lehrer…» «Und…ja, ein 

bisschen wenig neugierig…» [251, с. 50].  

Учитель релігії також не зміг спокійно говорити про Марка. Його 

промовляння продукувалося неповними, усіченими реченнями, оскільки він був 

шокований загибеллю Марка, що вкраплено автором у афективний внутрішній  

монолог-діалог Бенно прямою мовою з апозіопезисом: « Ja, das mit Mark tut mir 

Leid…So ein dummer, ein überflüssiger Unfall…» «Er war ein netter Junge… 

unauffällig…hilfsbereit, nicht?» (питальне речення – індекс 1); «Er war nicht anders 

als ihr alle…manchmal Streiche, kleinere Probleme… und Religion, nun, davon wollte 

er nicht viel wissen» [251, с. 50].           

Отже, синтаксичні стилістичні засоби у розгортанні дії оповідання 

представлені еліпсисом, риторичними питаннями у формі еліптичних речень, 

риторичних питань, окличних і питальних речень, анаколуфом, апозіопезисом із 

сумою індексів експресивності 45 (найпоширеніший апозіопезис 11), 
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відображеними завдяки афективному внутрішньому монологу-діалогу КМФ 

«роздум». 

Таким чином,  експресивні засоби АВМ у розгортанні оповідання мають       

загальну суму індексів експресивності  177/806 кількість слів, що дорівнює 

інтенсивності експресивності  0,2 із знаком «–». 

 

3.4. Кульмінація оповідання та відображення у ній стилістичних засобів 

афективного внутрішнього мовлення  

Кульмінація припадає на епізод зображення поїздки Марка на мотоциклі 

Харлей-Девідсоні – єдиного стимулу, заради якого Марк виявляв інтерес до життя, 

що відтворено експресивністю лексичних, лексико-граматичних, синтаксичних 

стилістичних засобів, які зумовлюють інтенсивність вираження АВМ персонажів.  

    

3.4.1. Лексичні стилістичні засоби 

Кульмінація автором подається в синхронному зображенні поїздки двох 

персонажів на мотоциклі. Так, Бенно був у захваті від власного вміння керувати 

мотоциклом, що наголошується емоційно-оцінним епітетом (індекс 1) та 

експресивним дієсловом з метафоричним переносом значення (індекс 1) у 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум»: Die Maschine bockt, macht 

zwei kleine Sprünge, dann fährt sie [251, с. 98] [247, с. 587-588]. Бенно метафорично 

(індекс 1) зображує свою вправність: Ich bin Herr der Situation! [251, с. 99]. 

На противагу цьому, паралельно зображена жахлива картина гальмуючої 

вантажівки, на яку на великій швидкості спрямовує мотоцикл Марк, де емоційно-

оцінний епітет kreischend (індекс 1) підсилює трагічність ситуації, а експресивне 

дієслово wirbeln у виразі durch die Luft wirbeln унаочнює це зображення (індекс 1): 

Etwas wirbelt durch die Luft, der Lastwagen bremst mit kreischenden Rädern [251,      

с. 101] [247, с. 840].  

Отже, експресивність афективного внутрішнього монологу КМФ «роздум» 

у кульмінації оповідання вибудувано експресивним потенціалом  лексичних 
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засобів: емоційно-оцінним епітетом та метафорою із сумою індексів 

експресивності 6 (домінують емоційно-оцінні епітети 2 та метафора 2).    

 

3.4.2. Лексико-граматичні стилістичні засоби  

Для Марка ж це була перша й остання поїздка, що відбито в афективному  

внутрішньому монолозі КМФ «роздум» антитезою (індекс 1): Zu Mark erster, zu 

Mark letzter Fahrt [2541с. 100]. Бенно підсилює опис неординарної  поведінки 

Марка своєрідним протиставленням (індекс 1), яке містить визначення 

незрозумілості його натури: …Unverständnis, Nicht-verstehen-Können oder Nicht-

verstehen-Wollen [251, с. 99]. Їзда на мотоциклі приносить задоволення Бенно, що 

автором відтворено епіфорою (індекс 1): Nein, ich fahre! Ich fahre mit einer Harley 

Davidson! та дослівним повтором: Ich bewege mich, bewege mich auf das Ende des 

Platzes zu [251, с. 99]. Водночас, автором зображено фатальний вчинок Марка у 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» головного персонажа, 

підсиленого дослівним повтором з переліком дій (індекс 2): Ich kann nicht mehr 

hinschauen, drehe mich um, gehe hinein in die Wiese, gehe, geh  [251, с. 101]. 

 Бенно приголомшений тим, що Марк свідомо спрямовує мотоцикл на 

вантажівку і не намагається врятуватися. Це приводить Бенно у стан емоційної  

напруги, вираженої епіфорою sich bewegen (індекс 1): Meine Zunge bewegt sich 

nicht. Mein Hirn bewegt sich nicht. Nichts bewegt sich in mir [251, с. 101].  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що експресивні лексико-граматичні 

засоби афективного внутрішнього монологу КМФ «роздум» кульмінації 

оповідання представлені епіфорою, дослівним повтором, антитезою, із сумою 

індексів експресивності 13 (превалює епіфора 3).  

 

3.4.3. Синтаксичні стилістичні засоби  

Позитивні емоції Бенно від мотоцикла та вміння поводитись із залізним 

конем автором виражено у афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» 

окличною інтонацією разом з експресивним порядком слів у реченні (індекс 1): So 

ist es gut! (окличне речення – індекс 1) Geschafft! (еліпсис у окличній формі – 
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індекс 2) [251, с. 99]. А бурхливу реакцію Бенно на неадекватну поведінку Марка, 

котрий усе своє життя бажав мати Харлей-Девідсон, автор відтворює у 

афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «роздум» риторичними 

питаннями (індекс 3): Was ist passiert? [251, с. 96]; Was stimmt nicht an ihm? Hat er 

genug von seinem Leben als Einzelgänger, von seiner Isolation? [251, с. 97];  

питальним реченням (індекс 1): Warum? [251, с.  96] та окличними реченнями 

(індекс 2): Er hat seine Maske vergessen! [251, с.  96] Nichts stimmt da! [251, с.  96] 

та  окличним еліптичним реченням (індекс 2): Richtig! [251, с.  96]. 

Фатальна поїздка Марка на мотоциклі викликала у Бенно афект, який 

структурується у його афективному внутрішньому монолозі КМФ «динамічний 

опис» риторичними питаннями та окличними реченнями частково з експресивним 

порядком : Nichts: Um Himmels willen! (вигук –  індекс 1, окличне речення з 

експресивним порядком слів – індекс 2);  Was ist los mit dir, Mark? (риторичне 

питання –  індекс 1); Was hast du vor? (риторичне питання –  індекс 1); Da stimmt 

doch etwas nicht! (окличне речення – індекс 1);  Was heißt: Etwas? (риторичне 

питання – індекс 1); Nichts stimmt da! (окличне речення - індекс 1) [254, с. 97]; 

Mark! (окличне речення - індекс 1, еліпсис – індекс 1)  Bist du verrückt! (окличне 

речення –  індекс 1) [251, с. 100]. 

Отже, експресивні засоби афективного внутрішнього монологу КМФ 

«роздум» та «динамічний опис», афективного внутрішнього монологу-діалогу  

КМФ «роздум», що відображають кульмінацію дії оповідання, представлені 

синтаксичними стилістичними засобами у формі окличних речень, окличних 

еліптичних речень, риторичних питань у формі еліпсису, питальних речень і 

риторичних питань із сумою індексів експресивності 25 (превалюють окличні 

речення 10). 

 Підсумовуючи, необхідно зазначити, що кульмінація оповідання 

вибудувана експресивними мовностилістичними засобами АВМ із сумою індексів 

експресивності 44/ кількість слів 158, що дорівнює 0.3 із знаком «– ».   
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3.5. Експресивні засоби афективного внутрішнього мовлення у 

заключній частині оповідання  

Харлей-Девідсон – вистраждана мрія Марка, яка, на жаль, уже не здатна 

вдихнути в нього життя. Підліток був налаштований на те, що на мотоциклі, який  

він так обожнював, покінчить життя самогубством. Цей інцидент породив  у 

афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «роздум» Бенно риторичні 

питання у формі еліптичних речень: Mark? (еліпсис + риторичне питання = індекс 

2); Eine Erklärung? (еліпсис + риторичне питання = індекс 2) [251, с. 103]. Хлопця 

переповнюють бурхливі емоції і його АВМ відображає протиставлення (індекс 1) 

з анафорою (індекс 1): Ich lebe nicht mehr. Ich lebe wieder [251, с. 103]. Трагедія 

змусила Бенно написати про Марка, це викликало у афективному внутрішньому 

монолозі-діалозі хлопця також риторичні питання (індекс 3): Warum habe ich das 

geschrieben? War es notwendig? Ist dadurch irgendetwas klarer geworden? [251,         

с. 103], та еліптичні речення (індекс 2): Fragen, Fragen (дослівний повтор – індекс 

1); Keine Antworten. [251, с. 103]. 

Марк пішов із життя, але для Бенно воно продовжується, що виражено у 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» протиставленням (індекс 1): 

Mark gibt es nicht mehr, er ist in diesem Irgend-oder Nirgendwo, und ich lebe wieder 

mein eigenes Leben [251, с. 103]. Бенно усвідомлює втрату друга назавжди, і про це  

сигналізують окличні речення: Ciao, Mark! (окличне речення – індекс 1) Adieu, so 

long! [251, с. 103] (еліпсис + окличне речення = індекс 2). 

Отже, АВМ у заключній частині оповідання представлено афективним 

внутрішнім монологом-діалогом КМФ «роздум», афективним внутрішнім 

монологом КМФ «роздум» із експресивним потенціалом риторичних  питань у 

формі еліптичних речень, окличних еліптичних речень, риторичних питань, 

антитези (протиставленням) та дослівного повтору із сумою індексів 

експресивності 17,5/51 кількість слів, що відповідає експресивності 0.3 із знаком 

«–» (домінує еліпсис 6).  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що оповідання «Я хотів би померти на 

«Харлей-Девідсоні» Л. Земпер створив, використовуючи потенціал літературного 
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напряму магічного реалізму, оскільки в основу цього твору покладено 

внутрішньомовленнєвий процес у вигляді діалогу між двома особами – Бенно і 

Марком. Марк помер, а Бенно проживає реальне життя. У такий спосіб магічний 

реалізм уможливив автору відобразити спілкування юнаків завдяки афективному 

внутрішньому двоособовому монологу-діалогу. Внутрішні міркування Марка і 

Бенно внаслідок переживання відповідних емоцій досягають афекту і знаходять 

свій вияв у АВМ. Таке мовлення репрезентується експресивністю лексичних 

стилістичних, лексико-граматичних, синтаксичних стилістичних засобів, а також 

граматичною формою імперативу. У результаті дослідження доведено, що 

вступна частина має експресивність 0,2 зі знаком «–» (найуживаніші емоційно-

оцінні епітети, епіфора, риторичні питання); граматичний потенціал форм 

Імперативу у вступній частині оповідання характеризується експресивністю 0,3 зі 

знаком «–»; розгортання дії відзначено експресивністю 0,2 зі знаком «–» 

(превалюють емоційно-оцінні епітети, антитеза та апозіопезис), кульмінація дії 

оповідання має експресивність 0,3 зі знаком «–» (найпоширеніші емоційно-оцінні 

епітети, метафора, епіфора та окличні речення); заключна частина – 0,3 зі знаком 

«–» (домінуює еліпсис). У оповіданні автором представлено різні форми АВМ: 

афективний внутрішній монолог, афективний внутрішній монолог-діалог, 

афективний внутрішній двоособовий монолог-діалог, що відбивають КМФ 

«роздум» та «динамічний опис».  

 

3.6. Дослідження гендеру як вияву маскулінності та фемінінності   

Вияв афекту ВМ персонажів творів створює підґрунтя для вибудовування їх 

гендерної характеристики, оскільки «емоційний вибух», граничний прояв емоцій 

– афект – найбільш влучно виокремлює їхні маскулінні чи фемінінні риси. В 

емоціогенній обстановці увиразнюються домінантні гендерні ознаки АВМ 

протагоніста, які за звичайних обставин не отримують відповідної реалізації. 

Щодо терміну «гендер» (gender), то його взято з соціології, і відбиває  він 

соціальну стать людини, на відміну від біологічної (sex) [128, с. 215]. Необхідно 

зазначити, що поняття «гендер» і «стать» не є ідентичними. Про цю відмінність 
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пише також  англійський соціолог Ентоні Гіденс: «Ми  вживатимемо термін 

«стать», коли йтиметься про прикметні фізичні ознаки людського тіла, а гендер – 

у випадку психологічних, соціальних та культурних відмінностей між чоловіками 

й жінками. Різниця між статтю та гендером має фундаментальний характер, 

оскільки багато відмінностей між чоловіками та жінками визначаються не 

біологічними прикметами» [128, с. 215].  

За твердженнями О.А. Вороніна й О.Є. Лебедєвої, слід виокремлювати 

гендерні й псевдогендерні дослідження, коли ототожнюються поняття «гендер» та  

«стать». На думку О.А. Вороніна, «основою методології гендерних досліджень є 

не просто опис відмінностей у статусах  чоловіків та жінок, але й вивчення 

гендерних ролей, стосунків, норм та поведінки, що сприяють оволодінню жінками 

і чоловіками ієрархії влади» [105, с. 158]. На погляд О.Є. Лебедєвої, гендер – це 

певний стереотип мислення, а гендерна теорія – низка певних чинників і важелів, 

які дозволяють індивіду обирати ту чи іншу модель соціальної поведінки         

[105, с. 158].  

Таким чином, гендер є одним із базових вимірів соціальної структури 

суспільства, створений ним на певному історичному етапі розвитку та 

підтриманий механізмами соціалізації. Слід зауважити, що з  історичним 

розвитком біологічні та фізіологічні відмінності між статями ще більше й 

інтенсивніше врегульовуються  соціальними інституціями.  

Сенс соціальної ролі «жіночості» (feminiti) та «маскулінності» (masculinity) 

еволюціонує, і контекст відносин «жінка – чоловік» постійно змінюється. У ХІХ 

столітті маскулінні й фемінні риси вважалися дихотомічними нормативами, 

відхилення від яких сприймалося, як крок на шляху до аморальності [44, с. 32]. 

«Чоловіче»  символізує маскулінність й ототожнюється з силою, активністю, 

домінантністю. «Жіноче» конструює фемінінність й асоціюється з хаосом, 

пасивністю, підпорядкованістю, але в другій половині ХХ століття ця позиція 

втрачає свою актуальність і набуває іншого змісту.  Так, М. Волстонкрафт 

розглядає фемінізм як напрям постмодернізму, якому притаманні не лише фемінні 

властивостивості [166, с. 89-94]. Ця опозиція втрачає свою актуальність, і з часом 
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жорсткий нормативізм поступається місцем динамічній цілісності маскулінно-

фемінінних властивостей [43, с. 62]. Так, уже в ХХ столітті психологи 

змоделювали кілька спеціальних вимірів маскулінності-жіночості (тести Термана-

Майзла, Гілфорда та ін.). Шкали базувалися на уявленні про те, що в межах 

певної норми індивіди можуть розрізнятися за ступенем маскулінності-

фемінінності, але ці ознаки вважалися альтернативними: висока маскулінність 

повинна була корелюватися з низькою фемінінністю й навпаки [44, с. 33]. У такий 

спосіб отриманий аналіз також сприяв перегляду усталених норм про суто 

чоловічі й жіночі характеристики індивіда. Нині наукове розуміння маскулінності 

й фемінінності не відбиває поняття «гендеру»,  оскільки він  ідентифікує 

осмислення свого «Я» в соціальній системі, синтезуючи чоловічу й жіночу 

субкультури [95, с. 185].  

У сучасній лінгвістиці виокремлюють три типи конструювання гендеру – 

нормативний (прагнення особистості відповідати соціальним нормам у процесі 

комунікації), маніпулятивний (уживання суто стереотипного «чоловічого» та 

«жіночого» в мовленні для досягнення й реалізації певної мети) та креативний 

(ситуативно-специфічне моделювання гендерної самоідентичності з 

репрезентуванням нестандартних мовних маркерів чоловічості й жіночості). Під 

неординарними висловлюваннями розуміють такі мовні конструкції, що  не 

асоціюються з гендером, проте набувають гендерних ознак у  конкретному 

контексті. Прикладом цьому є вживання представниками жіночої статі 

«технічної» лексики, хоча вважається, що вона притаманна чоловікам. Типологія 

вибудовування гендеру досить умовна, тому що мовна реальність переважно є 

непередбачуваною і не відповідає запропонованому ідентифікуванню в соціальній 

практиці: усі три типи гендеру можуть поєднувались і комбінуватись залежно від 

комунікативної ситуації. Важливим фактом гендерного дискурсу є визнання того, 

що гендер виокремлює ознаки індивіда, сформований соціокультурним 

середовищем [117, с. 226].   

