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Адным з самых яскравых вобразаў у вершах пра малую радзiму стаў вобраз 
азёрных шаляў, якiя аб’ядноўваюць азёры i рэкi, неба i зямлю, паветраную i водную 
стыхii: «І так хiстаюцца шалi азёр / Ад хмар i вясёлак, / Ад сонца i зор. / Колькi разоў 
на гэтых шалях / Узважвалiся / І маё сэрца i маi песнi!» [3, с. 225].

«Радзiма, – як слушна падкрэслiвае даследчыца А. Жардзецкая, – для паэта не 
толькi прырода роднага краю, краса яго лясоў i рэчак, лугоў i палёў. Радзiма – гэта 
найперш людзi, шчырыя i сумленныя працаўнiкi, землякi пiсьменнiка, на якiх тры-
маецца свет. Максiм Танк умее дакладна i псiхалагiчна тонка раскрыць iх няпросты 
лёс, паказаць духоўную прыгажосць. Усё, што звязана з народным жыццём, памяццю, 
народнай этыкай i мараллю, набывае ў яго вершах асаблiва глыбокi сэнс («Вучыў-
ся ў iх плесцi лапцi, араць, засяваць загоны i з сосен, смалiстых, гонкiх, трывалыя 
зрубы стаўляць...»). Талент паэта, яго моц i глыбiня, выявiлiся ў вершах «Гiсторыя 
вёскi Пiлькаўшчына», «Вёска мая», «Ля старой хацiны», «Пра фiлосафаў», «Сямейны 
фотаздымак», «У гэты дзень» i iнш., у якiх ён пераасэнсоўваў маральна-этычныя i ду-
хоўныя каштоўнасцi, набытыя нашым народам» [2, с. 69].

Такiм чынам, вобраз малой радзiмы ў паэзii М. Танка аб’ёмны i шматмерны, 
створаны пры дапамозе какрэтна-паняцiйных вобразаў (азёры, парог, бярозы, сосны, 
дарога, жыта i iнш.). Паэзiя М. Танка – гэта прызнанне ў любовi бацькоўскай зямлi 
i людзям, што яе насяляюць.
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Калядка С. У. (Мiнск, Беларусь)
МАЦЫЯНАЛЬНЫ СВЕТ ПАЭЗII МАКСIМА ТАНКА

Згадваецца прызнанне Максiма Танка з дзённiкаў ад 20.08.1986: «Усё жыццё 
стараўся нiкога не паўтараць, не наследаваць, хоць не заўсёды мне гэта ўдавалася. 
Таму i не стараюся, каб нехта паўтараў мяне, бо ў любой засенi нават трава не расце. 
Сваёй кананiзацыяй любых формаў i стыляў мы iх даводзiм да дыскрэдытацыi» [1, c. 
507]. Калi сказаць крыху перайначана, нельга быць у мастацкай сiстэме i быць цалкам 
вольным ад яе. У маладога Максiма Танка, якi быў захоплены польскай i рускай лiта-
ратурай, знойдзем шмат запазычванняў ад польскiх паэтаў, У. Маякоўскага i С. Ясенi-
на, якiх ён вельмi любiў. У дзённiках за 04.10.1994 быў наступны запiс: «Вельмi шмат 
сустракаю ў паэзii запазычанасцяў, наследаванняў. Але што з гэтага дзiвiцца, калi нед-
зе чытаў – яшчэ сапернiкi Мiкеланджэла Рафаэль i Брамантэ, маючы ключы ад Сiкс-
цiнскай капэлы, прыходзiлi запазычыць мiкеланджэлаўскiя ўзоры» [1, c. 733–734]. 
Безумоўна, кожнаму мастаку хочацца быць унiкальным, непаўторным, асобай, якая 
прадвызначае тэндэнцыi ў развiццi мастацтва, а не сляпым пераймальнiкам, iмiтата-
рам, падобным на многiх iншых. 

