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СТИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННЯХ  

З. ЛЕНЦА 
 
Останнім часом великої популярності набувають філологічні 

дослідження окремих ідіолектів як варіантів загальнонаціональної 
мови. Крізь призму мовної картини можна розкрити картину світу 
того чи іншого письменника. В даній статті буде приділено увагу син-
таксичному рівню ідіолекту сучасного німецького письменника З. 
Ленца, бо саме цей рівень найбільш яскраво демонструє його стильові 
особливості.  

Важливість синтаксису для художнього тексту неодноразово 
підкреслювалася фахівцями. В.А. Кухаренко, спираючись на відомого 
американського вченого Р. Омана, стверджувала, що “синтаксис не 
тільки визначає стиль”, а й взагалі всю писемність, яку автор розгля-
дає як “конгломерат речень”.1 Дослідниця Т.І. Сільман також пого-
джується, що “питання про співвідношення синтаксичного вигляду 
художнього тексту і характеру його стилю надто важливе. Адже 
без звернення до цього питання не можна встановити чисто мовну, 
а отже й стильову своєрідність окремих письменників.”2 Питаннями 
синтаксису займалися також О.В. Александрова,3 І.Р. Вихованець,4 
Г.Ф. Гаврилова,5 В. Дресслер,6 Н.В. Новікова,7А.М. Приходько,8 О.Й. 
Філіпчик,9 С.А. Шубік10 та інші вчені. Невипадково ж багато лінгвіс-
тів уже давно говорять про потребу нової філологічної гілки – синтак-
сичної стилістики. 

Автор монографії “Синтаксична стилістика” Г.Я. Солганік так 
визначає коло її досліджень: “Багато засобів зв’язку самостійних 
речень не лише виконують синтаксичну функцію (поєднання речень), 
але й ускладнені іншими завданнями (оцінка, коментування, авторсь-
ке ставлення до викладеного матеріалу та ін.), які вже мають стилі-
стичний характер. Сам вибір засобів, способів зв’язку диктується 
стилістичними міркуваннями, або, інакше кажучи, стильовою функ-
цією синтаксичних форм, під котрою мається на увазі та роль, яку 
відповідний засіб виконує в художньому тексті, крім вираження ним 
власне граматичних зв’язків і відношень, і яка проявляється в актуа-
лізації стилістичної значимості цієї синтаксичної форми.”11  

Чи не найяскравіше відмінності ідіолекту Ленца проявляються, 
як уже було сказано, саме на рівні синтаксису. Автор належить до тих 



237 

письменників, які “думають немовби вголос, шукають відповідь  
на наших очах, приходять до своїх висновків через великі за обсягом 
розмірковування, яким ми є свідками.”12 За рахунок численних пара-
лелізмів, величезних речень-періодів, парентез, ізоляцій у Зігфрида 
Ленца створюється детальний скрупульозний опис вчинків та станів 
людини.  

Так, однією з характерних рис синтаксичної будови малої епіки 
Ленца є парентези. Питання про стилістичні функції парентез завжди 
викликає великий інтерес. В.В. Овсянников, слідом за французьким 
стилістом Ж. Марузо, називає її “засобом порушення конструкції” і 
вважає, що “речення зі вставними конструкціями – це проекція на 
письмовий текст результату взаємодії декількох висловлювань (...), 
коли одні з них пояснюють, уточнюють інші і з’єднані з ними асоціа-
тивно-значеннєвими зв’язками.”13 Дослідник говорить про створені 
вставками “ситуації контрасту”, під якими насамперед розуміє спі-
віснування в одному мікротексті різнопланових повідомлень, 
“зведення докупи” двох точок зору, сполучення різних рівнів опові-
дання, що вірно для малої епіки З. Ленца.  

Прозі Ленца в деяких випадках (особливо в збірках “Такою ми-
лою була Зуляйкен” (“So zärtlich war Suleyken”, 1955) та “Запах 
мірабелі” (“Die Geist der Mirabelle”, 1975) притаманна типова орієн-
тація на невимушеність і навіть деяку інтимність усної бесіди, а та-
кож для неї характерна літературна імітація особливостей усної спон-
танної мови, чому, крім інших засобів, сприяють також і парентези: 
“Die – wenn es erlaubt ist zu sagen – Blume allen Fleisches war lange 
entdeckt...”14 Вставне речення “wenn es erlaubt ist zu sagen” (“якщо 
можна так сказати”) інформативно нічого не додає нового, але 
створює розмовний тон у досить інтелектуальній бесіді. Адже це так 
типово для повсякденного спілкування – переривати хід думок всіля-
ким поясненнями та відхиленнями.  

