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ці мужчына» («.The Third Man») -  падземную каналізацыю Вены. У сваю чар- 
гу з фільмам асацыіруецца назва часткі рамана (гл. Schottelius 1990, 58).

Хранатоп твора, такім чынам, дэтэрмінаваны намаганнем аўтара выр- 
вацца са звыклых прасторы i часу, нягледзячы на іх істотнасць у мастацкай 
сістэме тэксту. Усе аспекты часавай i прасторавай будовы рамана адлюст- 
раваны не праз аб’ектыўныя рэаліі, а праз прызму свядомасці апавядаль- 
ніцы. Такая засяроджанасць на свеце сваіх перажыванняў ставіць гераіню ў 
пазачасавую і пазапрасторавую сітуацыю. У выніку эпіцэнтрам твора робіц- 
ца сама гераіня, а месцам і часам дзеяння -  яе ўнутраны свет. Аўгар не- 
выпадкова надае твору менавіта такую структуру. «Маліна» задумвалася як 
«не-раман»: тут першасным з’яўляецца суб’ектыўны досвед, з прычыны 
чаго сюжэт і структура губляюць сваё традыцыйнае значэнне. Кніга з’яўля- 
ецца свайго роду «крызісным творам»: яна напісана пасля расстання Інге- 
борг Бахман з Максам Фрышам і была ўспрынята многімі даследчыкамі як 
своеасаблівая спроба пісьменніцы пазбавіцца негатыўных змоцый і пера- 
жыванняў. Абраная структура найлепшым чынам перадае ўнутраны стан 
аўтара на час напісання твора.

Апрача таго, трэба заўважыць, што мастацкі прыём стварзння ў тэксце 
суб’ектыўнага малюнка свету і засяроджвання дзеяння на адным героі ха-- 
рактэрны для цэлага шэрага раманаў XX ст. Асобныя рысы такой прасто- 
рава-часавай будовы прысутнічаюць і ў больш ранніх творах пісьменніцы. 
Таму нельга адназначна казаць пра абумоўленасць хранатопа рамана толь- 
кі жыццёвымі абставінамі аўтара. Трэба разглядаць дадзеную структуру ра
мана як рысу паэтыкі Інгеборг Бахман, як кульмінацыю асаблівасідей, заяў- 
леных у ранніх апавяданнях.
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СТЫЛЯВАЯ ФУНКЦЫЯ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ 
У РАМАНЕ ЖАРЫСА-КАРЛА ГЮІСМАНСА “НААДВАРОТ” (1884)

Показано, что в романе Ж.-К. Гюисманса 
обозначения цвета являются неотъемлемой 
составляющей импрессионистического стиля 
произведения, поскольку их основная функ
ция состоит не в констатации окраски пред
метов объективной реальности, а в отобра
жении через динамику цвета быстрой смены 
впечатлений и субъективных состояний ге
роя.

In this article the author analyses the lexicon 
of color designation in the novel "A Rebours" by 
J.-K. Huysmans. On the basis of the carried out 
research it is possible to assert, that the desig
nation of color is the integral component of style 
of impressionism. The basic function of color 
designation consists not in ascertaining coloring 
of subjects of an objective reality, but in dis
playing a last change of impressions and subj
ective condition of the main hero.

“Колеравае бачанне свету” (Цвет 1990, 6) у мастацкай літаратуры фар- 
міруецца на падставе асаблівасцей светаўспрымання, мастацка-эстэтычных
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установак таго ці іншага аўтара, метаду, нацыі, эпохі. У гэтым плане на- 
дзвычайны інтарэс уяўляе культурная сітуацыя ў Францыі другой паловы 
XIX ст., калі такія пісьменнікі, як браты Ганкуры, Заля, Мапасан, Поісманс, 
“адчуваюць (у плане славеснай распрацоўкі святла і колеру) моцны ўплыў 
жывапіснага імпрэсіянізму” (Цвет 1990, 6). Даследчыкі-лінгвісты адзнача- 
юць: калі цікавасць літаратараў папярэдніх эпох да колеравых эфектаў бы
ла параўнальна невялікай, то, напрыклад, ужо раман Э. Заля “Жэрміналь” 
змяшчае 814 колеравых слоў, а “Чалавек-звер” -  685 (гл. Гак 1977).