Усё жыццё Максiм Танк шукаў у рэчаiснасцi такiя сэнсы, якiя, зафiксаваныя 
ў слове, змаглi б перайначыць чалавека i свет. З аднаго боку, ён iмкнуўся да таго, каб 

яго аўтарскiя iнтэнцыi суадносiлiся з пэўнымi сiмвалiчнымi матрыцамi, сiстэмамi 
i кодамi мастацкай творчасцi (узнаўляльнымi i адпаведнымi яго ўласнай творчай пазi-
цыi ў лiтаратуры), а з другога боку – увесь час перажываў, каб усе яго творчыя на-
маганнi не пераўтварылiся ў гэтыя самыя матрыцы, сiстэмы i коды i тым самым яго 
творчасць унiфiкавалася б, растварылася сярод многiх iншых падобных аўтараў. Па 
лiтаратурным шляху яго вяла iдэя-мара: «галоўны твор» яшчэ не напiсаны, а таму 
рана падводзiць рысу пад мастацкай дзейнасцю. У псiхааналiтычным плане адвечнае 
эмацыянальнае незадавальненне аўтара зробленым – гэта своесаблiвы спосаб i метад 
арганiзацыi ўласнага жыцця, падпарадкаванага эмацыянальна-экзiстэнцыяльнаму 
памкненню быць запатрабаваным у чытача. Эмацыянальная незадаволенасць, у дад-
зеным выпадку пазбаўленая адмоўных эмацыянальных канатацый, здольная пад-
трымлiваць фантазii аўтара ў стане пастаяннай актыўнасцi. 

Максiм Танк прыйшоў у лiтаратуру ў перыяд барацьбы за ўсталяванне новай 
палiтычнай сiстэмы ў Заходняй Беларусi, што надавала яго вершам эмацыянальны на-
пал, энергiю знiшчальнай моцы, з аднаго боку, i непахiснасць грамадзянскай пазiцыi, 
сацыяльную скiраванасць у iдэйным вырашэннi, з другога. «Пачатак» як экзiстэнцы-
яльны штуршок у iснаваннi ў творчасцi быў для Максiма Танка з крывёй барацьбы, 
голадам i прынiжэннем. На пачатку творчасцi, у давераснёўскi перыяд, Максiм Танк 
у большай ступенi рытар, трыбун, чым Чалавек адчувальны. А трыбунная паэзiя па-
трабавала эмацыянальнага напалу, нават эмацыянальнай злосцi i нахабства. Даваен-
ная i ваенная песня Максiма Танка крывавiць ранамi вызваленцаў радзiмы ад панскага 
ярма, затым фашысцкiх захопнiкаў, яна – чырвонага колеру. І таму сувязь эмоцыi з ко-
лерам прычынна-вынiковая. У пасляваенны перыяд краiне патрэбны былi перадавiкi, 
рацыяналiзатары, стаханаўцы i заваёўнiкi неабжытых прастораў вялiкага Савецкага 
Саюза. І да iх Максiм Танк скiроўваў сваю песню ў 1950–1960-я гг. ХХ ст. Эмоцыя 
была звязана з аб’ектывацыяй унутраных iмпульсаў асобы, з унiверсалiзацыяй памк-
ненняў быць лепшым у працы. Эмоцыя ўдзельнiчала ў выкананнi дзяржзаказу: у апi-
саннi канкурэнцыi i сацыялiстычных спаборнiцтваў, у праслаўленнi рабочага чала-
века сваёй радзiмы. «Ачалавечаная» песня паэта жыве ўсiмi чалавечымi эмоцыямi, 
асаблiва поўна i шматбакова гэта праявiлася ў паэзii Максiма Танка ў 1970–1990-я гг.. 
Безумоўна, эмоцыi фармiруюцца i рэгулююцца соцыумам, матывамi i патрэбамi асо-
бы, канкрэтнымi сiтуацыямi i iнш. Таму змены ў соцыуме прадвызначаюць з’яўленне 
сацыяльных дэтэрмiнант у стратэгiях пiсьма ў пэўныя перыяды творчасцi. 

