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VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY 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 prost
riedkov, ktoré sú - okrem idey a témy - v tomto diele jedným z determinačných 
prvkov romantizmu. 

Zobrazujúc realitu, v našom prípade sociálnu nespravodlivosť ruskej spoločnosti 
na začiatku 20. storočia, sa Gorkij, píšuc toto dielo a neobchádzajúc pritom premisu 
romantizmu, usiloval sa akcentovať práve to, čo bolo v danom historickom období 
dôležité, a spracovať to pomocou umeleckých obrazov. Boj mladých ľudí je bojom 
romantickým, založeným na túžbe po dosiahnutí najvznešenejších ideálov. Nespra
vodlivosť implikovaná v realite nie je v tomto prípade prekážkou na stretnutie s ume
leckým spracovaním v duchu romantizmu. Gorkij svojím románom v istom zmysle 
vystupuje proti jednému z najväčších predstaviteľov romantizmu V. F. Odojevskému, 
ktorý tvrdil, že: «Ilo3T He AOJixceH npHHaAJiexcaTb hh k KaKOií napraH - icax CBXíneH-
hhk, KaK cyflbs; napTHH He ero aeno; b MHpe HCKyccroa, KaK b Mupe 6oHcecTBa, hct 
napTHÍí; Konta xce noaT BbixoflHT Ha ruiomaab, Tor^a oh He no3T ôojiee - oh 
nepecTaěr iieňcTBOBaTt HHCTHHKTyajn.Ho - bmxoäht H3 3Toro nojioxceHHs ayxa, rae 
BpeMH h rrpocrpaHCTBO, npoiucznuee h ôyflymee He cymecTByioT, aejio noara - MHp 
MOKJjy BCeMH H TOpXCeCTBO HCKyCCTBa. JlHUIb C 3TOÍÍ BMCOTbl OH flOJDKeH HH3B0AHTb 
B3op Ha nofljiyHHoe. KaK cxopo nosT buxo^ht H3 CBoero ecTeCTBeHHoro hhcthk-
TyajibHoro nonoxceHHH, Korjja, no BbipaaceHHio ApeBHHx, oh nepecraěT 6bm> 
B/ioxHOBeH 6oraMH, Toraa oh - tojuko nenoBeK h, KaK nejiOBeK, oôypeBaeTCJi 
CTpacTXMH, npHHHMaer b pvkobo/jctbo seMHOH pa3yM BMecTo yMa neoecHoro 
h ouiHÔaeTCH b rrpopoHecTBax, Tor^a xax hcthhhuh noaT HHKor.ua He ouiH6aeTC«.»' 
Princíp romantického chápania a interpretácie skutočnosti sa v románe spája 
predovšetkým s metaforickou a metonymickou skupinou výrazových prostriedkov. 
Okrem substantiva srdce sa v diele pomerne často objavujú dve opozitá cbct, cojiHue, 
oroHb - TěMHbiň, cepwň HOHb. Gorkij ich lokalizuje tak, aby čo najviac využil ich 
konotatívny význam a zároveň ho maximálne akcentoval. «ľIpaBU Te, KOTopwe 
roBopHT - Mbi ÄOjr*Hbi bc€ 3Han>. HaM hv5kho 3aacenb ce6« caMHX cBeroM pa3VMa, 
HTOH TěMHhie JIIOflH BH^ejIH HaC, HSM HJOKHO Ha BCS OTBeTHTb HECTHO H B€pHO. 
HyacHO 3HaTb bck> npaBAy, bck> nom>...», «Mbi Bce - aera ouhoh MaTepH -
HenoSeAHMoň mhcjih o 6paTCTBe paôoHero Hapo^a Bcex cTpan 3eMiiH. OHa rpeeT 
Hac, OHa cojiHue Ha He6e cnpaBeanHBbix, h sto He6o - b cep/we paôonero, h kto 6m 
oh hh 6bui, KaK 6u oh hh Ha3UBaji ce6a, coímajiHCT - Ham 6paT no ayxy Bceraa, 

