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Концептуал1защя тшесноси в л1рищ Б. Брехта (на приклад1 BipmiB 
«Vom Klettern in Baumen» та «Уош Schwimmen in Seen und Fliissen»)

Плщна ктор1я дослщження феномену тшес- 
HOCTi мае низку здобутив у наукових системах 
pi3HHX дисциплш. У численних працях дослщнгайв 
широким спектром вщзначаються дослщження ка- 
тегорц тшесност! у фокус! фшософського дискурсу. 
Проте, особливосп концептуал1заци тшесност! в 
цари Hi л1рично! спадщини Бертольта Брехта ще не 
були об’ектом наукового пошуку.

Людина, як вщомо, -  це найскладнпва само- 
регулююча бюсощальна функцюнальна система, 
що виникла в результат! тривалого синтезу р!зних 
природно-культурних систем, що еволюцюнували 
i розвивалися в родовому досвда ycix попередшх 
поколшь людей Людське тшо виявилося одним з 
найдоступнших для спостереження i вивчення 
об’ектом, ун!кальною шдексальною базою, пер- 
винною основою концептуал!зацп св!ту, «вих!дним 
пунктом», i слова, що позначають частини тша 
людини, так само давш, як i сама людська свщо- 
MicTb, що зумовило актуальнкть нашо'! науково! 
розвщки.

Анал!з проблеми тшесност! у сучасшй фшо- 
софськш думц! дае пщстави для висновку про те, 
що основним досягненням Г! напрацювань е подо- 
лання уявлення про тшо як природний (ф!зичний) 
об’ект та виявлення його позаоб’ектно! природи. 
Визначення Tina як соцюкультурного конструк
ту, що представляв тшо як задану суспшьством 
матрицю та зааб  кодування й репродукування 
культурних щнностей, щей, норм та настанов, ви- 
дшяеться як дом!нуюче.

Як демонструе аналпичний огляд л!тератури, 
в сучасн!й науковш думц! тшеснкть експл!куеться 
як д!алектична едн!сть, що обгрунтовуе чуттевий 
характер людського буття як його невщ’емну он- 
толопчну ознаку та фжсуе присутнкть людини 
у CBiTi через сприйняття, просторовкть, мотор- 
шсть, темпоральнкть. Доведено !снування п’яти 
головних культурних ceHciB тшесносп: як маш- 
фестащя культурно! реальност! та !"! унаочнення; 
як тшесна передумова й умова здшснення р!знома- 
штних культурних практик; як зааб комушкацй та 
символ!зацй; як визначальний чинник оргашзацп

культурно! реальност! та способу людськогс бут
тя; як об’ект культурних артикулящй та ошнсж 
(культурна семютика тша). Наше дослщження азст- 
мулюе yci представлен! культурн! сенси тшесност: 
та машфестуе до анал!зу феномену тшесност; • 
точки зору фшологп.

Мета дослщження полягае в анал!з! наггросд 
концептуал!заци тшесност! в ход! художньс! is- 
терпретацй як !нструменту та категорп, яка pt- 
ал1зуеться в образно-мотивнш парадигм! лсряп 
Б. Брехта.

У нашому дослщженш основну увагу схон- 
центровано на виокремленн! головних тш есни 
образ!в та мотив!в з тшесною семантикою, зста- 
новленн! !х св!томоделюючих та антрополопчнжх 
функцш, дослщженш специф!ки та приндядл 
мотивно-образного втшення оргашзацп тшесно- 
сп у Брехпвському поетичному дискурс! на «а- 
Tepiani BipmiB «Vom Klettern in Baumen» та - V ae 
Schwimmen in Seen und Fliissen».

Визначено, що в структур! художньогс тэсс* 
тшо пщлягае процесу «охудожнення», отрюгт:- 
чи певну образну штерпретацпо, в яком;.' стеез- 
фша св!тосприйняття, притаманна вщ поздзг*- 
кторичному перюду, знаходить вщображеннл т 
своерщносп художн!х образ!в. Саме тому с г о т а  - 
йене тшо (художня тшеснкть) виступае ц»« 
об’ектом анал!зу як тло вивчення конпетт ТП» I 
ЛЮДИНИ / HUMAN BODY в найщзноманкнппз 
його аспектах.

