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€п|фанцева л.А.

лшксичнА стил|стикА РомАну

т.гиАннА *йосип тА його БРАти''

[ворн!й спадщртн! видатного н!мецького письменника 1омаса
йангла (1в75 - 1955) присвячено велику к!льк|сть к?итичних п!а1Ф, }
яких проанал!зовано б|льп:л!сть його роман|в: Б.[.Адмон|, €.!{.Апт,
|.,{!рзен, й.(ург!нян, А.Б.Русакова. [.].€йьплан, Б.€у'тков та 1нтп|.

Але при цьому його твори розгляд€|'лися ли|пе з соц1аг:ьно_

пол1тичгтого боку при застосуванн! л1терацрознавчо[ методолог[] та
методики. Фсобливу зап|кав.л:ен|сть у багатьох науковц1в виштикав роман_
тетра.гтог!я "йосип та його брати", який характеризусться глибоким

ф[лософським зм|стошл, 1шщоким к0дом проблем, поглибленим
проникненням у духовний св|т геро|в, а також багатогшланов!стго с}ожец.

[!лком законом!рно' що головна увага придйялася висв!тленнто
"проблемс: в!0пов[0шаьносуп! /па п()ц!у|9' в!0тоов[0но|'|й фор'ма; конфл!ктпу'"|

€аме через це виб!р об'екта на111ого досл|дх<ення щодик'говано
насамперед значним посшленням !нтересу сучасно? л|нгв!стики тексту до
вивчення л|нгвостил1стик:т худо)кнього дискурсу' зощема до його

ле{(с11чного наповнення, а якщо мати на уваз! роман |тро манн!вського
йосипа, то тут не може не впасти у в|ч1 проблема фразеолог|чних
одиниць (Фо) б1бл|йного поход)кення. Бивчення б!бле|зм!в (тобто сл!в чи
словосполучень' як! були запозичен! з Б|бл!| або зазнали }1 семант[|чного
впливу) становить окрему г'}лузь фразеолог1| ! гриверта€ увац сучасншх

досл|дник!в.
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Флнак, незва)ка}очи на чимащ низку ц1кавих ! ориг1нальних роб1т,
приовя!{ен1о( досл!дженгтто |{их мовних одиниць' л|нгвостил!стичн[

особливост| та функш|огт}ванн'1 Фо б{бл!йного поход)1(ення у твор1

?.йанна "йосип та його братпл'' з;ши1{1а1оться до 1|ього часу

невисв1тленими' чппц | поясгт1оеться акц.!'льн!сть обрано| у дан|й статг!

теми.
Буль-який митець в1дображас д1йсн|сть в1дпов1дно до свого

св|тобачення. {е вимагас в!д автора використання спешиф1нних засоб!в'

як| у сукупност| ск.,1ада}оть його !ндив1дуальний стиль.

0дн|его 3 властивостей 1омаса йанна як стил|ста е те' що в1н не

тйьки знаходить у скарбниц1 н1мецько| мови достатньо нетрадиц!йншх

засоб|в д]!я передання найтонплих в!дт|нк1в думки' але т] вир{вно створ1о€

!х сам.
€аме завдяки цьому мовлення тещалог|| "йосип та його брати''

стае особливим' а "в ро3пов!0! про поё![, як! в!ёбувсшшся лса|дэюе прш

пшсяч! рок!в /по7|у, в-!ёнувастпься €врол'!а"2 манн|вського хх ст' та

майбутньо[ доби. Ёасамперед це стосу€ться лексики' здатно] в!добразити

з ус1спо точн1стго та повното}о матер!альну 1 духовну цльцру мищлрп(

час|в.
Фпке, автор "йосипа'' висцпае на стор|нках рома!{у 1 в рол!

профес!он€|льного !сторика, який ефектно в|дтворго€ под1т у {х лог1ко-

хронолог!чн|й посл|довност1, ! в рол1 не мен1ш вмиого ф|лолога.
€воер1пн!сть худож}1ьо| мови роману яскраво прояв]1'{€ться у

словнику письменника та у в)!(иваних ни]\{ тропах. (олорит часу

зображуеться за допомого}о ком|1лексного вживанн'1 р1зноман|тних
лексичних цро1шаркБ - д|а-глекгизм1в, арха}зм1в, 1сторизм|в' терм|н1в ! т.