1 THMO<j)eeB, JI. H.: ripoójieMbi Teoprni jiirrepaTypu. MocKBa 1995. c. 200. 
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HbiHe h npncHo h bo Bernu b6kob!», «3Ta A^rcKaa, ho Kpemcafl Bepa Bcě name 
B03HHKana cpe/jH hhx, Bcě B03Bbiiuajiacb h pocjia b CBoeň M o r y n e ň chjic H Koraa 
MaTb Bnnena eě, OHa HeBOHbHO HyBCTBOBajia, hto BOHCTHHy b MHpe poflmiocb hto-to 
BejíHKoe h CBeTJioe, nofloÔHoe cojiHuy He6a, BHAHMoro eio.» «3Haere, HHoraa TaKoe 
ÄHBeT b cepaue, - yflHBHTejibHoe! KaMceTca, Be3ae, icyaa tw npHflěiiib, Bce roBopjrr 
oflHHM orHěM, BecěJibie, aoôpbie, cjiaBHbie. Be3 cjiob apyr /jpyra noHHMaioT... iKmyT 
Bce xopoM, a KajKfloe cep/we noéT cboio necHK). Bce necHH, KaK pynbH, ôeryr -
jimotch b Mope CBeTJiwx paaocreH hoboh 3kh3hh.» «MaTb yme MHoroe noHHMajia H3 
TOTO, HTO rOBOpHJIH OHM O 5KH3HH, HyBCTBOBajia, HTO OHM OTKpbIJlH BepHblH HTOHHHK 
HecnacTbfl Bcex jno/jeň, h npHBbiKJia corjiamaTbCfl c hx cmcjwmh. ho b rjiyĎHHe 
jsyuiH He Bepnjia, hto ohh Moryr nepecTpoHTb »CH3Hb no-CBoeMy h hto xb3tht y hhx 
chjiw npHBJíenb Ha cboíí oroHb Becb paôoHHň Hapo/j.» «HneT nejioBeK, ocBemaeT 
xcH3Hb orHěM pa3yMa h kphhht, 30BéT. « 3ň, bw! Jlioan Bcex cTpaH, coeÄHHuňTecb 
b offHy ceMbK>!» «y»c Heo6xo#HMo 6buio ypaBHOBecHTb hcm-jihôo xpKHM h pa3yM-
HblM TO MpaHHOe, HTO 0H3 BHfleJia B 3TOT JXCHb H HTO flaBHJIO eK TOJIOBy ÔeCCMHCJieH-
HbiM yacacoM, ôeccTbiaHoií acecTOKOCTbio. Becco3HaTenbHO noAHHHxncb STOMy Tpe-
6oBaHHK> 3flopoBoň flyuiH, OHa coônpaj ia Bcě, hto BJwejia cBeraoro h hhctoto, 
b oflHH oroHb ocjienjiaiomHH eě cbohm hhcthm ropeHHeM...» «HyBCTBOBajia OHa 
b ce6e 3apo»meHHe ôojimuoh cbctjioh paflocTH, He noHHMana eě h cMymajiacb.» 
« H o B o e cojiHue 3axcrěM, roBopnji MHe oahh, h - 3a»ryT! Cocähhhm pa36HTbie 
cep/iua Bcě b ORKO - coeAHHjrr!» «Ko Bceiuy Hecyr jiioôobi, JXCTU, HflymHe nyniMH 
npaBflbí h pasyMa, h bc€ oÔJianaioT hobmmh HeôecaMH, Bcě ocBemaiOT oraéM He-
TJieHHbiM - ot flyuiH.» «MaTb HVBCTBOBana, hto JTHDÄMHna oxjiajKflaeT eě pa^ocTb 
CBoeň cflep»caHHOCTbio, h y Heě B/royr boshhkjio ynpjiMoe acejiaHHe nepejíHTb b 3Ty 
cypoByio ayuiy oroHb cboíí, 3a»eHb eě, - nycTb OHa Toace 3ByHHT cornacHo CTpoio 
cepAua, nojiHoro paflocTbio»,» KaK xopoiuo sto, Konta 3Haeuib, hto y»e ecrb b jkh3-
hh CBeT jjjw Bcex jiro/jeň h - ôyaeT BpeMfl - yBHjun ohh ero, oOHHMyrca c hhm 
AyiuoH!» «Ee floôpoe ôonbiuoe jihuo B3/jparHBaJio, rna3a jiyHHCTO yjibi6ajmcb h 
6poBH TpeneTajiH h am hhmh, KaK 6w oKpbiJiJw hx ÔJiecK. Eě oxMejwjiH ôonbiiiHe 
MbicjiH, OHa BJiarajia b HHXBce, neM ropejio eě cepflqe, Bcě, hto ycnejia nepexcHTb, 
h cxcHMajia MbicjiH b TBěpaue , ěMKHe KpHCTanjibi cBernux cjiob. Ohh bcč cHJibHee 
po»flanHCb b oceHHeM cepaue, ocBeměHHOM TBopnecKoň chjioh coJiHua BecHbi, Bce 
npne UBejiH h päcjih b hčm.» 
CBeT pa3yMa; cbct aim Bcex jiio/jeň; 
cojiHiie Ha He6e cnpaBeanHBOM; couHue He6a; HOBoe couHue 3a»creM; 
Bce ropeJiH oähhm oiuSm; mu ocBemaeM »H3Hb oahhm oraěM pasyMa; 
cepaue, ocBeiuěHHoe TBopnecKOH chjioh cojmua BecHbi; 
b MHpe poAHJiocb hto-to cBeTjioe h HHCToe b oähh oroHb, ocjieruixioiiiHH eě CBOHM 
hhctmm ropeHHeM; 
HaM Hy»HO Bcě ocBeTHTb; 

Substantiva cseT, cojiHue, oroHb stojace samostatne, ale aj v pozícii slovných 
spojení sú bohaté a predovšetkým aktívne svojím imaginatívnym impulzom, vďaka 
ktorému nadobúdajú jednotlivé časti literárneho diela lyrický tón. Tento tón je vytvá
raný nielen prostredníctvom výberu lexikálnych jednotiek a akcentáciou na ich sé-
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mantickú stránku, ale nezanedbateľnou je tu aj zvuková stránka slovných jednotiek, 
napr. «MaTb co6npana BCě CBeTJioe h HHcroe b oahh oroHb, ocnenjwromHH eé cbohm 
hhcthm ropemieM.» Využívajúc opakovanie samohlásky „o" vzniká efekt asonancie, 
využívaním spoluhlásky „s" zasa aliteračný efekt. Obsah a forma vytvárajú harmonic
kú jednotu, ktorá sa v tomto prípade stáva premisou na vytvorenie lyricko-emocio-
nálneho prístupu k danej problematike a s ním spojeného hľadania krásy, harmónie. 
V konečnom dôsledku možno považovať tento Gorkého prístup a voľbu výrazových 
prostriedkov za jednu z osvedčených metód a umeleckých postupov vo vytváraní 
protikladu k vonkajšiemu svetu plného zla, nespravodlivosti a sociálneho útlaku. Jeho 
román, aj keď zobrazujúci sociálne zlo a nespravodlivosť, je svojou utopickosťou 
istým uzavretým systémom implikujúcim smerovanie k harmónii, ktorá má - podobne 
ako v rozprávke odstrániť disharmonickosť vonkajšieho sveta. Už symbolisti - súpút-
nici Gorkého, ktorých „svet bol svetom kontrastov"2 využívali účinnosť eufónie verša 
práve na akcentáciu konotačného efektu. Gorkij akoby zámerne siahal po princípe 
zvukovej krásy a harmónie na vystihnutie vecnej podstaty zobrazovaného. Pocit 
lyrickosti jednotlivých segmentov diela vyplýva aj z toho, že jednotlivé, zjavne epické 
segmenty, sa k sebe radia na základe asociatívnej príbuznosti. A práve asociatívnosť, 
konotatívnosť spájania jednotlivých segmentov prisudzujeme zvyčajne lyrike, nie 
epike. V tomto prípade je však spomínaný jav katalyzátorom dynamizujúcim dej, 
aktivizujúcim konanie postáv. Obraznosť sa u Gorkého koncentruje predovšetkým na 
tých miestach románu, ktoré sa týkajú nielen charakteristiky postáv, ich vnútorných 
monológov alebo dialogických segmentov, ale sú implikované aj v deskripcii týka
júcej sa situačných momentov. Tak často využívané substantivum srdca, svetla, jasu 
je obklopené a obohatené metaforickými spojeniami, ktoré sa podieľajú na aktivizácii 
fabulačného rozprávania. Substantiva, adjektíva, adverbiá, ale aj verbá spájajúce sa 
s významom evokujúcim predstavu krásnej, kresťansky spravodlivej spoločnosti 
a sveta (cBer, cojiHiie, oroHb, hchmíí, hchmh, 0CBem.eHHi.iH, hcho, ocBeTHTb) stojace 
samostatne alebo aj v spojení s inými slovami sú atribútmi pozitívneho absolútna. 
„Zlatá farebnosť je širokospektrálnym symbolom, je nositeľom rôznych významov 
a vždy je v epicentre kladných emocionálnych a sémantických asociácií", píše Ľ. Be-
nediková.3 Táto farebnosť je parciálnou časťou umelecky stvárnenej bipolárnosti, stojí 
v opozícii k tme, noci, sivosti, ponurosti ruskej reality začiatku 20. storočia. Na prin
cípe antitézy sprostredkúva autor časopriestor, v ktorom sa odohráva boj o naplnenie 
a realizáciu kresťanských princípov a zásad, takých dôležitých pre jednu z hlavných 
postáv románu Pelageji Nilovny. Výpoveď autora si žiada, aby s ním čitateľ prešiel 
cestu hľadania novej cesty, aby sa s ňou stotožnil. Gorkij takmer na každom kroku 
štylizuje realitu do poetickej roviny, zdôrazňujúc tak potrebu dominancie emocionál
nej stránky jestvovania nad raciom - ako jeden z najdôležitejších faktorov v procese 
konkrétneho boja človeka o víťazstvo Dobra na zemi.V rozhovore Pavla s jeho priate
ľom Rybinom odznejú aj takéto slová: 

