
на и исчезает после разоблачения, то Моледец говорит ВЛОJ ІІ ІІ 11 

кренне . Добит1ясь правдивого ответа от Маруси, он даже о н 11 11 

оставить её в покое, «рассьшаться прахом» и «ввек не вер 11 '11·' 
В позме широко используется приём параллели · М І І 11 

может бьпь как явнtім, таки скрьпьІМ, при котором стро 1 11 , 11111 

сьшающая облик или действия героя, может отсутствова:п. : / '1 
врозь, І Ходом скор, І Вкруг березьzньки- костер. І Грива ІІІ,,,, 

І Дьzхом -яр, І В круг часовеньки - пожар! 

О .В . Косенко отмечает использование в цветаевс tсоІ І 111 

зме характерного для русских народньrх песен отрицатеJІІ . ІІ ІІІ 

сравнения: То не ruzaт бельzй вьется - І Душа·с телом расСІІІ ІІІ m 
ся; І Не метель- клочья крутит: І Девкас молодцем шутит. ІІІ 

пожар - стекльz бьет: І Парень к девице льнет. 

Теманепохожесm, <<ИНакоС'ІЮ> Маруси, ееотличия отподру 1 " ІІ ІІ 

раскрьmается с помощью отрицаrельного сравнения: То не буС: 'І/111 ,, 
Вокруг жемчу;жинки: І Над Марусенькой І Толпай подру.жет 1 11 

Использует Цветаева народно-позтические устой чІІІ ІІоІ• 

метафорьr: сокол, голубки, и фразеологизмьr: за хлеб да сощ, ; ''' 
рез пень-колоду, и устойчивьrе оборотьr, широко употребляем1 .11 11 
сказках: Пирком да за свадебку. С одной стороньr, все зти · р 1 11 
ства призваньr создавать атмосферу фольклорно й, песенно-сІ\ІІ ' ІІt'І 

ной Руси. С другой - сама зта атмосфера нужна Цветаевой, Ч' І 'ІІ І 11 1 
противспоставить ей мьrсли, словаипоступки героев позмьr, О' І ' ІІІ І 

чающихся от героев традиционно й фольклорной сказки. 

Таким образом, мьr можем говорить, что Цветаева І І ІІ 1 11 
многие позтьr 20-го века активно использует мотивьr и об рІІ ' ІІ • І 

русского фольклора. Однако влияние фольклара на ее творчес' І ' І ІІ' 

как правило, носит чисто формальпьІй характер. Как пишет 1 ор 
кина Е.Б. «Цветаева не стилизирует фольклор, подобно К. БнJІІ , 

монту, А. Коринфе кому, Л. Столице и др., не использует его о р 1 1 

зьr в своих целях, а, еделав мифополические представлення 1111 
рода фактом своего индивидуального полического сознания, О' І 

ражает фольклорньrми средствами себетвенное представлени '' 
мире» [6, с . 165]. Связь с фольклором в позме «Моледец» просJН 

живается на сюжетном, жанровом и образно речевом уровнях. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧІП ОСОБЛИВОСТІ 
ОДИНИЧНИХ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ 
У РАННІХ ТВОРАХ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ 

Матеріалом для цієї статті послужили портретні оnиси 
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героїв із ранніх творів відомого німецького письменникА І ІІІІІІ 

Белля, а саме його романів "Der Engel schwieg" ("Янгол мІ НІ'ІІІІІ 

і "Und sagte kein einziges Wort" ("Не сказавши жодного СJЮІІІІ І 1 
повісті "Das Brot derfrtiheren Jahfe" ("Хліб юнацьких р01 ін" І ц 

,,.;;, . 
ще не були предметом спеціального дослщження. Зазr-rа•нІІІ І' 

мани, написані невдовзі після Другої світової війни, це cr ю 11 ) І '" 
тора, в основу якої покладено власний гіркий досвід (Г Б J І ІІІ · 11 
з 1939 по 1945 рік піхотинцем вермахту, на початку 1945 " І 'ІІІІ ' І 

зертиром, останні місяці війни провів у американському ' ІІІ І '"І 
військовополонених). У цих' романах Г. Белль висвітлює nро(tІІІ 1 
соціальних і моральних наслідків страшноївійни через при' І~І\ 11 
реживань "маленької людини". Дія обох романів відбувtН " ІІ · І 11 

