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Лекцiї з дисциплiн 
мовознавчого циклу  

i методики їх навчання
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О. В. Барбанюк,
кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри 

Historical Outline of the USA

Дисциплiна: Лiнгвокраїнознавство Великої Британiї та США.

Вид лекцiї: тематична.

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: ознайомити студентiв з особливостями iсторичного 

розвитку Сполучених Штатiв Америки та їх впливу на формування 
американської нацiї.

Розвиваючi: розвивати навички аналiзу iсторичних етапiв розвитку 
країни, мову якої вивчають студенти.

Виховнi: формувати науковий свiтогляд шляхом мотивацiї нав-
чальної дiяльностi; виховувати iнтерес до вивчення iсторичної та куль-
турної спадщини Сполучених Штатiв Америки.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: культурологiя, сти-
лiстика, лексикологiя, теорiя i практика перекладу, практичний курс 
усного та писемного мовлення першої iноземної мови.

Основнi поняття: Pre-Columbian America, Colonial America, Ameri-
can Revolution, Federal Period, Constitution of the USA, Mexican-Ameri-
can War, Civil War, Reconstruction, Roaring Twenties, the Great Depres-
sion, Postwar Era.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя.

План лекцiї

1. Immigrations and creation of the USA.
2. The Civil War.
3. USA in the WWI and WWII.
4. USA (end of XX – beginning of the XXI c).

Рекомендована лiтература

1. O’Callaghan, Bryn. An illustrated history of the USA Longman Group, 
2004. 146 p.

2. U.S.A. History in Brief. Learner English Series. 2010. 92 p. 
3. Гапонiв А. Б., Возна М. О. Лiнгвокраїнознавство. Англомовнi краї-

ни: пiдручник. Вiнниця: Нова Книга, 2018. 352 с.
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Текст лекцiї

1. Immigrations and creation of the USA
The Pre-Columbian Era is the time before Christopher Columbus went 

to the Americas in 1492. At that time, Native Americans lived on the land 
that is now controlled by the United States.

They had various cultures: Native Americans in the Eastern United 
States hunted game and deer; Native Americans in the Northwest fished; 
Native Americans in the Southwest grew corn and built houses called 
pueblos; and Native Americans in the Great Plains hunted buffalo. Around 
the year 1000, the Vikings visited Newfoundland. However, they did not 
settle there.

Americans get a day off work on October 10 to celebrate Columbus 
Day. It’s an annual holiday that commemorates the day on October 12, 
1492, when the Italian explorer Christopher Columbus officially set foot in 
the Americas, and claimed the land for Spain. It has been a national holiday 
in the United States since 1937.

It is commonly said that «Columbus discovered America». It would be 
more accurate, perhaps, to say that he introduced the Americas to Western 
Europe during his four voyages to the region between 1492 and 1502. It’s 
also safe to say that he paved the way for the massive influx of western 
Europeans that would ultimately form several new nations including the 
United States, Canada and Mexico.

But to say he «discovered» America is a bit of a misnomer because there 
were plenty of people already here when he arrived.

The English tried to settle at Roanoke Island in 1585. The settlement 
did not last, and no one knows what happened to the people. 

In 1607, the first lasting English settlement was made at Jamestown, 
Virginia, by John Smith, John Rolfe and other Englishmen interested in 
gold and adventure.

In its early years, many people in Virginia died of disease and starva-
tion. The colony in Virginia lasted because it made money by planting to-
bacco.

In 1621, a group of Englishmen called the Pilgrims settled at Plym-
outh, Massachusetts. A bigger colony was built at Massachusetts Bay by 
the Puritans in 1630. The Pilgrims and the Puritans were interested in 
making a better society, not looking for gold. They called this ideal society 
a «city on a hill».

Great Britain was not the only country to settle what would become 
the United States. In the 1500s, Spain built a fort at Saint Augustine, Flo-
rida. France settled Louisiana, and the area around the Great Lakes. The 
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Dutch settled New York, which they called New Netherland. Other areas 
were settled by Scotch-Irish, Germans, and Swedes. However, in time Bri-
tain controlled all of the colonies, and most American colonists adopted the 
British way of life. 

The growth of the colonies was not good for Native Americans. Many 
of them died of smallpox, a disease brought to America by the Europeans. 
The ones who lived lost their lands to the colonists.

By 1733, there were thirteen colonies. New York City, Philadelphia, 
Boston, and Charleston were the largest cities and main ports at that time.

From 1754 to 1763, England and France fought a war over their land in 
America called the Seven Years’ War or the French and Indian War, which 
the British won.

After the war, the Royal Proclamation of 1763 said that the colonists 
could not live west of the Appalachian Mountains. Many colonists who 
wanted to move to the frontier did not like the Proclamation.

After the French and Indian War, the colonists began to think that 
they were not getting their «rights as freeborn Englishmen». This meant 
they wanted to be treated fairly by the English government. This was main-
ly caused by new taxes the British made the colonies pay to pay for the war. 

In 1770, colonists in Boston known as the Sons of Liberty got in a fight 
with British soldiers. This became known as the Boston Massacre. After 
the Tea Act, the Sons of Liberty dumped hundreds of boxes of tea in the sea. 
This was known as the Boston Tea Party (1773).

This led to the British Army taking over Boston. After that, leaders 
of the 13 colonies formed a group called the Continental Congress. Many 
people were members of the Continental Congress, but some of the more 
important ones were Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, 
John Hancock, Roger Sherman and John Jay.

In 1776, Thomas Paine wrote a pamphlet called Common Sense. It ar-
gued that the colonies should be free of English rule. This was based on the 
English ideas of natural rights and social contract put forth by John Locke 
and others.

On July 4, 1776, people from the 13 colonies agreed to the United 
States Declaration of Independence. This said that they were free and in-
dependent states, and were not part of England any more.

The colonists were already fighting Britain in the Revolutionary War 
at this time. The Revolutionary War started in 1775 at Lexington and Con-
cord. Though American soldiers under George Washington lost many bat-
tles to the British, they won a major victory at Saratoga in 1777.
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This led to France and Spain joining the war on the side of the Ameri-
cans. In 1781, an American victory at Yorktown helped by the French led 
Britain to decide to stop fighting and give up the colonies. America had 
won the war and its independence.

In 1781, the colonies formed a confederation of states under the Ar-
ticles of Confederation, but it lasted only six years. It gave almost all the 
power to the states and very little to the central government.

In 1787, a constitution was written. Many of the people who helped 
write the Constitution, such as Washington, James Madison, Alexander 
Hamilton and Gouverneur Morris, were among the major thinkers in 
America at the time. The constitution created a stronger national govern-
ment that had three branches: executive (the President and his staff), legis-
lative (the House of Representatives and the Senate), and judicial (the 
federal courts).

In 1789, Washington was elected the first President. He defined how 
a person should act as President and retired after two terms. During Wa-
shington’s term, there was a Whiskey Rebellion, where country farmers 
tried to stop the government from collecting taxes on whiskey.

John Adams defeated Thomas Jefferson in the election of 1796 to be-
come the second President of the United States. This was the first Ameri-
can election that was between two political parties. As president, Adams 
made the army and navy larger.

In the election of 1800, Jefferson defeated Adams. One of the most im-
portant things he did as President was to make the Louisiana Purchase 
from France, which made the United States twice as big. Jefferson sent 
Lewis and Clark to map the Louisiana Purchase. Jefferson also tried to stop 
trade with England and France so that the United States would not be-
come involved in a war the two countries were fighting. Fighting broke out 
between the United States and England in 1812 when James Madison was 
President. This was called the War of 1812.

One of the problems of this period was slavery. By 1861, over three 
million African-Americans were slaves in the South. Most worked picking 
cotton on large plantations. Cotton became the main crop in the South af-
ter Eli Whitney invented the cotton gin in 1793.

There were a few slave rebellions against slavery, including one led by 
Nat Turner. All of these rebellions failed. The South wanted to keep sla-
very, but by the time of the Civil War, many people in the North wanted 
to end it. Another argument between the North and South was about the 
role of government. The South wanted stronger state governments, but the 
North wanted a stronger central government.
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In the early 19th century, the industrial revolution came to America. 
Many factories were built in Northern cities such as Lowell, Massachu-
setts. Most of them made clothes. Many factory workers were women, and 
some were children or people from Ireland or Germany. Despite this indus-
trialization, America was still a nation of farmers.

By 1820, slavery was very rare in the North, but continued in the South.
In 1828, Andrew Jackson was elected President. He was the first presi-

dent elected from the Democratic Party. He changed the government in 
many ways. Since many of his supporters were poor people who had not 
voted before, he rewarded them with government jobs.

Many new states were added to the first thirteen, mostly in the Mid-
west and South before the Civil War and in the West after the Civil War. 

In the 1830s, Indians were being pushed out of the Midwest and South 
by events such as the Trail of Tears and the Black Hawk War. By the 1840s, 
most Native Americans had been moved west of the Mississippi River.

In 1845, Texas, which was a nation after it left Mexico, joined the Uni-
ted States. Mexico did not like this, and the Americans wanted land Me-
xico had on the West Coast («Manifest Destiny»). This led to the U.S. 
and Mexico fighting a war called the Mexican-American War. During the 
war, the U.S captured the cities of San Francisco, Los Angeles, Monterrey, 
Veracruz and Mexico City.

As a result of the war, the U.S. gained land in California and much of 
the American Southwest. Many people in the North did not like this war, 
because they thought it was just good for Southern slave states.

2. The Civil War
In the 1840s and 1850s, people in the Northern states and people in the 

Southern states did not agree whether slavery was right or wrong in the 
territories-parts of the United States that were not yet states. 

People from the South and people from the North started killing each 
other in Kansas over slavery. This was called «Bleeding Kansas».

In the election of 1860, the Democratic Party split and the Republican 
candidate for President, Abraham Lincoln, was elected. After this, many 
Southern states left the Union. Eventually, eleven states left. They tried 
to start a new country called the Confederate States of America, or the 
«Confederacy».

Soon a war started between the Union (North) and the Confederacy 
(South). Not having factories made it harder for Southern soldiers to get 
guns or uniforms.
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The South could not get supplies because Northern ships blockaded 
the Southern coast.

In the middle of war, Lincoln made the Emancipation Proclamation, 
which freed all slaves in the Confederacy, and started letting black men 
fight in the Union Army.

In April 1865, Lincoln was shot and killed while watching a play. The 
new president, Andrew Johnson, had to go through the process of recon-
struction, which was putting the United States back together after the 
Civil War. 

During this time, the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Consti-
tution were passed, freeing slaves, making them citizens and allowing them 
to vote.

Congress was run by «Radical Republicans», who did not like Johnson, 
and almost removed him from office.

At this time, there were several very big businesses called trusts. People 
who ran trusts made millions of dollars while paying their workers low 
wages. Some of these people were John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, 
and J.P. Morgan.

In the late nineteenth and early 20th centuries, the U.S. started being 
more active in foreign affairs. In 1898, the United States fought a war with 
Spain called the Spanish-American War. The United States won, and 
gained Puerto Rico, Guam, Guantanamo and the Philippines.

Combined with the purchase of Alaska and the taking-over of Hawaii, 
the United States had gained all the territory it has today, plus some it 
would later lose after World War II. Around this time, the U.S. and Euro-
pean nations opened up trade with China. This was because they had beaten 
China in the Opium Wars. The U.S. and Europe were able to trade with 
China through the Open Door Policy.

In 1901, Theodore Roosevelt became President. He had been a soldier 
in the Spanish-American War. He called for a foreign policy known as the 
«Big Stick». This meant having a large navy and exercising control over 
Latin America. Between 1901 and 1930, the United States sent soldiers 
into Latin America several times.

When Roosevelt was president, work was begun on the Panama Canal, 
a link between the Pacific and Atlantic Oceans that made travel around the 
world much faster.

In 1912, Woodrow Wilson became President. He was a Progressive, 
but not quite the same as Roosevelt. He fought the «triple wall of privi-
lege», which was big business, taxes, and fees on goods coming into the 
United States. During this time, the Sixteenth and Seventeenth Amend-
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ments to the U.S. Constitution were passed. They allowed for a federal in-
come tax and direct election of U.S. Senators.

3. USA in World War I and World War II
The United States did not want to enter World War I but wanted to 

sell weapons to both sides. In 1915 a German submarine sank a ship car-
rying Americans called the Lusitania. This angered Americans, and Ger-
many stopped attacking passenger ships. In January 1917 Germany started 
attacking them again, and sent the Zimmerman Telegram to Mexico about 
invading the U.S. The United States joined the war against Germany, and 
it ended a year later. Wilson worked to create an international organization 
called the League of Nations. The main goal of the League was preventing 
war. However, the United States did not join because isolationists rejected 
the peace treaty. At the end of World War I, a flu pandemic killed millions 
of people in the U.S. and Europe. After the war, the United States was one 
of the richest and most powerful nations in the world.

The 1920s were an era increased wealth for the United States. During 
this time, many black people moved out of the South and into large cities 
such as New York City, Chicago, St. Louis and Los Angeles. They brought 
with them jazz music, which is why the 1920s are called the «Jazz Age».

The 1920s were also the Prohibition Era after the Eighteenth Amend-
ment passed. During the 1920s, drinking alcohol was illegal, but many 
Americans drank it anyway. This led to much rum-running and violent 
crime.

Racism was strong in the 1920s. The Ku Klux Klan was powerful once 
again, and attacked black people, Catholics, Jews and immigrants. 

In 1921, Warren G. Harding became President. He believed that the 
best way to make the economy good was for the government to be friendly 
to big business by cutting taxes and regulating less. While the economy 
was doing very well under these policies, America had the largest difference 
between how much money the rich had and how much money the poor had.

Harding died in 1923, and Calvin Coolidge became President. Coolidge 
believed that the government should keep out of business, just like Har-
ding, and continued many of Harding’s policies. Coolidge chose not to seek 
the presidency in 1928 and Herbert Hoover became president.

In 1929, a Great Depression hit the United States. The stock market 
crashed (lost much of its value). Many banks ran out of money and closed. 
Many people were driven off farms, not only because of the Depression, but 
also because of a storm known as the «Dust Bowl» and because farmers had 
not been doing well during the 1920s.
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President Hoover tried to do something about the Depression, but it 
did not work. In 1932, he was defeated and Franklin D. Roosevelt became 
President. He created the New Deal. It was a series of government pro-
grams which would give relief (to the people who were hurt by the bad 
economy), recovery (to make the economy better), and reform (to make 
sure a depression never happens again).

The New Deal is often called the period that «saved capitalism», and 
stopped America from becoming a Communist or Fascist state. Although 
the New Deal improved the economy, it did not end the Great Depression. 
The Great Depression was ended by World War II.

As World War II was beginning, the United States said they would not 
get involved in it. But on December 7, 1941, Japan attacked Pearl Harbor, a 
U.S. Naval base in Hawaii. The U.S. was no longer neutral, and it declared 
war on the Axis Powers (Germany, Japan, Italy). The U.S. entering World 
War II ended the Great Depression because the war created many jobs. 
While some of the battles the U.S. fought in were air and naval battles with 
Japan, the U.S. mainly fought in Europe and Africa.

The U.S. also bombed Germany from airplanes, blowing up German 
cities and factories.

On June 6, 1944 (D-Day), American and British forces invaded Nor-
mandy. 

A year later, the Allies had freed France and taken Berlin.
In 1945, Roosevelt died, and Harry Truman became president. The 

U.S. decided to drop two atomic bombs on Japan. Japan gave up soon after-
wards, and the war ended

After World War II, the Soviet Union and the United States were the 
two most powerful countries left in the world. The Cold War was a period 
of tension between the two countries over ways of life. The U.S. and Soviet 
Union argued about where they could place nuclear weapons. One of these 
arguments was the Cuban Missile Crisis. During the Cuban Missile Crisis, 
the U.S. and Soviet Union came very close to attacking each other with 
nuclear weapons.

Besides the arms race, another part of the Cold War was the «Space 
Race». This started when the Soviets launched a satellite into space called 
Sputnik in 1957. Americans became worried that the United States was 
falling behind the Soviet Union, and made their schools focus more on 
mathematics and science. Within a few years, both the United States and 
the Soviet Union had sent satellites, animals and people into orbit. In 1969 
the Apollo 11 mission put Neil Armstrong and Buzz Aldrin on the Moon.
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4. USA (end of the XX – beginning of the XXI c.)
In 1980 Ronald Reagan was elected President of the USA. He defea-

ted incumbent Jimmy Carter by winning 44 out of the 50 American states. 
During the Reagan Era, the country was facing through inflation, a bad 
economy, and the American foreign policy were not as good. During his 
second term, Reagan focused on ending the Cold War. He held many mee-
tings between Margaret Thatcher, Pope John Paul II, and Soviet leader 
Mikhail Gorbachev.

In 1992, Bill Clinton became President. Under Clinton, the United 
States sent soldiers into Bosnia as part of a United Nations mission. The 
United States also agreed to a trade pact called the North American Free 
Trade Agreement (and repealed Glass–Steagall Legislation). Clinton was 
impeached for lying in court about his relationship with Monica Lewinsky, 
but the Senate voted against removing him as President.

In 2000, George W. Bush was elected President. Terrorists attacked 
the World Trade Center on September 11, 2001. Thousands of people died. 
Soon after the attacks, the U.S. and NATO went to Afghanistan to find 
Osama bin Laden and others who they believed planned the September 
11 attacks. In 2003, the United States invaded Iraq. The wars in Iraq and 
Afghanistan have lasted many years. By 2011, most American soldiers had 
left Iraq, and combat there was over.

Barack Obama is inaugurated as President of the United States, Janu-
ary 2009.

Barack Obama was elected President in 2008. He became the first Afri-
can-American President of the United States. During his first years in of-
fice, Obama and Congress passed reforms on health care and banking. They 
also passed a large stimulus bill to help the economy during the recession.

The United States presidential election, 2016 attracted much reten-
tion. Main popular candidates of the election were Republicans Donald 
Trump and Senator Ted Cruz and Democrats Hillary Clinton and Sena-
tor Bernie Sanders. Trump and Clinton won their respective primaries. On 
November 9, 2016, Trump defeated Clinton in a «political upset» to be-
come the 45th president of the United States.

Conclusion. Thus, The United States has dramatically changed from 
its beginnings as 13 little-known colonies. Progress continues in econo-
mics, technology, culture, and society. Americans live in an interdepen-
dent, interconnected world. The US still is connected to the values of its 
early days. Among these are a belief in individual freedom and democratic 
government. The work for the United States is to keep its values of free-
dom, democracy, and opportunity secure and vital in the 21st century.
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Т. П. Бiлоусова,
кандидат фiлологiчних наук, доцент

Риторика як наука i навчальна 
дисциплiна 

Дисциплiна: Риторика.

Вид лекцiї: вступна.

Дидактичнi цiлi: 
Навчальнi: збагатити студентiв теоретичними знаннями i практич-

ними умiннями у сферi професiйного та побутового спiлкування; сти-
мулювати пiдвищення культури мовлення, активiзувати ораторськi 
здiбностi студентiв.

Розвиваючi: розвивати пiзнавальний iнтерес студентiв, умiння 
логiчно мислити, готувати i правильно, чiтко, виразно виголошувати 
текст промови; здатнiсть розумiти i створювати ефективнi промови 
рiзних типiв.

Виховнi: виховувати любов до рiдної мови, повагу до спiвбесiдника, 
прищеплювати навички комунiкативного етикету. 

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: українська мова за 
професiйним спрямуванням, вступ до мовознавства, основи красно-
мовства, стилiстика, психологiя, загальне мовознавство. 

Основнi поняття: риторика, красномовство, ораторське мистецтво, 
гомеостазис, дискурс, неориторика. 

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя, 
текст лекцiї. 

План лекцiї

1. Риторика, ораторське мистецтво, красномовство. 
2. Зв’язок риторики з iншими науками.
3. Риторика як навчальна дисциплiна.

Рекомендована лiтература 

1. Абрамович С. Д., Чiкарькова М. Ю. Мовленнєва комунiкацiя : 
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Текст лекцiї

1. Риторика, ораторське мистецтво i красномовство
Термiн «риторика» походить iз давньогрецької мови (ρηrkoρikή) й 

означає теорiю ораторського мистецтва, науку красномовства. У свою 
чергу, ораторське мистецтво – це мистецтво пiдготовки i виголошен-
ня промови, яке ґрунтується на засвоєннi основних положень ритори-
ки та на особистих якостях мовця; красномовство – 1) дар мовлення, 
мовна майстернiсть (наприклад: цiй людинi властиве красномовство); 
2) те саме, що ораторське мистецтво. 

Риторика вивчає ораторську мову, яка звернена до широкої ауди-
торiї, вимовляється професiоналом (оратором) з метою змiнити по-
гляди, переконання, настрої, поведiнку аудиторiї. Антон Чехов у статтi 
«Гарна новина» так писав про важливiсть ораторства: «Можливо, i ми 
колись дочекаємося, що нашi юристи, професори й взагалi посадовi 
особи, зобов’язанi по службi говорити не тiльки вчено, але й зрозумiло 
i гарно, не будуть виправдовуватися тим, що вони «не вмiють» говори-
ти. Адже в принципi для iнтелiгентної людини погано говорити мало 
б уважатися такою ж непристойнiстю, як не вмiти читати й писати, i у 
справi освiти й виховання – навчання красномовству слiд було б ува-
жати неминучим» [Цит. в укр. перекладi за: 4]. 

Об’єктивною основою зародження риторики стала нагальна потре-
ба в публiчному обговореннi та вирiшеннi суспiльно значимих питань. 
Iсторiя свiдчить, що цьому сприяють демократичнi форми управлiння, 
активна участь громадян у полiтичному життi країни. Вiдомий софiст 
i ритор Горгiй та його послiдовники вважали риторику iнструментом 
громадянського керування. Тож недарма риторику називають «духов-
ним дiтищем демократiї». 
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Наочним прикладом слугує порiвняння двох найбiльших полiсiв 
(мiст-держав) Давньої Грецiї – Спарти та Афiн. Спарта була типовою 
олiгархiчною республiкою, а в Афiнах панувала рабовласницька демо-
кратiя. Як свiдчать iсторики, казармена спартанська держава не зали-
шила нiчого достойного своїм нащадкам, тодi як Афiни з їх демокра-
тичними суперечками в судi, на народних зiбраннях у короткий термiн 
висунули видатних ораторiв, мислителiв, учених, поетiв, залишили по 
собi безсмертнi твори мистецтва. 

Давня Грецiя, Давнiй Рим в епоху демократичного розквiту стали 
свiтовою колискою риторики i ораторського мистецтва. Вони подару-
вали свiтовi Арiстотеля, Демосфена, Цицерона, Квiнтiлiана та iнших 
великих ораторiв.

Найактивнiше ораторське мистецтво розвивається в переломнi 
епохи життя суспiльства, коли виникає iсторична потреба в участi на-
родних мас у вирiшеннi важливих державних питань. Новий сплеск 
цiкавостi до ораторського мистецтва спостерiгається в нашi часи у 
зв’язку з демократичними процесами, що вiдбуваються в Українi та 
свiтi. 

Сьогоднi риторику визначають як науку про закони керування 
мисленнєво-мовленнєвою дiяльнiстю. Iнакше кажучи, риторика – на-
ука про мистецтво спiлкування, зокрема способи переконання, ефек-
тивнi форми мовленнєвого впливу на аудиторiю з урахуванням її особ-
ливостей. Предметом сучасної риторики є загальнi закономiрностi 
мовленнєвої поведiнки, що дiють у рiзних ситуацiях спiлкування i сфе-
рах дiяльностi, та практичнi можливостi їх використання з метою ство-
рення ефективного висловлювання. Риторика вчить також гуманiзацiї 
спiлкування, того, як попереджати й гасити конфлiкти, як виходити з 
положення у складних життєвих ситуацiях. 

Завдання риторики: а) формувати мовну особистiсть, збагачува-
ти її певними якостями мовлення (точнiсть, стислiсть, правильнiсть, 
виразнiсть тощо) i мислення (критичнiсть, гнучкiсть, оперативнiсть); 
б) вiднаходити оптимальнi методики комунiкативної взаємодiї людей, 
коригувати комунiкативну поведiнку; в) вдосконалювати механiзми 
взаєморозумiння учасникiв комунiкацiї; г) вiдбирати зразковi тексти, 
якi можуть бути включенi в освiтнi процеси та забезпечити зв’язок по-
колiнь i можливостi продуктивної дiяльностi суспiльства. 

Центральне мiсце у сучаснiй риторицi посiдає кiбернетичний 
принцип гомеостазису (зворотного зв’язку), згiдно з яким система, що 
опирається лише на монолог та iгнорує значення дiалогу, приречена 
на загибель. Уже на початку XX ст. Дейл Карнегi змусив суспiльство 
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замислитись над «проблемою спiврозмовника» (книги «Як здобувати 
друзiв i впливати на людей», «Як подолати неспокiй i почати жити» 
та iн.). 

Сьогоднi дiалог став основою культурного життя взагалi, педаго-
гiчної комунiкацiї зокрема. Розвивається спецiальна галузь педагогiч-
на риторика, нацiлена на формування компетентностей ефективного 
мовного спiлкування в сферi освiти й виховання пiдростаючого поко-
лiння.

Предметом серйозного дослiдження стає не тiльки ораторський 
текст, а й дискурс – атмосфера спiлкування, пiдтекст. Концепцiї дис-
курсивної риторики, окрiм прийомiв впливу на аудиторiю, враховують 
використання ситуацiї заради привернення уваги спiврозмовника й 
досягнення своєї мети. Практичнi життєвi проблеми та пошук їх точ-
ного фiлологiчного виразу виступають на перший план, а вмiння кра-
сиво i переконливо говорити розглядається як важлива риса культур-
ної людини. 

Значного поширення набула неориторика, якiй притаманне став-
лення до слова як до дiї, започатковане афiнським полiтиком i пое-
том Солоном i розвинуте у працях Дж. Остiна, Дж. Сiрла, П. Грайса, 
Р. Барта. Предметом сучасної new rhetoric є розвиток когнiтивних на-
вичок конструювання тексту вiдповiдно до риторичних ситуацiй, ви-
бiр риторичних стратегiй, оволодiння жанрами як дiями, що соцiально 
вмотивованi змiстом, формою, контекстом. 

Ж. Деррiда та М. Фуко присвятили свої дослiдження т. зв. рито-
рицi влади, яка виступає сьогоднi пануючим засобом соцiальної пiдко-
ри, несвободи. А. К. Михальська всебiчно аналiзує специфiку сучасної 
публiцистичної риторики, в iсторичному ракурсi розглядає моделi то-
талiтарної риторики. С. Кара-Мурза та Є. Доценко професiйно до-
слiджують проблеми риторичних манiпуляцiй у полiтичних пiар-кам-
панiях, бiзнесi, повсякденнiй комунiкацiї (про це свiдчать промовистi 
назви книг С. Кара-Мурзи «Манiпуляцiя свiдомiстю» та Є. Доценко 
«Психологiя манiпуляцiї: феномени, механiзми й захист»). Отже, мож-
на зробити висновок, що в нашi часи класична наука розвивається в 
руслi синтезуючих фiлософсько-риторичних парадигм. 

Зауважимо, що поряд з питаннями вербальної комунiкацiї дослiд-
ники придiляють значну увагу проблемам невербалики, серед яких: 
зовнiшнiй вигляд людини; проксемiка – використання простору в про-
цесi комунiкацiї; кiнестетика – жестiв, рухiв, виразiв обличчя, зоро-
вого контакту; хронемiка – часу; парамова – невербальних елементiв 
голосу (смiх, схлипування, немовнi висловлювання типу «ех», «гм», 
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мовчання); хаптика – доторкiв; ольфактика – використання запахiв; 
окулiстика – погляду [6] тощо.

2. Зв’язок риторики з iншими науками
Риторика тiсно пов’язана з iншими науками як пранаука, що запо-

чаткувала правила i прийоми спiлкування в усiх iнших наукових сфе-
рах (див. мал. 1.1). 

ЛОГІКА 

    ПОЕТИКА 

ПСИХОЛОГІЯ 

ЛІНГВІСТИКА 

РИТОРИКА 

ЕТИКА 

 ЕСТЕТИКА 

СЦЕНІЧНА 
МАЙСТЕРНІСТЬ 

ФІЛОСОФІЯ 

Мал. 1.1. Зв’язок риторики з iншими науками.

Найтiснiший зв’язок риторики з фiлософiєю, адже фiлософiя ви-
вчає загальнi закони розвитку людини, природи, суспiльства i формує 
свiтогляд; риторика ж вивчає закони ефективної мисленнєво-мовної 
дiяльностi, виробляє правила мовного спiлкування, а також сприяє 
формуванню морально-етичних норм людини та її цiлiсного свiто-
гляду.

Риторику i логiку єднає те, що вони безпосередньо стосуються мис-
лення: у логiцi йдеться про загальнi закони, форми, види мислення, а в 
риторицi – про вербальне мислення. У логiцi панує теорiя доказу, тодi 
як риторику цiкавлять перш за все аргументи переконання.
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Спiльними для риторики й етики є моральнi закони. Риторика 
завжди стояла i стоїть на сторожi добра. За висловом Платона, «Рито-
рика – найбiльше для людей добро», а Квiнтiлiану належить знакова 
порада: «Хочеш бути гарним оратором – стань спочатку гарною люди-
ною». Моральнi якостi оратора забезпечують йому успiх або провал.

Риторика є попередницею лiнгвiстики, а саме стилiстики, лiнгвiсти-
ки тексту, соцiолiнгвiстики, граматики, культури мови, поетики, пси-
холiнгвiстики. Маючи багато спiльного з численними галузями мо-
вознавства, основну увагу риторика зосереджує на типах i видах мов-
леннєвої дiяльностi. Якщо бiльшiсть лiнгвiстичних наук дослiджують 
мовнi одиницi та явища, готовий текст, то риторика вивчає тривалий 
шлях до готового досконалого тексту певного типу i жанру й навчає 
вибудовувати його за авторською настановою.

Тiсно пов’язанi мiж собою риторика та сценiчна майстернiсть, яка 
має свою мистецьку специфiку i завжди передбачає попередню мов-
но-риторичну роботу. Сценiчна майстернiсть є результатом знання 
законiв i правил та вмiлого володiння технiкою риторики. Важливими 
у сценiчнiй майстерностi є риторичнi поради про мовне дихання, дик-
цiю, композицiю, мiмiку, жести, пози, рух тощо.

Поетику («мистецтво мови поезiї») в давнi часи називали другою 
риторикою. Риторика i поетика слугують такiй мовнiй органiзацiї ху-
дожнього тексту, що має на метi донести до адресата художнiй задум, 
iдею чи концепцiю образного бачення. 

Не викликає сумнiвiв зв’язок риторики з психологiєю: психологiя 
вивчає почуттєво-емоцiйну сферу життєдiяльностi людини, царину 
пiдсвiдомого i закони, якi нею управляють; риторика виявляє iнтерес 
лише до тiєї чуттєво-емоцiйної сторони, яка активно впливає на вер-
бальне мислення i вiд управлiння якою значною мiрою залежить ефек-
тивнiсть мисленнєво-мовленнєвої переконуючої дiяльностi.

Давнi греки високо цiнували естетику промови, тож увага до кра-
си висловлення, пiдбору лексичних, синтаксичних, фразеологiчних за-
собiв – традицiйна. У глибокiй давнинi чiтко визначились два пiдходи 
до сприйняття риторики. Арiстотель (IV ст. до н. е.) i його послiдов-
ники розвивали концепцiю змiстовної риторики, головним компонен-
том якої була iдея, а метою оратора – переконання аудиторiї. Школа 
Квiнтiлiана (I ст. н. е.) розглядала риторику як мистецтво витонченого 
говорiння. Головне завдання оратора – красиво, вишукано виразити 
думку; переконанню ж придiлялася другорядна увага. Кожний iз цих 
пiдходiв має рацiональне зерно, тому наголос лише на одному аспектi 
збiднює науку.
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3. Риторика як навчальна дисциплiна
Спалах розвитку української риторики, пов’язаний iз демократи-

зацiєю суспiльного життя i гуманiзацiєю освiтньої системи, припадає 
на перiод розбудови незалежної України. Спостерiгається активне 
вiдновлення риторичної освiти – саме вiдновлення, адже риторика в 
українськiй освiтнiй системi була чи не основною гуманiтарною дис-
циплiною ще з часiв Києво-Могилянської академiї. У багатьох вищих 
навчальних закладах, лiцеях, гiмназiях, школах вводяться курси «Ри-
торика», «Основи риторики», «Основи ораторської майстерностi», 
«Основи красномовства», «Красномовство», «Мовленнєва комунiка-
цiя», «Основи мовної комунiкацiї» та под. Всi вони об’єднанi спрямо-
ванiстю на вдосконалення мовленнєвих умiнь i навичок пiдростаючого 
поколiння i ґрунтуються на знаннi мовних законiв, категорiй, явищ. 

Риторика унiверсальна, вона потрiбна в усiх галузях професiйно-
го навчання i суспiльного життя. Можна впевнено стверджувати, що 
в наш час не iснує жодної сфери людської дiяльностi, для якої погане 
мовлення вважалося б позитивною рисою (згадаймо цитату з «Гарної 
новини» А. Чехова). Навпаки, умiння говорити логiчно, виразно, гра-
мотно визнається необхiдним i дуже важливим чинником успiху будь-
якої людини: школяра i студента, викладача i науковця, керiвника i 
пiдлеглих, дiтей та їхнiх батькiв, тим бiльше – вчителя, викладача, пе-
рекладача, журналiста, телеведучого, коментатора, полiтика, релiгiй-
ного дiяча, вiйськового, пiдприємця тощо. Отже, риторика – навчальна 
дисциплiна, яку в тому чи iншому обсязi мали б вивчати всi громадяни 
нашої країни. 

Риторичну освiту сьогоднi справедливо вважають одним iз най-
бiльш перспективних i важливих лiнгводидактичних напрямiв. Для 
неї створюється вiдповiдна база: 

1) активно перевидаються твори риторичної класики; 
2) публiкуються новi пiдручники, навчальнi й методичнi посiбни-

ки з загальної та галузевої риторики, авторами яких є С. Д. Абрамо-
вич, О. I. Когут, З. Куньч, Л. I. Мацько, О. М. Мацько, В. В. Молдован, 
О. Олiйник, Г. М. Сагач, Л. В. Скуратiвський, М. Ю. Чiкарькова та iн.; 

3) з’являється нова довiдкова лiтература з сучасної української 
мови, нацiлена на пiдвищення культури мовлення, боротьбу з жарго-
ном, суржиком, засиллям iноземних слiв тощо (автори Л. Ставицька, 
С. Вербич, А. Г. Кисель, А. Корж, Л. Савченко, I. Лемко та iн.); 

4) створюються та вдосконалюються численнi iнтернет-ресури 
риторичного спрямування – такя як «Orator.biz», «Saggitarus», «Ака-
демiя риторики», «Школа красномовства», «Оратор.укр.» тощо; 
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5) функцiонують численнi ораторськi клуби, серед них i Сту-
дентський ораторський клуб Кам’янець-Подiльського нацiонального 
унiверситету iменi Iвана Огiєнка (http://ssg.kpnu.edu.ua/studentskyi-
oratorskyi-klub/), дискусiйнi та дебатнi клуби i т. iн. Тож iснує достат-
ньо можливостей i передумов для вивчення усiх аспектiв риторики та 
формування риторичної компетентностi.

Риторика як навчальна дисциплiна складається з чотирьох частин: 
1) iсторiя риторики (дослiджує становлення та розвиток оратор-

ського мистецтва вiд найдавнiших часiв до сьогодення); 
2) теорiя красномовства, яка дає змогу осягнути риторичнi закони, 

стратегiї i тактики ораторської дiяльностi; 
3) практична риторика, яка допомагає навчитися виголошувати 

рiзноманiтнi промови, вести дискусiю, бесiду тощо; 
4) технiка риторики, яка акцентує увагу на принципах i механiзмах 

правильного дихання, зорового контакту, жестiв, емоцiй тощо.
Результатом вивчення дисциплiни мають стати знання про iсторiю 

свiтової та вiтчизняної риторики; особливостi публiчної промови на 
рiзних рiвнях; основнi риси особистостi оратора i типи ораторiв; етич-
нi засади спiлкування з опонентами та однодумцями; специфiку ауди-
торiї як соцiально-психологiчної спiльностi людей; прийоми встанов-
лення i пiдтримання контакту зi слухачами; етапи i рацiональнi при-
йоми пiдготовки до виступу; технiчнi характеристики говорiння; роль 
невербальних засобiв у спiлкуваннi. 

Слiд пiдкреслити насамперед практичну спрямованiсть дисциплi-
ни, оскiльки просто ознайомлення з теорiєю риторики не веде автома-
тично до того, що людина стане успiшним оратором. Для цього необ-
хiдно навчитись:

− розробляти предметну царину ораторської промови через пiдбiр 
вiдповiдного матерiалу; 

− будувати аргументацiю для обґрунтування власних тез; 
− критично аналiзувати iншi вiдомi думки з певної теми; 
− структурувати промову i забезпечувати зв’язок мiж її окремими 

частинами;
− створювати текст вiдповiдно до вимог правильностi, точностi, 

зрозумiлостi;
− застосовувати прийоми увиразнення при пiдготовцi тексту про-

мови;
− запам’ятовувати промову за допомоги спецiальних прийомiв; 
− виголошувати текст iз використанням невербальних засобiв впли- 

ву на слухачiв, налагоджувати й утримувати контакт з аудиторiєю; 
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− об’єктивно та обґрунтовано аналiзувати свої та чужi промови; 
− дотримуватись етичних норм поведiнки оратора; 
− прилюдно захищати власнi погляди на проблему пiд час дискусiї, 

полемiки. 

Висновки. Риторика виникла як вiдповiдь на потреби суспiль-
ства. Це самостiйна наука, що має свою систему законiв i предмет до-
слiдження, чiтку функцiональну спрямованiсть, яка активно сприяє 
iншим наукам у розвитку iнтелектуального, духовно-морального по-
тенцiалу людини.

Iнтерес до риторики зростає в переломнi епохи життя суспiльства, 
коли виникає iсторична потреба участi народних мас у вирiшеннi важ-
ливих державних питань. У нашi часи класична риторика розвиваєть-
ся в руслi синтезуючих фiлософсько-риторичних парадигм, у яких 
публiчне мовлення розглядається не як витончена словеснiсть, не са-
моцiль, а засiб для досягнення практичних цiлей.