Паводле выразу братоў Ганкураў, імпрэсіяністычнае мастацтва -  тэта “не 
малюнак, а перш за ўсё фарбы” (Goncourt 1888, 125). (Туг і далей -  
пераклад аўтара. -- М. Ш.) Шырока ўвёўшы ў жывапіс эстэтыку пленэру i 
зрабіўшы асновай сваей творчасці імгненнае ўражанне ад прыроды, прад- 
стаўнікі гэтай школы звярталі вялікую ўвагу на паветрана-светлавое асярод- 
дзе, у якім знаходзіцца аб’ект выяўлення. Колер і святло перастаюць быць 
толькі характарыстыкамі аб'ектыўнай рэчаіснасці, яны становяцца яркімі вы- 
яўленчымі сродкамі суб’ектыўнага, аўтарскага ўспрыняцця.

Як мастацкі крытык Жарыс-Карп Гюісманс не мог не заўважыць гэтай 
адметнасці жывапіснага імпрэсіянізму. Ужо ў адным са сваіх першых мас- 
тацтвазнаўчых эсэ “Салон 1879 года’’ ён папракае прадстаўнікоў акадэміч- 
нага Салона ў “недастатковай увазе да гульні святла і ценю”, ставячы ім у 
прыклад Эдгара Дэга з яго “надзіва дакладным бачаннем колеру” (Huys- 
mans <1883> 1903, 24, 44). Нездарма сучасны французскі даследчык 
Ж. Дзюпон фармулюе асноўны эстэтычны прынцып Гюісманса-мастацтва- 
знаўцы як “апантанасць колерам” (Dupont 1987, 155).

Toe, што пісьменнік “прайшоў праз імпрэсіяністычную школу” (Евнйна 
1976, 264), выразна адчуваецца ў яго рамане “Наадварот” (1884). Імпрэсія- 
нізм у творы прысутнічае на ўзроўні светаадчування, “стылю жыцця” (Анд
реев 1980, 200). Галоўны герой, патомны дваранін дзз Эсэнт, недаверліва 
ставіцца да сучаснага яму буржуазнага грамадства і ў цэлым да аб’ектыў- 
нага свету ва ўсіх яго праявах. Набыўшы дом у прыгарадзе Парыжа, у Фан- 
тэнэ-о-Роз, дэз Эсэнт спрабуе стварыць у ім сваю ўласную рэальнасць «па
водле прынцыпу “наадварот” адносна агульнапрынятых уяўленняў, маралі, 
розуму і прыроды» (Barbey d’Aurevilly 1902, 273). Дом у Фантэнэ -  тэта 
зменшаная мадэль Зямлі, якой яе жадае бачыць герой: столь, зацягненая 
блакітным аксамітам, на якім вышыты серафімы, гэта небасхіл, найтан- 
чэйшыя тканкі на падлозе імітуюць хвалі, у акварыумах плаваюць механіч- 
ныя рыбы ды растуць штучныя водарасці. У справе арганізацыі інтзр’еру 
герой абапіраецца выключна на асабістыя перажыванні, уражанні. I не ў 
апошнюю чаргу -  на эмоцыі і асацыяцыі, выкліканыя колерамі і адценнямі. 
Фарбы ў рамане сустракаюцца амаль на кожнай старонцы. Чьггач знахо- 
дзіць у тэксце яскравыя апісанні каштоўных камянёў (гл. IV), мастацкіх па- 
лотнаў Гюстава Mapo, Адзілона Рэдона, нешматлікія, але кідкія пейзажныя 
замалёўкі (гл. II, IV).

Зыходзячы з аб’ёму дадзенага артыкула, мы лічым мэтазгодным абме- 
жавацца разглядам аднаго фрагмента рамана, найбольш насычанага коле- 
раабазначэннямі. Гаворка пойдзе аб першай главе твора (Huysmans <1884> 
1924, 11-18), дзе аўтар апісвае інтэр'ер дома ў Фантэнэ-о-Роз і раскрывав 
эстэтычныя прынцыпы, якімі кіруецца дэз Эсэнт пры адборы колераў для 
свайго “свету ў мініятуры”.