шпиталях, напівзруйнованих будинках, серед руїн західн н І~н 111 
ких міст, у злиденних бараках, колишніх бомбосховищах ТОІІ\ІІ 11 
їхньому тлі живуть, страждають, кохають прості, "маленькі JІІІІІІІІ 

герої письменника, портретні описи яких є тому яскравим сн і І•І t 11 
ням. Стиль Г Белля відзначається пластичністю, глибщ-юн' 111 11 
холагічного аналізу, чіткістю і лаконізмом. Зазначені стильонІ р111 11 
віддзеркалюються повною мірою в портретних описах героІ'ІІ ІІІІІ І 

ранніх творів. 

Отже, завданням статті є аналіз структурно-семаІІ' І ' ІІ'ІІІІІ 

особливостей одиничниХ портретних описів героїв ранніх ром ІІІІІІ 

Г Белля, оскільки саме цей портретний тип посідає особлив м lt 11 
у зазначених творах Г. Белля (82% портретів), завдяки ЙОІ 'О ІНІІ ІІ 

тогранності й багатоплановості. Цей портретний опис ВИЯВJІНІ ' І ІІІ 

глибину функціонування, яка не доступна іншим портретним р ' ІІІІІ 

видам. Це пов'язано з такими факторами. 

По-перше, 9диничний портретний опис є основою дш1 t" ІІ ІІІ 

рення здвоєних і строєних портретів, які у письменника по 1 \ tl 
становлять собою композиційно і за смислом групу одИІ'ІІІ'ІІІІІ 

різновидів. 

По-друге, одиничний портретний тип активніше зп ІІІІІІІ 

бере участь у реалізації текстотвірної функції та формуванІІі ш 1 
равого, закінченого образу персонажа. 

По-третє, одиничний портретний опис відіграє значну І НІІІІ 

в актуалізаціїпсихологічноїкваліфікації дійових осіб. Він ча " І ' ІІІІ І 

за інші портретні типи використовується авіором для з'ясуІІІІІІІІІІ 

духовного світу людини. 

При дослідженні одиничних портретних описів гор11 11 
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І : Белля методологічною основою аналізу є філософське вчення 

нро зв'язок, взаємозумовленість і системність явищ мови, що Доз

ІІОЛЯЄ розглядати текст як цілісну та динамічну систему взаємо

нов'язаних елементів. За такого підходу портретна єдність аналі

• tується як система взаємопов'язаних характеристик за такими 

1 ритеріями: за основними елементами побудови портретних описів, 
' \11. розташуванням портретів у межах тексту, співвідношенням зов

нішнього і внутрішнього у портретному описі [1] . 
Портретний опис традиційно розуміється як зображення 

ннзнішності та одягу людини. Саме тому мовним фундаментом 

Іі )(&-якого портретного опису залишаються деталі зовнішності 

{ ·оматизми) та одягу (вестизми) [1 , 2]. "Виділяючи або затушо
ІІ ючи, підкреслюючи або випускаючи різні прикмети зовнішнього 

ІІІІrляду, костюма, художник прагне певним чином вплинути на 

•tитача- розсмішити його або зворушити, схвилювати або зди

'' вати, вселити любов, ненависть, відразу, злість, страх, жах, гнів" 

І І -
за допомогою деталей зовнішності та одягу автор може 

11 ре давати вікові зміни персонажа, показати характер героя, його 
1 01 (Їальний статус та інше. 

Важливим критерієм при аналізуванні портретного опи

,, у романах Г. Белля є дослідження вступу до нього. У вступі 

ІІІІ<ладаються читацькі орієнтири, які формують подальше ком-

110'· иційне розгортання портретного опису і зумовлюють адекват-
11 сприйняття персонажа читачем. Дослідження початку порт

Р тн ої єдності допомагає дослідити зв' язки, які сигналізують про 

І ІІІнву героя в тексті, та проаналізувати елементи, які з'єднують 

110ртретний опис із попередніми одиницями тексту. 

Важливим моментом є розташування портретних єднос

І й у межах тексту. Концентрація в одному місці твору або розо

І редження по всьому тексту носить у письменника не випадко

ІІ ІІіі характер. Текстова організація виражає логіку розвитку пор

І рстного опису, виявляється засобом виразності персонажа і 

11 ; (биттям ставлення автора до героя. 

