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СИНТАКСИЧНІ МАРКЕРИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ 

КАРЛА КРАУСА 

 

У статті подається аналіз афоризмів Карла Крауса на синтаксичному рівні. Розглядаються основні 

синтаксичні явища у простих реченнях, а також парцельовані конструкції. 

Ключові слова: підметовий зачин, присудковий зачин, обставинний зачин, парцеляція, просте речення. 

 

В статье приводится анализ афоризмов Карла Крауса на синтаксическом уровне. Рассматриваются 

основные синтаксические явления в простых предложениях, а также явление парцелляции. 

Ключові слова: зачин-подлежащее, зачин-сказуемое, зачин-обстоятельсьво, парцеляция, простое 

предложение. 

The article deals with the analysis of the aphorisms by Karl Kraus on the syntactical level. The main syntactical 

phenomena in the simple sentences are analyzed, as well as the parcelling. 

Key words: subject beginning, predicate beginning, adverbial modifier beginning, parceling, simple sentence.  

 

Афоризми Карла Крауса є відображенням його індивідуального стилю. Маркери ідіостилю чітко видно 

на різних рівнях мови.  

Американський дослідник Річард Оман стверджує, що синтаксис визначає стиль, бо уся література – це 

конгломерат речень. Синтаксис – організуюча структура мовного твору. 

Головною синтаксичною одиницею є речення. Письмове речення літературної мови будується 

відповідно до норм літературної мови, і автор, як привило, намагається дотримуватися цих норм. Однак на 

нормативні характеристики в художньому творі накладаються індивідуальні, авторські а також додаткові: 

експресивні, композиційні, тематичні особливості, зумовлені специфічним характером художнього мовлення. 

Об’єднання цих трьох факторів і дає синтаксичну картину конкретного художнього тексту. 

При аналізі будови контексту виявляється, що його складові одиниці – речення, група речень – не лише 

поєднані засобами контекстуально зв’язку, а й взаємозумовлені в розташуванні своїх складових частин. 

Особливо виразно це виявляється в будові початкової частини речення, яка, будучи вихідною для подальшого 

контекстуального розгортання і, маючи певні детермінантні властивості, що виявляються і в 

словорозташуванні простого речення, може розглядатися як показник того чи іншого словорозташування в 

певному реченні та як ознака між реченнями, об’єднаними в контексті. Член речення або група членів 

речення, якими воно розпочинається і які зумовлюють словорозташування цього речення, а також інших, що 

мають з ним контекстуальний зв’язок, можна назвати синтаксичним зачином речення. Зачини можуть бути 

підметові, присудкові і обставинні. 

Підметовий зачин спостерігається у тих випадках, коли Карл Краус, вдавшись до опису тих чи інших 

явищ, висуває на передній план предмети опису як компоненти єдиного цілого в художній композиції. 

 

Die Medizin: Geld her und Leben!
1 

 

Die Zeitung ist die Konserve der Zeit.
2 

 

Weltanschauung ist ein gutes Pferd. Aber es ist immerhin ein Unterschied zwischen einem Reiter und einem 

Roßtäuscher.
3 

 

Kompilatoren sind Wissenschaftlhuber.
4 

Розглянемо таке синтаксичне явище, як підметовий зачин. 

Афоризм з підметовим зачином ніколи не являє собою єдиного логічно спаяного судження. В той час як 

наукове судження направлене на вичерпний розвиток своїх положень, такий афоризм, навпаки, всюди 

обриває логічні періоди, перетворюючи тим самим кожне положення на самостійний смисловий організм. 

Мета Карла Крауса у даному випадку – сформулювати у читача відношення до певної події або факту, 

сприяти тому, щоб у нього склалася думка, яка повністю або частково співпадає з думкою автора. Інакше 

кажучи, письменник-афорист за допомогою певних мовних засобів та прийомів прагне привести читача до 

своєї точки зору на події, явища та факти.   