!н., а д.т1я створення нац1онального колоргц 1 .йанн активно

використовус 3апо3ич ення.
йова роману 6атата на анахрон|зми, за допомогою яких

створ}осться "!рон!нна ёисгпа^нц!йг*!сгпь, по6уёована на поёоланн!

!спооршнно1' в!ёёшценосуп! поё!й".'' !]е - 1 см|ливо уведен! автором вщ.ши 3

франлцзько? мови' вкладен! в уста давньоегипетсько} знат1, |

парод|товання давн|х саг 1 г|мн1в у розл!л1 "€пов!ш]ення'' ! т. |н.

[1|ироко в1домий серед перек.]1адознавц1в теоретик ! практик

€.(.Агп з€[значае' що "навряё чш лцоэюна по,м1!!1шп'шся-, стпверёэюу!очш, що

баеаупстпво-м "археолое!чно|''' лексшкш "йосшп" не пос1пупш!пься н!яколау

!ншолау роману про,\авн[й €ешпепо чш !!а;тестпину нас!в патпр1арх!в.''ц

[нтпий досл|дник творчост! [.1!1анна Б.€уяков вва){(ас' що

письменник у свосму роман| "вшр!шлував ёосштпь ск:уаёне ес/пе!пшчне

зав0ання: пере0атпш агпт,сосферу сшво1'0авншнш, гсав!пть най0авн!ццшх час!в.

! саце 0ля цьоео в[н вцкорцс/повус, з о0ноео боку, незвтцчг;!

словосполучення, як[ зусгпр[ча:отпься у поексгп1' :оловнш\'| чшно-\|, }' 1|азвсь\
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пц/пул'в, 3вер/паннях' у ,мепафоршчнос/п! л4ов2| 2еро1в, у ву'с1!ванн!
архав'+с!в !, з ёруеоео боц, ускпаёнен!супь прямо|' ]\4овш 0!йовцх ос!б,
збааачено[ чодсленншмш еп!пеупаъсш, вс]павншм!! реченг|яи-ц, евфе.ш1злса-,м-ц.''5

Але першт 3а все цт щеба говор!1ти про фразеолог[ю. Безперетно,
ст1йк! словосполучення € характерними | д:тя такого ромащ' як ..йосип,''
хоча 1.йанн не е прихртпьником |х частотного вживанн'!, бо вваж3€, тцФ
головне по.,ш1гае не в !х кйькост|' а у тому' як вони подак)ться, яку
функц|то викону}оть' з яко|о т}{етою |,ч вжито.

|1оказово!о д'|я в1дногшення автора ло фразео.тлог1чншх зворотБ е
сцена з щетього ромащ' де !,1осип, чудово розум[:они' що п|сля
повернення з| свята додому 3€ши1шиться наодинц| з &1р-ем-енет' яка
домагасться його кохання, бо!}ься повернутися у порожсн|й будинок !
водночас ба>кае 1{ього. Б|льш: за все' здаеться' в!н хот|в, н|ж боявся, ! тощг
переконував себе, що цього вимага1оть його обов'я3ки як домощавителя.
}:[осип 3гадував усйяк1 повч.шьн| вислови: "!{а5! ёш Бйг, |эаз! 4ш
Безсйууег", ,,[{оАе 14гйгёе _ 9о|4пе Бс:г4е", ,,Ре/ [,е[а|е ашу $с]т!сйс _ 4ег
Бгв[е ашг Р!!!с|'л'."6 ц! речен}б! м€!}оть фор,'у присл|в'я' а воно найдовтце з
ус!х ст|йких словосполРегъ. |1|дбадьорго}очи себе ними' йосшп
лицем!рить перед собото самим' тому що вони не мак)ть н|якого
в{дношлення до його справ>кн!х бажань, до д1йсно| сицац|{. ||рагшуни
пояснити причини того, чому 1,1осип не посцпався бап<анням йут_ем-
енет, 1омас йанн не общае легкий [1лях. |[ередагони думки йосипа,
письменник тим самим розщивас при!{ини його вймови: ,,4а/3 4!ев е!пе
3ас|те нп4 *а{срго6е зе! туц!всйеп Аупцпз 6го$тпасй! цут4 6о11 4еуп [{еггп'''7
|!|ддатися йут-ем_енет означ.шо б д:тя йосипа зрадит11 свого Бога 1

