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Зображення матеріальних артефактів у драматичних творах  

Бертольта Брехта (функціональний та лексико-семантичний аспекти) 

 

Світ речей у художніх творах не раз ставав предметом дослідження 

літературознавців та лінгвістів. У художньому творі функціонують не речі в 

їхньому побутовому значенні, адже, потрапляючи у літературний світ, речі  

перетворюються на артефакти.  

Питання категоризації предметної лексики перебувало у полі зору великої 

кількості вітчизняних і закордонних науковців, серед яких А. Архангельська, Я. 

Бацевич, А. Вежбицька, В. Лабов, Дж. Лайонз, Дж. Лакофф та інші. 

Актуальність даної статті зумовлена її належністю до кола питань сучасної 

лінгвістичної науки, які стосуються особливостей структури та семантики 

художніх текстів, мовних складових індивідуального авторського стилю. 

Мета даної статті – здійснити лексико-семантичний та функціональний 

аналіз артефактів у драматичних творах Бертольта Брехта. 

Об’єктом дослідження є артефакт як складова художнього тексту. 

Предметом дослідження є лексико-семантичні та функціональні особливості 

зображення артефактів у драматичному творі. 

Матеріалом дослідження виступають драматичні твори Бертольта Брехта 

„Trommeln in der Nacht“, „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Furcht und Elend des 

III. Reiches“. 

У сучасній естетиці артефактом прийнято називати предмети, спеціально 

створені для функціонування в системі мистецтва; в більш широкому 

філософському розумінні – будь які штучно створені об’єкти.  



Як вважає радянський філолог В. М. Топоров, основний статус речі не 

високий: річ завжди вторинна, допоміжна, не самодостатня. Вона виготовлена 

людиною з чогось первинного (або більш первинного, ніж сама), призначена 

для задоволення певних потреб, для використання людиною, стоїть між 

людиною та результатом, якого вона сподівається досягнути за допомогою цієї 

речі, щоб задовольнити свої потреби [5].   

У літературному творі артефакти семантично ускладнюються і стають 

важливими інструментами в реалізації художнього смислу всього твору. 

Відомий літературознавець О. П. Чудаков вважав, що світ речей складає один з 

трьох рівнів світу письменника: «Світ письменника, якщо розуміти його не 

метафорично, а термінологічно, як певне явище на пояснення всесвіту зі своїми 

внутрішніми законами, в число своїх основних компонентів включає: а) 

предмети, які, розташовуючись у художньому просторі, перетворюються на 

художні предмети; б) героїв, які діють у просторовому предметному світі й 

володіють світом внутрішнім; в) події, які відбуваються з речами й героями» 

[4]. 

Предметний рівень тісно взаємодіє з іншими компонентами тексту і багато в 

чому дозволяє пояснювати й аналізувати їх крізь призму речі. Російський 

філолог М. М. Болдирев вважає, що у літературознавстві річ, як правило, 

розглядається в її відносинах: 

1. З героєм (портрет, костюм, анатомічна будова). Зв'язок людини і речі 

нерозривний. Не тільки предметний світ служить людині, а й людина 

піклується про нього, оберігаючи його і доглядаючи за ним. 

2. З художнім простором (інтер'єри, пейзажі, ландшафти). Артефакти 

виступають засобом заповнення домашнього внутрішнього простору, стають 

речами господарського вжитку, переходять з приватних володінь у спільне.  

3. З художнім часом. Річ є головним посвідченням багатовікового існування, 

вона – це код, який дозволяє проникнути в мікросередовище свого часу [3]. 



Речовий світ у літературному творі співвідноситься з предметами 

матеріальної культури в реальній дійсності, тому тексти рясніють предметами, 

що вийшли з ужитку, характерними тільки для певної культури або епохи.  

Головними функціями артефактів у художньому творі є культурологічна, 

характерологічна і сюжетно-композиційна. Крім цих функцій речей дослідники 

виокремлюють і більш диференційовані функції. Зокрема,          О. П. Чудаков 

виділяє такі способи функціонування речі у художньому творі: 

1. Речі часто служать введенням в атмосферу твору. 