Освiтнiй потенцiал української лiнгвiстичної риторики визна-
чається її спроможнiстю реалiзовувати провiднi принципи сучасної 
освiти (гуманiзацiї, демократизацiї, нацiонального спрямування), за-
собами iнтелектуально-естетичного впливу української мови форму-
вати гармонiйно розвинену, нацiонально свiдому особистiсть. Знання 
риторики розвивають загальну i фахову ерудицiю, важливi мовленнє-
во-мисленнєвi якостi мовця.
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1. Zum Begriff «Kultur» und kulturgeprägtes Schreiben
Ganz ohne Theorie geht es nicht...
Praxis ohne Theorie ist wie ... ein Fahrrad ohne Räder ... ein Baum ohne 

Wurzeln ... ein Haus ohne Fundament.
Im Hinblick auf die angestrebte gezielte Schreibförderung muss auch 

geklärt werden, welche Techniken und Verfahren des Kreativen Schreibens 
für eine bestimmte Lernergruppe sinnvoll und effektiv sind: Um diese Ent-
scheidungen treffen zu können, müssen wir uns wiederum vorab mit deren 
Schreiberfahrungen, Schreibtraditionen und der kulturellen Prägung ihres 
Schreibens auseinandersetzen. Erst dann, wenn wir ein klares Schreibprofil 
von unserer Lernergruppe haben, können wir mit der Planung einer effek-
tiven Schreibförderung beginnen.

Unsere Vorlesungen sollen dazu dienen, dieses für die Praxis notwen-
dige Fundament zu schaffen. Zuerst betrachten wir wie das Schreiben von 
der Kultur geprägt ist und inwieweit dies für den Unterricht DaF eine Rol-
le spielt.

1.1. Annäherung an den Begriff «Kultur»
Für ein besseres Verständnis der Diskussion um die Kulturgeprägtheit 

des Schreibens gehen wir zunächst kurz auf den Wandel des Kulturbegriffs 
ein und auf die Schwierigkeit, diesen zu definieren.

Es gibt keine eindeutige Erklärung des Begriffs «Kultur». 
Ruth Esser meint: «Kultur ist das Phänomen, welches Versuche, es zu 

definieren, unmöglich macht» (Esser, 1997, 17).
Die unterschiedlichen Ausprägungen des Kulturbegriffs stehen im 

Zusammen hang mit der historischen Entwicklung und der aktuellen so-
wie sozialen Situation einer Gesellschaft: Die historische Dimension über-
schreitet dabei Gesellschafts- und Ländergrenzen: So entwickelte sich im 
Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts ein weit gefasstes Verständnis 
von Kultur bzw. Kultivierung (es ging weniger um das Ergebnis oder Pro-
dukt, sondern um den Prozess), zu dem die Fortschritte in allen Lebens-
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bereichen (Bsp.: Wissenschaft, Sitten und Moral der Menschen, Kunst, 
Ökonomie) assoziiert wurden.

Im 19. Jahrhundert wurde dieser Begriff im Deutschen auf Wissen-
schaft, Kunst, hohe Literatur beschränkt und nicht mehr mit dem Prozess, 
sondern mit dem Ergebnis, dem «vom Menschen Geschaffenem» (Wolf, 
2001, 1181) in Verbindung gebracht. (Vgl.: Altmayer, 1997, 2; Fisch, 1992, 
746 ff.).

Eine Erweiterung erfuhr dieser traditionelle Kulturbegriff erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Der erweiterte Kulturbegriff bleibt 
nicht mehr auf «hohe Kultur» beschränkt, sondern umfasst auch Alltags-
kultur, sozialpolitische Themen, das Lebensumfeld des Menschen u. a.

In der Fremdsprachendidaktik führte der erweiterte Kulturbegriff in-
nerhalb der Kommunikativen Methode (und später dem Interkulturellen 
Ansatz) u. a. zu einer von früheren Methoden differierenden Berücksichti-
gung von Inhalten (Alltagskultur). Durch die Ausweitung des Kulturbe-
griffs auf menschliches Denken, Handeln und Werte eröffneten sich auch 
neue Möglichkeiten im Bereich kulturvergleichender Studien und in der 
Folge deren Ergebnisse, die zu einer positiven Steuerung von Interaktions-
prozessen und interkulturellen Dialogen führen können (vgl. Wolf, 2001, 
1181).

Ende des 20. Jahrhunderts entzündete der Beirat Deutsch als Fremd-
sprache mit seiner Kritik an dem erweiterten Kulturbegriff eine heftige 
Diskussion (vgl. Beirat Deutsch als Fremdsprache, 1992,112; Altmayer, 
1997, 3; Götze, 1993).

Also, man kann die Kultur im Zusammenhang mit dem Vorhaben, 
kulturgeprägtes Verhalten, konkret das Schreiben und dessen Tradition 
erklären: Kultur ist zusammenfassend als etwas Dynamisches, vielfach Dif-
ferenziertes, Prozesshaftes und Deskriptives, als ein bestimmtes Repertoire an 
Bedeutungsmustern und Zeichensystemen (Kulturstandards wie Werte, Nor-
men, Bräuche und andere Verhaltensregeln, allgemeine Wissensbestände und 
Selbstverständlichkeiten wie Traditionen, Rituale, Glaubensvorstellungen, 
Mythen) usw. zu verstehen, über das Gruppen, Organisationen oder Gesell-
schaften verfügen (Wolf, 2001,1182).

Im Hinblick auf die kulturelle Geprägtheit von Schreiben sind insbe-
sondere die Beschreibung der Tradition, die Selbstverständlichkeiten, Ver-
haltensregeln sowie die dazu führenden Prozesse von Interesse.
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1.2. Kulturelle Geprägtheit des Schreibens
Die Schwierigkeit, den Begriff «Kultur» eindeutig zu definieren, wirkt 

sich unmittelbar aus auf die Frage, inwieweit Verhalten, Kommunikation, 
Schreiben etc. kulturell bedingt sind.

In vielen Forschungsarbeiten wird die «Kulturspezifik» oder «kultu-
relle Determiniertheit» mit dem Handeln einer bestimmten (meist natio-
nalen) Gruppe in Verbindung gebracht. Deshalb kann von «kultureller 
Geprägtheit» sprechen.

Aber welcher Zusammenhang besteht nun zwischen Schreiben und der 
eigenen kulturellen Prägung?

Wissenschaftlich wird dieser Bereich seit den 1960er Jahren unter-
sucht. Einer der ersten, der sich damit beschäftigt hat, war Robert Kaplan 
(1960). Unter Berücksichtigung der Sapir-Whorf-Hypothese geht er da-
von aus, dass Sprache und Kultur sich gegenseitig beeinflussen: Wie Peir-
ce sagte, wenn Aristoteles Mexikaner gewesen wäre, wäre seine Logik eine 
andere gewesen; und vielleicht wäre das gleiche Zeichen, die Gesamtheit 
unserer Philosophie und unserer Wissenschaft verschieden.

Die Wissenschaftler sehen also einen direkten Zusammenhang zwi-
schen der Denkweise eines Menschen, welche sich sowohl auf seine Spra-
che als auch auf seine Kultur auswirkt. Zugleich wird mit Sprache eine 
bestimmte Weitsicht, die in der Kultur eines Menschen verankert ist, zum 
Ausdruck gebracht. Dieser Zusammenhang wiederum wirkt sich auf das 
Schreiben eines Menschen aus und zeigt sich in Texten von Fremdspra-
chenlernern unterschiedlicher Muttersprache.

Anhand von englischsprachigen Aufsätzen ausländischer Studieren-
der untersucht Robert Kaplan (1980) die Struktur von Textabsätzen. Als 
Ergebnis dieser empirischen Studie präsentiert er vier verschiedene Typen 
von Absatzmustern, die er unmittelbar mit den dahinter stehenden Gedan-
kenmustern verbunden sieht.

Kaplans sprachdeterministischer Ansatz wurde später von einigen 
Vertretern der contrastive rhetoric verworfen (vgl. Matalene 1985, Kachru 
1987, 87, Leki 1991). Sie sehen weniger einen Zusammenhang zwischen 
dem Denken und der Ausbildung von unterschiedlichen Textstrukturen 
als vielmehr einen zwischen letzteren und kulturellen Faktoren; dazu gehö-
ren u. a. die jeweilige Schreibtradition und von diesen favorisierten Text-
formen, der Schreibunterricht und Erziehungsziele.

Die Struktur deutscher Texte wurde erstmals von Michael Clyne 
(1980,1981) untersucht. Seine in Australien durchgeführte Studie ist von 
besonderem Interesse für die Frage der kulturellen Prägung des Schreibens, 
da er sowohl deutsche Aufsätze von deutschen und australischen Schülern 
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evaluiert als auch die vom jeweiligen Bildungssystem vorgegebenen Richt-
linien und Gütekriterien für einen Aufsatz (Essay) miteinander vergleicht. 
Somit kann er nicht nur die sprachlichen Unterschiede in der Textstruktur 
aufzeigen, sondern auch weiterführende, soziokulturelle Erklärungen (Bil-
dungsanspruch, Lerntradition) dafür offerieren.

Ruth Esser (1997) untersuchte die kulturelle Geprägtheit schriftlicher, 
primär wissenschaftlicher Texte, indem sie sowohl geisteswissenschaftliche 
Arbeiten von deutschen und mexikanischen Studierenden (jeweils in deren 
Muttersprache) als auch zusätzlich deutsche und mexikanische Anleitun-
gen zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten analysierte. Das In-
teressante an Essers Ergebnissen ist, dass sie über die kulturell bedingten 
Unterschiede im Textmuster hinaus soziale und historische Einflussfakto-
ren aufzeigt, die zur Ausbildung der kulturellen Prägung des Schreibens 
geführt haben: So kann der theoretische (negativ) kritische, argumenta-
tive und sachliche Charakter des deutschen Textmusters als Reflex der 
deutschen schulischen und universitären Ausbildung zu Kritikfähigkeit, 
wissenschaftlich-theoretischer Denkweise und sachlich-distanzierter Be-
schreibung von Realität gedeutet werden. Der «literarisch», subjektiv 
gefärbte und eher deskriptive Charakter des mexikanischen Textmusters 
kann als Ausdruck der besonderen Rolle der Literatur im mexikanischen 
Bildungswesen und einer auf Reproduktion ausgerichteten und traditions-
orientierten schulischen und universitären Erziehung interpretiert werden 
(Esser, 1997, 197).

Historisch könnten Rationalismus, Aufklärung und Deutscher Idealis-
mus für die Abstraktheit und Strenge der deutschen Textmuster verant-
wortlich gemacht werden, im Gegensatz dazu die enge Verflechtung von 
Geisteswissenschaften und Literatur in Mexiko für den fast belletristischen 
und persönlich angehauchten Stil (Vgl. Esser, a. a. 0.).

Audrey Francois in ihrer Dissertation (2004) ging in ihrer Untersu-
chung von Abschlussarbeiten französischer Germanistikstudentinnen der 
Frage nach, ob und inwieweit fortgeschrittene französische DaF-Lernende 
beim wissenschaftlichen Schreiben bestimmte Schwierigkeiten haben, die 
auf ihre (französische) Schreibtradition zurückgeführt werden können und 
damit kulturspezifisch sind. Sie stellt im Rahmen ihrer Pilotstudie fest, 
dass die untersuchten Abschlussarbeiten Parallelen im Hinblick auf Ein-
leitung, Schlusswort, Themenentfaltung, Flüssigkeit des Geschriebenen, 
Wahl des Wortschatzes sowie der Länge der Arbeiten aufweisen. Aller-
dings erlauben ihre Ergebnisse nicht die Folgerung, dass diese Merkmale 
ausschließlich in Arbeiten französischer Muttersprachler auftreten. Um 
dies verifizieren zu können, müssten Schreib- und Sprachstile von DaF-
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Lernern unterschiedlicher Muttersprachen miteinander verglichen werden 
(vgl. Francois, 2004,197).

Dass es in der Vorstellung und dem Gebrauch von Textsorten interkul-
turelle Unterschiede gibt und es dadurch zu Missverständnissen kommen 
kann, wird von Müller-Jaquier (2004) im Hinblick auf die deutsch-fran-
zösische Kommunikation bestätigt. Ein Beispiel dafür ist die unterschied-
liche Auffassung darüber, was es bedeutet, ein Konzept vorzulegen: «Ein 
Franzose, der zu einer Besprechung ein «concept» mitbringen soll, wird 
eine Gedanken- oder Ideensammlung vorbereiten. Der Deutsche hingegen 
hat ein klar gegliedertes, wohldurchdachtes und mit Hintergrund Informa-
tionen versehenes «Konzept» dabei, das eher dem französischen «dossier» 
entspricht».

Die Missverständnisse, welche die divergierenden Vorstellungen her-
vorrufen können, sind nahe liegend: Der deutsche Gesprächspartner ist 
enttäuscht, dass sich der französische Kollege nicht entsprechend vorberei-
tet hat, und umgekehrt ist der französische Gesprächspartner überrascht, 
dass der deutsche Kollege offensichtlich nicht an einer gemeinsamen  
Ausarbeitung interessiert ist, da er das Konzept schon alleine erstellt hat.

Unterschiedliche Vorstellungen von Textsorten wurden auch im 
Rahmen der Dissertation von da Costa (Universität Halle, 2005) unter-
sucht. Sie regte deutsche und brasilianische Schülerinnen dazu an, in einer 
Textsorte ihrer Wahl zu einem Thema zu schreiben, welches gleicherma-
ßen in beiden Kulturen von Bedeutung ist: Gewalt in der Schule. Die Stu-
die ergab, dass brasilianische und deutsche Textsorten gleichen Typs von 
Sprachbenutzern im Hinblick auf ihre strukturellen/formalen und auf ihre 
funktionalen Merkmale unterschiedlich «ausgestaltet» werden. Umge-
kehrt werden für gleiche oder ähnliche Aufgaben z.T. sehr unterschiedliche 
Textsorten in den verschiedenen Kulturen verwendet.

Selbst wenn die Textsorte sowohl in der Mutter- als auch in der Fremd-
sprache bekannt ist und dadurch keine Fehler bzw. Missverständnisse der 
beschriebenen Art vorprogrammiert sind, können leicht «unbefriedigende» 
Texte in der Fremdsprache entstehen: Britta Hufeisen (2000), die Texte 
kanadischer Germanistikstudentinnen in einer Pilotstudie untersuchte, 
stellte in ihrer Untersuchung fest, dass die Texte aus Deutsch- und Germa-
nistikkursen «irgendwie doch nicht Deutsch» sind (Hufeisen, 2000, 17). 
Dafür verantwortlich seien weniger Fehler in den Bereichen Orthografie 
oder Grammatik als vielmehr «lexikalische und transphrastische Einhei-
ten, bei deren Produktion kanadische Schreibtraditionen und -konventio-
nen und kulturelle Gewohnheiten übertragen werden». Zum einen führt 
Hufeisen dies auf die Problematik der «Eins-zu-eins-Übersetzungen von 
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Lexemen oder Syntagmen» zurück, die im Deutschen und Kanadischeng-
lischen jedoch Unterschiedliches aussagen. Zum anderen sind es Abwei-
chungen im Bereich der «satzübergreifenden textlinguistischen Prämissen 
zur Texterstellung», wie Gliederung und Format, Themenentfaltung und 
Textfunktion.

Transfer aus und Rückkoppelungen zur Muttersprache wurden in den 
folgenden drei Untersuchungen festgestellt: Rainer Bohn (2001) betont 
die wichtige Rolle der Muttersprache bei der Planung und sprachlichen 
Realisierung: «Häufig werden Textelemente sprachlich «vorformuliert» 
und es gibt permanente Rückkoppelungsprozesse zur Muttersprache» 
(2001, 922). Börner (1987) weist im Rahmen seines Schreibmodells, wel-
ches den Kontext des Fremdsprachenunterrichts berücksichtigt, auf mög-
liche Interferenzen bei der Sprachproduktion hin, die auf den Transfer aus 
der Muttersprache, aus anderen Fremdsprachen oder Interimssprachen 
zurückzuführen sind.

Da unser Schwerpunkt auf dem Kreativen Schreiben liegt, fasst Jutta 
Wolfrum in der folgenden Tabelle die Auswirkungen der kulturellen Prä-
gung auf den Schreibprozess zusammen. Die Tabelle zeigt zunächst die vor-
ab beschriebenen Zusammenhänge (1-3) und deren Auswirkungen auf das 
Schreiben in der Fremdsprache (4) auf:

Tabelle: Kulturelle Prägung des Schreibens, Auswirkungen auf Schrei-
ben in FSU

1 2 3 4
Ursachen: Kul-
turelle Prä-
gung, Einflüsse

Auswirkungen 
auf Schreiben in 
MS

Konsequenzen für 
Schreiben in der FS

Auswirkungen Mög-
liche Abweichungen 
von Norm (in FS):

enger Zu-
s a m m e n h a n g 
zw. Denken/ 
Weitsicht und 
Schreiben

soziale und hi-
storische Ein-
f luss faktoren 
innerhalb einer 
Kultur

Ausbildung einer 
kulturbedingten 
Schreibtradition 
und -konvention

Konkrete Vor-
stellungen von 
Textsorten 

B e v o r z u g t e 
Textformen

Eigene Schreibtradi-
tion weicht von der 
der FS ab 

Divergierende Vor-
stellungen von Texts-
orten, Textstruktur,
Schreibstil

Unterschiedlicher 
Einsatz von bestimm-
ten Textsorten

Falsches Textsorten-
verständnis Missver-
ständnisse

Fehler im Bereich 
Lexik, Syntax, 
Schreibstil

Lernziele werden 
nicht erreicht

U n b e f r i e d i g e n d e 
Texte in FS
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1 2 3 4
Bestimmte Er-
z iehungsz ie le ; 
Ausbildung von 
Schreibstrategi-
en (um Ziele zu 
erreichen)

Abweichungen bei 
Wort für Wort Über-
setzungen (Formulie-
rungen, Metaphern ...)
z.T. andere Schreib-
strategien (basierend 
auf Erziehungs-/ 
Lernzielen)

Die unter (4) beschriebenen Auswirkungen bzw. Abweichungen von 
der Norm der Zielsprache sind aus dem FS-Unterricht bekannt. Die in 
diesem Kapitel beschriebenen Zusammenhänge zwischen kulturellem Hin-
tergrund, Mutter- und Fremdsprache sollten im Schreibunterricht in dop-
pelter Hinsicht berücksichtigt werden: Einmal, indem Textsorten anderer 
Kulturen bzw. der Zielsprachenkultur erfasst und beschrieben werden, und 
zweitens, indem die Erfahrungen der Lernenden aus dem muttersprachli-
chen Schreibunterricht sowie ausgebildete Strategien und Textsortenwis-
sen in den fremdsprachlichen Schreibunterricht mit einbezogen werden.

2. Zum Begriff «Schreiben» und «Schreibkompetenz» 
in der wissenschaftlichen Literatur

Was ist eigentlich Schreiben? In der wissenschaftlichen Literatur kann 
man viele verschiedene Antworten auf diese Frage finden. Je nachdem, von 
welcher Disziplin die Frage gestellt und mit welchem theoretischen Hin-
tergrund versucht wird, sie zu beantworten, wandelt sich das Bild, was man 
unter dem Schreiben versteht. So haben sich je nach Fokus aktuell sehr un-
terschiedliche Arbeitsbereiche herausgebildet, die sich aus verschiedenen 
Perspektiven und mit ganz unterschiedlichen Zielen mit der komplexen 
Tätigkeit des Schreibens beschäftigen. Mit der kognitiven Schreibpsychlo-
gie, der Schriftspracherwerbsforschung, der Oralität- und Literaritätsfor-
schung und den Arbeiten zu Schriftgeschichte und Schriftsystemen seien 
nur die prominentesten der aktuellen Diskurse zum Schreiben genannt.

Das Schreiben ist als eine komplexe Tätigkeit anzusehen, weil der 
Schreiber sowohl die Ausdrucks- als auch die Inhaltsseite der fremden 
Sprache beherrschen soll. Er soll auch die grammatischen Regeln kennen, 
nach denen diese Sprache zu schreiben ist, außerdem die motorischen Rou-
tinen gewöhnt sein, die für das Schriftsystem, in dem die Sprache geschrie-
ben wird, von Nutzen sind und mit den Regeln und Konventionen, die für 
die geschriebene Sprachform der Sprache gelten, vertraut sein. Andere 
Wissenschaftler verstehen das Schreiben als große Konzentration und An-
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strengung, weil sich der Schreibende während des gesamten Schreibvor-
gangs mit vielen Einzelaspekten (Grammatik, Wortwahl, Organisation, 
Inhalt u.a.) auseinandersetzen und diese Aspekte der Sprache, die im Un-
terricht normalerweise getrennt behandelt werden, zu einem einheitlichen 
Ganzen zusammengefasst werden sollen. Das Schreiben ist auch ein «Pro-
zess mit heuristischer Funktion. Es vergegenständlicht Gedanken, präzi-
siert sie und verlangsamt den Prozess des Denkens».

Eine psychologische Theorie der schriftlichen Sprachproduktion be-
fasst sich damit, wie die Analyse der wissenschaftlichen Literatur zeigt, 
mit einer Vielzahl von Teilprozessen – von der Wissensaufnahme über 
den situations- und zielabhängigen Wissensabruf aus dem Gedächtnis 
bis zur graphemischen und letztendlich grapho-motorischen Realisierung 
schriftlicher Verhaltensspuren. Es gibt viele verschiedene Theorien, aber 
der Psychologie fehlt es bislang an einer umfassenden Theorie der schriftli-
chen Sprachproduktion. Es kommt hinzu, dass die Sprachproduktion gene-
rell in die allgemeine Handlungsdynamik des Menschen eingegliedert ist; 
Menschen schreiben, weil sie bestimmte Ziele in bestimmten Situationen 
auf eine bestimmte Weise erreichen wollen oder auf andere Weise nicht 
erreichen können. Daraus folgt, dass die Sprachproduktion nicht nur als 
die Leistung separater Teilsysteme des Menschen, sondern in größtmög-
licher Kompatibilität mit anderen allgemeinpsychologischen, das heißt 
perzep tuellen, kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen re-
konstruiert werden sollte.

Sehr oft wird sowohl in der Psychologie als auch in der Linguistik das 
Schreiben vor allem in Gegenüberstellung zum Sprechen charakterisiert. 
Aber es gibt bestimmt eine Reihe von Eigenschaften, unter denen sich das 
Schreiben und das Sprechen kennzeichnen und beschreiben lassen, obwohl 
die Entwicklung der Schrift und der Art und Weise schriftlicher Dokumen-
tation und Überlieferung bedeutend später als das Sprechenentstand und 
bedeutsame sprach- und kulturhistorische Implikationen hat. Die Analyse 
der wissenschaftlichen Literatur zeugt davon, dass einige Wissenschaftler 
Dichotomie Sprechen–Schreiben meistens in drei Aspekten betrachten: als 
Lautanalogie, als Norm und als Kommunikationsmedium.

Also, erläutern wir diese drei Aspekte ausführlicher:
Als Lautanalogie können die Schriftzeichen als Versuch angesehen 

werden, lautliche Einheiten einer Sprache in sichtbare und zeitlich über-
dauernde Symbole abzubilden. In diesem Sinne scheint das Wissen über 
die schriftliche Komposition sprachlicher Einheiten den Sprechern einer 
Mutter- oder Fremdsprache als eine Art subjektive Theorie über die pho-
netische und phonemische Beschaffenheit ihrer Sprache zu dienen – un-
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abhängig und oft fern von der Entwicklungsgeschichte des Schreibens. Es 
ist schwer für den Schüler zu verstehen, z.B., dass «sch» in der deutschen 
Sprache drei Buchstaben umfasst, aber nur ein Phonem repräsentiert; oder 
dass die Konsonantenverdoppelung am Silberende die Kürze des voran-
gehenden Vokals zeigt und keine «stärkere» Betonung dieses Konsonan-
ten usw. In diesem Aspekt kann man wirklich mehr über den Unterschied 
Schreiben–Sprechen behaupten.

Als Norm kann man das Schreiben als ein System betrachten, dass ge-
genüber dem Sprechen viel stärker normiert ist. Solche Normierung hat bei-
spielweise den Vorteil, dass sich die Einwohner aus verschiedenen Regio-
nen des Landes, wo es unterschiedliche Mundarten existieren, sowie auch 
Ausländer schriftlich leichter verständigen können als mündlich. Kenn-
zeichen der Normeinhaltung sind unter anderem syntaktisch vollständi-
ge Sätze, die differenzierte Nutzung der 6 Tempora (beim Sprechen wer-
den fast ausschließlich Präsens und Perfekt verwendet) sowie bestimmte 
Wortwahlen. Man soll unbedingt auch erwähnen, dass die Kommunikation 
via e-mail es keineswegs sanktioniert, sondern eher kultiviert wird, dass die 
geschriebenen Botschaften nicht der schriftsprachlichen Norm gehorchen.

Die Wissenschaftler beschreiben das Schreiben und das Sprechen als 
unterschiedliche Kommunikationsmedien mit unterschiedlichen Eigen-
schaften, Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen, aber die meisten von 
ihnen meinen, dass das Schreiben wegen des Konservencharakters seiner 
Produkte in der Regel nicht die zeitliche und räumliche Kopräsenz der 
Kommunikationsteilnehmer erfordert.

Die Analyse der wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass sehr große 
Aufmerksamkeit der Linguisten und Pädagogen den didaktischen Aspek-
ten des Schreibens geschenkt ist. So werden im Handbuch «Didaktik der 
deutschen Sprache» acht verschiedene Aspekte im Bereich des Schreibens 
thematisiert: Geschichte der Didaktik des Textschreibens, Entwicklung 
schriftlich-konzeptueller Fähigkeiten in den ein- und mehrsprachigen 
Kontext, Formen schriftlicher Texte, Modelle des Schreibprozesses, Stil 
und Stilistik, Schreiben und neue Medien und Schreibschwierigkeiten 
[1, 171–270]. Aber die Zentralfrage der Didaktik ist die Entwicklung der 
Schreibfähigkeiten als Erwerbsperspektive. Dieses Thema ist Objekt der 
Forschung von vielen Wissenschaftlern, die den Prozess der Entwicklung 
der Schreibfähigkeiten als verschiedene Modelle dargestellt haben (C. Be-
reiter in den Fokus der Aufmerksamkeit, M. Becker-Mrotzek geht von 
einzelnen Dimensionen des Schreibens, G. August und P. Faigel als nicht 
linearer Prozess einer stetigen Zunahme von Fähigkeit, der vom Lernalter 
abhängig ist).
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Die neuesten Forschungen zu Schreibstrategien haben U. Pospiech, 
U. Fix, G. Breuer, K. Schindler u.a. E. Grieshammer, F. Liebetanz und E. Pe-
ters nennen die fünf vollkommenen Strategien des Schreibens: Spontaner 
Drauflosschreiber (Strukturschaffer); Planer (Strukturfolger); Remixer 
(Mehrversionenschreiber); Redakteur und Puzzler und arbeiten Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Schreibstrategie heraus, für welche Schreibsitua-
tion sie am besten taugt und welche Schreibtechniken dazu passen.

So behandeln die kanadischen KognitionspsychologInnen C. Berei-
ter und M. Scardamalia (1987) in ihrem Knowledgetransforming-Modell 
Schreiben als eine Aufgabe, die bei der Entwicklung von Fähigkeiten der 
Schreibenden kompletter wird. Nach Auffassung dieser Gelehrten werden 
in der ersten Stufe, beim Knowledge-Telling, von der Schreibenden bereits 
bekannte Inhalte und Textmuster abgerufen und wiedergegeben, in der 
zweiten Stufe werden sie nicht nur abgerufen, sondern auch verknüpft und 
weiterentwickelt. 

Die von dem amerikanischen Psychologen R. Kellogg (2008) hinzuge-
fügte dritte Stufe (Knowledge-Crafting) zeichnet sich durch die weitere 
Schreibkompetenzentwicklung (Schreibende können beim Schreibprozess 
die Ziele des Schreibens bzw. den Inhalt des bisherigen Textes und die Le-
serInnenperspektive, d.h. Interpretationsweise reflektieren) und erklärt, 
warum Studierende Schwierigkeiten haben können: laut R. Kellogger 
reicht man die dritte Stufe nach ungefähr 20 Jahren Schreiberfahrung, also 
wichtig ist nicht nur die Schreiberfahrung selbst, sondern auch das Lebens-
alter und die damit verbundene Gehirnreifung.

Die Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Schreibkompetenz kön-
nen außerdem entstehen, weil Studierende überfordert sind, wenn sie meh-
rere Abforderungen beim Schreiben gleichzeitig bewältigen wollen. Daher 
ist die Schlussfolgerung über die Notwendigkeit Studierende anzuleiten, 
die komplexen Schreibprozesse in kleinere zu zerlegen. 

Bei der Lösung des Problems der Schreibkompetenzentwicklung sind 
moderne Schreibkompetenzmodelle zu beachten. Sie helfen vor allem zu 
verstehen, was eigentlich die Schreibkompetenz (der Studierenden) ist 
und wie man sie entwickeln kann. So gehören laut E. Grieshammer [6] zu 
den Haupteigenschaften (Können, Kenntnissen u.a.m.), die kompetente 
Schreibende ausmachen, folgende: den Schreibprozess bewusst zu steu-
ern und verschiedene Schreibstrategien adäquat einzusetzen; innere und 
äußere Einflussfaktoren des Schreibens umzugehen; verschiedene Funktio-
nen des Schreibens zu kennen und sie angemessen einzusetzen; den Text 
hinsichtlich gesetzter Ziele zu gestalten. Außerdem können kompetente 
SchreibendeTexte rezipieren, Diskurse wahrnehmen, die angeeigneten 
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Wissen mit Erfahrungen verknüpfen. Nach Auffassungen von C. Bereiter 
(1980) beherrschen kompetente Schreibende verschiedene Textsorten; 
sie sind in der Lage ihre Texte in Hinsicht auf antizipierte LeserInnen zu 
überprüfen und auf inhaltlicher wie formaler Ebene adäquat zu gestalten, 
das Schreiben als Mittel zu nutzen, um sich Wissen anzueignen. In einigen 
Schreibkompetenzmodellen (Kruse &Chitez (2012)) wird die Besonder-
heit des wissenschaftlichen Schreibens betont, dass man als eine integra-
tive Tätigkeit behandelt, für die das gleichzeitige Erlernen der Leistungen 
wissenschaftlichen Denkens, Kommunizierens und Forschens kennzeich-
nend ist.

Die Teilbereiche der wissenschaftlichen Schreibkompetenzsind laut 
Kruse & Chitez Wissen (Fachwissen und fachspezifische Forschungs-
methoden); Prozess (metakognitive Kompetenzen der Studierenden zur 
Steuerung der Prozesse); Kommunikation (Kenntnisse der Regeln kolla-
borativer Wissensproduktion, des Zitierens bzw. der Autorenrollen und 
Diskursgemeinschaften); Genres (Kenntnisse der Textgenres des Studi-
ums und ihrer Spezifika) und Sprache (Kenntnisse der schriftsprachlichen 
Normen und wissenschafts- und fachsprachlichen Grundlagen).

Laut Beaufort (2007) gehören dem Schreibkompetenzmodell die 
Kompetenzen Fachwissen, rhetorisches Wissen, Genrewissen (Textsor-
tenwissen), Schreibprozesswissen und Kenntnis der Diskursgemeinschaft 
(Kenntnis der Kommunikationsziele innerhalb einer Fachgemeinschaft) 
an, dabei durchdringt das Wissen um die Diskursgemeinschaft alle ande-
ren Kompetenzbereiche.

Das Schreiben hat im Fremdsprachenunterricht auch eine große Be-
deutung, aber seine Rolle hat sich methodisch mehrfach verändert. Die 
Analyse der methodischen Literatur zeigt, dass dem Schreiben fast immer 
eine geringe Bedeutung beigemessen wurde. In der modernen Informati-
ons- und Kommunikationsgesellschaft wird aber das Schreiben als die zen-
trale Schlüsselkompetenz betrachtet. Deshalb ist das Problem des Schrei-
bens und der Schreibkompetenz sehr aktuell für Didaktik des Fremdspra-
chenunterrichts.

3. Stärken und Schwächen erkennen oder: Sensibilisierung 
für das eigene Schreibverhalten

Wir wissen schon, dass die kulturelle Geprägtheit des Schreibens in 
der Fachdiskussion nicht mehr infrage gestellt wird. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die Zusammenhänge zwischen der eigenen Schreibtradition und 
-kultur und dem Schreiben in der FS auch den Lernenden bekannt und – 
als mögliche Barriere auf dem Weg, in der FS erfolgreich zu schreiben – 
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bewusst ist. Aus diesem Grund ist das Kennenlernen der Schwächen und 
Stärken beim Schreiben in der FS aus beiden Perspektiven sehr wichtig: 
Aus der Sicht der Lehrenden, um die Lernenden gezielt fördern zu können, 
und aus der Sicht der Lernenden, um selbst erkennen zu können, wo und 
warum sie Unterstützung brauchen und wie bestimmte Fehler vermieden 
werden können.

Um gezielter auf die Stärken, Schwächen, Vorerfahrungen und Schreib-
gewohnheiten der Lernenden eingehen zu können, aber auch um diese für 
ihre eigenen Stärken und Schwächen zu sensibilisieren, können Fragen-
kataloge zusammengestellt werden, die den Lernenden als Anleitung bzw. 
Leitfaden zum Erstellen des eigenen «Schreibprofils» präsentiert werden. 
Diese Art der schriftlichen Befragung von Kursteilnehmerinnen hat sich in 
verschiedenen Einrichtungen zur Schreibförderung als effektiv erwiesen. 

Der umfangreiche Fragenkatalog ist in fünf Abschnitte eingeteilt- 
entsprechend den fünf häufigsten Störungsformen. D. h. die Fragen des 
jeweiligen Abschnitts beziehen sich jeweils auf eine bestimmte Störung:

• Konzeptbildungsprobleme bei frühzeitigem Starten;
• Probleme beim Zusammenfassen;
• Unstimmige Konzepte, verbunden mit spätem Starten;
• Probleme mit dem inneren Adressaten;
• Der nicht verfügbare Adressat.
Exemplarisch und als Anregung kann man einen Fragebogen vorstellen. 
Er besteht aus insgesamt 20 Fragen zu Schreibgewohnheiten/-verhal-

ten (9 Fragen), Schreibprozess sowie Stärken und Schwächen (7 Fragen), 
gewünschter Schreibförderung (1 Frage), zu Lesegewohnheiten (2 Fragen) 
und zur Erwartungshaltung zum Seminar/ Kurs (1 Frage):

Mein Schreibprofil
Stellen Sie sich die folgenden Fragen und versuchen Sie, die Antworten in 

einer Beschreibung Ihres eigenen Schreibprofils zu formulieren:
Schreibe ich gerne?
Was habe ich bisher geschrieben?
Worüber schreibe ich?
Habe ich Lieblingstextsorten (z. B. Brief, Tagebuch, Gedichte ...)?
Wo schreibe ich gerne? Wie sieht mein bevorzugter Schreibort aus?
Wie oft schreibe ich? Schreibe ich regelmäßig?
Lese ich meine Texte jemandem vor? Wem?
Überarbeite ich meine Texte?
Meine Stärken und Schwächen beim Schreiben:
Finde ich schnell eine Schreibidee?
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Fällt es mir leicht, mit dem Schreiben zu beginnen?
Plane ich mein Schreiben, oder schreibe ich eher assoziativ?
Habe ich kreative Schreibideen?
Gefällt es mir, mit Sprache zu spielen?
Irritieren mich manchmal Gedanken an Grammatik oder Rechtsch-

reibung?
Fallen mir immer die richtigen Wörter ein?
In welchen Bereichen wünsche ich mir eine gezielte «Schreibförde-

rung»?
Lesegewohnheiten:
Was lese ich gerne, welche Texte bevorzuge ich?
Welche Autorinnen mag ich gerne?
Was erwarte ich von diesem Seminar?

Zusammenfassung. Es gibt keine eindeutige Erklärung des Begriffs 
«Kultur» in der wissenschaftlichen Literatur. Aber im Fremdsprachenun-
terricht ist es notwendig die Traditionen, Sitte und Bräuche zu berück-
sichtigen. Die oben aufgeführte Tabelle zeigt uns wie die Kultur auch den 
Schreibprozess beeinflussen kann. Das Schreibprofil kann den Lernenden 
helfen ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen um weiter an 
diesen Problemen erfolgreich zu arbeiten.
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кандидат фiлологiчних наук, доцент 

Basic Translation Theories

Дисциплiна: Теорiя i практика перекладу.

Вид лекцiї: тематична (комплексна).

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: ознайомити студентiв з основними теорiями перекла-

ду та кореляцiями мiж видами i методами перекладу; пiдготувати сту-
дентiв до самостiйного опрацювання перекладознавчих питань.

Розвиваючi: формувати пiзнавальну активнiсть студентiв, навички 
перекладацького аналiзу тексту.

Виховнi: розвивати науковий та загальний свiтогляд, виховувати 
iнтерес до української та англiйської мови, iсторiї та культури.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: стилiстика, лекси-
кологiя, практика усного та писемного мовлення англiйської мови, 
теоретична i практична граматика англiйської мови, лiнгвокраїнознав-
ство.

Основнi поняття: source language SL, target language TL, process of 
translation, bilingual communication, transformational approach, denota-
tive approach, communicational approach, Skopos theory, morphological 
equivalencies, lexical equivalencies, syntactic equivalencies, denotatum, 
concept, thesaurus, language thesaurus, subject thesaurus, extralinguistic 
information, purpose, skopos.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя.

План лекцiї

1. Transformational approach.
2. Denotative approach.
3. Communicational approach.
4. Skopos theory.

Рекомендована лiтература

1. Мiрам Г.Е. Основи перекладу. Курс лекцiй з теорiї та практики пе-
рекладу / Мiрам Г.Е., Дейнеко В.В., Тарануха Л.А., Грищенко М.В., 
Гон О.М. Київ: Ельга, Нiка–Центр. 2002. С. 44–48.
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2. Vermeer, H. Skopos and commission in translational action // The 
Translation studies reader [edited by Lawrence Venuti]. NewYork: 
Routledge. 2000. P. 220–232. 

Текст лекцiї

Roughly, the human translation theories may be divided into three 
main groups which quite conventionally may be called transformational 
approach, denotative approach, and communicational approach [Мiрам, 
с. 44].

The transformational theories consist of many varieties which may 
have different names but they all have one common feature: the process of 
translation is regarded as transformation.

According to the transformational approach translation is viewed as 
the transformation of objects and structures of the source language into 
those of the target.

