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TÉZISEK
A kutatás tárgya
A disszertációban F. M. Dosztojevszkij «Bűn és bűnhődés» c. regényének
nyelvi
poétikai
szubrétegeit
vizsgáljuk,
a
hozzájuk
kapcsolódó
mitopoétikai/etimopoétikai, intertextuális ill. narrációs szintek alapján.
A Dosztojevszkijjel foglalkozó szakirodalomban már léteznek olyan
elemzések, amelyek a «Bűn és bűnhődés» mitopoétikus és szemantikai
aspektusait vizsgálják (V. N. Toporov-1973., 1995.; A. Szirkin-1991.; Kovács
Á.-1994., 1996.), azonban egy összefüggő, - a mitopoétikus hagyományban
gyökerező
és
a
regényszöveg
különböző
szintjeit
is
átfedő,
szimbólumrendszer (a «rejtett kincs mitologémája») kimutatására még nem
került sor, amely ugyancsak kiinduló pontja lehet a regény a regény narratív
sajátosságainak bemutatásához.
A műelemzések során feltárt «szemantikai újítások» (az említett
mitologéma reinterpretálása Dosztojevszkij által) bizonyítják, hogy a
szüzséképzés és a narráció sajátosságainak feltárása csak a szöveg
mélyrétegeiben gyökerező metaforikus folyamat mentén valósulhat meg. Így a
regény
mélyszemantikája
a
fikcionális
elbeszélés
értelmezésének
kiindulópontjává válik, mivel díszkurzív poétika szerint, a narráció alakulása
homológ a benne rejlő szemantikával.
Az elemzés során feltárt metaforikus transzformációk egymásba
kapcsolódása, az XIX sz.-i orosz irodalmi hagyományban, visszavezethető egy
a mögöttes struktúrát felmutató szemantikai rendszerhez. A disszertációban
ezen mitologikus, folklorisztikus és szépirodalmi (Karamzin, Puskin, Gogol)
források tükrében próbálunk teljesebb olvasatot adni a «Bűn és bűnhődés» c.
regényről.
Szem lélet és módszer
A disszertációban képviselt szemléleti álláspont orosz irodalomelméleti
alapvetése A. Potebnya metalingvisztikai elméletéből kiindulva, L.
Vigotszkij-belső-beszéd; V. Toporov, A. Szirkin és Szmirnov-mitopoétikai
pretextus; Torop, (G. Genette)-intertextualitás, transzformáció ; ill. M.
Bahtyin a regénynyelv eredet- és műfaji sajátosságait vizsgáló kutatásainak és
a Kovács Árpád által képviselt poétika- és műfaj elméletben, - eszmélés
regény, perszonális elbeszélés, - gyökerezik.
Ezen gondolati-módszertani koncepciók alkotják a díszkurzív poétika
azon eszköztárát, amelynek segítségével megpróbáltuk feltárni Dosztojevszkij
regénynyelvének perszonális és innovatív sajátosságait, amelyek a
szimbólum- és szövegképzésben, etimológiai és szemantikai párhuzamok ill. a
mitológiai archeszüzsé regényi reintrepetálásában érhetők tetten. A
metaforikus transzformációk viszonyrendszere a narráció hagyományos
csupán „kifejező” és „leíró” funkcióját meghaladva, az elmondás aktusának a
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hangzással és kettős szemantikával való összeegyeztetése során új kettős
referenciát alkot (köznyelvi-szituatív, ill. metaforikus, metanyelvi).
Tehát a narratív szövegképzés a regényben min. kétféle lehet. Létezik
referenciális
beszédmód,
amely
a
szubjektum-objektum
viszonyát
demonstrálja
(pl. onomapoétikai
aspektus: köznév
transzformációja
tulajdonnévbe és fordítva, Toporov, Faryno) ill. olyan kiemelt szöveghelyek, pl. Raszkolnyikov belső-beszéde, látomásai és álmai, - amelyek a regényen
belül szintagmatikus sort képeznek, ahol a szubjektum-szubjektum
találkozásának perszonális viszonylatában létrejön a szimbólumteremtő aktus,
amely a kettős metaforikus referenciában realizálódik (Riceour). A kettős
metaforikus referencia által létrejövő szimbólumképzés, az eszmélő
szubjektum szintjén, az önmegértés alapfeltételévé válik.
Tehát az ily módon értelmezett perszonális elbeszélésben a szubjektum
cselekedetei is mintegy megduplázódnak: egyfelől a narrációban reprezentált
módon, másfelől az «önmegértő gondolkodás», nyelvileg közvetített
cselekvésként.