Прояв гендерних ролей, безумовно, реалізується мовленням. Як зазначають 

Р. Потер та Л. Самовар, «мовлення слугує водночас механізмом комунікації й 
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регулятором соціальної дійсності» [222, с. 27]. Вивчення комунікативної 

поведінки особистості, безперечно, є об’єктом міждисциплінарного дослідження, 

тому що мовлення формується під впливом мовних та немовних чинників. 

Сучасна лінгвістика розглядає мовленнєву діяльність не статично (як сукупність 

розгляду граматичних конструкцій), а динамічно, коли домінанту дослідження 

складають моделі мовленнєвої поведінки, способи й види мовленнєвого 

маневрування, прийоми досягнення комунікативної мети. Динамічна конструкція 

комунікативного акту базується на єдності та взаємодії, у випадку її порушення  

спостерігається дисбаланс гендерних ролей. Саме в такому контексті висловлює 

свою думку й Ю.М. Лотман: «Неадекватність агентів комунікації перетворює 

мовлення з пасивної форми в конфліктну гру, протягом якої кожний учасник 

намагається вибудувати свій  особистісний семіотичний світ в індивідуальному й 

неповторному руслі, при цьому відбувається конфронтація й боротьба 

мовленнєвих відносин», які дуже часто детермінують афект [112, с. 13].  

 

3.6.1. Гендерний аспект афективного внутрішнього мовлення Густля у 

новелі А. Шніцлера «Лейтенант Густль» 

АВМ Густля розгорнулося внаслідок образливого ставлення до нього 

пекаря у відповідь на його нетактовну поведінку. Цей неприємний випадок став 

підґрунтям для глибокого осмислення протагоністом цього інциденту. АВМ 

офіцера сформовано під впливом найпотужнішої драматичної душевної напруги, 

яка має  вияв у експресивності мовних засобів. 

 Густль – офіцер австро-угорської армії, котрий повинен мати 

незаплямовану репутацію та гідно нести військову службу, тому приниження його 

пересічною особою, якого він заслуговує, породжує афект, що виокремлює 

маскулінні чи фемінінні риси гендерного образу протагоніста.  

Слабкість лейтенанта передано автором у афективному внутрішньому 

монолозі КМФ «роздум» апозіопезисною структурою (індекс 1) із лайливим 

епітетом (індекс 1): Vor zwei Stunden hat mir einer dummer Bub gesagt und hat 

meinen Säbel zerbrechen wollen… [252, с. 354] [247, с. 265] та окличним реченням 
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(індекс 1), в якому фіксується лайлива лексика (високий індекс 3): so ein Hund! 

[247, с. 531] [252, с. 345] та вживання лексеми з маркером «побутове»: Mir sagt 

das so ein Kerl [247, с. 577] (див. додаток Д). Він боїться неочікуваних наслідків 

конфлікту, оскільки  хотів би, щоб ця неприємність була лише примарою. Така 

думка свідчить про фемінінність лейтенанта, яка підсилюється автором 

апозіопезисом (індекс 1) з часткою  doch (індекс 0,5): Vielleicht ist es doch ein 

Traum gewesen… [252, с. 344]. Однак, дійсність інша, і його подальша  успішна 

кар’єра в армії нереальна. Протагоніст не мислить себе серед достойних офіцерів і 

його вердикт викриває його силу в окличному реченні (індекс 1) із апозіопезисом 

(індекс 1), елізією (індекс 1) та повтором-кільцем: … quittieren mit Schimpf und 

Schand’ quittieren!... [252, с. 345].  

Лейтенанта непокоїть позиція інших щодо цього випадку, тому він 

стривожено формулює риторичне питання, показуючи власну слабкість: Aber wie 

möcht’ der Ehrenrat bei mir entscheiden? [252, с. 346] (риторичне питання + елізія = 

індекс 2).  

Афективний внутрішній монолог КМФ «динамічний опис» продукує 

рішення, що характеризується яскравим проявом слабкості в еліптичному реченні 

з апозіопезисом (індекс 2): Selbstmord eines jungen Offiziers… [252, с. 347]. Така 

позиція демонструє фемінінність Густля, відображену окличним реченням із 

апозіопезисом (індекс 2):  Es bleibt dir nichts anderes übrig!... [252, с. 346].    

У конфлікті з пекарем вчинки офіцера амбівалентні. Свою фемінінність 

Густль намагається виправдати тим фактом, що мундир не надає йому переваг 

при захисті своєї честі порівняно з цивільними, і це він передає синтаксичними  

структурами із апозіопезисом, посилюючи їх експресивність лайливою лексикою 

(високий індекс 3), частково елізією та вживанням частки  doch:  … das ist doch 

zum Teufelholen… ganz wehrlos sind wir gegen die Zivilisten… (високий індекс + 

апозіопезис + частка = 4.5); Da meinen die Leut’, wir sind besser dran, weil wir einen 

Säbel haben… und wenn schon einmal einer von der Waffe Gebrauch macht, geht’s 

über uns her, als wenn wir alle die geborenen Mörder wären… [252, с. 347] 

(апозіопезис +  елізія + оцінна лексема = індекс 3).  
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У результаті, він виправдовує свою інертність у суперечці з  

простолюдином, оскільки, на його думку, він не міг відразу ж дати відсіч 

образнику. Виправдання Густля викриває його фемінінність, відображену 

апозіопезисом, інтенсивність експресивності якого збільшується завдяки 

фразеологізму, елізії та частки (індекс 2.5): Und nachher, wie er fortgegangen ist, 

war’s zu spät… ich hab’ ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen 

können [252, с. 345].  

Образа, нанесена офіцерському мундиру цивільною особою, примусила 

лейтенанта зануритися у вирій переживань, спричиняючи душевну кризу [208, с. 

41]. У такому стані його відчай висловлено риторичними питаннями, котрі 

виступають лейтмотивом його переживань у афективному монолозі-діалозі КМФ 

«динамічний опис»: Was sagt er da? [252, с. 343] (риторичне питання – індекс 1); 

Was red’t er denn? [252, с. 343] (риторичне питання + частка + елізія = індекс 2,5); 

Was hat er gеsagt? [252, с. 344] (риторичне питання – індекс 1). Ці питання 

підтверджують незгоду протагоніста зі словами, кинутими в його бік цивільною 

особою, тому він не в силах змиритися з таким перебігом подій. Його риторичні 

питання створюють підґрунтя для рішучих дій щодо розв’язання конфлікту, що  

виокремлює маскулінність. 

Попри свій неординарний стан, Густль мужньо налаштований обміркувати 

ситуацію, щоб знайти шляхи вирішення своєї проблеми. Автор це подає у вигляді 

варійованого повтору  і апозіопезису, експресивність яких підсилено часткою 

doch (індекс 2.5): Jetzt könnt’ ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich 

überlegen… [252, с. 351] … jetzt kannst du dir alles ruhig überlegen [252, с. 351] 

(апозіопезис – індекс 1). Він намагається знайти компроміс, оскільки має 

безмежне бажання служити імперії. Густль хотів би померти на полі битви, тому 

що це, на його погляд, мужній і почесний вчинок, що передано у його 

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» апозіопезисом (індекс 1), 

експресивність якого підсилено фразеологізмом (індекс 1), часткою doch (індекс 

0,5) і елізією (індекс 1): Wär’s doch schöner gewesen, auf dem Felde der Ehre, fürs 

Vaterland, als so… [252, с. 362]. 
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Як гідний і відданий державі офіцер, Густль свій священний військовий 

обов’язок убачає в служінні на благо імперії. І сама думка про те, що він не 

понюхає пороху на полі битви, доводить його до відчаю. Це є ще одним доказом 

бездоганного дотримання військової дисципліни, вираженим апозіопезисом 

(індекс 1) із паузою хезитації (індекс 1), часткою (індекс 0.5) та елізією (індекс 1)  

у  реченні із експресивним порядком слів (індекс 1): Etwas hätt’ ich gern noch 

mitgemacht: einen Krieg – da hätt’ ich lang’ warten können… [252, с. 356]. Таким 

чином, попри складну ситуацію, Густль виявляє нескореність та бажання воювати, 

наголошуючи на своїй військовій доблесті та демонструючи цим маскулінність. 

Отже, АВМ Густля свідчить про мужність як представника офіцерського 

складу, котрий вбачає своїм обов’язком захистити країну. Маскулінність 

відображена  переважно експресивними синтаксичними засобами з 

найчастотнішим уживанням  апозіопезису – інтенсивність експресивності складає 

~ 0,2 (сума індексів експресивності 18/113 кількість слів). Водночас, домінують 

експресивні синтаксичні засоби (превалює апозіопезис), котрі демонструють 

слабкість протагоніста з  інтенсивністю експресивності ~ 0,5 (сума індексів 

експресивності 37/ 69 кількість слів).  

АВМ при виокремленні гендерної характеристики головного персонажа  

відбито афективним внутрішнім монологом КМФ «роздум» і «динамічний опис», 

афективним монологом-діалогом КМФ «динамічний опис». 

 

3.6.2. Вияв гендерного аспекту афективного внутрішнього мовлення     

Ельзи у новелі А. Шніцлера «Панянка Ельза» 

Гендерний аспект образу панянки Ельзи характеризується її соціальним 

статусом у суспільстві: шляхетна дівчина з вищих прошарків суспільства має  

вишукане виховання та суворо дотримується правил світського життя. Вона 

налаштована на життя як веселу подорож, сповнену радощів та безтурботності. 

Дівчина, перебуваючи на відпочинку, не переймається думками про свою домівку, 

бурхливий Відень з його проблемами. Але життя підготувало їй інший сценарій, 

на який вона й не розраховувала.  
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Насамперед, сімейні фінансові труднощі примусили її кинутися на 

порятунок батька та власної родини. Ельза мужньо сприймає удар долі, тому її 

АВМ демонструє маскулінність. Однак, внутрішнє промовляння панянки 

сигналізує і про слабкість її натури. Коли дівчина, тамуючи подих, у  

афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ «динамічний опис» висловлює 

побоювання щодо відмови пана Дорсдая фінансово допомогти, то це свідчить про 

фемінінні ознаки панянки, відтворені риторичним питанням з вигуком (індекс 2): 

Um Gottes willen, er will das Geld nicht hergeben? [252, с. 344] (див. додаток Д). 

У роздумах дівчина намагається знайти рішучі докази, підсилюючи свою 

впевненість часткою noch (індекс 0,5) з метою переконати пана у тому, що її 

батько адвокат виграє ще не один процес й поверне йому гроші: Und Papa hat 

auch noch andere Prozesse [252, с. 344].  

Звертаючись до старого у власних думках, своє звертання до пана Ельза  

оформлює офіційно (логічний наголос – індекс 0,5) у вигляді парантези (індекс 1) 

з пролепсою (індекс 1) та порівнянням (індекс 1)  для якнайглибшого переконання 

пана у тому, що справа Ербесгеймерів посувається вперед, і вона вже майже 

виграна її батьком: Der Prozeß Erbesheimer steht bevor, vergessen Sie das nicht, 

Herr von Dorsday, und der ist schon heute so gut wie gewonnen [252, с. 344]. Ельза 

намагається віднайти слова, які б справили враження на Дорсдая, 

використовуючи частку ja (індекс 0,5) задля відображення впевненості у 

позитивному результаті справи Ербесгеймерів, і подумки звертається до нього 

офіційним звертанням, на яке припадає логічний наголос (індекс 0,5): Sie hatten ja 

selbst diese Empfindung, Herr von Dorsday [252, с. 344].  

Панянка має намір поговорити з батьком, щоб спільними зусиллями 

поправити складне фінансове становище родини. Таким чином, у афективний 

внутрішній монолог-діалог КМФ «динамічний опис» автор вкраплює речення з 

експресивним порядком слів (індекс 1), в якому парантеза (індекс 1) із офіційним 

звертанням (логічний наголос 0,5) виокремлюють її наполегливість та серйозність 

намірів: Und außerdem habe ich die Absicht, Sie dürfen nicht lachen, Herr von 

Dorsday, mit Papa zu sprechen, sehr ernsthaft [252, с. 344].  
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Недаремно Ельза  впевнено доводить той факт, що батько прислуховується 

до неї й, безперечно, не обійде увагою позицію доньки. Автор відбиває 

маскулінну позицію протагоністки окличним реченням (індекс 1): Er hält etwas 

auf mich! [252, с. 344]. Впливовість Ельзи у вирішенні невідкладного грошового 

питання акцентовано за допомогою інвертованого порядку слів (індекс 1), коли 

підмет стоїть в кінці речення, експресія якого збільшується завдяки уживанню 

автором апозіопезису (індекс 1) та частки noch ( індекс 0,5): … wenn jemand einen 

gewissen Einfluß auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am ehesten ich [252, с. 

344]. Використання цього прийому − відокремлення від усіх осіб власного Я − 

увиразнює її винятково мужню роль у порятунку родини від банкрутства. До того 

ж, вона докладає максимум зусиль для отримання згоди надати певну суму паном 

Дорсдаєм її батькові.  

Підготовка до ділової розмови дається їй нелегко. Вона ніяк не знаходить 

тональності такої розмови, її розпач від цієї ситуації автор зображує синонімічним 

повтором (індекс 1), інтенсивність якого підсилює часткою doch (індекс 0,5), 

виокремлюючи  прояв її фемінінності у афективному внутрішньому монолозі 

КМФ «роздум»: Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich kann ihn doch nicht 

geradezu anbetteln [252, с. 344].  

Затамовуючи подих, Ельза розуміє всю складність ситуації, яка у її АВМ 

передано еліпсисом (індекс 2), що викриває її слабкість: Offenbar. Unsinn [252,      

с. 344].Замислюючись над наслідками скрутного становища сім’ї, Ельза розуміє, 

що вони не тільки призведуть до зубожіння, але безпосередньо вплинуть на долю 

батька. І тому її внутрішні переживання скеровані на майбутнє життя батька, 

котрому вона намагається допомогти, що відбито еліпсисом (індекс 1): Das Leben 

von Papa [252, с. 348]. Вона відчайдушно з маскулінною впевненістю 

налаштована отримати лише тільки згоду від пана фон Дорсдая про надання ним 

певної суми грошей. Отже, вона цілеспрямовано подумки вибудовує свій план 

порятунку сім’ї від банкрутства. Її впевненість у позитивному рішенні відбито 

автором еліптичними реченнями (індекс 2): Ja. Ganz bestimmt [252, с. 344].  
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Її природнім бажанням є уникнення принижень, через котрі вона повинна 

пройти. Крім того, її прагнення бути незаплямованою дівчиною з бездоганною 

репутацією, котра зараховує себе до елітних прошарків суспільства, переважає 

над її намаганнями врятувати сім’ю від падіння у фінансову прірву. Таким чином, 

її афективний внутрішній монолог КМФ «роздум» демонструє протест та 

обурення проти ганебного приниження з боку пана Дорсдая. Вона не може 

скоритися, і в цьому полягає її маскулінність, відтворена еліпсисом (індекс 1): 

Eine Schande dieses Leben [252, с. 344].  

Водночас автором показуються й слабкі прояви її характеру. Панянка 

припускає ймовірний спосіб втекти від труднощів за допомогою самогубства, 

виголошуючи це в афективному внутрішньому монолозі КМФ «динамічний опис» 

парцельованими конструкціями (індекс 2): Am besten wär’s, sich dort von dem 

Felsen hinunterzustürzen und aus wär’s (елізія, вираз із маркуванням «побутове» = 

індекс 2);. Geschähe euch recht, allen [252, с. 344] (вираз з маркуванням 

«побутове», винесення за рамку речення = індекс 2). 

Пропозиція пана Дорсдая оголитися перед ним, відбилася у АВМ панночки 

Ельзи вкрай емоційно. Дівчина відчуває себе повністю розчавленою й знищеною,  

так автор змальовує з дивовижною точністю слабкість панянки як прояв 

фемінніності – пригніченість і приголомшеність – у афективному внутрішньому 

монолозі КМФ «динамічний опис» «роздум» у формі граматичного паралелізму 

(індекс 1): Ich bin feig, ich bin zerbrochen, ich bin erniedrigt [252, с. 346].  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що  Ельза мужньо намагається 

врятувати свою родину від банкрутства, і не здатна прийняти правила ганебної 

гри, яку запропонував їй контрагент. Внутрішній світ панянки, її високі моральні 

принципи не здатні на компроміс із суворою правдою життя, що підтверджує 

прояв маскулінності, відбитої у її АВМ експресивними мовностилістичними 

засобами (домінує еліпсис) із загальною сумою індексів експресивності  15/83 

кількість слів, що відповідає інтенсивності експресивності ~ 0,2. Але відмова від 

життя – це вияв фемінінності Ельзи. Отже, експресивні мовностилістичні засоби 



 163 

(превалює еліпсис), що відбивають фемінінність Ельзи, мають інтенсивність  

експресивності ~ 0,3 (сума індексів експресивності 12/45 кількість слів).  