Benediková, Ľ.: Jazykové dominanty ruského symbolizmu. In: Ruská moderna IV. Fakulta 
humanitných vied VŠPg v Nitre. Katedra ruského jazyka a literatúry 1994. s. 34. 

3 Tamtiež. 
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«- Bot, IlaBeji! He b rojioce, a b cepjrue - Haiano! 3to ecrb TaKoe MecTO b ayme ne-
jioBenecKOH, Ha kotopom HHiero jrpyroro He BwpacTěT... 
Tojibico pa3yM ocboôohht nenoBeKa! - TBěpflo cicaaaji IlaBeji. 
Pa3yM CHJifci He jjaěT! - B03paxcaji Pmôhh rpoMKO h HacToňHHBO. - Cepaue aaěT 
CHJiy, - a He ronoBa, bot!» 

Princíp antitézy využil Gorkij aj na takomto dôležitom segmente, akým je roz
hovor pozícií racia a emócií v ľudskom jestvovaní. Ak hovoříme o antitetickom prin
cipe, je potřebné uviesť príklady aj z druhého pólu. Gorkij doň - a to predovšetkým -
zapojil pomocou metaforického principu symboliku čiernej farby a jej odtieňov. (Už 
Nietzsche, ako uvádza Ľ. Benediková4, považoval metaforu za základný postup sé
mantickej derivácie a zrodu nových pomenovaní). Táto farebná škála v románe Matka 
přijala úlohu aktívneho činiteľa v princípe antitézy, v princípe kontrastu. Aktívneho 
preto, lebo práve vďaka čiernej, sivej, ponurej, a z nich vytvorených substantiv, ad-
verbií a verb, sa zobrazovaný svet nielen reality, ale aj očakávanej budúcnosti javí 
v ostrejších kontúrach a je dekódovanější. Na mnohých miestach románu sa stre
távame s metaforami, v ktorých dominuje symbolika čiernej. Matka, stojac večer pri 
okne - «3a ctckjiom HenoflBHJKHo crojuia HěpHaa TbMa» - uvažuje: «HoHbio 3KHBy!» 
Tma vonku komunikuje s myslením ženy žijúcej len so svojím synom a v «tme», ako 
sama hovorí. Tma je personifikovaná a determinuje status quo, ktorým matka žije. 
Toto substantivum má okrem prvotného významu aj obrazný charakter, pretože hovo
rí o nevzdelanosti matky, o «jej» nevedení a istým spôsobom predstavuje premisu 
v procese metamorfózy, ktorým matka počas románu prejde. Ak možno v tomto prí
pade vnímať tmu ako negatívum, v románe nachádzame aj miesta, kde táto farba ne
vystupuje proti jeho hrdinom a ich životu, ale práve naopak, je lokalizovaná akoby 
v súlade, harmónii s ním. Ľudí z robotníckej kolónie, nespokojných so svojím ťažkým 
životom opisuje Gorkij ako «rycTyio, HěpHyio, B036y>iměHHyio ry/jeBinyio T0jmy» 
alebo «orpoMHoe něpHoe jihuo TOJinw». V čiernej farbe je implikovaný pomyselný 
imperatív spojený s výzvou na aktivizáciu vlastných síl. «OxcHAaHHe CTpauiHoro 
yMepjio, ocraBHB no ceôe TOJibico HenpHJľrayio jipojKb řípu BocnoMHHaHwix o cynbxx 
aa rfle-TO b CTopoHe TěMHyio Mbicjib o hhx.» - uvažuje Pelageja Nilovna o mužoch, 
ktorí súdili jej syna, reprezentujú vládnucu vrstvu a vykonávajú jej vôľu. Sivá, tmavá, 
čiema je tu opäť výrazom strachu, nepokoja, disharmónie. Gorkij nevyužíva len 
ambivalenciu, ale na vykreslenie priestoru a atmosféry veľmi často tvorí epitetá 
z farebnej symboliky odvodenej od čiernej v priestore priameho, prvotného významu, 
napr.: cepue flOMa, HěpHbie Tpyôbi, na charakteristiku postáv využíva čiernu, sivú: 
HépHbie JiHua, TéMHbie rjiaaa Marepn, CMvraoe jihuo cbma, BHHMaTejibHbiň B3rji>m 
TéMHbix rjiaa, HěpHax ôopo^a, CMyrjioe jihuo b HépHoň paMe 5opoíu.i» atď. 

Výber farebnej symboliky založenej na antitéze akoby nadobúdal charakter 
vizuálnosti a nahrádzal tak pestrosť ilustrácií, ktoré sú obyčajne prítomné v rozpráv
kovom žánri. 