A műelemzés és értelmezés célját ekképpen, nem csupán a szöveg
„mögött” működő szerzői szándék megragadásában látjuk, sokkal inkább a
jelentésközvetítés folyamatát ill. a mű belső szemantikai elmozdulásait
kívánjuk tetten érni, mivel a metaforikus állítás poétikai funkciója,
pragmatikus szempontból, a valóság «újjáértelmezésében» fejeződik ki. A
köznyelv referenciális funkciójának mintegy megduplázásával, a szöveg egy
másik referenciális síkba, s magának a valóságnak egy másik dimenziójába
enged betekintést.
Ezért az immanens és mitopoétikus eljárásokkal szemben, célunk nem
csupán az archetipikus szüzsé és szemantika kimutatása és rekonstruálása,
hanem inkább aktualizálása és tematizálása a regényi szövegben. Hiszen a
mitologikus és intertextuális alapú metafora, a modellhez hasonlóan a valóság
újjáírásának eszköze, mivel legfőbb funkciója a szemantikai relációk
feltárásában fejeződik ki. A regényi szövegben a narratív forma homológ a
metaforikus folyamattal, amelyben az archetipikus mag egyfajta «tertium
comparationis» szerepét veszi magára (analóg módon a szó három rétegével
ill. az ún.«belső formával»-Potebnya), amelynek funkciója a különböző
szövegsíkok összekapcsolódásában valósul meg. Így a költői tapasztalat az
elbeszélés során leginkább metaforikus kifejezésekben érhető tetten.
A metaforikus folyamat az interpretáció során olyan szóképzést
demonstrál, amely a másodlagos (autóreferens) jelölés következtében egyfelől
azt idézi elő, hogy a szóforma témává válik, másfelől a hangzás egysége
alapján határolt szavak egyugyanazon értelmi egységbe kerülnek, így
jelentésük a szövegen belül a hangzás reprodukciójának szintjén is
manifesztálódik.
Feltételezéseink szerint a «Bűn és bűnhődés» c. regény cselekményének
hátterében egy archetipikus történet húzódik meg, nevezetesen a rejtett kincs
mitologémája, amely nem csupán szemantikai ill. etimológiai párhuzamokon
alapuló mitológiai motiváltságot demonstrál, hanem tematikusan és szüzsésen
is reprezentált. Ezen hipotézis képezi disszertációm alapját, mivel a
kincskeresés mitologémájának modellszerű kidolgozásával egyfajta proppi
szisztémához juthatunk el, mivel valójában a «keresés» sémájával van
dolgunk (Greimas), amely az orosz irodalmi tradícióban a szláv
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hiedelemvilághoz és folklorisztikus hagyományhoz vezethető vissza.
Természetesen intertextuális értelemben a regény nem csupán a szláv mitológiai
kódra épül, de nyelvi megvalósításának ez az alapja a vele homológ vagy transzformált
szemantikájú antik, bibliai ill. szépirodalmi allúziókkal egyetemben.
A disszertáció felépítése és az interpretációk eredményei
A disszertáció részei: Bevezetés, tudománytörténeti áttekintés (a
Dosztojevszkijjel
foglalkozó
kritikai
irodalom
két
legjelentősebb
tradíciójának ismertetése) ; Elemzések, a kincskeresés mitológémáját és a
hozzákapcsolódó intertextuális allúziókat három fő szempontból tárgyaljuk:
genezisében, - XIX. sz.-i irodalmi pertextusai és transzformációi tükrében ill.
ezek aktualizálása a dosztojevszkiji regényben ; a «Bűn és bűnhődés» kiemelt
szöveghelyein (álmok, belső-beszéd) ill. a referenciális beszédmódban a
szüzséképzés és a névátvitel kapcsán.
A kincskeresés és a hozzá kapcsolódó motívumok a XIX sz.-i irodalm i
tradícióban
A kincskeresés és a vele összefüggésben lévő tematika (szegénységhirtelen meggazdagodás, szerelmi csalódás-bukás, kapzsiság-zsarnokság stb.)
megfigyeléseink szerint, a Ny. M. Karamzin: «Szegény Liza» (1792) c.
kisregényének megjelenésétől kezdve, - amely forradalmi jelentőségű volt a
klasszicista hangnemhez és műformákhoz szokott orosz irodalomban, - a XIX.
sz. elejétől fogva a reinterpretáció állandó magját képezi a az orosz irodalmi
tradícióban. A. Bem szerint Liza ugyanolyan mély nyomot hagyott az orosz
irodalomban, mint Puskin Tatjánájának alakja, amelynek paradigmatikus
voltát a szakirodalom is kiemeltebben kezeli másfelől főképpen
onamapoétikai szempontból, már léteznek kutatások, amelyek a Liza név
kiemelt szerepére utalnak Puskin («Pikk dáma»-hirtelen meggazdagodás vágya
kincs szerzés utján; szerelmi bukás) és Dosztojevszkij műveinek kapcsán (ld.