АВМ у новелі відображає гендерну роль адресанта, що відтворено автором 

АМФ афективного внутрішнього монологу КМФ «роздум» і «динамічний опис» 

та афективним внутрішнім монологом-діалогом КМФ «динамічний опис».   

 

3.6.3. Гендерний аспект афективного внутрішнього мовлення підлітків 

Бенно та Марка в оповіданні Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-

Девідсоні» 

Сюжет оповідання «Я хотів би я померти на Харлей-Девідсоні»  відображає 

суспільство кінця XX століття, яке характеризується вільними стосунками, не 

обмеженими усталеними морально-етичними нормами поведінки. Вони 

розвиваються на тлі демократії, що яскраво відображається  на художньому 

втіленні ВМ персонажів твору. 

 Сюжетна лінія твору розгортається у своєрідному афективному 

двоособовому внутрішньому монолозі-діалозі підлітків Бенно і Марка. На 

підставі внутрішнього мовлення цих хлопців вимальовуються гендерні портрети 

юнаків. У зв’язку з певними життєвими обставинами Марк відчуває себе самотнім. 

Його дитинство пройшло без материнського тепла й піклування, а батько 

виховував його занадто жорстко та суворо. Ці обставини вплинули на його 

сутність, які влучно відображаються його АВМ.  

Внутрішньомовленнєвий процес спілкування друзів відбувається після 

смерті Марка, і Бенно час від часу, звертаючись в уявній формі до приятеля, 

вражений слабкістю його життєвої позиції.  

Марк, усвідомлюючи свою маргінальність у шкільному колективі, не бажає 

встановлювати дружні стосунки із однокласниками. Апатичне ставлення  до 

соціуму визначає його життєве кредо, яке звучить надзвичайно безкомпромісно у 

вигляді інфінітивної конструкції з апозіопезисом (індекс 1), характеризуючи його 

слабкість: Ich hab zu wünschen aufgehört… [251, с. 21] (див. додаток Д). Цей 

життєвий принцип Марк підтверджує своєю слабкістю, відбитою у його 
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афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум» реченням із експресивним 

порядком слів (індекс 1), паузою хезитації (індекс 1) і емоційно-оцінними 

епітетами (індекс 3): Ganz einfach –  dass ich egoistisch [247, с. 277], unreif [247, с. 

1052] und leichtsinnig [247, с. 649] war [251, с. 37]. Ця еліптична структура містить  

перелік епітетів, якими суспільство у першу чергу наділяє дівчат, а для хлопців ці 

характеристики є незвичними. У такий спосіб автор акцентує увагу на фемінінних 

характеристиках хлопця.  

Так, підкреслюючи слабкість Марка, Бенно наголошує на тому, що не варто 

шукати причини смерті хлопця, оскільки в цьому винен тільки він один. Ця думка 

виражена гіперболічно (індекс 1), починаючи зі складнопідрядного речення, в 

якому фіксується інверсія (індекс 1) зі своїм потенціалом експресивності у 

афективному внутрішньому двоособовому монолозі-діалозі КМФ «роздум»: Selbst 

wenn du nach tausend Erklärungen suchst, keine wird etwas anderеs bringen          

[251, с.37].        

Марк запевняє товариша в тому, що прагнення зрозуміти його байдужість 

до життя, буде марним і безрезультатним. Це твердження оформлено переліком 

(індекс 1) із антитезою (індекс 1): Nur Ausreden, Lügen, Täuschungen, aber keine 

Gründe [251, с. 37].  

Марк не має  інтересу до самореалізації, оскільки відчуває спустошеність, 

яку суспільство асоціює швидше з проявом фемінінності. Складний 

психологічний стан юнака відображено ізоляцією (індекс 1): Nicht krank. Leer [251, 

с. 22]. Так зображено «внутрішню спустошеність», котра не припускає маскулінні 

прояви. 

Як один із можливих шляхів свого «існування», юнак розглядає можливість 

«втечі» від реального життя, у цьому проявляється його фемінінність − небажання 

протистояти життєвим негараздам, виражене автором апозіопезисом (індекс 1) у  

афективному внутрішньому монолозі КМФ «роздум»: … auf einer Harley Davidson 

möchte ich sterben [251, с. 28].  

Хлопець не просто захоплювався мотоциклами «Харлей Девідсон», а 

обожнював їх. Пристрасть Марка до цих машин показана автором завдяки 
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афективному внутрішньому монологу Бенно, вираженому КМФ «роздум» із 

окличним реченням (індекс 1) та антитезою (індекс 1), : Er liebte diese Maschinen 

nicht, er betete sie an! [251, с. 70]. 

Ідея мати мотоцикл цієї марки була сенсом його життя, мрією, яку він хотів 

здійснити: Er machte die Harley Davidson zum Sinn seines Lebens, lebte nur noch für 

sie [251, с. 84]. Ця синтаксична конструкція є розповідною, але контекст речення 

розповідну інтонацію експліцитно трансформує в окличну (індекс 1), 

обумовлюючи експресію. Його життя вибудовувалося навколо заповітної мрії, де 

не було потреби для виявлення мужності. 

І Бенно засуджує таку інертність друга,  демонструючи свою тверду 

життєву позицію, передану у афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ 

«роздум» риторичними питаннями (індекс 2): Aber wer hätte daraus schließen 

können, das es für ihn nichts gab, was das Leben sinnvoll machte? [251, с. 22];  Wer 

sollte das verstehen? [251, с. 22].  

Ніщо у житті Марка не викликало інтересу, тому Бенно реагує емоційно, що 

відбито у його афективному внутрішньому монолозі експресією граматичного 

паралелізму (індекс 1), яка підкреслює його небайдужість до життя: Die meisten 

Probleme interessierten ihn nicht, berührten ihn nicht wirklich [251, с. 22].  

Слабкість у поєднанні з нецікавістю вважається в суспільстві виявом 

фемінінності. Бенно бентежить таке апатичне ставлення приятеля до життя, яке 

ніхто не може пояснити, тому його непримиренність звучить емоційно, 

виокремлюючи твердість духу хлопця, передану експресивним потенціалом  

еліптичних речень (три еліпсиси − індекс 3), ізоляцією (індекс 1) та епіфорою 

(індекс 1): Ein Psychiater vielleicht. Ich nicht. Nein, der alte Benno nicht [251, с. 22].  

       Бенно наважується у афективному внутрішньому монолозі-діалозі КМФ 

«роздум» на рішучі узагальнення, піддаючи осуду слабкість Марка, підсилену 

емоційно-оцінним епітетом (індекс 1): So habe ich mir die einzige Erklärung 

zurechtgelegt, die mir möglich war [247, с. 300]. Entweder der Kerl ist verrückt  − oder 

er macht sich über dich lustig [251, с. 22]. У останньому реченні паузою (індекс 1) 
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позначено протиставлення (індекс 1) між двома різними тлумаченнями ситуації, 

що пунктуаційно відображено тире. 

Однак, епізод зображення захисту Марком дівчини Бранки, на котру напали 

скіни, демонструє маскулінність Марка та фемінінність Бенно. Цей інцидент 

підтверджує думку про те, що людина не може перебувати весь час у спокійному 

руслі розміреного життя. Повсякденність рано чи пізно переривається стресовими 

ситуаціями, які примушують особу прийняти  миттєве та кардинально 

продуктивне рішення. Неординарні обставини збуджують нереалізований 

потенціал індивіда: волі, стійкості, терплячості, наполегливості та сили і 

обумовлюють розкриття особистості в незвичному для неї форматі [47, с. 292].  

Так, прогулюючись по місту, приятелі почули крики й побачили Бранку, 

свою однокласницю. Вона стояла в оточенні скінів, один з яких тримав її за 

волосся, а його подруга її била. Бенно захотів визволити дівчину з цього пекла, 

але його боязкість не дозволила йому це зробити, що відображено афективним 

внутрішнім монологом КМФ «повідомлення»: Impulsiv wollte ich mich auf das 

Mädchen stürzen, es zurückreißen, doch im gleichen Augenblick hielt mich etwas ab 

[251, с. 24].  У цьому реченні друга частина відзначена експресією, (індекс 1) 

посиленою часткою, doch (індекс 0,5), оскільки  наголошується на діях Бенно, які 

він би мав здійснити, але його страх не дозволив виконати власний намір. Не 

приховуючи боягузтва й переляку, він коментує свою невідповідну реакцію у 

формі коротких речень з граматичним паралелізмом (індекс 1): Ich war zu feig, ich 

fürchtete mich [251, с. 24]. Розпач від цього ганебного стану сигналізовано 

еліптичною структурою (індекс 1): Keinen Schritt näher [251, с. 24]. 

Юнак відчував злість, безпорадність, адже він лише міг благати подумки, 

щоб припинилися удари, спрямовані на Бранку. Завдяки Марку цей жах було 

припинено, про що Бенно повідомляє окличним реченням (індекс 1): Sie hörten 

auf! [251, с. 26].  

На противагу Бенно, котрий за таких екстраординарних обставин, 

продемонстрував лише панічний страх, Марк не розгубився й мужньо зупинив 

бійку, не піднімаючи  шуму. Бенно був здивований умілою поведінкою Марка і 
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впливом його дій на оточуючих: Es war absolut still [251, с. 26], що гіперболічно 

сформульовано в афективному внутрішньому монолозі КМФ «повідомлення» 

завдяки вживанню підсилювального прикметника в короткій формі absolut   

(індекс 1). 

Відчайдушне геройство Марка дало йому повагу та пошану, рейтинг його 

авторитету серед однокласників стрімко пішов угору. А втім, Марк не вважав свій  

вчинок геройським, тому що його життєва позиція мала фемінінні прояви. Цю 

думку підліток висловлює у афективному внутрішньому двоособовому монолозі-

діалозі КМФ «роздум» питальними реченнями у формі еліпсису та короткого 

речення, підсиленою часткою denn: Held? (еліпсис + риторичне питання = індекс 

2); Was soll denn das? [251, с. 26] (риторичне питання + частка = 1,5). Свою 

незгоду він підсилює також реченнями із граматичним паралелізмом (індекс 1) : 

Nein, ich war nie ein Held. Ich hab nur nicht nachgedacht [251, с. 26], де на 

імпульсивності свого вчинку він наголошує обмежувальною часткою nur     

(індекс 0,5).  

 Фемінінність Марка виявляється у байдужості до можливого побиття його 

скінами: Hätten mich die Skins verprügelt – was hätte es mir schon ausgemacht? [251, 

с. 26]. У цьому риторичному питанні (індекс 1) його частини оформлені у єдину 

складнопідрядну структуру і з’єднанні тире (індекс 1). Це тире позначає паузу 

хезитації (індекс 1), необхідної підліткові для осмислення ним наслідків можливої 

бійки із скінами. Але якщо Марк і був би побитий скінами, то все одно цей факт 

його зовсім не засмучував.  

Необхідно зазначити, що мисленнєвий процес Марка відображує і прояви  

маскулінності, коли він надає оцінку своєму життєвому шляху вже після того, як 

покінчив життя самогубством. Так, підліток у афективному внутрішньому  

двоособовому монолозі-діалозі КМФ «роздум» рішуче засуджує свою хибну 

позицію, уживаючи при цьому оцінну лексему (індекс 1): Was ich getan habe, war 

falsch. Eine Dummheit [251, с. 39]. 

Марк із відчуттям спокутування провини уявляє ситуацію, яка б надала 

йому шанс повернутися до життя. У такому випадку його життєвим принципом 



 168 

стала б ідея осмисленого, відповідального існування. Ця його думка висловлена в 

афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум» підрядним реченням 

умови з кон’юнктивом, посилена частками noch та so (індекс 2,5) : Hätte ich noch 

einmal die Möglichkeit zu leben, würde ich nicht mehr so gedankenlos, so 

verantwortungslos sein [251, с. 39]. Його легковажність автор окреслює 

синонімічним повтором (індекс 1), засуджуючи інертність протагоніста. 

Отже, ірреальне бажання повернутися до життя й цінувати його у Марка 

провокує маскулінну реакцію, виражену окличним реченням з експресивним 

порядком слів (індекс 2): Nie mehr würde ich mein Leben wegwerfen! [251, с. 39], у 

якому заперечення стоїть на першому місці в реченні, виокремлюючи нездійснене 

бажання підлітка, що вказує на логічний наголос (індекс 0,5). 

Таким чином, на тлі нарощування емоційного вибуху у АВМ підлітків 

Бенно і Марка фіксується прояв мужності або слабкості як їх гендерна 

характеристика. Відмінним є те, що гендерний образ Марка подається автором не 

тільки завдяки  його особистому АВМ, а ще й за допомогою АВМ Бенно, котрий 

у своєму афективному  внутрішньомовленнєвому процесі викриває свої слабкі і 

сильні риси та свого друга.  

Отже, фемінінність Бенно виражена експресивними мовностилістичними  

засобами із інтенсивністю ~ 0,2 (переважають еліпсис та окличні речення) (сума 

індексів експресивності 5/кількість слів 26), а маскулінність ~  0,3 (сума індексів 

експресивності 16/кількість слів 62) (найвища частотність еліпсу).  

Інтенсивність експресивних мовностилістичних засобів (превалює еліпсис), 

що вплинули на формування фемінінної  характеристики Марка дорівнює ~ 0,3 

(сума індексів експресивності 21/кількість слів 70), а маскулінність відображена 

переважно експресією еліпсису та риторичних питань із показником  

інтенсивності ~ 0,2 (сума індексів експресивності 9/кількість слів 37). 

 АВМ при виявленні гендерної характеристики репрезентовано афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум» і «повідомлення», афективним 

внутрішнім монологом-діалогом із КМФ «роздум», афективним внутрішнім 

двоособовим монологом-діалогом із КМФ «роздум».  
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3.6.4. Вияв гендерного аспекту афективного внутрішнього мовлення 

Фелікса  Круля у романі Т. Манна «Сповідь авантюриста Фелікса Круля» 

Томас Манн є одним із небагатьох письменників XX століття, які мають 

імідж неперевершеного майстра художнього слова [186, с. 6].  

Гендерний образ  головного персонажа у творі Т. Манна «Сповідь 

авантюриста Фелікса Круля» відображає егоцентричне світоспоглядання, 

спрямоване на максимальну реалізацію власних інтересів і бажань, про що він 

розповідає особисто у своєму АВМ [219, с. 179].  

Ще дитиною Феліксу вдавалося на свій розсуд регулювати процес подій, 

спрямовуючи їх у необхідне для нього русло. Коли він не мав наміру йти до 

школи, то видавав себе за хворого, й це виходило у нього бездоганно. Це 

настільки його захоплювало, що афективний внутрішній монолог із КМФ 

«pоздум» свідчить про стан позитивного афекту адресанта, відбиваючи цей 

тріумф у вигляді експресивних довгих конструкцій, побудованих за допомогою 

складних речень із великою кількістю складових і підсилених двома 

фразеологізмами (індекс 2) часткою ja (індекс 0,5) та двома частками nur (індекс 

1): Vielleicht war es kalt an einem solchen Morgen, und ich brauchte meinen Körper 

nur ein paar Minuten lang bei entfernter Decke der Zimmertemperatur auszusetzen, ja 

brauchte mich eigentlich nur ein wenig gehenzulassen und abzuspannen, um den 

eindrucksvollsten Anfall von Schüttelfrost [247, с. 901] und Zähneklappern [247, с. 

584] herbeizuführen. Ich stellte fest, daß meine Fingernägel eine bläuliche Färbung 

zeіgten [249, с. 35] [247, с. 200] (див. додаток Д). У останньому реченні епітет 

bläuliche набуває емоційного забарвлення, формуючи експресію (індекс 1), 

оскільки виокремлює жахливий вигляд нігтів (як у мерця), який міг надати їм 

Фелікс, щоб переконати всіх у своїй тяжкій хворобі.  

Талант перевтілення викликав хвилювання, вираження якого підсилено у 

АВМ Фелікса експресією антитези (індекс 1) та емоцінно-оцінного епітету (індекс 

1) [247, с. 152]: Die Kühnheit meiner Lage ergrifft mein Herz und meinen Magen mit 

banger Erregung [249, с. 35].  
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Отже, Фелікс, виявляючи небажання робити те, що йому не до вподоби, 

майстерно застосовує мімікрію з метою уникнення труднощів, і в цьому 

вбачається його слабкість, але водночас розвитку набуває його авантюристська  

сутність.  