Парентези, що переривають логічний хід думок, свідчать також 
про схвильованість оповідача, його емоційний стан. Наприклад: “Ich 
starrte auf die Telefonnummer – falls doch etwas раssіеrt, falls, – ich zog 
das Blatt hervor, legte das auf die äußerste Tischkante, dann krampte ich 
die Hefte aus der Mappe hervor, schichtete sie auf – “Sie wissen, was wir 
Ihnen anvertrauen” – und versuchte zu lesen”.15 Переривання звичних 
справ спогадами свідчить про настороженість оповідача. Вставне ре-
чення “Sie wissen, was wir Ihnen anvertrauen” (“Ви знаєте, що ми 
Вам довіряємо”) – в даному випадку слова іншої людини (тому гра-
матично оформлені лапками) – створює зв’язок з попереднім контекс-
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том, змушує повернутися до раніше описаних подій і пригадати, чому 
вказані слова не дають спокою оповідачеві. Це підкреслює і дієслово 
“versuchte zu lesen” (“спробував читати”). Саме спробував, бо чита-
ти в такому емоційному стані йому майже не вдається.  

В оповіданнях Ленца переважає експресивна парентеза. Оскіль-
ки вона слугує цілям передачі схвильованого мовлення, то відносно 
рідко виражає значення, типові для парентези в цілому. Змістове зна-
чення парентези в ленцівській малій епіці тісно пов’язане з її викори-
станням у плані посилення або створення експресії.  

За допомогою вставних речень в оповіданнях породжуються 
рівнобіжні значеннєві потоки, що дозволяють автору миттєво зміню-
вати кут зору, надавати узагальнення і конкретизацію. Володіючи 
відносною незалежністю від контексту, вставки можуть слугувати 
появі дистантних зв’язків у творі.  

Основу лінгвістичної естетики Ленца можна визначити як 
“мозаїчність”. Так, у нього не завжди простежується поверховий зміс-
товий зв’язок, але завжди існує зв’язок глибинний, на рівні контекс-
туальної синонімії, яка переростає в топікальні ланцюжки. Письмен-
ник майже завжди подає лексеми під семантично збільшувальним 
склом. Цей прийом він блискуче використовує, наприклад, в новелі 
“Ейнштейн перетинає Ельбу коло Гамбурга”, де розглядання ста-
рої фотографії дає автору можливість побудувати низку простих ре-
чень у межах складного, зав’язати витончений вузол розповідних пер-
спектив, при цьому стереоскопічний опис предметного світу є вдалим 
настільки, що майже виникає ілюзія його фізичної присутності.  

Малі епічні жанри письменника (особливо пізні) важко сприйма-
ти не лише через надмірно довгі речення, але й через поширеність 
таких речень. В.А. Кухаренко відмічає, що “враження важкої чи лег-
кої прози створює не довжина речення, а його структура. Чим біль-
ше сурядного зв’язку, чим менш поширені другорядними членами еле-
ментарні речення, які входять до складу складного, чим менше в ньо-
му ускладнених абсолютних і дієприкметникових конструкцій, тим 
легша і прозоріша проза.”16 І навпаки, як у Ленца: надто глибинними 
за структурою та змістом є його речення, щоб сприйматися з першого 
читання. Вони потребують від адресата зосередження. 