пош1он'1тися А*у'у, цьо}!{у мертвому дер)кавному боц €гипц, а
протистоят|1 чарам господин| _ зберегти себе дг:я бога ..гуиан1зац|!''.

$осил вищимус випробуван}#1, в|н за.гпигпасться в!рнтпл свосму Богов|.

|4осип!. 31тт легкова}кно грався з вогнем' в|н сам сщияв тому, що хс!нкото
оволод|ло почуття несщимно| )каги до нього. його повед|нка була
вик.,1иком соб! самому "А6ег'ш!е 3егп йа|с 4ос|а ашс}а ёег /у{епзсА з!сй 4еп
|[гай{а|! 4ез Бёвеп офп, |а6с :1сй ап зе[пег Рге!|те!с 4ааш цпё зр!е!с тп!с 4етп
Решег, 5е|'$ аш3 уе7[/ашепёег 7ор|ег*е!!, ё!е в!сА тегтпфс, 7ей ногпегп 2ц
пейгпеп, зе| е5 ац8 !.е!с|тсз!пп цп4 йе[гп|!сйег [-шв! - '|це/ н!!! 4ав
цп[еувсйе!4еп1."8

|{ртплуплугочи йосипа думати щисл1в'ями, 1омас йанн тим самим
демонструс сво!о нев1ру у ?х здатн!сть перелават\4 думку в !1 небанальйй
повнот1. Бо проблема 1нфляц1[ слова у хх ст. взаг.1л| та у фагшистськ|й
дер>кав! 3окрема 6ула найакцальн!шлопо длля [.йанна' через що в|н | пилше
роман пРо дем1фолог!зац1то, цман!зац|+о м|фу. 9к в1дзначае в одн|й з1
сво!х статей, присвя1{ен[тх творчост! письменника, €.1{.Апт, "7о.мас йанн
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оёцн з !п1!х, небаеатпьох, х!по у часш велшко1' 1нфляц!|' с"ц!в показав, яка це
\ороеоц!нн!с/пь, яке це ёшво - с.цово. А ёшво [ ёороеоо1!нн|спь !-+сенуюпь

цхш|'1 ака0е.м!чнш+с тперла[нол! . ''9

Р{ацисти 1штучно в!лрол>кув.}ли 1 культивув;ши давньон|мецьке
язи!{ництво, займались нац1он.!'льнок) 1 расового м!фотворч1стго. Фднак
1омасу йанну вчасно вдалося розп!знати небезпечн|сть цього
"-м1фолое!чноео свав!лля."10 Бже у пертш!й книз1 "йосипа'' в|н говорить

що м|ф як про "3разоЁ', що д|йтшов до нас |з с*тво| цавнини | з якгтм

.т|юдина пор|вгпос нин1гцне життя.
Ёе менгп в!дома досл1дниця творяост! письменника й.1{рг!нян

з,вначае' що "6 пер!о0, якшй в10лс]чено 3рос/пання|\1 32ур/пованостп! вс!х

пр11хиц'ьншк!в проерец, цл1анБлоу ! ёелсокрагп![, що 2о/пую/пься ёо бшупвш з

фашлшзт'сола, набувае особлшвоео значення проблама.п|о)|слшвоспей лтоёэаноа,

/[ в!ёпов!ёа:тьносуп! тпа 1[ суп]йкосгп!. Б "|1осшп]|' яскраво розкр11ваешься
з0атпн!супь А4анна не п!0корштпш ло!фолое1чнцй сю1юе7п безпосере0ньо

