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VÝRAZOVÉ P R O S T R I E D K Y V ROMÁNE

MATKA

Marta Kováčova (Banská Bystrica)

O románe Matka uvažujeme ako o románe pokračujúcom v Gorkého ro
mantických tendenciách. Román je vymodelovaný prostredníctvom výrazových prostriedkov, ktoré sú - okrem idey a témy - v tomto diele jedným z determinačných
prvkov roman tizmu.
Zobrazujúc realitu, v našom případe sociálnu nespravodlivosť ruskej spoločnosti
na začiatku 20. storočia, sa Gorkij, píšuc toto dielo a neobchádzajúc přitom premisu
romantizmu, usiloval sa akcentovať právě to, čo bolo v danom historickom období
dóležité, a spracovať to pomocou uměleckých obrazov. Boj mladých l'udí je bojom
romantickým, založeným na túžbe po dosiahnutí najvznešenějších ideálov. Nespra
vodlivosť implikovaná v realitě nie je v tomto případe překážkou na stretnutie s umě
leckým spracovaním v duchu romantizmu. Gorkij svojím románom v istom zmysle
vystupuje proti jednému z najváčších představitelův romantizmu V . F. Odojevskému,
ktorý tvrdil, že: «FIo3T HeflOJDxeHnpHHaanejKaTb hh k xaxoň napTHH - Kax CBameHhhk, Kax cyabs; napran He ero aejio; b MHpe HcxyccTBa, KaK b MHpe ooxcecTBa, HeT
napraň; xoraa xce nosT BbixoflHT Ha miomaob, Toraa oh He no3T 6onee - oh
nepecTaěTfleňcTBOBaTbHHCTHHicryajibHO - buxooht h3 3Toro nojioxceHwi flyxa, rjxe
BpeMu h rroocrpaHCTBO, npoiueaniee h Ďynymee He cymecTByioT, acno no3Ta - mhp
MeXOty BCeMM H TOpHCeCTBO HCKyCCTBa. JlHUIb C 3T0H BblCOTbl OH flOJIJKeH HH3B0AHTb

B3op Ha noAJiyHHoe. Kax cxopo no3T buxoaht H3 CBoero ecTecTBeHHoro hhcthkKor^a, no BbipasceHmo a p e B H H x , oh n e p e c r a ě T 6biTb
B^oxHOBeH 6oraMH, Toraa oh - tojibko HenoBex h, xax nejiOBex, o6ypeBaeTcs
CTpacTXMH, npHHHMaeT b pyKOBOflCTBO 3eMHoň pa3yM B M e c r o yMa HeoecHoro

TyanbHoro nojioxceHHx,

h oiuH6aeTcx b npopoHecTBax, Toraa xax hcthhhuh no3T miKoraa He oiuH6aeTC».»'

Princip romantického chápania a interpretácie skutočnosti sa v románe spája
predovšetkým s metaforickou a metonymickou skupinou výrazových prostriedkov.
Okrem substantiva srdce sa v diele pomeme často objavujú dve opozitá cbět, cojiHue,
oroHb - TěMHbiň, c e p u i í H O H b . Gorkij ich lokalizuje tak, aby čo najviac využil ich
konotatívny význam a zároveň ho maximálně akcentoval. «ripaBbi Te, KOTopue
roBopflT - Mbi aojdkhu bcč 3Han,. HaM HVWHO 3sxeHh ce6* caMHx cbétom pa3yMa,
HTObI TČMHbie JUOflH BHflejlH HaC, H3M HJOKHO Ha BCě" OTBeTHTb HeCTHO H BepHO.
HyxcHO 3HaTb bck> npaB^y, bck> jiohci>...», «Mm Bce - aera oahoh MaTepu HenooeflHMoň mmcjih o 6paTCTBe pa6onero Hapoaa Bcex crpaH letAim. OHa rpeer
Hac, OHa cojniue Ha He6e cnpaBefljiHBbix, h sto He6o - b cepaue paoonero, h kto 6h
oh hh 6bui, xax 6bi oh hh Ha3biBaji ce6«, coiwajiHCT - Haní 6pat no ayxy Bceraa,

THMO^eeB, JI. H.: npoojieMid TeopHH jiirrepaTypu. MocKBa 1995, c. 200.
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Hbme h npHCHO h bo BeKH b6kob!», « 3 r a aeTCKaa, ho KpenKaa Bepa Bcě naiue
B03KHKajia cpeflH hhx, Bcě B03Bbimajiacb h p o č n a b CBOeň Moryneň CHJie. H Korfla
MaTb Banena eě, OHa HeBOJibHO HyBCTBOBajia, hto BOHCTHHy b MHpe poflunocb hto-to
BejiHKoe h CBemoe, noflo6Hoe cojmuy He6a, bhahmoto e i o . » «3HaeTe, HHorfla TaKoe
xcHBéT b cepaue, - yflHBHTejibHoe! KaxceTCH, Be3fle, Kyaa t u npHflěuib, Bce roBopjrr
ojmHM orHěM, BecěJiwe, flo6pbie, cjiaBHbie. Be3 cjiob apyr flpyra noHHinaioT... ^Chbjt
Bce xopoM, a Kaatfloe cepflue n o ě T cboio necHK). Bce necHH, KaK pynbH, 6eryr nbWTCfl b Mope CBCTJibix paflOCTeň hoboh wh3Hh.» «MaTb yxce MHoroe noHHMana H3
TOrO, HTO rOBOpHJIH OHH O 5KH3HH, HyBCTBOBaJia, HTO OHH OTKpbIJIH BepHblií HTOHHHK
HecnacTbH Bcex jHOfleň, h npHBbiícna connainaTboi c hx chcjiamh. ho b m y č i m e