Toporov).
Ily módin a karamzini örökség egyfajta poétikai metanyelv alapját képezi
amely nem csupán a motivikus háló, hanem nagyobb tematikus egységek
transzformációjának is alapját képezheti; a kincs ilyen értelemben a női
tisztesség elvesztésének metaforája (tékozlás), amely összefügg a hirtelen
meggazdagodás vágyával (kapzsiság), amely mindkét esetben erkölcsi bukást
eredményez. Explicit módon az említett szemantikai komplexum, az etikai
kérdésfeltevésekre épülő Puskini kis tragédiákban («Hableány» -vizbefullás,
öngyilkosság) és («Poltava »-tisztesség és vagyon elvesztése) is ily módon
realizálódik.
A kis novellákból kialakuló XIX.sz.-i orosz prózában, a kincskeresés
metaforikája a szerzői pozícióra is áttevődik, amely téma és formakeresés
aktussal analóg, ld. Puskin-«Belkin-elbeszélések», Lermontov-«Korunk
hőse»,
amelyek
szemantikai
öröksége
Gogol-«Tanyasi
esték»
c.
novelláskötetében nyíltan felszínre kerül (szláv hiedelem világ metaforikája),
s a doszojevszkiji «karneváli alapozottságú» prózanyelv (Bahtyin) egyik
forrása is lehet.
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A «Bűn és bűnhődés» képezi Dosztojevszkij életművében a kincskeresés
mitologémájának legnyíltabb regényi explikációját, a vele majdnem egyidőben
íródott és hasonló tematikájú (hirtelen meggazdagodás, mint a krízis helyzet
feloldása-Lotman) «Játékossal» szemben, amelyben ez a szemantikai kód
egyfajta «hiátus-eljárással» párosul.
Állításaimat alátámasztják A. N. Afanaszjevnek, az ugyanezen
időszakban megjelent, a szlávok hitvilágáról írt háromkötetes művének és a
«Bűn és bűnhődés» szinte szószerinti megfelelései is.
A nyelvi reprezentáció szintjén minden egyes szereplő, - nevük,
predikátumaik, attribútumaik vagy az őket jellemző szín- és számszimbolika
alapján, -kapcsolatba hozhatók a «kincs» motívumával. A regény legfőbb
vezérmotívuma a «zálog» (oroszul «za klad») is a «klad» (kincs) tőre
vezethető vissza.
A kincskeresés a regényben a történtek láncolatának egyik fő
mozgatójának is tekinthető. Minden egyes szereplő egzisztenciális krízisét
egyfajta «kincskereső» aktussal szeretné feloldani, azonban csupán
Raszkolnyikov jár sikerrel, aki Szonja (oroszul-«szon», álom) segítségével
képes eljutni a valódi «kincshez», belső értékeinek feltárásához s ezzel együtt
a feltámadáshoz. A kapzsisággal (kincs birtoklása) mint irodalmi kóddal való
szakítás a gyilkosság aktusában realizálódik (raszkol), a regény a főhős
öneszmélésének története (Romanovics→«roman»→regény), amely az
álmokon kívül a Szonjával folytatott interaktusban kerül kifejezésre,
amelynek mitikus alapja, az elvesztett (álomba merült, meghalt) menyasszony
megtalálása.
A mitológiai kódok aktualizálása az epilógusban, a bibliai allúziók
mentén realizálódik: Zarnyicina (meghalt menyasszony, Zarja-szláv
mitológiai
panteon
női
főalakja)→Lizaveta
(szegény
Lizaveta
története+«zavet» annyi, mint «szövetség»→«Új szövetség» (öngyilkosság,
mint irodalmi kód kiiktatása →Lázár, feltámadás (oroszul «Lázárj→zárjávirradat, pirkadat), mint új korszak kezdete.