Эмацыянальны свет асобы – гэта i ёсць першакрынiца творчага пачатку. А эма-
цыянальная ўключанасць асобы пiсьменнiка ў свет выступае ўмовай назапашвання 
i канцэнтрацыi чалавечых перажыванняў, пра якiя яму хочацца гаварыць. 

Асаблiвасцi асобаснага ўспрымання, ацэнкi i iнтэрпрэтацыi аўтарам важных 
сэнсаў жыцця перадаюцца ў паэтычным творы ў першую чаргу з дапамогай эматы-
ваў – шматзначных вобразаў, у якiя эматыўнае значэнне ўваходзiць як прыкмета iх 
валентнасцi. Максiм Танк увесь час звяртаецца да песнi як да эматыўнага вобраза, 
своеасаблiвага «дыягназiста», якi вызначае адпаведнасць яго мастацкiх намаганняў 
пастаўленай мэце – ствараць патрэбную людзям паэзiю. Таму частымi з’яўляюцца 
ў вершах рэфлексii адносна мiнулых поспехаў i паражэнняў на нiве служэння маста-
цтву, звароты да вобразу песнi як iнварыянту ўсiх рэалiзаваных праектаў у паэзii i г.д. 
Звернемся да верша Максiма Танка «Я пiсаў зямлi многа лiстоў…»: «Я пiсаў зямлi 
многа лiстоў / Пяром, якiм пiшуць лiрычныя песнi, / Гiмны розныя, манiфесты; / Пi-
саў я смыкамi ўсiх скрыпак, / Якiя смяюцца i плачуць; / Пiсаў спiцамi дрогкiх калёс, 
/ Якарамi i мачтамi караблёў, / Штыком i сапёрнай лапатай; / Пiсаў кубкамi, з якiх 
п’юць / За здароўе i вечную памяць, – / Але пакуль што / Адказ атрымаў я / Толькi на 
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лiст мой, / Напiсаны плугам. / Вось ён. / Парэжце на скiбы яго. / Частуйцеся. / Ешце» 
(1964).

Верш Максiма Танка ўспрымаецца як адзiнае метафарычнае выказванне, пад-
зеленае на дзве сэнсавыя часткi: у першай частцы вядзецца пералiк пiсем-метафар, 
адпраўленых зямлi, а ў другой частцы канстатуецца факт атрымання аднаго пiсь-
ма-метафары ў адказ. Назвай задаецца арыентацыя на ўспрыманне пераўтворанай 
рэальнасцi, у якой зямля адухаўляецца, ажывае i выступае адрасантам лiставан-
ня з аўтарам / лiрычным героем. Верш напiсаны ў характэрнай для Максiма Танка 
форме верлiбра, у якiм ён, аднак, выкарыстоўвае паўторы i сiнтаксiчны паралелiзм 
у чатырох страфiчных перыядах, што, безумоўна, выступае сродкамi ўпарадкавання 
верша ў пэўнай сiнтаксiчнай i iнтанацыйнай зададзенасцi. Паўторы таксама абыгры-
ваюцца iнверсiяй (я пiсаў – пiсаў я – пiсаў), што прадвызначае iх асаблiвую эматыў-
насць i працэсуальнасць, якая закадзiравана ў паўтаральных настойлiвых дзеяннях 
напiсання пiсем. Зямля выступае архетыпам мацi-кармiцелькi, жытнiцы, абярэга для 
чалавека, гэты вобраз акумулюе ў сабе iнфармацыю як агульначалавечую, так i нацы-
янальна азначаную; гэта i рэальны свет штодзённага iснавання асобы. Таму i пiсьмы 
да зямлi набываюць аксiялагiчны, экзiстэнцыяльны, сацыяльна-побытавы кампанен-
ты ў сэнсавай структуры вобраза. Эмацыянальны кампанент у структуры вобразаў 
зямлi i лiстоў «нулявы», ён актуалiзуецца ў назоўнiкаў з аб’ектным значэннем, якiмi 
кiруе дзеяслоў «пiсаў»: пiсаў пяром, смыкамi, спiцамi, якарамi, мачтамi, штыком, са-
пёрнай лапатай, кубкамi, плугам. Гэта розныя тыпы пiсьма, таму што ўсе пералiча-
ныя прадметы ў актыўным стане, звязаным з карыстаннем iх чалавекам, рухаюцца 
па сваёй амплiтудзе. Матывацыя для метафарычнага зблiжэння пяра са смыкам i спi-
цамi бачыцца ў iх руху па траекторыi «туды-сюды», а вось пры асэнсаваннi блiзкас-
цi вобразаў мачты, штыка, кубка згадваецца вылучаная Д. Лакафым, М. Джонсанам 
транспазiцыя верха / нiза, згодна з дзеяннем якой пэўныя прадметы ў руках чалавека 
атаясамлiваюцца па арыентацыi (руху ўверх-убок), па форме размяшчэння (верты-
кальным становiшчы), а рух якара, сапёрнай лапаты, плуга ўнiз, блiжэй да зямлi / у са-
мой зямлi пераўтварае iх у больш «побытавыя» прадметы. Згодна з функцыянальным 
прызначэннем, безумоўна, вобразы пяра i смыка найбольш блiзкiя: iх аб’ядноўвае 
наяўнасць культурнага, эстэтычнага кампанентаў ў сэнсавай структуры вобраза. Па-
добнасць пяра з пералiчанымi прадметамi, важнымi ў жыццядзейнасцi чалавека, рас-
пасцiраецца на метафарызацыю непадобных, з першага погляду, слоў-вобразаў, аднак 
iх аб’ядноўвае таксама аксiялагiчнае асэнсаванне як пераўтваральных, неабходных, 
гiстарычна абумоўленых, што суправаджаюць чалавека на розных жыццёвых шляхах. 
Вынiкам стварэння падобных вобразаў стала прырашчэнне да iх не новых эматыў-
ных значэнняў, а эматыўных сэнсаў, якiя пашыраюць праблемнае поле твора за кошт 
з’яўлення шматлiкiх iнтэрпрэтацый iх кантэкстуальнага / падтэкставага / надтэкста-
вага гучання. 