Поряд із суто зоровим уявленням про зовнішність дійової 

11 оби, портретний опис у Г Белля може через деталі зовнішності 
111 одягу передавати внутрішню сутність героя. Тому принципово 
ІІІІжливим є аналіз співвідношення у портреті фізичного і психоло-
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гічного. Тим більше, що використання зовнішнього в портре'І ' і / І І І " 

розкриття внутрішнього світу героїв є характерною рисою норІ 

ретних описів письменника. 

Зазначені критерії аналізу .одиничних портретів доЗІНІ/І ІІ 

ють детально вивчи1Jf' їх , а отже, глибше проникнути в осо(І І ІІІ 

вості ідіостилю Г. Белля. 

Як зазначалось, значну роль при дослідженні портрє' І 'ІІІІ 

описів відіграє набір мовних одиниць, які становлять основу 1111р 

третних єдностей. Ними є слова на позначення деталей зовнІІІІ 
ності та одягу персонажів. Наявність або відсутність цих ле1 VІІ'І 

них одиниць дозволяє розкласифікувати їх на З типи: соматичІІІ 

вестиальні, соматично-вестиальні. Соматичний тип, побудоваІІІІІІ 

на основі слів на позначення деталей зовнішності, є найчастО'ІІІ 

ішимудосліджуваних романах (62 %). За таким принципом 1111 

будовано портрет чоловіка за гральним автоматом у рестора.ІІІІІІ 
ку з роману "Und sagte kein einziges Wort": "Der Mann \111111 

schmutzig іт Gesicht, seine Hande waren braunlich und das І7І'ІІ, 

Вlau seiner Augen sah noch heller aus, als es war."(c.73). ЙоІІІ 
стрижень становлять соматизми Gesicht (обличчя), Hande (рую1! , 

Augen (очі). 
Вестиальний тип, створений із використанням слів, ІІ\І' 

називають деталі одягу головного героя, знаходимо у цьому 111 

романі: " ... einmal begegnete ihm einer, der ihm gespenstisch еlеgІІІІІ 

erschien: er trug einen blauen gut sitzenden Anzug, weifies НеІІиІ, 

grйne Krawatte und sogar einen Hut ... "[c.7]. 
Основу цього портретного типу становлять, як бачимо, 

вестизми Anzug (костюм), Hemd (сорочка), Krawatte (краватІm) , 

Hut (капелюх). Цей тип становить 14 %. 
Досить активно автор користується змішаним, тобто со 

матично-вестиальним типом, який базується на використанні НН'ІІІ 

зовнішності та одягу. Таким є портретний опис головної героїІІі ' І 

роману "Der Engel schwieg": ,,Die Frau, die іт Tйrrahmen erschi 11, 
hatte einen langen schwarzen Mantel an, den Krag ' І/ 

hochgeschlagen, und ihr hйbscher Kopf lag zwischen den hoh ' 11 

Kragenecken wie eine kostbare Frucht in einer dunklen Scha/(', 
Ihr Haar war hell, fast weifi, rund und blaj3 das Gesicht, und sojOІ'I 

fielen ihm ihre seltsam dunklen, fast dreieckigen Augen auj: ., 
[с. 56]. Для відбиття зовнішності героїні автор використовує сома 
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тизми Корf(голова), Gesicht (обличчя), Haar (волосся), Augen 
(очі), а одягу -Mantel (пальто), Kragen (комір), Kragenecken (кінці 
коміра). Цей тип є другим за частотністю. Він становить 24 %. 

Отже, можемо констатувати, що слова на позначення зов

нішності є для Г. Белля основним елементом створення портрет
ної єдності. 

Одним із критеріїв аналізування портретних описів у 

ранніх романах Г. Белля є, як уже зазначалось, вивчення їх компо

зиційних особливостей, тобто принципів їх розташування в ме

жах тексту. У наукових працях, присвячених питанням місця пор

третних описів у художньому тексті, вирізняються 2 типи- кон

центрований і деканцентрований [1] . Сутність першого полягає 
у розміщенні портретної єдності в одному місці тексrу. Таким 

способом побудований портрет старої жінки із роману "Der Engel 
schwieg": " ... kam ihm еіпе alte Frau entgegen mit еіпет grйnen 
Kopftuch: ihr Gesicht war gelb und schlaff, strahniges schwarzes 
Haar hing ihr in die Stirn" [ с. 44]. 