Пра асаблівую ўвагу да фарбаў інтэр’еру сведчыць тое, што нават у 
гэтым параўнальна невялікім фрагменце рамана сустракаюцца ўсе колеры 
спектра, а таксама ахраматычныя (белы, чорны, шзры). Па частотнасці іх 
можна размеркаваць у наступкым парадку: bleu -  jaune -  rouge -  orange 
noir -  rose -  vert -- gris -  bianc (сіні -  жоўты -  чырвоны -  аранжавы -  чорны -  
ружовы -  зялены -  шэры -  белы). Гэтая паслядоўнасць адрозніваецца ад
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класічнай для французскай мовы сістэмы адноснай ужывальнасці ядравых 
колераў: поіг -  Ыапс -  rouge -  vert -  bleu -  jaune (чорны -  белы -  чырвоны -  
зялёны -  сіні -  жоўты) (гл. Гак 1977). Ахраматычныя саступаюць у Гюісман- 
са на другі план, на першы ж выходзяць яркія фарбы. I ў гэтым можна 
заўважыць наследаванне мастакам-імпрэсіяністам. Апошнія выдатна ўсве- 
дамлялі, што чорны i белы не мяняюць сваіх уласцівасцей пры змене ас- 
вятлення. А вось колеры спектра “вібрыруюць”, набываюць безліч адценняў, 
і менавіта гэтая “феерыя святла" (Андреев 1980, 62) у найбольшай ступені 
прыцягвала ўвагу імпрэсіяністаў. Таму сучаснікі неаднаразова папракалі 
мастакоў гэтай школы ў бачанні рэчаіснасці праз. “ружовыя акуляры” 
(Андреев 1980, 64) і адлюстраванні толькі светлых бакоў жыцця.

Менавіта адценням, а не колерам у чыстым выглядзе аддае перавагу 
дэз Эсэнт. Адмаўляючы аб'ектыўную рэальнасць, ён нават тканіны для дра- 
піроўкі пакояў выбірае пры штучным святле свечак, у якім звычайныя на 
першы погляд фарбы набываюць нечаканыя і непаўторныя нюансы. На 
ўзроўні стылю ў рамане тэта адбіваецца ў актыўным выкарыстанні аўтарам 
прафесіяналізмаў і тэрмінаў жывапісу: “cobalt” (“кобальтавы”), “indigo” (“інды- 
гавы”), “cinabre” (“кінавар”), “laque” (“гумілак”, “афарбаваны гліназём”). 
У гэтым творы можна назіраць і выпадкі ўтварэння колераабазначэнняў ад 
назваў раслін, жывёл, мінералаў. Прычым, імкнучыся адлюстраваць няпэў- 
насць, зменлівасць уражання ад таго ці іншага адцення, Гюісманс аддае 
перавагу словам з гранічна размытай семантыкай. Згадваецца, напрыклад, 
спецыфічны колер “les saumons” (“ласось”), здольны ўвабраць у сябе вя- 
лікую гаму адценняў -  ад аранжавага да ружовага. Адзін з нюансаў сіняга, 
“turquoise”, атрымлівае сваю назву ад хімічнага спалучэння -  фасфату алю- 
мінія і медзі, які мае колер ад нябесна-блакітнага да зеленаватага (Le Grand 
Larousse 1997, XV, 10510). Апісаныя выпадкі словаўжывання сведчаць пра 
імкненне Гюісманса прытрымлівацца імпрэсіяністычнага прынцыпу, сфарму- 
ляванага яшчэ Полем Верленам:

Адценне -  вось жаданы бог.
LLIto колеры!.. Адны адценні 
Вянчаюць водбліскі і цені,
I з марай -  мару, з флейтай -  рог.

(Верлен 1974, 94)
Што датычыцца фармальнага аспекту перадачы аўтарам колеравых ура- 

жанняў, то звернем увагу на наступную асаблівасць: колераабазначэнні- 
прыметнікі сустракаюцца ў тэксце даволі рэдка. Яны саступаюць месца суб- 
стантыватам накшталт “le rouge”, “un jaune”, “le cinabre”. Імкненне да максі- 
мальнай дакладнасці ў перадачы ўражанняў перарастае ў дэматэрыяліза- 
цыю свету. Увага пераносіцца з прадмета на яго прыкмету, з носьбіта ад
цення -  на само адценне. Можна сказаць, што сапраўднымі “дзеючымі асо- 
бамі” ў аналізуемым фрагменце рамана становяцца непасрэдна колеры, іх 
камбінацыі, “паводзіны і ўзаемадзеянні’’ (Huysmans <1884> 1924, 9). Колер 
выцясняе суб’ект аповеду і ў сваю чаргу сам набывае суб’ектыўныя прык- 
меты. Ha ўзроўні стылю, паводле дакладнай фармулёўкі Л. Андрэева, “на 
пярэдні план выступае абстрактны назоўнік”, на які прыпадае стылістычны 
акцэнт і які “шчыльна акружаны азначэннямі” (Андреев 1980, 59).