Як вщомо, еталоном просторово! 
людини е анатом1чна ор!ентац!я и тша т
частина -  та, де розташован1 органи ч у т .  гс- 
гани зору, задня сторона -  сторона сдинз т :  
вщображае структурний асиметризм .пгцпипт 
тша. Тшо, як i iHiui параметри людини. -  .ч ь и  л 
численних культурних контекст!в та сктуа..тд а  
лософсько-свпоглядних, сощально-шсткту
культурно-нормативних. Кожен з перетгченп 
текст!в надае т!лу людини певний з.мгст:
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актуальное^ набувае дослщження концептуалЕ 
зацп тшесносп на приклад! художнього дискур
су. Матер1алом нашого дослщження слутують два 
Biprni Б. Брехта «Vom Klettern in Вашпеп» та «Vom 
Schwimmen in Seen und Fliissen».

Звернемося до анал1зу твору «Vom Klettern in 
Вашпеп». IcHyroni вар1анти штерпретаци дослЕ 
джуваного л1ричного твору знаходяться у плoщинi 
активних обговорень та суперечливих трактувань. 
Проте, поширеною е думка, що дерево у Брехт!в- 
ськш картин1 ceiTy символ1зуе самого письменника 
у вигнанш та продуктивтсть його лНературно! 
дiяльнocтi. «Залазити на дерево» експлжуе отри- 
мання природного, оригшального доевщу люди- 
ни. Адже у дитинств! майже кожен займаеться 
такою цшавою та шзнавальною д1яльнктю. Варто 
зауважити, що дерева в багатьох культурах -  це 
священш м1сця, де спочивають боги та духи. Сьо- 
годш констатуемо втрату контакту людини з де
ревами, людина вщчужуеться вщ природи. Брехт 
пропонуе доевщ дерев, власний доевщ, автентичне 
сприйняття навколишньо! дшеноеп заметь спо- 
живацького проведения вшьного часу в пошуках 
адреналшу.

В центр! брехпвського Л1ричного (дискурсу) 
зображення дшсносп знаходиться людина, зокре- 
ма людина тшесна, яка репрезентуеться у TBopi 
шляхом використання соматично! лексики:

Wenn ihr aus eurem Wasser steigt am Abend -  
Denn ihr miisst nackt sein und die Haut muss 

weich sein <...>
Лексеми nackt та die Haut машфестують до 

категорп тшесносп, яка, в свою черту, актуал1зуе 
образ людини, що розпочинае процес шзнавально! 
д!яльность Людина з оголеним тшом символ1зуе 
первиннулюдську чистоту та вщеутшеть будь-яко- 
го доевщу. Для того, щоб здобути необхщш знания 
та доевщ необхщно шукати велик: дерева, яю, на 
нашу думку, символ1зують серйозш випробування 
та життев1 ситуаци, завдяки яким ми здобуваемо 
безщнний життевий доевщ:

Dann steigt auch noch auf eure grofien Baume 
Bei leichtem Wind. Auch soil der Himmel bleich 

[ sein.
Sucht grofie Baume, die am Abend schwarz 
Und langsam ihre Wipfel wiegen, aus!
Задля отримання життевого доевщу необхщно 

дочекатися H04i, яка в Брехпвськш картин! cBiTy 
_ ' символ1зуе страх та розпач:

Und wartet auf die Nacht in ihrem Laub 
Und um die Stirne Mahr und Fledermaus!
Шлях отримання життевого доевщу -  це до- 

® сить складний шлях, на якому ми робимо бага- 
;  то помилок -  у Брехта цей смисл акумулюють 

-  г'а -^*соматизми die Stirn (лоб) та der Riicken (спина).
1_Символьш функцп представлених соматизм!в е 

