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рок, присловий, приговорок, присказок, загадок и т.п. Нами было отобрано 
230 пословиц и поговорок с компонентом «имя собственное». В результате 
работы с корпусом русского языка были найдены примеры употребления 
89-ти паремий. 141 единица не нашла своего употребления в текстах, пред-
ставленных в данном корпусе. Рекордсменами по количеству вхождений 
являются следующие единицы: во всю Ивановскую (62), если гора не идет 
к Магомету […] (59), куда Макар телят не гонял (54), мели, Емеля […](50), 
по Сеньке (и) шапка (46), не всё коту масленица […] (45), вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день (41). 

Стоит отметить, что употребление каких-либо паремий, представленное 
в корпусе, является только одним из вариантов применения этих единиц 
в коммуникации. Например, при работе с паремиями, имеющими немало 
вхождений в корпусе, можно сделать вывод, что они являются современ-
ными единицами. Если у паремии есть дополнительные варианты, которые 
встречаются в нескольких контекстах, то это достаточно употребительные 
варианты. Если же паремия не встречается ни в одном контексте, то это не 
значит, что она совершенно не употребляется, т.к. мы можем делать выводы 
только на основании текстов, представленных в корпусе.
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“Max Payne” – відэагульня ў жанры шутэра, распрацаваная фінскай 
кампаніяй “Remedy Entertainment”, спрадзюсіраваная “3D Realms” і выда- 
дзеная “Gathering of Developers” у 2001 годзе на ПК. 
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Сюжэт гульні звязаны са скандынаўскай міфалогіяй. Можна сказаць, 
што “Max Payne” – частковы архетып Рагнароку. Елеазар Меляцінскі 
ў «Міфалагічным слоўніку» дае вызначэнне Рагнароку: «…у скандынаў- 
скай міфалогіі гібель багоў і ўсяго свету, якая наступае за апошняй бітвай 
багоў і хтанічных пачвараў. Прадвесцем Р. з’яўляюцца смерць юнага бога 
Бальдра, а затым парушэнне родавых нормаў, крывавыя звады родзічаў 
(«дзяцей сясцёр»), маральны хаос» [1, с. 452]. У скандынаўскім міфе Локі 
падсоўвае прут з амялы сляпому богу Хёду, і той забівае Бальдра. Міф пра 
смерць Бальдра з’яўляецца своеасаблівым увядзеннем да скандынаўскага 
эсхаталагічнага цыкла – смерць яго служыць як бы прадвесцем гібелі 
багоў і ўсяго свету [1, с. 89]. У якасці архетыпаў багоў Бальдра і Локі 
ў відэагульні выступаюць  персанажы Алекс Болдэр і П. З. (Паршывы 
Здраднік). Забойства Болдэра П. З. служыць для Макса пачаткам супраць-
стаяння з крымінальным светам. 

Меляцінскі піша, што «ў “Прамовах Вафтрудніра” (“Старэйшая Эда”) 
і ў “Малодшай Эдзе” згадваецца таксама трохгадовая “веліканская зіма” 
(фімбулвінтэра), якая папярэднічала Р.» [1, с. 452]. У гульні фігуруе і зіма: 
«За акном усё халадзела. Было халадней, чым у д’ябла ў сэрцы. Снег валіў 
з такой сілай, што здавалася, што самі нябёсы гатовыя зваліцца на зямлю». 
Звар’яцелы наркаман Джэк Люпіна, які падазраецца Пэйнам у забойстве яго 
сям’і, пад уздзеяннем рэчываў пачынае іграць ваўка Фенрыра, які ў міфалогіі 
змагаўся з Одзінам: «Люпін таксама воўк. Ды я воўк! Я велізарнае пачвара!» 
Але ў адрозненне ад міфаў, у гульні «Фенрыр»  не здолеў забіць «Одзіна», 
Люпіна гіне ад рук Пэйна.