У таких типах портретних описів характеристика зовніш

ності персонажа будується за принципом одноразовості та є са

модостатньою і, як правило, притаманна другорядним та епізо
дичним героям. 

Поняття деканцентрованості розуміється як неодноразо

ва портретна єдність, яка деталізується і розгортається впродовж 

твору. Іноді такий портретний тип називають портретним ланцюж

ком, що містить різну кількість ланок, поєднаних між собою різни
ми способами зв'язку. У деканцентрованих портретних описах Г. 
Белля виділяємо номінативний, лейтмотивний і .амішаний (номі

нативно-лейтмотивний) зв' язок. 

Основу номінативного способу зв' язку може у Г. Белля 

становити ім'я чи прізвище персонажа, найменування за релігій

ною приналежністю, назва, що повідомляє про місце персонажа в 

ієрархії сімейно-родинних відносин тощо. Прикладом першого спо

собу звjязку є портрет пані Франке із роману "Und sagte kein einziges 
Wort": 

Frau Franke ist mit sechzig noch eine schдne Frau 
... [с. 23]. 

Frau Franke ist .. . redselig und lebhaft, ohne 
Ziirtlichkeit. [с. 27]. 

93 



Frau Franke wird nur Ьеі seltenen Gele І ' ІІ ІІ• 11 

sanft. [с. 27]. 
У роЛі номінативного повтору може виступати, як УJІІІ н 

дувалося, найменування за релігійною приналежністю (ЄJІІН І•ІІІІ 

"Der Bischo[ war sehr grofi und schlank, und sein dichtes ІІ ' І 

Haar quoll unter deifi knappen roten Каррі heraus."[c. 54J, , /J 
Bischo[ war Offizier gewesen. Sein Asketengesic iІI 11 

photogen. "[ с. 54). Назва персонажа, що повідомляє про ЙОІ 'О мІ• 11 

в ієрархії сімейно-родинних відносин, це ще один тип номіІІа' І 'ІІІ ІІІ t 

го звjязку (мати):" Das Gesicht der Mutter war verzerrt, Jf'('/1/ІI 
hatte es noch nie gesehen."[c. 33]. "Die Mutter hatte den ЛІІІІІ 

fest zugekniffen, ihre Augen waren nafi, und sie prefite si ·/1 fІ І 

die Worte аЬ, hart und knapp ... "[ с. 31]. 
Лейтмотивний повтор, який, як відомо, полягає в том 1111 

в ньому повторюються назви окремих зовнішніх рис персОІІ І І ІІ• ІІІ 

зустрічаємо в портретах Г. Белля досить часто. 

За таким принципом побудованийдеканцентрований І ІІ І І ІІ 

рет головної героїні Кете у романі "Und sagte kein einziges Wt ІІ І 

,,Die Frau war nicht mehr jung, aber schon, ich sah ihre Beinl', ,/, 11 

grйnen Rock, die Schabigkeit ihrer braunen Jacke, sah ihren ~І 'ІЇІІ• 11 

Hut, vor allem aber sah ich ihr sanftes, trauriges Profil" [ с . І (І ' І 
" ... und ich konnte sie anschauen, ihr trauriges Profil, ich sa/•1 І/11, 
Gestalt" [ с. 163), " ... sah ihr sanftes, trauriges Profil" [ с. І (І • І 

" ... ich sah die Schabigkeit ihrer braunen Jacke" [с. 167). 
Деталі зовнішності головної героїні "ein sariftes trаш•/,І: • 

Profil" 3 "die Schabigkeit der Kleidung" використовуються ШІІ 11 

ром з метою ідентифікації та індивідуалізації героїні. Крім тоt ·о, 1 

присутність у всіх ланках ланцюжка забезпечує стан зв'язшн· 11 
диференційованих частин у цільний портретний опис і сnрІІ ІІ t 

його цілісному сприйняттю. Завдяки зазначеним лейтмотиоІІІІМ 

повторам читач малює у своїй уяві ще красиву жінку з ніЖІІІІМ 

профілем, проте убого одягнену та змучену життям. 

