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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ   

В ПОРТРЕТНОМУ ОПИСІ ГЕРОЇВ РОМАНУ Е.М. РЕМАРКА          

“DREI KAMERADEN” 

 

Анотація. Предметом вивчення в статті є особливості застосування 

виражальних засобів мови в композиційно-мовленнєвій формі портретного 

опису в романі Е.М. Ремарка “Drei Kameraden”. У результаті 

лінгвостилістичного аналізу фрагментів опису зовнішності літературних героїв 

з’ясовано якісні параметри використання письменником тропів для створення 

художньо-образної характеристики зовнішнього вигляду персонажів у романі.  

Ключові слова: художній твір, виражальні засоби мови, композиційно-

мовленнєва форма, портретний опис, троп.  

Annotation. The paper deals with the study of language peculiarities of 

narrative compositional forms, specifically the use of lexical stylistic devices in 

characters’ portrait descriptions in fiction. The research was conducted on the 

material of the novel “Three Comrades“ written by Erich Marie Remark. Portrait 

descriptions are interpreted in the given work as the portrayals of the characters’ 

appearance, age, built, clothes and of other features that produce their visual images. 

The literary analysis of the novel revealed quantitative and qualitative characteristics 

of the lexical stylistic devices employed by the author in the portrait descriptions.  

Key words: fiction, expressive means of language, narrative compositional 

form, portrait description, tropes. 

 

Метою дослідження є встановлення особливостей використання 

виражальних засобів мови у портретному описі героїв роману “Drei 

Kamerаden”. 

Актуальність теми визначається тим, що вона пов’язана з сучасним 

напрямом наукових пошуків у мовознавстві – антропоцентричним, одним з 

аспектів якого є дослідження комунікативно-прагматичних характеристик 
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тексту та особливостей вживання мовних одиниць у тексті з метою визначення 

їх ролі в створенні прагматичної настанови художньої оповіді. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій дозволив виявити, що мовно- стилістичні особливості 

створення портретного опису персонажів вивчалися в ряді наукових праць              

І. Бикова, С. Селєзньової, К. Сізова та ін.  

Предметом вивчення є особливості застосування виражальних засобів 

мови в композиційно-мовленнєвій формі портретного опису в романі Ремарка 

“Drei Kamerаden”.  

У результаті лінгвостилістичного аналізу фрагментів опису зовнішності 

літературних героїв з’ясовано кількісні та якісні параметри використання 

письменником тропів для створення художньо-образної характеристики 

зовнішнього вигляду. Композиційно-мовленнєві форми опису є невід’ємними 

частинами змістової організації художньої оповіді. За їх допомогою 

письменники створюють портретизацію літературних героїв і змальовують 

місце дії, транслюючи в таких фрагментах тексту власне ставлення до 

зображуваних подій та осіб. Портретний опис є одним з важливих параметрів 

створення цілісного образу персонажа, тому в мовознавчому плані видається 

цікавим аналіз мовних засобів, які застосовують письменники для 

представлення їх яскравих і незабутніх образів. С. Ю. Селєзньова, провівши 

дослідження встановила, що у формуванні портретного опису персонажа 

беруть участь три групи лінгво-когнітивних засобів (механізмів): 1) стилістичні 

засоби, 2) деталізація, 3) метафорична концептуалізація [2, с.170].  Стилістичні 

засоби можуть самостійно сформувати зорове враження (портрет персонажа) 

без участі інших механізмів. Найбільш активно вживаються метафора, 

(метафоричний) епітет, образне порівняння, а також лексичний і семантичний 

повтори. Механізм деталізації, який припускає згадку й опис різних деталей 

зовнішності персонажа, може також функціонувати як єдиний засіб 

конструювання зорового враження від опису зовнішності, але частіше всього 

перетинається і взаємодіє зі стилістичними засобами. А механізм метафоричної 

концептуалізації не виступає як самостійний, але виконує роль когнітивної 

основи, на яку обов’язково «налаштовуються» стилістичні засоби і деталізація.  