Гэта першы ўзровень метафарызацыi, на якiм словы-вобразы неэматыўна рэпрэ-
зентуюць эмоцыi ў творы праз выбраныя прадметы для прыпадабнення, апiсанне i ме-
тафарычнае ўяўленне. На другiм узроўнi трансфармацыi адбываюцца i з метафарамi: 
«Пiсаў я смыкамi ўсiх скрыпак, / Якiя смяюцца i плачуць», – заяўляе аўтар / лiрычны 
герой, i ў яго пiсьме-метафары, напiсаным смыкамi скрыпак, з’яўляецца эматыўная 
iнфармацыя – скрыпкi «смяюцца i плачуць». З лiнгвiстычнага пункта гледжання лек-
сема «скрыпкi» не мае эматыўнага значэння, а вось у паэтычнай мове вобраз скрыпкi 
мае даўнюю гiсторыю яго ўжывання з мэтай адлюстравання суму, смутку, горычы, 
маркоты, журбы i iншых мiнорна-задуменных станаў героя з мiнусавой настраёвасцю 
i паўстае эмацыянальным канцэптам з эматыўным значэннем. Дзеясловы «смяюцца 
i плачуць» уключаюць вобраз-эматыў скрыпка ў апазiцыю супрацьлеглых настрояў, 

дзякуючы чаму эфекты двух супрацьлеглых станаў метафарызуюцца ў адносiнах да 
нежывога прадмета, адушаўлёнага ў творы, i да эматыўнага значэння дадаецца ка-
натацыя, у якой увасобiўся ацэначны кампанент сэнсавай структуры вобраза з ука-
заннем на кантраснасць, антанiмiю. У гэтым выпадку перад намi ўласна эматыўныя 
знакi, якiя маркiруюць эмоцыi чалавека i сiгналiзуюць аб непасрэдным перажываннi 
асобай якой-небудзь эмоцыi. Эматыўна зараджаныя дзеясловы перадаюць эмацыя-
нальную iнфармацыю суседнiм словам-вобразам, пад уздзеяннем чаго метафарычны 
выраз «пiсаў я смыкамi ўсiх скрыпак» набывае эматыўныя маркiроўкi, i галасы «ўсiх 
скрыпак» намi ўспрымаюцца ўвасабленнем самых розных эмоцый, якiя можа зазнаць 
чалавек. 