Як зазначає М. П. Брандес, уживання довгих структур у внутрішньому 

монолозі протагоніста Фелікса свідчить про експресивність його вимовляння, що 

є якнайвлучнішим знаряддям здійснення його авантюристських задумів               

[27, с. 303].  

Мовленню Фелікса Круля притаманний пишномовний стиль, що не 

відповідає його соціальному статусу недостатньо освіченої особи, адже він є 

простим слугою. У такий спосіб АВМ протагоніста характеризується наявністю 

не тільки нормативного, експресивного, а й функціонального компонентів 

стилістичного значення, що наділяє його довгі синтаксичні структури високим 

індексом 3.  

Поведінковий стереотип та ошукування інших надавали Феліксу 

можливість реалізувати власні життєві плани [202, с. 688-689]. Цю думку 

підтверджує факт симуляції епілепсії перед військовою комісією.  

Круль, зображуючи із себе хворого на епілепсію, настільки вправно та 

переконливо зумів довести свою непридатність для служби в армії, що всі 

присутні були шоковані хворобливим станом парубка. Цей випадок у 

афективному внутрішньому монолозі із КМФ «роздум» відображений довгою 

експресивною структурою, яка наділяється високим індексом 3 і додатково 

індексом експресивності 5 (два емоційно-оцінних епітети, перелік з антитезою, 

експресивні образні дієслова): 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 [247, с. 392] Kraft verkniff, das entgegengesetzte 

aber so unmäßig er erweiterte, dass mich das deutliche und fürchterliche [247, с. 392] 

Gefühl ankam, der Apfel müsse herausspringen, und das hätte er immerhin tun mögen − 
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mochte er doch! [249, с. 97]. Це окличне речення (індекс 1), ускладнене 

розгалудженою системою підрядних речень, а також парцеляцією (індекс 1) з 

підсилювальними частками doch та so (індекс 1), що відокремлюється за 

допомогою тире від усієї синтаксичної структури: − mochte er doch! як 

уособлення протиставлення умовного і дійсного способів.  

Крулю вдалося власними зусиллями вправно зобразити ймовірні прояви 

жахливості епілептичного стану, використовуючи при цьому всі можливі гримаси. 

Експресію цього видовища передано автором складним реченням (високий індекс 

3) з метафорою (індекс 1), емоційно-оцінним епітетом (індекс 1), переліком із 

узагальненням (індекс 1), та парантезою (індекс 1) із емоційним компонентом 

стилістичного значення (індекс 1): Die Abenteurer meiner Züge im einzelnen 

durchzunehmen, die gräulichen Stellungen eingehend abzuschildern, in welche mein 

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

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

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

weitläufiges Unternehmen [249, с. 98]. 

Один із проявів слабкостей Фелікса Круля − невгамовна пристрасть до 

жінок, яка виступає каталізатором вияву його філософії пристосуванця. Кожна 

його нова жінка – це лише наступна сходинка для подолання власних життєвих 

негараздів і покращення власного соціального статусу.  

Повідомляючи про свої стосунки  із представницями жіночої статті, він 

зізнається у нещирості таких відносин, що відбивається у афективному 

внутрішньому монолозі КМФ «pоздум», емоційний тон якого розкриває 

авантюристську любовну ідеологію Фелікса завдяки епіфорі (індекс 1), парній 

сполуці (індекс 1), варійованому повтору (індекс 1) й метафоричному вислову 

(індекс 1) у реченні, ускладненому підрядними реченнями (високий індекс 3): Sie 

sprechen zusammen in der gewöhnlichen Sprache über dies und jenes, aber sowohl 

dies wie jenes ist Lüge, ebenso auch die gewöhnliche Sprache, und darum sind ihre 

Münder beim Sprechen leicht lügenhaft verzogen und ihre Augen voll süßer Lüge [249, 

с. 348] [248, с. 195]. 
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Маючи привабливий вигляд і вміння поводитись галантно із заможними 

жінками, персонаж не втрачає жодного шансу максимально здобути від цих 

стосунків користь і, врешті-решт, він досягає надзвичайного успіху. 

Експресивність афективного внутрішнього монологу КМФ «роздум» 

репрезентується складним розгалудженим реченням, відзначеним високим стилем 

(індекс 3) із парантезою (індекс 1),  частками ja, denn, noch (індекс 1,5), 

варійованим повтором (індекс 1), образною лексикою (індекс 1): Mein heimlicher 

Reichtum − denn als solcher wollten meine im Traum erhaschten Rücklagen mir 

erscheinen − machte diese Tracht, nebst dem Dienst, den ich darin versah, zu einer 

Vorspiegelung, einer bloßen Bewährung meines „Kostümkopfes“; ja wenn ich mich 

später mit verblendendem Erfolge für weniger aus, und es ist noch die Frage, welchem 

Truge ich mehr innere Erheiterung, mehr Freude am Verzaubert-Märchenhaften 

abgewann [249, с. 177]. 

Таким чином, відмінною рисою протагоніста є авантюризм, підґрунтям 

якого виступає його вміле пристосування, що робить виразною його слабкість, 

оскільки змодельовані ним життєві ситуації не вимагають від нього прояву 

маскулінності [190, с. 174]. Авантюрна мораль пронизує мислення персонажа, і є 

провідним вектором у здійсненні його кар’єрного росту [232, с. 292-293].  

Соціальний статус Круля, слуги, пристосуванця, віддзеркалює та визначає 

його сутність: з одного боку, той факт, що Фелікс при виконанні своїх службових 

обов’язків має змогу «поглинати» культурне середовище багатих та вихованих 

людей, безперечно, сприяє його особистісному вдосконаленню (володіння 

етикетом спілкування і витонченими манерами поведінки). З іншого боку, його 

недостатній освітній рівень не дозволяє йому реалізуватися повною мірою та 

зайняти вищий щабель у суспільстві, що штовхає Круля на авантюру – ідею 

перевтілення у багату й знатну особу, що відображено афективним внутрішнім 

монологом із КМФ «роздум»: 

1. … ich hörte die Anrede zum ersten Mal aus seinem Munde, und der Gedanke 

an den Ausgleich von Sein und Schein, den das Leben mir gewähren, an den Schein, 

den es dem Sein gebührend hinzufügen wollte, überrieselte mich mit Freude. 2. Wie 
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doch das erfinderische Leben die Träume unserer Kindheit zu verwirklichen - sie 

gleichsam aus Nebelzustand in den der Festigkeit zu überführen weiβ! 3. Hatte ich die 

Reize des Inkognitos, die ich jetzt kostete, indem ich noch eine kleine Weile mein 

dienendes Handwerk weiterbetrieb, nicht phantasieweise schon als Knabe 

vorweggenommen, ohne daβ sonst irgend jemand von meiner Prinzlichkeit eine Ahnung 

hatte? 4. Ein so lustiges wie süβes Kinderspiel. 5. Jetzt war es Wirklichkeit geworden in 

dem Maβe, bis zu dem Grade, daβ ich für eine Frist, über die hinauszusorgen ich mich 

weigerte, nämlich für ein Jahr, den Adelsbrief eines Markgrafen sozusagen in der 

Tasсhe hatte, – ein köstliches Bewuβtsein, das ich wie einst vom Augenblick des 

Erwachens an durch den Tag trug, wiederum ohne daβ meine Umgebung, das Haus, in 

dem ich den blaubefrackten Bediensteten spielte, sich dessen im geringsten versah   

[249, с. 240].  

Цей епізод  якнайкраще відбиває цілий спектр емоцій Фелікса Круля – 

слуги, якому було запропоновано прийняти нове амплуа і стати маркізом де 

Веноста.  

Перше речення уривку демонструє відповідну реакцію Круля, відбиту 

автором парною сполукою та варійованим повтором (індекс 2) у міркуваннях 

протагоніста. До того ж, у цьому реченні експресію відображає і варійований 

повтор (індекс 1) – von Sein und Schein, den Schein, dem Sein. Речення 1 

експліцитно пов’язане з реченнями 2, 3, 4, 5, що демонструють стан адресанта, 

котрого переповнюють «солодкі» почуття від ідеї Вености стати його двійником. 

 Речення 2 має експресивний порядок слів, в якому метафора (індекс 1) і 

підсилювальна частка doch (індекс 0,5) розкривають думку про здійснення 

дитячих мрій, що приводить Круля у стан ейфорії. Цю внутрішню реакцію 

персонажа репрезентовано у вигляді окличного речення (індекс 1).  

У реченні 3 розгортаються міркування Круля про нагоду перевтілитися у 

принца. У результаті, протагоніст вдається до порівняння (індекс 1) als Knabe у 

риторичному  питанні (індекс 1) з підсилювальною часткою noch (індекс 0,5).  

Речення 4 – номінативне, еліптичне (індекс 1) із порівнянням (індекс 1) wie 

süβes Kinderspiel, у якому фіксується емоційно-оцінний епітет süβ (індекс 1) [247, 
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с. 985].  Речення 5 – складне розгалужене (високий індекс 3) з парантезом (індекс 

1), а також емоційно-оцінним епітетом (індекс 1) köstlich [247, с. 615].  

За твердженням М.П. Брандес, парантеза − найулюбленіший прийом           

Т. Манна. Дослідниця довела, що парантеза – ознака індивідуального стилю          

цього письменника, оскільки цей прийом демонструє своєрідність й 

неповторність письменника й є найуживанішим у творі «Сповідь авантюриста 

Фелікса Круля» [27, с. 319]. Слід зазначити, що речення 2, 3 мають наявність 

специфічної синтаксичної побудови – підрядне речення відіграє роль головного, 

вказуючи на маркер «побутове» (індекс 2). 

Привертає увагу те, що Фелікс Круль намагається висловлюватись 

лексикою елітних верств суспільства, але його неосвіченість чинить перепони, і 

думки не набувають форми бездоганності, а, навпаки, за своєю синтаксичною 

структурою громіздкі, заплутані, що характерно для жіночої моделі комунікації. 

Таке конструювання речень, яке не відповідає нормативному синтаксису, 

зумовлює експресивне забарвлення й водночас вибудовує динамічний діапазон  

вираження АВМ [95, с. 188].  

Таким чином, АВМ Фелікса Круля ідентифікує його сутність – варіювання  

життєвими ролями заради власного достатку та блискучої кар’єри. Цієї мети він 

досягає завдяки своєму життєвому кредо – пристосуванню, акторському вмінню 

приймати необхідний образ, який викриває слабкість, затьмарюючи сильні прояви 

характеру протагоніста [233, с. 519]. 

Отже, наростання емоційної напруги протагоніста відтворене афективним 

внутрішнім монологом із КМФ «роздум», експресивний потенціал якого 

сформований складними розгалудженими реченнями, ускладненими підрядними 

реченнями та парантезою із інтенсивностю експресивності ~ 0.2 (загальна сума 

індексів експресивності 75/475 кількість слів).  
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3.6.5. Гендерний образ афективного внутрішнього мовлення Дідеріха 

Геслінга за романом Г. Манна «Вірнопідданий»  

Генріх Манн критично відобразив представника буржуазного класу у 

головному персонажі твору «Вірнопідданий» – Дідеріха Геслінга. У ньому 

втілено пруського буржуа, котрий виявляє рабську відданість кайзеру   

Вільгельму II [201, с. 215].  

Особисте плазування протагоніста перед владою настільки неосяжне, що 

відбито в афективному внутрішньому монолозі КМФ «динамічний опис» 

піднесено і патетично експресивними синтаксичними засобами: Auf dem Pferd dort, 

unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen steinern und blitzend ritt die 

Macht!  Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen! [250, с. 32] (див. 

додаток Д). У цих двох окличних реченнях (індекс 2) метонімія (індекс 1) die 

Macht виступає анадиплозисом (індекс 1); парна сполука steinern und blitzend 

(індекс 1) і метафора (індекс 1) deren Hufe wir küssen увиразнюють культове 

значення влади для вірнопідданих.  

Адресант переліком (індекс 1) у окличному реченні (індекс 1) з пролепсою 

(індекс 1) та метафорою (індекс 1) підкреслює могутність влади, наголошуючи на 

її всесильності: Die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht! [250, с. 32].  

У афективному внутрішньому монолозі із КМФ «динамічний опис» 

персонального оповідача виокремлюється ідея про рабське плазування 

вірнопідданих громадян перед владою, виголошена ним у формі окличного 

речення (індекс 1) з пролепсою (індекс 1), репрезентує сліпу любов до влади: 

Gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben! [250, с. 32]. 

Покору до влади громадяни мають у крові, що відтворено з пафосом за 

допомогою пролепси (індекс 1) та метафоричного вислову (індекс 1), 

оформленого у окличну структуру (індекс 1): Die wir im Blut haben, weil wir die 

Unterwerfung darin haben! [250, с. 32].  

Однак, у окличному реченні (індекс 1) з синонімічним повтором (індекс 1): 

Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie 

ausgespuckt hat! [250, с. 32] автором позначено тривіальну дію завдяки 
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нейтральному маркуванню дієслова ausspucken [250, с. 141]. Це призвело до 

порушення  стилів: високий стиль змінюється нейтральним, тому зазначене 

речення отримує найвищий індекс інтенсивності експресивності 4. Цей прийом на 

контрасті стилів репрезентує мізерну роль вірнопідданих громадян перед владою, 

на чому  акцентує афективний внутрішній монолог протагоніста, виражений КМФ 

«роздум».  

Кожна окрема особистість − ніщо, проте своєю масою, яка утворює різні 

інституції (поданими у реченні переліком (індекс 7)), піднімається вгору, там де 

знаходиться сама влада, зображена парною сполукою (індекс 1), виступаючи 

лейтмотивом у окличному реченні (індекс 1): Jeder einzelne ein Nichts, steigen wir 

in gegliederten Massen als Neuteutonen, als Militär, Beamtentum, Kirche und 

Wissenschaft, als Wirtschaftsorganisation und Machtverbände kegelförmig hinan, bis 

dort oben, wo sie selbst steht, steinern und blitzend! [250, с. 32]. Попри всі негаразди 

і проблеми, що може створювати влада, протагоніст налаштований не зраджувати 

їй, тому його поклоніння кайзеру виявляє неосяжну відданість, що виражається 

експресією окличного речення (індекс 1) із епіфорою (індекс 1), підсилювальними  

частками noch і denn (індекс 1), пролепсою (індекс 1) та апозіопезисом (індекс 1) 

у афективному внутрішньому монолозі з КМФ «роздум»: Leben in ihr, haben teil 

an ihr, unerbittlich gegen die, die ihr ferner sind, und triumphierend, noch wenn sie 

uns zerschmettert: denn so rechtfertigt sie unsere Liebe!… [250, с. 32-33].  

Обожнювання влади Дідеріхом Геслінгом відбито автором у його 

внурішньомовленнєвому процесі, доведеному до афекту, відображеного на тлі 

порушення стилів для якнайглибшого зображення віддаленості інтересів влади і 

народу, що продемонстровано трансформацією афективного внутрішнього 

монологу з КМФ «динамічний опис» у афективний внутрішній монолог із КМФ 

«роздум».  

Покірність − це те, що повинно характеризувати людей, тобто бути їх 

слабкою рисою, фемінінністю, визначаючи головну сутність відносин між 

представниками вірнопідданих бюргерів і верхівкою кайзерської монархії. Отже, 

фемінінність Дідеріха Геслінга у його АВМ вибудувана експресивним 
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потенціалом переважно синтаксичних засобів – окличних речень із сумою 

індексів експресивності 35/кількість слів 125, що відповідає інтенсивності 

експресивності ~ 0,3.  

Таким чином, протагоністи малої і великої епічної жанрової форми 

австрійської та німецької літератури XX століття у процесі продукування АВМ 

виявляють гендерні характеристики. Емоції протагоністів відбиваються у їх 

внутрішньому промовлянні, відображеному афективним внутрішнім монологом, 

афективним внутрішнім монологом-діалогом, афективним внутрішнім 

двоособовим монологом-діалогом, що обумовлює вживання КМФ «роздум», 

«динамічний опис», «повідомлення».  

Так, у новелі А. Шніцлера, головний персонаж Густль при виголошенні 

АВМ демонструє фемінінність, виражену експресивними мовностилістичними 

засобами (переважає апозіопезис), інтенсивність експресивності яких складає ~ 

0,5, а маскулінність, відповідно, формується інтенсивністю експресивного 

потенціалу здебільшого апозіопезисних структур із показником ~ 0,2.  

У новелі А. Шніцлера «Панянка Ельза» експресивність мовностилістичних 

засобі в (найуживаніші еліптичні структури), що вибудовує прояв фемінінності, 

становить ~ 0,3, а її сильні риси відзначені експресиним потенціалом 

мовностилістичних засобів (найвища частотність вживання еліпсису) із 

інтенсивністю ~ 0,2.  