Як уже зазначалося вище, довжина речень З. Ленца не в останню 
чергу виникає за рахунок великої насиченості елементарного речення 
групами однорідних членів, особливо однорідних предикативів. Вони 
характеризують з різних боків окремий предмет або явище, внаслідок 
чого виникає вичерпний детальний опис, так що читач може ясно 
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уявити собі подію, яка відбувається, наприклад: “Es war ein neuer 
Bus; ein Geruch von Lack und Leder umfing uns, leise Radiomusik und als 
der Bus anfuhr, nahm der Beamte ein Mikrophon aus der Haltung, kratzte 
mit dem Fingernagel über den silbernen Verkleidungsdraht und hieß uns 
noch einmal mit sanfter Stimme willkommen”.17  

Не можна не побачити, як синкретично й – водночас – поступово 
та докладно змальовується предметний світ (автобус з його 
“начинкою”), щоб через нього унаочнити внутрішній стан персона-
жів, не описуючи його безпосередньо. Спочатку Ленц констатує факт 
новизни автобуса (“es war ein neuer Bus” – “автобус був новень-
ким”), потім вводить читача в його салон (“umfing uns” – “охопив 
нас”) і примушує його задіяти спочатку власний орган нюху (“ein 
Geruch von Lack und Leder” – “запах лаку та шкіри”; дійсно, що ще 
зустріне людину в салоні новенького автобуса, як не запах лаку та 
шкіри?!), потім – слух (“leise Radiomusik” – “тиха радіомузика”) та 
зір, який бачить то службовця (“der Beamte”), то мікрофон (“ein 
Mikrophon”), то ніготь службовця (“mit dem Fingernagel”), то срібне 
дротове покриття (“den silbernen Verkleidungsdraht”), щоб завершити-
ся психологічною симфонією роздумів над ситуацією: “hieß uns noch 
einmal willkommen” (“ще раз щиро привітав нас”), “mit sanfter 
Stimme” (“лагідним голосом”). Перерахування дій службовця “nahm, 
kratzte, hieß” (“взяв, подряпав, привітав”) свідчать не лише про його 
професіоналізм, але й насторожують адресата і змушують його уваж-
но сприймати наступні слова автора.  

За рахунок субстантивних однорідних членів створюється екс-
пресія оповідання, при цьому частіше як інформативно навантажений 
сприймається перший компонент, а інші члени служать посиленню 
вже зазначеної властивості або якості: “Der Brief war nur kurz, enthielt 
keine Anrede, es war mit gleichgültiger Höflichkeit diktiert worden, ohne 
Anteilnahme, ohne die Absicht, mir durch eine vestreckte, vielleicht 
unfreiwillige Wendung zu verstehen zu geben, daß meine Sache gut 
stand”.18 Вже перший короткий прикметник “kurz” (“короткий”) дає 
зрозуміти, що лист не несе особливо багато інформації і, зрозуміло, 
не має надлишкових словесних форм, але адресант все ж підкреслює, 
що в листі відсутнє не тільки щось інформаційно суттєве, він пустий і 
морально, там навіть відсутнє звертання (“enthielt keine Anrede”), тому 
мова про ввічливість у подальшому може сприйнятися лише як іро-
нія, що підкреслює епітет “mit gleichgültiger Höflichkeit” (“з байду-
жою ввічливістю”). Окрім звертання, в цьому листі “ні до кого” від-
сутнє співчуття, неначе відповідає машина (“ohne Anteilnahme” – “без 
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жалю”). Тобто Ленц описує й одночасно критикує “казенні” листи і 
відносини, які панують у більшості офісів. 

У різних оповіданнях звернення до однорідних членів може бути 
пов’язане з різними цілями: реалізацією яскравих описів (коли викорис-
товується низка епітетів та інших тропів), створенням динамічних кар-
тин (якщо вживаються однорідні дієслова-присудки), наочно-образною 
конкретизацією при детальному зображенні природи, побуту тощо.  

Залучення однорідних членів ускладнює, обтяжує синтаксичну 
конструкцію: занадто довгий їх перелік робить речення громіздким. 
Однак різні синтаксичні структури однорідних членів допомагають 
уникнути одноманітності при перерахуванні подій, явищ. Для цього 
адресант використовує насамперед різні сполучники, що пожвавлю-
ють виклад, уточнюють характер зв’язку між однорідними членами. 
Вживання однорідних членів впливає і на інтонаційний малюнок фра-
зи. В текстах Ленца такі перерахування породжують особливу гармо-
нійність звучання тексту, створюють його впорядкованість. 