Другая сэнсавая частка з першага погляду нагадвае форму загадкi: даецца апiсан-
не, якое патрэбна дэкадзiраваць, расшыфраваць, i ў вынiку разгадаць, якi вобраз не на-
зываўся. Б. Успенскi называе гэта прыёмам паэтычнага адхiлення: «Разам з тым загад-
ка тут прадстаўлена ў зваротнай перспектыве: калi ў звычайным выпадку загадка мяр-
куе расшыфроўку i мы павiнны прачытаць загадку, гэта значыць пазнаць за знешнiм 
аблiччам нейкi iншы дэнатат, то ў дадзеным выпадку загадка пераўтвараецца ў про-
стае супастаўленне, цалкам пазбаўленае iншасказальнасцi, метафарычнага сэнсу» [2, 
c. 138]. Варта пагадзiцца з прысутнасцю ў творы прыёму, вызначанага Б. Успенскiм 
як паэтычнае адхiленне, якi бачыцца пры першаснай iнтэрпрэтацыi апошнiх чатырох 
радкоў: у апiсаннi мяркуемага прадмета няма вiдавочных метафарычных пераносаў. 
І ўсё ж супастаўленне вобраза-«Ён» (якi не названы iменем) з вобразам хлеба (якi 
ўяўляецца) устанаўлiваецца намi па функцыянальным прызначэннi – прадукт харча-
вання, якi можна рэзаць i есцi. У названым прыёме паэтычнага адхiлення прысутнiчае 
яшчэ адзiн утоены прыём метанiмiчнага пераносу па сумежнасцi: памiж прадметамi 
ўстанаўлiваюцца рэальныя адносiны, якiя робяць два прадметы лагiчна сумежнымi 
адзiн аднаму. Аднак па прычыне прысутнасцi метанiмii ў cуаднесенасцi вобразаў 
адчувальна метанiмiчная матывацыя прыхаванай у гэтым стылiстычным прыёме 
метафары. Аўтар абапiраецца ў апiсаннi прадмета Х на ацэнку, на адзiн экспрэсiў-
ны вобразны момант («парэжце на скiбы яго») – i перад намi эмацыянальная карцi-
на, з дапамогай якой узнаўляецца семантыка прадмета i адбываецца яго пазнаванне. 
Аўтар паступова прыводзiць да анталагiчных высноў: непарыўная сувязь чалавека 
з зямлёй у працы, у аддаваннi ўсяго сябе справе, ва ўстанаўленнi зварачальнай сувязi 
памiж дзеяннямi, учынкамi i iх наступствамi (аддаючы атрымлiваеш тое ж) i г.д. Эма-
цыянальная з’ява перапiскi чалавека з зямлёй прадуцыруе эматыўныя сэнсы на ўсё 
выказванне, а асобныя вобразы-эматывы гэтыя сэнсы ўзмацняюць. У вынiку ўжыван-
ня метафар, метанiмii, адухаўлення, дзякуючы асацыятыўнаму зблiжэнню прадметаў 
з розных сфер жыцця, сувымярэнню розных сутнасцяў прадметаў быў «сфармiрава-
ны» новы гнасеалагiчны вобраз хлеба, якi злучыў чалавека з зямлёй. 

Такiм чынам, вобразы-эматывы, утвораныя на грунце тропаў, выступаюць вiзiт-
най карткай аўтара нароўнi з iншымi вобразнымi рэалiзацыямi ў тэксце ў якас-
цi сродкаў iндывiдуалiзацыi, а спосабы iх утварэння маюць таксама дачыненне да 
суб’ектывацыi – увасаблення аўтарскай ацэнкi, эмацыянальных адносiн у вобразах 
паэзii, адлюстравання яго iндывiдуальна-аўтарскага бачання свету ў пэўных сувязях 
i ўзаемадзеяннях. 