According to this interpretation a transformation starts at the syntac-
tic level when there is a change, i.e. when we alter, say, the word order 
during translation. Substitutions at other levels are regarded as equivalen-
cies, for instance, when we substitute words of the target language for those 
of the source, this is considered as an equivalence.

In the transformational approach we shall distinguish three levels of 
substitutions: morphological equivalencies, lexical equivalencies, and syn-
tactic equivalencies and/or transformations.

In the process of translation:
♦ at the morphological level morphemes (both word-building and 

word-changing) of the target language are substituted for those of the 
source;

♦ at the lexical level words and word combinations of the target lan-
guage are substituted for those of the source;

♦ at the syntactic level syntactic structures of the target language 
are substituted for those of the source.

This kind of transformation is especially frequent when translation in-
volves an analytical and a synthetic language, e. g. English and Ukrainian. 
From the above you may conclude that according to the transformational 
approach translation is a set of multi-level replacements of a text in one lan-
guage by a text in another governed by specific transformation rules.

However, the transformational approach is insufficient when the original 
text corresponds to one indivisible concept which is rendered by the translator 
as a text in another language also corresponding to the relevant indivisible 
concept. For instance, the translation of almost any piece of poetry can-
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not be explained by simple substitution of target language words and word 
combinations for those of source language. This kind of transformation is 
especially frequent when translation involves an analytical and a synthetic 
language, e. g. English and Ukrainian.

According to denotative approach the process of translation is not just 
mere substitution but consists of the following mental operations:

– translator reads (hears) a message in the source language;
– translator finds a denotatum and concept that correspond to this 

message;
– translator formulates a message in the target language relevant to 

the above denotatum and concept. So links btw the forms of different lan-
guages are established via conceptual equivalents

It should be noted that, according to this approach during translation 
we deal with similar word forms of the matching languages and concepts 
deduced from these forms, however, as opposed to the transformational 
approach, the relationship between the source and target word forms is occa-
sional rather than regular.

To illustrate this difference let us consider the following two examples:
(1) The sea is warm tonight – Сьогоднi ввечерi море тепле.
(2) Staff only – Службове примiщення.
In the first instance the equivalencies are regular and the concept, per-

taining to the whole sentence may be divided into those relating to its individ-
ual components (words and word combinations): sea – море, tonight – сьо-
годнi ввечерi, is warm – тепле.

In the second instance, however, equivalence between the original sen-
tence and its translation is occasional (i.e. worth only for this case) and the 
concept, pertaining to the whole sentence cannot be divided into individual 
components.

The indivisible nature of the concept pertaining to the second example 
may be proved by literal translation of both source and target sentences – 
Тiльки персонал and Service room. Service – Тiльки or room – персонал are 
hardly regular equivalencies (i.e. equivalencies applicable to other transla-
tion instances).

The communicational theory of translation was suggested by Otto 
Kade and is based on the notions of communication and thesaurus, it is 
about matching of thesauruses. 

Thesaurus is a reference work that lists words grouped together ac-
cording to similarity of meaning (containing synonyms and sometimes an-
tonyms), in contrast to a dictionary, which provides definitions for words, 
and generally lists them in alphabetical order. The main purpose of such 
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reference works is for users «to find the word, or words, by which [an] idea 
may be most fitly and aptly expressed», Peter Mark Roget, author of Ro-
get’s Thesaurus.

Translation will be successful if the translator knows the user’s lan-
guage and the subject matter of the translation.

We shall distinguish between two kinds of thesauruses in verbal com-
munication: language thesaurus and subject thesaurus.

Language thesaurus is a system of our knowledge about the language 
which we use to formulate a message, whereas subject thesaurus is a sys tem 
of our knowledge about the content of the message.

Thus, in order to communicate, the message sender formulates the men-
tal content of his or her message using subject thesaurus, encodes it using 
the verbal forms of language thesaurus, and conveys it to the message reci-
pient, who decodes the message also using language thesaurus and inter-
prets the message using subject thesaurus as well. This is a simple descrip-
tion of monolingual communication.

It is very important to understand that the thesauruses of message 
sender and recipient may be different to a greater or lesser degree, and that 
is why we sometimes do not understand each other even when we think we 
are speaking one and the same language.

So, in regular communication there are two actors, sender and re-
cipient, and each of them uses two thesauruses (Although they use the 
same language their underlying knowledge bases may differ).

In special bilingual communication (i.e. translation), we have three ac-
tors: sender, recipient, and intermediary (translator).

The translator has two language thesauruses (source and target one) 
and performs two functions: decodes the source message and encodes the 
target one to be received by the recipient (end user of the transla tion).

O. Kade’s communicational theory of translation describes the process 
of translation as an act of special bilingual communication in which the trans-
lator acts as a special communication intermediary, making it possible to un-
derstand a message sent in a different language.

According to communicational approach translation is a message sent 
by a translator to a particular user and the adequacy of translation depends 
on similarity of their background information rather than only on linguistic 
correctness.

Let the original message expressed by a native speaker of English (en-
coded using the English language as a code to convey the mental con tent 
of the message) be:

e.g. Several new schools appeared in the area.
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Let us assume then that the message sender, being a fisherman and 
using relevant subject thesaurus, by schools meant large number of fish 
swimming together rather than institutions for educating children, and the 
correct translation then had to be:

У районi з’явились новi косяки риби
whereas the translator who presumably did not have relevant informa-

tion in his subject thesaurus translated schools as institutions for educating 
children:

У районi з’явились новi школи,
which naturally lead to misunderstanding (miscommunication).
The above example shows a case of miscommunication based on the 

insufficiency of extralinguistic information. However, there are also cases 
of miscommunication caused by the insufficiency of linguistic informa tion.

This example is, of course, an exaggeration, but it clearly illustrates a 
dividing line between linguistic and extralinguistic information in trans-
lation as visualized by the communicational approach to translation.

Thus, the communicational approach to translation, though saying 
 little about translation as such, highlights a very important aspect of trans-
lation.

According to communicational approach translation is a message sent 
by a translator to a particular user and the adequacy of translation depends 
on similarity of their background information rather than only on linguistic 
correctness [Мiрам, с. 45].

According to the «theory of translation equivalence level (TEL)» de-
veloped by V. Komissarov the translation process fluctuates passing from 
formal inter-language transformations to the domain of conceptual inter-
relations.

V. Komissarov’s approach seems to be a realistic interpretation of the 
translation process, however, this approach fails to demonstrate when and 
why one translation equivalence level becomes no longer ap propriate and 
why, to get a correct translation, you have to pass to a higher TEL.

Ideas similar to TEL are expressed by Y. Retsker who maintains that 
any two languages are related by «regular» correspondences (words, 
word-building patterns, syntactical structures) and «irregular» ones. The 
irregular correspondences cannot be formally represented and only the 
translator’s knowledge and intuition can help to find the matching formal 
expression in the target language for a concept expressed in the source lan-
guage.

According to J. Firth, in order to bridge languages in the process of 
translation, one must use the whole complex of linguistic and extralinguis-
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tic information rather than limit oneself to purely linguistic objects and 
structures.

J. Catford, similar to V. Komissarov and J. Firth, interprets transla tion 
as a multi-level process. He distinguishes between «total» and «re stricted» 
translation – in «total» translation all levels of the source text are replaced 
by those of the target text, whereas in «restricted» transla tion the substi-
tution occurs at only one level.

According to J. Catford a certain set of translation tools characteris tic 
of a certain level constitutes a rank of translation and a translation per-
formed using that or another set of tools is called rank bound. We have 
borrowed this terminology and call the theories that divide the transla-
tion process into different levels theories with translation ranking [Мiрам, 
с. 50].

Generally speaking, all theories of human translation discussed above 
try to explain the process of translation to a degree of precision required for 
practical application, but no explanation is complete so far.

The transformational approach quite convincingly suggests that in 
any language there are certain regular syntactic, morphological, and word- 
building structures which may be successfully matched with their analo-
gies in another language during translation.

Besides, you may observe evident similarity between the transforma-
tional approach and primary translation ranks within theories suggesting 
the ranking of translation (Komissarov, Retsker, Catford and others).

As you will note later, the transformational approach forms the basis 
of machine translation design – almost any machine translation system 
uses the principle of matching forms of the languages involved in trans-
lation. The difference is only in the forms that are matched and the rules of 
matching.

The denotative approach treats different languages as closed sys tems 
with specific relationships between formal and conceptual as pects; hence 
in the process of translation links between the forms of different languages 
are established via conceptual equivalence.

This is also true, especially in such cases where language expressions 
correspond to unique indivisible concepts. Here one can also observe si-
milarity with higher ranks within the theories suggesting the ranking of 
translation.

The communicational approach highlights a very important aspect 
of translation – the matching of thesauruses. Translation may achieve its 
ultimate target of rendering a piece of information only if the translator 
knows the users’ language and the subject matter of the translation well 
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enough (i.e. if the translator’s language and subject thesauruses are suffi-
ciently complete). This may seem self-evident, but should always be kept 
in mind, because all translation mistakes result from the insufficiencies of 
the thesauruses

Moreover, wholly complete thesauruses are the ideal case. No trans-
lator knows the source and target languages equally well (even a native 
speaker of both) and even if he or she does, it is still virtually impossible to 
know everything about any possible subject matter related to the transla-
tion.

So, what you can do in translation is either match individual words and 
combinations of the two languages directly (transformational approach), 
or understand the content of the source message and render it using the 
formal means of the target language (denotative approach) with due regard 
of the translation recipient and background information (communicational 
approach).

The hierarchy of these methods may be different depending on the type 
of translation. Approach priorities depending on the type of trans lation are 
given in Table below

Choice of translation methods

Type of translation Translation method
Oral Consecutive Denotative, communicational
Oral Simultaneous Transformational, communicational
Written (general and technical) Transformational
Written (fiction and poetry) Denotative

Thus, in oral consecutive translation priority is given to denotative 
method, because a translator is first listening to the speaker and only af-
ter some time formulates the translation, which is very seldom a structural 
copy of the source speech.

In simultaneous translation as opposed to consecutive priority is given 
to direct transformations since a simultaneous interpreter simply has no 
time for conceptual analysis.

In written translation, when you seem to have time for everything,  
priority is also given to simple transformations (perhaps, with exception 
of poetic translation). This is no contradiction, just the path of least resis-
tance in action – it is not worthwhile to resort to complex methods unless 
simple ones fail.

It should be born in mind, however, that in any translation we observe 
a combination of different methods [Мiрам, с. 53].
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Speaking about translation theories we can’t but mention Skopos 
theory. 

Skopos theory takes seriously factors which have always been stressed 
in action theory, and which were brought into sharp relief with the gro-
wing need in the latter half of the twentieth century for the translation 
of non-literary text types (commercial translation; scientific and technical 
translation). Translation is viewed not as a process of transcoding, but as 
a specific form of human action which is determined by its purpose. The 
word skopós, derived from Greek, is used as a technical term for the pur-
pose, aim, goal or objective of a translation.

Skopos must be defined before translation can begin; in highlighting 
skopos, the theory adopts a prospective attitude to translation, as opposed 
to the retrospective attitude adopted in theories which focus on prescrip-
tions derived from the source text. This prospective view is reflected in 
the following definition: ‘To translate means to produce a text in a target 
setting for a target purpose and target addressees in target circumstances’ 
[Vermeer, p. 220]. Vermee postulates that, as a general rule, it must be the 
intended purpose of the target text that determines translation methods 
and strategies. 

From this postulate, he derives the skopos rule: Human action (and 
its subcategory: translation) is determined by its purpose (skopos), and is 
therefore a function of its purpose. Two further general rules are postula-
ted: the coherence rule and the fidelity rule.

The coherence rule stipulates that the target text must be sufficiently 
coherent to allow the intended users to comprehend it, given their assumed 
background knowledge and situational circumstances. The starting point 
for a translation is a text, written in the source language, which is part of a 
world continuum. This text has to be translated into a target language in 
such a way that it becomes part of a world continuum that can be inter-
preted by the recipients as coherent with their situation [Vermeer, p. 220]. 
The fidelity rule concerns intertextual coherence between the text that is 
the outcome of the translation action and the source text, and stipulates 
that some relationship must remain between the two once the overriding 
principle of skopos and the rule of (intratextual) coherence have been sa-
tisfied. One practical consequence of this theory is a reconceptualization 
of the status of the source text. It is up to the translator as the expert to 
decide what role a source text is to play in the translation action. The deci-
sive factor is the precisely specified skopos, and the source text is just one 
constituent of the commission given to the translator. The skopos must be 
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decided separately in each specific case. It may be adaptation to the target 
culture, but it may also be to acquaint the reader with the source culture. 
Fidelity to the source text is thus one possible or legitimate skopos. Skopos 
theory should not, therefore, be understood as promoting (extremely) free 
translation in all, or even a majority of cases. The important point is that no 
source text has only one correct or preferred translation and, consequent-
ly, every translation commission should explicitly or implicitly contain a 
statement of skopos. The skopos for the target text need not be identical 
with that attributed to the source text; but unless the skopos for the target 
text is specified, translation cannot, properly speaking, be carried out at all.

Practical usage of skopos theory. In German we normally come 
across two terms that belong to the same concept. One term is of Latin ori-
gin and typical of communication between experts, the other one has Ger-
manic roots and is part of everyday language. Let us illustrate this situation 
by giving an example: Whereas the German professional (doctor) would 
use the term Appendizitis, in the communication between non-professionals 
the word Blinddarmentzündung would be preferred. When translating from 
Portuguese (or from other Romance languages) into German, it is evident 
that the option for either the Latin (or Greek) term or the Germanic term is 
by no means arbitrary and depends basically on the «skopos» of the trans-
lation. If the text to be translated addresses a general audience, it would 
be correct to use the term of German origin, whereas in a translation for 
professionals the erudite term of Latin origin would be adequate. Although 
the question of synonymy seems evident, it is a matter of fact that words 
and their use undergo constant evolution, which may result in additional 
problems for the translation. As it happened in economics, for example, the 
dissemination of medicine enriched everyday language with terms that be-
fore had been used exclusively by professionals, whereas, at the same time, 
other German words fell into disuse and sound antiquated while they are 
still used in the area of medicine. Apart from that, everyday language also 
‘absorbed’ disease terms which relate to currently discovered diseases and 
new ways of treatment. Due to all of these reasons, the translation of medi-
cal terms may present a translation problem.

Conclusion. Summing up this short overview of theoretical treatments 
of transla tion we would again like to draw your attention to the general 
conclusion that any theory recognizes these three basic components of 
translation, and different approaches differ only in the accents placed on 
this or that component. So, the basic components are:
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Meaning of a word or word combination in the source language (con-
cept or concepts corresponding to this word or word combination in the 
minds of the source language speakers).

Equivalence of this meaning expressed in a word or word combina tion 
of the target language (concept or concepts corresponding to this word or 
word combination in the minds of the target language speakers).

Extralinguistic information pertaining to the original meaning and/or 
its conceptual equivalent after the translation.

The purpose, the scopos, is the decisive factor in translation. This must 
be determined above all other things, and it determines the structure of the 
translation. So, one and the same text may be translated in different ways, 
according to the commission for different addressees.
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Н. I. Дворницька,
кандидат фiлологiчних наук, доцент

Лiнгвiстична концепцiя 
В. фон Гумбольдта

Дисциплiна: загальне мовознавство.

Вид лекцiї: тематична.

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: ознайомити студентiв з основними особливостями кон-

цепцiї В. фон Гумбольдта як лiнгвофiлософської теорiї в аспектi вирi-
шення проблеми сутi мови, її походження, функцiонування, структур-
но-системних зв’язкiв.

Розвиваючi: розвивати у студентiв глибокий, рiзноаспектний по-
гляд на науковi проблеми, вмiння проводити паралелi на фонi рiзних 
лiнгвофiлософських концепцiй, диференцiювати науковi погляди в 
процесi вирiшення єдиної наукової проблеми, зокрема сутi, походжен-
ня, функцiонування, розвитку мовних систем, зокрема на прикладi 
концепцiї гумбольдiанства.

Виховнi: виховувати щиру зацiкавленiсть у процесi визначення та 
вирiшення глобальних i конкретних наукових проблем.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: вступ до мовознав-
ства, фiлософiя мови, iсторiя лiнгвiстичних учень.

Основнi поняття: основнi концепцiї про суть та походження мови, 
духовний пiдхiд до вивчення мови, система та структура мови, система 
мовних антиномiй, мова та мислення, синхронiя та дiахронiя, парадиг-
матичнi та синтагматичнi вiдношення, мова та мовлення; теорiї та нау-
ковi дисциплiни, породженi iдеями гумбольдiанства.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя.

План лекцiї

1. Передумови виникнення наукової концепцiї В. фон Гумбольдта.
2. Основнi лiнгвофiлософськi аспекти концепцiї гумбольдiанства.
3. Система антиномiй.
4. Вплив наукової концепцiї В. фон Гумбольдта на розвиток основ-

них напрямкiв та шкiл мовознавства.
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Текст лекцiї

1. Передумови виникнення наукової концепцiї В. фон Гумбольдта
У XIX ст. разом iз порiвняльно-iсторичними дослiдженнями йшов 

процес розвитку фiлософiї мови, пов’язаний з iменами I. Гердера, 
А. Шлегеля, В. фон Гумбольдта, А. Шлейхера, О.О. Потебнi та iнших 
учених. У своїх роботах вони намагалися з’ясувати принципи еволюцiй-
ного розвитку мови, виявити спiввiдношення мови та мислення, зро-
зумiти природу мови i, зрештою, створити загальну теорiю мови.

Особливе мiсце в цьому ряду займає В. фон Гумбольдт.
Вiльгельм фон Гумбольдт (1767–1835) народився в старовин-

нiй дворянськiй сiм’ї. У 1878 р. вiн вступає в унiверситет у Франк-
фуртi-на-Одерi, де вивчає юриспруденцiю. Через рiк переходить в 
Геттингенський унiверситет. Багато вчиться самостiйно. Вiн здобув 
широку освiту, яка сприяла його багатограннiй дiяльностi.

Полiтика i дипломатiя, мовознавство, теорiя лiтератури, фiло-
софiя, державне право – ось основне коло його наукових, творчих i 
життєвих iнтересiв. 

Близькими друзями Гумбольдта були Ф. Шилер та I. Гете. Дер-
жавна дiяльнiсть Гумбольдта продовжувалася з 1801 по 1819 р. У 
1808–1810 рр. вiн отримує пост мiнiстра вiросповiдання та народної 
освiти i створює в цей час новий центр нiмецької науки – Берлiнський 
унiверситет, сприяє реорганiзацiї середньої та вищої школи. 

Першi мовознавчi роботи Гумбольдта були присвяченi дослiджен-
ню баскської мови, потiм вiн вивчає походження i спорiдненiсть євро-
пейських мов. Лiнгвiстичнi iнтереси Гумбольдта розширюються, коли 
його брат Олександр, знаменитий природодослiдник та географ, забез-
печив його матерiалами з мов американських iндiанцiв.

Мовнi пiзнання Гумбольдта охоплювали європейськi, баскську, ки-
тайську, малайсько-полiнезiйську та iндiанськi мови Америки, санскрит, 
давньоєгипетську, японську та iншi мови свiту, що забезпечувало йому 
надзвичайну широту лiнгвiстичного свiтогляду i давало надiйну осно-
ву для загальнотеоретичних концепцiй.

У лiнгвiстичнiй концепцiї Гумбольдта особливо важливе значення 
мають роботи «Про рiзноманiтнiсть структур людської мови» та тео-
ретичний вступ до тритомної працi «Про мову кавi на островi Ява», 
що займає цiлий том пiд назвою «Про вiдмiнностi будови людських 
мов та їх вплив на духовний розвиток людського роду». У цих роботах 
Гумбольдт якнайповнiше висловлює свою концепцiю онтологiї мови, 
спираючись на iсторико-фiлософськi погляди I. Канта, Ф. Шиллера, 
Ф. Шеллiнга, Г. Гегеля.
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2. Основнi лiнгвофiлософськi аспекти концепцiї гумбольдiанства
Центральним у лiнгвiстичнiй концепцiї Гумбольдта є питання про 

дух, духовне начало, формою вираження якого є мова. Для пояснення 
самобутностi духовної культури рiзних народiв, розмаїття мов вiн 
використовує концепцiю Гегеля та Шеллiнга, концепцiю всесвiтньої 
iсторiї як результату дiяльностi духу. Гумбольдт вважає, що мово-
знавство не вирiшить жодної проблеми, якщо воно не пiднiметься до 
розумiння мови як дiяльностi духу. Дух, духовна сила, духовнi особли-
востi народiв породжують i все рiзноманiття конкретних мов. Iдея духу 
виступає у Гумбольдта як якийсь початковий принцип, iнварiантна ка-
тегорiя, рушiйна сила, що поширює свою дiю i на мову.

Виходячи iз загальної iдеї людського духу, Гумбольдт вважає, що 
формою його (духу)виразу є мова народу. «Не намагаючись визначити 
прiоритет того або iншого, – пише вiн, – ми повиннi бачити в духовнiй 
силi народу реальний визначальний принцип i дiйсну пiдставу вiдмiн-
ностi мов, оскiльки тiльки духовна сила народу є життєвим i самостiй-
ним явищем, а мова залежить вiд неї» [13, с. 89].

На думку Гумбольдта, духовна своєрiднiсть народу i будова його 
мови надзвичайно глибоко взаємопов’язанi: «Мова є немов би зов-
нiшнiй прояв духу народу; мова народу є його дух, i дух народу є його 
мова – важко собi уявити що-небудь бiльш тотожне. Яким чином вони 
зливаються в єдине i недоступне нашому розумiнню джерело, залиша-
ється для нас нез’ясовним» [13, с. 88]. 

Еволюцiйна теорiя мови i людства виступає тут як єдиний твор-
чо-духовний i мовотворчий процес. На думку Гумбольдта, «мова є без-
перервною дiяльнiстю духу»; «Визначення мови як дiяльностi духу, – 
вiдзначає вiн, – є правильним i адекватним вже тому, що буття духу 
може мислитися тiльки в дiяльностi» [13, с. 91]. Розумiння мови як 
дiяльностi було новим кроком в теорiї мови. 

В еволюцiйнiй теорiї Гумбольдта мова розвивається стихiйно 
i природно, як природний органiзм. Розвиток системи мови не зале-
жить вiд свiдомої дiяльностi людей. 

Мовотворчий процес є стихiйною масовою дiяльнiстю безлiчi по-
колiнь, рух у мовi є прояв творчого начала у дусi народу, воно не пов’я-
зане безпосередньо з розвитком знань. 

Кристалiзацiя попередньої мовотворчої дiяльностi, накопичення 
її результатiв формують i удосконалюють структуру мови, стихiйним 
чином переломлюючи в мовнiй тканинi особливостi нацiональної са-
мосвiдомостi i свiтосприйняття на кожному iсторичному етапi розвит-
ку народу, нацiї. В результатi нескiнченної серiї перетворень i нарощу-
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вань мова збагачується змiстом, удосконалюється в будовi, розвиває 
свої функцiї. 

Розвиваючись за законами духу, мова за Гумбольдтом є своєрiдним 
«промiжним свiтом», що знаходиться мiж народом i оточуючою його 
дiйснiстю, визначаючи собою особливостi свiтогляду народу, його 
психiчний склад, склад думок, фiлософiю, науку, мистецтво i лiтера-
туру.

Гумбольдт пiдкреслює виняткову роль мови в становленнi люди-
ни, у формуваннi її свiтогляду, в розвитку суспiльства. На його думку, 
мова зiграла вирiшальну роль в становленнi людини як бiологiчного 
виду i як мислячої соцiальної iстоти.

Гумбольдт указує на тiсний зв’язок мови i мислення: «Мова є ор-
ган, що створює думку. Розумова дiяльнiсть – абсолютно духовна, 
глибоко внутрiшня i така, що проходить безслiдно – за допомогою 
звуку мови матерiалiзується i стає доступною для чуттєвого сприй-
няття. Дiяльнiсть мислення i мови представляє тому нерозривну єд-
нiсть. Через необхiднiсть мислення завжди пов’язане iз звуком мови, 
iнакше воно не досягає ясностi i уявлення не може перетворитися у 
поняття» [13, с. 96]. Мова та мислення – нерозривна єднiсть, але ма-
ють незнищенне протирiччя, оскiльки при означеннi поняття звуком 
поєднуються двi речi, якi нiколи не можуть абсолютно перейти одна 
в одну. У генетичному планi мова i мислення виникають одночасно, 
вони «виникають з недосяжного минулого у повнiй вiдповiдностi один 
одному, їх джерела i первиннi форми залишаються для нас незбагнен-
ною таємницею» [13, с. 97].

Разом з тим, виходячи з концепцiї первинностi духу, Гумбольдт вва-
жав, що поняття, хоч i в неоформленому виглядi, передує слову, яке на-
дає поняттю форму i фiксує його. 

Виходячи з єдностi мови i мислення, в своїх роботах Гумбольдт 
розвиває вчення про форму в мовi, яке є найважливiшою частиною його 
лiнгвiстичної теорiї.

Не дивлячись на те, що мова пов’язана з дiяльнiстю духу, мислен-
ням, вона має свою специфiку i вiдносну самостiйнiсть, стiйкiсть, якi 
суть форма мови. Гумбольдт указує, що постiйне i одноманiтне в дiяль-
ностi духу, узяте у всiй сукупностi своїх одиниць, зв’язкiв i система-
тичностi, складає форму мови (те, що в сучаснiй лiнгвiстицi термiно-
логiзовано як абстрактнi одиницi, значення та категорiї, iнварiанти та 
їх репрезентанти, парадигматичнi та синтагматичнi вiдношення, зв’яз-
ки, парадигми тощо. «Мова є формою i нiчим бiльше, окрiм форми», – 
пiдкреслює вiн [13, с. 107]. 
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Поняття форми мови диференцiюється, в нiй видiляються зов-
нiшня i внутрiшня форми. Зовнiшня форма є зовнiшнiм, матерiальним 
аспектом органiзацiї мови; внутрiшня форма – це органiзацiя психiч-
ної, ментальної субстанцiї. Зовнiшня форма – це звукове оформлення, 
морфологiчна структура, значення; внутрiшня форма – це спосiб з’єд-
нання поняття iз звуком, думки з мовою. Дух народу, окремої люди-
ни спершу об’єктивується у внутрiшнiй формi, а потiм вже виража-
ється за допомогою зовнiшньої форми конкретної мови як духовного 
втiлення iндивiдуально-народного життя. Зовнiшня вiдмiннiсть мов 
виявляється в рiзнiй звуковiй формi рiзних мов, яка створює iндивi-
дуальну форму кожної мови. Звуки голосу допускають безмежну без-
лiч модифiкацiй, але тiльки артикулюючий звук, тобто звук, що вхо-
дить у мовну систему i володiє в нiй певною функцiєю, щось означає. 
Фактично Гумбольдт пiд артикулюючим звуком як функцiональною 
категорiєю розумiє фонему (нагадаємо, що в класичнiй фiлологiї вже 
iснувала iдея фонеми, але у Гумбольдта майже завершене формування 
мовно-фiлософського поняття, що в сучаснiй лiнгвiстицi термiнологi-
зовано як фонема). Внутрiшня форма представляє собою специфiчний 
для даної мови спосiб об’єднання звукової матерiї i психiчного змiсту, 
духу народу; вона фiксує особливостi нацiонального свiтобачення. За 
Гумбольдтом, внутрiшня форма не тiльки органiзує духовну субстан-
цiю, але вiд неї залежить, по сутi, i структура зовнiшньої форми, органi-
зацiя звукового матерiалу. Форма мови предстає у нього структурою, в 
якiй «кожен окремий елемент iснує завдяки iншому», сукупнiстю всiх 
елементiв мови, всiх мовних структур, узятих в системi, тобто моделю-
ючим мовним пристроєм. 

Тим самим Гумбольдт обгрунтовує у фiлософському аспектi iдею 
(що вже iснувала в роботах мовознавцiв-класикiв; зокрема i в основ-
ному – в Граматицi Пор-Рояль) системно-структурного характеру 
мови, зв’язаної певними вiдношеннями (в сучаснiй лiнгвiстицi термi-
нологiзованi як парадигматичнi та синтагматичнi).

В. фон Гумбольдт створив також знакову теорiю мови (iдея якої 
теж певним чином iснувала в класичному мовознавствi). Вiн розгля-
дав мову одночасно i як вiддзеркалення дiйсностi, i як знак. Мова є не 
предметами, а лише сукупнiстю понять про них, «утворюваних розу-
мом слiв». Слово – знак окремого поняття, в ньому завжди є наявною 
єднiсть звуку i поняття. Заявляючи, що звуковий образ слова висту-
пає умовним представником предметiв, вiдносин, психiчних асоцiацiй, 
зв’язкiв з областi зовнiшнього свiту, учений, по сутi, формулює понят-
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тя, що в сучаснiй лiнгвiстицi термiнологiзовано як лексичне, денота-
тивне i коннотативне, значення.

Учений пiдкреслює, що значення слова пояснюється тiєю харак-
терною ознакою предмету, який лiг в основу його найменування i був 
закрiплений мовною практикою, чим формує поняття, яке в сучаснiй 
лiнгвiстицi термiнологiзовано як мотивацiя, мотивоване значення, мо-
тивована основа тощо.

Розглядаючи живi мови, Гумбольдт приходить до висновку, що всi 
люди говорять нiби однiєю мовою i в той же час у кожної людини своя 
мова, тим самим розмежовуючи (продовжуючи розвиток iдеї, що була 
висунута ще в класичному мовознавствi) мову i мовлення як об’єкти 
наукового дослiдження. За Гумбольдтом, перший i справжнiй, iстин-
ний стан мови є живе мовлення, чого нiяк не можна забувати при до-
слiдженнi мов, «якщо ми хочемо увiйти до живої сутi мов» [13, с. 115]. 
Мова дає живо вiдчувати кожнiй людинi, що вона не бiльш як частин-
ка цiлого людства. Разом з тим тiльки в мовленнi iндивiда слова одер-
жують остаточну визначенiсть, мовлення «є кращий засiб досягнення 
об’єктивностi думки» [13, с. 115], з його допомогою люди досягають 
достатнього для їх практичної дiяльностi взаєморозумiння.

Важливою для теоретичного мовознавства виявилася iдея Гум-
больдта про те, що форми всiх мов можуть сходитися в однiй загальнiй, 
єдинiй для всiх формi, якщо враховувати тiльки найзагальнiшi їх риси. 
Це витiкає з вимог мислення, на чому грунтуються в мовах загальнi 
закони, якi, як i вимоги мислення, не залежать вiд вiдмiнних рис на-
родiв i нацiональностей. Нацiональнi вiдмiнностi мають вплив на ре-
алiзацiю в конкретних мовах загальних вимог мислення i мови. Iндивi-
дуальнiсть вживання мовних форм базується на загальностi початко-
вих принципiв. Виходячи з означених положень, Гумбольдт пропонує 
(знову ж таки розвиваючи i поглиблюючи класичну iдею) створити 
унiверсальну граматику, пiднiмаючись вiд конкретних фактiв до все 
бiльш широких узагальнень, маючи також на увазi спiльнiсть логiчних 
передумов рiзних мов.

У своїх роботах В. фон Гумбольдт видозмiнює, удосконалює i роз-
ширює вже прийняту до нього типологiчну класифiкацiю мов (А. Шле-
гель, Ф. Бопп) видiляючи, зокрема, новий (нагадаємо вже прийнятi – 
iзолюючi, аглютинативнi, флективнi) тип – iнкорпоруючi мови (де 
функцiонують слова-символи, що несуть тiльки мiнiмальну iнформа-
цiю без будь-яких морфемних, граматичних, синтаксичних, стилiстич-
них тощо варiацiй). Головна i найвиразнiша вiдмiннiсть мiж мовами 
полягає, на його думку, в тому, як, якою мiрою той або iнший народ 
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вiдображає в своїй мовi дiйснiсть. Нацiональна своєрiднiсть мов вияв-
ляється у специфiчному поєднаннi звукового матерiалу, внутрiшньої 
форми мови i формуючого її духу.

Розглянувши будову мов, Гумбольдт дiлить їх залежно вiд форми 
на «досконалi» та «недосконалi». У «недосконалих» мов синтез вну-
трiшньої форми звуку або слабкий вiд природи, або пригнiчується i 
спотворюється втручанням певних обставин. «Досконалi» мови ха-
рактеризуються повним поєднанням розвитку думки та мови. Синтез 
внутрiшньої форми мови i звуку з найбiльшою повнотою вiдобража-
ється в граматичнiй будовi мов: в утвореннi речення та створеннi слiв 
за допомогою афiксiв.

В основу своєї морфологiчної класифiкацiї Гумбольдт кладе 
структуру слова, а також граматичний спосiб утворення речення.

Виходячи з цих принципiв, вiн пiдроздiляє всi мови свiту на чоти-
ри типи: флективнi,iзолюючi(аморфнi), аглютинуючi, iнкорпоруючi. 
Найбiльш «досконалими, довершеними» вiн вважає флективнi мови, в 
яких найповнiше виявляється синтез зовнiшньої i внутрiшньої форми в 
будовi слова, в них легко вичленовується речення. До цього типу вiдно-
сяться перш за все iндоєвропейськi мови. 

До «недосконалих» мов Гумбольдт вiдносив мови аглютинуючi 
(тюркськi, фiнськi), iнкорпоруючi (палеоазiатськi, мови iндiйцiв), iзо-
люючi (китайська). Разом з тим всi мови володiють гнучкiстю, необ-
хiдною для виразу народного духу [4, с.57-58].

3. Система антиномiй
Для лiнгвiстичної теорiї Гумбольдта характерним є розумiння вну-

трiшньої сутi мови як цiлого, такого, що складається з дiалектичних 
суперечностей (пiдґрунтям є фiлософська теорiя Гегеля), якi i визна-
чають характер мови.

Суперечливi властивостi мови вiн намагався сформулювати у ви-
глядi антиномiй, тобто суперечностей мiж двома опозицiйними по-
ложеннями, кожне з яких визнається доказовим. До найважливiших 
антиномiй мови В. фон Гумбольдта вiдносяться наступнi:

Антиномiя мови як дiяльностi та як продукту дiяльностi. 
За своєю суттю мова є вираз дiяльностi духу, вона «не продукт 

дiяльностi (ergon), а дiяльнiсть (energeia)» [4, с. 63]. На думку Гум-
больдта, мову не можна представляти раз i назавжди готовим матерiа-
лом, який можна перечитати у всiй його кiлькостi i засвоїти поступово: 
її слiд представляти такою, що вiчно вiдроджується за певними зако-
нами. Мова є щось постiйне i в кожен даний момент скороминуще. З 
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iншого боку, кожне поколiння одержує вiд попереднього мову вже в 
готовому виглядi як результат, продукт дiяльностi народного духу. У 
цих готових формах мiститься все для оновлення мови i вiчного руху 
духу в результатi людської творчостi.

Антиномiя мови i мислення.
Гумбольдт всiляко пiдкреслює нерозривну єднiсть мови i мислен-

ня: мова є орган, що творить думку; мова прагне перетворити звук на 
вираження думки; без мови неможливе утворення понять; слово є iн-
дивiдуальна фiзiономiя поняття; слово є єднiстю звуку i поняття i т. п. 
Разом з тим дух людини, втiлившись в поняття, постiйно прагне звiль-
нитися вiд тенет мови, оскiльки слова утруднюють внутрiшню свободу 
духу, думки, ставлячи їх у певнi рамки.

Антиномiя об’єктивного i суб’єктивного в мовi. 
За Гумбольдтом, мова по вiдношенню до об’єкта пiзнання суб’єк-

тивна, по вiдношенню до людини – об’єктивна. Мова має самостiйне 
буття, вона не залежить вiд окремих осiб, хоча дiйсне життя i одержує 
тiльки у вживаннi мiж людьми. З одного боку, людина сприймає мову 
так, як вона заповiдана традицiєю, а з iншого – вона сама постiйно вiд-
творює мову у власному мовленнi. Ця антиномiя є великим засобом 
перетворення суб’єктивного в об’єктивне i навпаки.

Антиномiя стiйкостi, стабiльностi та руху в мовi.
Ця суперечнiсть тiсно пов’язана з розумiнням мови як дiяльностi 

i як продукту дiяльностi. Мова постiйно змiнюється i в той же час 
надзвичайно стiйка, стабiльна. Кожна людина вносить свої змiни в 
мову, але в той же час сприймає її в готовому виглядi вiд попереднiх 
поколiнь. Сприйнятi елементи мови складають деяким чином мертву 
масу, але в той же час мiстять в собi живий зародок нескiнченних змiн, 
оскiльки кожна особа порiзно i притому безперервно дiє на мову, змi-
нюючи її в кожному поколiннi.

Антиномiя iндивiдуального i колективного в мовi. 
Мова, вважає Гумбольдт, належить завжди цiлому народу, але в 

той же час вона залишається творiнням окремих осiб, тому що мова 
живе i вiдтворюється тiльки в устах окремих людей. Оскiльки говорять 
тiльки окремi особи, то мова – творiння iндивiдiв. I в той же час мови 
як творiння цiлих народiв передують творiнню окремих осiб. Мова ви-
ражає свiтогляд окремої людини, але в той же час людина завжди зале-
жить вiд народу, до якого належить.

Антиномiя мови i мовлення. 
Мова є певна система, сукупнiсть певних фактiв, якi реалiзуються 

у виглядi окремих актiв мовленнєвої дiяльностi. Мова – це внутрiшньо 
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взаємопов’язаний органiзм, кожний з найдрiбнiших елементiв якого 
тим або iншим i не завжди ясним чином визначається мовою. У мовi 
немає нiчого одиничного, кожен її елемент виявляє себе лише як ча-
стина цiлого. Для мовлення мова встановлює тiльки регулюючi схеми, 
надаючи можливiсть iндивiдуального оформлення тому, хто говорить. 
Система мови завжди реалiзується в мовленнi у виглядi окремих актiв 
мовної дiяльностi.

Антиномiя розумiння i нерозумiння.
Мовлення та розумiння розглядаються Гумбольдтом як рiзнi фор-

ми дiяльностi мови. Слова одержують свою остаточну визначенiсть 
тiльки в мовi iндивiда. Проте в живiй мовi нiхто не розумiє слiв аб-
солютно в одному i тому ж сенсi: i той, хто говорить, i той, хто слухає, 
можуть сприймати один i той самий предмет по-рiзному i вкладати 
рiзний, iндивiдуальний змiст в одне i те саме слово. Тому взаємне ро-
зумiння мiж спiврозмовниками є в той самий час i розбiжнiсть, непо-
розумiння.