Безперечно, основна функція портретистики – імагінативна. Портрет має 

важливе значення в формуванні цілісного й глибокого образу-персонажа, а 

також є ефективним засобом його уяскравлення. Імагінативна функція 

портретистики охоплює кілька аспектів і своєрідно розщеплюється на окремі 

функції.  

Однією з них є дескриптивна, оскільки портрети, як правило, мають 

описовий характер і слугують візуалізації словесних образів. Окреслюючи 

особливості вигляду персонажів, романісти відтворюють найтонші відтінки 

почуттів і переживань героїв, їх світогляд. Прозаїки найчастіше подають 
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внутрішні портрети або портрети-характери. Отже, портретистика виконує 

передусім характерологічну функцію.  

Характерологічна функція портретистики в Ремарка досягається шляхом 

використання різноманітних видів (внутрішні, розгорнуті, лаконічні, первинні, 

вторинні, автопортрети тощо) та прийомів (використання художніх деталей, 

показ персонажа в дії або через враження, яке він справляє на інших) 

портретування. 

Е. М. Ремарк використовує різноманітні види та прийоми портретування, 

які слугують  засобом характеротворення, виконують функцію типізації та 

індивідуалізації. Вимальовуючи яскраво індивідуальних і неповторних 

персонажів, Ремарк відтворює психологію цілого покоління воєнної доби.  

Портрети в романі виконують також ейдетичну, сюжетотвірну, 

композиційну функції і є органічним складником художнього світу романів 

загалом, що забезпечує, з одного боку, якнайповніше вираження 

філософського, етико-естетичного змісту, з іншого – сприяє максимально 

наближеній до авторської інтерпретації текстуальної інтенційності, 

спілкуванню художника й читача [1, c.415]. 

Домінантою творчості Еріха Марії Ремарка є тонкий психологізм. “Три 

товариші”, як і інші антивоєнні романи автора, відзначається глибоким 

проникненням у внутрішній світ персонажів. Значною мірою цьому сприяє 

портретистика героїв. Ремарк надає портретам вагомого значення. Знайомство с 

персонажем починається з перших сторінок роману, де автор вказує риси 

зовнішності головного героя, а також вводить окремі деталі психологічних 

характеристик. Портретні описи Ремарка мають широку типологічну палітру, 

що спричинює складну ієрархію їх функцій. Герої роману сприймаються як 

психологічні типи, як носії тих чи інших рис темпераменту. Можемо 

стверджувати, що Ремарк подає внутрішні портрети, або портрети-характери. 

Для опису героїв у романі Ремарк використовує метафори, найчастіше 

письменник надає перевагу онтологічним метафорам, а саме персоніфікації та  

алегоріям. Персоніфікація – перенесення характеристик, властивих живому, на 

неживі  об'єкти.  Особливістю персоніфікації у вживанні Ремарка є те, що 

найчастіше персоніфікації підлягають несподівані, часто абсолютно звичайні 

побутові предмети. У романі “Три товариші” Ремарк використовує 

персоніфікацію для уособлення автомобільного мотора: “Braumüllers Motor 

spuckte immer noch, er setzte alle Augenblicke wieder aus”. У даному реченні 

автомобільний мотор “плюється”, що показує неготовність мотору до фіналу 

гонки, персоніфікація в даному випадку вказує нам на напругу та втому 

автомобіля та гонщика, який ним керує.  Також для опису героїв  у романі 

автор використовує метафори в їх класичному прояві: „Ich sah sie vor mir, 

schön, jung, voll Erwartung, ein Schmetterling, verflogen durch einen glücklichen 

Zufall in mein abgebrauchtes, schäbiges Zimmer, in mein belangloses, sinnloses 
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Leben“. У вищевказаному висловлюванні Роберт Локамп, один з головних 

героїв роману, описує Патрицію Хольман, як метелика.  

Використовує Ремарк і синестезію: „Aber warum denn nicht?“ erwiderte es 

ruhig, mit einer überraschend dunklen Stimme. „So schlimm war das doch gar nicht“. 