злобоёенн!й проблематпшц! ! разо"+с з /пшц не розч1/нцп!ц а]оео в

абстпракц1ях. Аспек!п цчасностп!, проблаша "цто0цнш '\/ сгпо,ч!/ппя увесь
час пршцтпн! в обрано.му Р1анно.ц 1!|шроко^4у рацрс!."]1

Феномен м1фу, який широко застосовувався д!|я стверд)|(ення

|деолог1| фагшизму, висцпа€ на стор|нках ромащ на захист щинцип|в
цман!зму. } допов!д| 1.йаннщ щисвячен|й [стор1| створення роману_
теща-гтог1|' говориться про те, що зверненн'{ до б|бл|йного ск)жец було

"про0укгполс на1шоео чац, епохш !стпоршннт;х попряс!нь, х\|:у'ерн1|х

поворогп!в особшспо?о э|сш/п!пя ! спраэюёань, як| поспав1[цш^пере0 на||ш

пш/пання про лто0шну, про6ле/у|у цма^н!злау у вс!й [1' повнопт1.''" ды'\ [омас
йанн пок?вус' як "пршпсь''анне кнцз! /прак7пуватсня .и!фу за своею ('..)

ц,п7п'о в[ёр!знясгпься в10 0осшпь в!ёолцтах цчасн11х пршйо.+с!в йоео

Б,*'р,'.ання ('..) €лово :+а!ф коршс!пусп'ься у на!ц.час 0трною славою' "]3

€аме через ше фразеолог|зми та |д1оми в "йосип!'' ма}оть 1рон1нне

забарвлення. Ёа&аракгерн|тптти проявом авторсько| !рон|| е

анато}уван}!'{ фразеолог1чно{ одиниц|, тобто розк.]тадання !д|оматгтчно|

формули на складов| частини. Розглянемо фразеолог|нну одини!до

"51е6епзас[еп'', що ш!ч1 зусщ1иаеться у розл1л1 "йонт-кау'' ! ознанае "все

майно''. фя н!мецько] мови ск.гпадн| |меннртки у рол1 фразеолог!зм!в _ це

звичайна справа. Б деяких з них гтряме значення ск.,]адових корен1в вже

давно забулося, вони настйьки злипися одне 3 одним' що !х первинний
зм!ст оживае т!льки за межами даного словосполу{ення. |[оходження ц1с|

фразеолог1чно| одиниц| в1д "з1еБеп'' ("с!м'') та "5ас[е'' ("р1ч'') цйком
зрозумйе. "51еБеп'' ув1йтпло до ]т складу як заг€ш1ьне позначення

бйьш_тост|, тобто нав1ть при утворенн! слова воно вже не м'|ло певного
числового зм!сц, яке у двокореневому слов| "5!еБепэас[еп'' взагал|

в|дсутнс.
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Фднак, 9(що бйьгш детальн1гше розглянути слово "5|е6еп", то сл!д

звернутися до сиво| давнини' коли р!знгпи числам щиписувш1ися р!зн1
властивост1. @дн! з них вва)|(ш1ися щасливптми, |нтш1, навпаки' злггми |

небезпечними. Ёарегшт|, числа обожнтова-гли. |[роблема походженн||
маг!нних (або силлвол|.тних) нисел вже довгий час ц1кавшгь багатьох

досл|дник!в. Але найб|льштого погулярн|стло корисцеться с|мка. €л|д
звернути увац на роль чисел' яку вони в!д!щавшги в уявленнях перв|сно|

людини. €в|тобулова' на ![ А}мк}, м€ша довол1-таки ст|йц к!льк1сть

парамещ1в' 3она подйялася на дв1 частини - св1т щиролний |

надприро дний. Бертикалльно вона ск.,тад€шася з трьох частин: небо, земля |

пек.,|о' а горизонталь розбив€|па !/ на чотири частини. Фтже, отримуемо

р1вно с!м найва>клтав!ш:их координат 4 сторони св|ц, ценщ' верх ! низ.