У апошнiя гады жыцця Максiма Танка вельмi турбавалi пытаннi мастацкай этыкi 
i эстэтыкi, аксiялагiчныя i анталагiчныя праблемы быцця, якiя ў многiм рэканстру-
явалi яго мастацкiя прыёмы i падыходы да творчасцi. У апошнiх зборнiках вобраз 
песнi трансфармуецца са сродку адлюстравання, фiксавання ў сродак самапазнання, 
самакрытыкi. Фiласофiя жыцця, экзiстэнцыяльныя праблемы ўваходзяць у паэтыч-
ныя роздумы аўтара ў якасцi шкалы ў самаiдэнтыфiкацыйных працэсах. Максiм Танк 
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у творчасцi не займаўся тэатральнай гульнёй i не прымерваў маскi, мы не сустрэнем 
у яго творчасцi парада эмацыянальных суб’ектаў – аўтарскiх копiй з розным эмацыя-
нальным стаўленнем да адных i тых жа праблем, мы не заблытаемся ў вызначэннi са-
праўднага «я» паэта i таго, якi знаходзiцца на падмостках тэатру (напрыклад, лiрычны 
персанаж цi Іншы як антаганiст). Яго цэльнае аўтарскае «я» можна разглядаць ў твор-
часцi праз храналогiю пасталення i набыццё мастацкага досведу, а ядро цi стрыжань 
гэтай ментальнай фiгуры – Аўтара – вызначае сумленнасць, адкрытасць, шчырасць 
у размове з чытачом.
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Камлевич Г. А. (Минск, Беларусь)
ЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
И БЕЛОРУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В современной лингвистике особое внимание уделяется специфике отражения 

в тексте национальной культурной традиции, в том числе и такому явлению, как пре-
цедентность, которое широко представлено в художественном дискурсе, что определя-
ет актуальность исследований в данном направлении (Д. Б. Гудков, М. Я. Дымарский, 
Е. А. Земская, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, В. В. Красных, Н. А. Фатеева и др.).

Вслед за О. А. Ворожцовой и А. Б. Зайцевой под прецедентными феноменами 
мы понимаем «особую группу вербальных или вербализуемых феноменов, которые 
известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сооб-
щества» и входят в его когнитивную базу [2, с. 223]. Общность фоновых социаль-
ных, культурных или языковых знаний автора речи и реципиента составляет основу 
феномена прецедентности, который реализуется в собственно прецедентных текстах, 
прецедентных высказываниях, прецедентных именах и прецедентных ситуациях. При 
этом указанные феномены взаимосвязаны: прецедентное имя или высказывание соот-
носится с прецедентным текстом или ситуацией.

В современной русской и белорусской фантастике с разной степенью распро-
страненности представлены все указанные прецедентные феномены, что отражается 
и в произведениях А. Белянина и О. Громыко.

Большинство прецедентных феноменов связано с использованием прецедентных 
имен, среди которых имена известных исторических личностей (Нерон, Карл и др.), 
писателей и поэтов (Булгаков, Шекспир и др.), литературных персонажей (Ромео, 
Хоттабыч и др.), богов (Один, Рагнарек и др.), прецедентные топонимы (Африка, Ки-
тай, Фонтанка, Финский залив и др.), геортонимы (День Парижской коммуныи др.) 
и т.д. Встречаем лексему Батькович, которая используется восточными славянами, 
когда отсутствует возможность точно назвать отчество: – А нельзя спросить прямо 
у этого… Арр’акктура Батьковича? [3].

В художественном дискурсе А. Белянина и О. Громыко находим трансформацию 
прецедентных имен: – Ну че, Ромео Йотунхеймского уезда, домой еще не собираешь-
ся? [1]; Семь или восемь нижнекосутинцев с остекленевшими глазами внимали леде-
нящей кровь балладе о Шиване-царевиче и ЗдыхликеНеумиручем [3]; Будь по-ваше-

му, я – колдун. Готов даже взять себе цирковой псевдоним – Корней Бессмертный [1]; 
в последнем примере наблюдается контаминация двух прецедентных имен – Корней 
Чуковский и Кащей Бессмертный. О. Громыко создаетонимы, которые явно соотно-
сятся с прецедентными белорусскими именами (страна Белория, столица которой – 
город Стармин); символично для белорусов и то, что повелителя Догевы, «одного из 
последних беловолосых вампиров», зовут Лён. 