4. Вплив наукової концепцiї В. фон Гумбольдта на розвиток 
основних концепцiй, напрямкiв та шкiл мовознавства

Гумбольдт цiлком правомiрно вважається основоположником те-
оретичного i загального мовознавства як окремої дисциплiни. Вiн за-
клав основи теорiї мови як дiяльностi та витвору людського духу, що 
розвивається, тiсно пов’язав фiлософiю мови з порiвняльно-iсторичним 
методом.

Багато лiнгвiстичних iдей В. фон Гумбольдта значним чином впли-
вали i продовжують багатобiчно впливати на мовознавство.

Положення Гумбольдта про мову як дiяльнiсть духу i мисленням 
мало величезний вплив на розвиток психологiчного напряму в мовоз-
навствi, на погляди Г. Штейнталя, О.О. Потебнi та iнших представ-
никiв психологiчної школи, на формування теорiї мовної дiяльностi, 
на становлення сучасної теорiї мови.

Основне для концепцiї Гумбольдта поняття народного духу, фор-
мою виразу якого є нацiональна мова, одержало свiй подальший розви-
ток у сучаснiй етнолiнгвiстицi й iнших рiзновидах неогумбольдiанства.

Iдеї Гумбольдта про системнiсть i знаковiсть мови мали великий 
вплив на концепцiї А. Шлейхера, I.О. Бодуена де Куртене, Ф.де Соссю-
ра, залишаються також актуальними i в сучасному мовознавствi. 

Плiдний вплив на погляди О.О.Потебнi, К. Фосслера, Б. Кроче та 
iнших представникiв естетичного напряму в мовознавствi мали думки 
Гумбольдта про мову як творчу дiяльнiсть iндивiда.
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Положення Гумбольдта про те, що мова пiднiмається над iндивi-
дами, будучи одночасно масовим, колективним, народним творiнням, 
вплинули на становлення соцiологiчного напряму в мовознавствi.

Висновки. Отже, лiнгвiстична концепцiя Гумбольдта знаменує со-
бою якiсно новий етап у розвитку мовознавства. 

Володiючи досконало, як, мабуть, нiхто iнший до нього або пiсля 
нього, всiм вiдомим в його час емпiричним матерiалом, що вiдноситься 
до численних мов i культур, Гумбольдт уперше в iсторiї розвитку знань 
про мову змiг:

– побудувати достатньо струнку i цiлiсну лiнгвiстичну систему, 
що вiдображає внутрiшню будову мови, її зв’язки з духовним i розумо-
вим життям народу, його культурою; 

– вказати майбутнiм поколiнням учених основнi шляхи проник-
нення в нескiнченно складнi механiзми мовної, iнтелектуально-духов-
ної i культурно-iсторичної дiяльностi людини 

Гумбольдт цiлком правомiрно вважається основоположником те-
оретичного i загального мовознавства як окремої дисциплiни. Вiн за-
клав основи теорiї мови як дiяльностi та витвору людського духу, що 
розвивається, тiсно пов’язав фiлософiю мови з порiвняльно-iсторичним 
методом.

Iдеї В. фон Гумбольдта значним чином продовжують багатобiчно 
впливати як на лiнгвiстичнi, так i на фiлософськi аспекти дослiдження 
мовних систем.

За справедливим твердженням Б.О. Ольховiкова, В. фон Гум-
больдта можна вiднести до тих мислителiв, науковi концепцiї яких у 
значнiй мiрi належать не стiльки сучасникам, скiльки подальшим епо-
хам розвитку науки [1, с. 352].



57
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кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри 

Lyrik der Gegenwart

Дисциплiна: Новiтня лiтература нiмецькомовних країн.

Вид лекцiї: тематична лекцiя з елементами бесiди.

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: ознайомити студентiв з особливостями сучаних нiмець-

комовних поетичних творiв, їх тематикою, а також iз такою новiтньою 
формою представлення поетичних творiв, як Poetry Slam; проаналiзу-
вати вiдмiнностi мiж традицiйним класичним вiршем i сучасним; по-
знайомити iз творчою манерою письма деяких поетiв сучасної нiмець-
комовної лiрики. 

Розвиваючi: навчити студентiв виокремлювати найважливiше iз 
усього поданого матерiалу, формулювати самостiйно основнi думки 
стосовно теоретичних понять, аналiзувати та порiвнювати вiдомостi 
про сучасну та класичну лiрику, робити власнi висновки iз засвоєного 
матерiалу.

Виховнi: формувати iнтерес до прочитання та аналiзу лiричних 
творiв сучасної нiмецькомовної поезiї.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: iсторiя зарубiжної 
лiтератури, iнтерпретацiя тексту, культурологiя, лiнгвокраїнознав-
ство, практика усного та писемного мовлення нiмецької мови, стилiс-
тика нiмецької мови. 

Забезпечуючi дисциплiни: iсторiя зарубiжної лiтератури, iнтер-
претацiя тексту, культурологiя, лiнгвокраїнознавство, практика усно-
го та писемного мовлення нiмецької мови, друга iноземна мова, стилiс-
тика нiмецької мови.

Забезпечуванi дисциплiни: новiтня iсторiя нiмецькомовних країн.

Основнi поняття: новiтня лiтература, сучасна лiрика, вiрш, осо-
бливостi, теми, представники.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя, 
вiдеозаписи.

Plan der Vorlesung

1. Die Rolle und das Verstehen des Gedichts.
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2.  Merkmale der Gegenwartslyrik. Klassische Lyrik und Gegenwartsly-
rik – die Vergleichanalyse.

3.  Die Vertreter der Gegenwartslyrik: Durs Grünbein Uwe Kolbe, Marti-
na Hefter.

4.  Poetry Slam als neue literarisch-kulturelle Form der Darbietung.
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Текст лекцiї

1. Die Rolle und das Verstehen des Gedichts
Gedichte sind eine besondere Literaturform, die sich in vielen von an-

deren literarischen Formen unterscheidet. Auch wenn einige Lyriker in 
ihren Gedichten aktuelle Themen der Gegenwart behandeln ist die dich-
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terische Arbeit des Gedichts vor allem eine Arbeit an der Sprache selbst. 
Über diese Arbeit an der Sprache zu sprechen und zu schreiben ist schwie-
rig, weil Erkenntnis und Einsicht des Gedichts sich oft jenseits des pro-
positional Aussagbaren bewegen – was nicht heißt, dass Gedicht keine  
Erkenntnis bieten. Aber ihre Erkenntnis liegt in assoziativen, bildhaften 
und klanglichen Verknüpfungen, die sich nicht ohne Verlust in Alltagspro-
sa oder in wissenschaftliche Metasprache übertragen lassen.

Die Ordnung des Gedichts in Versen folgt einem rhythmischen und/
oder graphischen Gliederungsprinzip, das oft genug quer zu syntaktischen 
Konventionen steht. Allerdings gibt es auch lyrische Texte ohne Vers. 
Gedichte erzeugen Irritation, Überraschung oder Staunen, transportieren 
aber nicht unbedingt Information und Botschaft. Wer ein Gedicht vor-
schnell zu verstehen versucht, geht oft genug in die Irre; und doch kann 
durch ein Gedicht etwas verstehen, was mir anders nicht zugänglich wäre. 

Gedichte können lang oder kurz, fiktional oder nicht-fiktional, in Ver-
sen verfasst oder prosaförmig sein. Um als Gedicht erkennbar zu sein, muss 
ein Text starke Merkmale sprachliche Gestaltung erkenne lassen; gleich-
wohl gibt es Grenzfälle, in denen lediglich der Veröffentlichungskontext 
einen Text als Gedicht ausweist.

Lyrische Texte sollen nicht über ihre Form von der Prosa unterschei-
den, sondern durch das poetische Denken, das ihnen zugrundeliegt und zu 
dem sie anregen. Unter dem poetischen Denken versteht man Widerstand, 
den man dem gewohnten Denken, seinen Logiken und rhetorischen Mu-
stern gegenüber aufbringen muss, wenn sich etwas einstellen soll, man im 
Text eine Erfahrung vermitteln will, die diesen Namen verdient. Gedichte 
können eine Form von Reflexion sein, aber im Gegensatz zu begrifflichem 
Denken halten sie sich in einem noch nicht determinierten Zustand. 

2. Merkmale der Gegenwartslyrik. Klassische Lyrik 
und Gegenwartslyrik – die Vergleichanalyse

• Wie unterscheidet sich Lyrik der Gegenwart von den klassischen 
Gedichten? 

• Wenn wir über die Gegenwartslyrik sprechen, geht es dabei nur 
um Gedichte, die gerade jetzt entstehen? 

• Und haben diese Gedichte alle gemeinsame Merkmale?

Merkmale traditioneller Lyrik 
Traditionelle Lyrik zeichnet sich vor allem aus durch: 
− Reime;
− feste Strophenformen mit bestimmtem Metren; 
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− bildhafte Sprache, also Metaphern, Gleichnisse, Epitheta, Sym-
bole usw.;

− gehobene Sprache. 
Diese Merkmale sind in der modernen Lyrik seltener zu finden oder 

zumindest teilweise gebrochen.

Merkmale der Gegenwartslyrik
− Rhythmus wird nicht durch ein bestimmtes Metrum erzeugt. Die 

Autoren der Gegenwartslyrik achten nicht mehr auf ein bestimmtes Met-
rum, sondern bevorzugen einen Rhythmus. Dieser kann schnell oder lang-
sam sein und somit eine deprimierende oder dynamische Wirkung auf den 
Leser haben.

− Häufig findet man in der Gegenwartslyrik keine Reime (Verzicht 
auf Reime und festgelegte Strophenformen).

− Bestimmte Schemas bei der Form werden einfach vermischt, so-
dass nicht mehr genau ausgemacht werden kann, ob es sich um ein Sonett 
handelt oder nicht.

Es wird eher Umgangssprache, Fachsprache oder Alltagssprache 
verwendet. Die Sprache, ist leicht zu verstehen. Im Gegensatz zu anderen 
Epochen werden wenig Metaphern verwendet, sodass der Sinn des Gedich-
tes einfacher zu durchschauen ist. Typisch ist verknappte, originelle Spra-
che: kühne Metaphern, Chiffren, Schlüsselwörter sowie die Verbindung 
paradoxer Elemente.

Wichtig sind außerdem Neologismen, also sogenannte Wortschöpfun-
gen. In Werken der Gegenwartslyrik werden häufig Wörter verwendet, die 
eigentlich nicht existieren und dadurch besonders stark die Aufmerksam-
keit des Lesers auf sich ziehen.

In den Versen und Strophen finden sich Satzbrüche und Zeilenbrüche 
nicht nach grammatikalischem sondern nach gewolltem Sinn. Es gibt 
häufig nur Wortgruppen und Ausdrücke statt Haupt- und Nebensätzen. 
Die Regeln der Zeichensetzung werden missachtet.

Wichtig ist Mehrdeutigkeit statt Eindeutigkeit.
Vergleichen wir zwei Gedichte. Welches Gedicht ist ein modernes Ge-

dicht? Beweisen Sie das.
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Wohl fühl ich, wie das Leben rinnt
Wohl fühl ich, wie das Leben rinnt, 
Und daß ich endlich scheiden muß, 
Daß endlich doch das letzte Lied 
Und endlich kommt der letzte Kuß.

Noch häng ich fest an deinem Mund 
In schmerzlich bangender Begier; 
Du gibst der Jugend letzten Kuß, 
Die letzte Rose gibst du mir.

Du schenkst aus jenem Zauberkelch 
Den letzten goldnen Trunk mir ein; 
Du bist aus jener Märchenwelt 
Mein allerletzter Abendschein.

Am Himmel steht der letzte Stern, 
O halte nicht dein Herz zurück; 
Zu deinen Füßen sink ich hin, 
O fühl’s, du bist mein letztes Glück!

Laß einmal noch durch meine Brust 
Des vollsten Lebens Schauer wehn, 
Eh seufzend in die große Nacht 
Auch meine Sterne untergehn.

                                    Theodor Storm 

Vater und Sohn
Ein einziges Abstandhalten 
und Beieinanderstehn 
mit schlenkernden Armen. 
Der Vater die Uniform, 
der Sohn mit den Rastazöpfen. 
Der Vater im Rucksack Preußen, 
der Sohn auf dem Surfbrett 
zur Mündung der Flüsse hinaus. 
Der Vater auf Reisen, 
der Sohn die innere Emigration. 
Der Vater die Briefe, 
der Sohn schweigt. 
Vater, ders locker nimmt, 
Sohn zu dem Herzen. 
Einander Kampf ohne Regel, 
ernster als auf dem Spieplatz je, 
länger als lebenslang. 
Nie sterben die Väter, 
hört man, seit Ohren sind, 
und selten leben die Söhne.

                                        Uwe Kolbe

Wodurch zeichnet sich die gegenwärtige Lyrik thematisch aus? In der 
Alltagslyrik durch eine starke Subjektivität der Aussage, durch die Dar-
stellung einer komplizierten, unpersönlichen Welt und durch den Aus-
druck von Zukunftsangst. 

Die Liebeslyrik beleuchtet gerne die vielen Facetten des Liebesbe-
griffs, den realen Alltag einer Beziehung sowie Flüchtigkeit und Vergäng-
lichkeit der Liebe. Hier kommt es zu einer Wende nach innen, einer Zu-
wendung zum eigenen Ich. Die Texte haben einen authentischen, direkten 
und einfachen Ton, sind gefühlsbetont, bekenntnishaft und tagebuchartig. 
Es geht um persönliche Träume und Probleme des Privatlebens.

Wenn das Gedicht der Wirklichkeit gegenüber keine passiv beschrei-
bende oder rhetorische, sondern eine aktive, forschende Haltung einnimmt, 
verändert sich auch das Verhältnis von Gedicht und Ich. Das lyrische oder 
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«Schreib-Ich» ist weder identisch mit der Person des Dichters noch völlig 
unterschieden davon; statt als Entität lässt es sich besser als Prozess be-
schreiben. Eine Auflösung oder Aufspaltung des Ich ist nicht nur theore-
tische Voraussetzung und praktische Erfahrung, sondern auch, wie gesagt 
wurde, häufiges Thema in zeitgenössischer Lyrik.

3. Die Vertreter der Gegenwartslyrik: Durs Grünbein,  
Uwe Kolbe, Martina Hefter

Die Lyrik von Durs Grünbein schließt das landläufig Poetische aus 
und läutet eine neue lyrische Ära ein, die bisherige Ost-West-Gegensätze 
hinter sich lässt und an eine internationalle Moderne anschließt. Der spek-
takuläre Erfolg Durs Grünbeins – kein anderer Lyriker seiner Generation 
wurde so früh und so umfangreich antologisiert – verdankt sich einer 
glücklichen Fügung. Grünbeins lässige Urbanität und sein Anschluss an 
die internationale Moderne prädisponierten ihn zu einem neuen, gesammt-
deutschen Dichtertypus, einem «alle Interessierten hinreißenden Götter-
liebling» (nach dem Literaturkritiker Gustav Seibt (1994). Tatsächlich 
bringt Grünbeins ertser Gedichtband «Grauzone morgens» einen neuen 
Ton in die DDR-Lyrik. Zwar findet sich mit dem Protest gegen die Mo-
notonie des Alltags noch eine DDR- spezifische Motivik, aber die für eine 
ältere Generation so wichtige Thematik der Utopie spielt bei Grünbein kei-
ne Rolle, nicht einmal als verfehlte Utopie. Grünbeins Gedichte gestalten 
keine Kollektiverfahrungen, sondern die kalte, emotionslose Selbstwahr-
nehmung eines radikal vereinzelten Ich, das sich weniger als reflektieren-
des Subjekt denn als biologischer Körper betrachtet. So heißt es in dem 
Gedicht «Farbenlehre»

Vom Fenster abgerutscht 
Mit dem Schienbein auf-
geschlagen am Gitterrand
einer Hortensienrabatte

sahst du zum erstenmal
deinen Knochen bloßgelegt
gelblichrot und wo kein
Blut war elfenbeinweiß.

So gesehen das weißt du
nun prägen sich Farben
besonders fest ein.
(Durs Grünbein: Grauzone morgens, 75)
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Eine spezifisch ostdeutsche Identität im Sinne einer Identifikation 
mit einem kollektiven Subjekt lässt sich aus Grünbeins Bestimmung des 
Menschen als materielles Körperwesen nicht ableiten. Dennoch zeigt sich 
in Grünbeins frühen Gedichten eine eigenständige ostdeutsche Aneignung 
der internationalen Moderne und Postmoderne – eine «Post-Ost-Moderne».

Die starke Beschäftigung mit dem eigenen Ich, besonders in Formen 
der Selbstentfremdung, verbindet Grünbein mit seinem etwas älteren 
Generationsgenossen Uwe Kolbe. Die Erfahrung des Identitätswechsels 
durch den Systemwechsel 1990 sensibiliseirt die Autoren für die postmo-
derne Durchdringung des Subjekts mit Medienbildern, Sinnenseindrücken, 
Imaginationen und Erinnerungen. Im Gegensatz zu gleichaltrigen west-
deutschen Lyrikern, die diese Durchdringung ebenfalls poetisch fruchtbar 
machen, wird sie aus ostdeutscher Perspektive jedoch als fundamentale 
Verunsicherung, nicht als freies Spiel erlebt – eine Hemmung.

Ebenso wie Lehnert spielt Uwe Kolbe in dem Rom-Gedicht «Nicht 
wirklich platonisch» (1994) mit dem Motiv des Umdrehens auf den Or-
pheus-Mythos an (Nich wirklich platonisch, 32). Damit wendet er sich 
vom Bild des steinerollenden Sisyphos ab, das in der Spätphase der DDR 
als Verständigungsmetapher für die Rolle des Dichters in der Arbeiterge-
sellschaft diente. 

Uwe Kolbe geht in seinen späteren Gedichten in der Gedichtsband 
«Gegenreden» (2015) aufs Ganze unserer Existenz. Dass wir dieses Gan-
ze als Widerspruch, Zweisamkeit als Entzweiung erleben, zeigen vor allem 
die so leidenschaftlichen wie reflektierten Liebesgedichte des Bandes. In 
immer neuen Anläufen zielen Kolbes «Gegenreden» auf die Liebe als dem 
«Rätsel der fremdesten Nähe» und wechseln souverän zwischen hohem 
Ton und Ausgelassenheit ihre sprachlichen Register.

Uwe Kolbe taucht in seinem neuen Buch «Psalmen» (2017) in die gro-
ße Tradition der biblischen Psalmen ein und zieht dabei alle sprachlichen 
Register: vom Profanen bis zum Erhabenen, vom flotten Gesang bis zum 
Stottern, vom tiefen Ernst bis zum Spiel mit Klängen und Formen. Immer 
geht es dabei um das Leben im Hier und Jetzt in seiner ganzen Fülle: um die 
Liebe und die Schönheit der Natur, um den Zauber der Kunst, aber auch 
um Leere, Einsamkeit und Tod. 

Sternsucher
Der, hör ich, nachts aus dem Haus geht
und, seh ich, hoch in den Himmel schaut,
den, weiß ich, eine sehr gerne mal träfe,
doch, sagt sie, so wie es aussieht,
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der, klagt sie, schaut doch immer nur hoch
und, denkt sie, niemals in mein Gesicht.
So, mein Freund, findest du nie deinen Stern

              Uwe Kolbe

Die deutsche Schriftstellerin Martina Hefter lebt und arbeitet als 
Schriftstellerin und Performance-Künstlerin in Leipzig. In ihren Gedichte 
verbindet Hefter sprachliche mit tänzerischen Elementen und kreiert so-
mit eine innovative Art der Darbietung. Diese brachte ihr zwei Stipendien 
sowie den Lyrikpreis Meran ein. Zu ihren lyrischen Sammelwerken gehö-
ren «Nach den Diskotheken» (2010), «Vom Gehen und Stehen» (2013).

In dem ersten Lyrikband von Martina Hefter «Nach den Diskothe-
ken» merkt man ihren Gedichten an, dass Hefter eine ausgebildete Tän-
zerin ist. Der erste Teil umschreibe – kurz vor der Morgendämmerung –  
einen Zustand der Klarheit und «Durchlässigkeit», wie ihn manchmal 
Übermüdung mit sich bringt. Durchlässig sind auch die Körper, um die hier 
fast alles kreist, auch im zweiten Teil, in dem es Tag geworden ist. Wie 
Hefter die Beziehung von Körper und Sprache, Tanzen und Denken be-
schreibt, das ist das eigentliche Ereignis dieser Gedichte. 

Martina Hefters neue Gedichte im Band «Vom Gehen und Stehen» 
(2013) balancieren leichtfüßig zwischen Gewichten und Aufstieben und 
entfalten wie nebenbei ein fein choreografiertes «Movarium» beinahe all-
täglicher Bewegungen und Gesten. Martina Hefters Texte erkunden die 
Wechselspiele zwischen Körperhaltungen, Denken und Sprechen. Über die 
Buchform hinaus entwickelt Martina Hefter auch fortwährend Übertra-
gungen ihrer Texte in Performances, die Gedichte und Bewegungen/Tanz 
zu neuen Formen verschmelzen.

gehen
neben jemandem, in den man heimlich verliebt ist
Wie das Angestupstwerden puscht. Ich pulse.
Bleib so, ich kaufe, surfe – Surplus – auf Trugblüten,
dufte, koste von diesem ausgesprochnen Gold.

Der Trick mit dem Schwanenhals.
Schaff das noch mal so rasch,
ich fahre per Tacker die Umrisse nach.

Immer das ganze Meer trinken, immer mich werfen
in uraltes Repertoire: gehen wie unter Wolken,
das muss ich endlich verlernen.
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Einfach spazieren. Gern patzen. Mitten spinnen im Reden
über Wertpapiere und Flieder. Ich zeig dir im Gehen
das Glimmen.
  Martina Hefter: vom «Gehen und Stehen»

4. Poetry Slam als neue literarisch-kulturelle Form der Darbietung
Poetry Slam ist eine Veranstaltungsform, bei der verschiedene Künst-

lerinnen und Künstler mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an-
treten. Poetry Slam obliegt dem Prinzip der Oralität, d.h. die Texte werden 
für den mündlichen Gebrauch verfasst. Allerdings wird bei Poetry Slam 
nicht nur Lyrik in einem strikten literaturwissenschaftlichen Verständnis 
gelesen, und der klassische buchförmige Gedichtband bleibt ein exklusives 
Produkt. Als Begründer des Poetry Slams gilt Marc Kelly Smith. Ab 1985 
organisierte er in einer Bar in Chicago Poesie-Abende. Aufgrund des gro-
ßen Publikums zog er in einen Jazz-Club um, wo wöchentlich eine Show 
nach festem Programm ablief. Beendet wurde diese mit einem Auftritt von 
ihm selber, musste aufgrund von Zeitmangel seinerseits jedoch alle zwei 
Wochen von etwas anderem abgelöst werden. Dazu erfand er Poetry Slam 
und bezog sich «auf die Tradition der Dichterwettbewerbe, die bis in die 
Antike zurückzuverfolgen sind.

Nur wenig später wurde dieser zu der Hauptatraktion des Abends 
und auch andere Cafѐ-Besitzer veranstalteten dieses Format, was nach 
und nach zu einer Ausbreitung in den USA führte. Ab 1990 fanden jähr-
lich «National Poetry Slams» statt und der Musiksender MTV führte MTV 
Poetry Unplugged ein, womit der Dichterwettstreit auch noch durch das 
Fernsehen publik wurde. Ab 1993 expandierte der Poetry Slam weltweit 
und somit auch nach Europa und Deutschland.

Jeden Monat finden im Deutschland viele hundert Veranstaltungen 
statt, teilweise sogar mit tausend und mehr Zuschauern.

Für den Poetry Slam existieren folgende weltweit anerkannte Regeln, 
die bewusst einfach gehalten sind, um eine unkomplizierte Teilnahme zu 
ermöglichen:

1. Die Texte müssen selbst geschrieben sein.
2. Es gibt ein festes Zeitlimit (meist fünf oder sechs Minuten).
3. Es dürfen keinerlei Requisiten oder Verkleidungen verwendet 

werden.
4. Respect the poets! Buh-Rufe sind absolut tabu. Das Publikum be-

wertet die Darbietung.
Die Themen des Poetry Slams sind ganz verschieden: Muttersliebe, 

Krieg und Gewalt, technische Entwicklung, Zukunftsprognosen, Feminis-
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mus, Rassismus, Verantwortung für die Vergangenheit, Verständniss zwi-
schen Eltern und Kindern, Gleichgültigkeit der modernen Geselschaft usw.

«Dran glauben» 
Häng deine Hoffnung an ein Plastikschwein made in Taiwan
Häng deine Hoffnung an ein Pflasterstein 
und andern Kleinkram 
Zur Show gibt es Kitsch 
Zum Popstar das Image
Zur Schönheit die Bräunung 
Zum Glück gibt’s die Täuschung
Also:
Dran glauben! 
Kram kaufen! 
Augen schließen!
Den Schwindel genießen! 
    Bas Böttcher (2008)

Die Strophe dieses Gedichts klingt ein bisschen wie ein Rap. Kein Wun-
der, «Dran glauben» von Bas Böttcher ist für Poetry-Slams, also Dichter-
wettstreite, geschrieben, für den mündlichen Vortrag. Welche Merkmale 
fallen noch auf? Vor allem der Rhythmus. Er entsteht aus Wiederholungen 
ähnlicher Wörter und Sätze. Der Text bekommt beim Sprechen einen me-
lodischen Redefluss, wie beim Sprechgesang.

Merkmale dieses Gedichts
− Die Reime sind oft unrein; 
− Viele Wörter haben eher einen ähnlichen Klang; 
− Der Dichter verwendet Umgangssprache; 
− Thema ist die Konsumkritik, der Zeitgeist sowie das unübersicht-

liche Leben durch die Globalisierung;
− Diese Form der gegenwärtigen Lyrik enthält meist eine Message, 

also eine Aussage; 
− Bas Böttcher will uns sagen: Materielle Dinge, scheinbare Schön-

heit und Erfolg bedeuten nicht Glück und geben keinen Halt.
Julia Engelmann als eine der berühmtesten Vertreter des Poetry Slams 

wurde 1992 geboren, wuchs in Bremen auf und studierte Psychologie. Seit 
einigen Jahren nimmt sie regelmäßig an Poetry Slams teil. Mitreißende  
Energie zeichnet alle Slam-Texte in ihrem ersten Buch «Eines Tages, 
Baby» aus. Mit erfrischender Ehrlichkeit gibt sie Denkanstöße, rüttelt wach 
und erzählt hinreißend über die kleinen und großen Momente im Leben. 
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Mal zart, mal kraftvoll und immer berührend, ruft Julia Engelmann dazu 
auf, mutig zu sein, das Glück zu suchen und das Leben zu leben, bevor es zu 
spät ist.

Zusammenfassung. Gedichte unterscheiden sich von anderen literari-
schen Formen. Erkenntnis des Gedichts liegt in assoziativen, bildhaften und 
klanglichen Verknüpfungen. Gedichte erzeugen Irritation, Überraschung 
oder Staunen, transportieren aber nicht unbedingt Information und Bot-
schaft. Zu den Hauptmerkmalen der modernen Lyrik zahlen: Rhythmus, 
Verzicht auf Reime und festgelegte Strophenformen, Vermischung der 
Schemas bei der Form, Umgangssprache, Fachsprache oder Alltagssprache 
des Gedichts, Neologismen, Satzbrüche und Zeilenbrüche nicht nach gram-
matikalischem sondern nach gewolltem Sinn, Mehrdeutigkeit. 

Die gegenwärtige Lyrik zeichnet sich thematisch durch eine starke 
Subjektivität der Aussage, durch die Darstellung einer komplizierten, un-
persönlichen Welt und durch den Ausdruck von Zukunftsangst aus. 

Poetry Slam ist eine neue literarisch-kulturelle Form der Darbietung, 
die heute sehr populär ist und die aktuellen Themen zum Nachdenken 
bietet.

Die Vertreter der deutschen Gegenwartslyrik sind: Durs Grünbein, 
Uwe Kolbe und Martina Hefter. 
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Т. В. Калинюк,
кандидат педагогiчних наук, доцент кафедри

Die neuen Tendenzen im 
Gegenwartsdeutsch:  

Veränderungen in der Grammatik

Дисциплiна: Теоретичнi проблеми сучасної нiмецької мови.

Вид лекцiї: тематична.

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: визначити поняття мова, мовна система, варiативнiсть; 

окреслити основнi тенденцiї у граматицi сучасної нiмецької мови.
Розвиваючi: формувати пiзнавальну активнiсть аудиторiї, вмiння 

застосовувати здобутi знання у практичнiй дiяльностi.
Виховнi: формувати науковий свiтогляд, шляхом мотивацiї нав-

чальної дiяльностi; виховувати iнтерес до вивчення нiмецької мови.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: стилiстика, лексико-
логiя, практика усного i писемного мовлення нiмецької мови, лiнгво-
країнознавство, методика навчання iноземної мови.

Основнi поняття: Sprache, Sprachsystem, Hochdeutsch, Standart-
deutsch, Grammatik, Wortbildung.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя.

План лекцiї

1.  Was ist Sprache? Die Sprache als ein einheitliches System.
2.  Die allgemeinen Tendenzen im Deutschen.
3.  Die aktuellen grammatischen Neuerungen.

Рекомендована лiтература

1. Гiнка Б. I. Лексикологiя нiмецької мови : лекцiї та семiнари : навч. 
посiб. для студентiв-германiстiв. Вид. 2-е, переробл. i доп. Терно-
пiль : Редакцiйно-видавн. вiддiл Тернопiльського нац. пед. ун-ту 
iм. В. Гнатюка, 2008. 280 с. 

2. Гiнка Б. Was ist deutsch? Stereotype und Realität. Тернопiль : На-
вчальна книга – Богдан, 2004. 248 с.
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3. Гiнка Б.I. Скарбничка з германiстики: посiбник-порадник для сту-
дентiв-германiстiв. Тернопiль : Астон, 2002. 208 с. 

4. DU 3 : навч.-метод. комплекс / Бориско Наталiя, Брунер Катi, Кас-
пар-Хене Хiльтрауд та iн. Вiнниця : Нова книга, 2013. 200 с. 

Текст лекцiї

1. Was ist Sprache? Die Sprache als ein einheitliches System
Eine (natürliche) Sprache muss sich also nicht nur als stabil erweisen, 

sie muss zugleich auch «in Bewegung» sein. 
Das Sprachsystem als System (als Organisation und Beschaffenheit 

eines Objekts) ist ein in sich geschlossenes und geordnetes Gebilde, das 
auf Grund der besonderen Art der hierarchischen Übereinstimmung einer 
bestimmten Substanz mit einer bestimmten Struktur zur Erfüllung einer 
bestimmten Funktion dient.

Ursache für die Ganzheitlichkeit der Sprache: Systemcharakter der 
Sprache oder Strukturcharakter?

«Ein System ist ein Komplex von Elementen, die sich in Wechselwir-
kung befinden». «Jeder Komplex oder jede Menge von Elementen mit ih-
ren wechselseitigen Beziehungen bzw. ihren Attributen ist als System zu 
betrachten; d.h. das System ist in Wirklichkeit nicht so sehr durch die di-
rekte Wechselwirkung seiner Elemente charakterisiert als vielmehr durch 
das Vorhandensein von Beziehungen, unter denen das zu verstehen ist, was 
das System zusammenhält».

Die Sprache als ein System stellt ein ganzheitliches Objekt dar, dessen 
Eigenschaften sich nicht auf die Summe der Eigenschaften ihrer Elemente 
zurückführen lässt, soll aber aufgefasst werden wie auch als kompliziertes 
Objekt, als gegliederte Gebilde, die sich selbst in einzelne Bestandteile glie-
dern lässt. 

Die Sprache kann sowohl in einem breiteren Sinne (die Sprache der 
Musik, des Kinos usw.), als auch in einem engeren Sinne (menschliche 
Sprache) betrachten. «Sprache, in eigentlichem Sinne die menschliche 
Sprache, die eine so zentrale, komplexe und vielseitige Erscheinung ist, 
dass sie sich einer einfachen Definition entzieht. Man hat [...] Sprache 
u.a. definiert als angeborene artspezifische Fähigkeit des Menschen, als 
strukturiertes System von Zeichen, als internalisiertes System von Regeln, 
das Laut und Bedeutung in Beziehung setzt, als Ausdruck von Gedanken 
durch Laute, als Werkzeug und prägendes Element des Denkens, als Form 
menschlichen Erfahrung und Welterfassung, als Kommunikations- und 
Verständigungsmittel, als Menge von erlernten Gewohnheiten, auf Reize 
der Umwelt angemessen zu reagieren, als soziale Institution, als System 
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von Mustern oder Regeln sozialen Handelns, als Voraussetzung und Form 
von Geschichte, Kultur und Kunst. 

Im übertragenen Sinn bezeichnet man auch andere Kommunikations-
systeme, nämlich tierische (z.B. die Bienen-Sprache) Kommunikationssy-
steme, logische und mathematische Regeln, technische Kommunikations-
systeme (z.B. Programmiersprachen u. a. in der Datenverarbeitung) als 
Sprachen, obwohl ihnen grundlegende Eigenschaften menschlichen Spra-
chen fehlen». 

«Wichtigstes und artspezifisches Kommunikationsmittel der Men-
schen, das dem Austausch von Informationen sowie epistemische, kogni-
tive und affektive Funktionen erfüllt. Der «Sprache» hat zwei elementare 
Bedeutungskomponenten:

A) Sprache «an sich», die Bezeichnung der menschlichen Sprachbega-
bung als solcher und

B) Sprache als Einzelsprache, d.h. die Konkretisierung von (A) in ei-
ner bestimmten Sprachgemeinschaft, zu einer bestimmten Zeit und in ei-
nem Bestimmten geographischen Raum und deren Ausdruck in konkreten 
Kommunikationsereignissen».

Man soll verschiedene Definitionen der Sprache von Linguisten anfüh-
ren:

«Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im In-
stinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen 
und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen» 
(E. Sapir). «Eine Sprache ist ein System willkürlicher stimmlicher Sym-
bole, mittels deren die Mitglieder einer Gesellschaft im Gesamtrahmen 
ihrer Kultur interagiert» (G. Trager). «Eine Sprache ist eine (begrenzte 
oder unbegrenzte) Menge von Sätzen, die jeweils in ihrer Länge begrenzt 
sind und aus einer begrenzten Menge von Elementen gebildet werden» 
(A.N. Chomsky). «Sprache ist die Einrichtung, durch die Menschen mit-
tels gewohnheitsmäßig verwendeter, willkürlicher oral-auditiver Symbole 
miteinander kommunizieren und interagieren» (R. A. Hall).

2. Die allgemeinen Tendenzen im Deutschen
Für Sprachkritiker ist es mit der deutschen Sprache wie mit einem Ein-

kauf in einem Berliner Luxuskaufhaus: Das Sortiment mag riesig sein, doch 
längst nicht jeder hat Zugang dazu. Manchen ist der Weg dorthin zu weit, 
andere können sich das Angebot nicht leisten. Bei der Sprache fürchten 
Kritiker entsprechend ein nachlässiges Bildungssystem oder bequeme Aus-
flüchte ins Englische. Schnell fällt dann der Begriff «Spracharmut».
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Die Sprachwissenschaftler behaupten, dass sich die Deutschen heute 
vielfältiger ausdrücken können als je zuvor. Allein ihr Wortschatz ist in den 
letzten 100 Jahren um 1,6 Millionen Wörter gewachsen. Bei der Gramma-
tik sind zwar leichte Einbußen zu verzeichnen, etwa beim Konjunktiv I, 
der immer seltener genutzt wird. An anderer Stelle werden solche Verluste 
aber wieder ausgeglichen, weil die Deutschen veraltete und neue Sprachre-
geln spielerisch kombinieren. Man könnte auch sagen: Nie haben sie groß-
zügiger im Sprach-Kaufhaus geshoppt. 

Besonders deutlich wird der Reichtum der deutschen Sprache an ihrem 
Wortschatz. Die Sprachwissenschaftler sprechen von einem mehr als drei-
ßigprozentigen Zuwachs an Wörtern seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf 
etwa 5,3 Millionen. Was genau ein Wort ausmacht, ist allerdings schwer zu 
sagen. Denn viele Worte sind mehrdeutig: «Verband» kann sowohl einen 
Flottenverband meinen als auch einen medizinischen Verband. Zählt man 
das Wort also doppelt? Angestiegen ist die Menge aber zweifellos und das 
hat die Ausdrucksmöglichkeiten der Deutschen vergrößert.

Vor allem die Komposita haben sich vermehrt. Manche Begriffe hän-
gen dabei schlicht mit technischen Neuerungen zusammen. Die Worte 
«Parklücke» und «Führerschein» tauchen dementsprechend erst im 20. 
Jahrhundert auf. Doch auch «Auszeit» oder «Teilzeit» gelten als neue Be-
griffe, obwohl sie sich aus zwei bekannten Worten zusammensetzen. Das 
Konzept der Teilzeit erschließe sich nicht automatisch, nur weil man die 
Worte «Teil» und «Zeit» kenne.

3. Die aktuellen grammatischen Neuerungen
Die Grammatik einer Sprache im engeren Sinn morphologischer und 

syntaktischer Strukturen ändert sich bekanntlich nur sehr langsam, insbe-
sondere im Vergleich zur Lexik, die sich in Teilen rasch wandelt. Von ak-
tuellen grammatischen Neuerungen ist deshalb nur wenig zu berichten. Es 
lassen sich dennoch einige Veränderungsprozesse aufzeigen, deren Anfänge 
zum Teil schon weiter in die Vergangenheit zurückreichen.

Als die Studentenbewegung der «Achtundsechziger» Mitte der siebzi-
ger Jahre durch die sogenannte Spontibewegung abgelöst wurde, änderten 
sich auch die an Mauerwände gesprühten Parolen. An die Stelle politischer 
Maximen traten allerlei komische und abstruse Aufforderungen. Zu den be-
sonders witzigen Sprüchen gehörte der Appell: «Rettet dem Dativ!». Über 
die Entstehungsgeschichte dieses sprachpflegerischen Imperativs weiß ich 
nichts Genaues. Vermutlich ging es dabei um ein ironisches Spiel mit der 
Besorgnis einiger Sprachkritiker, der Dativ als Objektkasus gehe zurück 
zugunsten des «inhumanen Akkusativs», der sich mit be-Verben wie be-
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liefern, beschenken, beglückwünschen, bezuschussen u.a. verbindet. Diese 
besonders in der Verwaltungssprache beliebten Verben fordern statt eines 
Dativs ein Akkusativobjekt. Wie sich aber längst herausgestellt hat, ist der 
Dativ als syntaktische Kategorie hierdurch nicht gefährdet. Die be-Verben 
mit Akkusativ ermöglichen lediglich eine andere Mitteilungsperspektive 
als die einfacheren Verben mit Dativobjekt. Man vergleiche: Er schenkt ihr 
ein Buch. // Er beschenkt sie mit einem Buch.