flyum He Bepnjia, hto ohh Moryr nepecTpoHTb aouHb no-CBoeiny h hto XBaraT y hhx
chjiw npHBJíenb Ha cboíí oroHb Becb paĎonnií Hapofl.» «HflěT hcjiobck, ocBemaeT
xcH3Hb orHěM pasyMa h kphhht, 30BěT. « 3 ň , bm! JIioflH Bcex crpaH, coeflHRHHTecb
b oflHy ceMbK>!» « y * Heo6xoflHMO 6bmo ypaBHOBecHTb HeM-jm6o spKHM h pajyMhmm to MpanHoe, hto OHa BHflejia b 3totfleHbh hto flaBHJio e ň rojioBy 6eccMbicjieHHHM yWaCOM, 6eCCTbIflHOÍÍ XCeCTOKOCTbK). BeCC03HaTejlbHO nOflHHHHHCb 3TOMy Tpe6oBaHmo 3flopoBOH .zryum, OHa coĎHpajia Bcě, hto BHAena CBeraoro h hhctoi-o,
b oflHH oroHb ocJieiumíomHH eě cbohm hhctwm ropeHHeM...» ^yBCTBOBana OHa
b ce6e 3apo»meHne 6ojTbUioň cbctjioh paflocroi, He noHHMana eě h CMymajiacb.»
«HoBoe cojmue 3a*rěM, roBopHJi MHe oahh, h - 3a*ryT! CoeflHHHM pa36HTbie
cepflua Bcě b oaho - coeflHHjrr!» «Ko Bceiuy Hecyr Jiio6oBb neru, Hflymne nyniMH
npaBAbi h paayMa, h Bcě oGnanaiOT hobmmh He6ecaMH, Bcě ocBeuiaioT oraěM HeTJieHHbíM - ot flyum.» «MaTb nyBCTBOBajia, hto JlroflMHJia oxjiajK/jaeT eě paflocrb
CBoeň cflepwaHHOCTbio, h y Heě Bflpyr boshhkjio ynpxMoe xcejiaHne nepejiHTb b 3Ty
cypoByro flymy oroHb cboh, 3axcenb eě, - nycTb OHa Toace 3BynHT cornacHo crpoio
cepaua, nojiHoro paflocTbio»,» KaK xopouio 3to, Koraa 3Haeuib, hto ywe ecTb b hch3hh CBeT fljw Bcex jHoaeň h - 6y«eT BpeMH - yBHfljrr ohh ero, o6HHMyTC« c hhm
AyiuoH!» «Eě flo6poe Ďonbuioe jihu.0 B3flparHBajio, rna3a nyHHCTO yjibi6ajmcb h
6posH TpeneTajiH Hafl hhmh, KaK 6bi OKpbmjw hx 6jiecK. Eě oxMemuiH Gonbiune
MbicjiH, OHa BJiarajia b HHXBce, nein ropejio eě cepflu,e, Bcě, hto ycnejia nepeKHTb,
h cwHMajia MbicnH b TBĚpflbie, eMKHe KpHCTanjibi CBeTJibix cjioB. Ohh Bcě cHJibHee
powflajiHCb b oceHHeM cepflue, ocBeměHHOM TsopnecKoft chjioh coimua BecHbi, Bcě
npne UBejiH h pnesm b hSm.»
CBeT pa3yMa; CBer ajih Bcex jiiofleň;
cojiHue Ha He5e cnpaBeflJiHBOM; cojmue He6a; HOBoe cojiHue sawreM;
Bce ropejiH oahhm oraěM; mm ocsemaeM WH3Hb oahhm oraěM paayMa;

cepflue, ocBeiuěHHoe TBopnecKoň chjioh cojiHua BecHbi;
B MHpe pOflHJIOCb HTO-TO CBeTJIOe H HHCTOe B OflHH OrOHb, OCJieiUUIIOUIHH eě CBOHM

HHCTbiM ropeHHeM;
HaM Hy»HO BCě OCBCTHTb;
Substantiva CBeT, coiiHue, oroHb stojace samostatné, ale aj v pozícii slovných
spojení sú bohaté a predovšetkým aktivně svojím imaginatívnym impulzom, vďaka
ktorému nadobúdajú jednotlivé časti literámeho diela lyrický tón. Tento tón je vytváraný nielen prostredníctvom výběru lexikálnych jednotiek a akcentáciou na ich sé-
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mantickú stránku, ale nezanedbatelnou je tu aj zvuková stránka slovných jednotiek,
napr. «MaTb co6npajia BCě CBeTJioe h HHCToe b oahh oroHb, oanenjwiomHH eě cbohm
hhctwm ropeHHeM.» Využívajúc opakovanie samohlásky „o" vzniká efekt asonancie,
využíváním spoluhlásky „s" zasa aliteračný efekt. Obsah a forma vytvárajú harmonickú jednotu, ktorá sa v tomto případe stává premisou na vytvorenie lyricko-emocionálneho přístupu k danej problematike a s ním spojeného hl'adania krásy, harmonie.
V konečnom dósledku možno považovať tento Gorkého přístup a vol"bu výrazových
prostriedkov za jednu z osvědčených metod a uměleckých postupov vo vytváraní
protikladu k vonkajšiemu světu plného zla, nespravodlivosti a sociálneho útlaku. Jeho
román, aj keď zobrazujúci sociálně zlo a nespravodlivosť, je svojou utopickosťou
istým uzavretým systémom implikujúcim smerovanie k harmonii, ktorá má - podobné
ako v rozprávke odstrániť disharmonickosť vonkajšieho světa. Už symbolisti - súpútnici Gorkého, ktorých „svet bol svetom kontrastov" využívali účinnosť eufónie verša
právě na akcentáciu konotačného efektu. Gorkij akoby zámeme siahal po principe
zvukovej krásy a harmonie na vystihnutie vecnej podstaty zobrazovaného. Pocit
lyrickosti jednotlivých segmentov diela vyplývá aj z toho, že jednotlivé, zjavne epické
segmenty, sa k sebe radia na základe asociatívnej příbuznosti. A právě asociatívnosť,
konotatívnosť spájania jednotlivých segmentov prisudzujeme zvyčajne lyrike, nie
epike. V tomto případe je však spomínaný jav katalyzátorom dynamizujúcim dej,
aktivizujúcim konanie postáv. Obraznost' sa u Gorkého koncentruje predovšetkým na
tých miestach románu, ktoré sa týkajú nielen charakteristiky postáv, ich vnútomých
monológov alebo dialogických segmentov, ale sú implikované aj v deskripcii týkajúcej sa situačných momentov. Tak často využívané substantivum srdca, světla, jasu
je obklopené a obohatené metaforickými spojeniami, ktoré sa podiel'ajú na aktivizácii
fabulačného rozprávania. Substantiva, adjektiva, adverbiá, ale aj verba spájajúce sa
s významom evokujúcim představu krásnej, křesťansky spravodlivej spoločnosti
a světa (cbct, cojmiie, oroHb, hchwh, achmA, oCBeuiSHHMH, hcho, 0CBenm>) stojace
samostatné alebo aj v spojení s inými slovami sú atribútmi pozitívneho absolutna.
„Zlatá farebnosť je širokospektrálnym symbolom, je nositel'om róznych významov
a vždy je v epicentre kladných emocionálnych a sémantických asociácií", píše C Benediková. Táto farebnosť je parciálnou časťou umělecky stvámenej bipolárnosti, stojí
v opozícii k trne, noci, sivosti, ponurosti ruskej reality začiatku 20. storočia. Na prin
cipe antitézy sprostredkúva autor časopriestor, v ktorom sa odohráva boj o naplnenie
a realizáciu křesťanských princípov a zásad, takých dóležitých pre jednu z hlavných
postáv románu Pelageji Nilovny. Výpověď autora si žiada, aby s ním čitateF prešiel
cestu rďadania novej cesty, aby sa s ňou stotožnil. Gorkij takmer na každom kroku
stylizuje realitu do poetickej roviny, zdórazňujúc tak potřebu dominancie emocionálnej stránky jestvovania nad raciom - ako jeden z najdóležitejších faktorov v procese
konkrétného boja člověka o víťazstvo Dobra na zemi.V rozhovore Pavla s jeho priatel'om Rybinom odznejú aj takéto šlová:
2