Ролю Одзіна адыгрывае Альфрэд Уодэн, які з’яўляецца членам Унутра-
най Колы. Менавіта ён прапаноўвае Пэйну забіць Ніколь Хорн – главу “Aesir 
Corporation”, якая загадала ліквідаваць сям’ю Пэйна. Уодэн мае толькі адно 
вока, як і Одзін, ахвяраваўшы сваім вокам дзеля мудрасці і ведаў.

Прозвішча Ніколь Хорн можа быць адсылкай да залатога рога (англ. horn) 
бога Г’ялархорна, які «абуджае багоў-асаў на чале з Одзінам і яго дружыну 
з загінулых воінаў» [1, с. 452].

Можна сказаць, што каманда “Remedy Entertainment” зрабіла рэкан-
струкцыю скандынаўскага міфа аб Рагнароку на сучасны манер, але Пэйн 
выступае не архетыпам скандынаўскага бога, а монаміфам, які перыядычна 
разбураецца.

Даследчыца міфалогіі відэагульняў Д. А. Ларыонава піша, што боль-
шасць сюжэтаў відэагульняў будуць мець у сваёй аснове монаміф і паўтараць 
сабой сюжэтную лінію чароўнай казкі. Часцей за ўсё сюжэт у залежнасці 
ад гульнявых дэкарацый разгортваецца наступным чынам: існуе герой, які 
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адчувае нястачу (усё роўна, што гэта, – страта каханай дзяўчыны, сяброў 
або звыклага «спакойнага свету» (характэрна для гульняў у жанрах survival 
horror і пост-апакаліпсісу)), адпраўляецца ў падарожжа па гульнявых лака-
цыях, праходзіць выпрабаванні. Затым жа сюжэт можа дзяліцца на два ты-
повыя варыянты: герой папаўняе сваю нястачу, атрымлівае ўзнагароду ці ён 
памірае (смерць, як і сустрэча з Богам, з іншым светам, таксама з’яўляецца, 
па Дж. Кэмпбэлу, архаічным сюжэтам) [2, с.182].

Пад формулу монаміфа і падыходзіць сюжэт “Max Payne” – страта сям’і, 
падарожжа па бандыцкіх месцах Нью-Ёрка, выпрабаванні (пераследаванне 
паліцыяй Пэйна), першы  фінальны варыянт – канчатковая помста Пэйна за 
сваю сям’ю і атрыманне вызвалення ад паліцыі.

Аднак па сюжэце монаміф перыядычна разбураецца пры дапамозе 
знішчэння «чацвёртай сцяны». Як адзначае Д. Ларыонава, гэта дзеянне ак-
цёра, які звяртаецца непасрэдна да гледача са сцэны або з экрана. Дадзе-
ная тэхніка выкарыстоўваецца, паколькі дазваляе гледачу глыбей пагрузіцца 
ў свет твора, паверыць у рэальнасць таго, што адбываецца [2, c. 183]. Такі 
прыём назіраецца ў сцэнах, калі Пэйну, які знаходзіцца пад дзеяннем нарко-
тыка “V”, сняцца кашмары.

Такім чынам, можна сказаць, што “Max Payne” – спроба падачы міфа 
пра Рагнарок на цяперашні лад, архетыпы герояў часам не супадаюць са 
скандынаўскімі багамі. Макс Пэйн – герой, тыпаж якога здолеў скрыжа-
ваць монаміфічныя рысы (звычайны паліцэйскі, які ў адзін момант стаў 
разбірацца з важнымі мафіёзнымі асобамі) і рысы антыгероя (Пэйн не 
загінуў, спыніў распаўсюджванне валькірына, але так і не стаў шчаслівым 
з-за гэтага, боль ад страты сям’і нікуды не знік). 

Нягледзячы на тое, што монаміф сапраўды пакладзены ў аснову 
відэагульні, ён абыгрываецца ў ёй, зыходзячы з індывідуальных аўтарскіх 
установак.
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