Falls man Veränderungen im grammatischen System einer Sprache 
überhaupt als Grund zur Sorge ansieht, müsste man sich beim Deutschen 
weniger um den Dativ als um den Genitiv sorgen. Die zutreffende Mah-
nung wäre also nicht «Rettet dem Dativ!», sondern «Rettet des Genitivs!» 

Tatsächlich geht der Genitiv als Objektkasus immer weiter zurück, 
eine Entwicklung, die schon im 19. Jahrhundert begonnen hat. Die Anzahl 
der Verben mit Genitivobjekt hat sich seitdem stark verringert bis auf einige 
wenige, die zumeist nur in Texten einer gehobenen Stilschicht verwendet wer-
den. Hierzu gehören: anklagen, bedürfen, gedenken, harren, sich befleißigen, 
sich bemächtigen/entledigen/entsinnen/rühmen/schämen/vergewissern und 
wenige andere.

Von einigen dieser Verben gibt es inzwischen auch Verwendungen mit 
einem Präpositionalobjekt statt eines Genitivobjekts: Er wird des Mordes/
wegen Mord angeklagt. Sie erinnert sich des Vorfalls/an den Vorfall.

Andere Verben dieser Gruppe lassen sich allenfalls noch in ironisch  
altertümelnder Weise verwenden. Zum Beispiel kann man anstelle von Ich 
warte auf Ihren Vorschlag heute nicht mehr ernsthaft sagen oder schreiben: 
Ich harre Ihres Vorschlags.

Während die verbabhängigen Genitive weniger geworden sind, haben 
die präpositionsabhängigen Genitive zugenommen. Auch dieser Trend ist 
nicht neu, setzt sich aber ungebrochen fort. Neben Genitivpräpositionen 
wie statt, trotz, wegen, von denen einige auch mit dem Dativ Vorkommen, 
werden mehr und mehr Wörter nominaler und adjektivischer Herkunft als 
Präpositionen mit Genitiv gebraucht, und zwar nicht nur wie früher vor-
wiegend in Rechts- und Verwaltungstexten, sondern zunehmend auch in 
fachlich neutraler Gemeinsprache. Hierzu gehören: abzüglich, angesichts, 
anlässlich, anstelle, aufgrund, ausschließlich, bezüglich, einschließlich, hin-
sichtlich, infolge, innerhalb, ungeachtet, vorbehaltlich und mehrere andere. 
Bei einigen dieser Formen konkurriert der Genitiv mit dem Dativ. Kon-
servative Sprachfreunde schätzen den Dativ nach Genitiv-Präpositionen 
weiterhin nicht. Wegen dem Regen klingt nun einmal weniger fein als wegen 
des Regens.
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Im Übrigen schwächt sich in der Umgangssprache, aber auch in Zei-
tungstexten, die morphologische Markierung des Genitivs mit -es oder -s 
ab, z.B. in Fällen wie der Anfang des Mai(s), die Kursschwankungen des 
Dollar(s), die Mühen des Alltag(s).

Als normgerecht gelten diese suffixlosen Genitivattribute noch nicht. 
Sie werden vermutlich zunehmend toleriert, weil in solchen Nominalphra-
sen der Genitiv eindeutig durch die Artikelform des ausgedrückt wird. (Die 
Artikelformen der, die, das, den sind anders als die eindeutigen des und dem 
nicht kasus-genusnumerus-eindeutig).

Der Rückgang der flexionsmorphologischen Markierung des Genitivs 
steht im Zusammenhang mit morphologischen Vereinfachungen in ande-
ren Fällen.

So wird mehr und mehr auf die Markierung des Dativs und Akkusativs 
Singular mit -en verzichtet in Fällen wie einen Automaten, dem Dirigenten, 
den Präsidenten, einem Advokaten. Kaum mehr üblich ist die Dativ- oder 
Akkusativkennzeichnung mit -e bei dem Mann(e), auf dem Land(e), die 
Tür(e). Entgegen gelegentlich vertretener Befürchtungen werden Geniti-
vattribute aber nicht weitgehend durch Nominalgruppen mit von ersetzt, 
wenngleich der Genitiv auch als Attributskasus etwas zurückgegangen ist. 
Neben dem umgangssprachlichen das Gesicht von diesem Menschen gibt es 
weiterhin das Gesicht dieses Menschen. Auch hier gilt: Der Genitiv hört und 
liest sich etwas formeller als das Attribut. Bei Eigennamen als Attributen 
besteht die Tendenz, kurze Namen im Genitiv voranzustellen, längere oder 
komplexe Namen als Attribut nachzustellen: Peters Vortrag // der Vortrag 
von Dr. Peter Weißbäcker.

Noch eine Bemerkung zu den Präpositionen. Seit mehreren Jahren ist 
ein vermehrter Gebrauch von über in Abhängigkeit von Verben und No-
mina dicendi et sentiendi zu beobachten. Statt reden von, zweifeln an, be-
merken zu, träumen von, diskutieren (+Akk.), Ansicht/Meinung/Mitteilung/
Annahme/Theorie/Hypothese von liest und hört man zunehmend: reden 
über, zweifeln über, bemerken über, träumen über, diskutieren über, Meinung/
Mitteilung/Annahme/Theorie/Hypothese über.

Über ist damit auf dem Weg zu einer Art Universalpräposition zu wer-
den, mit der Inhalte und Gegenstände der Kommunikation und des Nach-
denkens markiert werden. 

Von Sprachkritikern oft beklagt wird der abnehmende Gebrauch des 
Konjunktivs II. Kaum mehr gebräuchlich ist er bei starken Verben wie hel-
fen, lügen, fliehen, laden. Anstelle von ich hülfe/löge/flöhe/lüde sind längst 
würde-Periphrasen allgemein gebräuchlich, also ich würde helfen/lügen/
fliehen/laden. Diese Entwicklung ist nicht neu. Dass der Konjunktiv II als 
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morpho-syntaktische Kategorie allmählich verschwindet, stimmt jedoch 
nicht. In Konditionalgefügen braucht man ihn weiterhin: Hätte sie mich ge-
rufen, wäre ich sofort gekommen.

Andererseits geht der Konjunktiv I zur Kennzeichnung der indirekten 
Redewiedergabe zurück. Auch in Zeitungen findet man Sätze wie: Der Mi-
nister erklärte, die Konjunktur erholt sich (statt: die Konjunktur erhole sich). 
Zwingend ist die Markierung durch den Konjunktiv I in solchen Fällen 
weiterhin, wenn ein geeignetes redeeinleitendes Verb oder Nomen fehlt. Im 
Beispiel: Der Minister erklärte, die Konjunktur erholt sich. Dies sei (*ist) ein 
Ergebnis der wirtschaftspolitischen Maßnahmen.

Um nicht zu viele grammatische Details anzuhäufen, soll nur noch eine 
grammatische Neuerung erwähnt werden, die seit über zwei Jahrzehnten 
von Linguisten und Sprachkritikern besonders häufig und lebhaft disku-
tiert wird, die Wortstellung nach weil in Sätzen wie: Ich wollte Sie nicht be-
leidigen, weil das Ganze war nur ein Missverständnis (statt: ...weil das Ganze 
nur ein Missverständnis war).

Die Stellung von weil entspricht hierbei der von denn. Die Verbzweit-
stellung (Hauptsatzwortstellung) nach weil ist in süddeutschen Mundar-
ten (besonders im Bairischen) traditionell üblich. In den letzten 20 Jahren 
ist sie allmählich nach Norden gewandert und dabei auch in die Medien-
sprache, wenn auch bisher nur in die gesprochene. Man kann längst von 
meist jüngeren Fernsehjournalisten und Moderatoren Äußerungen hören 
wie:

Seine Frage sollten wir wieder aufgreifen, weil die ist für uns alle sehr 
wichtig (statt: ...weil die für uns alle sehr wichtig ist).

Verbzweitstellung ist unter ähnlichen Gebrauchsbedingungen seit 
mehreren Jahren auch nach obwohl und während zu beobachten. Nur noch 
in Stichworten seien einige weitere Erscheinungen des grammatischen 
Sprachwandels erwähnt, der schon vor längerer Zeit begonnen hat:

– Syntaktische «Ausklammerungen», d.h. Besetzungen des Nachfel-
des im Satz, haben zugenommen: Ich habe genug von all diesen Vorwürfen 
statt: Ich habe von all diesen Vorwürfen genug;

– in formellen schriftlichen Äußerungen werden zunehmend kom-
plexe Nominalphrasen anstelle von Nebensätzen verwendet: ein auf die Lö-
sung dieses Problems abgestimmtes Verfahren statt: ein Verfahren, das auf 
die Lösung dieses Problems abgestimmt ist;

– vorwiegend schriftsprachlich ist auch der Gebrauch von Funk-
tionsverbgefügen anstelle einfacher Verben: zur Entfaltung kommen statt 
sich entfalten, in Erfahrung bringen statt erfahren;
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– die Wortbildung wird u. a. im Bereich der Derivation ausgebaut 
durch Suffixoide, d.h. reihenbildende Kompositionsglieder, die wie Suffi-
xe fungieren, z.B.: -mäßig (zweckmäßig, planmäßig, mordsmäßig, saumäßig, 
hundemäßig, essensmäßig, sexmäßig usw.); -fest (klopffest, reißfest, rutsch-
fest, kochfest, trottelfest...); ähnlich auch -arm (bügelarm), -frei (alkohol-
frei), -freudig (drehfreudig), -freundlich (magenfreundlich), -würdig (dis-
kussionswürdig) u.a.

Zusammenfassung. Die Grammatik einer Sprache im engeren Sinn 
morphologischer und syntaktischer Strukturen ändert sich bekanntlich 
nur sehr langsam, insbesondere im Vergleich zur Lexik, die sich in Teilen 
rasch wandelt. Von aktuellen grammatischen Neuerungen ist deshalb nur 
wenig zu berichten. Es lassen sich dennoch einige Veränderungsprozesse 
aufzeigen, deren Anfänge zum Teil schon weiter in die Vergangenheit zu-
rückreichen: Gebrauch Genetiv-, Dativ- und Akkusativformen; Verwen-
dung des Konjunktivs; Gebrauch von Präpositionen (Rektion der Verben); 
Wortbildung, Wortfolge. u.a.
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Текст лекцiї

1. The theory of equivalence
An important part of the general theory of translation is the theory of 

equivalence aimed at studying semantic relationships between ST and TT. 
It has been noted that there is a presumption of semantic identity between 
the translation and its source text. At the same time, it is easily demon-
strable that there is, in fact, no such identity for even a cursory examina-
tion of any translation reveals inevitable losses, increments or changes of 
the information transmitted. Part of this information, lost or added in the 
translating process, may be irrelevant for communication, another part is 
supplemented or neutralized by the contextual situation, but it is obvious 
that translation equivalence does not imply an absolute semantic identity 
of the two texts. The theory of equivalence is concerned with factors that 
prevent such an identity, it strives to discover how close ST and TT can be 
and how close they are in each particular case.

Translation equivalence is a principal concept in Western translation 
theory. It is a constitutive feature and the guiding principle of translation. 
As Catford points out, «the central problem of translation-practice is that 
of finding TL equivalents. A central task of translation theory is that of 
defining the nature and conditions of translation equivalence». Actually, 
since the fifties of the twentieth century, many translation theorists have 
involved and elaborated translation equivalence in their respective theo-
ries. However, the concept of translation equivalence is sometimes distor-
ted, and, perhaps, this is why some people deny its validity and necessity. 
To argue for the necessity of translation equivalence, we should first clarify 
its features.

First of all, it is necessary for us to understand exactly the meaning of 
the word «equivalence» itself. According to Mary Snell-Hornby, for the 
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last 150 years, the word «equivalence» in English has been used as a techni-
cal term in different kinds of exact sciences to refer to a number of scientific 
phenomena or processes. For instance, in mathematics, it indicates a rela-
tionship of absolute equality that involves guaranteed reversibility. At the 
same time, however, it can also be used as a common word in the general 
vocabulary of English, and, in this sense, it means «of similar significance». 
In other words, the word «equivalence» is used in the English language 
both as a scientific term and as a common word. As a central concept in 
translation theory, «equivalence» cannot be interpreted in its scientific 
sense. It can only be understood in its common sense as a general word. As 
J. R. Firth points out in his writing on translation, it was in the common 
sense and as an item of the general language that the word «equivalence» 
was originally used in English translation theory.

Philosophically speaking, there are no things that are absolutely iden-
tical. Nida expresses this view as follows: «There are no two stones alike, no 
flowers the same, and no two people who are identical. Although the struc-
tures of the DNA in the nucleus of their cells may be the same, such persons 
nevertheless differ as the result of certain developmental factors. No two 
sounds are ever exactly alike, and even the same person pronouncing the 
same words will never utter it in an absolutely identical manner».

As far as languages are concerned, there are no two absolute synonyms 
within one language. Quite naturally, no two words in any two languages 
are completely identical in meaning. As translation involves at least two 
languages and since each language has its own peculiarities in phonology, 
grammar, vocabulary, ways of denoting experiences and reflects different 
cultures, any translation involves a certain degree of loss or distortion of 
meaning of the source text. That is to say, it is impossible to establish abso-
lute identity between the source text and the target text. Therefore, we can 
say that equivalence in translation should not be approached as a search 
for sameness, but only as a kind of similarity or approximation, and this 
naturally indicates that it is possible to establish equivalence between the 
source text and the target text on different linguistic levels and on diffe-
rent degrees. In other words, different types of translation equivalence can 
be achieved between the source text and the target text such as phonetic 
equivalence, phonological equivalence, morphological equivalence, lexical 
equivalence, syntactical equivalence and semantic equivalence. 

As translation is a kind of communication, the principal task in trans-
lation-practice is to establish equivalence of the original text in the target 
language. In other words, any translation involves a kind of equivalence 
between the source text and the target text; without equivalence of certain 



79

degrees or certain aspects, the translated text cannot be regarded as trans-
lation of the original text. 

Equivalence in translation cannot be interpreted as identity in terms 
of its scientific sense. As we know, there are no words that have exactly the 
same meaning in one language. As far as the whole text is concerned, it is 
simply impossible to transfer all the message of the original text into the 
target text. This means that equivalence between the source text and the 
target text can be established on different levels and in different aspects. As 
one of the three principal concepts in Western translation theory, equiva-
lence is a constitutive feature and the guiding principle of translation. 
Without equivalence of certain degrees or in certain aspects, the translated 
text cannot be regarded as a successful translation of the original text. In 
short, equivalence is of absolute necessity in and a basic requirement of 
translation.

2. The perspectives of translation
The different ways in which people go about the task of interlingual 

communication can perhaps be best described in terms of different perspec-
tives: 

• the source text, including its production, transmission, and history 
of interpretation – philological;

• the languages involved in restructuring the source-language mes-
sage into the receptor (or target) language – linguistic;

• the communication events which constitute the setting of the 
source message and the translated text – communicative;

• the variety of codes involved in the respective communication 
events – sociosemiotic.

Communicative perspective focuses upon various processes in commu-
nication and treats the processes of encoding and decoding of the origi-
nal communication, gives considerable attention to the paralinguistic and 
extralinguistic features of oral and written messages.

According to Nida, the minimal requirement for adequacy of a trans-
lation would be that the receptor language readers are made aware of the 
emotional and cognitive responses of the source language readers to the 
text. Maximal requirement would be that the responses of the receptor 
language readers are similar to those of the source language ones. Nida 
observes that the former yardstick can be applied to translations between 
languages that are far apart in terms of culture and linguistic culture. The 
«maximal requirement» criterion, on the other hand, should be applied to 
closely related languages like English and French. Theorists like Georges 



80

Mounin and Katharina Reiss are examples of those who look to the com-
munication paradigm behind translation theory.

Philological perspective pays attention mainly to the meanings of 
words, Bible translations, to the problem of translating lyric poetry, ren-
dering of the plays, that is to translating literary works.

Linguistic perspective investigates the correspondences in language 
structures. would focus upon the distinctive features of the source and 
receptor languages a number of formal and semantic processes, including 
equation, substitution, divergence, convergence, amplification, reduction, 
diffusion, and condensation. 

The central focus in a sociosemiotic perspective on translation is the 
multiplicity of codes involved in any act of verbal communication. Words 
never occur without some added paralinguistic or extralinguistic features. 
And when people listen to a speaker, they not only take in the verbal mes-
sage, but on the basis of background information and various extralinguis-
tic codes, they make judgments about a speaker’s sincerity, commitment 
to truth, breadth of learning, specialized knowledge, ethnic background, 
concern for other people, and personal attractiveness.

Nida outlines the advantages of the sociosemiotic approach:
1. It perceives language as the offshoot of a host of socio-cultural fac-

tors and hence rooted in the everyday world of reality, rather than in an 
ideal speaker community.

2. It can be verbally creative as its focus is on actually spoken language; 
it is not bound by reductive rules of language.

3. It does not conceive of language as a rigid system with clear-cut 
boundaries and a well-established meaning underlying it. It acknowledges 
the malleability of language and the indeterminacy of meaning.

4. It takes into account the interdisciplinary nature of codes, which 
tends to expand the boundaries of translation activity.

3. Types of textual reliability
Translation users need to be able to rely on translation. They need to 

be able to use the translation as a reliable basis for action, in the sense that 
if they take action on the belief that the translation gives them the kind of 
information they need about the original, that action will not fail because 
of the translation. And they need to be able to trust the translator to act in 
reliable ways, delivering reliable translations by deadlines, getting whate-
ver help is needed to meet those deadlines, and being flexible and versatile 
in serving the user’s needs.
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A text’s reliability consists in the trust a user can place in it, or encou-
rage others to place in it, as a representation or reproduction of the original. 
To put that differently, a text’s reliability consists in the user’s willingness 
to base future actions on an assumed relation between the original and the 
translation. For example, if the translation is of a tender, the user is most 
likely the company to which the tender has been made. «Reliability» in this 
case would mean that the translation accurately represents the exact na-
ture of the tender; what the company needs from the translation is a reliable 
basis for action, i.e., a rendition that meticulously details every aspect of the 
tender that is relevant to deciding whether to accept it. If the translation is 
done in-house, or if the client gives an agency or freelancer specific instruc-
tions, the translator may be in a position to summarize certain paragraphs 
of lesser importance, while doing painstakingly close readings of certain 
other paragraphs of key importance.

There are many different types of textual reliability; there is no single 
touchstone for a reliable translation, certainly no single simple formula 
for abstract semantic (let alone syntactic) «equivalence» that can be ap-
plied easily and unproblematically in every case. All that matters to the 
non-translating user is that the translation be reliable in more or less the 
way s/he expects (sometimes unconsciously): accurate or effective or some 
combination of the two; painfully literal or easily readable in the target lan-
guage or somewhere in the middle; reliable for her or his specific purposes.

A text that meets those demands will be called a «good» or «successful» 
translation, period, even if another user, with different expectations, might 
consider it bad or unsuccessful; a text considered a failure by some users, 
because it doesn’t meet their reliability needs, might well be hailed as bril-
liant, innovative, sensitive, or highly accurate by others.

So, pay attention to the following main types of textual reliability (pro-
posed by Douglas Robinson):

1. Literalism
The translation follows the original word for word, or as close to that 

ideal as possible. The syntactic structure of the source text is painfully evi-
dent in the translation.

2. Foreignism
The translation reads fairly fluently but has a slightly alien feel. One 

can tell, reading it, that it is a translation, not an original work.
3. Fluency
The translation is so accessible and readable for the target-language 

reader also seem like an original in the target language. It never makes the 
reader stop and reflect that this is in fact a translation.
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4. Summary
The translation covers the main points or «gist» of the original.
5. Commentary
The translation unpacks or unfolds the hidden complexities of the ori-

ginal, exploring at length implications that remain unstated or half-stated 
in the original.

6. Summary-commentary
The translation summarizes some passages briefly while commenting 

closely on others. The passages in the original that most concern the user 
are unpacked; the less important passages are summarized.

7. Adaptation
The translation recasts the original so as to have the desired impact 

on the audience that is substantially different from that of the original; as 
when an adult text is adapted for children, a written text is adapted for 
television, or an advertising campaign designed to associate a product with 
sophistication uses entirely different images of sophistication in the source 
and target languages.

8. Encryption
The translation recasts the original so as to hide its meaning or message 

from one group while still making it accessible to another group, which pos-
sesses the key. «Creative interpretation» signals the undeniable fact that 
all text-processing involves some degree of interpretation and thus some 
degree of creativity, and beyond that, the translator’s sense that every tar-
get language is more or less resistant to his or her activities.

4. Aspects of translator’s reliability
But the text is not the only important element of reliability for the user; 

the translator too must be reliable.
Notice that this list is closely related to the traditional demand that 

the translator be «accurate», and indeed contains that demand within it, 
under «Attention to detail», but that it is a much more demanding concep-
tion of reliability than merely the expectation that the translator’s work 
be «correct». The best synonym for the translator’s reliability would not 
be «correctness» but «professionalism»: the reliable translator in every 
way comports himself or herself like a professional. A client that asks for a 
summary and receives a «correct» or «faithful» translation will not call the 
translator reliable – in fact will probably not call the translator ever again. 
A sensitive and versatile translator will recognize when a given task re-
quires something besides straight «accuracy» – various forms of summary 
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or commentary or adaptation, various kinds of imaginative re-creation – 
and, if the client has not made these instructions explicit, will confirm this 
hunch before beginning work.

The main aspects of translator’s reliability are:
1. Attention to detail
The translator is meticulous in her attention to the contextual and col-

locational nuances of each word and phrase she uses.
2. Sensitivity to the user’s needs
The translator listens closely to the user’s special instructions regar-

ding the type of translation desired, understands those instructions quickly 
and fully, and strives to carry them out exactly and flexibly.

3. Research
The translator does not simply «work around» words she doesn’t know, 

by using a vague phrase that avoids the problem or leaving a question mark 
where the word would go, but does careful research, in reference books and 
Internet databases, and through phone calls, faxes, and e-mail inquiries.

4. Checking
The translator checks her work closely, and if there is any doubt (as 

when she translates into a foreign language) has a translation checked by 
an expert before delivery to the client. (The translator also knows when 
there is any doubt.)

5. Versatility
The translator is versatile enough to translate texts outside her area of 

specialization, out of languages she doesn’t feel entirely competent in (al-
ways having such work checked, of course), in manners she has never tried. 
(The translator also knows when she can handle a novel task and when 
something is simply beyond her abilities and needs to be politely refused.)

6. Hardware and software
The translator owns a late-model computer, a recent version of Micro-

soft Word, an Internet connection (preferably high-speed/broadband), an 
e-mail address, and a fax machine, and either owns and uses regularly, or is 
prepared to purchase and learn how to use, translation memory software 
specified by the client.

5. Main types of interpreting
Interpreting is an oral or verbal form of translation, enabling real-time 

cross-linguistic communication. This is the process where a person repeats 
out loud what the speaker has said in a different language. Interpreting 
takes on various forms depending on the context and needs of the present 
situation. Here is an outline of the 6 major forms of interpreting:
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1. Simultaneous Interpreting
In simultaneous interpreting, the interpreter must translate the sen-

tence into the target language while simultaneously listening to and com-
prehending the next sentence. Strictly speaking, «simultaneous» is a mis-
nomer: interpreters cannot start interpreting until they understand the 
general meaning of the sentence.

Simultaneous interpreters process and memorize the words that the 
source-language speaker is saying now, while simultaneously outputting in 
the target language the translation of words the speaker said 5-10 seconds 
ago. The goal for simultaneous interpreting is not to paraphrase, but to con-
vey the exact language.

Simultaneous interpreting is used for big meetings, conferences or 
trade shows. Typically, while doing simultaneous interpreting, the inter-
preter sits in a booth wearing headphones and speaks into a microphone.

Simultaneous interpreters must be decisive; there is simply no time to 
weigh the merits of variant translations or to recall just the right idiom in 
the target language. Any delay and a few words (and possibly a complete 
thought) that the speaker uttered could be lost.

2. Consecutive Interpreting
During consecutive interpreting the speaker stops every 1–5 minutes 

(usually at the end of every «paragraph» or complete thought), and the 
interpreter then steps in to render what was said into the target language.

Consecutive interpreting may be used for smaller business meetings or 
in court on the witness stand. This is a back and forth style of interpreting, 
with speakers of multiple languages taking turns speaking and being inter-
preted.

A key skill involved in consecutive interpreting is note-taking, since 
few people can memorize a full paragraph in one hearing without loss of 
detail.

3. Escort/Travel Interpreting
Escort/travel interpreters can behave almost as an assistant, helping 

clients to navigate while they are traveling around on (business) trips. 
These interpreters may accompany clients to a meeting or to a handful of 
meetings.

These escort/travel interpreters are not just interpreters, but often act 
as cultural liaisons, responsible for everything from ordering food to closing 
multi-million dollar business deals.

4. Whisper Interpreting
Whisper interpreting is similar to simultaneous interpreting but the 

interpreter does not use a headset or microphone, rather the interpreter sits 
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next to the person (or group of people) who require interpreting and whis-
pers or speaks softly while interpreting in the target language. This form of 
interpreting is much harder on the interpreter’s voice.

This is often used for a business meeting where just one person requires 
interpreting, or for example, in a courtroom where someone in the back of 
the room requires interpreting to understand what is being said.

5. Scheduled Telephone Interpreting (OPI or Over-the-Phone Interpre-
tation)

Scheduled telephone interpreting (also called OPI or Over-the-Phone 
Interpretation) can be either simultaneous or consecutive. This form of in-
terpreting is performed during an established appointment where the in-
terpreter does not see both parties in person, but executes the interpreting 
via telephone.

If the participants of a call are content to hear only the voice of the in-
terpreter, telephone interpreting can be conducted in a simultaneous mode; 
otherwise interpreting should be conducted consecutively.

If the interpreter does not see the speakers and has no access to ex-
tra-linguistic clues to the speaker’s meaning and context, the accuracy of 
simultaneous telephone interpreting may be significantly lower than for 
consecutive over-the-phone Interpreting. Most generally, phone interpret-
ing is conducted consecutively.

6. On-Demand Phone Interpreting
On-Demand Phone Interpreting is for individuals or organizations 

that need to communicate across language barriers immediately. This 
form of interpreting is performed when a party calls a service, selects the 
required language pair and is connected to an interpreter. The interpreter 
then comes on the line and interprets the conversation.

On-Demand Phone Interpreting is often used by customer service call 
centers, and by companies, organizations, pharmacies, medical and legal in-
stitutions who interact with the limited English proficiency (LEP) popu-
lation and require interpreting on-demand.

The benefit of On-Demand Phone Interpreting is that it makes inter-
preting available within minutes. However, it is important to note that the 
interpreter is coming into the conversation blind and may not have the 
required background information to make the interpretation as successful.

To make a conclusion we should note that interpreting is an activity 
that consists of establishing oral or manual communication between two 
or more speakers who are not speaking (or signing) the same language. In-
terpreting as well as translation in general is based on textual reliability to 
become more flexible and versatile.
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The role of the interpreter is to help establish direct communication 
between the professional (e.g., social worker, healthcare professional, law-
yer) and the person with limited English proficiency (LEP).

Interpreters strive to render all messages in their entirety accurately, 
as faithfully as possible and to the best of their ability without addition, 
distortion, omission or embellishment of the meaning.
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Planning in Foreign Language Teaching
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Текст лекцiї

1. The necessity for planning and the approach to the problem
Teaching and learning a FL is ensured: 
1) through methods and techniques, i.e. acquisition of new information 

about a linguistic or language phenomenon to acquire some knowledge; 
drill and transformation to form habits on the material presented; making 
use of the habits acquired in various language skills. The choice of tech-
niques for realizing each of the methods is determined by the principles 
which govern teaching and learning this subject nowadays; 

2) with the help of various teaching aids and teaching materials now 
in use; 

3) by means of different arrangements of students’ language learning: 
work in unison, mass work, work in small groups, in pairs, individual work 
with programmed materials and individual cards; 

4) taking into consideration the stage of instruction, students’ age, 
their progress in language learning, their intellectual development, the lin-
guistic and language material, time the teacher has at his/her disposal. All 
these points answer the question how to teach and learn this subject. 

To utilize all these points effectively systematic and careful planning 
is necessary. 

The FL teacher plans all kinds of work he/she is to do: he/she plans the 
essential course, the optional course, and the extra-curricular work. 

The first step in planning is to determine where each of his/her classes 
is in respect to achievements. It is easy for the teacher to start planning 
when he receives beginners. 

Though the teacher does not know his/her students yet, his/her suc-
cess will fully depend on his/her preparation for the lessons since students 
are usually eager to learn a FL. Planning is also relatively easy for the 
teacher who worked in these classes the previous year(s) because he/she 
knows the achievements of his/her students in each class. He/she is aware 
of what language skills they have acquired. Planning is more difficult when 
the teacher receives a class (classes) from another teacher and he/she does 
not know the students, their proficiency in hearing, speaking, reading, and 
writing. 
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The teacher begins his/her planning before school opens and during 
the first week. He/she should establish the achievement level of his/her 
classes. 

There is a variety of ways in which this may be done. The teacher asks 
the previous teacher to tell him/her about each of the students. He/she 
may also look through the students’ test-books and the register to find out 
what mark each of his/her students had the previous year. The teacher may 
administer pre-test, either formally or informally, to see students do with 
them. Taking into consideration the achievements of his/her class, he/she 
compiles a calendar plan in accordance with the time-table of a given form.

2. Unit planning
The teacher needs two kinds of plans to work successfully: the plan of a 

series of class-periods for a lesson or unit of the textbook or a unit plan, and 
the daily plan or the lesson plan for a particular class-period. 

In compiling a unit plan, i.e. in planning the lesson of the textbook, 
the teacher determines the difficulties of the lesson, namely, phonetic dif-
ficulties (sounds, stress, intonation); grammar difficulties (grammar items, 
their character and amount), and vocabulary difficulties (the amount of 
new words, their character). 

1. The teacher starts by stating the objective or objectives of each class-
period, that is, what can be achieved in a classroom lesson. Of course the 
longterm aims of the course help the teacher to ensure that every particular 
lesson is pulling in the right direction and is another step towards gaining 
the ultimate goals of the course. ‘To help the class to speak English better’, 
‘To teach students to aud’ or ‘To develop students’ proficiency in reading’ 
cannot be the objectives of the lesson because they are too abstract to be 
clear to the learners. The lesson objectives should be stated as precisely 
as possible. Students coming to the lesson should know what they are do 
during the lesson, what performance level is required of them, and how it 
can be achieved. Here are a few examples: 

– Teach students to understand the following words … when hearing 
and to use them in sentences orally. 

– Teach students to form new words with the help of the following 
suffixes … and to use them in the situations given. 

– Teach students to consult a dictionary to look up the meaning of the 
following words … . 

– Teach students to recognize the international words … when hearing 
(or reading). 
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– Teach students to guess the meaning of unfamiliar words from the 
context while reading text «…». 

– Teach students to understand the statement in the Present Perfect 
and to use them in the following situations … 

– Teach students to ask and answer questions in the Present Perfect 
and to make up dialogues following the models … 

– Teach students to find the logical predicate in the sentences … while 
reading following the structural signals. 

– Teach students to speak about the following objects … on utterance 
level (in a few sentences). 

– Teach students to use the words and grammar covered in speaking 
about the places of interest in our town. 

– Teach students to find sentences while reading text ‘…’ silently. 
– Teach students to get the main information while reading text ‘…’. 
The teacher can state no more than three concrete objectives for a par-

ticular class-period depending on the stage of instruction, the material of 
the lesson, and some other factors.

2. The teacher distributes the linguistic material (sounds, words, gram-
mar, etc.) throughout the class-periods according to the objectives of each 
period, trying to teach new vocabulary on the grammatical material to pu-
pils, and to teach a new grammar item within the vocabulary assimilated 
by students; or he/she first teaches students hearing and speaking on the 
new material presented, and then students use this in reading and writing. 

3. The teacher selects and distributes exercises for class and homework 
using various teaching aids and teaching materials depending on the ob-
jectives of each class-period. For instance, for developing his/her students’ 
skill in dialogic speech within the material covered the teacher needs a  
record with a pattern dialogue, word cards for changing the semantic 
meaning of the pattern dialogue to make the structure of the dialogue fit 
new situations. 

In distributing exercises throughout the class-period the teacher 
should involve his/her students in oral practice and speech, in oral and 
silent reading, and in writing. Exercises which are difficult for students 
should be done under the teacher’s supervision, i.e., in class. Those exerci-
ses which students can easily perform independently are left for home work. 
In other words, new techniques, exercises, and skills should be practised in 
class before the students attempts them at home. The homework done, the 
students return to class for perfecting, polishing, expanding, and varying 
what they have practised at home, they learn to use the new words, the new 
structures in varied situations. 
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When the teacher determines the students’ homework he/she should 
take into account that the subject he/she is teaching though important and 
difficult is not the only student learns at school. The realities of school mi-
litate against more than 20-30 minutes of every day homework in a FL. 

This requires the teacher to teach in class rather than test. Practice 
proves that students do their homework provided they know exactly what 
to do, how it should be done, and that their work will be evaluated. Besides, 
students should know that six twenty-minutes’ work at their English on 
consecutive days is more effective than two hours at a stretch. 

This requires the teacher to teach in class rather than test. Practice 
proves that students do their homework provided they know exactly what 
to do, how it should be done, and that their work will be evaluated. Besides, 
students should know that six twenty-minutes’ work at their English on 
consecutive days is more effective than two hours at a stretch. 

The unit plan, therefore, involves everything the teacher needs for de-
tailed planning of a lesson (class-period), namely: the objective (objectives) 
of each lesson, the material to work at, and the exercises which should be 
done both during the class-period and at home to develop students’ habits 
and skills in the target language. 

The unit plan includes nine columns: 
1. The number of class-periods; 
2. The objectives of each period; 
3. Language material; 
4–7. Language skills; 
8. Accessories. 
9. Homework. 
The importance of unit plans cannot be overestimated since unit plan-

ning permits the teacher to direct the development of all languages skills on 
the basis of the new linguistic material the lesson involves. He/she can lead 
his/her students from reception through pattern practice to creative exer-
cises, and in this way perfect their proficiency in hearing, speaking, reading, 
and writing. He/she can vary teaching aids and teaching materials within 
the class-periods allotted to the lesson. Unit planning allows the teacher to 
concentrate students’ attention on one or two languages skills during the 
lesson; in this case the class hour is divided into two main parts: a period 
of 20-25 minutes, during which he/she takes his/her students through a 
series of structural drills or other exercises supplied by the textbook, and 
a period of 20-25 minutes during which the teacher engages the class in 
creative exercises when they use the target language as a means of commu-
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nication. The teacher should bear in mind that students lose all interest in a 
language that is presented to them by means of endless repetitions, pattern 
practices, substitutions, and so on, and which they cannot use in its main 
function of exchange of information through hearing or reading. That is 
why, whenever possible, the teacher should make his/her students aware of 
the immediate values of his/her lessons if he/she hopes to keep and stimu-
late their interest in language learning which is very important in itself. 
When a student is convinced that learning is vital, he/she is usually willing 
to work hard to acquire a good knowledge of the target language. It is well 
known that some students see little value in much of their school work in 
a FL and feel no enthusiasm for their work at the language. Careful unit 
planning helps the teacher to keep students’ progress in language learning 
under constant control and use teaching aids and teaching materials more 
effectively and, in this way, make his/her classes worthwhile to all of his/
her students. 

All this should be done by the teacher if there are no teacher’s books to 
the textbooks. If there are such books, the teacher’s planning should deal 
with (1) the study of the author’s recommendations and (2) the develop-
ment of these recommendations according to his/her students’ abilities. 
The teacher tries to adapt the plan to his/her students. He/she may either 
take it as it is and strictly follow the authors’ recommendations, or he/she 
may change it a bit. For instance, if he/she has a group of bright students 
who can easily assimilate the material, the teacher utilizes all the exercises 
involved in Student’s book and include some additional material or stimuli 
pictures, objects for the students’ speaking within the same class-periods. 
If the teacher has a group of slow students, he/she needs at least one more 
period to cover the material, he/she also omits some exercises in Student’s 
book with asterisk designed for those students who want to have more 
practice in the target language. The teacher may also increase the number 
of oral exercises and give students special cards to work on individually 
and in pairs. 
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The plan manifests the importance of planning students’ work in the 
classroom and at home. The teacher can see that in the classroom he/she 
should develop students’ speaking and auding skills. As to reading students 
develop this skill at home reading various texts and performing oral and 
written exercises connected with the texts. The teacher can also see what 
topics should be reviewed and what topics are new for his/her students. 
There is a column in the plan dealing with grammar. Students should re-
viewed grammar in a certain system. 

The teacher therefore thoroughly studies the plans in Teacher’s books 
and adapts them to his/her students. 

3. Planning a class period 
The unit plan completed the teacher may move into planning a 

class-period or a daily plan which, in addition to what has been determined 
by unit plan, indicates the ways the teacher will follow to organize his/her 
class to work during the lesson. Therefore the daily plan includes (1) what 
should be achieved during this particular lesson, (2) what material is used 
for achieving the objectives, and (3) how the objectives should be achieved. 

Since almost every teacher has several classes of one level he/she usual-
ly makes preparations for each level although, ideally, a separate plan is 
needed for each class because classes proceed at different speed, thus he/
she must make adaptations in his/her plans to compensate for varying 
speed of progress in the classes of the same level. 