3

2

3

Benediková, I!.: Jazykové dominanty ruského symbolizmu. In: Ruská moderna IV. Fakulta
humanitných vied VŠPg v Nitře. Katedra ruského jazyka a literatury 1994. s. 34.
Tamtiež.
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« - Bot, IlaBeji! He b rojioce, a b cepíne - Haiano! 3to ecn. TaKoe Mecro b flyme nejioBenecKOH, Ha kotopom HHiero .apyroro He BwpacTěT...
TojibKO pa3yM ocBo6oflHT nejiOBeica! - TBépflo CKaaan ITaBeji.
Pa3yM CHUti He ^aěr! - B03pa*aji Pm6hh rpoMKO h HacToíÍHHBO. - Cep/tue flaěT
CHJiy, - a He ronoBa, bot!»
Princip antitézy využil Gorkij aj na takomto dfiležitom segmente, akým je roz
hovor pozícii racia a emócií v 1'udskom jestvovaní. Ak hovoříme o antitetickom prin
cipe, je potřebné uviesť příklady aj z druhého pólu. Gorkij doň - a to predovšetkým zapojil pomocou metaforického principu symboliku čiemej farby a jej odtieflov. (Už
Nietzsche, ako uvádza E. Benediková , považoval metaforu za základný postup sémantickej derivácie a zrodu nových pomenovaní). Táto farebná škála v románe Matka
přijala úlohu aktívneho činitďa v principe antitézy, v principe kontrastu. Aktívneho
preto, lebo právě vďaka čiemej, sivěj, ponurej, a z nich vytvořených substantiv, adverbií a verb, sa zobrazovaný svet nielen reality, ale aj očakávanej budúcnosti javí
v ostřejších konturách a je dekódovanější. Na mnohých miestach románu sa stře
táváme s metaforami, v ktorých dominuje symbolika čiernej. Matka, stojac večer pri
okne - «3a creKnoM HenoABHXCHO croiuia qěpHafl TbMa» - uvažuje: «HoHbK> *HBy!»
Tma vonku komunikuje s myšlením ženy žijúcej len so svojím synom a v «tme», ako
sama hovoří. Tma je personifikovaná a determinuje status quo, ktorým matka žije.
Toto substantivum má okrem prvotného významu aj obrazný charakter, pretože hovo
ří o nevzdělanosti matky, o «jej» nevedení a istým spósobom představuje premisu
v procese metamorfózy, ktorým matka počas románu přejde. Ak možno v tomto pří
pade vnímať tmu ako negativum, v románe nachádzame aj miesta, kde táto farba ne
vystupuje proti jeho hrdinom a ich životu, ale právě naopak, je lokalizovaná akoby
v súlade, harmonii s ním. Eudí z robotníckej kolonie, nespokojných so svojím ťažkým
životom opisuje Gorkij ako «rycTyio, HěpHyw, B036y>iytěHHyK> ry^eBinyio TOjmy»
alebo «orpoMHoe HěpHoe jihiio TOJinbi». V čiemej farbe je implikovaný pomyselný
imperativ spojený s výzvou na aktivizáciu vlastných sil. «OwimaHHe crpauiHoro
yMepjio, OCTaBHB no ce5e tojilko HenpíMTHyK) Apoxcb npn BocnoMHHaHwix o cyawix
aa rae-TO b CTopoHe TěMHyio Mbicjib o hhx.» - uvažuje Pelageja Nilovna o mužoch,
ktori súdili jej syna, reprezentujú vládnucu vrstvu a vykonávajú jej voru. Sivá, tmavá,
čiema je tu opáť výrazom strachu, nepokoja, disharmonie. Gorkij nevyužívá len
ambivalenciu, ale na vykresleme priestoru a atmosféry vefmi často tvoří epitetá
z farebnej symboliky odvodenej od čiemej v priestore priameho, prvotného významu,
napr.: cepue ^OMa, HčpHue Tpy6bi, na charakteristiku postáv využívá čiernu, sivú:
HčpHbie jiHiia, TěMHue rjiaaa MaTepn, CMyraoe jihuo cbma, BHHMaTejibHbiií B3rjum
tSmhux rjiaa, HěpHax 6opo^a, CMyrjioe jihup b HěpHoří paMe 6opoAi>i» atď.
4