йо>кливо' саме цим поясн!о€ться велика погулярн|сть с!мки, бо вона

описус собого основн| параметри Бсесв|ту
Анал1зуюни фрагме[гг 3 третього ромащ тещалог|[, де мова йде

про те. як купець-|змайьтянин щодас йосипа до будинку |1от|фара

ра]ом з |нгшилди товарами' можна побачити, |||Ф автор в!дощеьлл+ос

"5[е6еп" в1д "5!еБеп5асьеп'' | повертас числ1внику його щяме значення.

|[рисутн1й при продах{у карлик розрп|с випадково вимовлене цпцем
слово "$1ебепзас|еп'' буквально | каэке, що той н€ввав т|льки шл!сть вид[в

товару. Але сьомим був саме йосип. €л|д звернуги увац на

посл1довн|сть перерахування купцем товар|в: "\!е/ое, [сй з!аф|е тпе!пе

Ап3еБо!е, [сА зсе[3е уо,п й!п4егеп ацтп [/огэй3!!с|теп. аш/ шп4 уоп !йуп эцгп

Ёг|евепеп, 4а8 !зс тпе!пе й6ег!е3!е 6ер!1щепйе![.''|ц €понатку ни}{ були
назван1 рен! неорган|чного поход)кення ("[агпР9|",,,$а!бе",,,Ёас[еп'')'
пот1м орган!нн!, :кив| ("2ш!е6е!п", йуш1теп'', "Ре1[''), ? "0!е з1еб1е $ас!те"

був йосип _ л}одина як ссв!н€|]Б твор|ння''. 9к мох(на не побачити у 'ц|й
посл!довност1 лог1ки? {е все нагаду€ етапи с'гворення Богом Бсесв|ц.15

Фтэке, Фо "$|е6епзас[еп'' використана письменником у 1ъому

фраг'мент| для виконання св!томоделю!очо| функш1|' щоб з.швити' що
л1одина виявлясться найголовн1тшим | найщаш}шл "товаром куп|{'{-Бога''.

у межах |нтпого фразеолог1чного звороц, вмйо вгштетеного

письменником у тканину твору' в1дбувасться переосмисленн'1' яке

призводить до з1ткнення нормативного значенн'т фразеолог|зму 3

контексту€}льним. 1ак. фразеолог;чний висл!в ,'з!с}т е|пеп $агпеп гпас}теп''
! 1 |

тако)к дв|ч! зусщ;ча€ться у роман| у розд|л1 ".$к Аврашъс в[0кршв Боеа'' |

в!дпов!дае уща!нському "робшпош соб1 й'я'' не тйьки за сво!м нещямим
значенням, €ше й с:опадасться 3 тих самих елемент|в: "робити'' та "!м'я''.
9итач в!дразу згадус еп!зод авторських розлум1в про те' як Авраам
в!дкривав 1 п!знавав Бога: "6о1! а6ег |оа[!е зе!пе Р!п4егвр1саеп 3еЁй/3[ шп4

эо+гп /те!гп|1сйеп Ащег с1ег Бп3е! 3егфп: ,,Бз !в! шп4!ашБ!!сй, уу1е ъ'е!!3ейеп4
4!езеп Ёгс1еп*!о$ гп[с|э ег*ептэ! ! Рап3е !с]т п!сАс ап, !п!г 4цгсй !йп е!пеп
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/у{атпеп зц гпасйеп'? |[гайгйа|сф, !сй':ц[!! !йп за!0еп!"16 | водночас порял !з

нещямим 3наченн'{м усього с]1овоспощ/!1ення пом!час | пряме значення
його комптонентБ, тобто сприйтлас фразеолог|зм як щу сл1в.

Фразеолог|зм сшриймасться зав)кди у контекст!' у взасмод!| з|

словами' як! його оточу}оть' [акий взаемозв'язок перелбана€ появу

додаткових смислов}тх в[дт!нк|в у фразеолог1чн1й одиниц!.
Бивчення та досл1дження контексцально| повед1нки мовних

одиниць е особливо акц.штьним для б1бл!йних фразеолог|зм1в (БФ), як!