The teacher should write his/her daily plans if he/she strives for effec-
tive and reasonable use of time allotted to his/her students’ learning a FL. 
However, some teachers, including novice teachers, do not prepare written 
plans. They claim that they can teach ‘off the top of their heads’, and they 
really can, but their teaching usually results in poor students’ language 
skills because in this case we have ‘teacher-dominated’ classes when the 
teacher works hard during the lesson while his/her students remain mere 
‘observers’ of the procedure. Indeed, when the teacher is standing in front 
of students he/she does not have much time to think how to organize his/
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her students’ activity. This should be done before the lesson for the teach-
er to be able to stimulate and direct students’ learning the language. We 
may state that the effectiveness of students’ desired learning is fully depen-
dent on the teacher’s preparation for the lessons. If the teacher is talking, 
reading, and writing a great deal himself/herself during the lesson, he/she 
is not ready for it. And vice versa, if the teacher gets his/her students to 
talk or read with communicative assignments while he/she listens, or to 
write while he moves about the class, giving a helping hand to everyone 
who needs it, he has thoroughly thought over the plan of the lesson before-
hand. Therefore we may conclude: to provide necessary conditions for stu-
dents’ learning a FL, the teacher should thoroughly plan their work during 
the lesson which is possible if he/she writes his/her daily plan in advance. 
There are teachers who strictly follow the textbook and accept plans that 
others have made for them without changing. In doing this they overlook 
the unique capacities of their particular classes. They race through the 
textbook covering the ground regardless of whether students master each 
section. 

Some experienced teachers assume that the content of FL teaching is 
constant and as they have worked for many years they do not need daily 
plans; they have them in their minds. In reality, however, the content 
changes continuously as well as the methods and techniques of teaching. 
Moreover, the old plans which are in their minds may not suit the needs of 
a particular class, since each group of students is unique, or may no longer 
be applicable because better and more effective teaching aids and teaching 
materials have appeared. Consequently, proceeding from these conside-
rations the teacher needs a daily plan to provide a high level of language 
learning of his/her students. 

To involve all students in the work done in the classroom the teacher 
should compile a kind of scenario in which every student has his role, while 
the teacher only stimulates and directs his/her students’ role-playing. In 
any case, a workable form for a daily plan should state the objectives, spe-
cify the activities, include evaluation techniques, indicate the assignment, 
and determine teaching aids and teaching materials. The plan itself should 
(1) be brief, but with sufficient detail to be precise; (2) assign a definite 
number of minutes to each activity; (3) indicate exactly what words, phra-
ses, facts, items are to be learnt and how; (4) make use of a variety of class-
room activity for every student. 

In the organization and conduct of a FL lesson there is always a wide 
range of possibilities. No two teachers will treat the same topic in the same 
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way. There are, however, certain basic principles of teaching and learning 
which should be observed: 

1. Every lesson should begin with a greeting in the FL and a brief talk 
between the teacher and the students. Through this conversation the les-
son may be motivated. The conversation may take place between: 

Teacher – Class 
Teacher – Student 1 
Student 1 – Class 
Student 1 – Student 2 etc. 
The FL should be used for all common classroom activities; the teacher 

manages the class activities by giving instructions in the FL. He/she stimu-
lates students’ participation by asking questions, praises and encourages 
students from time to time, and he/she may also criticize the behavior of a 
student or a class if necessary. 

2. There should be a variety of activities at every lesson, including pro-
nunciation drill, oral activities, reading, and writing. The success of acti-
vity is measured by attention, enthusiasm, and involvement on the part of 
the students. 

3. The lesson should be conducted at a high speed when oral drill exer-
cises are performed. Students should not stand up to say a word, a phrase, 
or a sentence. 

4. The lesson should provide a certain sequence in students’ assimila-
ting language material and developing habits and skills from perception, 
comprehension, and memorizing, through the usage in a similar situation 
following a model, to the usage of the material received in new situations 
that require thinking on the part of the learner. 

5. The lesson should provide time for the activity of every student in 
the class. They must be active participants of the procedure and not the 
teacher as if often the case when the teacher talks more than all the stu-
dents. 

6. The lesson should provide conditions for students to learn. ‘Lan-
guage is a skill so it must be learnt, it cannot be taught’ (M. West). A cer-
tain amount of time should be devoted to seatwork as apposed to activities 
involving the class as a whole. During seatwork and other forms od solitary 
study students learn to learn for themselves. 

7. The work done during the lesson should prepare students for their 
independent work at home. It is generally accepted as good practice not to 
assign exercises that have not been covered in class; this especially refers to 
early stages of language learning. 
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8. The lesson should be well equipped with teaching aids and teaching 
materials which allow the teacher to create natural situations for develo-
ping students’ hearing and speaking skills in a FL. To ‘fulfil the plan’ both 
the student and the teacher should work hard in the classroom, since the 
students are active participants of the work done in the classroom, and the 
teacher organizes his/her students’ progress from ‘step’ to ‘step’ on the ma-
terial different for each ‘step’. 

Conclusion. Thus when we plan an individual lesson, we think about 
its aims, how to achieve them, the «shape» of the lesson and the kind of 
techniques that are most appropriate for a particular group of learners. A 
sequence of lessons is a number of related lessons that develop language 
knowledge and/or language skills over a period of time, Sequences may de-
velop a single topic or language area, or may involve topics or language 
areas that are very closely connected.
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Stilmittel des Wortschatzes

Дисциплiна: Стилiстика нiмецької мови.

Вид лекцiї: оглядова лекцiя.

Дидактичнi цiлi: 
Навчальнi: усвiдомлення базових понять стилiстичних засобiв 

словникового запасу мови для формування здатностi самостiйно ро-
бити практичнi висновки при спостереженнi над теоретичним матерiа-
лом зi стилiстики нiмецької мови. 

Розвиваючi: формувати систему знань про словниковий запас мови 
в лiнгвостилiстичному аспектi.

Виховнi: забезпечити мотивацiю та iнтерес до стилiстики нiмецької 
мови. 

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: лексикологiя нiмець-
кої мови, лiнгвiстика тексту, практика усного i писемного мовлення 
нiмецької мови. 

Основнi поняття: значення слова, лексика, мовний стиль, стилiс-
тичнi засоби, текст.

Навчально-методичне забезпечення: дидактичнi матерiали – та-
блицi. 

Theoretische Fragen

1. Die Bedeutung der Wortwahl für den Sprachstil.
2. Wort und Wortbedeutung als Stilmittel.
3. Konnotationen im Dienste der Stilistik.
4. Lexikalische Stilmittel.
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Текст лекцiї

1. Die Bedeutung der Wortwahl für den Sprachstil
Die Auffassung, daß es beim Stil nur auf die richtigen Wörter ankomme, 

ist weit verbreitet. Manche Stillehren und Stilwörterbücher konzentrieren 
sich deshalb auf die Erläuterung stilistisch wichtiger Wortschatzvarianten 
und die Aufstellung von Wortverwendungsregeln.

Wir haben die stilistischen Variationsmöglichkeiten bisher nur im 
Rahmen des Satzbaus ausführlich untersucht, einmal deshalb, weil hier 
die gegenwärtige Grammatikforschung neue Strukturgesetzlichkeiten 
aufzeigt, die Variierbarkeit des Ausdrucks aber wenig bercküsichtigt, zum 
anderen, weil dieser Komplex in der deutschen Stilistik bislang zu gerin-
ge Beachtung gefunden hat. Wir würden jedoch wesentliche Bereiche der 
Stilistik übergehen, wenn wir die Probleme der Wortwahl und stilistisch 
bedingten Wortverwendung nicht ebenfalls verdeutlichten.

Hier ergibt sich eine Reihe von Fragen, die vor allem die Gruppenzuge-
hörigkeit der Wörter und den Stilwert einzelner Wortarten, Wortgruppen 
und Einzelbildungen betreffen. Während syntaktische Formen aufgrund 
der Anordnung und Verknüpfung der Wörter stilkonstituierend wirken, 
wird der Stil semantisch durch die Art und Kombination der gewählten 
Wörter geprägt. Die damit verbundene Stilwirkung ist meistens bedeu-
tender als die der syntaktischen Strukturen, schon allein deshalb, weil 
der Wortschatz und damit die Möglichkeiten des Ausdruckswechsels we-
sentlich größer sind als die Zahl möglicher syntaktischer Strukturen (man 
rechnet im Deutschen immerhin mit 300000-500000 Wörtern) und weil 
der Reichtum der Wortbedeutungen nicht mit der Zahl der Wörter und 
ihrer Einzelverwendung gleichgesetzt werden kann. Um diese für den stili-
stischen Ausdruck wichtige Erscheinung recht zu verstehen, ist es notwen-
dig, einige Erkenntnisse der Wort- und Bedeutungsforschung darzulegen.

2. Wort und Wortbedeutung als Stilmittel
Für den Stil ist besonders die semantische Leistung der Worter als Be-

deutungsträger wichtig. Die Wahl des entsprechenden Wortes geschieht 
nach seiner denotativen (begrifflichen) oder seiner konnotativen (emotio-
nalen) Bedeutung, wobei beide Kategorien in ständiger Wechselbeziehung 
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zueinander stehen. Der denotative Sinn der Wörter ist fest und allgemein 
anerkannt. Der konnotative Sinn ist dagegen subjektiv und mit verschiede-
nen menschlichen Gefühlen verbunden. Aus der konnotativen Bedeutung 
ergibt sich die Stilfärbung des Wortes. 

Während der denotative Sinn der Wörter verhältnismäßig fest ist (zu-
mindest fur eine gewisse Zeit) und als allgemeiner Sinn (lexikalische Be-
deutung) in den Wörterbüchern notiert werden kann, wird der (mitunter 
sehr subjektive) konnotative Sinn (die Mitbedeutung) oft erst durch den 
spachlichen wie situativen

Kontext erkennbar. Aus einer der Bedeutungsschichten eines Wortes 
ergibt sich zudem die Möglichkeit zur Verwendung in übertragener (me-
taphorischer) Bedeutung wie auch zur Erzielung einer bestimmten Stilfär-
bung.

In der stilistischen Textgestaltung werden die Stilwerte der konnotati-
ven wie der übertragenen Bedeutungen häufig aktualisiert und intensiviert, 
um bestimmte Stilwirkungen zu erreichen. Vielen Wörtern ist dabei eine 
Stilfärbung eigen, die sich sowohl aus dem üblichen Verwendungsbereich 
und Häufigkeitsgrad als auch aus der vorhandenen oder ihnen im Kontext 
zuerkannten Nebenbedeutung der Wörter ergibt. 

E. Riesel spricht von einer funktionalen und semantisch expressive Stil-
färbung der Wörter. Die funktionale Stilfärbung ist die spezifische Atmo-
sphäre, die einem Wort innerhalb dieser oder jener funktionalen Verwen-
dungsweise der Sprache zukommt, die in der Gesamtheit des funktional-
bestimmten Textes oder in der isolierten Verwendung in einem stilistisch 
anderen Kontext spürbar wird, wo dieses Wort wegen seiner Stilfärbung 
mitunter als Stilbruch wirkt. Wir verdeutlichen das an einem Beispiel: 
Das Substantiv Inanspruchnahme, das nach dem Muster von Landnahme, 
Rücksichtnahme aus dem Funktionsverb in Anspruch nehmen gebildet ist, 
gehört funktional und usuell zur Stilschicht der Sprache des öffentlichen 
Verkehrs, insbesondere der Behördensprache. Es läst sich als begriffliche 
Kennzeichnung eines bestimmten Vorgangs in Sätzen wie: Die Inanspruch-
nahme dieser Haushaltsmittel darf nur nach Zustimmung des Finanzaus-
schusses erfolgen angemessen verwenden und trägt neben anderen Wörtern 
dieses Bereichs zur besonderen Stilprägung solcher Texte bei. Erschiene 
nun dieses Wort in einem stilistisch anderen Kontext, beispielsweise in ei-
nem persönlichen Bericht, anstelle von aufsuchen – in Anspruch nehmen: 
Meine Inanspruchnahme des Arztes erfolgte gestern nachmittag für: Ich such-
te gestern nachmittag den Arzt auf, so wäre die Stilfärbung des Behörden-
stils unverkennbar; dieses Wort würde dann in diesem Kontext (persönl. 
Bericht in 1. Person) unangemessen erscheinen.



100

Nicht ganz so störend wirkte das Beispiel einer semantisch-expressiven 
Stilfärbung in einem anderen Kontext, wie etwa bei einer Vertauschung 
der Wörter Kopf und Haupt, die aufgrund ihrer Beziehung auf dem glei-
chen ausersprachlichen Gegenstand als begriffliche Synonyme angesehen 
wеrden können, jedoch unterschiedliche Silfärbungen aufweisen. Während 
Kopf heute als übliche umgangssprachliche Bezeichnung des vorderen 
(oberen) Körperendes ein Wort ohne besondere Stilfärbung ist und nur 
in einigen übertragenen Bedeutungen (z.B. er ist der Kopf der Bande = der 
Klügste, Massgebliche) durch die Bildhaftigkeit expressiver wirken kann, 
besitzt das Wort Haupt aufgrund seiner Altertümlichkeit von vornherein 
eine Stilfärbung der Exzeptionellen, Poetischen, und past deshalb nicht 
in die Umgangssprache. Sätze wie Mein Haupt schmerzt mir. Ich habe eine 
Wunde am Haupt sind daher stilwidrig; eine Verwendung mit einem ähn-
lich archaischen Verb (z.B. Er entblöste sein Haupt) oder in übertragender 
Bedeutung (Das Haupt der Familie) wäre dagegen in einer entsprechenden 
textlichen Umgebung stilistisch angemessen.

3. Konnotationen im Dienste der Stilistik
Im Zusammenhang mit den Konnotation ist oben schon bemerkt 

worden, dass sie in den lexikografischen Werken in Form von silistischen 
Kennzeichnungen/Markierungen (Stilschichten und Stilfärbungen) fi-
xiert werden. Sie signalisieren die usuellen Gebrauchsbedingungen wie: 

– kommunikative Ebene des Sprachgebrauchs (umgangssprachlich, sa-
lopp, gehoben aber auch abwertend, scherzhaft, förmlich usw.);

– die Funktionsbereiche des Wortgebrauchs (z.B. amtssprachlich);
– die soziale Geltung des Wortgebrauchs (z.B. jugendsprachlich, fami-

liär, Medizinsprache); 
– die regionale Bindung des Wortgebrauchs (z.B. regional, schweize-

risch);
– die zeitliche Gebundenheit des Wortgebrauchs (z.B. veraltet, Neolo-

gismus); 
– den politischen Geltungsbereich des Wortgebrauchs (z.B. DDR-

Wort) usw. 
– emotional-wertende Aspekte. 
Besonders prägnant illustrieren die Funktion von Konnotationen die 

Euphemismen. Unter dem Terminus Euphemismus versteht man in der 
Linguistik einerseits eine bestimmte Form des Sprachgebrauchs, eine 
bestimmte Verwendung von lexikalischen Einheiten, die dem Sprecher 
ermöglichen, auch über bestimmte Sachverhalte und Themen kommunizie-
ren zu können, über die aus ethnischen, religiösen, politisch-ideologischen 
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Gründen überhaupt nicht oder nur in entsprechender umschreibender 
Form gesprochen wird. Andererseits referiert man mit dem gleichen Termi-
nus auch auf das Produkt dieses Sprachgebrauchs, d.h. auf die verwendeten 
lexikalischen Zeichen in euphemistischer Funktion.

Der Euphemismus ist als relativer Ausdruck aufzufassen. Einerseits 
muss nämlich parallel zur euphemistischen Bezeichnung auch eine nich-
t-euphemistische vorhanden sein, die man umschreibt, z.B. statt des Ta-
buwortes sterben verwendet man umschreibenden Ausdrücke entschlafen, 
heimgehen usw. Es geht also um den Ersatz, um die Umschreibung der 
eigentlichen Bezeichungen (sterben) durch andere, euphemistische (ent-
schlafen, heimgehen). Andererseits muss der zu umschreibende Sachver-
halt (in unserem Beispiele der Tod) über einen Aspekt verfügen, der in der 
betreffenden Sprachgemeinschaft als negativ bewertet wird (Verlust eines 
Familienmitglieds, Kollegen oder Freundes,Trauer). weswegen der Sach-
verhalt eine euphemistische Umschreibung verlangt. Der negative Aspekt 
bestimmter Sachverhalte und Gegenstände ist immer an eine Sprachge-
meinschaft gebunden und kann unterschiedlicher Geltung sein. Dabei ist 
es von Belang ob die Bewertungsgrundlagen des Sprechers und des Hörers 
übereinstimmen oder auseinandergehen. 

Die Euphemismen sind umschreibende Ausdrücke einerseits für tabui-
sierte und daher negativ konnotierte Sachverhalte und Gegenstände. Die 
sog. Tabueuphemismen sind in allen klassischen Tabubereichen, wie Tod 
(von uns gehen, entschlafen, ableben), körperliche Ausscheidungen (klein 
machen, die Fische füttern), bestimmte Körperteile (Milchgeschäft, Podex, 
Banane) präsent. 

Andere Euphemismen haben die Aufgabe, brutale, schockierende, 
peinliche Sachverhalte, und/oder unwillkommene Aspekte politischen 
Handelns zu verbergen, verharmlosen, um auf diese Weise bestimmte Ein-
stellungen den bezeichneten Sachverhalten gegenüber zu markieren (ver-
schleiernde Euphemismen). Es handelt sich dabei um Euphemismen in der 
Sprache der Politik. Ihr Gebrauch dient in erster Linie zur Machterhal-
tung bzw. zum Machtausbau bei den politisch Herrschenden, sie wider-
spiegeln also politische Interessen. Hier geht es nicht um das Vermeiden 
von «harten Worten» sondern um das von «harten Fakten». Als Beispiel 
denken wir an die Euphemismen im Bereich der Innen- und Auβenpolitik, 
Sozialbereich und Umweltschutz: z.B. (Preis)Anpassung, belastbar statt 
«ausbeutbar», freisetzen statt «entlassen», Geopolitik statt «Machtpolitik», 
Gewinnwarnung statt «Verlustankündigung an der Börse», Humankapital 
statt «arbeitende Menschen», Nachbarschaftshilfe statt «Schwarzarbeit», 
Outsourcing statt «Personalentlastung», Betriebsstörung statt «Umwelt-
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katastrophe», Energieopfer statt «Opfer einer Atomsprengung», Ordner-
pannen statt «Gewaltakte von Ordnertruppen», Betriebsoptimierung statt 
«Entlassungen» usw. 

Auch die sog. politische Korrektheit führt zu neuen Euphemismen, z.B. 
Roma und Sinti, Farbige, Schawarzafrikaner usw. Solche Beispiele bilden 
den Bestandteil eines bestimmten Sprachgebrauchs, mit dem sich politi-
sche Einstellungen verbinden. Der Sprecher verwendet verschleiernde 
Euphemismen, um für den Hörer bestimmte Sachverhalte/Gegenstände in 
einer für den Sprecher günstigen Weise darzustellen, sich selbst oder eigene 
Handlungen in ein gutes Licht zu rücken, und zwar so, dass der Hörer die 
Aspekte, die ihm verschwiegen werden sollen, nicht erfährt bzw. den Inte-
ressen des Sprechers entsprechend sieht. Mit Hilfe solcher Euphemismen 
wird also dem Hörer eine bestimmte Sichtweise aufgedrängt. 

Ähnlich funktionieren auch die sog. Renommiereuphemismen, die be-
strebt sind, einem banalen, alltäglichen Sachverhalt einen besserklingen-
den, eleganten Namen zu geben, ihn sprachlich-semantisch aufzuwerten, 
z.B. Berufsbezeichnungen: z.B. Facility Manager «Hausmeister» oder Flo-
ristin «Blumenbinderin», freier Haargestalter statt «Friseur», Bezeichnun-
gen für Läden und Institutionen: z.B. Leistungszentrum statt Sportstätte, 
Studios und Salons, für bestimmte Waren, z.B. Zahnkosmetikum, Badekultur. 
(Beispiele bei Rada 2001). 

Die grundlegende Leistung der Euphemismen besteht darin, die dem 
umschreibungsbedürftigen Wort oder Ausdruck anhaftenden negativen 
Konnotationen zu neutralisieren oder sogar ins Positive umzuwandeln. 
Mit der Zeit kann jedoch die Pejorisierung, d.h. die semantische Abwer-
tung mancher vorhandener Euphemismen erfolgen. Das bedeutet, dass der 
vorhandene Euphemismus die negativen Konnotationen des Ausdrucks, 
den er ursprünglich umschreiben wollte, annimmt und selbst umschrei-
bungsbedürftig wird. Die Folge davon ist, dass der Euphemismus seine 
euphemistische Funktion nicht mehr erfüllen kann und durch einen neu-
en Euphemismus umschrieben werden muss, z.B. Neger- >, Schwarzer+ > 
Schwarzer- >, Farbiger+ > Farbiger- >, Afroamerikaner +. 

Dieser Prozess wird Tabu-Euphemismus-Zyklus genannt. Solange die 
sprachliche Aufwertung nicht einer gesellschaftlichen Aufwertung gleich-
komme, gebe es kein Ende, weil der Endzweck dieser Euphemismen nicht 
verwirklicht werde – formuliert Gasser-Mühlheim.

4. Lexikalische Stilmittel
Der Wortschatz einer Nationalsprache schließt den stilistisch undiffe-

renzierten und den stilistisch differenzierten Wortschatz ein. Das Grund-
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kriterium für die erste Gruppe bildet Allgemeinverständlichkeit und -ge-
bräuchlichkeit sowie vollständige Neutralität. 

Der stilistisch undifferenzierte Wortschatz bildet den Grundwort-
schatz der Sprache, ist also statistisch am häufigsten vertreten. Solche No-
men wie Mutter, Wasser, Erde, Wald, Berg, Fisch, Mensch oder Verben wie 
leben, gehen, machen, schlafen sind stilistisch völlig undifferenziert; sie kön-
nen in allen Sprachstilen und auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Le-
bens ohne Unterschiede gebraucht werden. Auch die meisten Dienstwor-
tarten wie Präpositionen an, auf für, mit, aus, von usw. haben keine Stilfär-
bung (vgl. dagegen solche Präpositionen wie laut, gemäß, kraft, in Gemäß-
heit, in Bezug auf, betreffs usw., die eine deutliche Färbung aus dem Stil 
des offiziellen Verkehrsaufweisen). Undifferenziert sind auch abgeleitete 
Wörter des Grundwortbestandes, z.B. von machen: aufmachen, anmachen, 
zumachen, mitmachen, ausmachen usw. Auch viele stehende Verbindungen 
und verblasste Idiome haben keine ausgesprochene Stilfärbung, z.B. weißer 
Wein, saure Milch, Abschied nehmen, einer Sache freien Lauf lassen usw.

Stilistisch differenzierter Wortschatz ist nicht allen auf gleiche Weise 
verständlich und wird nicht von allen gleich oft gebraucht. Der differen-
zierte Teil des Wortbestandes ist für die Stilbetrachtung viel wichtiger als 
der neutral Grundwortschatz, weil jedes markierte Wort zur Charakte-
ristik des Textes, entsprechenden Stils oder des Sprechenden wesentlich 
beiträgt.

Stilistisch differenzierte Wörter und Wendungen treten gewöhnlich in 
einem bestimmten Stiltyp oder einer Gruppe von Stiltypen auf. So kommen 
im Privat- und Familienverkehr solche Wendungen vor wie: Er ist ein hohes 
Tier. Es war kein Aas zu Hause. Zur Fachlexik der Drucker z. B. gehören sol-
che Bezeichnungen, wie Leiche für den ungedruckten Teil das Manuskripts, 
Hochzeit für den doppelt gedruckten Teil des Manuskripts, Revolverblatt 
für sensationelle Zeitung, Käseblatt für unbedeutende Zeitung usw.

Stilistisch differenzierter Wortschatz schließt ein:
• zeitlich markierte Lexik (Archaismen und Historismen, Neologismen);
• regional markierte Lexik (Mundarten/Dialekte);
• sozial markierte Lexik (Lexik, die für bestimmte Alters-, Berufs- und 

Sozialgruppen typisch ist);
• national markierte Lexik (Fremdwörter).
Im Weiteren betrachten wir jede Gruppe der markierten Lexik einge-

hender.
Unter Archaismen werden solche Wörter und Wendungen verstan-

den, die vom Standpunkt des Lesers veraltet erscheinen: die benannten 
Gegenstände oder Handlungen sind nicht mehr aktuell, vgl. die Historis-
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men Harnisch (Ritterrüstung), Kemenate (mit einem Kamin ausgestatte-
tes Wohngemach in Burgen des Mittelalters) u.a., oder die Form ist nicht 
mehr gebräuchlich, vgl. stünde für stände, würde stehen.

Nach dem Zeitpunkt der Verwendung der Archaismen im Text un-
terscheidet man echte und stilisierte Archaismen. Echte Archaismen sind 
Wörter in älteren literarischen Texten, die zum Zeitpunkt der Textabfas-
sung noch nicht veraltet waren, heute aber schon als veraltet empfunden 
werden. Diese Art Archaismen gibt es vor allem in der Volksdichtung. Sti-
lisierten Archaismen begegnet man in modernen Texten. Es sind Wörter 
und Wendungen, die zur Zeit des Gebrauchs im Text bereits veraltet wa-
ren. Sie erfüllen im literarischen Kunstwerk unterschiedliche Funktionen 
und dienen:

a) zum Ausdruck des historischen Kolorits, z. B. würdiger Pfaffe für 
Pfarrer zur Koloritzeichnung des Mittelalters; der Schweif (die Schleppe) 
in Goethes Erlkönig dient der Stilisierung im Ton der Volksballade; die 
Landsknechte in Brechts Mutter Courage und Schillers Wallenstein oder die 
leibeigenen und hörigen Bauern in Wolfs Thomas Müntzer z.B. sind Kennzei-
chen der spätfeudalen gesellschaftlichen Verhältnisse;

b) zur Charakteristik des sozialen Milieus, z.B. in Goethes Ballade  
Johanna Sebus: «Zum Bühle da rettet Euch!» Bühl (Hügel) ist ein munda-
rüiches Wort, welches die spezifische Lexik des bäuerlichen Mädchens be-
zeichnet; 

c) zur satirischen Kennzeichnung oder Ironisierung, z.B. in Heines 
Harzreise: «Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Univer-
sität, gehört dem Könige von Hannover und enthalt 999 Feuerstellen». Das 
Wort Feuerstellen statt Herde soll die Rückständigkeit der Stadt anzeigen;

d) zur Poetisierung der Ausdrucksweise, z.B. in Uhlands Balladen 
Mägdlein (Mädchen), Grabgesang (Sterbelied); in Rilkes Entwürfen das 
Wappenschild, der Magier, die Liebes-Priesterinnen, die Arche.

Im Zusammenhang mit der veralteten Markierung der Wörter und 
Wendungen lässt sich auch Anachronismus erwähnen. Anachronismen 
sind Wörter und Wendungen mit der veralteten stilistischen Färbung, die 
im dazu nicht passenden Kontext gebraucht werden. Anachronismus ist 
«ein wirksames Stilmittel der Ironie» (H. Heine). So beruht das bekannte 
satirische Gedicht «Bänkelballade vom Kaiser Nero» von E. Weinert auf 
diesem Stilmittel:

Der Kaiser Nero saß an voller Tafel,
Doch ohne Appetit und sorgenvoll.
Er klingelte nach seiner Leibschutzstaffel
Und sprach: Ich weiß nicht, was das werden soll... (E. Weinert)
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Zeitlich markierte Stilmittel sind auch Neologismen oder Neubil-
dungen von lexikalischen Einheiten. Ihre Funktion besteht darin, neu 
entstandene oder erkannte Erscheinungen der Natur und Gesellschaft zu 
benennen. Stilistisch gesehen unterstreichen die Neologismen den aktuel-
len Charakter des Gesagten, die Bindung an das gegenwärtige Leben der 
Gesellschaft, vgl.: Du bist nicht nur gut für die Drehbank, den Dumper/Den 
Platzkartenschalter ... (V. Braun, «Regierungserlaß»).

Besonders beliebt sind die Neologismen in den journalistischen Tex-
ten, weil die Journalisten einerseits nach der aktuellen Wirklichkeitsdar-
stellung stieben, andererseits helfen die Neologismen, das Gesagte treffen-
der und expressiver zu bezeichnen. Nicht selten sind die Neologismen in 
der Journalistik mit Wortspiel verbunden, vgl.:

...in den Reden von Juristokraten spricht aber irgendwie immer auch eine 
oft unerträgliche Anmaßung mit (Der Tagesspiegel, 18.08.2008).

Wenn die Neologismen Einmalbildungen bleiben und nicht in das all-
gemeine Wortgut eingehen, spricht man von okkasionellen Wortbildungen 
(Gelegenheitsbildungen). Sie sind für zwei Bereichsstile charakteristisch 
und von besonderer Bedeutung: für die Journalistik und für die Belletri-
stik. Sie dienen dazu, eindrucksvoller, kräftiger als die geläufigen, gängigen 
Schablonen zu wirken. Beispiele: morgenschön, wellenatmend, der Sonne 
Muttergegenwart (bei Goethe);

Mattenfuchs, Ritter des Pedals, glasharter Kopßall, Rekordtyp (im Sport-
bericht).

Wörter und Wendungen, die von bestimmten gesellschaftlichen Grup-
pen oder von der gesamten Sprachgemeinschaft zeitweilig besonders häufig 
und gern gebraucht werden, heißen Modewörter. Das sind zurzeit quasi, Ebe-
ne, Niveau, Rahmen, einwandfrei, hochgradig, unvorstellbar, einstufen, aus-
lösen u.a. Manche Modewörter gehen ebenso wie Historismen aus dem akti-
ven Sprachgebrauch, manche verblassen nach ihrem stilistischen Effekt. Be-
sonders schnell ändern sich die Modebezeichnungen der Anerkennung und 
Gefühlsfülle bei den Jugendlichen, vgl.: total, mega, super, Masse, geil usw. 

Um die Modewörter zu verfolgen, gibt es seit 1977 die Initiative, Wör-
ter des Jahres in Deutschland zu wählen. Als Beispiele dafür dienen auf-
müpfig (immer alles unversöhnlich kritisieren) (1971), Ellenbogengesell-
schaft (1982), Generation @ (1999), Teuro (2002) usw. 

Als Dialektismen bezeichnet man Wörter und Wendungen bzw. gram-
matische Eigenheiten, die eine territorial begrenzte Geltung haben, z. B. 
oberdeutsche und niederdeutsche Varianten (Dubletten), Wiener und 
Berliner Dialekte, Differenzen im Wortbestand der vier deutschsprachigen 
Hauptländer u.a.
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Zwei Kriterien können uns eine gewisse Orientierungshilfe für die dia-
lektale Herkunft der Wörter geben:

a) bestimmte lautliche Kennzeichen, z.B. Doppelkonsonanten in Wör-
tern wie Paddel, Bagger, Krabbe, Klippe, Splitter, Schlacke, Pelle, Pott, deu-
ten auf niederdeutschen Ursprung; 

b) die Herkunft aus dem lokalen Ursprung des bezeichneten Gegen-
standes, der Erscheinung oder Tätigkeit, z.B. niederdeutsch: paddeln, Krab-
be, Flagge, Marsch, Schmuggel, Kutter, Hafer; oberdeutsch: Alm, Gemse, Alp, 
Föhn, rodeln, jodeln, Senner, Steig; mitteldeutsch: Halle, Hügel; Wienerisch: 
Schlager, Gefrorenes, Spitzel, fesch; Münchnerisch: Kitsch, Bockbier; Berli-
nerisch: Rollmops, Göre, Müll, kess, knorke.

Die territorialen Dubletten sind hauptsächlich im Bereich der Alltagsre-
de zu treffen. Es sind größtenteils Bezeichnungen für Gebrauchsgegenstände, 
Arbeitsinstrumente, landwirtschaftliche Produkte, Speisen und Getränke, 
Berufsbenennungen und Begriffe aus der Kinderwelt. Tomaten, Kartoffeln 
und Aprikosen heißen z.B. in Österreich Paradeiser, Erdäpfel und Marillen.

In einzelnen Fällen kommt es zur Bildung von synonymischen Ketten. 
Als Beispiel hierfür dient das Wort Fleischer. Wir finden folgende land-
schaftliche Synonyme für dieses Wort: niederdeutsch Schlachter, Schläch-
ter; mittel- und niederdeutsch Metzger; mittelrheinisch Metzler; ursprüng-
lich ostmitteldeutsch Fleischer, ostösterreichisch Fleischhauer, Fleischhacker.

Die Dialektismen in der schönen Literatur dienen zur Darstellung des 
lokalen und sozialen, manchmal auch historischen Kolorits. Darunter ver-
steht man die Charakteristik der Personen (charakterologische Kennzeich-
nung) und ihres Milieus. Im Naturalismus erreichte diese Form der Kolo-
ritzeichnung ihren Höhepunkt. Seit dieser Epoche ist sie auch bei anderen 
Autoren häufig anzutreffen.

Umgangssprachliche Dialektismen treten vor allem in Texten auf, die 
eine betonte Schilderung des Alltags beabsichtigen und deshalb die reali-
stische Wiedergabe der Umgangssprache anstreben.

Sozial markierte Lexik lässt von der beruflichen, sozialen, Alters-und 
Geschlechtszugehörigkeit des Sprechenden urteilen. 

Zur Fachlexik zählt man deutsche und fremdsprachige Termini; Be-
rufsjargonismen als emotionale (scherzhafte oder satirische) Synonyme zur 
neutralen Fachlexik, funktionalstilistisch gefärbte Lexik nichtterminologi-
scher Art (z.B. Adverbien und Präpositionen, deren Gebrauch sich nur auf 
bestimmte Stile und Substile beschränkt, wie etwa verbindlichst (danken); 
zwecks, behufs, u.a.).

Professionelle Jargonismen sind für Angehörige anderer Berufe nicht 
immer verständlich. So lässt sich der typographische Jargonismus Schu-
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sterjunge für die erste Zeile eines neuen Absatzes, die noch auf die voran-
gehende Seite kommt, nicht ohne weiteres verstehen. In der Sprache der 
Computerfachleute heißt die Wendung den Rechnerplatt machen soviel wie 
«alle Daten löschen und den Rechner neu installieren».

Die Berufsjargonismen haben meist literarischumgangssprachliche, 
manchmal saloppe oder grobe Stilfärbung. Unter sozialen Jargonismen ver-
steht man die spezifische Lexik bestimmter Kreise von Menschen, die sich 
bewusst von der Sprachgemeinschaft absondern wollen. Dies betrifft die 
Leute aus den hochgebildeten sozialen Schichten und ihren Gegenpol, die 
sogenannten deklassierten Elemente.

Zu den Jargonismen der gebildeten Oberschicht gehören die geschraub-
ten Wörter und Wendungen, die Fremdwörter und fremdsprachigen Zi-
tate, die einfachen Menschen unverständlich sind. Der Jargon der deklas-
sierten Elemente (Kriminelle, Nichtwerktätige), historisch als Rotwelsch 
entstanden, wird gewöhnlich als Argot bezeichnet. Einzelne Argotismen 
charakterisieren das objektive Sozialkolorit dieser Bevölkerungsgruppe, 
z.B. Knast, Zet (Abkürzung für

Zuchthaus) sind Synonyme zu Gefängnis, Gefängnisstrafe, Café Viereck 
für Gefängniszelle. Es gibt auch ganze Wendungen: zwei Jahre Knast aufge-
brummt bekommen, Knast schieben, Zet ziehen u.a. Solche Wörter und Wen-
dungen werden bei entsprechender Thematik in der schönen Literatur und 
in der Presse zur sozialen Koloritzeichnung verwendet, z.B.: heiße Ware 
(gestohlene Ware); Traumzigarette (Zigarette mit Rauschgift), sich auf die 
Reise begeben (sich Rauschgift injizieren), Hasch (Haschisch) u.a.

Zu sozialen Jargonismen zählen auch die Wörter und Wendungen be-
stimmter sozialer Gruppen, z.B. Schülersprache (Weiber, Tuttis, Girls, Hüh-
ner, Tussis, Schlampen, Elsen, Glitten, Miezen, Perlen, Pansen, Tanten, Hul-
len, Mütter für Mädchen), Soldatensprache (Maus, Frischling für Neueinbe-
rufene, Greni für Grenzsoldat, Kanne für Kantine) usw. Solche Wörter und 
Wendungen dienen ebenso wie die Sprache der deklassierten Elemente zur 
Identifikation der Mitglieder der eigenen Gruppe oder zur Koloritzeich-
nung beim Behandeln des entsprechenden Themas in der schönen Litera-
tur oder in der Presse.

Ein ziemlich großes stilistisches Potenzial besitzen auch die Fremd-
wörter (Entlehnungen) als lexikalische Elemente (Wörter, Wortbildungs-
morpheme, Wendungen) fremder Herkunft. Die Wörter können aus dem 
Griechischen, Lateinischen, Französischen, aus anderen romanischen 
Sprachen sowie aus dem Englischen entlehnt werden. Es gibt auch kleine-
re Gruppen der aus dem Slawischen und Arabischen entlehnten Wörter. 
Im Zusammenhang mit Gebrauch, Denotatsbezug und Verbreitung unter-
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scheidet man Bezeichnungsexotismen, Internationalismen und Fachwörter 
fremder Herkunft.

Bezeichnungsexotismen beziehen sich auf Gegenstände, Personen 
und Erscheinungen, die im eigenen Sprachgebiet nicht vorkommen: die 
Pampa, die Perestroika, der Taifun, die Banane, der Pfeffer, das Iglu. Diese 
Gruppe von Fremdwörtern dient dazu, das nationale Kolorit wirklichkeits-
nah wiederzugeben.

Internationalismen sind Fremdwörter, die internationale Verwendung 
in vielen Sprachen gefunden haben. Viele von ihnen stammen direkt aus 
dem Griechischen oder Lateinischen (z.B. Demokratie, Gymnasium, Doktor, 
Physik, Medizin) oder sie wurden aus griechischen bzw. lateinischen Ele-
menten gebildet (z.B. Nation, Kommunismus, Sozialdemokratie, ästhetisch, 
Telegraph, Automatik). Andere Internationalismen sind von Wissenschaft-
lern oder Erfindern abgeleitet (z.B. Hertz, Ohm, Volt, röntgen, galvanisie-
ren, pasteurisieren). Die Internationalismen sind ein wichtiges Mittel zur 
Erleichterung der internationalen Kommunikation, besonders im Bereich 
der Politik, der Wissenschaft und bestimmter Berufe (Computertechnik, 
Medizin, Botanik, Mathematik usw.).