Vyber farebnej symboliky založenej na antitéze akoby nadobúdal charakter
vizuálnosti a nahrádzal tak pestrost' ilustrácií, ktoré sú obyčajne přítomné v rozprávkovom žánri.
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V umeleckom jazyku Gorkého románu Matka dominuje metaforická skupina
výrazových prostriedkov. Na základe uvedeného móžeme konstatovat', že autor sa stal
súčasťou příběhu o matke - sám raz povedal: «B poMaHe, b noBecTH jtio^h, h3o6pa*aeMbie amopoM, fleňcTByioT npH noMOiiw, oh bcS BpeMH c hhmh, oh noaCKa3biBaeT HHTaTeJiio, KaK hvhcho hx noHHMaTb, o6wiCHHeT eiviy TaňHwe mhcjih,
CKpuTue MOTHBbifleňcTBHHH3o6pa*aeMbix cjmryp, oireHaeT hx Hacipoemu onncaHHHMH npiipOflbl, o6CT3HOBKH H BOOĎlUe BCČ BpeMH aepjKHT HX Ha HHTOHKaX CBOHX
uejieň, CBo6oaHO h - nacTO HesaMemo jyui HHTaTejiH - oneHb jiobko npoH3BOJibHO
ynpaBJweT hx aeňcrrBHHMH, cjiob3mh, aejiaMH, B3aHMOOTHOiueHHHMH.» Román
s ideovým zameraním boja za dosiahnutie spravodlivého spoločenského systému sa
tak posúva aj prostredníctvom lyrického a emocionálneho aspektu do romantickej
roviny hraničiacej s rozprávkou. Slovné spojenia, ktoré sme uviedli, evokujú u percipienta kategóriu vznešeného a krásného, také charakteristické právě pre romantizmus.
Na ilustráciu a dókaz toho, čo sme už o výrazových prostriedkoch v tejto Časti povedali, uvádzame statistiku svedčiacu o směrovaní Gorkého uměleckého vyjadrenia.
Vybrali sme úvodnú kapitolu, ktorá, podobné ako napr. v žánri rozprávky, je nepo
chybné dóležitou introdukčnou situáciou tvoriacou premisu k nasledujúcemu rozprávaniu autora. Statistické hodnotenie teda hovoří, že prvá kapitola románu Matka rozsahom krátká - obsahuje z aspektu výběru morfologických druhov 212 podstat
ných mien, 90 slovies a 84 přídavných mien. Z uvedeného vyplývá, že převláda akcentácia pozornosti na člověka, jeho předmětný svet a abstraktně pod. mená, ktoré ho
v konečnom dósledku len bližšie charakterizujú a emocionálnym zafarbením uvádzajú
percipienta do ďalších kapitol. Všetky tri roviny vytvárajú spolu kompaktný celok.
Ak sa sústredíme na klasifikáciu pod. mien z hťadiska vazby na :
1/ člověka, 2/jeho předmětného světa, 3/ kategorie abstraktnosti, na základe statistiky
zistíme, že tieto substantiva možno zoradiť v nasledovnom poradí:
1/ abstraktně pojmy (100 substantiv), napr. ycT&nocTb, hvbctbo, rneB, o6ivia, raěT,
HHTepec, TpeBora, 03Jio6neHHe u m .
21 předmětný svet člověka (66 substantiv), napr.: cno6oflKa( substantivum, ktoré
možno vnímať ako synekdochické totum pro parte - stáli za ním obyvatelia robotníckej kolonie), 4>a6pHKa, MauiHHbi, Ka6aK, rapMOHHKa, BOflKa, nbuib h t. n.
3/ člověk ako činitel' deja (46 substantiv), napr.: HejioBeic, jiioot, cjioooacaHe, moflOflě*b, MaTepH, OTUbi.
Z uvedeného vyplývá, že Gorkij, podobné, ako je to častokrát v žánri rozprávky
- začíná kategóriou zla stretávajúcom sa v nasledujúcich častiach knihy s dobrom.
Zobrazovaný svet, v ktorom vládne len ťažká práca a po nej stretávanie ťažko pracujúcich obyvatel'ov robotníckej kolonie v krčme při vodke, žiadne náznaky o změnu
úrovně vlastného, ale aj spoločenského života - teda obrovská pasivita, známe gorkovské «rHHeHHe», akoby ktosi zaklial do šedosti a ponurosti. Pasivný přístup k ži
votu ilustruje Gorkij pomocou zníženia procesuálnosti, a to prostredníctvom zvýšené
ho výskytu substantiv a adjektiv. Dá sa povedať, že verba majů v uvedenej časti
5