Протагоністи романів Генріха та Томаса Манна «Вірнопідданий» та 

«Сповідь авантюриста Фелікса Круля » Дідеріх Геслінг і Фелікс Круль 

репрезентують  ВМ у стані афекту, при якому виявляють лише фемінінні ознаки 

гендеру. Так, Дідеріх Геслінг виявляє рабську відданість кайзеру, а Фелікс Круль 

обирає своїм життєвим кредо позицію пристосуванця, що передбачає домінування 

фемінінних рис. Вираження фемінінності АВМ Фелікса Круля відзначено 

превалюванням  експресивних складних структур, ускладнених підрядними 

реченнями і парантезом із інтенсивністю експресивності ~ 0.2. Прояв фемінінних 

властивостей АВМ Дідеріха Геслінга виражений експресивним потенціалом 

окличних речень із інтенсивністю експресивності ~ 0.3. 
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У оповіданні Л. Земпера «Я хотів би померти на Харлей-Девідсоні» 

зображено АВМ Марка і Бенно, яке виявляє їхні гендерні характеристики. Так, 

фемінінність протагоністів відображається експресивним потенціалом мовних 

засобів, що продукують АВМ, інтенсивність яких становить, відповідно, ~ 0,3 для 

Марка (домінує еліпсис) та ~ 0,2 для Бенно (превалюють еліпсис та окличні 

речення). Маскулінність Марка відбивається  інтенсивністю експресивності ~ 0,2 

(найпоширеніші еліптичні речення та риторичні питання), а маскулінність Бенно  

відображена переважно еліптичними реченнями, інтенсивність експресивності 

яких становить ~ 0,3. 

 Підсумовуючи, необхідно зазначити, що новела початку ХХ століття, 

епохи зародження модернізму, характеризується високим та середнім 

показниками  інтенсивності експресивності мовностилістичних засобів, що 

відбивають гендерний портрет протагоніста у  його ВМ при виявленні 

найпотужнішої емоції – афекту.   
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Висновки до розділу 3 

1.  На противагу початку, кінець ХХ століття, період постмодернізму, 

характеризується тяжінням до розміреної епічної жанрової форми, зокрема 

оповідання. Адже однією з основних домінантних характеристик соціальних 

відносин кінця  ХХ століття є демократичність, яка, безперечно,  вплинула на 

зображення внутрішнього світу протагоніста, його міркувань і світосприймання, 

що відобразилося на ступені інтенсивності експресивності тексту.  

2. Інтенсивність експресивності мовностилістичних засобів ВМ 

протагоністів оповідання періоду постмодернізму характеризується середньою 

інтенсивністю експресивності вираження АВМ (0,2 та 0,3), що досягається 

переважно експресивними синтаксичними засобами у формі еліптичних, 

окличних речень та риторичних питань.   

3. У процесі продукування протагоністом ВМ у стані афекту 

виокремлюються його гендерні характеристики. Емоціогенна обстановка сприяє 

домінуванню у персонажів такої великої епічної форми, як роману, тих чи інших 

гендерних ознак, відображених здебільшого експресивними синтаксичними 

стилістичними засобами: окличними реченнями, складними розгалуженими 

структурами, ускладненими підрядними реченнями і парантезом. Такі малі  епічні  

форми, як новела та оповідання, детерміновані експресивним потенціалом з 

найвищою частотністю вживання синтаксичних засобів – апозіопезису, еліпсису 

та окличних речень. 

4.  Вивчення експресивності мовностилістичних засобів, які увиразнюють 

маскулінні чи фемінінні риси у АВМ протагоністів довело, що новела початку ХХ 

століття, епохи  модернізму, демонструє середню (0,2 і 0,3) та високу (0,5) 

інтенсивність експресивності вираження АВМ, порівняно із середньою (0,2; 0,3) 

інтенсивністю  експресивності прояву АВМ у протагоністів малої та великої 

епічної жанрової форми періоду модернізму та постмодернізму. 

5. У досліджуваних творах АВМ у процесі виокремлення гендерних ролей 

протагоністів відображено афективним внутрішнім монологом, афективним 

внутрішнім монологом-діалогом, афективним внутрішнім двоособовим 
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монологом-діалогом, що обумовлено вживанням КМФ «роздум», «динамічний 

опис», «повідомлення». 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ   

1. ВМ – це внутрішньомовленнєва форма вербалізації, сформована 

емоційними властивостями мовця внаслідок мисленнєвої діяльності. ВМ – 

невиголошене мовлення, у процесі якого адресант формує й формулює думки, 

що характеризуються комунікативною, впливово-вольовою, пізнавальною 

функціями.   

2. ВМ відбиває 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 обумовлює 

редукцію фонетичних засобів, предикативність, аглютинацію, як засіб 

утворення злитих лексем, оказіоналізмів, синтаксичну згорнутість, 

скороченість, інверсію порівняно із ЗМ. У результаті, ВМ характеризується 

індивідуальністю змісту, для якого процеси  «ретрансляції» та «розкодування» 

є персональними. 

3. 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 та потік свідомості відтворюються 1-ою 

та 2-ою особою однини та характеризуються автоадресованістю, 

автокомунікацією і діалогічністю. Зважаючи на ці характерні ознаки, внутрішній 
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монолог та потік свідомості здатні  найбільш повноцінно відобразити світогляд 

адресанта та його широкий діапазон емоційних коливань.  

4. 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.  

5. 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». 

6. АВМ у художній німецькомовній прозі ХХ століття відображено в малій і 

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

і постмодернізму. Установлено, що АВМ у досліджуваних творах представлено в 

рамках 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 авторську модель, 

детерміновану як його особистісними характеристиками, так і соціальними 

факторами, що знаходять своє відображення в художньому тексті.  

7. Методи і методики антропоцентричної парадигми надали 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 та домінантних 

рис гендерних характеристик у процесі продукування персонажем АВМ. 

8. АВМ вивчалося відповідно до композиційної структури досліджуваних 

художніх творів на основі експресивного потенціалу лексичних стилістичних, 

лексико-граматичних стилістичних, синтаксичних стилістичних засобів. Доведено, 

що імпресіоністська новела відзначена середньою (0,3) і високою (0,4; 0,5) 

інтенсивністю експресивності вираження АВМ, відбитого 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 експресивним навантаженням лексичних та 

синтаксичних стилістичних засобів, найпоширенішими з яких є емоційно-оцінні 

епітети, метафора, епіфора, антитеза, апозіопезис, риторичні питання, еліптичні та 

окличні речення.  

9. У АВМ персонажів малої та великої прози домінують ті чи інші гендерні 

ознаки, відображені переважно експресивним потенціалом синтаксичних 

стилістичних засобів у формі апозіопезису, еліптичних і окличних речень, 

риторичних питань, складних структур, ускладнених підрядними реченнями та 

парантезом. Вивчення цих експресивних мовних засобів АВМ свідчить про те, що 

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 

вираження АВМ при виявленні гендерної специфіки персонажів періоду 

постмодернізму. 

10. Роман та оповідання тяжіють до розміреної форми викладу, тому що 

характеризуються уповільненою динамікою, в якій унеможливлюється реалізація 

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

фабула  виокремлюється драматизмом, здатним найбільш ефективно відобразити 

весь спектр емоцій. Цей жанр надає найбільше прикладів АВМ, оскільки 

новелістична жанрова форма якнайвлучніше відбиває психологічний стан 
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протагоніста. Новела початку ХХ століття періоду модернізму репрезентує 

найповнішу реалізацію АВМ як літературно-художнього прийому для 

відображення драматичної тональності внутрішньомовленнєвої діяльності 

адресанта в стані афекту. 

Перспективу подальших розвідок стосовно дослідженої проблематики 

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

на основі інших мов. 
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АВМ У НОВЕЛІ А.ШНІЦЛЕРА «ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТЛЬ» 

АВМ у зав`язці новели

лексичні стилістичні засоби

Ich muß auf die Uhr schauen…schickt sich wahrscheinlich nicht in 

einem so ernsten Konzert 1 1

Wenn’s einer sieht, so paßt er gerade so wenig auf, wie ich, und vor 

dem brauch’ ich mich nicht zu genieren… 2 1

Ein braver Kerl, der Kopetzky! 1 1 1

Der einzige, auf den man sich verlassen kann… 1 1

Der neben mir klatscht wie verrückt 1

Ich möcht’ mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleich’n, 

aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht stör’ 4 1

„ Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind!“hat 

neulich die Steffi gesagt… 1 1

…denen merkt man´s aber gar nicht an – besonders die Frau… so 

blond, bildhübsch die Figur… 1 1 3 1

Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben… 1 1

Kein Wort deutsch hat sie verstanden, aber das war auch nicht 

notwendig… hab´ gar nichts zu reden brauchen!... 1 1 2

Аber es ist merkwürdig: die Frauenzimmer erhalten sich länger jung 1

Es ist doch keine was wert… 1 1

Ich möcht´ Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, 

sonst stell´ ich Sie mir nachher im Foyer! 2 1 1

Geld wie Mist 1 1

… um jeden Kreuzer muß man extra betteln 1 1

Лексико-граматичні стилістичні засоби

Solche Sachen  gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat 

auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann 1 1

Also Geduld, Geduld! 1 1

Lang´ war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalt´ ich 

mich immer, auch wenn´s langweilig ist 3 1

Es ist sehr erhebend – sicher! Bravo! Bravo!... 3 2 1 1

Bravo! Bravo! 2 2 1

Bravo! Bravo! 2 2 1

Orgel auch?... Orgel hab´ ich sehr gern… 1 1 1 2 1  
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Wunderschön, da kann man gar nichts sagen. Wunderschön !  1 1 1

O Steffi, Steffi, Steffi! 1 1 1

Vielleicht ist es sehr schön, und ich bin nur nicht in der Laune. 

Woher sollt´mir auch die Laune kommen? 1 1 1 0,5

Der Kopetzky hat’s gut, der sitzt jetzt längst im Wirtshaus und raucht 

seine Virginia!.. 2 1 1 1

Wunderschön ist´s g´wesen, werd´ ich dem Kopetzky sagen. 3

… ich in das blöde Konzert hab´ geh´n müssen… 2 1 2 1

Werd´ ich ihn heut´ im Kaffehaus treffen? 2 1

Ah, ich hab´ gar keine Lust, ins Kaffeehaus zu geh´n 2 1 1

Синтаксичні стилістичні засоби

Was ist es denn eigentlich? 1 0,5

Noch immer nicht aus? 1 0,5

Ja, was ist denn? 1 0,5

Ich bin´s halt nicht gewohnt… Wenn ich denke,  daß ich hergekommen 

bin, um mich zu zerstreuen… 1 1

Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans Heiraten denken soll? 1 1

Ob das lauter anständie Mädeln sind, alle hundert?... 1 1 1

Elegante Person…ob das echte Brillanten sind? Di da ist nett!.. 1 1 2

Wie sie mich anschaut! 1 1

Das erstemal hat´s  mich doch ein bißl aufgeregt… Nicht, daß g´habt 

hätt´; aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher… 3 2 0,5

Und doch, nichts ist mir g´scheh´n!.. 2 1 1 0,5

Freilich – ob er damals schon so viel können hat… 1 1

Das Wichtigste ist: kaltes Blut 1 1

Sicher hätt´ er sich´s nicht getraut, wenn er nicht Champgner 

getrunken hätt´ vorher… 2 1

So eine Frechheit! 1 1

Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert… 1 0,5

Відбиття АВМ у кульмінації новели

Ist das Gedränge! 1

Nur ein bissel Geduld! So! 2 1 1

Warum drängt denn der Idiot hinter mir? 2 1 0,5

Ah, da heiβt’ s rabiat sein … 2 1 1

Das werd’ ich ihm abgewöhnen… Lassen wir die Leut’ lieber 

vorbeipassieren … Keine Ahnung hab’ ich, wer das ist…  3 3

Warten wir lieber noch ein bissel…  Der Dicke da verstellt einem 

schier die ganze Garderobe… 1 0,5

Ah, ein älterer Herr!.. 1 1 1

Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe!.. 1 1 1

Wer grüßt mich denn dort von drüben? 1 0,5

Ob der Blödist meine Nummer nehmen möchte´? 1 1 1 1

Oh, ein Major von Fünfundneunzig… Sehr liebenswürdig hat er 

gedankt… Bin doch nicht der einzige Offizier hier gewesen… 3 1 0,5  
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Was sagt? Ah, so ein Ton? 1 1 1 1

Ruhig! Na, Sie werden´s auch nicht versäumen! Das ist doch stark! Da 

hört sich doch alles auf! Das darf ich mir nicht gefallen lassen! Na, 

jetzt ist’s schon g’scheh’n! 5 6 1 2 1

Dem muß ich doch antworten… Das hätt´ ich nicht sagen sollen, ich 

war zu grob… 1 2 0,5

Den kenn’  ich ja! – 1 1 1

Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins 

Kaffeehaus kommt…Was macht denn der da?... Hat sicher auch eine 

Tochter oder so was bei der Singakademie… Ja, was ist denn das?... 

Ja, was macht er denn?... Mir scheint gar… ja, meiner Seel´, er hat 

den Griff von meinem Säbel in der Hand… Ja, ist der Kerl verrückt?... 2 3 7 2

Was sagt er da? Um Gottes willen, es hat’s doch keiner gehört? 

Was red’t er denn?; Bemerkt’s nur niemand, daβ er den Griff von 

meinem Säbel hält? 3 4 1 1,5

Er red’t ja zu mir! 1 1 0,5

Nein, er red’t ganz leise … Herrgott noch einmal… 1 2 1

Ja, warum laβt er denn meinen Säbelnet aus?... Ist nicht am End’ der 

Major hinter mir? … 2 2 0,5

… ich bring’ seine Hand vom Griff nicht weg … nur keinen Skandal 

jetzt! … 1 1 2 0,5

Um Gottes willen, nur kein´ Skandal –  – Was red´t er denn noch 

immer? 2 1 1 2 1

Ich müßt´ja den Säbel ziehen und ihn zusammen hauen –  –- Um 

Gottes willen, es hat´s doch niemand gehört?... 2 1 1 2 1

АВМ у розгортанні дії новели

Лексичні стилістичні засоби

Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr… 1 1 1

es klingt mir noch immer im Ohr… 1 1 1

… er hat ja den Griff nicht auslassen, und er ist zehnmal stärker als 

ich… er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen… 1 1 3 1

Ein Kraftmensch ist er, ein Jagendorfer… 1 1

… ich bin ja dagestanden wie angenagelt… 1 2 1

Und ich hab´ ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? 1 1 1

Und ich bin dagestanden und hab´ mir´s gefallen lassen, wie wenn 

mich einer vor den Kopf geschlagen hätt´! 3 1 1

… dummer Bub… 1 2

Dummer Bub − dummer Bub… 2 1 1

…ein elender Bäckermeister, so ein niederträchtiger 2 1

der stärkere Fäust´ hat… 1 1 1

…der verfluchte Hund! (високий індекс 3) 1 1

einmal ins Gesicht sagt 1

… Keine ruhige Minute  hätt´ ich mehr im Leben… 1 1 2

Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger fescher Mensch… 1 2 1

Selbstmord eines jungen Offiziers… 1 1

der Tod ist ja kein Kinderspiel… 1 1

…sie täten sich alle den Kopf zerbrechen… 1 2

Punktum und Streusand drauf! 1 1  
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Gott, was gibt´s diese Menschen! 1 1 1 1

…ein obdachloser Leutnant... 1 2

…ich bin jetzt sicher der einzige Mensch im Prater 1 1

… ich könnt´ mich ja in irgendein Beisl setzen, wo mich kein einziger 

Mensch kennt… 1 2 0,5

Jetzt heißt´s nur mehr, im letzten Moment sich anständig benehmen, 

ein Mann sein, ein Offizier sein, so daß der Oberst sagt: Er ist ein 

braver Kerl gewesen 1 1 0,5

wir werden ihm ein treues Angedenken bewahren!.. 1 1 2

Wie sie neulich in dem grünseidenen Schlafrock hereingekommen 

ist…den grünen Schlafrock wird´ ich auch nimmer seh´n… 2 2 2

…und die schöne breite Treppe in der Gußhausstraße werd´ ich auch 

nimmer seh´n… 2 2 2

…aber die Bäume sind beinah´ noch ganz kahl… 1 1 0,5

…die gute Luft… 1 2

Ach, das ist doch das einzige reelle Vergnügen… 1 1 1 0,5

Das wird heut ein schöner Tag− so ein rechter Frühlingstag… 2 1 1

Zähneklappern? 1 1

 Was ist denn das, daß ich auf einmal so ein blödes Herzklopfen 

krieg´? 1 1 0,5

es ist bitter, es ist bitter 2

…mir scheint, das drückt mir aufs Gehirn… 2 2

keine anständigen Frauen… 1 2

Aber ewig diese wie Menscher… (високий індекс 3) 1

…die muß doppelt so alt gewesen sein wie ich… 1 1 2

Jetzt wär´ ich am End´ schon verheiratet, ein liebes gutes Mädel 

…vielleicht die Anna, die hat mich so gern gehabt… 2 2 2

Der wird´s ordentlich in die Glieder fahren 1 1 1

wenn sie erfährt, was es mit für ein End´ genommen hat… 1 1 1

…hat auch nie Glück gehabt − und jetzt verliert sie noch den 

einzigen Bruder… 1 2 1

… ein so gescheites Mädel…… 1 2

ein so seelengutes Geschöpf… 1 1

…so wie ein Lump!  (високий індекс 3) 1 1 1

Zu fad ist es mir geworden, ja, das war das Ganze… 1 1 0,5

Wie ist mir denn das nur ausgerutscht? 1 1 1

…warum dem wird der Knopf aufgeht´n − der wird drauf 

kommen… 1 1 2 1

 Лексико-граматичні стилістичні засоби

Ja, aber irgendwas muß doch gescheh’n … Was soll denn 

gescheh’n ? …   … was heut’ abend gescheh’n ist ! 5 1 1 3 1 1

Wär’ so das Gescheiteste!...Das Gescheiteste? Das Gescheiteste? 1 1 2 1 1  
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es ist ja zu dumm, zu dumm! 1 1 1