A többi szereplőről elmondható, hogy csupán a kincskeresés, Raszkolnyikovhoz képest, - profanizált (gyors sikerrel járó) módját
aktualizálják mint a főhős elbukott «alter egoi» (Marmeladov, Marfa
Petrovna, Raszkolnyikov anyja, Katerina Ivanovna, Szvidrigaljov stb.) ezért
sorsuk a többnyire temetőben (oroszul «kladbiscse», mint htonikus lokus)
végződik (polifónia feloldása), amit Raszkonyikov első álma is előrevetít
A lexémák közötti szemantikai korrelációt (pl.: «zaklad», «klad»,
«kladbiscse»), amely a regény több szintjén tematizálódik (motivika,
tematika, szüzsé, narráció) nem csupán hasonló hangzásuk és etimológiai
rokonságuk jelzi, hanem a szláv mitopoétikus képzetek és népszokások is.
Raszkolnyikov álmai mitopoétikus perspektívában
A cím ellenére a disszertáció ezen fejezete (amely öt részből tevődik
össze), nem csupán a mitopoétikára jellemző időben legtávolabb eső
archetipikus univerzáliák kimutatására és rekonstrulására tesz kísérletet (I.
Szmirnov, V. Toporov, Szirkin), sokkal inkább ezen mitopoétikus allúziók
(pld. szláv mitológiai szereplők és attribútumaik) reinterpretálását és módját

-5-

hivatottak illusztrálni a regényi szöveg keretein belül. Ezt azért is fontos
leszögezni, mivel ahogy a módszertani bevezetőben említettük, az álmok és a
szereplők belső beszéde azokhoz a kiemelt szöveghelyekhez tartoznak az
elbeszélésben, ahol az epikus elbeszélés perszonális sajátosságai a reális
események szimbolikus megduplázódása által leginkább manifesztálódnak
A disszertáció ezen fejezetében Raszkolnyikov három álmának elemzésén
keresztül megpróbáltuk bemutatni, hogy a kincskeresés mitologémája és
hozzákapcsolódó népi hiedelmek, pld. a Szent Iván éji napforduló (oroszul
«Kupala»→vs.Cupidon) szervesen illeszkednek a «Bűn és bűnhődés»
szövegvilágába.
Másfelől, az álmok szintagmatikus sort képeznek ezáltal, a szimbolikus
önazonosítási folyamat mentén, ami a főhős átalakulását implikálja, a
metaforikus referencia megkettőződése által a költői szemantika megújulása a
XIX.sz.-i irodalmi tradícióban gyökerező «szerelmi tematika» átértelmezésére
is kísérletet tesz. A költői szemantika vizsgálata ugyanakkor kiterjed a regény
terének és idejének szimbolikus referenciáira is (Toporv), amelyben a kincs
lelőhelye a pátervári térszerkezet középpontjában lokalizálódik (oroszul
«szeredina»), amely perszonális (önazonosítási) síkon, ami hangalakilag és
etimológiailag is igazolható, azonos a szívvel (oroszul «szerdce»), s
Dosztojevszkij életművében a kincs metaforájaként manifesztálódik
(ld.«Pátervári évkönyv»).
Az első álomban a külső diffúz, széteső világ (amely a szövegben a
Raszkolnyikov nevében is visszacsengő «raz-» szekvenciával van
többszörösen reprezentálva), interorizálodik az eszmélő szubjektum tudati
világába, oly módon, hogy reprodukálja az általa megélt tapasztalatokat, ami
a referencia szintjén egy mitologikus alapú invariáns kialakulásában
realizálódik. Az archetipikus invariáns, mint önazonosítási forma a
szubjektum szempontjából nem a belső beszédben kerül megfejtésre (mint pl.
Raszkolnyikov édesanyjának levele), hanem a cselekményben aktualizálódik
(«véletlenszerű»
találkozás
Lizavetával →gyilkosság ;
Sklovszkij-«Titok
novella»).
A második álomban, immáron a gyilkosság után, az archetipikus
szimbolika konkretizálódik és differenciálódik, a szláv mitológiából vett
képek és alakok transzformációinak során, ami az eszmélő szubjektum
szintjén további pertextusok keresésérét motiválja.
A harmadik álomban az önazonosítás immáron regényen belüli allúziók
mentén történik s a szubjektum kettéválásához vezet: amely aktív cselekvő és
passzív énként aktualizálódik. A költői szemantika a metaforikus újjáírás
síkján ugyanakkor a világ teremtésének képeivel (sötétség, üresség stb.)
mintegy a pretextus analóg voltának hamisságát, nem adekvát voltát
reprezentálja: hiszen Raszkonyikov tettével nem teremtett («kvázi imitáció
Dei»), hanem pusztított.