ropbKHň, M.: O jiHTepaType. Mockm 1953. c. 594-595.
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v hierarchii slovných druhov podriadenú funkciu a sú akoby podporným činiteFom
v kontakte so substantívami a adjektívami.
Už úvodná kapitola románu naznačuje, že Gorkij bude pokračovať v jazyku
a štýle svojej ranej romantickej tvorby. Takmer každá veta úvodnej kapitoly obsahuje
nějaké slovo či slovné spojenie s konotatívnym významom, ktoré v procese percepcie
vytvára dojem inklinácie k rozprávkovému žánru knihy. Tieto šlová a slovné spojenia
patři a predovšetkým do metaforickej a metonymickej skupiny výrazových prostriedkov. Samotný fakt, že metafora je bližšia poezii než próze, naznačuje inklináciu
Gorkého diela k žánru implikujúceho v sebe prvky vznešená, rozprávkovosti,
romantična.
Z aspektu výběru výrazových prostriedkov možno vyselektovať najma tieto:
metafora (39), epitetum (34), personifikácia (22).
Už samotná frekvencia týchto výrazových prostriedkov hovoří o obraznosti
jazyka a štýlu v Gorkého Matke. Obraznost' nie je súčasťou len opisných častí ro
mánu, ale stala sa akýmsi atribútom aj v dialógoch. Obraznosťou sa prejavuje nielen
reč matky, ale aj sekundárných postáv v románe.
Na ilustráciu a porovnanie sme zvolili ešte záverečnú kapitolu zobrazujúcu
scénu uváznenia matky. Sledovali sme opať frekvenciu výskytu 1/ substantiv, adjektiv
a verb, 21 metafor, epitet, personifikácií a prirovnamí. Na základe tohto výběru sme
dospěli k nasledujúcej štatistike:
AJ z aspektu výběru morfologických prostriedkov:
1/ substantiva - 414
2/verba - 112
3/ adjektiva - 90 (zhodný prívlastok - 90, nezhodný - 32)
B/ z aspektu výrazových prostriedkov:
1/ personifikácia: 30
21 epitetá: a/ kvalifikatívne - 60
b/ estetické - 32
3/ metafory: 39
Gorkij v tejto kapitole využívá najviac substantiva spojené s človekom a svetom,
ktorý ho obklopuje, akcentujúc tak dóležitosť člověka a jeho právo na život v spravodlivom spoločenskom systéme. Výběr výrazových prostriedkov vytvára harmonic
ký vzťah s témou románu. Obraznost', ktorej nositďmi sú v románe predovšetkým
prostriedky spojené s metaforou a metonymiou, spolu s problematikou sakrálnej este
tiky pomáhá determinovat' myšlienkové a ideové zameranie románu. Imaginatívny
impulz přítomný v metafoře determinuje romantický charakter Gorkého Matky. Ne
malý doraz kladie Gorkij okrem metaforického a metonymického principu aj pozícii
synekdochy, kde sa proces konotácie uskutočňuje na báze celok - časť, pričom celok
sa percipuuje ako časť a časť ako celok. Prirodzene, celý tento proces musí byť podmienený tým, že medzi nimi bude jestvovať istá logická súvislosť, ide totiž o obojstranný vzťah.
Synekdocha v pozícii pars pro toto je zakomponovaná aj v názve románu Matka.
Substantivum Matka sa personifikuje na konkrétnu Fudskú bytost', ktorá koná, myslí,
prechádza metamorfózami, ale z aspektu stylistického postupu nadobúda aj charakter
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polyptotonu, zvýrazňujúc tak svoje postavenie a svoju úlohu v románe. Meno tejto
ženy - Pelageja Nilovna - sa vyskytuje v románe len niekoPkokrát, převažuje vše
obecné pod. meno matka - Gorkij ho, vychádzajúc zo spoločenskej atmosféry Ruska
začiatku 20. storočia, využívá ako symbol pře všetky trpiace matky vtedajšieho
Ruska, zvýrazňujúc tak jeho význam. Táto synekdocha bezprostředné vyvolává potře
bu vytvorenia kompletnejšieho obrazu nášho subjektu. Substantivum matka k sebe
viaže obyčajne epitetá klasifikujúce vlastnosti matky: dobrá, něžná, starostlivá,
obětavá atď. Viaže k sebe množstvo slovies spojených s posláním ženy-matky, ktorá
prejavuje starostlivosť, opatruje, obětuje sa, smúti, raduje sa, bojí sa o tých, ktorí ju
matkou nazývajú. Toto je základná charakteristika slova matka. Synekdocha umožňu
je z panoramatického hl'adiska pozrieť sa na Gorkého ženu-matku. To, že právě ona je
spisovatelem vnímaná a interpretovaná ako matka starostlivá, obetujúca sa, trpiaca,
svědčí fakt, že Gorkij nesiaha po synonymickom výraze pre toto slovo. Tým spiso
vatel' dokazuje svoj silný vzťah nielen k představě o zobrazovanom objekte, ale aj
svoj silný vzťah k nemu. Priam romantické chápanie matky sa prejavuje v priebehu
celého románu, keď sa Pelageja Nilovna ocitá vďaka spisovateFovmu peru v situáciách romantickej osamělosti. Táto osamělost' hraničiaca s individualizmom (podobné
je to aj u syna Pavla) sa postupné mení na kolektivně vedomie - vzniká opozícia:
individualizmus - kolektivizmus. V obidvoch rovinách, časových aj ideologických sa
však zachovává výrazná dominancia citu, o čom svědčí romantický opis portrétov
nielen hlavných a sekundárných hrdinov, ale aj opisy prostredia, ktoré ich modeluje.
Už na samotnom začiatku je personifikovaná robotnícka kolónia, charakterizo
vaná atribútmi času a príestoru, ktorá sa dostává do synekdochickej podoby totum pro
parte. Priestorom sa stali malé sivé domce, zablatená cesta, vysoké čieme komíny,
radosť zadymenej krčmy a Fudia ako škvárový odpad. Na percepcii kolonie ako živej
bytosti v pozícii totum pro parte sa výrazné podieFa moment personifikácie: Gorkij na
ilustráciu prostredia využívá viacero slovných spojení evokujúcich pohyb, činnost'
(paradox - niektoré inklinujú viac k smrti ako k životu), viazaných na jej jednotlivé
časti, napr.: «BeHepoM, Konta caflunocb coJiHue h Ha CTěKJiax aomob ycTano 6jiecTejiH ero KpacHbie jivhh, - <}>a6pHKa BbiKHflbibiana moneň va cbohx KaMeHHbix He^p,
cjiobho OTpa6oTaHHbiň iujiaK, h ohh CHOBa iujih no yjiHuaM, 3aiconHeHHbie, c něphhmh jiHuaMH, pacnpocTamw b B03flyxe jiHnioiH 3anax MaiiiHHHoro Macna, 6necTfl
rojio^HbíMH 3y6aMH.» «fleHb 6bM nporjioneH $a6pHKoň, MauiHHbi Bbicocann H3
MycxyjiOB Jiiofleň cTOJibKo chuh, cKOJibKO hm 6hjio HyacHo. JSfiHh Geccjie^Ho BbinepKhvt H3 xch3hh, HejioBeK caejiaji emě mař k CBoeň MorHJie, ho oh BH^eji 6jih3ko nepea
co6oh HacnawjieHe oT^uxa, pmocTH flbíMHoro Ka6aKa h - 6biJi ^OBoneH.»
Jednotlivé segmenty synekdochických ozdob už v prvej kapitole románu napovedajú o diferenciácii hodnot obyvatel'ov kolonie. Z viacerých přirovnaní tu možno
dekódovat' explicitný fakt súvisiaci s romantickou diferenciáciou přístupu k životu,
ktorú nachádzame predovšetkým v Gorkého ranej tvorbě a ktorá je zakotvená aj
v románe Matka - ide o známu binárnu opozíciu gnijenija a gorenija. Z přirovnaní,
ktoré významnou mierou doplňajú pozíciu synekdochy možno ako příklad uviesť:
1.... fabrika vyvrhovala zo svojich kamenných útrob l'udí ako škvárový odpad.
2. ...fudia sa zúrivo napadali ako divé zvěry.
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3. « B OTHOiueHHflx jnofleň Bcero 6ojibiiie 6bino HyBCTBa noflCTeperaiomeH 3Jio6u,
oho 6bino TaKoe ace 3acrrapejioe, KaK h HenaneHHMan ycTanocrb MycKyjiOB.»
4. «... )KH3Hb Bceraa 6bma TaKOBa,- OHa poBHO h MeaneHHO Temia icy^a-TO MyrabíM
noTOKOM roflbí h ro^bi h bc« 6bma CBjnaHa KpenKHMH AaBHHMH npiiBMHKaMH
flyMan. hflenaTboaho h to *e, H30 ahh b fleHb.»
5. « ... yrpioMbie jhoah BbióerajiH Ha yjimjy tohho HcnyraHHbie niBa6bi...»
Z týchto přirovnaní vyplývá, že comparatum, časť, ku ktorej přirovnáváme,
a ktorá je v konečnom důsledku určujúca na pochopenie a dojem z prírovnania, sa vo
všetkýčh prípadoch rovná čomusi negativnému - umocňovanému adjektívom:
v 1. případe C = odpad, tertium comparationis = škvárový (čiemy, ťažký, drsný)
v 2. případe C = zvěry, TC = divé (nebezpečné, egoistické, s atavistickými sklonmi)
v 3. případe C = únava, TC = svalová ( ochromujúca, bolestivá, zbavujúca možnosti
pohybu)
vo 4. případe C = kalný, TC = čiemy, sivý, neprehl'adný, bez nádeje na světlo)
v 5. případe C = šváby, TC = vyplašené (l'udia - pesimistickí, nešťastní, bez systému
v živote, bez nádeje = adjektivum evokujúce chaos, zmátok, neporíadok,
v konečnom dósledku nešťastie a pesimizmus).
Uvedené prírovnania sú intenzitné, majů teda hyperbolický charakter - zveličujú
isté vlastnosti porovnávanej reality. Výrazná expresívna a emocionálna funkcia hyper