Прецедентное имя используется в номинативной функции, отсылая к общеизвест-
ным субъектам или указывая на соответствующие объекты: Русь-матушка издревле 
славилась своей лояльностью ко всякого рода нечисти. Достаточно вспомнить вели-
колепный сборник «Киевские ведьмы», прозу Жуковского и Брюсова, поэзию Пуш-
кина и Гумилева [1]. А. Белянин использует имя реально существовавшего писателя, 
название его литературного произведения, так как это важно для главного героя-ли-
тератора: Короче, я совершенно поверил в то, что он и в самом деле настоящий… 
Мэлори – английский писатель XV века… Какие-то главы из «Смерти Артура» нам 
даже преподают в институте. На вас как на высокий авторитет ссылаются многие со-
временные фантасты… [1].

Общеизвестное имя собственное в романе А. Белянина «Моя жена – ведьма» ста-
новится одним из средств исторической стилизации. Так, описание путешествия к ви-
кингам сопровождается онимами из скандинавской мифологии: Асгард (город богов), 
Один (верховный бог), Фрейя (богиня любви и красоты), Имир (первое живое суще-
ство, великан, из которого был создан мир), Фенрир (огромный волк) и др.: – Но он 
читал стихи, клянусь Имиром! [1]; Из ее незатейливой болтовни я понял, что Фрейя – 
богиня любви и красоты у суровых викингов [1].

В художественном дискурсе прецедентное имя может использоваться в аксиоло-
гической функции, выступая в качестве определенного эталона. Главный герой рома-
на А. Белянина «Моя жена – ведьма» является поэтом, в связи с чем оценивает мир с 
литературно-художественной точки зрения, чему способствуют прецедентные имена 
собственные: Моя жена – ведьма, это целая отдельная повесть, полная шекспиров-
ской глубины и чеховского трагизма [1]; Этот неугомонный ниспровергатель Бродско-
го и здесь пытается колдовать [1].

Таким образом, использование прецедентных имен увеличивает прагматический 
потенциал художественного текста благодаря особой экспрессивности, актуализации 
дополнительных смыслов, наличию «культурологических маркеров». 

Среди прецедентных текстов, к которым чаще всего обращается А. Белянин, 
встречаем русские народные сказки и религиозные тексты, что связано с развитием 
сказочного сюжета и с наличием специфических персонажей (ангела и черта): В рус-
ских народных сказках они [царевичи] обычно кручинятся, вешая буйну голову ниже 
плеч, да еще вечно плачут горючими слезами. В это время, умиляясь зрелищу распу-
стившего нюни здорового мужика, на них успешно трудятся разные Серые Волки, 
Василисы Прекрасные, Трое из ларца и еще с десяток сострадательных умельцев [1]; 
Он ее муж, а как сказано в Писании: «Жена да спасется мужем своим…» [1]. 

К фольклорному материалу отправляет читателя и фраза, сказанная героиней ро-
мана О. Громыко: Вороны ассоциировались у меня прежде всего с неубранными по-
лями сражений, а сами вороны использовали оные как скатерть-самобранку [3].

Для произведений О. Громыко характерным оказывается использование вы-
мышленных текстов, которые подаются как прецедентные: «Краткий сборник руга-
тельств», энциклопедия «Нежить», праздник Бабожник и др. Автор приводит тек-
сты, которые подаются как общеизвестные заговоры: Сотни «бормоталок» типа: «Я 
пойду, пойду в поле, сорву полынь, полынь горькую, заварю зелье, зелье терпкое, по-
мешаю ложкой, ложкой дубовою… и т.д. и т.п.» [3].
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