Ily módon a kicskeresésre is jellemző «hirtelen és egyszerre» (oroszul
«razom») történő krizis megoldós lehetősége, felcserélődik a folyamatos
keresésre, amelyben a «tett» a többi szereplővel történő dialógusokban kerül
felídézésre. melynek fontos állomása a «kicset találtam» explicit formula, ami
azonban a szujektum szintjén referenciálisan nem a «zálog tárgyakjra», hanem
Szonjára utal.
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A szöveg alanyiság szempontjából a regényi referenciális nyelvben, nem
csupán a főhős álmai és belső monologjai, hanem álmodozási és képzelgései
(oroszul-«grjozi» vs. «raz-» előtaggal) is kiemelt szimbolikájú szöveghelynek
tekinthetőek. Ezen szöveghelyek (az epilógust nem számítva), két ízben
fordulnak elő a regényi szövegben (közvetlenül a gyilkosság előtt) s akárcsak
az álmok hirtelen megszakadnak, azonban az álmoktól eltérően nyelvezetükre
a romantikus, líraizáló stílus a jellemző. Az első ilyen típusú rövid képzelgés
regényi funkciója éppen megszakított voltában érhető tetten, ami a
szövegbelső párhuzamok mentén is tematizálódik, Puskin «Egyiptomi esték»
befejezetlen
művére
utalva
(Egyiptomi
szimbolika
ismétlődése,
Szvidrigaljov). A megszakítottság, mint poétikai eljárás a gyilkosság
analógiájává válik, a romantikus kód «felrúgása» az élet megszakítását
imitálja.
Ugyanilyen módon a «kapzsiság/fösvénység» tematikája is a regény
elején az öregasszony (kincsőrző) meggyilkolásával iktatódik ki, ami azzal is
igazolható, hogy a «fösvény» mint melléknév csupán kétszer fordul elő (vs.
«szkupoj»→«Kupala») a regényi szövegben (a «már meggazdagodott Luzsinra
vagy akár a kettős referenciával bíró (perszonális) belső beszéd szinten
Raszkonyikov saját rokonaira célozva (pld. Dunya~Szvidrigaljov).
Ily módon a szöveg szubjektum aspektusából nézve a szándékos kettős
gyilkosság a cselekmény szintjén, szimbolikus nyelvre vetítve bizonyos
irodalmi normákkal való szakítást ill. azok regényi átértelmezését is
implikálhatja (a kincskereséssel összefüggő «fukarság» reinterpretációja, a
Raszkonyikov elméletében – újra elosztás; ill. a szerelmi, szentimentálisromantikus tematika kiiktatása, Szvidrigaljov alakján keresztül, aki az
ellentétes verziót «öngyilkosság», képviseli.
Így «szegény Liza» történetének, regényi reinterpretációja az
«öngyilkosság» momentumának kiiktatásával valósul meg, ami viszont
Raszkonyikov tettének megduplázását jelenti a Lizaveta nevében is
kimutatható («zavet»-szövetség) bibliai kódoltság miatt. Hiszen profánul
kifejezve, egy hivő nem lehet öngyilkos, így «felszabadítása» is másoktól
függ.
(vs.
a
Raszkolnyikov
személynevében
is
megmutatkozó:
«Rodja»→«rod», születés→és Liza jelzőit:«raba» (rab)→«robkaja» (félénk,
bátortalan) paradigmát-Kovács Á.)
Tehát, Szonja alakja («szon»-álom, önidentifikáció problémája) ill.
attribútumai (bibliája «novij zavet»~Lizaveta) funkciója a regényben
autóreferenssé válnak, ami további szerepkörére is kivetül a tradicionális
szerelmi szemantika újjáírása kapcsán (megtalált menyasszony) ill.
visszatérés az «elveszett paradicsomba »: «raj», ami lokusának (lakóhelyének)
nevében is megtalálható, s ahol Raszkolnyikov beismerése történt: «sza raj»fészer.
A szereplők neveinek szemantikája a «Bűn és bűnhődés» c. regényben
A címben jelzett problémakörnek azért szenteltünk külön fejezetet, mivel
a költői szemantika szempontjából a nominációk rendszere bizonyítékul és
illusztrációként is szolgál, a disszertációban felvetett, a regényszöveg
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különböző szintjeit átfedő koherens szimbólumrendszer («kincskeresés»)
kimutatásához.