boly v rámci synekdochickej ozdoby v týchto prípadoch poslúžila autorovi ako
prostriedok na dosiahnutie obraznosti jeho umeleckej výpovede. Gorkij využil už
v prvej kapitole niekolTcokrát synekdochický princip (pars pro toto a totum pro parte)
na ilustráciu prostredia a postáv. Uviedli sme, že v texte sa vyskytuj ú šlová a slovné
spojenia, ktoré majů vačšiu tendenciu evokovat' smrť ako život. Subjekt označený
substantívom člověk stojí v tomto případe v pozícii pars pro toto a možno ho pokojné
považovať za představitele istej časti spoločnosti, ktorej kvalita života mala zostupnú
tendenciu. Autor ponuka v expozícii svojmu percipientovi hyperbolicky podaný obraz
pasivity. Koncentrácia negativ v spósobe života převažuje nad tým, čo pre člověka
z robotníckej kolonie znamenala chvíTa pokoja a harmonie.
Vychádzajúc zo synekdochického principu pretransformovaného do opisu pro
stredia, postáv, ich konania a vzájomných vzťahov, dospějeme k závěru, že expozícia
diela nesignalizuje ani najmenší náznak atribútov smerujúcich kplusovej orientácii
pozemského jestvovania. Šlová autora evokujú (aj pomocou adjektiv označujúcich
farebnosť) úpadok, zostup, degradáciu kvality života. Ako sme už uviedli, převažuje
gorkovské „gnijenije": po ťažkej drine len „radosť zadymenej krčmy", „vyspávanie
do desiatej", vysedávanie po krčmách". Aktivita sa prejavovala len v bitkách a v opíjaní. Synekdochické „život", ktoré by malo u percipienta evokovať radosť, nadej
a optimizmus, sa stává hněď v prvej kapitole akousi paradigmou implikujúcou
negativné absolutno. Autorské monologické rozprávanie zúvodnej kapitoly možno
považovať za hraničnú situáciu charakterizuj úcu priestor a čas - dve významné
zložky románu, dva chronotopy románu. V nich, resp. na ich pozadí realizuje autor
svoje fabulačné rozprávanie.
Hoci Gorkij napísal svoj román na báze skutočnej události zo Sormova,
umělecké spracovanie tohto příběhu nadobudlo aj prostredníctvom množstva použi26
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tých synekdochických ozdob všeobecný charakter. Prvý typ synekdochy = pars pro
toto obsahujúci substantivum a ajektívum - tvoří slovo srdce, ktoré v románe často
vystupuje namiesto slova matka; substantivum serdce sa u Gorkého vyskytovalo
často, najma v jeho ranej tvorbě. Svědčí o tom frekvencia výskytu v románe. Celkovo
sa s ním střetáváme 174-krát, z toho v spojení s adjektívom mateři 122-krát. Vačšinou
je v pozícii singuláru: ako nominativ sing. - činiteF deja - vystupuje toto slovo 52krát. V pozícii akuzativu, ktorá ja na 2. mieste, sa nachádza 42-krát. Namiesto slova
matka využíval teda spisovateF často substantivum «cepaue» ako symbol obety,
lásky, romantického nadšenia, nádeje a života. Výběr tohto slova svědčí o tom, že sa
autor usiloval o zdóraznenie pozície a úlohy lyricko-emocionálnych prvkov prí
modelovaní hlavných postáv. Využíval také výrazové prostriedky, ktoré umožňovali
vytvoriť ideálneho hrdinu a v konečnom ddsledku aj ideálně spoločenské zríadenie.
Srdce ako symbol života - najma v spojení s epitetom matláno - sa teda stává
synekdochickou ozdobou textu podčiarkujúcou inklináciu metamorfóz matky na cestě
k najvySším ideálom člověka.
V prvej časti románu použil spisovatel' slovo «cepaue» 88-krát v týchto pozíciách:
singulár = 82, plurál = 2
1. p. = 30,2. p.= 14, 3. p.=2,4. p.= 23,6. p.= 13,7. p.= 6
NiekoITco príkladov, v ktorých sa substantivum vyskytuje v nominative sg.:
«TpH flHa y Heě apoxcajio cepaue, savnipaji Kamauň paa. xax OHa BcnoMHHajia, <rro
b aoM npmyr KaxHe.TO nyxcne jiiooh, cTpauiHbie.»
«ToJibKO no HonaM, Koraa, ycTaaax ot uivmhoh, BOJiHyromeň cyeTti mu, OHa aoxcHJiacb b nocTejib, cepaue ee" thxo Hbino.»
«Cuh ocTajicji flOMa, cepaue eg crajio 6im,cn cnoKOHHee, a Mucnb cronna Henoabiukho nepea <)>aKroM h He Morjia o6iwTb ero.»
«Cepaue MaTepH Hajiwiocb xcenaHHeM cKa3an. hto-to xopouiee 3thm jnoaHM.»
«CypoBoe MOJiHamie xchbux cpean Monui o6emajio cTpauiHoe, OTHero cepaue MaTe
pH B3Aponryjio h aaMepjio b ownnaHHH.»
« y Heě pBajioci. cepaue, b rpyaH 6ujio tccho, b ropné cyxo h rop«HO.»
«Cepaue 3a6iuioci> cnoKoňHee.»
Substantivum srdce zaujalo teda v pozícii nominativu singuláru úlohu subjektu,
činitefa deja, ktorý modeluje estetický ideál neoddeliterný od spoločenských ideálov,
představ autora o kvalitativně vyspelejšom spoločenskom režime. Táto pozícia istotne
nebola u Gorkého náhodná. Srdce ako symbol života, energie a činnosti sa spája
s romantickou představou nových perspektiv, zmien, nových horizontov nielen
v živote jednotlivca, ale celej spoločnosti. Právě romantika a jej možnosti uměleckého
vyjadrenia sa stala jednou z najvhodnějších možností, ako pomocou uměleckého
slova vyjadriť tužbu po uskutečnění túžob a představ. Srdce ako nadej na nový život
preberá vtejto pozícii úlohu vytvoriť atmosféru vznešenosti, radosti zočakávania.
Je aktívnym a aktivizujúcim činitefom implikujúcim lyricko-emocionálny element so
silným romantickým impulzom.
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Druhů najviac pouužívanú pozíciu tvoří akuzativ singuláru: substantivum srdce
je objektom, ku ktorému směruje aktvita jeho okolia.
Příklady:
«OHa cjiyuiajia h neHanbHO Kanajia tojioboh, HyBCTBya hto-to HOBoe, HeBeaoMoe eň,
CKop6Hoe h paflocTHoe, - oho mhitco načítáno eě Ha6oJieBiuee cepaue.»
«H ojthh yTeuianH,flOKa3hiBasi,kto IlaBJía CKopo BnycTjrr, flpyrae TpeBOKHJiH eě
nenajibHoe cepaue cjiOBaMH co6ojie3HOBaHiui, TpeTbH omoĎJieHHO pyrajiH anpeicTopa, >KaHflapMOB, HaxoflH b rpyaH eě OTBerHoe 3xo.»
«Bnjiacb b rpyflH eě 6ojibiua>i, ropaias Mucjib, OKpbiJiaaa cepaue BfloxHOB^eHHbíM
HyBCTBOM TOCKJIHBOH, CTpaflaiIbHeCKOH paflOCTH, HO MaTb He HaXOAHJia CJIOB H
b Myíce cBoeň HeMOTU, BSMaxHBM pyKOH, cMOTpena b hhiio cbma rna3aMH, ropeBIIIHMHflpKOHH OCTpOH OOJIbK)...»
«Xoponiee y TeĎH cepaue, MaTb! - thxo nporoBopmi FIaBeji.»
«Eě jiio6oBb - jiioooBb MaTepn - pa3ropanacb, cxcHMan cepaue tiohth ao 6ojih,
noTOM MaTepHHCKoe Meuiano pocTy HejiOBenecKoro , cmchhlio ero, h Ha Mecre
BejiHKoro nyBCTBa, b cepoM nenne TpeBora, po6ico 6nnacb yHujian MbicJib:
«IlorH6HeT ...nponaaěT!..»
Tretiu pozíciu v používaní tohto substantiva má genitív singuláru. Často ho
nachádzame v pozícii príslovkového určenia miesta, napr.: «nepeofleBaacb b CBoeň
KOMHaTe, oHa emě paa 3aayMMBajiacb o ciiokohctbhh 3thx moaeň, o hx cnoco6HOCTH
6bicTpo nepeacHBaTb cTpaumoe. 3to oTpeaBJuuio eě, H3roHsw crpax H3 cepaua.»
Emocionálny aspekt je akcentovaný aj v druhom spósobe použitia genitívu singuláru,
keď sa substantivum srdce ocitá v pozícii nezhodného přívlastku:
«OnHpajiacb cniiHoň o crreHy, xax, 6biBano, aenaji eě My*, Tyro CBssaHHaji tockoh
h oohohum co3HaHHeM CBoero 6ccchjihji, OHa, 3aKHHyBrcwioBy,BbiJia aojiro h oahotohho, BbuiHBafl b 3THX 3ByKax 6ojib paHeHHoro cepaua.»
«PaAOCTHo noTpacěHHaa BupaxceHHeM Jinua h 3ByKOM rojioca cuHa, OHa rjiaajuia ero
rojioay h, caepxcHBan GneHHe cepaua, THxoHbKO roBopmia:
«XpncToc c to6oh!»
«3to oĎJiernajio THxyio 6oJib eě cepaua, KOTopa« B3aparHBaa, nena b rpyan eě KaK
Tyran crpyHa.»
"Frekvencia lokálu substantiva v románe hovoří, že synekdocha pars pro toto
v podobě matkinho srdca je v tejto pozícii centrom pozornosti nielen autora, ale aj
prostredia, v ktorom jestvuje. Táto pádová vazba sa okrem spojenia s předložkou „o"
premieta aj do príslovkového určenia miesta, napr.:
«B cepaue 3aicnnanH cně3u h, noaoĎHo hohhoíí 6a6o>nce, cjieno h xcanooHO
ipenerajio oxoiqaHHe ropa, o goropoM Tax cnoKOÍÍHo, yBepeHHo roBopwi cuh.»
«Hhjiobhok) OBJíaaeaa TpeBOWHaH, pa3JiaMMBaiomafl ycrrajiocTb, OHa nóflHHMajiaci.
H3HyrpH h Kpyaciina ronoBy, crpaHno iepeay» b cepaue nenajii. h paaocn>.»
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«BbiJio cjihujkom xopomo b ayine, h oHa xoTena, hto6m nepBaa - BejiHKaa paaocrb eě WH3HH cpa3y h HaBceraa cjioxauiacb b cepaue TaKoň xchboh h CHJibHofí, xaK
npHuxna.»
«Pe3KHe oiOBa h cypoBbiň HaneB eě He HpaBHJiHCb MaTepn, ho 3a cnoBaMH h HaneBOM