Fachwörter fremder Herkunft sind meistens gleichzeitig den Inter-
nationalismen zuzuordnen. Es gibt terminologisierte (z. B. Differential, 
Integral, Syntax, Konstante, Variable) und nichtterminologisierte Fach-
wörter (z.B. Medium, Organ, Organismus). Manche Fremdwörter sind nur 
Vertretern bestimmter Berufsgruppen oder wissenschaftlicher Disziplinen 
vertraut (z.B. Ulcus, Paradentose in der Medizin; Ekliptik und Solarkonstan-
te in der Astronomie; Pantheismus, Konditionalitätsprinzip, Determinismus 
in der Philosophie; tertium comparationis in der Logik; Dependenz, Valenz, 
Distribution in der Linguistik usw.). Andere Fachwörter sind weitgehend 
in den Gemeinwortschatz eingegangen und werden allgemein verwendet 
(z. B. Team, Operation, geometrisch, Bestseller, Kapilalist, Aktiengesellschaft, 
Konzern, Paragraph).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Möglichkeit unter-
schiedlicher Bedeutungen und Stilfärbungen der Wörter von jedem Spre-
cher eine überlegte Wortwahl verlangt, soll das Gemeinte richtig verstan-
den werden und zu rechter Wirkung gelangen. Deshalb erscheint es sinn-
voll, die möglichen, stilistisch wichtigen Wortschatzgruppierungen, die 
bevorzugten Anwendungsbereiche des jeweiligen Wortschatzes und die 
allgemeinen Stilwirkungen solcher Wörter kennenzulernen. Schließlich ist 
noch auf die große Zahl von Wortbildern (Vergleichen, Metaphern) und 
bildhaften Wendungen hinzuweisen, die als wichtige semantische Stilmit-
tel die stilistischen Möglichkeiten des Wortschatzes bereichern.



РОЗДIЛ 2 

Лекцiї з дисциплiн 
лiтературознавчого циклу  

i методики їх навчання
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Текст лекцiї

1. Особливостi нiмецького Просвiтництва
Нiмецькi просвiтники, безумовно, зробили неабиякий внесок 

в розробку теорiї культури на початку становлення культурологiї. 
Яскравими представниками нiмецького Просвiтництва вважаються 
К.М. Вiланд, Г.Е. Лессiнг, Й.Г. Гердер. Ф.М. Клiнгер, Й.К.Ф. Шиллер, 
I.В. Гете, I. Кант та iн.

Особливе мiсце належить Й.Г. Гердеру (1744–1803), фiлософу, 
культурологу, автору таких фундаментальних дослiджень, як «Трак-
тат про походження мови» та «Iдеї до фiлософiї iсторiї людства». Гер-
дер зумiв сформулювати таке розумiння культури, яке надалi складе 
основу європейської культурологiчної традицiї. Вiн називав культуру 
свiтом винаходiв людства, що народжуються в результатi боротьби 
людини з природою, котра їй протистоїть. Серед природних факторiв 
розвитку культури Гердер видiляв людське середовище i розмаїтiсть 
оточуючого тваринного свiту. Цi фактори впливають на характер уяв-
лень народiв i виявляють себе в естетицi.

Гердер стверджував, що культури надiленi особливою здатнiстю 
розвиватися з самих себе. Це складає закон прогресу в iсторiї. У будь-
якiй подiї вiн прагнув виявити тенденцiю до вищої цiлi. Так, якщо за-
кон прогресу в природi вiн розумiв як висхiдний ряд органiчних iстот, 
то в iсторiї вбачав його в прагненнi людського суспiльства до гуман-
ностi. При цьому вiн не зводив гуманнiсть до простої людяностi, а ро-
зумiв як всебiчний розвиток суспiльства i окремої людини. Особливо 
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його цiкавила реконструкцiя епiчного перiоду iснування європейських 
народiв, фольклор яких вiн збирав i вивчав.

Й.Г. Гердер є визнаним засновником i головним теоретиком лiте-
ратурного руху Нiмеччини – «Буря i натиск», про що скажемо пiзнiше. 
Серед теоретичних праць назвемо спiльний доробок з Гете i iншими 
штюрмерами «Трактат про походження мови», «Шекспiр» та iн. В 
останньому з названих Гердер, послiдовно виступаючи проти класи-
цизму i пiдтримуючи реалiзм, народнiсть i нацiональну своєрiднiсть в 
лiтературi i мистецтвi, закликав до поглибленого i творчого вивчення 
спадку Шекспiра, якого вiн вважав найвеличнiшим митцем, майстром 
життєвої правди, котрий вiдобразив у художньо неповторних i нацiо-
нально самобутнiх образах цiлий перiод з iсторiї своєї країни i всього 
людства. Вiн пише: «Коли iнколи в моїй уявi виникає картина: «Люди-
на сидить на вершинi скелi; бiля її нiг бушує буря, негода, розбивають-
ся хвилi; але голова її осяяна небесним свiтлом!» – то це Шекспiр!», 
або iще: «Це не поет! Це митець! Це iсторiя Всесвiту!». У своїх теоре-
тичних працях Гердер багато в чому матерiалiст, вiн з позицiї iсториз-
му пояснював явища природи, суспiльного життя i мистецтва, ствер-
джував iдею прогресу, принципи реалiзму народностi i нацiональної 
самобутностi. 

Його художнi твори за своїм значенням поступаються теоретич-
ним працям. Вiдмiтимо поему Гердера «Сiд» (1801-1802). Вона напи-
сана вiдповiдно до естетичних i критичних поглядiв автора, а худож-
нi образи – це яскравi i сильнi характери. У поемi Гердер використав 
багатий матерiал iспанського фольклору (романсеро), героїчну поему 
«Пiсня про мого Сiда», а також французькi варiанти творiв про Сiда. 
У поемi Сiд показаний як великодушна i самовiддана людина, патрiот, 
борець за народнi мрiї. Цю поему критики вiдносять до перед роман-
тичної лiтератури.

Нiмецька класична фiлософiя була продовженням i разом з тим 
критикою iдеологiї Просвiтництва. Її засновник I. Кант висунув на 
перший план фундаментальну проблему: культура як людський ви-
твiр. На думку Канта, людинi вiд природи даний тiльки розум, щоб вiн 
«все створив iз себе» за своїми законами. Так, наголошував фiлософ, 
людина створила захисне штучне надприродне тiло – культуру. Саме 
через неї, i тiльки через неї, вона вступає у стосунки з предметами своїх 
природних потреб.

Рушiйна сила розвитку культури – бажання, яке виникає у мить, 
коли предмет потреби починає вiддалятися вiд людини. Таким чином, 
Кант по-новому сприйняв iдею Гердера про те, що культура – це свiт, 
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створений людиною в результатi боротьби його волi i розуму з природ-
ною необхiднiстю. Рiзниця полягає в тому, що Кант не ототожнював, 
як Гердер, закони розуму i закони природи.

Просвiтницька лiтература в Нiмеччинi значною мiрою вiдрiзня-
ється вiд французької, хоча i має ту ж саму iдейно-полiтичну i худож-
ню сутнiсть.

Нацiональна своєрiднiсть лiтератури нiмецького Просвiтництва 
обумовлена особливостями економiчного i суспiльно-полiтичного 
розвитку Нiмеччини ХVIII ст. Через низку iсторичних причин у Нi-
меччинi того часу не було суспiльних сил, здатних вести боротьбу з 
феодальною реакцiєю. Наприклад, нiмецьке бюргерство не мало того 
бойового духу, який був характерний для французької буржуазiї 
ХVIII ст. В основнiй своїй масi воно було вiдсталим i боягузливим.

Непростi iсторичнi умови наклали вiдбиток на всю передову нi-
мецьку культуру, обумовили її глибокi протирiччя i складнiсть. Про-
свiтництво набуло теоретичного характеру, спрямовувалось в абстрак-
тну сферу духу. Ставились в основному не соцiально-полiтичнi, а 
фiлософськi, морально-етичнi та естетичнi проблеми. Особливу роль у 
нiмецькому Просвiтництвi вiдiгравало нацiональне питання. Всi про-
блеми – фiлософськi, релiгiйнi, морально-етичнi, полiтичнi, естетич-
нi – набували у Нiмеччинi того часу гострого нацiонального звучання, 
вони були тiсно пов’язанi з найважливiшою проблемою нацiонального 
i державного об’єднання на демократичнiй i прогресивнiй основi. 

Саме цi iдеї висвiтлюють пiдґрунтя естетики письменникiв нiмець-
кого Просвiтництва.

Нiмецька лiтература 18 ст. пройшла декiлька перiодiв. 
1. Кiнець ХVII – перша половина ХVIII ст. 
2. Друга половина ХVIII ст. 
3. Окремо можна видiлити рух «Бурi i натиску» (70–80-тi роки 

ХVIII ст.). 
4. Iнколи окремо видiляють перiод Веймарського класицизму 

(Гете, Шиллер).
Особливо провiнцiйний, закоснiлий характер нiмецька лiтература 

мала до середини ХVIII ст., але i тут спостерiгалися новi вiяння. При-
кладом цього може слугувати творчiсть Йоганна Крiстофа Готшеда 
(1700–1766). Це найвiдомiший представник класицизму в нiмецькiй 
лiтературi, в його творах примхливо переплелися позитивнi i негатив-
нi тенденцiї. Прагнучи пiдкорити лiтературу законам Розуму i бюргер-
ського здорового глузду, Готшед виступав проти всього iррацiональ-
ного, надмiрного, нереального. Аристократичну лiтературу бароко вiн 
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об’явив плодом «поганого смаку», невiгластва i варварства. Ведучи 
боротьбу за суспiльно корисну лiтературу, вiн виступав за створення 
єдиної загальнонiмецької мови. У 1730 р. Готшед видає теоретичну 
працю «Критична поетика»; крiм того, подiбно англiйським тижневи-
кам морального напряму, видає журнали «Розумнi вiщунки» (1725–
1726) i «Чесна людина» (1727–1729).

Пiд впливом фiлософської думки, раннiх англiйських просвiт-
никiв, Готшед рiшуче виступав проти реакцiйної феодально-дворян-
ської культури i прагнув змiнити нiмецьку лiтературу i театр вiдпо-
вiдно до принципiв просвiтницького класицизму. Його прогресивнi 
погляди знайшли вiдображення i в його художнiй творчостi: класицис-
тичних трагедiях «Катон, що вмирає («Помираючий Катон»)», «Па-
ризьке криваве весiлля» та iн.

Трагедiя «Помираючий Катон» (1731–1732) – класицистична 
трагедiя. Її головний герой – давньоримський республiканець Катон 
Молодший, ярий противник рабовласницької диктатури. Не погоджу-
ючись з необмеженою владою Юлiя Цезаря i загибеллю республiкан-
ських iдеалiв, Катон покiнчив життя самогубством. Цей образ патрiота 
i республiканця контрастує з Юлiєм Цезарем – узурпатором i тираном, 
котрий знищив свободу Риму. Високим iдейним змiстом просякнута в 
трагедiї i любовна iнтрига: громадянський обов’язок i прагнення спра-
ведливостi примушує дочку Катона Порцiю вiдмовити Юлiю Цезарю, 
який її кохав.

Отже, п’єса є протестом проти деспотизму i високо поцiновувала 
громадянську мужнiсть людини, яка не бажала бути рабом володаря 
країни. 

У роботi над трагедiєю Готшед використовував тексти iнших ав-
торiв, в першу чергу англiйського письменника Аддiсона «Катон». Од-
нак на першому етапi нiмецького Просвiтництва п’єса вiдiграла значну 
роль.

I все ж слiд визнати, що використовуючи свiй лiтературний авто-
ритет, Готшед був свого роду тираном в нiмецькiй лiтературi першої 
половини ХVIII ст. Вiн вимагав вiд письменникiв послiдовного слiду-
вання вимогам нормативної естетики класицизму, заважав вiльному 
розвитку їхньої творчої особистостi i створенню дiйсно нацiональної 
реалiстичної i демократичної лiтератури. Цi негативнi тенденцiї особ-
ливо виявились в останнiй перiод дiяльностi Готшеда.

Але в нiмецькiй лiтературi з’являються i новi iмена, наприклад, 
Фрiдрiх-Готтлiб Клопшток (1724–1803). У своєму естетичному 
трактатi «Нiмецька республiка вчених» (1774) i в художнiх творах 
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Клопшток виступав проти класицизму Готшеда та його школи. Його 
боротьба з класицизмом була боротьбою з усiєю придворною куль-
турою. Найбiльш вiдомий твiр Клопштока – написана гекзаметром 
поема «Месiада» (1745–1773). Створена на бiблiйний сюжет, вона 
закликала до смирення, разом з тим велике значення придiлялось 
емоцiйнiй складовiй життя людини. Зразком при створеннi поеми 
для Клопштока слугував «Втрачений рай» Дж. Мiльтона. Головний 
герой – Месiя – «охоронник роду людського», яким у християнськiй 
бiблiйнiй традицiї є Iсус Христос. В поемi мотив соцiально-полiтично-
го протесту зустрiчається дуже рiдко, хiба що в сценi Страшного суду, 
де засуджуються злочиннi монархи (пiсня 18). Поема статична, її герої 
дуже пасивнi, вони не стiльки дiють, скiльки спостерiгають. Увага ав-
тора зосереджена в основному на душевному станi героїв. Саме лiризм 
поеми, особливо її перших частин, зробив її надзвичайно популярною 
серед глядачiв. Однак, дуже швидко, вже до кiнця 18 ст., вона перестає 
бути живим явищем лiтератури.

На старозавiтнi сюжети створенi також драми «Смерть Адама», 
1757; «Соломон», 1764; «Давид», 1773. Подiям нацiональної iсторiї 
присвячена драма-трилогiя у прозi: «Битва Германа», 1769; «Герман 
i князi», 1784; «Смерть Германа», 1787. Подiї у драмi описанi деякою 
мiрою абстрактно, Клопштоку не вдалося закласти пiдвалини само-
бутньої нiмецької драми. Це зробили Лессiнг i Гете. З творчостi цього 
видатного письменника нiмецького Просвiтництва найбiльшої уваги 
заслуговує лiрика. Лiрика Клопштока привернула увагу читача спро-
бою розповiсти про почуття, побачити свiт очима пересiчної людини. 
В цьому сенсi поет є одним з попередникiв нiмецького сентименталiз-
му. Чуттєвiсть поєднувалась в його творах iз релiгiйним пiєтетом. У 
1752 р. Клопшток написав оду «Юнгу», присвячену памятi англiй-
ського поета Едварда Юнга, автора «Нiчних дум». За рiк до того – оду- 
елегiю «Мертва Клариса», присвячену героїнi роману Рiчардсона 
«Клариса, або Iсторiя молодої ледi». У своїй творчостi поет був дале-
кий вiд нормативностi класицистичної естетики, вiн її не сприймав. 
Але Клопшток був новатором в областi поетичної мови, розширив 
метричну палiтру нiмецького вiрша. Особливо широко вiн використо-
вував античнi розмiри, запровадив вiльний (свобiдний) вiрш, багато в 
чому випереджаючи молодого Гете, а пiзнiше – Гельдерлiна.

Клопшток збагатив поетичну мову неологiзмами, майстерно ви-
користовуючи можливостi нiмецької мови у створеннi нових словос-
получень i сполучень iз префiксами, досягаючи таким чином бiльшої 
виразностi. Поет, як зауважують дослiдники, поки що не знайшов 
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точного емоцiйного забарвлення, щоб зображати людськi почуття, але 
вже умiв пробуджувати їх у читачiв, хвилювати їх картинами природи 
i людської дiяльностi. Так, Шарлотта i Вертер у романi Гете «Страж-
дання молодого Вертера» згадують оду Клопштока «Свято весни» 
(1759), де патетично зображено весняну грозу. Послухайте уривок: «Я 
побачив, що очi її наповнилися сльозами, – розповiдає про цей епiзод 
Вертер, – вона поклала свою руку на мою i промовила: «Клопшток!». 
Я вiдразу ж пригадав чудову оду, яку вона мала на увазi, i поринув у 
потiк вiдчуттiв, якi вона пробудила своїм вигуком…». Цей епiзод свiд-
чить i про популярнiсть Клопштока, i про характер сприйняття його 
поезiї читачем.

У другiй половинi ХVIII ст. нiмецька просвiтницька лiтература 
вступає у новий, найбiльш значущий етап свого розвитку. Досить зга-
дати Вiланда, Лессiнга, Гердера, Шиллера, Гете та iн. Лессiнг, Шиллер 
i Гете – належать не тiльки нiмецькiй, але i свiтовiй лiтературi.

2. Творчiсть Готгольда Ефраїма Лессiнга (1729–1781)
Нiмецький мислитель, критик i письменник народився у Саксонiї 

у родинi протестантського священика. Пiсля навчання в Лейпцiгсько-
му i Вiттенбергському унiверситетах займався журналiстикою, писав 
першi лiтературнi твори – драми, трагедiї антитиранiстського спряму-
вання, мiщанськi драми, байки.

Розглянемо два твори Лессiнга. Перший з них – естетичний трактат 
«Лаокоон, або О границях живопису i поезiї, з випадковими примiтка-
ми на рiзнi пункти давньої iсторiї мистецтв» (була опублiкована тiльки 
I частина у 1766 роцi). На матерiалi античностi автор розглядає загаль-
нi питання мистецтва. Вiдправним пунктом роздумiв Лессiнг є скуль-
птурна група давньогрецьких майстрiв Агесандра, Полiдора i Афiнодо-
ра (I ст. до н.е.), що зображає смерть Лаокоона i його синiв. Ставлячи 
питання про художнi можливостi просторових мистецтв (живопис, 
скульптура) i мистецтва словесного (поезiя, тобто лiтература), Лессiнг 
вбачав у лiтературi мистецтво «бiльш широке», а також бiльш дiєве. 
Вiн виступав проти описового характеру нiмецької лiтератури, про-
ти її пасивностi, спостережливого ставлення до життя. Вiн закликав 
вiдображати в лiтературi не зовнiшнiй бiк життя, а її глибиннi проце-
си i внутрiшнi закономiрностi, описувати не природу, а суспiльство i 
людину, її складний внутрiшнiй свiт, психологiю i соцiальнi потреби. 
Трактат Лессiнга руйнував iснуючi канони i вiдкривав перед нiм. лiте-
ратурою новi, бiльш широкi горизонти, мав величезний вплив на пере-
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дових письменникiв Нiмеччини ХVIII ст., яким, як висловився Гете, 
«дозволялось вступати в зону дiйсностi».

Особливу увагу Лессiнг придiляв театру i драматургiї. Театр вiн 
вважав могутнiм засобом пропаганди просвiтницьких iдей i полiтич-
ного виховання. Найзначущим його драматургiчним твором є «Емiлiя 
Галоттi», 1772 р. – викривальна i реалiстична п’єса. Ця «бюргерська 
трагедiя» була спрямована проти самодержавного свавiлля у Нiмеч-
чинi ХVIII ст. Зображаючи злочин розбещеної коронованої особи, що 
знищив людську гiднiсть беззахисної дiвчини i знищив її нареченого, 
Лессiнг кидав виклик нiмецькiй княжiй владi. Хоча дiя перенесена у 
вигадану iталiйську державу Гвасталу, iталiйськi iмена не могли нiко-
го ввести в оману, оскiльки аналогiя з сучасною авторовi Нiмеччиною 
була занадто прозорою. Образ Емiлiї, як i її батька Одоардо Галоттi, 
поданий як реалiстичний правдивий характер, що розкривається у 
розвитку, зо всiма людськими протирiччями i слабостями. Художня 
своєрiднiсть тiєї драми у її фiналi. На вiдмiну вiд класицистичних тра-
гедiй, якi зазвичай закiнчувались обов’язковим покаранням коронова-
них злодiїв, у п’єсi Лессiнга злодiй залишається живим. Гине Емiлiя, 
але її загибель не означає моральної поразки. У тiй ситуацiї вiдмова вiд 
життя була єдиним засобом вiдстояти свою людську гiднiсть.

Новаторський характер творчостi Лессiнга виявився i в жанрi бай-
ки. Творчо використовуючи досвiд представникiв античної лiтератури 
Езопа i Федра, Лессiнг вперше в захiдноєвропейськiй лiтературi пише 
байки в прозi. Письменник прагнув надати байцi соцiально-дiєвого 
характеру, граничної стислостi викладу, простоти i прозоростi думки 
i форми, передати дидактичну мету. Оригiнальне теоретичне обґрун-
тування жанру байки дано у статтi Лессiнга «Дослiдження про байку» 
(1759). Байки Лессiнга вперше вийшли окремим виданням в книзi 
«Байки» у 1759 роцi. Наведемо приклад декiлькох байок у прозi пись-
менника.

Соловейко i жайворонок
Ну що сказати тим поетам, котрi так полюбляють лiтати десь висо-

ко в небi, виводячи з себе бiльшiсть своїх читачiв? Тiльки те, що одного 
разу сказав соловейко жайворонку: «Друже мiй, ти улiтаєш так високо, 
щоби тебе не було чути?».

Хом’як i мурашка
– Ех ви, нещаснi мурашки! – сказав хом’як. – Ну до чого ви пра-

цюєте цiле лiто, а збираєте так мало? Ось якби ви подивились на мої 
запаси!
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– Знаєш що, – вiдповiв йому мурашка, – якщо в тебе запаси бiльшi, 
нiж тобi потрiбно, то правильно чинять люди, розриваючи твої нори, 
спустошуючи твої комори i примушуючи тебе заплатити власним жит-
тям за твою хижацьку жадiбнiсть.

Ягня пiд захистом
Гiлакс* – пес з породи вовкодавiв – охороняв лагiдне ягня. Його 

побачив Лiкодес*, котрий своєю шерстю, мордою i вухами походив 
скорiше на вовка, нiж на пса, i накинувся на невинного.

– Вовк, – закричав Лiкодес, – що ти робиш з цим ягням?
– Ти сам вовк! – заперечив Гiлакс (вони не впiзнали один одного). 

– Йди геть, iнакше будеш мати справу зi мною, його захисником!
Але Лiкодес хотiв силою забрати ягня, а Гiлакс хотiв силою його 

утримати, i бiдне ягня (гарнi захисники!) було розiрване на шматки.

(*Гiлакс i Лiкодес – персонажi байок Езопа.)

Вiслюк i вовк
Вiслюк потрапив на очi голодному вовковi.
– Пожалiй мене, – сказав вiн, здригаючись всiм тiлом, – адже я бiд-

на, хвора тварина. Подивись тiльки, який шип стирчить у мене в нозi.
– Насправдi, я жалiю тебе, – вiдповiв вовк, – i моє сумлiння зо-

бов’язує мене звiльнити тебе вiд цих страждань.
Як тiльки вiн промовив останнє слово, вiслюк був розiрваний на 

шматки.
Водяна змiя

Зевс дав жабам нового царя: замiсть нездатного образити опець-
ка – ненажерливу водяну змiю.

– Якщо ти хочеш бути нашим царем, – кричали жаби, – чому ти 
нас ковтаєш?

I змiя вiдповiдала:
– Тому що ви просили мене в царi.
– А я не просила тебе! – вигукнула одна з жаб, яку змiя вже поїдала 

поглядом.
– Ось як? – сказала змiя. – Тим гiрше! У такому випадку доведеть-

ся проковтнути тебе за те, що ти не просила мене в царi.
Скупий

– О, я нещасний! – плакався скнара своєму сусiдовi. – Цiєї ночi в 
мене вкрали скарб, який я заховав в своєму садку, на його мiсце покла-
ли цей проклятий камiнь.

– Ти би все одно не скористався своїм скарбом, – вiдповiв йому 
сусiда. – Уяви, що цей камiнь i є твiй скарб, i ти зовсiм не збiднiв.
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– Навiть якщо б я настiльки не збiднiв, не став би iнший настiльки 
ж багатшим! Iнший – настiльки ж багатшим! Ось що вiдбирає в мене 
розум.

Важливою у творчостi Лессiнга є його вiршована фiлософська дра-
ма «Натан Мудрий» (1779 р.). Залишились уривки тираноборчої дра-
ми «Спартак» (1770-1771), нацiональної драми «Фауст» (1759). Цi не-
закiнченi драми мали величезний вплив на молоде поколiння нiмець-
ких письменникiв, особливо на представникiв «Бурi i натиску», який 
виник у 70-х роках ХVIII ст. у Нiмеччинi (вiд назви драми Ф.М. Клiн-
гера «Sturm und Drang», 1776 р.).

3. Рух «Бурi i натиску». Творчiсть Ф.М. Клiнгера (1752–1831)
Лiтература «Бурi i натиску» – це перш за все лiтература нiмецько-

го сентименталiзму i художньо спiвзвучна творам англiйських i фран-
цузьких сентименталiстiв. Але вона вiдрiзняється оригiнальнiстю i са-
мобутнiстю.

Теоретичнi витоки штюрмерської лiтератури слiд шукати у твор-
чостi Клопштока, Лессiнга, Ж.-Ж. Руссо. З першим їх зближувала 
тираноборча iдея, а також прагнення глибоко i правильно вiдобра-
жати почуття i природу. З Лессiнгом – iдеї створення нацiонально 
самобутньої, полiтично цiлеспрямованої демократичної культури, а з  
Ж.-Ж. Руссо – демократизм, емоцiйнiсть i поетизацiя природи. 

На думку лiтературознавцiв, висловлену О.М. Нiколенко у її по-
сiбнику, на початку 70-х рокiв ХVIII сторiччя сформувалося декiль-
ка штюрмерських осередкiв. У Франкфуртi та Страсбурзi Гердер i 
Гете об’єднують навколо себе «рейнських буремних генiїв» (Клiнгер, 
Ленц, Гейнзе та iн.), а в Геттiнгенi створюється гурток прихильникiв 
Клопштока (брати Штольбергери, Гельтi, Фосс та iн.). Найбiльш ре-
волюцiйне крило руху представляли поет Г.А. Бюргер i журналiст 
Х.Ф. Шубарт.

Цей етап в розвитку нiмецької лiтератури вiдрiзнявся iдейним i 
художнiм новаторством, i разом з тим зберiгав зв’язок з попередньою 
лiтературою Просвiтництва. Художня творчiсть штюрмерiв важливий 
етап на шляху демократизацiї лiтератури, в цей час паралельно з демо-
кратичними розвиваються i реалiстичнi тенденцiї. Загалом, лiтература 
«Бурi i натиску» це певною мiрою перехiд вiд рацiоналiстичної про-
свiтницької лiтератури до романтизму i реалiзму ХIХ сторiччя.

Штюрмери стверджували в творчому процесi безпосереднє почут-
тя, уяву, фантазiю. Вони нанесли новi удари по класицизму i придвор-
ному мистецтву. У своїх творах вони широко i плiдно використовува-
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ли фольклор, змальовували хвилюючi картини природи. Головну роль 
у боротьбi проти несправедливої нiмецької дiйсностi вони вiддавали 
яскравим i творчо обдарованим особистостям, яких називали «бурем-
ними генiями». Штюрмери виступали проти феодального устрою i 
проти боягузтва нiмецького бюргерства. 

Однак цей рух мав багато протирiч i був неспроможний вирiшити 
будь-якi соцiальнi i суспiльнi проблеми. Штюрмери не мали безпосе-
реднiх зв’язкiв з народом, були трагiчно самотнi, в них не було чiткого 
полiтичного iдеалу. Вони не завжди могли подолати нацiональну об-
меженiсть, в усьому давала про себе знати слабкiсть нiмецького тре-
тього стану – бюргерства.

Отже, лiтература «Бурi i натиску» – це яскравий, але короткотри-
валий злет нiмецького генiя. Цей рух проiснував всього 10–15 рокiв, а 
потiм розпався, що, в першу чергу, було викликано складною ситуацi-
єю в самiй Нiмеччинi. Тогочасна дiйснiсть знищила надiю штюрмерiв 
на швидку перемогу у визвольнiй боротьбi. Багато письменникiв було 
знищено фiзично i морально, однак цей рух залишив яскравий слiд у 
життi i свiдомостi нiмецького народу. Слiд згадати, що саме в рiчищi 
цього руху розпочали свою творчу дiяльнiсть Гете i Шиллер – визнач-
нi письменники Нiмеччини.

Одним з представникiв штюрмерського руху був Фрiдрiх Мак-
симiлiан Клiнгер – поет, драматург. У 1776 роцi вiн написав драму 
«Sturm und Drang», що дала назву лiтературному руху 70–80-х рокiв 
ХVIII ст. у Нiмеччинi, Австрiї, Швейцарiї.

У 1791 роцi Клiнгер пише роман «Фауст, його життя, дiяння i 
падiння у Пекло» – один з най значущих його творiв. Вiн оригiналь-
но обробив легенду про Фауста, надзвичайно популярну в нiмецькiй 
i свiтовiй лiтературi. Фауст у Клiнгера – першодрукар. Його образ 
втiлює прагнення до соцiальної справедливостi i захисту iнтересiв 
пригнiченого народу. Дiя вiдбувається у ХV сторiччi, але в романi 
правдиво i реалiстично вiдображено життя феодальної Нiмеччини i 
Європи ХVIII ст.

У романi сатирично викриваються не тiльки феодально-аристо-
кратична i клерикальна реакцiя, а i влада грошей, меркантильна жадiб-
нiсть буржуазiї, судова система. Так, глави 7–9 роману присвяченi саме 
судовiй системi. Друг Фауста засмучений несправедливiстю суду, який 
його несправедливо засудить (хоча правда на його боцi) тiльки через 
те, що в нього немає можливостi заплатити суддi бiльше, нiж против-
ник. Фауст намагається розiбратися у данiй справi i стикається iз дуже 
своєрiдною мораллю суддi. Ось його слова: «Яка справа правосуддю до 
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його [друга Фауста] слiз? Право i закон – рiзнi поняття. Право може 
бути на боцi вашого друга, але це ще зовсiм не означає, що закон буде 
за нього». Обурений Фауст, звертається до диявола з проханням, по-
карати мерзотника за сплюндровану справедливiсть. Диявол дає суддi 
хабар – тисячу золотих. Коли суддя вирiшив подивитися на свiй при-
буток, замiсть грошей вiн побачив щурiв, якi накинулися на хабарника 
i вчепилися йому в обличчя i руки. Намагаючись сховатися вiд тварин, 
суддя перебирається на острiв на серединi Рейну, але тварини наздог-
нали його там i загризли живцем. Дружина постраждалого розповiла 
сусiдам i знайомим iсторiю про перетворення грошей, якими споку-
сився її чоловiк. З тої пори в усьому мейнцському архiєпископствi не 
було випадку, щоби суддя або адвокат дали себе пiдкупити. В даному 
випадку автор вставляє у текст перероблену народну легенду про Ми-
шачу башту, що виникла у ХIV сторiччi.

4. Творчiсть Йогана Кристофа Фрiдрiха Шиллера (1759–1805)
Класик нiмецької i свiтової лiтератури. Шиллер народився у родинi 

вiйськового лiкаря у герцогствi Вюртемберг. За наказом князя май-
бутнiй письменник примусово був вiдправлений у вiйськове училище 
«Карлсшуле» у Штутгартi, на довгi роки (1773–1780). Не зважаючи 
на заборони, Фрiдрiх читає античних авторiв, Шекспiра, французьких 
просвiтникiв, нiмецьких письменникiв. Тодi ж вiн починає свою лiте-
ратурну дiяльнiсть: так, у 1781 р. вiн пише драму «Розбiйники», вiр-
шi. Пiсля закiнчення «Карлсшуле» Шиллер у 1780–1782 рр. виконує 
обов’язки вiйськового лiкаря. Але вiн пiдтримує зв’язки з Мангейм-
ським театром, де у 1782 р. вiдбулася прем’єра «Розбiйникiв». Пiсля 
втечi з в’язницi, куди Шиллер потрапив через те, що самовiльно по-
кинув шпиталь, вже вiдомий драматург тiкає з Вюртембергського гер-
цогства i мешкає у багатьох мiстах Нiмеччини (Мангеймi, Лейпцiгу, 
Дрезденi та iн.). Крiм того, вiн виокремив декiлька етапiв у розвитку 
мистецтва, видiляючи, 1) наївний (давнє, античне, а також мистецтво 
доби Вiдродження, iдеал наївного мистецтва, на його думку, полягав у 
єдностi, гармонiї мiж дiйснiстю та iдеалом), 2) сентиментальний (нове 
мистецтво сучасного поетовi часу; вiн вважав, що поети-сентимен-
талiсти розподiляються на двi категорiї: iдеалiстiв та матерiалiстiв),  
3) смiливий.

У перший перiод своєї творчостi Шиллер був вiдданий iдеям «Бурi 
i натиску», був активним дiячем цього лiтературного напряму. В цей 
перiод часу вiн, крiм «Розбiйникiв», створює «Пiдступнiсть i кохання» 
(1784), «Змова Фiєско у Генуї» (1882-1885), вiршi та iншi твори.
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Отже, драма у п’яти дiях «Розбiйники» розпочинає творчий шлях 
Шиллера (написана у 1782-1783 роках, вперше видана и представлена 
на сценi у 1784 роцi). Вона розвiнчувала феодальний устрiй суспiль-
ства, була спрямована на перетворення i оновлення вiдсталої подрiб-
неної країни за принципами демократiї i республiки. Виразником цих 
iдей у п’єсi є головний герой Карл Моор, який мститься за себе i свого 
батька, права якого було скривджено. Тиранiю уособлює рiдний брат 
Карла – Франц Моор. Родиннi зв’язки мiж головним героєм i його 
iдейним противником пiдкреслювали гостроту i непримиреннiсть со-
цiально-полiтичного конфлiкту.

Штюрмерськi особливостi «Розбiйникiв» виявились, перш за все, 
в iндивiдуалiзмi та самотностi головного героя-борця, у нездiйсненно-
стi й невизначеностi його позитивної програми, в його непослiдовностi 
у боротьбi з реакцiйними силами Крiм того, в бунтарському пафосi i 
надзвичайної емоцiйностi твору, у протестi проти придворного класи-
цизму, в реалiстичних тенденцiях драми.

Драма «Пiдступнiсть i кохання» має пiдзаголовок – мiщанська 
драма. У нiй правдиво i художньо переконливо показано безправнiсть 
народу, свавiлля, порочнiсть, моральне падiння нiмецьких самодер-
жавних деспотiв i їхнього оточення як типовi явища для Нiмеччини 
ХVIII сторiччя. 

Протиставляючи два ворогуючi соцiальнi свiти – бюргерський 
i феодально-аристократичний, – Шиллер зображає двiр герцога як 
осередок порокiв i злочинiв. Очiльник карликової нiмецької держави 
у пошуках засобiв утримання численних коханок i влаштування мар-
нотратних веселощiв при дворi продає своїх солдатiв до iноземних 
найманих вiйськ. Так сталося з двома синами камердинера герцога, ко-
трих разом з iншими (а це – сiм тисяч чоловiкiв) продали i вiдправили 
в Америку без жодної надiї повернутися до своєї домiвки. Атмосфера 
при дворi настiльки отруйна, що навiть деякi представники вищого 
свiту, наприклад, ледi Мiлфорд, не можуть її переносити. Шиллер у 
п’єсi показує, що джерелом глибокого трагiзму є не рок, не доля, не 
власна провина героїв, а глибоко несправедливi, чужi самiй природi i 
принципам людяностi соцiально-полiтичний устрiй i вiдносини.

Штюрмерський характер драми «Пiдступнiсть i кохання» виявля-
ється не тiльки в її демократизмi i мотивах соцiального протесту, але 
й у поєднаннi бурхливої емоцiйностi i дидактичностi з правдивим зо-
браженням людських характерiв, якi iснують у конкретних iсторичних 
умовах Нiмеччини ХVIII сторiччя.
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Твори Ф. Шиллера багато разiв перекладалися українською видат-
ними письменниками i поетами нашої країни. Першим перекладачем 
поезiй Шиллера українською мовою був у 1830-х pp. Й. Левицький, 
далi його твори перекладали П. Кулiш, Б. Грiнченко, А. Могильни-
цький, М. Маркович, О. Навроцький, О. Левицький, О. Кониський, 
О. Пчiлка, Б. Тен, М. Лукаш, С. Гординський та iн. У зв’язку з переслi-
дуванням української мови драми Шиллера українською мовою на 
територiї України, що належала Росiйськiй iмперiї були забороненi, 
i першi їх вистави вiдбулися у львiвському Театрi «Руської Бесiди»: 
«Пiдступнiсть i кохання» та «Розбiйники» (1881 – 89); уперше в Києвi 
«Розбiйники» ставив у Народному Театрi 1918 П. Саксаганський. 
Визначнiшi вистави пiзнiшого часу: «Вiльгельм Телль» (Київський 
Театр Юного Глядача, 1927), «Змова Фiєско в Ґенуї» («Березiль», 
1928), «Дон Карлос» (Театр iм. Франка, 1936) та iн. 

Драми Шиллера українською мовою перекладали: В. Кмiцикевич 
(«Вiльгельм Телль», 1887), Є. Горницький («Орлеанська Дiва», 1889), 
Б. Грiнченко («Марiя Стюарт» i «Вiльгельм Телль», 1896), О. Чер-
няхiвський («Розбiйники», 1911), Ю. Назаренко («Пiдступнiсть i ко-
хання»), М. Лукаш («Розбiйники», «Вiльгельм Телль»), Я. Цурков-
ський («Розбiйники»). 

У лiрицi Шиллера, як в усiй його творчостi, розрiзняють два перiо-
ди – штюрмерський i «веймарського класицизму». Штюрмерськi вiршi 
молодого поета близькi iдейно i художньо до його п’єс того часу. Спов-
неним полiтичного радикалiзму є вiрш цього перiоду творчостi – «Рус-
со» (1781 р.). Вiрш оспiвує французького революцiйного просвiтника 
як великого гуманiста, прибiчника свободи i справедливостi. Водночас 
воно гнiвно викриває свiтську, версальську «чернь», феодально-арис-
тократичних i клерикальних реакцiонерiв, якi жорстоким переслiду-
ванням викликали передчасну смерть Руссо. У вiршi читаємо: «Пал 
Сократ от рук невежд суровых, // Пал Руссо, но от рабов Христовых – 
// За порыв создать из них людей».

Гiмн «До радостi» створений у переломний i гострий момент твор-
чостi поета, коли вiдбувався його вiдхiд вiд штюрмерських настроїв 
i починався новий етап iдейно-художнього шляху. Гiмн оспiвує iдеї 
миру, дружби i єднання народiв у їхнiй боротьбi за прогресивнi iдеали. 
Цей життєствердний твiр був свого роду вiдгуком на передреволюцiй-
ну ситуацiю у Францiї кiнця ХVIII сторiччя. Вiрш сповнений перед-
чуття близьких доленосних iсторичних подiй, але гiмн спрямований у 
вiчнiсть, далеке майбутнє Нiмеччини i всього свiту, а його поет уявляв 
собi як царство щастя i справедливостi. Написаний i надрукований у 
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1785 роцi, вiрш вiдразу отримав визнання сучасникiв. Гiмн покладено 
на музику Бетховена i вiн увiйшов до фiналу його Дев’ятої симфонiї.