Másfelől a tulajdonnevek előfordulásának sajátossági (familiáris vagy
kicsinyítő képzős változataikban), a szerzői nézőpont változásait is hivatottak
közvetíteni a szövegképzés során (Uszpenszki), amely ugyanakkor a
metaforikus folyamat mentén létrejövő szemantikai elmozdulásokat is jelzi.
Így pl. Szonja nevének változásai a regényi szövegben, összekapcsolhatóak
szerepkörének változásival és szemantikai státusváltásaival: a Szófia név
megjelenése, a név belső szemantikájának aktualizálásával, a bűnbeesése
utáni az intelligíbilis szférába való átlépést (Toporov) s az önmegértési
folyamat kezdetét implikálja.
Analóg módon Raszkolnyikov belső átalakulása is az archetipikus séma
szerint alakul, amelyben a «bölcsesség» (Szófia) megszerzésének feltétele
egyfajta «technikai tudáson» alapszik, a szláv «szófia» konceptus alapját
képező antik tradíció szerint, ami a regényben gyilkosságként realizálódik.
A regényi szimbólum képzésben ez oly módon is manifesztálódik, hogy a
gyilkosság aktusában Raszkonyikov, a regény elején önazonosítását jelző
Zeusz helyet, fiának Héphaisztosznak (a tűz és kovácsmesterség istenének)
attribútumait veszi magára, Athéné a bölcsesség istennőjének mint Zeusz
gondolatának kivitelezését érvényesítve (fejre mért fejszecsapás). Athéné (aki
Szófia görög megfelelője), Bakkhosz (gö. Dionüszosz) ellenpólusát képezi,
amelynek regénybeli megfelelője a Raszkolnyikovval ellentétes utat bejáró
(hirtelen meggazdagodás-kincs felhasználása, házasság,) Szvidrigaljov (ld.
Raszkonyikov anyjának levele).
Azonban, a regény elején még explicite tetten érhető antik kódoltság
(Torop), fokozatosan a nyelvbe szervesebben illeszkedő szláv szimbolika és a
bibliai allúziók hatására átalakul, ami a szubjektum szempontjából az adekvát
pretextus realizációját jelzi (valódi kincsszerzés), ás az az álomban teremtett
társ (hitves-«evangélium»→«Éva») segítségével a «feltámadás» lehetőségét
indukálja.
Ezáltal Dosztojevszkij, a szemantika újjáírásával és transzformációjával
a hagyományos orosz «szerelmi tematika» újfajta konceptualizálását is véghez
viszi, ami az epilógus «fennkölt» hangnemének motiváltságában is
megmutatkozik, s alapjait a Puskini próza is már tartalmazza (ld.
Mellékletekben: a «Hóvihar» és «A parasztruhás-kisasszony» c. novellák
némely aspektusát a «kincskereséssel» kapcsolatban.
A disszertáció eredményei
A disszertáció Dosztojevszkij egyik főművének a «Bűn és bűnhődés» c.
regénynek ill. a XIX. sz.-i orosz irodalmi tradícióban gyökerező
pretextusainak (Karamzin, Puskin, Gogol) sajátos költői nyelvezetének
szimbólikáját kísérli meg elemezni, egy mögöttes a szláv mitológiából eredő
szemantika alapján. Az elemzések során rámutattunk azokra a tipizálható
szöveghelyeire, melyek
reinterpretálása csak a kimutatásra került
mélyszemantika alapján lehetséges, amely a regény más szintjeinek
(cselekmény, tematika) újjáírását s a perszonálias eszmélésregény mint műfaj
formájához némely adalékként szogálhat.
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A megjelölt elemzési feladatok eredményeképpen elmondható, hogy a
disszertációban:
az általunk kimutatott összefüggő szimbólumrendszer alapján
(kincskeresés
mitologémája)
megpróbáltuk
új
szempontból
interpretálni az eszmélő szubjektum és a perszonális elbeszélés
összefüggéseit
ily módon a feltárt szemantikai újítások alapján új aspektusból
elemeztük az álmok és a belső-beszéd szerepét a szövegalkotás
folyamatában
az író által reinterpetált, a szakirodalomban eddig még nem
tárgyalt mitopoétikus, folklorisztikus és szépirodalmi pretextusok
(Karamzin, Puskin , Gogol) transzformációit tártuk fel
a szereplők nominációjának rendszerét a kimutatásra került
metaforikus folyamat mentén, újabb interpretációnak vetettük alá,
ami a szerzői nézőpont változásokat demonstrálja
A disszertáció tárgykörében készült publikációk
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