6bmo HeHTO 6ojibiuee, oho 3arjiyuiano 3bvk h cjiobo cBoeio cunoň h 6yaHJio
b cepaue npeflHyBCTBHe nero-TO Heo6wrrHoro ajm mhcjih.»
IIlHpoKO OTKpbiB raa3a, noflHHB 6poBb, OHa HCKoca CMOTpena Ha cboh nanbiibi,

ronoBa y Heě KpyxcHJiacb h b cepaue cTyHano: «TaK bot h naury Toace - Moryr!»
Podobnu tendenciu má synekdochická ozdoba aj v 2. časti románu. Jej pozícia
má takúto podobu:
1. p.= 23,2. p.=22,3. p.=7,4. p.= 19, 6. p.= 12,7. p.= 4.
Z uvedeného vyplývá, že aj v tejto časti vystupovalo substantivum vo formě
nominativu singuláru najčastejšie, bolo subjektom, ktorý vplýval na prostredie, konal
v duchu svojho vlastného poslania.
Příklady na jednotlivé pádové pozície: nominativ singuláru:
«OHa yjibi6aaacb, nowHMajia pyKH, KJiaHajiacb, h xopouiHe CBeTjiue cjiSsu cwHMajiH
ropjio, Hora eě apowaím ot ycTanocni, ho cepaue, HacumeHHoe paaocTbio, Bcě
norjiouiax, OTpaxcano BnenaTJieHHs noao6Ho CBemoMy jinicy 03epa.»