4 Tamtiež. 
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V umeleckom jazyku Gorkého románu Matka dominuje metaforická skupina 
výrazových prostriedkov. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že autor sa stal 
súčasťou príbehu o matke - sám raz povedal: «B poMaFte, b noBecTH jikvih, h3-
oôpaxcaeMbie aBTOpoM, aeňcTByiOT npH noMOiUH, oh Bcé' BpeMÄ c hhmh, oh nofl-
CKa3biBaeT HHTaTenio, KaK hjokho hx noHHMaTt, oôihchhct eMy TaňHwe mmcjih, 
CKpbiTbie MOTHBbi fleňcTBHH H3o6pawaeMbix (Jmryp, ot tchäct hx Hacrpoemui onnca-
hhhmh npnpoflM, o6ct3hobkh h Booôme Bcé' BpeMa aep3KHT hx Ha HHTOHicax cbohx 
itejiefl, cboôoäho h - Hacro HesaMeTHO fljw HHTaTejw - oneHb jiobko npoH3BOJibHO 
ynpaBjmeT hx jteHCTBiwMH, cjiOBaMH, flejiaMH, B3aHMOOTHomeHH«MH.»5 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 perci-
pienta kategóriu vznešeného a krásneho, také charakteristické práve pre romantizmus. 
Na ilustráciu a dôkaz toho, čo sme už o výrazových prostriedkoch v tejto časti pove
dali, uvádzame štatistiku svedčiacu o smerovaní Gorkého umeleckého vyjadrenia. 
Vybrali sme úvodnú kapitolu, ktorá, podobne ako napr. v žánri rozprávky, je nepo
chybné dôležitou introdukčnou situáciou tvoriacou premisu k nasledujúcemu rozprá
vaniu autora. Štatistické hodnotenie teda hovorí, že prvá kapitola románu Matka -
rozsahom krátka - obsahuje z aspektu výberu morfologických druhov 212 podstat
ných mien, 90 slovies a 84 prídavných mien. Z uvedeného vyplýva, že prevláda ak-
centácia pozornosti na človeka, jeho predmetný svet a abstraktné pod. mená, ktoré ho 
v konečnom dôsledku 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 hľadiska väzby na : 
1/ človeka, 2/jeho predmetného sveta, 3/ kategórie abstraktnosti, na základe štatistiky 
zistíme, že tieto substantiva možno zoradiť v nasledovnom poradí: 
1/ abstraktné pojmy (100 substantiv), napr. ycrajiocTb, hvbctbo, nreB, o6ima, měT, 

HHTepec, TpeBora, o3Jio6jieHHe h t. n. 
II predmetný svet človeka (66 substantiv), napr.: cJio6oflKa( substantivum, ktoré 

možno vnímať ako synekdochické totum pro parte - stáli za ním obyvatelia robot
níckej kolónie), $a6pHKa, MauiHHU, Ka6aic, rapMOHHKa, BOAKa, nujib h t. n. 

3/ človek ako činiteľ deja (46 substantiv), napr.: HenoBeK, jikwh, cjioôoacaHe, mo-
jiofléHCb, MaTepn, otum. 

Z uvedeného vyplýva, že Gorkij, podobne, ako je to častokrát v žánri rozprávky 
- začína kategóriou zla stretávajúcom sa v nasledujúcich častiach knihy s dobrom. 
Zobrazovaný svet, v ktorom vládne len ťažká práca a po nej stretávanie ťažko pracu
júcich obyvateľov robotníckej kolónie v krčme pri vodke, žiadne náznaky o zmenu 
úrovne vlastného, ale aj spoločenského života - teda obrovská pasivita, známe gor-
kovské «rHHeHHe», akoby ktosi zaklial do šedosti a ponurosti. Pasívny prístup k ži
votu ilustruje Gorkij pomocou zníženia procesuálnosti, a to prostredníctvom zvýšené
ho výskytu substantiv a adjektiv. Dá sa povedať, že verbá majú v uvedenej časti 

3 ľopbKHň, M.: O jíHTepatype. MocKsa 1953. c. 594-595. 
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v hierarchii slovných druhov podriadenú funkciu a sú akoby podporným činiteľom 
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 
nejaké slovo či slovné spojenie s konotatívnym významom, ktoré v procese percepcie 
vytvára dojem inklinácie k rozprávkovému žánru knihy. Tieto slová a slovné spojenia 
patria predovšetkým do metaforickej a metonymickej skupiny výrazových prostried
kov. Samotný fakt, že metafora je bližšia poézii než próze, naznačuje inklináciu 
Gorkého diela k žánru implikujúceho v sebe prvky vznešená, rozprávkovosti, 
romantična. 

Z aspektu výberu výrazových prostriedkov možno vyselektovať najmä tieto: 
metafora (39), epitetum (34), personifikácia (22). 

Už samotná frekvencia týchto výrazových prostriedkov hovorí o obraznosti 
jazyka a štýlu v Gorkého Matke. Obraznosť nie je súčasťou len opisných častí ro
mánu, ale stala sa akýmsi atribútom aj v dialógoch. Obraznosťou sa prejavuje nielen 
reč matky, ale aj sekundárnych postáv v románe. 

Na ilustráciu a porovnanie sme zvolili ešte záverečnú kapitolu zobrazujúcu 
scénu uväznenia matky. Sledovali sme opäť frekvenciu výskytu 1/ substantiv, adjektiv 
a verb, 21 metafor, epitet, personifikácií a prirovnamí. Na základe tohto výberu sme 
dospeli k nasledujúcej štatistike: 
AJ z aspektu výberu morfologických prostriedkov: 

1/substantiva-414 
2 /verbá- 112 
3/ adjektíva - 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 využíva najviac substantiva spojené s človekom a svetom, 
ktorý ho obklopuje, akcentujúc tak dôležitosť človeka a jeho právo na život v spra
vodlivom spoločenskom systéme. Výber výrazových prostriedkov vytvára harmonic
ký vzťah s témou románu. Obraznosť, ktorej nositeľmi sú v románe predovšetkým 
prostriedky spojené s metaforou a metonymiou, spolu s problematikou sakrálnej este
tiky pomáha determinovať myšlienkové a ideové zameranie románu. Imaginatívny 
impulz prítomný v metafore determinuje romantický charakter Gorkého Matky. Ne
malý dôraz kladie Gorkij okrem metaforického a metonymického princípu 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 pod
mienený tým, že medzi nimi bude jestvovať istá logická súvislosť, ide totiž o oboj
stranný vzťah. 