Потяг Ленца до деталізації опису спричиняється до того, що йо-
го речення переростають у величезні макроречення. Останні виступа-
ють засобом ущільнення художнього часу, дозволяючи в межах однієї 
синтаксичної одиниці показати події, які займають роки в житті пер-
сонажів, що досить важливо для малих епічних жанрів взагалі. 
Mакроречення на певному етапі творчості стають важливим невід’єм-
ним елементом ідіолекта З. Ленца в малих епічних жанрах. Головні 
риси таких синтаксичних одиниць – гармонійність, логічність, врівно-
важеність – пов’язані з перевагою гіпотаксичних структур. Макроре-
чення забезпечують такі ознаки стилю Ленца, як поліфонія, розгорну-
тість, епічність, і являють собою особливу філософсько-синтаксичну 
форму оповідання. 

Ускладнені синтаксичні конструкції з нагромадженням однотип-
них складнопідрядних одиниць мають до того ж емоційно-експресивну 
силу. В деяких випадках така побудова речення веде до створення сти-
лістичної напруги через відтягування паузи при читанні: “Ich steckte mir 
eine Zigarette an und ging zu meinen Heften zurück; ich schloß die Hefte und 
legte sie auf einen Stapel und beobachtete ein Telefon, gleich, dachte ich, 
würde er anrufen, der Mann mit der gütigen Stimme, gleich würde er in 
freundlicher Besorgnis fragen, ob die Kinder noch schliefen, seine einzige 
Liebe”.19 Нагромадження дієслів-присудків (“steckte mir an, ging zurück, 
schloß, legte, beobachtete” – “запалив цигарку, повернувся, закрив, 
склав, спостерігав”) вказує на збуджений стан оповідача, який маши-
нально виконує всі дії, поки його думки зайняті іншим, а також на упо-
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вільнений плин часу в чеканні. Оповідач намагається чимось себе за-
йняти, щоб не хвилюватися, але час спливає повільно в очікуванні хазя-
їна дома – “чоловіка з добрим голосом” (“der Mann mit der gütigen 
Stimme”). Уявну картину спілкування з господарем описано завдяки 
граматичній формі дієслів в кон’юнктиві “würde er anrufen”, “würde er 
fragen” (“він подзвонить”, “він запитає”). Читач напружено очікує, 
коли ж нарешті з’явиться той, про кого постійно згадують; повторення 
слова “gleich” (“зараз”, тобто з хвилини на хвилину) не дозволяють 
читачу відключитися, але занадто детальні описи затягують появу хазя-
їна, що ще більше збуджує цікавість адресата.  

Надмірність в ідіолекті Ленца проявляє себе на рівні синтаксису, 
невід’ємною частиною якого є вживання періодів. Навмисно затягую-
чи речення, він використовує всі можливі засоби: парентези, вставні 
слова, розділові знаки тощо. Крапка з комою з’являються навіть там, 
де сміливо можна ставити крапку, навіть пряма мова не оформлюєть-
ся, як належало б, в окреме речення.  

Отже, можна стверджувати, що найяскравіше відмінності ідіоле-
кту Ленца проявляються на рівні синтаксису. За рахунок численних 
паралелізмів, величезних речень-періодів, парентез, парцеляцій ство-
рюється детальний, скрупульозний опис, щось середнє між науковим 
і художнім текстом.  

Одним із синтаксичних засобів створення надлишковості інфор-
мації є парентези, які розколюють текст, сповільнюють плин думок, 
загострюють увагу адресата до очікування розв’язки. Малі епічні тво-
ри письменника (особливо пізні) важко сприймати не лише через над-
мірно довгі речення, а в першу чергу – через їх поширеність. Довжина 
речень З. Ленца не в останню чергу створюється за рахунок великої 
насиченості елементарного речення групами однорідних членів, особ-
ливо однорідних предикативів. Вони характеризують із різних боків 
окремий предмет або явище, внаслідок чого виникає вичерпний дета-
льний опис, так що читач може ясно уявити собі картину того, що 
відбувається. Такі перерахування створюють особливу гармонійність 
звучання тексту, надаючи йому впорядкованості. 

Характерною ознакою ідіолекту Ленца є утворення довгих розга-
лужених макроречень, які можуть іноді займати декілька сторінок. По-
ширені речення створюються за рахунок різних синтаксичних засобів: 
переліків однорідних іменників чи дієслів, асиндетичних та полісинде-
тичних зв’язків, парентез, повторів тощо. Тобто докладність та скрупу-
льозність викладу, яка є характерною ознакою малої прози Ленца, три-
мається перш за все на стильових функціях синтаксису його творів.  
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