в|др1зняготься значно|о вар|ативн|стто компонентного ск.,1аду у
мовленневому використанн[. Б:кивання ц!тх фразеолог1чних одиниць
письменником зав)кди с творчим.

.(осл|д>кений матер!ал да€ можлив!сть видйити дек!лька
|ндив1дуальних прийом!в 3.!лу{ення автором фразеолог|чних одиниць
б1бл!йного поход)кення до сщукцри роману. 3аслуговуе на увагу
стил1стичний зас|б, що 3а.т1}обки використовусться Р1анном - ща сл!в.

Розгпянемо висл!в "}1ашр1ет'1тебшп9" ('вознес|ння голов[{''), який
зусщ!наеться майже у кожному розлй| "[1ос[|па'' ! сприймасться як

щитаманна роману_м!фу мовна реа-тп|я. 31ставлягочи пряме | непряме

значен}1'{ цього словоспощ/ченн'!' автор передас в1днуття дистанц![' яке

воно вик.гтикас у су{асно{ лгодини. 1{ей висл!в у вс|х б|бл|йних текстах
мае непряме значення | т.гщиангггься як "п!днесення'' або "восщес!11ня''. Б

розпов1д1 що сон, який Бог наслав 1акову, ?омас йанн вжива€ його у
то}'ц )к непрямому значенн|, €ш1е так' що щ1зь нього можна побачшги 1

пряме: "7шг 1{ор|з[й!зе ту6й|е ег е!пеп 4ег \се!п*!осэе ёез ]{ге!зет а1[''

,,[{.о/п7п", 5р7асй е/, ,,[гбз[!!с|аег а!сег 5се!п, ег|те6е 4етп Рг!е1|овеп с1аз Ёашр!

ашг [ч{ас|т !" Бг 4ес*се зе!п [{ор|сцсА 4агй6ег, з!гес*!е в!сА аосз, 4ав |{атср!

егйо6еп, 6!!пэе!те посй е!п тоеп!3 !п 4!е 5[егпе ацпё еп|зсй!!е| |а 9!п3 ез йосА

%ег, 4а 3езсАа|а ев !Агп, 7а туаг4 ]|отп ту!г*|!сА, шой! тп![!еп !п 4ег ]'/асй!, пасй

е!п!4еп 5!цп7еп 4ез с|фсеп 5сА!ф:, 4аз [{ашр| егАо6еп ашз }ес|ег 5сАпоас!э

эшгп |аеАгз!еп 6 ез!сА!.''| 
7

1!е бйьтп ц1каве переосмислен!{'{ цього б!бл!йного звороц
просте}кусться в останньому роман1 теща.гпог||. де йосип тлумачить сни
ча1шнику: ,,ц6ег ёге! 7а3е уу!ус! ёш 4аз !|'авзег ёез [-еБепз етпр{ап3еп, 1стэ4

Рйагао уу!г4 4е[п Ёашр! егйе6еп цп4 4еп 5с|аапёпа!пеп уоп ё!г пейтпеп. '' та
пекар}о: "!п 4ге1еп 7а3еп уу!г4 РАагао 4!с|т ацз 4!езегп Ёацзе./!|йгеп осп4

уу!г7 ё!г ёав Ё!ашр[ ,'п'ь'', !п ёепо ег ё!сй апв [{о!а йе/[е!.''|8 А нижче
г1исьменнйк наче навмисно по€днуе непряме значення з прямим у ме)ках

одн|с| фрази: ,, Рге! |а3е а6ег, пасй4етп ег !|тпеп [йге 7г6цтпе 9е4еш|е{,
тцшг4еп :!е а63ейо!с ашз 4епт 6фщп!з, шпс1 6е!ёеп т+'шг4е с|ав Ёашрт
егАо6еп, 4егп 3сйепЁеп !п ЁАгеп, ёепо Бс]сЁег !п 5сйап4еп."19

9к бачимо, автор зм|н+ос лексико-грамати1{ну цй|сн!сть б!бле|зпту.