У цьому прикладі в якості прикметника, який описує голос людини, 

використовується “dunkel”, який зазвичай для опису  кольору або світла. 

Синестезія в цьому випадку показує нам душевний стан персонажа, 

ілюструючи його песимістичний настрій.  

Щодо використання метонімії Ремарком, то вона полягає у тому, що він 

активно використовує метонімію якісних прикметників.  Метонімічне значення 

прикметника існує та виявляється сполучуваністю (наприклад, поєднанням 

прикметника з іменником), а значить реалізується тільки в умовах контексту. 

Наступний приклад показує, як прикметники schmal, blass, knochig, які 

описують лише руки, характеризують все тіло в цілому: “Die Schultern waren 

sehr gerade, aber etwas vorgebeugt, die Hände schmal, überlang und eher etwas 

knochig als weich. Das Gesicht war schmal und blass, aber die großen Augen gaben 

ihm eine fast leidenschaftliche Kraft“. Таким чином читач, при знайомстві з 

текстом роману, може скласти собі уявлення про крихкість Патриції, яка при 

цьому поєднується з силою.  

У романі “Три товариші” для опису героїв Ремарк поєднує простоту 

мови, лаконічний стиль письма, а також вміло добирає засоби образності, які 

широко представлені в німецькій мові. Особливе місце в його творчості займає 

використання різноманітних тропів. В ході аналізу теоретичної літератури було 

виявлено, що тропи або фігури якості, представлені в німецькій мові групами, 

заснованими за характером асоціації: за подібністю (метафора і порівняння), за 

зв’язком і тотожністю (метонімія). Використання тропів – це основний спосіб 

створення художніх образів.    

Перспективу використання результатів дослідження ми вбачаємо в 

наукових дослідженнях ідіостилю Е.М. Ремарка та у вивченні мовних 

особливостей інших композиційно-мовленнєвих форм. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ 

В СУЧАСНОМУ МОЛОДІЖНОМУ ДИСКУРСІ 

 

          Анотація. У статті проведено оцінку явища мовленнєвої агресії, зокрема 

поширення такого явища в молодіжному дискурсі. Також здійснюється аналіз 

основних причин, факторів, що підштовхують мовців до використання 

стилістично-знижених слів, що є реалізацією вербальної агресії. Варто 

зазначити, що така лексика виконує функцію «приниження» мовленнєвого 

партнера, а також формує мовленнєвий портрет мовця, його вік, вподобання, 

соціальний статус. 

Ключові слова: мовна агресія, стилістично-знижена лексика, грубе 

спілкування, інвективізація, вульгаризація.                              

     Annotation. The article assesses the phenomenon of speech aggression, in 

particular, the spread of such phenomenon in youth discourse. Also, an analysis of 

the main causes, factors that push the speakers to use negatively-colored vocabulary, 

which is realization of verbal aggression, is provided. It should be noted that such 

vocabulary serves as a function of "humiliation" of the speech partner, and also forms 

the speech portrait of the speaker, his age, preferences, social status. 

Key words: speech aggression, negatively-colored vocabulary, rough 

communication, invectivization, vulgarization. 

   

Постановка проблеми. Сьогодні  у словниковому складі мови, як і в 

самій мові панують зміни. Він характеризується, як зазначають безліч 

дослідників, зниженням рівня мовної культури, вульгаризацією мови, 

інвективізацією і навіть пропагандою насильства в засобах масової інформації. 

Це є результатом посилення агресивної свідомості суспільства. Воно нехтує 

тим фактом, що вербальна агресія є не менш небезпечною, ніж фізична: вона 

деструктивно впливає на свідомість комунікантів, знижує можливості 

взаєморозуміння між ними чи ускладнює повноцінний обмін інформацією. 

Вербальна агресія є надзвичайно поширеним феноменом в різних видах 

спілкування і також серйозною перешкодою на шляху до ефективної 