У гэтым кантэксце звернем увагу на спалучэнні асноўнага колеру з вы- 
значальнікамі інтэнсіўнасці. Сярод апошніх у “Наадварот” даволі рэдка фігу- 
руюць традыцыйныя для французскай мовы і адпаведна стылістычна ней- 
тральныя прыметнікі “clair” (“светлы”), “pale” (“бляклы”), “fonce” (“цьмяны”), 
“gros” (“насычаны”). Значна часцей інтэнсіўнасць колеру абазначаецца ме- 
тафарычна. Колер, напрыклад, можа быць “чыстым”, “шчырым”, “незамутнё- 
ным” (“purs violets”, “francs gris”, “bleu sincere”). I наадварот, адценне шэрага 
атрымлівае назву “брудны белы” (“blanc sale”). Часам аўтар выражае нават
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не зрокавае, а тактыльнае ўражанне ад колеру: “rouge visqueux” (“ліпкі чыр- 
воны”), “bleu doux” (“мяккі сіні").

Наогул, адценні ў Гюісманса найчасцей перадаюцца метафарычна. Пры- 
чым побач з вызначэннямі, якія ў французскай мове ўваходзяць у 
агульнапрынятую гаму -  “rouge feu” (“агністы”), “gris de perle" (“жамчужна- 
шэры”), фігуруюць і шматлікія аўтарскія вобразныя характарыстьікі. Сярод 
нюансаў чырвонага сустракаем “roux presque moil” (“амаль мёртвы руды”), 
“rose des Indes” (“колер індыйскай ружы”). Адно з адценняў шэрага мае наз- 
ву “macadam”, якая ўтворана ад назоўніка ca значэннем “шчэбневае па- 
крыццё дарогі”. Адпаведна выраз “nuages en macadam” набывае непаўтор- 
ную экспрэсіўную афарбоўку -  нешта накшталт “аблокі колеру шчабёнкі”. 
Сэнс спалучэння “rouge capucine" можна хіба што прыблізна перадаць як 
“чырвоны з аранжавым адценнем, руды". Этымалагічны аналіз паказвае, 
што прыметнік “capucine” (адценне аранжавага) паходзіць ад наймення 
дэкаратыўнай паўднёваамерыканскай расліны з аранжавьімі кветкамі 
(гл. Le Grand Larousse 1997, III, 1766). Сярод абазначэнняў зялёнага -  “les 
verts myrte”, “le vert paon” (“міртавы”, “паўлінава вока”), а таксама “les verts 
ernpereur” (“імператарскі зялёны”). Пры больш уважпівым разглядзе высвят- 
ляецца, што падобнымі характарыстыкамі адценняў аўтар, нібы накіроўвае 
чытача з другой паловы XIX ст. да больш ранняй традыцыі колерааба- 
значэння. Гэтак, “імператарскі (прыдворны) зялёны" зрабіўся папулярным у 
пачатку XIX ст. пры двары Напалеона I. Аднак хутка ён быў забыты, як i 
“каралеўскі сіні” (“bleu de roi”, што неаднаразова сустракаецца ў тэксце ра
мана), назва якога адносіцца да яшчэ больш ранняй эпохі. “Колер індыйскай 
ружы” ўвайшоў у моду ў 1819 г. (гл. Грановская 1969). Ужыванне такіх коле- 
раабазначэнняў сведчыць пра падпарадкаванасць стылю “Наадварот” аў- 
тарскаму светаўспрыманню. Пісьменнік свядома імкнецца падкрэсліць 
абстрагаванасць галоўнага героя ад усіх праяў сваей эпохі. Гюісманс звяр- 
таецца да мінуўшчыны, да часоў прыдворнага бляску, такіх адрозных ад 
буржуазнай Францыі канца XIX ст., да якой арыстакрат і рафінаваны эстэт 
дэз Эсэнт не адчувае нічога, апроч агіды.