 

Weibeslust liegt neben der männlichen wie ein Epos neben einem Epigramm.
5 

 

Mädchen – das bedeutet auch eine Insektenlarve.
6 
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Erotik verhält sich zur Sexualität wie Gewinn zu Verlust.
7 

 

Haut im Kaffee schmeckt nicht gut, wenn sie nicht bestellt ist. Wer das nur einsieht, wird etwa auch über die 

Perversität nachzudenken beginnen. Er wird zwischen dem Mangel und der Fähigkeit, ihn zu verantworten, 

unterscheiden und vor dem Wunder staunen, wie ein Strich des Bewußtseins aus jedem Minus ein Plus macht.
8 

Структура афоризмів з підметовим зачином є гранично простою та лаконічною. Завдяки підмету на 

першому місці у реченні спрощується спосіб вираження, виділяється головна думка. Підметовий спосіб 

зачину в афоризмі полегшує сприйняття інформації.  

 

Wissenschaft ist Spektralanalyse. Kunst ist Lichtsynthese. 

Effekt, sagt Wagner, ist Wirkung ohne Ursache. Kunst ist Ursache ohne Wirkung.
9
  

 

Raum ist in der kleinsten Hütte, aber nicht in derselben Stadt für ein glücklich liebend Paar.
10

 
 

 

Der Romane ist auf dem halben Weg zum Künstler und darum dem ganzen Künstler im Weg.
11 

Можна стверджувати, що підметовий зачин є особливістю індивідуального стилю Карла Крауса в 

афоризмах. Частота використання даного синтаксичного прийому дуже висока. Це обумовлює структуру 

афоризмів. 

Присудковий зачин Карл Краус використовує особливо ефективно при зображенні інтенсивної 

мінливості, динамічності зображуваного. 

 

Lieben, betrogen werden, eifersüchtig sein – das trifft bald einer. Unbequemer ist der andere Weg: Eifersüchtig sein, 

betrogen werden und lieben!
12 

 

Aussprechen, was ist – ein niedriger Heroismus. Nicht daß es ist, sondern daß es möglich ist: darauf kommt es an. 

Aussprechen, was möglich ist!
13 

 

Aufregen kann ich sie alle. Jeden einzelnen zu beruhigen, geht über meine Kraft.
14 

«Bleiben Sie denn unbewegt vor den vielen, die jetzt sterben?» «Ich beweine die Überlebenden und ihrer sind 

mehr».
15 

 

В афоризмах Карла Крауса ми знаходимо досить небагато речень з подібною синтаксичною структурою. 

Передусім це обумовлено граматичними особливостями німецької мови, для якої не є характерною 

препозиція присудка у реченні. 

 

Обставинний зачин, яким здебільшого зумовлюється і пересування присудка в препозицію, також 

присутній в афоризмах Карла Крауса. 

 

Bei manchem Frauenzimmer kommt die Entrüstung vor der Zumutung. Wie ungalant, diese nicht einmal 

nachzuholen!
16

 

Heutzutag ist der Dieb vom Bestohlenen nicht zu unterscheiden: beide haben keine Wertsachen bei sich.
17 

 

Heute kann es vorkommen, daß man ausrufen hört: «Er hat so etwas Männliches an sich!» Und es ruft ein Herr. 

Gleich daneben: «Sie hat etwas Weibliches!» Und es ruft eine Dame.
18 

 

Обставинний зачин вживається здебільшого в тих афоризмах, де автор намагається наголосити на місці, 

часі або способі дії. Хоча звичайно логічно більш наголошеними є лексичні одиниці у постпозиції, зачин 

речення одразу ж вводить в обставини розгортання подій та план розгортання думки. 

Im Theater muß man so sitzen, daß man das Publikum als eine schwarze Masse sieht. Dann kann es einem so 

wenig anhaben wie dem Schauspieler. Nichts ist störender als die Individualitäten der Menge unterscheiden zu 

können.
19 

 

Seitdem man dem Bürger einen Spieß in die Hand gegeben hat, wissen wir endlich, was ein Held ist.
20

 
 

 

Seitdem faule Äpfel einmal in der deutschen Dramatik zur Anregung gedient haben, fürchtet das Publikum, sie 

zur Abschreckung zu verwenden.
21 

Als zum erstenmal das Wort «Friede» ausgesprochen wurde, entstand auf der Börse eine Panik. Sie schrieen auf 

im Schmerz: Wir haben verdient! Laßt uns den Krieg! Wir haben den Krieg verdient! 
22 

 

Нижньою межею довжини речення є одиниця – слово. Воно може бути окремим реченням, наприклад, 

називним або окремими членами речення. 