Synekdocha v pozícii pars pro toto je zakomponovaná aj v názve románu Matka. 
Substantivum Matka sa personifikuje na konkrétnu ľudskú bytosť, ktorá koná, myslí, 
prechádza metamorfózami, ale z aspektu štylistického 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 niekoľkokrát, prevažuje vše
obecné pod. meno matka - Gorkij ho, vychádzajúc zo spoločenskej atmosféry Ruska 
začiatku 20. storočia, využíva ako symbol pre všetky trpiace matky vtedajšieho 
Ruska, zvýrazňujúc tak jeho význam. Táto synekdocha bezprostredne vyvoláva potre
bu vytvorenia kompletnejšieho obrazu nášho subjektu. Substantivum matka k sebe 
viaže obyčajne epitetá klasifikujúce vlastnosti matky: dobrá, nežná, starostlivá, 
obetavá atď. Viaže k sebe množstvo slovies spojených s poslaním ženy-matky, ktorá 
prejavuje starostlivosť, opatruje, obetuje sa, smúti, raduje sa, bojí sa o tých, ktorí ju 
matkou nazývajú. Toto je základná charakteristika slova matka. Synekdocha umožňu
je z panoramatického hľadiska pozrieť sa na Gorkého ženu-matku. To, že práve ona je 
spisovateľom vnímaná a interpretovaná ako matka starostlivá, obetujúca sa, trpiaca, 
svedčí fakt, že Gorkij nesiaha po synonymickom výraze pre toto slovo. Tým spiso
vateľ dokazuje svoj silný vzťah nielen k predstave 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 spisovateľovmu peru v situá
ciách romantickej osamelosti. Táto osamelosť hraničiaca s individualizmom (podobne 
je to aj u syna Pavla) sa postupne mení na kolektívne vedomie - vzniká opozícia: 
individualizmus - kolektivizmus. V obidvoch rovinách, časových aj ideologických sa 
však zachováva výrazná dominancia citu, o čom svedčí romantický opis portrétov 
nielen hlavných a sekundárnych hrdinov, ale aj opisy prostredia, ktoré ich modeluje. 

Už na samotnom začiatku je personifikovaná robotnícka kolónia, charakterizo
vaná atribútmi času a priestoru, ktorá sa dostáva do synekdochickej podoby totum pro 
parte. Priestorom sa stali malé sivé domce, zablatená cesta, vysoké čierne komíny, 
radosť zadymenej krčmy a ľudia ako škvarový odpad. Na percepcii kolónie ako živej 
bytosti v pozícii totum pro parte sa výrazne podieľa moment personifikácie: Gorkij na 
ilustráciu prostredia využíva viacero slovných spojení evokujúcich pohyb, činnosť 
(paradox - niektoré inklinujú viac k smrti ako k životu), viazaných na jej jednotlivé 
časti, napr.: «BeHepoM, Kor^a caflimoct cojiHue h Ha creKJiax äomob ycTano 6jiec-
TejiH ero KpacHbie jivhh, - (J)a6pHKa BbiKHflHbiajia moneň hs cbohx KaMeHHbix Heap, 
cjiobho OTpaôoTaHHuň iujiaK, h ohh CHOBa iujih no yjiHijaM, saxonHeHHbie, c nep-
HbiMH jiHiiaMH, pacnpocTawu b B03ayxe jihiikhh 3anax MauiHHHoro Maana, 6jiecTn 
rojiOAHbiMH 3y6aMH.» «fleHb 6bin nporjioneH <j>a6pHKOH, MaiiiHHbi BbicocanH H3 
MyCKYJIOB JlIOUeH CTOJlbKO CHJIbl, CKOJlbKO HM 6bIJIO HV3KHO. fleHb ôeccJiejtHO BbmepK-
HyT H3 )kh3hh, HenoBeK cztenaji emě mar k cBoeň MorHJie, ho oh BHflen 6jih3K0 nepea 
co6oň HacjiaameHe oxiujxa, paaocrH ÄbiMHoro Ka6aKa h - 6bui aoBOJieH.» 

Jednotlivé segmenty synekdochických ozdôb už v prvej kapitole románu napo
vedajú o diferenciácii hodnôt obyvateľov kolónie. Z viacerých prirovnaní tu možno 
dekódovať explicitný fakt súvisiaci s romantickou diferenciáciou prístupu k životu, 
ktorú nachádzame predovšetkým v Gorkého ranej tvorbe a ktorá je zakotvená aj 
v románe Matka - ide o známu binárnu opozíciu gnijenija a gorenija. Z prirovnaní, 
ktoré významnou mierou dopĺňajú pozíciu synekdochy možno ako príklad uviesť: 
1.... fabrika vyvrhovala zo svojich kamenných útrob ľudí ako škvarový odpad. 
2. ...ľudia sa zúrivo napádali ako divé zvery. 
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3. « B oTHouieHHflx jHOfleň Bcero 6ojibiiie 6mjio HyBCTBa noflCTeperaromeň 3jio6m, 
oho 6ijjio TaKoe 5Ke 3acTapejioe, KaK h HemjieHHMaji ycrajiocTb MycKyjiOB.» 

4. «... )Kh3hl Bceraa ôbuia TaKOBa,- OHa poBHO h MeflneHHO Teioia Ky^a-TO mythům 
noTOKOM roflbí h ro/ibi h bch 6buia CBínaHa KpenKHMH ä3bhhmh npHBbíHKaMH 
nyuaTb h fleJiaTb oaho h to xce, H30 JXHSL b aeHb.» 

5. « ... yrpioMbie Jiioan Bbiôerajm Ha yjmuy tohho HcnyraHHbie uiBa6bi...» 
Z týchto prirovnaní vyplýva, že comparatum, časť, ku ktorej prirovnávame, 

a ktorá je v konečnom dôsledku určujúca na pochopenie a dojem z prirovnania, sa vo 
všetkých prípadoch rovná čomusi negatívnemu - umocňovanému adjektívom: 
v 1. prípade C = odpad, tertium comparationis = škvarový (čierny, ťažký, drsný) 
v 2. prípade C = zvery, TC = divé (nebezpečné, egoistické, s atavistickými sklonmi) 
v 3. prípade C = únava, TC = svalová ( ochromujúca, bolestivá, zbavujúca možnosti 

pohybu) 
vo 4. prípade C = kalný, TC = čiemy, sivý, neprehľadný, bez nádeje na svetlo) 
v 5. prípade C = šváby, TC = vyplašené (ľudia - pesimistickí, nešťastní, bez systému 

v živote, bez nádeje = adjektivum evokujúce chaos, zmätok, neporiadok, 
v konečnom dôsledku nešťastie a pesimizmus). 