Nein, es geht ja nicht, es geht ja nicht… 1 1

Nein, nein es geht ja nicht, es geht ja nicht… 1 1 1

... niemand hat  was gehört… niemand gehört hat 2 1

Nichts, nichts − es hat ja niemand was gehört…es weiß ja 

niemand...was…in dem Moment weiß niemand was… 4 2 1

Unsinn! Unsinn! Kein Mensch weiß was, kein Mensch weiß was! 3 2 1 1

Ich bin eigentlich ganz ruhig…  … werd’ ich ruhig sein, ganz ruhig… 

Ganz ruhig bin ich wieder … …und ich bin nicht der Mensch, der weiter 

den Rock trägt und den Säbe… 1 6 1

… Angst hast du− Angst 1 1 1

Es ist schrecklich, es ist schrecklich! 1 1

Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stund’ gewesen …und 

jetzt bin ich ein verlorener Mensch und muß mich totschießen … 1 1 1 1

Ja, ich ich weiß schon: sterben muß ich, darum ist es alles eins − 

sterben muß ich … ich muß sterben! 1 2 1

… ich bin ja gerannt wie nicht g’scheit … langsamer, langsamer, 

Gustl, versäumst nichts, hast gar nichts mehr zu tun − gar nichts 

mehr , aber absolut gar nichts mehr! − 1 1 1 2 0,5

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

Haus? aber was tu’ ich denn in 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 … 8 2 5 2 2 1,5

… so ein Mensch erzählt’s nicht weiter … überall wird er’s erzahlen … 

seine Frau weiß’s jetzt schon … morgen weiß es das ganze Kaffehaus 

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

Kassiererin − − 4 6 1 3

es gibt nichts anderes − für mich nicht, für mich nicht 1 1

Also, hast’s gehört, Gust!: − aus, aus, abgeschlossen mit dem Leben! 1 2 1 1

Drei …und ich soll mich um vier duellieren − nein, nicht duellieren − 

totschießen soll ich mich! 1 1 1 1 2

Es gibt nichts anderes … als meinen Revolver zu laden und … 

Komm’ nur zur Bessinung … es gibt nichts anderes… wenn du auch 

dein Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes! 1 1 4 1 1

Ehre verloren, alles verloren!... 1 1 1

Meiner Seel’, mir ist geradeso, als wenn ich einen Rausch hätt’! Haha! 

ein schöner Rausch! ein Mordrausch! ein  Selbstmordsrausch! 2 3 2 2

Ah, mir wär’ am liebsten, ich müßtgar nicht aufsteh’n − da 

einschlafen und nimmer aufwachen… 2 1 1 1 1

Jetzt könnt’ ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich 

überlegen … überlegen  muß ja alles werden …so ist es schon 

einmal im Leben… Also überlegen wir ... 1 4 1 1,5

… gescheh’n ist gescheh’n 2 1 1  
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Dummer Bub − dummer Bub … 1 1 1

… weil ein Bäckermeister mich einen dummen Buben genannt hat … 

… daß dir einer hat den Säbel zerbrechen wolllen und dich einen 

dummen Buben geheißen … 4 1

So ein Kerl kann sich auf offener Straße prügeln lassen, und es hat 

keine Folgen, und und unsereiner wird unter vier Augen insultiert und 

ist ein toter Mann … Und der Kerl lebt weiter, ruhig weiter, während 

ich − krepieren muß! (високий індекс 3) 2 1 1 1

Синтаксичні стилістичні засоби

Was, ich bin ja schon auf der Straße?; Wie bin ich denn da 

herausgekommen?; Wie schau’ ich denn aus? Wer ist denn das da 

drüben ? ;  Warum schau’n denn die zu mir herüber? 4 5 2,5

Ich bin ja verrückt!; So! 2 1 0,5

Überhaupt schon ganz leer… Ich hab’s gar nicht gemerkt… Aber ich 

hab’ ja nicht können… Ah, der da…Und nachher, wie er fortgegangen 

ist, war’s zu spät… So kühl ist es…ah, der Wind, der ist gut… 4 7 2 0,5

Wo ist denn mein Mantel?...; Wer hat mir denn geholfen?... 2 2 1

Um Gottes willen, hab’ ich geträumt?... ; Hat er das wirklich 

gesagt?... ; Wo ist er denn?... ; Um Gottes willen,es hat’s doch 

niemand gehört?...; Warum geh’ ich denn nicht hin und hau’ ihm den 

Schädel auseinander?...; Warum hab’ ich’s denn nicht gleich 

getan?...; Und ich hab’ ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen?... ; 

Ich werd’ ihn fragen… Fragen? 7 7 1 1 1,5

Ich muß ihn umbringen!... 1 1

Herrgott noch einmal, er kennt mich, er weiß,wer ich bin!... 1 1 1

Da geht er… Wenn ich noch ein Wort gesagt hätt’, hätt’ er mir wirklich 

den Säbel zerbrochen… Wenn’s ein Mensch gehört hätt’ , so müßt’ ich 

mich ja stande pede erschießen… 3 3 1

Mir sagt das einer!; Um Gottes willen, morgen seh’ ich ihn ja wieder! 1 2 1 1 0,5

Wenn ich lieber auf und davon fahren möcht’ − nach Amerika, wo mich 

niemand kennt…; In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heut’ 

abend gescheh’n ist… da kümmert sich kein Mensch drum…; Und in 

ein paar Jahren könnt’ man ja wieder zurück … nicht nach Wien 

natürlich … auch nicht nach Graz…aber aufs Gut könnt’ ich … und der 

Mama und dem Papa und der Klara möchts doch tausendmal lieber 

sein, wenn ich nur lebendig blieb’ … 6 8 1,5

War doch eine schöne Zeit … obzwar … die Gegend war trostlos und 

im Sommer zum verschmachten … an einen Nachmittag sind einmal 

drei vom Sonnenstich getroffen worden … auch der Korporal von 

meinem Zug − ein so verwendbarer Mensch …Nachmittag haben wir 

uns nackt aufs Bett hingelegt...; Einmall ist plötzlich der Wiesner zu 

mir hereingekommen... ich muß grad’ geträumt haben und steh’ auf 

und zieh’ den Säbel, der neben mir liegt … muß ausg’schaut haben … 3 9 1 0,5  
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Ja, meiner Seel’, vergessen tu’ ich’s jeden Moment…ist das schon je 

erhört worden, daß sich einer in ein paar Stunden eine Kugel durch’n 

Kopf jagen muß, und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar 

nichts mehr angeh’n? 5 1 1

АВМ у розв`язці новели
Da ist schon mein Kaffeehaus …  auskehren tun sie noch … Na, 

geh’n wir hinein … Setzen wir uns da zum Fenster… Er hat mir ja 

schon die Melange hingestellt … So den Vorhang zieh’ ich zu; es ist 

mir zuwider, wenn die Leut’ hereingucken … Es geht zwar noch 

keiner vorüber … 4 7 1 2

Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarok spielen! … Wo ist den 

Kellner? …  He! Da kommt er aus der Küche … er schlüpft schnell in 

den Frack hinein … 1 2 1 1 4

Ist wirklich nimmer notwendig! … ah, für ihn schon … er muß heut’ 

noch andere Leut’ bedienen! – 2 2 1 1 0,5

Merkwürdig, ich kann mir’s gar nicht vorstellen, daß der Kerl, der 

immer da hinten sitzt an der Wand, derselbe sein soll, der mich … – 

Kein Mensch ist noch da … 1 2 1 1 0,5

Ah, da liegen ja Zeitungen … schon heutige Zeitungen? … Ob schon 

drinsteht? … 2 3 1 1 0,5

Was denn? – Mir scheint, ich will nachseh’n, ob drinsteht, dass ich 

mich umgebracht hab’! Haha! – 2 1 1 2 0,5

Ah, gut schmeckt der Kaffee – doch kein leerer Wahn, das 

Frühstücken! Was steht denn der Kerl schon wieder da? – Ah, die 

Semmeln hat er mir gebracht … 1 1 1 1 1 2 2 1

Ah, ein ganz anderer Mensch wird man – der ganze Blödsinn ist, daß 

ich nicht genachtmahlt hab’ …  1 1 1 1 1
Ich darf nicht so schreien … nein, ich darf mir nichts anmerken  lassen 

… aber vielleicht tr äum’ ich … ich muß ihn noch einmal fragen … Ich 

bin ganz wach – stimmt alles – und doch kann ich’s noch nicht recht 

glauben – ich muß ihn noch einmal fragen … aber ganz harmlos … Um 

Himmelswillen, ich darf  mich nicht verraten … ich möcht’ ja 

schreien … ich möcht’ ja lachen … ich möcht’ ja dem Rudolf ein 

Bussel geben … Aber ich muß ihn noch was fragen! … Vom Schlag 

getroffen werden, heißt noch nicht: tot sein … ich muß fragen, ob er 

tot ist … aber ganz ruhig, denn was geht mich der Bäckermeister an – 

ich muß in die Zeitung schau’n, während ich den Kellner frag’ … … 

kein Mensch könnt’ mir was anmerken… und ich muß mich wirklich 

zurückhalten, daß ich nicht schrei’ oder aufs Billard spring’… 7 1 17 1 1 1 4 4

Und das Mordglück, daß ich in das Kaffeehaus  gegangen bin…sonst 

hätt’   ich mich ja ganz umsonst erschossen – es ist doch wie eine 

Fügung des Schicksals … 1 1 2 1 1

– Famos, famos!; O, herlich, herlich! Tot ist er – tot ist er? 2 1 2 1 3 2

Also, tot ist er – tot ist er – ich kann’s noch gar nicht glauben!; Es 

muß ja was gescheh’n sonst trifft mich auch noch der Schlag vor 

lauter Freud’! 2 1 2 1 2 1,5

Die Hauptsach’ ist: er ist tot, und ich darf leben, und alles g’hört 

wieder mein! … 1 1 1 1  
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АВМ У НОВЕЛІ А.ШНІЦЛЕРА «ПАНЯНКА ЕЛЬЗА» 

АВМ у зав`язці новели

лексичні стилістичні засоби

Was für ein wundervoller Abend! 1 1

himmlischer Abend 1

köstlicher Abend;  1

…wundervollen Wetter … 1 2

Wie herrlich der Cimone in den Himmel ragt! 1 1 1

Alpenglühen 1

Auf dem Cimone liegt ein roter Glanz. 1

Es ist zum Weinen schön 1

Fräulein Else T., ein neunzehnjähriges bildschönes Mädchen, Tochter des 

bekannten Advokaten… 1

Mit dreizehn war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt 1

Ich bin ja doch ein Snob 1 1

Der Papa findet’s auch und lacht mich aus 1 1

Ach, lieber Papa, du machst mir viel Sorgen 1 1

Frau Winawer muß eine unglückliche Frau sein; 1

Diese Tränensäcke, – als wenn sie viel geweint hätte; 1 1

Ach wie furchtbar, so alt zu sein 1 1 1 0,5

Da kommt das süße kleine Mädel von Cissy mit ihrem Fräulein 1 1

Eine hübsche Person 1

Ein bitteres Los 1

Ach Gott, kann mir auch noch blühen 1 2 0,5

… herrlichen Gang… 1 2

Sie lächelt mich so nett an, wie immer 1 0,5

Ich lasse sie vorbei, nicke ein wenig, … eine besondere Ehre daraus machte 1 1

лексико-граматичні стилістичні засоби 1 1 1

Ach, an niemanden denke ich. Ich niemanden 

Ich bin nicht verliebt. Und war noch nie verliebt 1 0,5

Nach Amerika würd’ ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich 

heirat’ einen Amerikaner und wir leben in Europa 2 1

Wozu nachdenken, ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein 

Tagebuch … 1 1 1 0,5

Man spürt: Lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben.Ich 

zum Beispiel. Haha! Schad’. Ich wär’ zu einem sorgenlosen Leben geboren.Es 

könnt’ so schön sein. Schad’ 3 1 3 1 0.5

Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu. Winke und lächle. 

Sehe ich nun gnädig aus? 1 1 1 2 1

синтаксичні стилістичні засоби

Warum geh’ ich so langsam? 1 1 0,5

Fürcht’ ich mich am Ende vor Mamas Brief? 1 1

Expreß! 1 1

O, ein Expreß! 1 1 1

Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten 1 1 0,5

Ach, warum muß man wieder zurück in die Stadt! 1 1

Vielleicht muß ich wieder zurückfahren! 1

Meine himmlische Wiese! Meine –! 1 2 1 1 1

Wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte 1

Zarte Nebel.  Herbst? Nun ja, dritter September, Hochgebirge 1 3 1 1 0,5

Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu 

lesen? 1 1 0.5 
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Könnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? 1

Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen? 1 1 1

Mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel. 1 1

Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. 1 1

Einen furchtbaren Stil schreibt Mama 1 1

Wozu die vielen Worte? 1 1

– Аlso was denn, was denn, was wollt ihr denn von mir?– 1 1 2 1,5

Dreißigtausend Gulden, lächerlich? 1 1

Und daß mit den dreißigtausend tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, 

nicht nur für den Moment, sondern, so Gott will, für immer. Glaubst du 

wirklich, Mama? 2 1 1 1 2

Wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht. Kalbsaugen 1 1 1 1

Wie hat sich Mama das vorgestellt?; Wer denn, Mama? ; Wie stellt sich 

Mama das vor? 3 1 0,5

АВМ у розгортанні дії новели

Лексичні стилістичні засоби

Wär´ grad´ so geschwind gegangen wie der Expreßbriеf 2 1 0,5

Da war er wie ein ganz anderer Mensch 1

Zu Tod´ würde ich mich schämen 1 1 1

Wie ein verliebter Vicomte, wie  ein Don Juan – mit Ihrem blönden 

Monocle… 1 1 1 1

Sie könnten ebensogut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern 1 1 1

Widerlicher Kerl 1

Alle Menschen hasse ich 1

Gibt es denn wirklich nur diesen Dorsday auf der Welt, der dreißigtausend 

Gulden hat? 1 1 1

Mir zittern die Knie 1

…Papa steht mit einem Fuß im Grab – nein im Kriminal 1 1 1 1

Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel 1 0,5

Лексико-граматичні стилістичні засоби

Ich bin sogar blond, rötlichblond. Ah, wie entsetzlich! Pfui Teufel! (Високий 

індекс 3) 1 1 1 1

Furchtbar, furchtbar! 1 1

Ich spiele Klavier, ich kann französisch, english, auch ein bißl italienisch, 

habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht;…ich die Hochgemute, die 

Aristokratin, die Marchesa; Ich bin hochgemut…Seine Augen werden sich in 

meinen Ausschnitt bohren 1 1

Nein, Herr Dorsday, ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht und nicht Ihr 