Die Medizin: Geld her und Leben!
 23 
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Modernes Symbol: Der Tod mit der Hupe.
24 

Карл Краус використовує номінативні речення для називання речей, дій, констатації факту без створення 

художнього образу. 

Die Deutschen – das Volk der Richter und Henker.
25 

 

Der neue Snob: das Bildnis des Dori Gray.
26 

 

Narkose: Wunden ohne Schmerzen. Neurasthenie: Schmerzen ohne Wunden.
27 

Карл Краус будує афоризми як поодинокі номінативні речення, ніколи не включаючи їх до контексту 

таких же самих конструкцій, або груп таких же речень.  

Stimmung der Wiener: das ewige Stimmen eines Orchesters.
28 

 

Die neue Schauspielkunst: Dilettanten ohne Lampenfieber.
29 

Називні речення виконують особливу роль в афоризмі як у художньому тексті. Вони створюють образні 

картини. Автор намічає контури, задає напрям думки, яку читач розвиває відповідно до своєї індивідуальної 

свідомості. Номінативні речення порівняно з двоскладними передають думку більш стилістично виразно і 

лаконічно. Це надає експресивного характеру вислову, позначаючи окремі, не об’єднані між собою деталі. 

Gut und Blut fürs Vaterland! Aber die Nerven?
30 

 

Große Züge: Großer Zug.
31 

Deutsche Literaten: Die Lorbeern, von denen der eine träumt, lassen den andern nicht schlafen. Ein anderer 

träumt, daß seine Lorbeern wieder einen andern nicht schlafen lassen, und dieser schläft nicht, weil der andere von 

Lorbeern träumt.
32 

 

Versorgung der Sinne: Die bangere Frauenfrage.
33 

 

Ізоляція одного члена речення, як це є у деяких випадках еліпсису чи відокремлення, актуалізує інше 

значення. Тут слово виділено в реченні лише формально. Отримуючи власний фразовий наголос і самостійну 

інтонацію, воно і семантично, і синтаксично тісно пов’язано з основною частиною, від якої було відокремлено. 

Тому на перший план тут висувається не творення асоціативного простору для читацького домислу, а логіко-

емоційна важливість слова, підкреслена виділенням. 

 

Die Medizin: Geld her und Leben! 
34 

 

Hysterie macht dem Gesunden das zum Vorwurf, was er haßt: sie selbst.
35 

Schwarz auf weiß: so hat man jetzt die Lüge.
36 

 

Modernes Symbol: Der Tod mit der Hupe.
37 

 

Darin ist Ordnung: die Schlamperei ist geblieben. Darin ist Pünktlichkeit: die Schlamperei beruft sich auf den 

Weltbrand.
38

 

 

Пунктуаційно-інтонаційний поділ наведених конструкцій на дві частини фіксує не стільки формальний 

розрив синтаксичних зв’язків, скільки виступає засобом емоційно-експресивного виділення їх частин. 

 

Österreichische Grenze: es wird gemütlich, man muß sich die Tasche zuhalten. 

Italienische Grenze: es wird romantisch, man muß sich auch die Nase zuhalten. 

Deutsche Grenze: es wird sicher, man kann sich auf Abenteuer einlassen.
39 

Парцеляція простого речення розширює його інформаційну насиченість, інтенсифікує смислове значення 

неядерних компонентів речення, надає їм виразності. У цьому легко пересвідчитися, роблячи заміну 

парцельованої конструкції на непарцельовану. При парцеляції зміст кожної частини речення виступає 

виразніше.  