«OHa yaapHnacb 3aTbuiKOM o CTeHy, cepaue oaeaocb Ha ceicyHay cukhm aumom
crpaxa h CHOBa jtoko BcmjXHyjio, pacceaB aum.»

V porovnaní s prvou časťou románu je v druhej zvačšená frekvencia výskytu genitívu singuláru substantiva srdce. Ide jednak o pozíciu príslovkového určenia
(j.pósobu) miesta, napr.
« 3 t o oTpe3BJUiJio eě, H3roH5w cTpax H3 cepaua.*
«Eh BcnoMHHanHCb cjioBa 3a6iJTbix mojihtb, 3axcHrafl hoboh Bepoň, OHa Spocana hx
H3 CBoero cepaua, tohho HCKpu.»
Okrem tejto pozície sa vyskytuje aj pozícia nezhodného přívlastku, napr.:
«OiuejiOMjieHHafl, MaTb HeoTpuBHo cMOTpena, - Pm6hh hto-to roBopnu, OHa cjujiuajia ero ronoc, ho cnoBa nenesa™ 6e3 axa b tSmhoh apoHcameň nycTOTe eě
cepaua.»
«CTano thxo, HecKOJibKO ceKyHa yxo MaTepu cjibímano TOJibKO tohkhh, ToponjiHBbiň
cKpnn nepa no 6yMare h 6iieHHe CBoero cepaua.»
Slovné spoj en i a tohto zamerania - tikot srdca, vzopatie srdca, prázdnota srdca,
svedčia o tom, že ani v diele, ktoré bolo neskór zařáděné k «čistému» soc. realizmu,
sa Gorkij nevyhol - a možno zámeme - prvkom, ktoré sa stávajú v procese percepcie
determinačné - v tomto případe hovoria o evidentnej inklinácii k romantickému
zobrazeniu příběhu. Samotný výběr synekdochickej ozdoby pars pro toto a jej
realizácia prostredníctvom poetických lexikálnych jednotiek svědčí o inklinácii
k romantickému zobrazeniu spoločenských nálad, spoločenskej atmosféry.
Vďaka výběru výrazových prostriedkov, medzi kterými má synekdocha nepo
chybné dóležité miesto, tenduje román Matka k žánru rozprávky, založenej na střet
nutí dvoch svetov a vymodelovaných na binámej opozícii - dobro-zlo. Spojenia
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s poetickým nádychom - tikot srdca, prázdnota srdca, burka srdca - evokuj ú skór
poéziu ako prózu:
«Toraa O A H H M o o j i b u i H M H pe3KHM ycHJiHeM cepAua, KOTopoe KaK 6u B c r p a x í r y n o e ě
BCK), OHa n o r a c H J i c Bce 3TH XHTpbie, MajieHbKHe, cjiaSbie o r o H b K H , noBejiHTejibHO
CKa3aB ce6e: «CTbiflHCb!»

« O H H nerico BcnjibiBajiHCb H3 niy6HHbi cep^ua H cjiarajiHCb B necmo, HO OHa c O6Haoio nyBCTBOBajia, HTO eň He XBaTaeT ronoca, xpnriHT OH, B3^parHBaeT, pBéTCH.»

Synekdochický princip je v románe poměrné 1'ahko dešifrovatel'ný. Synekdochické t o t u m pro parte má zostupnú tendenciu - prechádza metamorfózami cez jed
notlivé časti fabuly kparciálnemu pars pro toto. Princip synekdochického přístupu
k zobrazovanej skutečnosti tvoří aj systém a existencia asociatívnych vzťahov a súvislostí, ktoré jednotlivé typy synekdochy v románe obsahujú. Pre tieto vzťahy je charak
teristický imaginatívny impulz, ktorý modeluje vo vědomí percipienta s týmto
impulzom spojenu schopnost' estetického vnímania a dekódovania literámeho diela,
v tomto p ř í p a d e Gorkého Matky. Synekdocha ako výrazový prostriedok sa stala
v rovině fabulačnej, ale aj sujetovej koordinačným komponentem. Vychádzajúc z fak
tu, že jazyk představuje istý systém znakov, možno aj synekdochický princip
zobrazovania chápať ako znakový systém, ktorý je potřebné „prečítať", porozumieť
mu a precítiť ho. Vzhl'adom na román Gorkého Matka ako celok synekdochický
spósob zobrazovania - jeden z dominantných výrazových prostriedkov - sa stává
premisou na modelovanie předmětu uměleckého zobrazovania:
1. konotačný proces - implicitně vyjadrenie a zároveň aj dekódovanie konotátu v synekdoche sa stává dóležitým komunikačným prostriedkom medzi a u t o r o m
a dielom
2. synekdocha - už v názve - je výrazovým prostriedkom, ktorý sa podiefa na vý
stavbě sujetu a dynamizuje ho vychádzajúc z východiskového vzťahu medzi denotátom a pomenovaním, ktorý je v synekdoche v podstatě kvantitativný, v samotnom
literámom diele nadobúda kvalitativně zameranie, t. z. - v percepcii vyvolává
estetický účinok.
Analýzou výrazových prostriedkov, predovšetkým metaforickej a metonymickej
skupiny, dospievame k názoru, že Gorkého román Matka je vyjádřením kontinuity
s jeho ranou romantickou tvorbou.

P e 3 to M e
A B T O P CTaTbH AOKa3biBaeT, HTO, XOTH p o M a H M . TópbKoro Mantb aojiroe B p e M s HMeji
oco6oe nojioa<eHHe cpe^u j n r r e p a T y p H b i x npoH3Be^eHHH H CTan o&beirroM CHJibHoň
uneoJiorasauHH,

O H cicpuBaji

B ce6e uejiyio c n c r e M y

CHMBOJIOB,

HMnjiHiurrHO

B o r u i o m a i o m H x c y n . H H a n p a B j í e H H o c r b K paHHeMy TBopnecTBy, HaueneHHOMy H a
pOMaHTHHecKoe noHHMaHHe H HHTepnpeTaimio Mirpa. B CTaTbe aBTop aHanH3HpyeT
3TO noiuiTHe npe)Kse B c e r o H a o c H o s e cymecTBOBaHKa M e T a ^ o p H n e c K o ň H M e r o HHMHHecKoň r p y n n u Bbipa3HTejibHbix cpe^CTB.
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