Monokel und nicht Ihre Noblesse 1

Wie komm´ ich dazu? Wie komm´ ich dazu? 2 2 1

Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die 

Gegend, aber das Leben ist traurig 1  1

:…sporting girl, in England hätte ich auf die Welt kommen sollen, oder als 

Gräfin; Ich bin wieder etwas schlanker geworden. Das steht mir gut; Schön bin 

ich eigentlich nicht, aber interessant; Zur Bühne hätte ich gehen sollen …die 

Bettlerin, die Tochter des Defraudanten;Wen werd´ ich heiraten? Wer 

heiratet die Tochter eines Defraudanten? 1 1 2 1 1

Ich bekomme da eben einen Brief von Mama;…ich bekomme da eben 

einen Brief aus Wien……ich bekomme da eben einen Brief;…Eben 

erhalte ich einen Brief……gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause 

bekommen; Es ist nämlich ein Brief von Mama 6 2

Aber Kind will ich keines haben. Ich bin nicht mütterlich. Einen Gutsbesitzer 

werde ich heiraten und Kinder werde ich haben 2 1

Am liebsten möcht´ ich tot sein. Es ist ja gar nicht wahr 1 1 0,5

Paul, wenn du mir die dreißigtausend verschaffst, kannst du von mir haben, 

was du willst; Nein, Paul, auch für dreißigtausend kannst du von mir nichts 

haben 1

Junge Dame aus guter Familie. Ha, gute Familie 1 1 1

Ich werde kein gemeinsames Schlafzimmer haben mit meinem Mann und mit 

meinen tausend Geliebten 1 1 1

Das vorletzte Paar Seidenstrümpfe. Den kleinen Riß grad'unten Knie merkt 

niemand. Niemand? 1 1 1

Wenn Fred hier wäre, könnte er mir raten? Es gibt ja auch nichts zu raten 1 1 1 0,5

Ich bin ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie es sich niemand 

vorstellen kann 1 1,5 



 218 

 
Wie allein bin ich da! Ich habe keine Freundin, ich habe auch keinen 

Freund        1 1 1

Синтаксичні стилістичні засоби

Irrsinnig. 1

Aber Unsinn! 1 1

Immer diese Geschichten! Seit sieben Jahren! Nein – länger. Wie man alles 

gewöhnt! 1 3 3 1 1

Ach Gott, warum habe ich kein Geld? 1 1

Warum hab´ ich mir noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? 1 2 1 0,5

O, ich habe was gelernt! 1 1 1

Wer darf sagen, daß ich nichts gelernt habe? 1

Und was geschieht dann mit uns? 1

Was täte der Rudi, wenn der Papa eingesperrt würde? Würde er sich 

erschießen? 1 2

Also, ich soll Herrn Dorsday anpumpen…(високий індекс 3) 1

Niemand. Aber für eine Million? – Für ein Palais? Für eine Perleschnur? 3 4 1 1

Warum tust du mir das an, Papa? 1

Wenn du noch etwas davon hättest! 1 1 0,5

Aber an der Börse verspielt! 1 1

АВМ у кульмінації новели

Лексичні стилістичні засоби

Nein, wie dumm die Männer sind 1 1

Seine gepflegten Finger sehen aus wie Krallen 1 1

Spricht wie ein schlechter Schauspieler 1

Was macht er denn für Kalbsaugen? 1 1 0,5

 Wie er die Augen aufreißt? 1 1

Riesengroß ist sein Gesicht 1

Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde 1 1 1

Jetzt möchte er am liebsten verschwinden 1

Eigentlich ein sehr trauriger Brief   1

Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses 1 0,5

Ich habe ja Tränen in der Stimme. 1 0,5

Ich habe gewiß jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst 1

Ich rede so blöd’ daher wie eine Kuh 1 1

… diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein 1 1

Wenn man einmal so tief gesunken ist; O, Gott, wie ich mich erniedrige 2 2 1 1 0,5

Лексико-граматичні лексичні засоби

Warum lächelt er denn? Er findet es schlimm und er lächelt. Was meint er 

mit seinem Lächeln? 1 1 0,5

Lächeln, Lächeln. 1 1

Und wenn er Nein sagt! Ich bring´ mich um, wenn er Nein sagt 1 2 1

Nein, nein! 1 1 1

Zu jedem andern – aber nicht zu ihm 1 1 1

Vorwärts.Vorwärts; 2 1

Weiter, Weiter 1 1

Ist das gut oder schlecht? 1 1

Bleiben Sie, sagt er? Warum soll ich bleiben? 2 1

Was will er? Was will er? Was will er? 3 2

Und ich stehe noch da. Warum denn? 1 1 1 1

Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? 1 1 0.5

Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Es wird dir 

nichts anderes übrig bleiben, Papa, du musst dich umbringen 1 1

Синтаксичні стилістичні засоби

Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? 1

Ich sage nichts von Papa. Kein Wort. 1 1

Idiotisch (високий індекс 3) 1

Wie weicht er schon züruck? 1

Warum drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht 1

Was tut´s! 1 1 1

Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Meine? Warum sagt er nicht Ja? 

Wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Himmels willen 

nicht Nein sagen? Soll ich mich auf die Knie vor ihm werfen? 6 1 0,5

O, Gott! O, Gott! – 2 2 4 1  
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Warum sagt er schade? Will er das Geld nicht hergeben? Nein, er meint es 

nur im allgemeinen? Warum sagt er nicht endlich Ja? Oder nimmt er das als 

selbstverständlich an? Wie er mich ansieht!  Warum spricht er nicht weiter? 2 1 6
Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich 

kann nicht (високий індекс 3) 2 1

Ist er verrückt? Bin ich rot geworden oder blaß? Nackt willst du mich sehen? 

Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht? Warum so nah, du Schuft? 

Warum lasse ich ihn nicht einfach stehen? Bannt mich sein Blick? Oder will 

ich nicht? (високий індекс 3) 2 8 1 1 0,5

Schuft! (високий індекс 3) Unverschämter Kerl! (високий індекс 3) 1 2 2

Ah, so meint er das so! 1 1 1

Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, dem Schtuften! (високий індекс 

3) 1 1

Seine Lippen. Heiße Lippen.  Pfui!    2 1 1

Ich antworte nichts. Regungslos stehe ich da. Er sieht mir ins Auge. Mein 

Gesicht ist undurchdringlich. Ich weiß es auch nicht. Er weiß es auch 

nichts.  Ich bin halbtot 1 1 1 1

АВМ у потоку свідомості Ельзи 

Лексичні стилістичні засоби

Da wäre ich ja wie ein Frauenzimmer von der Kärntnerstaße (високий 

індекс 3) 1 0.5Nein, du hast zu sicher auf meine kindliche Zärtlichkeit spekuliert, Papa, zu 

sicher darauf gerechnet, daß ich lieber jede Gemeinheit erdulden würde als 1 1

Die Tränen sind mir über die Wangen gelaufen 1

Papa empfängt uns im gestreiften Sträflingsanzug 1

Weit und breit kein Mensch 2 1

… die  Berge wie Riesen… 1

Wie riesig es dasteht das Hotel, wie eine ungeheuere beleuchtete Zauberburg 1 1

Ja, ein so verworfenes Geschöpf bin ich; 1 0,5

Ein furchtbares Luder bin ich… (високий індекс 3) 1 1

Und keine Sorgen habe ich gehabt und mir nicht den Kopf zerbrechen 

müssen 1 1Aber bilden Sie sich dann um Gottes willen nicht ein, daß Sie, elender 

Kerl, mich in den Tod getrieben haben (високий індекс 3) 1 1 1 1 1

Meinen schönen nackten Mädchenleichnam (найвищий індекс 4) 2 1 1

…Herr Dorsday, Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre? 1 1 1

Wozu habe ich denn meine herrlichen Schultern und meine schönen 

schlanken Beine? 2 2 0,5

Лексико – граматичні стилістичні засоби 

dreißigtausend Gulden… dreißigtausend … diese dreißigtausend  Gulden; 

Dreißigtausend  Gulden; … dreißigtausend Gulden…; …die dreißigtausend 

Gulden…; Dreißigtausend, dreißigtausend… 7

Nein, ich verkaufe mich nicht. Niemals. Nie werde ich mich verkaufen 1 1 1

Und nun ist Dorsday seine Hoffnung, seine letzte Hoffnung 1 0,5

Wenn ich wollte, morgen abend wären Sie ein toter Mann. Aber ich schenke 

Ihnen das Leben… 1 1

… ich will nicht mehr ihn sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel, ich will 

nicht mehr nach Hause, ich will nicht mehr nach Wien, zu niemanden 

will ich, zu keinem Menschen, nicht zu Papa, und nicht zu Mama, nicht 

zu Rudi und zu Fred, nicht zu Berta und nicht zu Tante Irene. 7 2

… Ihr alle seid schuld… Aber der Rudi ist schuld und der Fred… 2 1

alle, alle 1 2

Also überlegen, überlegen …;  1 1 1

Was ist denn mit mir? Was ist denn? Was geht mich denn der Herr 

Dorsday an? 3 1 1,5

Nun, was tätst du Papa, was tätst du heute, wenn ich nicht da wäre? 1 1 1 0,5 
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Синтаксичні стилістичні засоби

In dieser ewigen Angst lebt Papa schon fünf oder zehn Jahre…; Ich tue ja 

alles, was du willst… 2 0,5Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder 

bleiben wir der Einfachheit wegen bei Herrn Dorsday? Wenn man eine  so 

hübsche Tochter hat, wozu braucht man ins Zuchthaus zu spazieren? 3

O, ich Luder; (високий індекс 3) O, ich elende Person.(високий індекс 3) 2 2 2

Kein Genie. Einstimmig  schuldig. Verurteilt auf fünf Jahre. Stein, 

Sträflingskleid, geschorene Haare. 4

Untersuchungshaft, Verhandlung, Schwurgericht, Kerker, Sträflingsgewand 1

Nein, nein! 1 1 1

АВМ у другій кульмінації новели 1

Лексичні стилістичні засоби

… man zum zweitenmal auf die Welt kommt. 1

Mein Schicksal liegt in Ihrer Hand 1

Elendes Frauenzimmer (високий індекс 3) 1 1 1

… die frühere Else ist schon gestorben; … bin ich tot; Meine Herz ist tot 3

Da sähe ich aus wie eine Verrückte. 1

Nackt bin ich dagestanden vor allen Leuten 1

Cissy hat keine so schönen Brüste wie ich 1 0,5

Ich irre in der Halle umher wie eine Fledermaus 1

Es saust in meinen Ohren 1

Лексико-граматичні стилістичні засоби 1Summe nicht dreißig, sondern fünfzig. Adresse bleibt Fiala ; Nicht dreißig, 

sondern  fünfzig. Adresse bleibt Fiala; Fünfzigtausend; Adresse bleibt Fiala … 17

Schön, schön bin ich!  1 1

Dorsday! Ich falle um. Dorsday! 2 1

Ich verzehre mich –  ich werde verrückt – ich bin tot – 1 3

Bin ja keine Dirne…(високий індекс 3) ich bin keine Dirne (високий індекс 

3) 1 1 0,5

Was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? 3 1 1 1 0.5

Синтаксичні стилістичні засоби

Herunter das Kleid; Herrliches Leben 2

Dorsday! Haha! Ha, ha, ha! 3 3 2

Wo bin ich?  Schon in der Halle? Wie bin ich daher gekommen? Wo ist 

Dorsday? 4 1

Nein, ich muß in mein Zimmer zurück… Aber die Arbeit ist noch nicht 

getan…; Alle Menschen haben es gut… nur ich bin verdammt… 4 1

– Herrlicher Gedanke! – 1 1 2

АВМ у розв'язці новели

Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja gewußt, daß ich fliegen kann. 1 0,5

Sie rufen von so weit! 1 0,5

Was wollt Ihr denn? 1 0,5

Nicht wecken. 1

Ich schlafe ja so gut. 1

Morgen früh. 1

Ich fliege …  fliege … fliege...  schlafe und träume … 4 1 2  
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АВМ У ОПОВІДАННІ Л. ЗЕМПЕРА «Я ХОТІВ БИ ПОМЕРТИ НА ХАРЛЕЙ-ДЕВІДСОНІ» 

АВМ у вступі оповідання 

Лексичні стилістичні засоби

Doch Mark ist Geschichte 1 1

Benzin gibt’s kostenlos, es herrscht ewigschönes Wetter, und es gibt nur dich und die Harley Davidson 1 1

Velleicht ein gutes Zeichen, dass du schon ganz woanders bist 1

Es ist ein komisches Gefühl, so mit dir zu reden, zwischen Gräbern, Inschrifften, Sträuchern und Blumen 1 1

Viel hab ich mit diesem tristen Ort nicht mehr zu tun 1

Ach, Benno, Erdenkind! 1 1 1

Nichts hatten  wir davon als das tolle Gefühl, erwachsen zu sein 1

 Лексико-граматичні стилістичні засоби

Tage, Nächte, ohne Erinnerung 1

Ich spüre nichts. Ich atme nicht. Ich lebe nicht mehr 1 1

Mark ist aus meinem Leben, Bea ist in mein Leben getreten. 1

Blumen: Schau, ich hab dir Blumen mitgebracht. Magst du Blumen? 1 1 1

Sie gehört dir , nur dir 1 1 1 1

Erinnest du dich noch daran, als wir zum ersten Mal betrunken waren? Еin paar Minuten Spaβ, ein paar 

Minuten Provokation, dann aus: betrunken, völlig betrunken 1 2 1

Синтаксичні стилістичні засоби

Alles ist leer… 1

Welche? 1

Wo bist du jetzt, Mark? Hier? 2 1

Doch wie? 1 1

Kurz nach deinem…na ja, seitdem ist sie da 1 1 1

Du müsstest sie kennen lernen, die ist in Ordnung 1

Hat einen anderen Menschen aus mir gemacht 1

Mehr brauchst du doch nicht! 1 1

Stellst du dir das so vor? 1

Daheim bei mir konnte ich besser reden mit dir 1

Obwohl ich das Gefühl habe, du hörst mir zu 1 1

Manchmal glaube ich sogar, du würdest mir antworten 1

Macht das der Ort oder bin ich ein bisschen verrückt? 1

Mark, sei mir nicht böse: Hier will ich nicht länger bleiben 1 1

Also, bis bald! – Aber das sagt man auch nur so 1 1 1

Also – mach’s gut! 1 1

Und wenn es dir hier nicht gefällt – macht nichts! 1 1

Граматичний потенціал форм Імперативу АВМ персонажів у вступі оповідання

Das musst du schon selbst besorgen!  1  
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Mach es also gut! Achte gut auf dich und deine Bea! 2

Ehrlich, schau mich an! 1

Benno, quäl sie nicht! Lass sie in Ruhe! 2

Hilf euch, Benno! 1

Schau an! Benno, der Unbequeme, der Revolutionär! 1 2

Folge der Spur! 1

Du müsstest mich besser kennen! 1

Versuch dich zu erinnern! Setz  dich einfach hin und schreib! 2

АВМ у розгортанні дії твору

Лексичні стилістичні засоби

schоss es mir durch den Kopf 1

Er ist weg – und trotzdem noch unter uns oder eher wie ein Gespenst in uns, uns, das uns nicht loslässt 1 1 3 1 1

Tat keiner Fliege etwas zu leide 1

Sollen sich andere darüber den Kopf zerbrechen! 1 1

Er stand beim Fenster, schaute hinaus, die Arme auf dem Rücken verschränkt, wie ein Standbild, ohne die 

geringste Bewegung 2

Erst als die Klasse schon halb leer war, ist er wieder aufgewacht 1

Branca ist gesprächig wie ein Fisch 1

Warum sollte ich mit jedem Problemchen zu einer guten Tante zu einem netten Onkel laufen? 2 1

Sie adoptierte mich, so könnte man sagen, war  wie eine Mutter zu mir 1 1

Ab und zu sah ihn einer mit ihr spazieren gehen, Hand in Hand, manchmal standen sie umschlungen 

beisammen 1

Es war schön mit Branca, aber sie rannte – wie dieser traurige Ritter Don Quichotte  – gegen 

Windmühlenflügel 1 1 2

Für sie (Ärzte) sind Ella und Gery nur Fall Nummer X und Fall Nummer Y 1

Und Gery habe ich immer für einen netten Kameraden gehalten 1

So was – wie aus dem Jenseits: riesige Augen, die aus dem Weiß hervorleuchten 1 1 1

Kaum zu glauben, dass ein totes Gesicht eine Regung zeigt! (найвищий індекс 4) 1 1

Wie ein Kind hab ich geweint 1

Und ich alter Esel – ich, Mark, stell dir vor! 1 1 1

wen ich schon kein positives Beispiel für euch war dann wenigstens ein abschreckendes… 1 1

Als es wieder erschien, sah Mark aus wie Stan Laurel oder Oliver Hardy, wenn ihnen jemand eine Torte 

ins Gesicht geworfen hatte, so komisch 1 1 1

Der Schmerz wächst als ich mich selbst erkenne: Fäuste, kleine, winzige Hände, aber zu Fäusten geballt, 

ein wütendes Trommeln hinab auf den Untenliegenden, der sich nicht wehrt, nur die Hände, die Arme 

schützend vor das Gesicht hält. Daher die Fäuste, das  Trommeln gegen einen kleinen, wehrlosen Körper 3 3

... du schreibst wie ein Pfarrer 1

Im letzten Moment ist etwas in mir: ein schrilles Alarmsignal, das mich aus den Gedanken reißt. Deine 