перетвор!оцочи його з! складного !менника на латин|зовану консрукш[ю -
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знах!дний в1дм|нок з [нф1н!тивом. Ёаповнення БФ новим зм1стом при
зм1н| т]ого сщукцри в!дбуваеться 1шляхом створенн'{ для нього
в!дпов1дного контексц (семантика б|бле!зму оновлгосться).

у цих фрагментах БФ "Ёашр1ег1'пеБшп9'' вжито для створен!{'|
!рон[нного ефекц.

Ёеодноразово на стор1нках роману зустр!насмо фразеолог|зм
б|бл|йного г1охошкення "ё[е Ёгз|е шп4 Ресй[е''. Бтн у своему первинному
значенн! "пер1ша 1 праведна'' не вик.,1икас у в!тчизняного ч}ггача тих
асоц!ац!й, як| вбачас у друг1й частин{ г1ього фразеолог1чного б!бле!зму
н!мецький чрггач. "}|е Рес1т{е'' - це не тйьки "в!рна'' у тому >к знаненн1,

що ! в словоспо.гтуленн! "справеАлива справ0", ? й "та, що п1дходить'',
''саме 1?'', "та, що до лушл!''. |1исьменник вживае цей б|бле?зм,
характери3у!очи образи дружин !акова - л!т та Рахй1. 3'ясовуеться' що
Рахйь - д|йсно "6|е Рес[т19'', ?.}1!я, як 1 друкина |{етеща йут-ем-енет'
мо)ке називатися так х|ба що з |рон|е+о. 1омасу йанну вдасться, не

зм!нюточи ск]1аду БФ ! його буловтт, а ли1ше в1дпов!дно ук.т1ав1ши контекст'
оя(ивити стерц метафору' |{ри цьому пом|тно посилюсться асоц!ац|я з

щямим значенням б1бле!зму.
Фтже. БФ використовуються 1.1!1анном у певних сттлл|сти.тних

цйях як без зм|н, так 1 у переробленому вигляд| з 1нтпим значенням |

структурото або 3 новими експресив но-стил!сти1{ними властивостям|1.
€емантична зм|на БФ зд|йстттосться письменником |11]1яхом

виявлення як1сно нових в!дношень 1 зв'язк|в в реальн|й д1йсност1 |

характеризуеться тим' що в результат! актуал|зац1| ФФ в особлтдвшх

контексц!шьних умовах в|дбувасться сицативне переосмислення

фразеоло г|чного з начення або поява конотативних семанти!|н!о( в!дт|нк!в.

{е да€ п1дщунтя д]\я под.!пь1пого досл|дження Фо б1бл1йного
походження у роман1 1.йанна "йосип та його брати'' з позиц|й
комплексного' фйолог1нного п|лхолу.
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.}1исичк|на 1. о.

пРо склАдов 14й стш,Рш отип
РшклАмного дискуРсу

€уиасний етап розвитц л|нгв!стики ставить перед досл|дниками
завданЁ}я' що спрямован| на вир|тшенгш1 акту'}льн[о( проблем комун!каш1|.
€еред р!зноман1:тя наукових досл|д1в, пов'язанггх з поглибленим
вивчення'1!{ процесу пород}1(ення мовлення в р|зних сферах сп1лкування,
на порядок денний виноситься р|ллен}1я ряду завдань, як1 допомагатоть
зрозрт1ти законом|рност{ побуАови дискурсу, який, на р1вн1 з

л1нгв1стичними' мае певн| ексща.гл|нгв|стртчн1 парамещи' що
в!,:щзеркалтлототь його мовленневу сщатег|то.

Б л|нгв1стичн!й л|тератур1 |снус багато визначень поняття дискурс.
йи розглядасмо дисщрс як функц1онально однозначн}, | в цьому план|
завер1шену одиницю мовленн€во| д|яльност!, що в1дбивае м!:кособисту
мовленневу взасмод|го' ма€ |нтещативну комун1кативну функш|то та
загальний топ!к.
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