2. Речі стають джерелом вражень, переживань роздумів, співвідносяться з 

особистим, пережитим, пам'яттю. 

3. Річ стає предметом роздумів і оцінки 

4. Речі стають непрямими знаками еволюції персонажа. 

5. Річ здатна передавати психологічний стан персонажа. 

6. Речі багато в чому апелюють до розуміння самої особистісної повноти 

персонажа. 

7. Речі можуть виступати як лейтмотив [6]. 

Аналіз функціонального навантаження артефактів у творах Бертольта Брехта 

„Trommeln in der Nacht“, „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Furcht und Elend des 

III. Reiches“, дозволив виділити такі функції: характерологічну, символічну, 

функцію створення колориту (історичного, географічного, соціального, 

професійного, тощо) та функцію створення просторового континууму. У 

більшості випадків речі слугують для реалізації декількох функцій водночас, 

що дозволяє говорити про поліфункціональність художнього предмета.  

Розглянемо приклад: 

MUTTER COURAGE Ich schwörs. Sieht ihre Tochter mit dem Hut. Was machst 

du mit dem Hurenhut? Willst du gleich den Deckel abnehmen, du bist wohl 

übergeschnappt? Jetzt, wo der Fein kommt? Sie reißt Kattrin den Hut vom Kopf. 

Sollen sie dich entdecken und zur Hur machen? Und die Schuh hat sie sich 

angezogen, diese Babylonische! Herunter mi die Schuh! [ 8: 37] 



У даному фрагменті артефакти Hut і Schuh виконують характерологічну й 

символічну функції, а також слугують зображенню фона історичних подій. 

Матінка Кураж та її дочка Катрін по-різному інтерпретують значення цих 

речей. Катрін, яка була від народження глухою і не надто привабливою, 

сприймала прикрашену Іветтою шляпку та червоні черевики як символ жіночої 

привабливості, елегантності, спокусливості, і, приміряючи їх, вона ніби міряла 

на себе роль підкурювачки чоловічих сердець.  

На противагу цьому, для матінки Кураж ці речі асоціювалися, в першу чергу, 

з розпустою, адже їх хазяйка Іветта вела легковажний спосіб життя. Кураж 

вважає, що в часи наступу ворога її дочка не може приміряти на себе такі 

зухвалі речі. Вона побоюється, що через них солдати можуть помітити дівчину 

та зробити з неї повію.  

Для більшої наочності, формування повного уявлення про використання 

автором артефактів дослідники вдаються також до їх категоризації. Питання 

категоризації предметної лексики перебувало у полі зору великої кількості 

вітчизняних і закордонних науковців (А. Архангельська, Я. Бацевич, А. 

Вежбицька, В. Лабов, Дж. Лайонз, Дж. Лакофф та інші) проте й надалі існує 

велика кількість поглядів на проблему категоризації [1].  

У більш широкому сенсі слова – пише О. С. Кубрякова, – категоризація – це 

не лише акт приєднання одиниці до своєї більшості, це набагато більш 

складний процес формування і виокремлення самих категорій на основі 

знайдених схожих чи аналогічних характеристик і категорій. Механізми таких 

процесів направлені на те, щоб на фоні зовнішньої різноманітності атрибутів 

різних об’єктів і подій побачити певну схожість або навіть відносну тотожність. 

Категоризацію варто розглядати як дуже важливий результат когнітивної 

діяльності людини і як інструмент, за допомогою якого вони пізнають 

навколишню дійсність і самого себе. Саме вона впорядковує простір 

зовнішнього та внутрішнього світу людини [2]. 