Stimme, ein einziges Mal. Aber plötzlich sehe ich die grellrote Farbe der Lokomotive vor mir, die Räder 

poltern in meinen Ohren, zum Bremsen ist zu spät. Über mir, riesengroß, Räder aus Stahl, rasende 

Schatten, dahinter der Himmel 4

 Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Habe ich ihn anders gesehen? Wollte ich ihn anders sehen? 2 1 1

Ja, ja, ja! Und ebenso: nein, nein, nein! Niemand, niemand, Benno! Unangenehmes… 

Unangenehmes? 3 1 5 1 4

Ihn in Ruhe lassen? Und wer lässt mich in Ruhe 1 1  
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Denn wenn auch alle sagen, eine Note bedeute ihnen nichts – in Wirklichkeit ist es ganz anders. Da zählt die 

Leistung, sonst nichts! 1 1 1

Freundlich, aber distanziert die meisten, einige mit ihren guten Ratschlägen, die so selten gut sind, außer 

vielleicht gut gemeint, doch Opper mit Interesse, nicht zu sehr, aber doch… 1 2 1

Ein paar Fragen, einige Bemerkungen, und er war mitten im Gespräch – in der ersten Stunde! 1 1 1

Mein Leben musste ich leben, niemand anderer 1

So vieles war in dir, Gutes und weniger Gutes. Du warst das eine wie das andere, stark und schwach, 

lebensbejahend und lebensverneinend zugleich unentschlossen oder doch entschlossen 4 1

Sie liebt mich nicht. Jetzt nicht, früher auch nicht 1

Streit, ein Streit, ein Streit um Bausteine… 1 2

Ich war im Unrecht, weil ich dich geschlagen habe. Aber du, Mark, warst du in Recht? 1 1

War es das, was uns Freundschaft ermöglicht hat? Freundschaft?Freundschaft? 3 1 1

Ella ist mir nicht – nicht mehr – gleichgültig 1 2

Ich kann nicht schreien. Könnte nur heulen, wenn ich an Ella und Gery denke 1 1

Warum? Warum nur? 2 1 1

… wenn ich an Ella, Gery und die vielen anderen denke, denen ich helfen könnte – und doch nicht helfen 

kann 1 1 0.5

Soll ich schreien, brüllen, heulen – oder mir die Faust in den Mund stopfen, die Ohren zuhalten, die 

Augen schließen? 1 1 1 1

Tag und Nacht wird er bewacht 1 1

Eine Leiche!, echt: Eine Leiche, habe ich gedacht (найвищий індекс 4) 1 1

… der Blick, der nicht bei dir bleibt, der durch dich hindurchgeht, durch die Mauern, durch alles … der zur 

anderen Seite hinüberreicht 1 1

Obwohl du keinen Mucks mehr gemacht hast und überall Blut war – in deinen Haaren, auf deiner Stirn, 

aus der Nase, den Ohren – trotzdem hast du im Vergleich zu ihr gelebt 1 1 1 2

Deins war nicht so leer, so ausdruckslos! 1

Wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr zu tun haben mit der ganzen verdammten… 2

Das ist ein Leben! Ist das ein Leben? 1 1 1

Синтаксичні стилістичні засоби

„ Seit diesem Unfall… seither frage ich nach dem Warum“ 1

„Was?“ 1 1

Das kannst du doch, oder? 1 1

Oder: Mir fällt zu viel ein! 1 1

Seit wann kennst du ihn? Was willst du von ihm erzählen?; Aber – was ist wichtig? 2 1 1

Womit anfangen? Also: Wer war Mark? Dein Freund? 3 1

Ehrlich? 1 1

Wie war Mark? 1

Womit beginnen? Was fällt dir zuerst ein? Ist das Rauch? Was ist das? 1 3 1  



 224 

 
Und das ist nicht leicht! 1

Noch dazu ein Mensch wie er: selbst in einer Gruppe von Leuten zurückgezogen,  isoliert 1 1 1

„Zu…seinem“… „Nun, er ist…das heißt natürlich, war ein ganz brauchbarer Schüler…“ „Na ja; kein 

glänzender Schüler, nicht hervorragend aber…brauchbar“. „Hat zwar nie viel gesagt, aber interessiert…“ 

„Also…was soll ich sagen, ich war ja nur mein Lehrer…“ „Und…ja, ein bisschen wenig neugierig…“ 1 6 2 2

„ Ja, das mit Mark tut mir Leid…So ein dummer, ein überflüssiger Unfall…“ „Er war ein netter Junge… 

unauffällig…hilfsbereit, nicht?“ „ Er war nicht anders als ihr alle…manchmal Streiche, kleinere Probleme… 

und Religion, nun, davon wollte er nicht viel wissen“ 2 1 4 1

Кульмінація оповідання та відображення у ній стилістичних засобів АВМ 

Лексичні стилістичні засоби

Die Maschine bockt, macht zwei kleine Sprünge, dann fährt sie 1 1

Ich bin Herr der Situation! 1 1

Etwas wirbelt durch die Luft, der Lastwagen bremst mit kreischenden Rädern 1 1

Лексико-граматичні стилістичні засоби 

Zu Mark erster, zu Mark letzter Fahrt 1

…Unverständnis, Nicht-verstehen-Können oder Nicht-verstehen-Wollen 1

Nein, ich fahre! Ich fahre mit einer Harley Davidson! Ich bewege mich, bewege mich auf das Ende des 

Platzes zu 2 1 1

Ich kann nicht mehr hinschauen, drehe mich um, gehe hinein in die Wiese, gehe, gehe… 1 1

Meine Zunge bewegt sich nicht. Mein Hirn bewegt sich nicht. Nichts bewegt sich in mir 3 2

Синтаксичні стилістичні засоби

So ist es gut! Geschafft! 2 1

Was ist passiert? 1

Was stimmt nicht  an ihm? Hat er genug von seinem Leben als Einzelgänger, von seiner Isolation? 1 2 1

Warum? 1

Er hat seine Maske vergessen! 1

Nichts stimmt da! 1

Richtig! 1 1

Nichts: Um Himmels willen! 1 1 1

Was ist los mit dir, Mark? 1

Was hast du vor? 1

Da stimmt doch etwas nicht! 1 1

Was heißt: Etwas? Nichts stimmt da! 1 1

Mark!  Bist du verrückt! 2 1

АВМ у заключній частині оповідання

Mark? Eine Erklärung? 2 2

Ich lebe nicht mehr. Ich lebe wieder 1 1

Warum habe ich das geschrieben? War es notwendig? Ist dadurch irgendetwas klarer geworden? 3

Fragen, Fragen. Keine Antworten. 2 1

Mark gibt es nicht mehr, er ist in diesem Irgend-oder Nirgendwo, und ich lebe wieder mein eigenes Leben 1

Ciao, Mark! 1 1

Adieu, so long! 1 1 1  
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ВИЯВ ГЕНДЕРУ У АВМ ПЕРСОНАЖІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ХХ СТ.

Гендерний аспект АВМ Густля у новелі А. Шніцлера «Лейтенант Густль»

Vor zwei Stunden hat mir einer dummer Bub gesagt und hat meinen  Säbel zerbrechen wollen… 1 1 1

Mir sagt das so ein Kerl, so ein Hund! (високий індекс 3) 1 1 0,5

Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen… 1 0,5

… quittieren mit Schimpf und Schand quittieren!... 1 1 1 1 1

Aber wie möcht´ der Ehrenrat bei mir entscheiden? 1 1

Selbstmord eines jungen Offiziers… 1 1

Es bleibt dir nichts anderes übrig!... 1 1

… das ist doch zum Teufelholen…(високий індекс 3) ganz wehrlos sind wir gegen die 

Zivilisten… Da meinen die Leut´, wir sind besser dran, weil wir einen Säbel haben… und wenn 

schon einmal einer von der Waffe Gebrauch macht, geht´s über uns her, als wenn wir alle die 

geborenen Mörder wären… 2 1 3 1 0,5

Und nachher, wie er fortgegangen ist, war´s zu spät… ich hab´ ihm doch nicht den Säbel von 

hinten in den Leib rennen können 2 1 1 0,5

Was sagt er da? 1

Was hat er gesagt? 1

Was red´t er denn? 1 1 0,5

Jetzt könnt´ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen…… jetzt kannst du 

dir alles ruhig überlegen 1 2 1 0,5

Wär´s doch schöner gewesen, auf dem Felde der Ehre, fürs Vaterland, als so… 1 1 1 0,5

Etwas hätt´ ich gern noch mitgemacht: einen Krieg – da hätt´ich lang´ warten können… 2 1 1 1 0,5

Вияв гендерного аспекту АВМ протагоністки Ельзи у новелі А. Шніцлера «Панянка 

Ельза»

Um Gottes willen, er will das Geld nicht hergeben? 1 1

Und Papa hat auch noch andere Prozesse 0,5

Der Prozeß Erbesheimer steht bevor, vergessen Sie das nicht, Herr von Dorsday, und der ist 

schon heute so gut wie gewonnen 1 1 1 0,5

Sie hatten ja selbst diese Empfindung, Herr von Dorsday 1

Und außerdem habe ich die Absicht, Sie dürfen nicht lachen, Herr von Dorsday, mit Papa zu 

sprechen, sehr ernsthaft 1 1 0,5

Er hält etwas auf mich! 1

… wenn jemand einen gewissen Einfluß auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am 

ehesten ich 1 1 0,5

Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln. Offenbar. 

Unsinn. 2 1 0,5

Das Leben von Papa 1

Ja. Ganz bestimmt. 2

Eine Schande dieses Leben 1

Am besten wär´s, sich dort von dem Felsen hinunterzustürzen und aus wär´s. Geschähe euch 

recht, allen. 3 1 1

Ich bin feig, ich bin zerbrochen, ich bin erniedrigt. 1  
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Гендерний аспект АВМ підлітків Бенно та Марка в оповіданні Л. Земпера « Я хотів би 

померти на Харлей-Девідсоні»

Ich hab zu wünschen aufgehört… 1

Ganz einfach - dass ich egoistisch, unreif, und leichtsinnig war   3 1 1

Selbst wenn du nach tausend Erklärungen suchst, keine wird etwas anders bringen 1 1

Nur Ausreden, Lügen, Täuschungen, aber keine Gründe 1 1 1 0,5

Nicht krank. Leer 2 1

… auf einer Harley Davidson möchte ich sterben 1

Er liebte diese Maschinen nicht, er betete sie an! 1 1

Er machte die Harley Davidson zum Sinn seines Lebens, lebte nur noch für sie 1 1

Aber wer hätte daraus schließen können, das es für ihn nichts gab, was das leben sinnvoll machte? 

Wer sollte das verstehen? 2

Die meisten Probleme interessierten ihn nicht, berührten ihn nicht wirklich. Ab und zu kam es 

mir so vor, dass er schwieg, weil es für ihn nicht, berührten ihn nicht wirklich 1

Ein Psychiater vielleicht. Ich nicht. Nein, der alte Benno nicht 3 1 1

So habe ich mir die einzige Erklärung zurechtgelegt, die mir möglich war. Entweder der Kerl ist 

verrückt  −  oder er macht sich über dich lustig 1 1 1

Impulsiv wollte ich mich auf das Mädchen stürzen, es zurückreißen, doch im gleichen 

Augenblick hielt mich etwas ab. 1 0,5

Ich war zu feig, ich fürchtete mich 1

Keinen Schritt näher 1

Sie hörten auf! 1

Es war absolut still 1

Held? Was soll denn das? 2 1 0,5

Nein, ich war nie ein Held. Ich hab nur nicht nachgedach 1 0,5

Hätten mich die Skins verprügelt – was hätte es mir schon ausgemacht? 1 1

Was ich getan habe, war falsch. Eine Dummheit 1 1

Hätte ich noch einmal die Möglichkeit zu leben, würde ich nicht mehr so gedankenlos, so 

verantwortungslos sein 1 1 1,5

Nie mehr würde ich mein Leben wegwerfen! 1 1 0,5

Вияв гендерного аспекту АВМ Фелікса Круля у романі Т. Манна «Сповідь авантюриста 

Фелікса Круля»

Vielleicht war es kalt an einem solchen Morgen, und ich brauchte meinen Körper nur ein paar 

Minuten lang bei entfernter Decke der Zimmertemperatur auszusetzen, ja brauchte mich eigentlich 

nur ein wenig gehenzulassen und abzuspannen, um den eindrucksvollsten Anfall von Schüttelfrost 

und Zähneklappern herbeizuführen. (високий індекс 3). Ich stellte fest, daß meine Fingernägel 

eine bläuliche Färbung zeigten. 1 2 1,5

Die Kühnheit meiner Lage ergrifft mein Herz und meinen Magen mit banger Erregung 1  
 



 227 

 
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 er erweiterte, dass mich das deutliche und fürchterliche 

Gefühl ankam, der Apfel müsse herausspringen, und das hätte er immerhin tun mögen − mochte er 

doch! (високий індекс 3) 2 3 1 1 1 1 1 1

Die Abenteurer meiner Züge  im einzelnen durchzunehmen, die gräulichen Stellungen 

eingehend abzuschildern, in welche mein Mund, meine Nase, meine Brauen und meine 

Wangen, kurz alle meine Gesichtmuskeln gerieten − und zwar unter steter Abwechslung und 

ohne daß eines der Mißgesichter sich wiederholt hätte  −, eine solche Beschreibung wäre ein 

allzu weitläufiges Unternehmen (високий індекс 3) 1 1 1 1 1 2

Sie sprechen zusammen in der gewöhnlichen Sprache über dies und jenes, aber sowohl dies 

wie jenes ist Lüge, ebenso auch die gewöhnlichen Sprache, und darum sind ihre Münder beim 

Sprechen leicht lügenhaft verzogen und ihre Augen voll süßer Lüge (високий індекс 3) 2 1 1 1 1

Mein heimlicher Reichtum − denn als solcher wollten meine im Traum erhaschten Rücklagen 

mir erscheinen − machte diese Tracht, nebst dem Dienst, den ich darin versah, zu einer 

Vorspiegelung, einer bloßen Bewährung meines „Kostümkopfes“; ja wenn ich mich später mit 

verblendendem Erfolge für weniger aus, und es ist noch die Frage, welchem Truge ich mehr 

innere Erheiterung, mehr Freude am Verzaubert-Märchenhaften abgewann                                   

(високий індекс 3) 1 1 1 2 1,5

...ich hörte die Anrede zum ersten Mal aus seinem Munde, und der Gedanke an den Ausgleich 

von Sein und Schein, den das Leben mir gewähren, an den Schein, den es dem Sein 

gebührend hinzufügen wollte, überrieselte mich mit Freude. (високий індекс 3) 1 1 1

Wie doch das erfinderische Leben die Träume unserer Kindheit zu verwirklichen - sie  gleichsam 

aus Nebelzustand in den der Festigkeit zu überführen weiβ! 1 1 1 1 1 0,5

Hatte ich die Reize des Inkognitos, die ich jetzt kostete, indem ich noch eine kleine Weile mein 

dienendes Handwerk weiterbetrieb, nicht phantasieweise schon als Knabe vorweggenommen, ohne 

daβ sonst irgend jemand von meiner Prinzlichkeit eine Ahnung hatte? 1 1 1 0,5

Ein so lustiges wie süβes Kinderspiel. 1 1 1 0,5

Jetzt war es Wirklichkeit geworden in dem Maβe, bis zu dem Grade, daβ ich für eine Frist, über die 

hinauszusorgen ich mich weigerte, nämlich für ein Jahr, den Adelsbrief eines Markgrafen sozusagen 

in der Tasсhe hatte, – ein köstliches Bewuβtsein, das ich wie einst vom Augenblick des Erwachens 

an durch den Tag trug, wiederum ohne daβ meine Umgebung, das Haus, in dem ich den 

blaubefrackten Bediensteten spielte, sich dessen im geringsten versah. (високий індекс 3) 1 1 1

Гендерний образ АВМ Дідеріха Геслінга за романом Г. Манна «Вірнопідданий» 

Auf dem Pferd dort, unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen steinern und 

blitzend ritt die Macht!  Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen! 2 1 1 1 1

Die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht! 1 1 1 1

Gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben! 1 1

Die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben! 1 1 1

Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat! 

(найвищий індекс 4) 1 1

Jeder einzelne ein Nichts, steigen wir in gegliederten Massen als Neuteutonen, als Militär, 

Beamtentum, Kirche und Wissenschaft, als Wirtschaftsorganisation und Machtverbände 

kegelförmig hinan, bis dort oben, wo sie selbst steht, steinern und blitzend! 1 7 1

Leben in ihr, haben teil an ihr, unerbittlich gegen die, die ihr ferner sind, und triumphierend, noch 

wenn sie uns zerschmettert: denn so rechtfertigt sie unsere Liebe! … 1 1 1 1 1  
 

  