За змішаного способу зв'язку номінативний і лейтмотІІІІ 
ний повтори представлені у портретних єдностях одночасно. Н11 

разною ілюстрацією може слугувати портретний опис Дори із (Н 1 

ману "Und sagte kein einziges Wort": 
"Dora safi vor mir abgewandt ... , zeigte ihr GesiciІI 

еіпеп steinernen Ausdruck. da sich sofort in Lacheln aufloste ... " 
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"Ich sah Dora an, und sofort schmolz ihr steinernes 
Gesicht in еіпет Lacheln dahin. Sie hatte eine scharfe Falte um 
den Mund ... " 

" .. .jedesmal, wenn ich Dora anblickte, loste sich 
ihr steinernes Gesicht in еіпет Lacheln auf" [ с. 18]. 

Призначення змішаного способузв'язку (Дора- номін:а
тивний повтор, "камjяний вираз обличчя"-лейтмотивний повтор) 
в портретному ланцюжку ідентичне функціям перших двох типів. 
Цей типзв'язку також є ідентифікатором персонажа і показником 
міжланкового зв'язку. Проте слід зазначити, що його спостерігає
мо лише в портретах головних героїв романів. Зазн:ачений спосіб 
nотрібен авторові для забезпечення послідовності розгортанн:я 
сюжету. Адже ланки деканцентрованих портретів часто перебу
вають на значній відстані одна від одної. 

Щодо співвідношення фізичного і психологічного в портрет
них описах доцільно зауважити, що до цієїпори не існ:ує єдиної дум
ки про те, наскільки правомірним є їх розподіл на фізичні та психо
логічні. Фізичний вигляд і внутрішня сутність людини настільки тісно 
nов'язані, що процес розкриття душевного стану людини не існує 
окремо від відбиття зовнішнЬого вигляду. 

Основну роль при аналізуванні співвідношення зовнішніх 
рис із внутрішніми якостями персонажів в одиничних портретах 

Г. Белля відіграють умови реалізації значень назв деталей зовніщ
ності та одягу. Залежно від мети і завдань, які ставить автор, ці 
знаЧення можуть виступати носіями як суто фізичної, так і пси
хологічної інформації про героя. Внаслідок цього виділяємо 
фізичні й психологічні портретні описи. 

У фізичних портретних описах деталі зовнішності й одя
гу в своїй сукупності дають виключно зорове уявлення про 

зовнішність людини. Таким різновидом є портретний тип з рома

ну "Und sagte kein einziges Wort": ,Jch blickte dem Kellner noch 
einmal ins Gesicht, dieses blasse Gesicht, das weifiliche НаС!!. 
musste ich schon einmal gesehen haben" [c. 93]. Подібним є порт
ретний опис з роману "Der Engel schwieg": "Sie ging mit ihren 
nackten kleinen Fйfien, den Schlafanzug zusammengehaltend, zum 
Тisch .. . " (с. 67]. У значеннях, які реалізують слова на позначення 
деталей зовнішності та одягу у наведених прикладах, відсутня 
будь-яка вказівка на внутрішні якості героїв. Наявною є прагма-
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тичність якісних характеристик цих слів, оскільки портретні t ІІІІІ• 1 

націлені на ІІідбиття особливостей зовнішності дійових осі ,, 
У психологічних портретних типах лексичні одию•щІ , ІІІ • 

назив~ють деталі зовнішності та одягу, служать засобом п ІН ,ІІ І І 'ІІ 

внут~~шньої сутно~~і персонажів: їх рис характеру, інт J ІІІ 1 

емоцшного стану. І1Рикладом цього різновиду є портретниІІ оІІІ І• 
черниці з роману "Der Engel schwieg": 

" ... ihr fleischiger Arm mit der Kinderhand ,І'І ' ІІІ о " 

etwas magerer und ihr breites tдrichtes Gesicht trauriger gе11ІІІІ 1 /о" 

zu sein." [с. 78]. 
" ... er sah ihr Gesicht vor Empдrung zittem 

[с. 79]. 
~Автор не обмежується простим описом зовнішніх р111 1 

детален одягу. Так, констатуючи, що обличчя черниці стало t'YM 
пішим (ist trauriger geworden), письменник показує душевний " І ІІ ІІ 
людини, яка без відпочинку працює у шпиталі навесні 1945 1 'О' І\ 1 
оо о . ' 