Я?**2^И|гальновщомими та експлжують велике смислове 
®*аавантаження. Лоб (Stirn) е безумовним атрибутом 

!га^ Э г )3Уму людини та виступае синошмом голови та 
■ розку людини. KpiM того, соматизм лоб машфестуе

людсько! сили та витримки. Спина надшена
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також важливим символьним змктом у Б. Брехта. 
Ця частина тша символ1зуе над1йн!сть, стабшь- 
HicTb, захист. Це добре шюструють фразеолопзми 
сховатися за чужу спину, мати за плечима, мати 
плечк Також все, що знаходиться за спиною оз
начав небезпеку, оскшьки е поза полем зору i мае 
фактор неспод1ванки -  всадити н!ж в спину, удар у 
спину. Тому Брехт радить пщшматися вище, тобто 
рухатися вперед, шакше процес отримання доевщу 
буде болюшшим:

Die kleinen harten Blatter im Gestrauche 
Zerkerben euch den Riicken, den ihr fest 
Durchs Astwerk stemmen miisst; so klettert ihr 
Ein wenig achzend hoher ins Geast.
Здобувши доевщ в жодному pa3i не можна зда- 

ватися, опускатися на колша:
Es ist ganz schon, sich wiegen auf dem Baum! 
Doch sollt ihr euch nicht wiegen mit den Knien! 
Соматизм die Knien (колша) акумулюе симво- 

л!ку принижения, рабства, боягузтва, безеилля та 
розчарування у власних силах. Процес здобуття 
доевщу у Брехта -  це природний та захоплюючий 
процес, але не дивлячись на низку життевих ви- 
пробувань та невдач, письменник все ж наголошуе 
на збершанш незламносп духу та Bipm 

Ihr sollt dem Baum so wie sein Wipfel sein:
Seit hundert Jahren abends: Er wiegt ihn. 
Апогеем життевого шляху людини е и змщнен- 

ня та гартування, результат яких Брехт пор1внюе з 
мщнктю та недосяжн!стю BepxiBOK дерев.

Наступним етапом нашого наукового пошуку 
е анал!з л!ричного твору Бертольта Брехта «Vom 
Schwimmen in Seen und Fliissen», який, на нашу 
думку, сприятиме декодуванню визначальних 
рис Брехпвсько! поетично! картини свПу. «Vom 
Schwimmen in Seen und Fliissen» репрезентуе сим- 
6iOTH4He злиття людини з навколиштм середови- 
щем, попгук балансу або ж пошук компромку мiж 
близыастю та дистанщею. Даний Bipiii ман1фестуе 
до самого Брехта, його вщношення до природи та 
сустльства, мистецтва, власно! роботи, аудиторп, 
партп чи нав1ть до ж1нок. Головним тшесним об
разом досл1джуваного твору е людина:

Im bleichen Sommer, wenn die Winde oben 
Nur in dem Laub der grofien Baume sausen 
Muss man in Fliissen liegen oder Teichen 
Wie die Gewasche, worin Hechte hausen.
Der Leib ist leicht im Wasser. Wenn der Arm 
Leicht aus dem Wasser in den Himmel fallt 
Wiegt ihn der kleine Wind vergessen 
Weil er ihn wohl fur braunes Astwerk halt. 
KaTeropin тшесносп у даному TBopi акумулюе 

Ч1тку бшарну опозищю: з одного боку тшесшсть 
людини, з шшого -  тшесн1сть природи. Тшо люди
ни символ1зуе дерево, а рука -  плку дерева. Образ 
дерева, як вже зазначалося вище, дуже популярний 
та розповсюджений компонент художньо! поетики 
письменника.