Uvedené prirovnania sú intenzitné, majú 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 niekoľkokrát synekdochický princíp (pars pro toto a totum pro parte) 
na ilustráciu prostredia a postáv. Uviedli sme, že v texte sa vyskytujú slová a slovné 
spojenia, ktoré majú väčšiu tendenciu evokovať smrť ako život. Subjekt označený 
substantívom človek stojí v tomto prípade v pozícii pars pro toto a možno ho pokojne 
považovať za predstaviteľa istej časti spoločnosti, ktorej kvalita života mala zostupnú 
tendenciu. Autor ponúka v expozícii svojmu percipientovi hyperbolicky podaný obraz 
pasivity. Koncentrácia negatív v spôsobe života prevažuje nad tým, čo pre človeka 
z robotníckej kolónie znamenala chvíľa pokoja a harmónie. 

Vychádzajúc zo synekdochického princípu pretransformovaného do opisu pro
stredia, postáv, ich konania a vzájomných vzťahov, dospejeme k záveru, že expozícia 
diela nesignalizuje ani najmenší náznak atribútov smerujúcich k plusovej orientácii 
pozemského jestvovania. Slová autora evokujú (aj pomocou adjektiv označujúcich 
farebnosť) úpadok, zostup, degradáciu kvality života. Ako sme už uviedli, prevažuje 
gorkovské „gnijenije": po ťažkej drine len „radosť zadymenej krčmy", „vyspávanie 
do desiatej", vysedávanie po krčmách". Aktivita sa prejavovala len v bitkách a v opí
janí. Synekdochické „život", ktoré by malo u percipienta evokovať radosť, nádej 
a optimizmus, sa stáva hneď v prvej kapitole akousi paradigmou implikujúcou 
negatívne absolútno. Autorské monologické rozprávanie z úvodnej kapitoly možno 
považovať za hraničnú situáciu charakterizujúcu 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 udalosti zo Sormova, 
umelecké spracovanie tohto príbehu nadobudlo aj prostredníctvom množstva použi-
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tých synekdochických ozdôb všeobecný charakter. Prvý typ synekdochy = pars pro 
toto obsahujúci substantivum a ajektívum - tvorí slovo srdce, ktoré v románe často 
vystupuje namiesto slova matka; substantivum serdce sa u Gorkého vyskytovalo 
často, najmä v jeho ranej tvorbe. Svedčí o tom frekvencia výskytu v románe. Celkovo 
sa s ním stretávame 174-krát, z toho v spojení s adjektívom materi 122-krát. Väčšinou 
je v pozícii singuláru: ako nominativ sing. - činiter deja - vystupuje toto slovo 52-
krát. V pozícii akuzativu, ktorá ja na 2. mieste, sa nachádza 42-krát. Namiesto slova 
matka využíval teda spisovateľ často substantivum «cepflqe» ako symbol obety, 
lásky, romantického nadšenia, nádeje a života. Výber tohto slova svedčí o tom, že sa 
autor usiloval o zdôraznenie pozície a úlohy lyricko-emocionálnych prvkov pri 
modelovaní hlavných postáv. Využíval také výrazové prostriedky, ktoré umožňovali 
vytvoriť ideálneho hrdinu a v konečnom dôsledku aj ideálne spoločenské zriadenie. 
Srdce ako symbol života - najmä v spojení s epitetom matkino - sa teda stáva 
synekdochickou ozdobou textu podčiarkujúcou inklináciu metamorfóz matky na ceste 
k najvyšším ideálom človeka. 

V prvej časti románu použil spisovateľ slovo «cepÄue» 88-krát v týchto pozí
ciách: 
singulár = 82, plurál = 2 
1. p. = 30, 2. p.= 14, 3. p.=2, 4. p.= 23, 6. p.= 13,7. p.= 6 
Niekoľko príkladov, v ktorých sa substantivum vyskytuje v nominative sg.: 
«TpH mu y HeS jrpoxcajio cepiiue, saMHpas Kaacauň paa. xax OHa BcnoMHHajia, hto 

B ROM npHflVT KaKHe.TO HJOKHe JHOflH, CTpaiUHHO 
«Tojii.ko no HonaM, Kor^a, ycTanaa ot uiyMHoň, BOJiHyiomeň cyeTU ahs, OHa jio-

iKHJiacb b nocTejib, cepaue eô thxo Hbuio.» 
«Cuh ocrajicji flOMa, cepíne eé" crajio 6irn>cfl cnoKoiÍHee, a mhcjii> CToana Henoa-

bwkho nepea 4»aicroM h He Morjia o6mrn> ero.» 
«Cepaue MaTepH HanHJiocb jKenaHHeM cxa3aTi> hto-to xopouiee 3thm jdoähm.» 
«CypoBoe MOJiHaHHe mchbux cpeflH Monui o6emano CTpauiHoe, OTHero cepaue MaTe

pH B3flporHyjio h 3aMepjio b o»nnaHHH.» 
«y Heě pBanocb cepaue, b rpy^H 6hjio tccho, b ropne cyxo h ropano.w 
«Cepflue 3a6nnocb cnoKOHHee.» 

Substantivum srdce zaujalo teda v pozícii nominativu singuláru úlohu subjektu, 
činiteľa deja, ktorý modeluje estetický ideál neoddeliteľný od spoločenských ideálov, 
predstáv autora o kvalitatívne vyspelejšom spoločenskom režime. Táto pozícia istotne 
nebola u Gorkého náhodná. Srdce ako symbol života, energie a činnosti sa spája 
s romantickou predstavou nových perspektív, zmien, nových horizontov nielen 
v živote jednotlivca, ale celej spoločnosti. Práve romantika a jej možnosti umeleckého 
vyjadrenia sa stala jednou z najvhodnejších možností, ako pomocou umeleckého 
slova vyjadriť túžbu po uskutočnení túžob a predstáv. Srdce ako nádej na nový život 
preberá v tejto pozícii úlohu vytvoriť atmosféru vznešenosti, radosti z očakávania. 
Je aktívnym a aktivizujúcim činiteľom implikujúcim lyricko-emocionálny element so 
silným romantickým impulzom. 
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Druhú najviac pouužívanú pozíciu tvorí akuzativ singuláru: substantivum srdce 
je objektom, ku ktorému smeruje aktvita jeho okolia. 
Príklady: 
«OHa cjiyuiajia H nenantHO Kanajia TOJIOBOH, nyBCTByn HTO-TO HOBoe, HeBe/joMoe eíí, 

CKop6Hoe H pajiocTHoe, - OHO MOTKO Jiacicajio e ě Ha6oJieBiuee cepaue.» 
«H O Ä H H yreuiajiH, flOKasbiBan, HTO naana CKopo BnycTJiT, Apyrae TPCBOJKHJIH eě 

neHajitHoe cepaue cjiOBaMH co6oJie3HOBaHj«, TpeTbH oanoÔJieHHO pyrajiH ÄHpeK-
Topa, 5K3HflapMOB, HaxoflH B rpyjjH eě OTBeraoe 3xo.» 