ІЖУ _для поранених, сшвчуваючи стражданням хворих, неща.с 1111 

наш~го~одних людей. А у лаконічному П портреті на настуІІІ І 11 
сторшці роману автор одним штрихом "ihr Gesicht zittet·t VІІІ 

Empцrung" (П обличчя тремтить від обурення) показує не m 1 
дужість цієї жінки до того, як недбало розвантажують робітнttІІ ІІ 
цукровий буряк, з якого у шпиталі готують їжу. 

. У процесі дослідження психологічних портретів було 'ІІІ 
фіксовано, що реалізація внутрішніх якостей персонаж 11 

здійснюється Г.Беллем двома способами: шляхом використаtІІІІІ 

в контексті закріплених за певними словами емоційно-оціиtІІІ ІІ 

значень; реалізацією в контексті не закріплених за словами емоt \ 
ійно-оцінних значень. За першого способу психалогізм портрtл ' 

н~го опису досягається за рахунок слів, які в своєму знaчetttt 

містять позитивну чи негативну оцінку або називають відчуття І 

настр?ї персонажів. Прикладом можуть слугувати наступні пор 

третю типи з роману "Der Engel schwieg": 
· "Der Mann ... eine magere schwarze Gestalt тІ/ 

herrischem Gesicht, kam langsam ni:iher, und er (Hans) erschrak, 
als er Tri:inen auf seinem steinernen Gesicht sah." [ с. 180]. 

· " ... dieser offtne Mund, schmerzlich verbogen, galJ 
dem Gesicht den Ausdruck von unendlicher Mйdigkeit und von 
Ekel. "[ с. 180] 
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er sah zum ersten Ма! ihre Hande ganz nah: sie 
" waren klein und schmal, sehr kindlich, fast erschreckend klein. 

Ihre Hande zitterte~."[ с. 139]. 
· " die gelbliche Farbe ihres Gesichts war dunkler 

durchgeschlagen, machte ihre Haut fast bri:iunlich, und die Wеі}Зе 
ihrer Augen war heftig angefarbt."[c. 124]. 

В усіх зазначених портретах психалогізм забезпечується 
мовними одиницями, емоційне і оцінне забарвлення яких має узу
альний характер. Емоційність слів та словосполучень steinernes 
Gesicht (скам'яніле обличчя), der Mund schmerzlich verbogen UPa 
а'іё~ fiegeaёaiee g'io ), die Hande zittern (тремтять руки), die gelbliche 
Farbe des Gesichts (жовтаве обличчя), закріплена в системі мови 
і є їх постійною категорією. 

· Іноді в психологічних портретах психалогізм досягаєть-
ся Г. Беллем за рахунок слів, які не мають постійного емоційного 
забарвлення, та набувають його залежно від того, в якому кон
тексті і з якою настановою використовуються. Прикладом може 
слугувати портретний опис пані Йос із повісті "Das Brot der friiheren 

Jahre": 
1. " ... und ich sah diese Augen noch schmi:iler werden, hart 

und trocken wie die einer Gans, und ich sah diese reizenden, zierlich 
gespreizten Finger sich krampfen wie Krallen, sah diese weiche 
gepjlegte Hand runzelig und gelb von Geiz, und ich nahm meine 
so hastig aus der ihren, daj3 sie erschrak und kopfschйttelnd hinter 
ihie Theke zurйckging, und ihr Gesicht sah jetzt aus wie eine 
Praline, die in den Dreck gefallen ist und aus der die Fйllung 
langsam іп die Gosse rinnt, keine sйj3e, eine saure Fйllung"[c. 
245). 