Der Himmel bietet mittags grofie Stille.
Man macht die Augen zu, wenn Schwalben 

kommen.
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Der Schlamm ist warm. Wenn kiihle Blasen quellen 
Weifi man: Ein Fisch ist je tz t durch uns 

geschwommen.
Mein Leib, die Schenkel und der stille Arm 
Wir liegen still im Wasser, ganz geeint <...>
У представленому дискурсивному фрагмент} 

особливо! уваги заслуговуе висл1в die Augen zu 
machen, який транслюе у Брехта насолоду та аб- 
солютну свободу злиття з природою, на вщмшу 
вщ звичного значения даного виразу -  закривати 
04i внаслщок CMepTi, щоб вщшти до шшого CBiTy. 
Соматизми der Leib (тшо), die Schenkel (стегна) та 
der Arm (рука) символ1зують в даному контекст! 
усе тшо людини. Процес плавания -  це хвд життя. 
Пор1вняймо з процесом лазшня по деревах («Vom 
Klettern in Baumen»), який експлжуе отримання 
природного людського досвщу. Поки ми пливе- 
мо -  доти живемо. Але бувають моменти, коли 
ми просто споглядаемо cBiT, упод1бнюючись до 
загально!, cipoi маси:

Naturlich muss man auf dem Riicken liegen 
So wie gewohnlich. Und sich treiben lassen.
Man muss nicht schwimmen, nein, nur so tun, als 
Gehore man einfach zu Schottermassen.
Варто зауважити, що концептуал1защя тшес- 

HocTi у дослщжуваних творах Бертольта Брехта 
ввдбуваеться за рахунок трьох чинниюв: 1. Навко- 
лишня дшсшсть (спостережуваш людиною яви- 
ща природи, особливост1 еволюци тваринного та 
рослинного CBiTy); 2. Загальш 3aKOHOMipHOCTi епо- 
хального розвитку CBiTy (глобальн1 icTopHHHi подо! 
загальносв1тового значения) та рефлекса власного 
життя письменника; 3 .1ндивщуальш ознаки лю
дини (Г! ф1зичш, психолопчш, характеролопчш 
особливоси).

KaTeropiH тшесносН в л1рищ Б. Брехта е одшею 
з семантичних домшант та смислових ушверсалш, 
у зв’язку з чим тшесшсть стае своерщним ушвер- 
сальним кодом, який дозволяе осмислити CBiT в 
його едносП та цшкностп Тшесшсть в художнш 
практищ Б. Брехта повязана з загальною просто- 
ровою картиною CBiTy i сшввщноситься з сум1ж- 
ними спещальними образами (людина-природа). 
Таким чином вщбуваеться формування стшких се
мантичних парадигм образ1в та мотив1в. Тшесшсть 
у Б. Брехта корелюе з такими свАомоделюючими 
категор1ями як «душа» та «речев1сть». При цьому 
ключовим стввщношенням для Брехпвсько! пое- 
тично! картини CBiry е сгпвввднесен!сть категорГ! 
TinecHOCTi з категор1ею поетичного слова.

Шдводячи п1дсумки, варто зауважити, що 
звертаючись до соматично! лексики, письменник 
розширюе звичне значения, сприяючи збшьшенню 
1нформативно! емносН образного контексту, по- 
глиблюючй асоц{ативну потенщю слова. Первин- 
ний сенс концептуал}заци НлесносН у Б. Брехта 
полягае у cnpo6i вщшукати «чисту реальн!сть», 
справжню й вшьну вщ будь-яких полИико-со- 
щальних чи естетично-стильових нашарувань. 
Проведений анал1з виявив специф1ку охудожнено! 
репрезентацп тшесност1 в niTepaTypi на MaTepiani 
TBopiB Б. Брехта, а також образно! концептуал1зацц 
тша, що в1дбуваеться Kpi3b призму низки образ1в, 
серед яких явно домшуючу позищю займають Ti, 
що актуал1зують специф1ку сем1отично! природи 
ттлесносп. Отриман1 результати дослщження свщ- 
чать про те, що гопдним для розвитку теми може 
бути подальший детальний анал}з концептуал1за- 
цп тшесноси не лише на MaTepiani л1ричного, але й 
драматичного дискурсу Бертольта Брехта.
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