Некаторыя аўтарскія неалагізмы настолькі аддаляюцца ад рэчаіснасці, 
што іх успрыманне без спецыяльных каментарыяў становіцца немагчымым. 
Тэкст рамана змяшчае колераабазначэнні, нават не зафіксаваныя француз- 
скімі слоўнікамі: “le pale camphrier du Japon” (“кслер светлага камфарнага 
японскага дрэва”), “couleur de jus de reglisse” (“колер соку лакрыцы”). Мы 
бачым, што нават абстрагаваны ад прадмета колер у некаторых выпадках 
губляе сваю ролю “аб'екта аповеду”. Такім чынам, аўтарскую манеру Гюіс- 
манса можна ахарактарызаваць як паэтыку чыстага ўражання. У адрозненне 
ад кпасічнага імпрэсіянізму, дзе слова “спалучае ў сабе... абазначэнне прад
мета і адчуванні, выкліканыя ім” (Евнина 1976, 261), у “Наадварот” Гюісман- 
са першы, аб’ектыўна-эмпірычны складнік пад уплывам аўтарскага светаад- 
чування амаль цапкам вынішчаецца за кошт разрастания другога, змацыя- 
нальна-суб’ектыўнага. Колер аддзяляецца ад прадмета, а ў сваю чаргу ўра- 
жанне ад колеру абстрагуецца ад самога колеру.

Шматлікія назоўнікавыя і прыметнікавыя характарыстыкі колераабазна- 
чэнняў нават не нясуць у сабе семантыкі колеру. Напрыклад, сінія выпра- 
меньваюць “пяшчоту” (“la Iisiere"), блакітныя маюць “трывожны смак” (“une 
saveur trouble”), i кожнаму колеру ўласцівы “загадкавы шарм пераліваў і ад- 
ценняў” (“le charme mysterieux de Ieur degradations et de Ieur nuances”). Звы- 
чайны аранжавы можа стаць “хваравітым” і “раздражняльным” (“orange irri- 
tante et maladive"), бардо -  “гнюсным, агідным” (“iie-de-vin ignoble"). Адценні 
колераў пры пэўным асвятленні могуць быць “моцнымі, вібруючымі" (“teintes 
vibrantes et fortes”), мець “далікатную ці варварскую афарбоўку, характар 
лацінскіх альбо французскіх літаратурных твораў” (“teintes joyeuses ou som-
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bres, delicates ou barbares, au caractere des oeuvres Iatines ou franęaises"). Як 
сапраўдньія дзеючыя асобы колеры і адценні характарызуюцца таксама з 
дапамогай дзеясловаў. У водблісках свечкі фіялетавыя “адстойваюцца” (“se 
depouillent” -  тэрмін выкарыстоўваецца ў французскай мове для абазна- 
чэння адной са стадый вінаробства -  віно “адстойваецца”), сіні “ледзянее” 
(“se glace"), карычневыя “засынаюць і халаднеюць” (“s’endorment et se froi- 
dissent”), адценні чырвонага “асляпляюць”, “п’яняць” (“aveuglent et soCilent”). 
Дзякуючы сваёй метафарычнасці, суб'ектыўныя характарыстыкі колеру пе- 
ратвараюцца ў характарыстыкі ўражання, створанага імі. Дзеясловы страч- 
ваюць значэнне знешняга дзеяння. У падобных фрагментах яны ўносяць 
дадатковыя нюансы ў апісанне адчуванняў, створаных тым ці іншым коле
рам. У такіх дэталёвых апісаннях уздзеяння колеру на рэцыпіента слева 
набывае сугестыўную функцыю: сродкі мастацкай выразнасці скіраваны ў 
дадзеным выпадку нават не столькі на перадачу імгненных эмоцый, колькі 
на ўнушэнне пэўных адчуванняў.

У гэтым артыкуле мы зрабілі спробу прааналізаваць адзін са стыле- 
ўтваральных элементаў рамана “Наадварот” -  лексіку колераабазначэння. 
Праведзеная праца дэзваляе сцвярджаць, што на стылістычным узроўні 
гэты твор можна ахарактарызаваць як імпрэсіяністычны. Абазначэнні колеру 
страчваюць у ім функцыю канстатацыі афарбоўкі пэўных прадметаў рэча- 
існасці. Яны служаць для адлюстравання глыбінных рухаў настрою героя i 
хуткай змены яго суб’ектыўных станаў, робяцца своеасаблівымі “здымкамі 
адчуванняў". Адценне становіцца самакаштоўньім і паўнапраўным аб’ектам 
апісання. Наўмысная сэнсавая шматзначнасць некаторых аўтарскіх вобра- 
заў і метафар надае мове Гюісманса блізкасць да тэхнікі мастакоў-імпрэ- 
сіяністаў, на палотнах якіх на першы погляд беспарадкавае нагрувашчванне 
мазкоў стварае цэласную карціну ўражання.
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