«Bnjiacb B rpyflH eě ôojibiuaji, ropxHaa Mhicjib, OKpbiJiHJia cepaue BfloxHOBJíeHHhiM 
H V B C T B O M TOCKIIHBOH, CTpaflajlbHeCKOH paflOCTH, HO MaTb He HaXOAHJia CJIOB H 
B Myice c B o e ň HeMOTbi, B3MaxHBas pyicoň, cMOTpena B JIHUO cbraa rna3aMH, ropes-
UJHMH JTOKOH H OCTpOH 60JU»I0...» 

«Xopomee y Te6H cepAue, MaTb! - T H X O nporoBopmi riaBeji.» 
«Ee jno6oBb - juoôoBb MaTepH - pa3ropajiacb, cxcHMan cep/iue noHTH jjo ÔOJIH, 

noTOM MaTepHHCKoe MeuiaJio pocry HejiOBenecKoro , OKHnuio ero, H Ha Mecre 
BejíHKoro HyBCTBa, B cepoM nenjie TpeBorn, poÔKO 6nnacb yHbijian Mticnb: 

«IlorH6HeT . . .nponaněT! . .» 

Tretiu pozíciu v používaní tohto substantiva má genitív singuláru. Často ho 
nachádzame v pozícii príslovkového určenia miesta, napr.: «nepeofleBaHCb B CBoeň 
KOMHaTe, OHa eme pa3 3aflyMbiBanacb o CIIOKOHCTBHH 3THX moneň, o H X cnocoÔHOCTH 
ôbicrpo nepeacHBaTb CTpauiHoe. 3TO oipesBioino e ě , H3roHJW crpax H3 cep/ma.» 
Emocionálny aspekt je akcentovaný aj v druhom spôsobe použitia genitívu singuláru, 
keď sa substantivum srdce ocitá v pozícii nezhodného prívlastku: 
«OnHpajiacb cniiHoň o creHy, xaK, 6biBajio, nenají eě Myxc, Tyro CBJísaHHaii T O C K O H 

H OOHÄHblM C03HaHHeM CBOeľO ÔeCCHJIHH, OHa, 33KHHVB rOJlOBy, BbIJia flOJirO H Ofl-

HOTOHHO, BbuiHBaa B 3THX 3Bvxax ôojib paHeHHoro cepAiia.» 
«PaflocTHo noTpxcčHHax BupaxceHHeM JiHua H 3BVKOM rojioca cbiHa, OHa rjiajuuia ero 

rojioBy H , cAepxtHBafl onemie cepaua, raxoHbKO roBopmia: 
«XpHcroc c TO6OH!» 

«3TO o ô n e r n a n o THXVKI ôojib eě cep/ma, KOTopaa B3aparHBaa, nena B rpy/jH eě Kaic 
Tyras crpyHa.» 

Frekvencia lokálu substantiva v románe hovorí, že synekdocha pars pro toto 
v podobe matkinho srdca je v tejto pozícii centrom pozornosti nielen autora, ale aj 
prostredia, v ktorom jestvuje. Táto pádová väzba sa okrem spojenia s predložkou „o" 
premieta aj do príslovkového určenia miesta, napr.: 
«B cepjme 3aiainajiH cjiě3u H , IIOAOÔHO H O I H O H 6a6oHKe, ojieno H HcanoÔHO 

Tpenerajio oxciiqaHHe ropa, o K O T O D O M Tax cnoKoibio, yBepeHHo roBopiui C U H . » 

«HHJIOBHOK) OBJía^ejia TpeBOHCHaH, pa3JiaMUBaioma>i ycTajiocTb, OHa nojrjiHMajíacb 
H3HyrpH H KpyacHJia rojioBy, crpaHHo lepejxy* B cepaiie neiajib H p a j j o c n . . » 
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«Ehjio cjiHUiKOM xoponio b ayme, h oHa xoTejia, htoôu nepBaa - BejíHKaa paaocrb -
eě 5KH3HH cpa3y h HaBcer^a oiioKHJiacb b cepaue TaKoň xchboh h CHJibHofí, KaK 
npHuma.» 

«Pe3KHe cjioBa h cypoBbiň HaneB eě He HpaBHJiHCb MaTepn, ho 3a cnoBaMH h HaneBOM 
6buio HeHTO ôojibiiiee, oho 3arjiyuiajio 3bvk h cjiobo CBoeio chjioh h 6yflHJio 
b cepaue npeflHVBCTBHe nero-TO HeoôwrrHoro flJM mmcjih.» 

IIlHpoKO OTKpbiB rjia3a, noflHHB 6poBb, OHa HCKoca cMOTpejia Ha cboh nanbUbi, 
rojiOBa y Heě KpyacHJiacb h b cep/iue CTynano: «TaK bot h ílaiiiy Toace - Moryr!» 

Podobnú 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 vyplýva, že aj v tejto časti vystupovalo substantivum vo forme 
nominativu singuláru najčastejšie, bolo subjektom, ktorý vplýval na prostredie, konal 
v duchu svojho vlastného poslania. 
Príklady na jednotlivé pádové pozície: nominativ singuláru: 
«OHa ynbi6ajiacb, noxcHMajia pyicu, icnaHanacb, h xopouiHe CBeTjibie cjiÔ3bj cwHMajiH 

ropjio, Hora eě apo»ajiH ot ycTanocTH, ho cepane, HacumeHHoe paaocTbio, Bcé' 
nornouiax, OTpaxcajio BnenaTneHHs noAOÔHo CBemoMy jinicy 03epa.» 