На основі проведеної категоризації артефактів у п’єсах „Trommeln in der 

Nacht“, „Mutter Courage und ihre Kinder“ і „Furcht und Elend des III. Reiches“ всі 



номінації було розподілено на 20 лексико-тематичних груп. До найбільш 

наповнених лексико-тематичних груп  за кількістю лексем належать:  

а) одяг (73 лексеми): Jacke, Kleid, Mantel, Uniform, Anzug, Artillerieuniform, 

Hemd, Kittel, Rock, Frauenpelz, Gewand, Kappe, Socke, Strümpfe, Unterhos, 

Nachthemd та ін.;  

б) частини приміщення (66 лексем): Deck, Strohdach, Tür, Wand, Fenster, 

Barackenwand, Treppe, Backsteinmauer, Dach; 

в) меблі (39 лексем): Bettstatt, Kommode, Schrank, Sofa, Tisch, Spiegeltisch,                        

Stuhl, Wandschrank.   

До найменш наповнених лексико-тематичних груп  за кількістю лексем 

належать:  

а) текстильні вироби (8 лексеми): Blache, Bündel, Schnalle, Tuch, Blache; 

в) церковні артефакти (2 лексеми): Meßbuch, Tabernakel; 

б) засоби агітації (1 лексема): Transparent. 

За кількістю слововживань ці групи були розділені на три великі категорії: 

І. Частовживані артефакти (більше 50 слововживань). До цієї категорії 

належать такі групи артефактів: приміщення (141 слововживання),  одяг (130), 

гроші (65), транспортні засоби (63), зброя (55);  

ІІ. Артефакти із середнім показником вживаності (від 50 до 20 

слововживань). До цієї категорії належать такі групи артефактів: посуд (39 

слововживань), локус міста (31), напої (30), їжа (29), офіційні папери (21);  

ІІІ. Рідковживані артефакти (від 20 до 1 слововживання). До цієї категорії 

належать такі групи артефактів: тютюнові вироби (19 слововживань), ємності 

для зберігання (19), засоби масової інформації (18), електричні прилади (17), 

музичні інструменти (14), засоби індивідуального захисту (11), текстильні 

вироби (8), засоби агітації (3), карти (3), церковні артефакти (2). 

Можна простежити певну закономірність у функціональному навантаженні 

артефактів найчастотніших лексичних груп. Так, лексеми на позначення частин 

приміщення найчастіше використовуються для створення просторового 

континууму, одяг виконує характерологічну функцію, гроші – символічну. 



Аналіз стилістичного забарвлення номінацій дозволив виділити наступні 

особливості: поруч з використанням нейтральних лексем (наприклад Wand, 

Zimmer) автор, для більшої конкретизації, вдається до вживання стилістично 

маркованої лексики. Так, для створення реалістичного колориту Б. Брехт 

вживає застарілу лексику. Наприклад, поруч зі звичною лексемою Schnaps 

вжито специфічне застаріле Branntwein, поруч із загальновживаним Rotwein – 

розмовне застаріле позначення Rotspon. Іншими прикладами слугують лексеми 

Piano, Droschke, Lumpen. 

Окрім того, автор вживає слова іноземного походження (Basil),  терміни: 

юридичні (Anklageschrift), технічні (Schwungrad, Treibriemen), церковні 

(Meßbuch, Tabernakel), а також територіально забарвлену лексику (Bettstatt, 

Gewand, Stube. Anklageschrift, Schießgewehr) та авторські неологізми 

(Barackenwand). 

Для більшої конкретизації речі автор використовує складні іменники, 

наприклад, Nebenzimmer, Wandschrank, Tabakspfeife, Leinenhemd. 

Таким чином, артефакти відіграють важливу роль у розумінні художніх 

творів Б. Брехта. Для письменника артефакти не просто речі, які заповнюють 

простір, а символи, знаки, засоби характеристики героїв та ситуацій. Розподіл 

артефактів на лексико-семантичні групи виявив, що групи «Одяг», «Частини 

приміщення», «Меблі» найбільш вживані з кількістю окремих лексем, а за 

кількістю слововживань найчисельнішими групами є «Приміщення», «Одяг» та 

«Гроші». Для номінації артефактів автор поруч із загальновживаними назвами 

предметів використовує специфічну, стилістично забарвлену лексику,  зокрема 

застарілу лексику, терміни та територіально забарвлену лексику. Завдяки цим 

засобам Б. Брехт досягає більшої конкретизації художнього предмета, передає 

унікальність місця, часу і обставин подій.   
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