 

Der neue Snob: das Bildnis des Dori Gray.
40 

 

Das österreichische Leben hat eine Entschädigung: Die schöne Leich.
41 

 

Wien: Der Aristokrat ißt Austern, das Volk schaut zu. Berlin: Das Volk schaut nicht zu, wenn der Aristokrat 

Austern ißt. Aber für alle Fälle, damit dem Aristokraten jede Belästigung erspart und das Volk abgelenkt sei, ißt es 

auch Austern. Das ist die Demokratie, die ich mitmache.
42 

Цікаво, що усунення парцеляції у даних випадках зменшує об’єм переданої інформації. Одночасно 

парцеляція в афоризмах створює умови для значного поширення речення при збереженні чіткої мовленнєвої 

організації його структури.  
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Das Gedränge: Und nachdem das Unglück geschehen war, «fanden sich zahlreiche Neugierige ein, um die 

Unglücksstätte zu besichtigen». Und da war das Unglück gegen die Provokationen der Neugierde bereits so 

abgestumpft, daß es sich mit der stillen Verachtung begnügte.
43 

 

Talent haben – Talent sein: das wird immer verwechselt.
44 

Прості двоскладові речення – нейтральні з погляду їх впливу на «ефективність» тексту. Односкладні 

речення дещо актуалізують розумову діяльність читача. Вони часто є каталізатором емоцій завдяки тому, 

що в деяких випадках саме односкладними реченнями Карл Краус передає ядро інформації. 

 

Gesellschaft: Es war Alles da, was da sein muß und was sonst nicht wüßte, wozu das Dasein ist, wenn es nicht eben 

dazu wäre, daß man da ist.
45 

 

Nervenpathologie: Wenn einem nichts fehlt, so heilt man ihn am besten von diesem Zustand, indem man ihm 

sagt, welche Krankheit er hat.
46 

Подібна структура є засобом зосередження уваги на окремих елементах висловленої думки, на 

деталізації ознак предмета наступного речення. Відносна самостійність таких частин зумовлена 

суб’єктивним, індивідуально-авторським сприйняттям зв’язків між основною думкою вираженою в одній 

частині речення, і додатковою, приєднувальною, яка дає можливість доповнити, конкретизувати, уточнити 

висловлене в основній частині речення. 

Frauenkunst: Je besser das Gedicht, desto schlechter das Gesicht.
47 

 

Umschreibung: «Er füllt mit seiner Stimme mein Ohr ganz aus!» sagte sie vom Sänger.
48 

 

Der Ästhetiker: Sie wäre ein Ideal, aber – diese Hand! Der Erotiker: Sie ist mein Ideal; also müssen alle Frauen 

diese Hand besitzen! 
49 

Завдяки актуалізації парцеляції досягається висока акцентна, інтонаційна, смислова концентрація 

речення.  

 

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 

 
1. Kraus Karl. Aphorismen / Kraus Karl. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993. – S. 158. 

2. Там само, с. 158. 

3. Там само, с. 154. 
4. Там само, с. 154. 

5. Там само, с. 181. 

6. Там само, с. 185. 
7. Там само, с. 187. 

8. Там само, с.187. 

9. Там само, с. 239. 
10. Там само, с. 272. 

11. Там само, с. 275. 

12. Там само, с. 186. 
13. Там само, с. 298. 

14. Там само, с. 310. 
15. Там само, с. 387. 

16. Там само, с. 182. 

17. Там само, с. 217. 
18. Там само, с. 312. 

19. Там само, с. 64. 

20. Там само, с. 444. 
21. Там само, с. 128. 

22. Там само, с. 451. 

23. Там само, с. 158. 
24. Там само, с. 158. 

25. Там само, с. 160. 

26. Там само, с. 154. 
27. Там само, с. 65. 

28. Там само, с. 138. 

29. Там само, с. 100. 
30. Там само, с. 63. 

31. Там само, с. 24. 

32. Там само, с. 124. 
33. Там само, с. 51. 

34. Там само, с. 158. 

35. Там само, с. 353. 

36. Там само, с. 340. 

37. Там само, с. 158. 

38. Там само, с. 414. 
39. Там само, с. 275. 

40. Там само, с. 154. 

41. Там само, с. 258. 



 5 

42. Там само, с. 199. 

43. Там само, с. 142. 

44. Там само, с. 91. 
45. Там само, с. 58. 

46. Там само, с. 82. 

47. Там само, с. 31. 
48. Там само, с. 18. 

49. Там само, с. 23. 

_______________________ 

© Сахарчук Я.В., 2010 

 