Ще одним прикладом зазначеного портретного типу є опис 

старої служниці пані Компертц: 
2. " kam ihm eine alte Frau entgegen mit einem grйnen 

Kopftuch: ihr Gesicht war gelb und schlaff, ... fйr einen Augenblick 
fielen die dicken Lider йЬеr ihre entzйndeten . kleinen Аи~еп ип_d 
ihr Gesicht schien eine Sekunde lang endgйltzg tot zu sezn, ... dze 
Pupillen (ihrer Augen) bewegten sich mit einer erschreckenden 
Langsamkeit, als mйssten sie mit groj3er Мйhе gedreht werden, ... 
sie liej3 plдtzlich die Unterlippe hi:ingen, ... die ihrem Gesicht den 
Ausdruck eines ekelhaften Grinsens gab ... "[с. 44]. 
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В обох портретних типах особливості емоційного С' І 'ІІІІ І 
персонажів визначаються через контекст. Нейтральні слова ІІІ І І 
впливом текстового оточення набувають можливості відтвор''' 
вати почуття і настро"ї. героїв. Вираз diese Augen noch schmt'l/1 1 

werden (очі стають ще вужчими) свідчить про зміну настрою 11 

роїні, але підсилений словами hart und trocken цей вираз ВЇ)\ІІІr 
ває знервованість жінки. Вираз Finger sich krampfen (пальці С' І 'ІІІ 
каються) свідчить про знервованість героїні, проте підсилоrrІJ ІІ 
порівюі:нням wie §rallen (як кігті) цей вираз відображає недо )І' \ 
хижу вдачу пані Иос. У портретному описі старої жінки- c;r ,,, 
ниці вирази ihre entzйndeten kleinenAugen (запалені маленькі о•ІІІ 
та die Pupillen (ihrer Augen) bewegten sich mit е іІІІ ' І 
erschreckenden Langsamkeit (зіниці очей рухалися з уповілЬІІ ІІІ 
с:ю, що лякала) свідчать про надзвичайну втомленість героїнІ , 11 

ПІдсилені словосполученням die Unterlippe hangen відбиваю'' ' 
глибокі переживання служниці за свою смертельно хвору ГОСІІ І, 
ДИНЮ. 

Передача внутрішньої сутності героїв через слова, за НІШ 
ми не закріплені емоційно-оцінні значення, є досить частотноІІІ 11 

портретних описах Г. Белля. 

Це зумовлено тим, що такі слова і словосполучення ХІІ 
рактеризуються більшим діапазоном експресивно-емоційІІІІ 
відтінків. 

Висновки 

У результаті аналізу одиничних портретних описів ·1 
ранн!х творів Генріха Белля було виділено соматичиї (62), веС' І 'ІІ 
алью (14) та змішані (24). Найчастотнішим є соматичний тиn . '!11 
місцем розташування у тексті виділено концентровані та деко11 
~ентровані портретні типи. Останній тип є переважаючим ( 68 % ) 
Іх окремі ланки об'єднуються в цілісний портретний опис трr.о 
ма способами зв'язку: номінативним, лейтмотивним і номінатив 
но-лейтмотивним. 

Із погляду співвідношення фізичного І психологічноr ·о 
портретні єдності поділяються на фізичні (54 %) і психолоrі'ІІІ 
( 46% ). Генріх Белль відбищє внутрішні якості персонажа у сво і'х 
портретах двома способами: через використання в контексті 3~1 1 
ріплених за певними лексичними одиницями емоційно-оцінних зr 111 

чень, реалізацією в контексті не закріплених за словами емоцій Ію 
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оцінних значень. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТ_:\ЦИЯ НАЗВАНИЙ 
РИТУАЛОЕ СБОРА РАСТЕНИИ В ТЕКСТЕ 

ТОБОЛЬСКОГО «ТРАВНИКА ХVШ ВЕКА» 

Тобольский «Травник ХVПІ века» из фондов библиотеки 

редкой книги г. Тобальска (КП 13 437), представляет собой сбор
ник небольших (по 5-10 строчек) статей, каждая из которЬІх по
священа описанню отдельного растения и его свойств, полезнЬІх 

для человека. Одна из существеннь1х характеристик, свидетель

ствующих об отношениях человека с миром растений в травни

ке - зто условия времени и ритуала сбора, присутствующие в 

оdисаниях некоторьІх трав. Всего нами вь1явлено 59 растений с 
указанием времени и ритуала сбора, что составляет более 15 % 
от общего количества названнь1х в травнике растений. Считалось, 

что исцеление зависит от времени и способа сбора сь1рья, позто

му обратим внимание на отношение к зтому процессу. 

В «Травнике ... » сообщается, что все растения собирать 
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