«OHa yaapnjiacb 3aTbuiKOM o creHy, cepane oAejiocb Ha ceicyHAy cäkhm ahmom 
crpaxa h cHOBa jtoko BcnuxHyno, pacceaB aum.» 

V porovnaní s prvou časťou románu je v druhej zväčšená frekvencia výskytu ge-
nitívu singuláru substantiva srdce. Ide jednak o pozíciu príslovkového určenia 
(spôsobu) miesta, napr. 
«3to OTpe3BJia^o eě, H3roHiw CTpax H3 cepaua.* 
«Eň BcnoMHHajiHCb cjioBa 3a6biTbix mojihtb, 3a»Hraa hoboh Bepoň, OHa ôpocana hx 

H3 cBoero cepaua, tohho HCKpbi.» 
Okrem tejto pozície sa vyskytuje aj pozícia nezhodného prívlastku, napr.: 

«OmejioMjieHHaji, MaTb HeoTpuBHo CMOTpejia, - Pm6hh hto-to roBopnn, OHa cjim-
uiajia ero ronoc, ho cjioBa HcnesanH 6e3 3xa b tSmhoh apoMcameň nycTOTe eě 
cepaua.» 

«CTajio thxo, HecKOJibKO ceKyHa yxo MaTepn cnbimano TOJibKO tohkhh, ToponjiHBbiH 
CKpnn nepa no ôyinare h 6neHHe CBoero cep,niia.» 

Slovné spojenia tohto zamerania - tlkot srdca, vzopätie srdca, prázdnota srdca, 
svedčia o tom, že ani v diele, ktoré bolo neskôr zaradené k «čistému» soc. realizmu, 
sa Gorkij nevyhol - a možno zámeme - prvkom, ktoré sa stávajú v procese percepcie 
determinačné - v tomto prípade hovoria o evidentnej inklinácii k romantickému 
zobrazeniu príbehu. Samotný výber synekdochickej ozdoby pars pro toto a jej 
realizácia prostredníctvom poetických lexikálnych jednotiek svedčí o inklinácii 
k romantickému zobrazeniu spoločenských nálad, spoločenskej atmosféry. 

Vďaka výberu výrazových prostriedkov, medzi ktorými má synekdocha nepo
chybné dôležité miesto, tenduje román Matka k žánru rozprávky, založenej na stret
nutí dvoch svetov a vymodelovaných na binárnej opozícii - dobro-zlo. Spojenia 
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s poetickým nádychom - tlkot srdca, prázdnota srdca, búrka srdca - evokujú skôr 
poéziu ako prózu: 
«Toraa oflHHM 6ojii>uihm h pe3KHM ycmiHeM cepAua, KOTopoe KaK 6m BcrpsxHyno eě 

bck), OHa noracHJíc Bce 3TH XHTpbie, M&neHbKHe, cnaôbie oroHbKH, noBejíHTejibHO 
CKa3aB ce6e: «CTbiflHCb!» 

«Ohh jierKo BcnjibiBajiHCb H3 niyoHHbi cep^ua h cjiarajiHCb b necmo, ho OHa c o6h-
aoK) HyBCTBOBana, hto eň He XBaTaeT rojioca, xpHnHT oh, B3,n,parHBaeT, pBéTC«.» 

Synekdochický princíp je v románe pomerne ľahko dešifrovateľný. Synekdo-
chické totum pro parte má zostupnú tendenciu - prechádza metamorfózami cez jed
notlivé časti fabuly k parciálnemu pars pro toto. Princíp synekdochického prístupu 
k zobrazovanej skutočnosti tvorí aj systém a existencia asociatívnych vzťahov a súvis
lostí, ktoré jednotlivé typy synekdochy v románe obsahujú. Pre tieto vzťahy je charak
teristický imaginatívny impulz, ktorý modeluje vo vedomí percipienta s týmto 
impulzom spojenú schopnosť estetického vnímania a dekódovania literárneho diela, 
v tomto prípade Gorkého Matky. Synekdocha ako výrazový prostriedok sa stala 
v rovine fabulačnej, ale aj sujetovej koordinačným komponentom. Vychádzajúc z fak
tu, že jazyk predstavuje istý systém znakov, možno aj synekdochický princíp 
zobrazovania chápať ako znakový systém, ktorý je potrebné „prečítať", porozumieť 
mu a precítiť ho. Vzhľadom na román Gorkého Matka ako celok synekdochický 
spôsob zobrazovania - jeden z dominantných výrazových prostriedkov - sa stáva 
premisou na modelovanie predmetu umeleckého zobrazovania: 
1. konotačný proces - implicitné vyjadrenie a zároveň aj dekódovanie konotátu -

v synekdoche sa stáva dôležitým komunikačným prostriedkom medzi autorom 
a dielom 

2. synekdocha - už v názve - je výrazovým prostriedkom, ktorý sa podieľa na vý
stavbe sujetu a dynamizuje ho vychádzajúc z východiskového vzťahu medzi deno-
tátom a pomenovaním, ktorý je v synekdoche v podstate kvantitatívny, v samotnom 
literárnom diele nadobúda kvalitatívne zameranie, t. z. - v percepcii vyvoláva 
estetický účinok. 

Analýzou výrazových prostriedkov, predovšetkým metaforickej a metonymickej 
skupiny, dospievame k názoru, že Gorkého román Matka je vyjadrením kontinuity 
s jeho ranou romantickou tvorbou. 

P e 3 H) m e 
ABTop cTaTbH flOKa3biBaeT, hto, xots poMaH M . TópbKoro Mamb aonroe BpeMs HMen 
ocoôoe nojioxceHHe cptjsjn JíHTepaTypHbix npoH3BefleHHH h c tm o&teicTOM CHUbHoň 
RHeojiorHsauHH, oh cicpuBaji b ceôe uejiyio CHcreMy chmbojiob, hmiijihuhtho 
BoruioiuaromHx cyrb h HanpaBneHHocTb k paHHeMy TBopnecTBy, HaueneHHOMy Ha 
poMaHTHHecKoe noHHMaHHe h HHTepnpeTaiviio MHpa. B CTaTte aBTOp aHajiH3HpyeT 
3to noHXTHe npexcne Bcero Ha ocHose cyutecTBOBaiuui MeTar^optnecKOH h mcto-
HHMHHecKoň rpynnbi Bbipa3HTejibHbix cpeflCTB. 
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