У перiод «веймарського класицизму» в поезiї Шиллера з’являють-
ся новi мотиви. Вiн вiдходить вiд бунтарських настроїв, звертається 
до естетичних пошукiв, що знайшло вiдображення в його теоретичних 
працях. Перш за все це стосувалося розробки нових поетичних форм, 
поглиблення фiлософської думки i ораторського пафосу, удосконален-
ня художньої майстерностi. Вiн вважав, що мистецтво – вирiшальний 
засiб перебудови життя на розумних i справедливих засадах i викорi-
нення соцiального зла. Важливу роль в цьому вiдiграло зацiкавлення 
Шиллера античною культурою, яку вiн сприймав як iдеальне царство 
свiтлої гармонiйної краси. Прикладом може слугувати вiрш «Боги 
Грецiї». В ньому поетично вiдтворюється iдеалiзований свiт класичної 
давнини, яку автор сприймає крiзь призму античного мистецтва, яке 
є естетичною досконалiстю, що рiзко протистоїть феодальнiй дiйсно-
стi його країни 18 сторiччя. «…Жизнь струилась полнотой творенья, // 
И бездушный камень ощущал. // Благородней этот мир казался, // И 
любовь к нему была жива; // Вещим взорам всюду открывался // След 
священный божества. <…> В царство сказок возвратились боги, // По-
кидая мир, который сам, // Возмужав, уже без их подмоги // Может 
плыть по небесам. // Да, ушли, и всё, что вдохновенно, // Что прекрас-
но, унесли с собой, – // Все цвета, всю полноту вселенной, – // Нам 
оставив только звук пустой». У «Богах Грецiї» втiленi iдейно-художнi 
прагнення «веймарського класицизму».

Отже, серед основних постулатiв естетичної програми Шиллера 
можна перелiчити такi: мистецтво iснує не для спостереження й на-
солоди, а для перебудови життя i щастя людини на землi; воно мусить 
надихати людину на активнi дiї; шляхом естетичного виховання мож-
на провести суспiльну перебудову, тобто змiнити життя.

Висновок. Доба Просвiтництва в нiмецькiй лiтературi мала бага-
тогранне втiлення. Iдея боротьби за справедливе суспiльство, втiлен-
ня нацiональної своєрiдностi, вивчення i використання усної народної 
творчостi в своєму творчому доробку, зображення почуттiв людини i її 
близькiсть до природи – ось основнi напрямки лiтератури цього перiо-
ду, втiленi у прозових, лiричних i драматичних творах. Найяскравiши-
ми представниками нiмецького Просвiтництва вважаються Й.К. Гот-
шед, К.М. Вiланд, Г.Е. Лессiнг, Й.Г. Гердер, Ф.М. Клiнгер, Й.В. Гете,  
Ф. Шиллер та багато iнших письменникiв.
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О. В. Кеба, 
доктор фiлологiчних наук, професор 

Ґендерне лiтературознавство: 
основнi тенденцiї розвитку 
i стратегiї аналiзу тексту

Дисциплiна: Методологiя сучасного лiтературознавства.

Вид лекцiї: оглядова.

Дидактичнi цiлi:
Навчальнi: ознайомлення з основними поняттями i категорiями 

ґендерного лiтературознавства в системi гуманiтарного знання Х ст.
Розвиваючi: розвинути теоретичнi знання, що стосуються методо-

логiї лiтературознавства та розширити потенцiал їх практичного вико-
ристання в процесi аналiзу лiтературного тексту. 

Виховнi: засобами навчального предмета забезпечувати бiльш ви-
сокий рiвень естетичного сприйняття лiтературно-художнього твору.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: Новiтня лiтература 
Великої Британiї та США; Фiлософiя; Естетика; Теорiя лiтератури; 
Методика викладання зарубiжної лiтератури у вищих навчальних за-
кладах.

Основнi поняття: лiтературознавча методологiя; лiтературний 
критицизм; трансформацiя наукової парадигми; ґендерне лiтературоз-
навство, фемiнiстична критика.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедiйна презентацiя.

План лекцiї

1. Ґендернi студiї в сучаснiй гуманiтаристицi: загальна характеристика.
2. Ґенеза ґендерного лiтературознавства. 
3. Ґендерне лiтературознавство i фемiнiстична критика.
4. Типологiя i провiднi школи фемiнiстичної критики. 

Рекомендована лiтература

1. Антологiя свiтової лiтературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. 
М. Зубрицької. Львiв, 1996. 831 с.

2. Бовуар Сiмона де. Друга стать. Київ, 1994. Т. 1. 392 с.
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3. Бовуар Сiмона де. Друга стать. Київ, 1995. Т. 2. 394 с.
4. Вульф В. Власний простiр. Київ, 1999. 112 с.
5. Енциклопедiя постмодернiзму / за ред. Ч. Е. Вiнквiста та В.Е. Тей-

лора. Київ, 2003. С. 154–163, 444–445.
6. Зборовська Н., Iльницька М. Фемiнiстичнi роздуми на карнавалi 

мертвих поцiлункiв. Львiв, 1999. 336 с.
7. Лiтературознавчий словник-довiдник / Р.Т. Гром’як, Ю.I. Ковалiв. 

Київ, 1997. 750 с.
8. Мой, Торил. Сексуальная текстуальная политика. Москва, 2004. 

240 с.
9. Моклиця М. В. Mетоди аналiзу художнього тексту в сучасному 

лiтературознавствi // Зарубiжна лiтература. 2000. № 4. С. 11.
10. Основи теорiї ґендеру. Навчальний посiбник. Київ, 2004. 535 с.
11. Павличко С. Фемiнiзм. Київ, 2002. 322 с.
12. Showalter, Elaine. Faculty Towers: The Academic Novel and Its 

Discontents. Pennsylvania, University of Pennsylvania, 2005. 143 р.

Iнформацiйнi ресурси

«Портал художньої, наукової i навчальної лiтератури» – http://www.
twirpx.com.
«Читальний зал» – http://www.ex.ua/ 
«1576. Бiблiотека Українського свiту» – http://1576.ua/books/3489.
«Научная электронная библиотека» – http://elibrary.ru/
«Нацiональна бiблiотека України iменi В.I. Вернадського» – http://
nbuv.gov.ua/

План лекцiї

1. Ґендернi студiї в сучаснiй гуманiтаристицi:  
загальна характеристика

Сучаснi ґендернi дослiдження (gender studies) є результатом ево-
люцiї низки жiночих студiй (women studies) i розглядаються як пев-
ний компромiс мiж iснуючими фемiнiстичними (feminist studies), по-
стфемiнiстичними (postfeminist studies), жiночими (female studies) i 
чоловiчими (male studies) дослiдженнями.

Основнi напрями розвитку гендерного лiтературознавства:
1) перегляд свiтової лiтератури, деконструкцiя її iєрархiчностi;
2) включення до лiтературного канону замовчуваних або неадек-

ватно сприйнятих критикою творiв авторiв-жiнок;
3) «виявлення ґендерної природи лiтературної творчостi, її образ-

ної системи, що дозволяє точнiше зрозумiти iдейний змiст i ментальну 
природу лiтератури»;
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4) руйнування ґендерних стереотипiв пiд час iнтерпретацiї лiтера-
турного твору;

5) «видiлення й аналiтичний розгляд специфiчних формально-
змiстових компонентiв «жiночої прози»;

6) дослiдження «жiночої мови» на рiвнi тексту лiтературних творiв 
(«жiноче письмо» – у лiнгвiстичному i психоаналiтичному аспектах);

7) виявлення чоловiчої i жiночої сексуальностi у текстi;
8) виявлення спiльних i вiдмiнних рис у сприйняттi i вiдтвореннi 

життєвих явищ у чоловiчiй i жiночiй автобiографiї.
Ґендернi дослiдження спрямованi на подолання стереотипiв не 

лише стосовно жiнок, але й чоловiкiв (Дон Жуан, Казанова, Супер-
мен, Мачо), на утвердження їх морального права на виявлення емоцiй, 
пiклування про дiтей тощо. При цьому ґендерний дискурс часто спря-
мовується на звiльнення вiд нав’язаних патрiархатом уявлень про чо-
ловiка як про агресивну, неспроможну на нiжнiсть i пiклування iстоту, 
про жiнку – як про лагiдну, чарiвну «другу половину».

На сучасному етапi розвитку гуманiтаристики вiдбулося вiдгалу-
ження ґендерних дослiджень вiд фемiнiстичної теорiї й iдеологiї, що 
сприяло оформленню на базi фемiнiстичної критики ґендерного лiте-
ратурознавства.

Поняття ґендеру, яке розвинулося у рiчищi гуманiтарних наук, 
було запозичено мистецтвознавцями й лiтературознавцями, якi дове-
ли, що «наявнiсть жiночого концепту у мистецтвi й лiтературi не озна-
чає повноти жiночої присутностi» (Доронiна).

Наприкiнцi ХХ столiття ґендернi дослiдження iнтегрували жiночi 
та чоловiчi дослiдження. З iншого боку, вiдбулася певна деполiтизацiя 
i дерадикалiзацiя фемiнiзму, на що вказувала Розi Брайдоттi в iнтерв’ю 
«Фемiнiзм пiд будь-яким iншим iменем».

Претендуючи на iдеологiчну толерантнiсть, ґендернi дослiдження, 
з одного боку, надали можливiсть одним дослiдникам вiдмежувати-
ся вiд дратiвливого для багатьох «фемiнiзму», а iншим – iнтегрувати 
фемiнiстичнi iдеї у жiночi дослiдження.

Основним об’єктом ґендерного лiтературознавства є ґендерна 
картина свiту, заснована на стереотипах маскулiнностi i фемiнностi, 
специфiка авторської свiдомостi, що визначається ґендерною iден-
тичнiстю, особлива точку зору автора – чоловiка або жiнки – i його 
героїв, жанрова система, що також має ґендерне вимiрювання. Такий 
специфiчний об’єкт дослiджень, що безперервно розширюється, сти-
мулює розробку критерiїв iдентичностi, в якiй головну роль виконує 
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не бiологiчна стать автора, а його ґендер i художня своєрiднiсть його 
творiв.

Дослiдники вiднаходять найхарактернiшi стереотипи, що дозволя-
ють уявити собi культурне наповнення антиномiї «маскулiннiсть» – 
«фемiннiсть» у рiзних пластах художньої свiдомостi. Це виражаєть-
ся у тому, що багато непов’язаних з статтю понять i явищ (природа, 
культура, стихiї, кольори, божественний або потойбiчний свiт, добро, 
зло i багато iншого) асоцiюються з «чоловiчим/маскулiнним» або «жi-
ночим/фемiнним» началом. У результатi, виникає символiчне зна-
чення «жiночого» i «чоловiчого», причому «чоловiче» ототожнюється 
з Богом, творчiстю, свiтлом, силою, активнiстю, рацiональнiстю i т.д. 
(i, вiдповiдно, бог, творчiсть, сила i iнше символiзують маскулiннiсть, 
чоловiче начало). «Жiноче» асоцiюється з протилежними поняттями i 
явищами – природою, тьмою, пусткою, пiдпорядкуванням, слабкiстю, 
безпораднiстю, хаосом, пасивнiстю i т. д., якi, у свою чергу, символiзу-
ють фемiннiсть, жiночне начало.

Класифiкацiя свiту за ознакою маскулiнне/фемiнне i статевий 
символiзм культури вiдображають i пiдтримують iснуючу ґендерну 
iєрархiю суспiльства в широкому значеннi слова i тому широко вiдо-
бражаються в художнiй лiтературi. Виникає питання про можливостi 
виявлення спiввiдношення фемiнного / маскулiнного у характерах 
героїв та авторiв художнiх творiв, тобто визначення їх ґендерної iден-
тичностi, типологiї характерiв письменникiв, як жiнок, так i чоловiкiв.

Використовуючи базовi поняття ґендерного лiтературознавства – 
фемiнне i маскулiнне письмо – Г. Улюра пропонує розрiзняти поняття 
жiноча лiтература, жiноча проза i жiноче (фемiнне) письмо. Дослiд-
ниця висновує, що жiноча лiтература розглядається у межах жiночих 
студiй, жiноча проза – фемiнiстичною критикою. «А отже, на долю ґен-
дерних студiй з лiтературознавства припадає поняття жiноче письмо, 
а точнiше фемiнне ( iз аналогом – маскулiнне)... Вивчення фемiнних i 
маскулiнних практик з опертям на методологiю деконструкцiї (тобто 
предмету i методологiї ґендерних студiй), приводить до передбачува-
ного висновку про те, що не обов’язково бути бiологiчною жiнкою, щоб 
творити жiноче письмо».

Ґендерний пiдхiд дозволяє по-новому iнтерпретувати твори ху-
дожньої лiтератури. В. Агеєва пiдкреслює: «Ґендерний аналiз, змiщую-
чи акценти на iндивiдуально-психологiчну проблематику, враховуючи 
часто не визнанi суспiльством чи панiвною патрiархальною iдеологiєю 
погляди, дає змогу вiдчитувати рiзнi рiвнi художнього тексту, врахову-
вати рiзнi цiннiснi орiєнтацiї».
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У посiбнику Нiли Зборовської «Психоаналiз i лiтературознав-
ство» сформульовано основну мету ґендерного лiтературознавства, 
яке «спрямоване на вивчення соцiальних i культурних конфiгурацiй 
жiночого та чоловiчого, рiзних форм сексуальностi у лiтературних 
текс тах». 

В Українi ґендерна методологiя поширилася наприкiнцi 80-х  рр. 
XX ст. завдяки дослiдженням Соломiї Павличко, Вiри Агєєвої, Нiли 
Зборовської, почасти Тамари Гундорової. Слiд вiдзначити також ко-
лективнi збiрники, у яких пiдiймаються як питання наукового тракту-
вання «ґендеру» та ґендерного пiдходу, так i питання його використан-
ня у лiтературознавствi: «Ґендер i культура» (Київ, 2001), «Ґендерна 
перспектива» (Київ, 2004), «Основи теорiї ґендеру» (Київ, 2004), «Ґен-
дерний розвиток у суспiльствi» (Київ, 2005), «Пошуки ґендерної пари-
тетностi: український контекст» (Нiжин, 2007) та присвячений ґендер-
ним студiям випуск культурологiчного часопису «Ї» (2000).

2. Ґенеза ґендерного лiтературознавства
Ґендерне лiтературознавство виникає у другiй половинi ХХ ст. в 

умовах розгортання дискусiй про природу чоловiчого i жiночого начал 
й актуалiзованого розмежування бiологiчного i соцiального феноменiв 
статi. Соцiокультурний статус термiну ґендер запровадив американ-
ський психоаналiтик Р. Столлер («Стать i ґендер: про розвиток чоловi-
чостi та жiночостi», 1968). 

Ґендер репрезентує соцiальнi i «культурнi маски статi» у межах тих 
чи iнших соцiокультурних уявлень, що закрiпилися у певному суспiль-
ствi. Вивчення ґендеру вiд початку тяжiло до розподiлу соцiальних 
ролей жiнок та чоловiкiв (Т. Парсонс, Е. Гiдденс) або спiввiдношення 
«суспiльство – жiнка» (Е. Гiдденс). Вiдтак це поняття часто вважають 
опозицiйним до поняття «стать» на зразок антиномiї «природа – куль-
тура», основою якої стали погляди Сiмони де Бовуар, переконаної, що 
жiнкою не народжуються, а стають. Це спонукало до заперечення бiо-
логiчного чинника, традицiйних уявлень про чоловiчу та жiночу iден-
тичнiсть. Однак у дослiдженнях з ґендерних проблем питання зводи-
лося лише до єства жiнки, хоч безпосередньо стосувалось i чоловiкiв, 
тобто двох половин родової цiлiсностi, одна з яких не може iснувати 
без iншої, тому лише гармонiйне їх зiставлення, виявлення необхiдної 
андрогiнностi сприяє розумiнню сутностi ґендеру. На цьому шляху ре-
алiзацiї рiвноправностi статей iнерцiя патрiархальної культури є сер-
йозною перешкодою, що потребує радикальних змiн. Вiдомi фемiнiст-
ки Люсi Iрiгарай, Елен Сiксу, апелюючи до концепту деконструкцiї, 
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обґрунтували теорiю жiночої вiдмiнностi, обрали її об’єктом свого 
аналiзу, виводячи жiноче тiло за межi бiнарної опозицiї. Натомiсть їхнi 
опонентки Джудiт Батлер, Даяна Iлем розглядають жiнку в аспектi по-
нятiйної антиномiї фемiнностi – маскулiнностi, вважають, що така схе-
ма залишиться неподоланною, якщо на неї зважати. Термiн «ґендер» 
широко застосовується в англiйському та американському лiтерату-
рознавствi (Е. Гошiло, Дж. Ендрю, Р. Марш, Б. Хелд, Т. Келлi), розгля-
дається не як вроджена властивiсть певної статi, а здобута внаслiдок 
соцiалiзацiї художньої творчостi кожного письменника. Вiдображена 
в лiтературному творi сексуально-ґендерна система постає водночас 
як соцiокультурне явище, семiотичний дискурс, своєрiдна репрезента-
тивна подiя, що визначає рiвень значущостi iндивiдiв у громадському 
життi. Р. Марш, порiвнюючи чоловiчу та жiночу природу через лiтера-
турний аналiз, акцентувала на полiтико-економiчних проблемах, ви-
свiтлювала тендерну специфiку письменства, його образної системи, 
уточнювала його ментальне пiдґрунтя. 

Ґендерне лiтературознавство постає на засадах психоаналiзу, 
марксизму, культурного матерiалiзму, антропологiї i структуралiзму, 
базується i використовує теоретичний апарат постструктуралiзму, зо-
крема концепцiй Ж. Дельоза, Ж. Дерiди, Ж. Лакана, М. Фуко. Фун-
даментальною методологiчною основою ґендерних студiй у лiтера-
турознавствi є модерна i постмодерна концепцiя суб’єкта, теоретичнi 
основи якої закладенi в працях В. Вулф «Своя кiмната», С. де Бовуар 
«Iнша стать», з її iдеєю «Iншого», дослiдженнях Ю. Крiстевої, Л. Iрiга-
ре, Ж. Деррiди, Ж. Лакана, в яких була розкрита особлива роль жiнки 
в оформленнi структури свiдомостi людини. 

3. Ґендерне лiтературознавство i фемiнiстична критика
Як складова ґендерного руху виникає фемiнiстична критика, що 

переросла у впливовий лiтературно-критичний культурологiчний рух. 
Фемiнiстична критика не являє собою якоїсь окремої специфiчної 
школи, з характерним тiльки для неї аналiтичним iнструментарiєм чи 
своїм власним методом, оскiльки iснує на межi декiлькох критичних 
пiдходiв i напрямкiв: культурно-соцiологiчного; постструктуралiст-
ського; неофрейдистського та iн. Єдине, що об’єднує її авторiв – це 
приналежнiсть до широкого i часто приймаючого досить радикальнi 
форми руховi жiночої емансипацiї.

У сферi лiтературознавства рух за права жiнки, за її справжнє, а 
не формальне рiвноправ’я приймає особливi, сублiмованi форми тео-
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ретичної рефлексiї, якi набувають специфiчних ознак «мiфологiчностi 
наукового мислення», «лiтературознавчої наукової фантастики».

Вихiдним положенням сучасної фемiнiстичної свiдомостi є твер-
дження, що пануючою культурною схемою, культурним архетипом 
буржуазного суспiльства Нового часу служить «патрiархальна культу-
ра». Iншими словами, вся свiдомiсть сучасної людини, незалежно вiд 
статi, наскрiзь пронизана iдеями i цiнностями «чоловiчої iдеологiї» з її 
«чоловiчим шовiнiзмом», прiоритетом чоловiчого начала, логiки, рацiо-
нальностi, насиллям впорядкованої думки над живою i змiнною приро-
дою, владою Логоса – Бога над Матiр’ю – Матерiєю. Цим «незапереч-
ним» фактом сучасної культури i обґрунтовується необхiднiсть ство-
рення iсторiї жiночої лiтератури i вiдстоювання суверенностi жiночого 
начала, яке не вкладається в жорсткi рамки чоловiчої логiки. Критика 
«суто чоловiчих» цiннiсних орiєнтирiв в основному розгорнулася в 
англо-саксонськiй, переважно американськiй, лiтературнiй фемiнiстицi, 
зусиллями якої до нашого часу створена обширна лiтература, числен-
нi антологiї жiночої лiтератури, науковi центри, програми i курси з 
вивчення даного предмету. Немає жодного американського унiвер-
ситету, де б не було курсiв чи семiнарiв з фемiнiстичної лiтератури i 
критики. Однак основна частина фемiнiстичної критики розвивається 
не стiльки в руслi соцiокритичного напрямку, скiльки пiд впливом не-
офрейдистськи забарвленного постструктуралiзму в дусi iдей Ж. Дер-
рiда, Ж. Лакана i М. Фуко. Саме Деррiда охарактеризував головну тен-
денцiю захiдноєвропейської культури, її основний спосiб мислення як 
«захiдний логоцентризм», тобто як намагання в усьому знайти порядок 
i сенс, вiдшукати першопричину i тим самим навязати сенс i впоряд-
кованiсть всьому, на що спрямована думка людини. Слiдуючи Лакану, 
вiн ототожнював «патернальний логос» з фалосом як його найбiльш 
репрезентативним символом i пустив у обiг термiн «фалологоцен-
тризм», пiдхоплений фемiнiстичною критикою. Специфiка фемiнiс-
тичної критики i полягає в тому, що логоцентризм – основний предмет 
критики постструктуралiстських i деконструктивiстських дослiдникiв, 
вона сприймається як фалологоцентризм чи як фалогоцентризм.

Цю проблему конфронтацiї з логосом патеральної культури фе-
мiнiстична критика в залежностi вiд своєї фiлософсько-теоретичної 
орiєнтацiї здiйснювала по-рiзному, але фактично завжди виходячи на 
шлях рефлексiї про особливу iнтуїтивно-несвiдому природу жiночого 
способу осмислення свiту i свого специфiчного образу «буття» «дiяль-
ностi» в ньому. Ця спiльнiсть пiдходу не свiдчить, однак, про єднiсть 
методологiчної практики даної течiї.
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4. Типологiя i провiднi школи фемiнiстичної критики
Про складнiсть структури фемiнiстичної критики говорять спроби 

її типологїї. У книзi «Фемiнiстськi лiтературнi дослiдження: Вступ» 
К. Рутвен нараховує сiм рiзноманiтних типiв представниць фемiнiс-
тичної критики: «соцiофемiнiстки», «семiофемiнiстки», «психофемi-
нiстки», «марксистськi фемiнiстки», «соцiо-семiо-марксистськi 
фемiнiстки», «лезбiянськi фемiнiстки», i «чорнi фемiнiстки». Припу-
щення про iснування багатьох типiв фемiнiстичної критики поясню-
ється недолiками «класифiкаторської манiї», оскiльки не пiдтвержу-
ється конкретними доказами. Фемiнiстична критика – не монолiтне 
явище, про що постiйно говорять i його прибiчники: як правило, для 
«практикуючих феменiсток» характерний набiр чи комплекс прийомiв 
i пiдходiв, виключаючий всiляку можливiсть побiчної деталiзацiї i кла-
сифiкацiї.

До середини 1960-х рокiв у французькiй фемiнiстичнiй критицi 
вiдчувався вплив iдей екзистенцiалiзму, у тiй психоаналiтичнiй iнтер-
претацiї, яку йому надав Ж.-П. Сартр i яка була пiдхоплена i розробле-
на Симоною де Бовуар i Монiкою Вiттiнг. Особливим впливом в ан-
гломовнiй фемiнiстичнiй критицi користувалась книга Бовуар «Iнша 
стать» (1949), перекладена англiйською в 1970 р., де авторка дала ек-
зистенцiальнi формулювання поняттям «iнаковiсть» i «аутентичнiсть» 
жiночої особливостi i висунула популярну в свiтi фемiнiстичну iдею, 
що поняття «фалос» як виразник трансцендентального перетворює 
«Я» жiнки в «об’єкт», в «iншого».

У 1970-тi домiнуюче положення у французькому лiтературознав-
чому фемiнiзмi зайняла постструктуралiстськи орiєнтована критика 
в обличчi її найбiльш вiдомих представниць Ю. Крiстєвої, Е. Сиксу, 
Л. Iрiгаре, С. Кофман. У США картина була зовсiм iншою. Практич-
но всi 1970-тi тут панувала соцiологiчно орiєнтована фемiнiстична 
критика з впливом рiзноманiтних впливiв – вiд екзистенцiалiзму до 
фрейдизму. Ця соцiологiзуюча домiнанта американського лiтерату-
рознавчого фемiнiзму зберiгається i до нашого часу, хоча в 1980-тi вiд-
булась полiтична фiлософська переорiєнтацiя на постструктуралiзм, 
а з кiнця 1980-х i на постмодернiзм. Постструктуралiстськi концепцiї 
в їх пiдкреслено неофрейдистськiй трактовцi виявились найбiльш 
прийнятними для обґрунтування специфiки жiночої самосвiдомостi. 
Не дивлячись на те, що в 1970-тi американська фемiнiстична критика 
створила свою традицiю аналiзу лiтератури i користувалась безсумнiв-
ним впливом за межами своєї країни, первинна орiєнтацiя лише на ем-
пiрику дослiдження обумовила слабкiсть її власного концептуальної 
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основи i вразливiсть перед «теоретичною експансiєю» французького 
фемiнiзму. Наслiдком цього стало те, що швидке засвоєння уявлень, 
концепцiй i термiнологiї французького постструктуралiзму переважно 
у тiй формi, яку надали французькi фемiнiстки, в значнiй мiрi стерло 
рiзницю мiж французькими i американськими версiями даної критич-
ної течiї. 

З другої половини 1980-х в англомовному свiтi розвернулася рiзка 
критика традицiйного «американського фемiнiзму» як прояву буржу-
азного лiбералiзму i «гуманiзму» з боку постструктуралiстських теоре-
тикiв фемiнiзму – Торiл Мой, Крiс Уйдон, Рiти Фельськи. В результа-
тi впливовi в лiтературознавствi США 1970-х автори найбiльш попу-
лярних дослiджень психологiчного плану допостструктуралiстського 
перiоду американського критичного фемiнiзму: Елейн Шоуолтер, 
Барбара Крiстiан, Сандра Гiлберт i Сюзан Губар – стали переходити 
на новi теоретичнi позицiї.

Проблема «Я» особливо гостро вiдчувалася фемiнiстською 
свiдомiстю, оскiльки саме пошуки специфiки жiночої свiдомостi, її 
«аутентичностi», яка визначається на вiдмiну i в протиставленнi тра-
дицiйному уявленню про «чоловiче Я», нiбито втiленому в застиглих 
i закiстнявiлих культурних стереотипах i клiше захiдної цивiлiзацiї, 
завжди були i залишаються надзавдянням фемiнiстичної критики. З 
цим i пов’язане особливе мiсце фемiнiстичної критики як в серединi 
постструктуралiзму, так i всерединi фрейдизму.

Головний теоретичний iмпульс фемiнiстичної критики отримала 
вiд французького варiанту, представницi якого почали свою дiяльнiсть 
з перегляду традицiйного фрейдизму. Люс Iрiгаре в роботах «Хiрур-
гiчне зеркало, про iншу жiнку» i «Ця стать, яка не одна» рiшуче крити-
кує фрейдиську концепцiю жiнки як неповноцiнного чоловiка, ствер-
джуючи, що в своїх уявленнях про жiнку Фрейд виявився заручником 
традицiйних фiлософських та соцiальних упереджень. Сара Кофман 
в книзi «Загадки жiнки: жiнка в текстах Фройда» намагалась зробити 
«деконструктивiстський аналiз» творчостi Фрейда, плануючи довести, 
що його теорiя, яка так явно надає перевагу чоловiчiй сексуальностi, 
суперечить сама собi, тобто сама себе «деконструює». Жiночоненавис-
ницькi писання Фройда нацiленi на те, щоб таємне зробити явним (що 
i є основною задачею будь-якого психоаналiтичного сеансу), завдяки 
деконструктивiстському прочитанню i нiбито наперекiр собi виявля-
ють «загрозливу мiць» i перевагу, примат жiночого начала.

Ця тенденцiя є основною в фемiнiстичнiй критицi. Елен Сиксу в 
своїх роботах протиставляє невротичну фiксацiю чоловiка на «фалiч-
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нiй моносексуальностi» жiночiй «бiсексуальностi», яка нiбито i дає 
жiнкам привiлейоване положення по вiдношенню до «письма», тобто 
лiтератури. На її думку, чоловiча сексуальнiсть заперечує «iнаковiсть», 
«iншiсть», опирається їй, в той час як жiноча «бiсексуаьнiсть» являє 
собою прийняття, визнання «iнаковостi» всерединi власного «Я» як 
невiд’ємної його частини, точно так як i природи самого «письма», що 
має тi самi характеристики. Таким чином, «письмо», як таке, а, звiдси, 
i лiтература, проголошується феноменом, що має жiночу природу. Що 
ж стосується лiтератури, створеної жiнками, то їй належить особлива 
роль у ствердженнi цього специфiчного вiдношення з «iншим», оскiль-
ки вона нiбито має бiльш безпосереднiй зв’язок iз художнiстю i лiте-
ратурнiстю, а також властивiсть уникати чоловiчих за походженням 
бажань панування i влади. 

Усi зусилля французьких теоретикiв фемiнiстичної критики були 
направленi на «переворот» традицiйної iєрархiї чоловiка i жiнки, на до-
каз того, що жiнка займає по вiдношенню до чоловiка не маргiнальне, а 
центральне положення, а всi концепцiї щодо «неповної сексуальностi» 
є спробами чоловiчої психологiї утвердити свою «самодостатнiсть» за 
рахунок суверенних прав особистостi жiнки, при цьому обминаючи 
питання щодо складностi статевої самосвiдомостi людини, незалежно 
вiд того, до якої статi вiн (вона) належить. Таким чином, представники 
фемiнiстичної критики намагаються довести, по-перше, бiльш склад-
ний, нiж це традицiйно вважається, характер статевої самосвiдомостi, 
по-друге, вiдновити роль жiнки в рамках психоаналiтичних уявлень, 
по-третє, виявити претензiї чоловiчої психологiї на пануюче станови-
ще порiвняно iз жiнкою, а разом iз тим, всiєї традицiйної культури як 
саме чоловiчої i звiдси неiстинної. Крicтєва, Кофман, Iрiгаре i Сиксу 
намагаються виявити у психологiї людини «жiноче начало» як особли-
ву i фактично, за їхнiми уявленнями, єдину силу, яка виявляється як 
у психологiї, так i у бiологiї, iсторiї, соцiологiї, суспiльствi, лiтературi, 
яка може зруйнувати, пiдiрвати «символiчнi структури захiдної дум-
ки». На думку Крiстєвої, це особливе жiноче начало уникає будь-якого 
визначення i iдеологiї. Проголошена фемiнiстичною критикою пост-
структуралiстського тлумачення «iнаковiсть», «другiсть», «чужiсть» 
жiнки традицiйнiй «iдеологiчнiй чоловiчiй» культурi набуває характе-
ру пiдкреслено специфiчного феномену.

Специфiчнiсть американського жiночого прочитання текстiв ґрун-
тується на авторитетi психологiчно-бiологiчного i соцiального «жiно-
чого досвiду» i жiночого сприймання лiтератури, тобто на особливостi 
жiночого переживання естетичного досвiду. Цей досвiд спонукає нас 
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до усвiдомлення сексуальних кодiв тексту, якi розумiються дуже ши-
роко – як ознака духовно-бiологiчної рiзницi чоловiчої i жiночої пси-
хологiї. При цьому, вiдповiдно уявленням, в рамках яких працюють 
цi критики, духовне начало визначається i практично цiлком ототож-
нюється iз статевим. Бiльшiсть фемiнiстських критикiв займається 
ствердженням специфiки жiночого читацького досвiду, який мусить 
поборювати в самому собi навiянi йому традицiйнi культурнi стере-
отипи чоловiчої свiдомостi i послiдовно чоловiчого сприйняття. Як 
стверджує Анетт Колодни, «вирiшальним тут є той факт, що читання 
– це виховуюча дiяльнiсть, як багато iнших iнтегративних стратегiй в 
нашому мистецтвi, вона неминуче сексуально закодована i визначена 
статевою рiзницею». Ця сексуальна закодованiсть полягає передусiм 
у тiм, що в жiнцi з дитинства виховується «чоловiчий погляд» на свiт, 
чоловiча свiдомiсть, якої жiнка повинна зректися. Завдання жiночої 
критики полягає в тому, щоб навчити жiнку читати як жiнка. 

Новий iмпульс розвитку американської гiлки фемiнiстичної кри-
тики пов’язаний iз студiями Елайн Шовалтер (Elaine Showalter). На 
думку Е. Шовалтер, самовираження жiнки у свiтi патрiархальних норм 
проходить три стадiї: 

1) фаза iмiтацiї чоловiчих стандартiв (фемiнна стадiя); 
2) фаза протесту (фемiнiстська); 
3) фаза самовизначення (фемальна). 
Але, як свiдчать дослiдження європейської i американської жiно-

чої творчостi, в реальностi цi стадiї часто спiвiснують одночасно i вза-
ємодiючи.

Е. Шовалтер належить авторство термiну «гiнокритика», яка 
вiдрiзняється вiд фемiнiстичного аналiзу. Фемiнiстична критика, на 
думку Е. Шовалтер, зосереджує увагу на жiнцi, як читачевi чоловiчих 
текстiв, i має обмеженi можливостi для створення своєї теорiї. Гiно-
критика зосереджується на постатi жiнки-письменницi та шукає кон-
структивнi засоби для аналiзу жiночої лiтератури: «Iснує два види 
фемiнiстичної критики... Перший вид – iдеологiчний: вiн цiкавиться 
фемiнiстами i пропонує фемiнiстичнi способи читання текстiв, якi роз-
глядають образи i стереотипи жiнок у лiтературi, неправильне уявлен-
ня про жiнок у критицi на жiнку-як-знак у семiотичнiй системi».

Е. Шовалтер критикує iдеологiчну фемiнiстичну критику за обме-
женiсть методологiчної бази, а саме за використання тiєї ж чоловiчої 
критичної теорiї. Перегляд патрiархальних текстiв з точки зору 
фемiнiстичної критики є не чим iншим, як ще однiєю спробою iнтер-
претування та переiнтерпретування, тобто новим видом прочитання, 
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який є вiдмiнним вiд чоловiчого, але обмеженим його методологiєю. 
Чоловiчою критичною теорiєю Е. Шовалтер називає концепцiю твор-
чостi, iсторiю лiтератури та лiтературну iнтерпретацiю, якi повнiстю 
ґрунтуються на чоловiчому досвiдi i «подаються як унiверсальнi». 
Дослiдниця закликає прихильникiв фемiнiстичної критики «знайти 
власну тему, власну систему, теорiю i власний голос», тобто розбудо-
вувати своєрiдну фемiнiстичну методологiю, не озираючись на чоловi-
чу критичну традицiю. Вона наполягає на тому, аби звертатися не до 
ревiзiї старого, а до пошуку власного нового, вибудовуючи свою тра-
дицiю у цьому контекстi, бачить якнайпродуктивнiшим другий рiзно-
вид фемiнiстичної критики, якому вона дала назву «гiнокритики».

Таким чином, Е. Шовалтер окреслює змiщення вiд андроцентрич-
ної до гiноцентричної фемiнiстичної критики: «Другим видом фемiнiс-
тичної критики... є вивчення жiнок як письменниць i його суб’єктами 
є iсторiя, стилi, теми, жанри i структури жiночого писання: психоди-
намiка жiночої творчостi, траєкторiя iндивiдуальної або колективної 
жiночої кар’єри, еволюцiя i закони жiночої лiтературної традицiї». За 
твердженням дослiдницi, гiнокритика пропонує значно ширшi теоре-
тичнi можливостi. Але в той же час неустаткованiсть такої «жiночої» 
методологiї спричинила розмови про кризу фемiнiстичної критики у 
захiдному лiтературознавствi, коли сучаснi гендернi студiї ще не здатнi 
вийти поза межi лише ревiзiї та перегляду традицiйних нацiональних 
концепцiй в галузi лiтератури та культури. Тому можна сказати, що 
захiдна фемiнiстична критика ще тiльки окреслює шляхи переходу на 
третю стадiю розвитку жiночої лiтератури та лiтературного фемiнiзму. 
Першi двi, за Е. Шовалтер: iмiтацiя панiвної традицiї; протест проти 
патрiархальних стандартiв i вартостей. Третiм має стати вiдкриття 
жiнками самих себе, пошуки власної iдентичностi.

Очевидно, що специфiчнiсть американського жiночого прочитан-
ня текстiв ґрунтується на авторитетi психолого-бiологiчного й соцiаль-
ного «жiночого досвiду» й жiночого сприйняття лiтератури, тобто на 
своєрiдностi жiночого переживання естетичного досвiду. Цей досвiд 
спонукає до усвiдомлення сексуальних кодiв тексту, якi розумiються 
дуже широко – як ознаки духовно-бiологiчного розрiзнення жiночої 
i чоловiчої психiки. Згiдно з уявленнями, в рамках яких працюють 
критики даного напряму, духовне начало визначається й практично 
цiлком ототожнюється зi статевим. Вiдтак найважливiшим стає пере-
осмислення ролi i значення жiночих характерiв i образiв, до «викрит-
тя» чоловiчого «психологiчного тиранства».
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Як масштабне явище соцiального порядку i як впливовий фактор 
iнтелектуального життя сучасного захiдного суспiльства фемiнiзм 
розумiється ширше i багатограннiше свого виявлення в лiтературо-
знавствi i охоплює своєю дiєю в даний час практично весь спектр гу-
манiтарних наук. 

Отже, як видно, фемiнiстичнi студiї мають широку проблематику: 
• реконструкцiя жiночої iсторiї i жiночої лiтературної традицiї, 
• ревiзiя патрiархальних канонiв та стереотипних уявлень, 
• проблема андрогiнiї i пошуку нових гендерних ролей, 
• природа жiночого тексту та сприйняття тексту жiнкою-реци-

пiєнтом, 
• руйнування патрiархальних зразкiв мови, 
• проблема жiнки в постколонiальнiй ситуацiї та в умовах куль-

турного iмперiалiзму та iн. 
Такий широкий спектр проблематики засвiдчує, що в основi фе-

мiнiстичної критики закладений принцип методологiчного розмаїття.

Висновки. Таким чином, ґендерне лiтературознавство займає важ-
ливе мiсце в системi сучасного гуманiтарного знання. Основну мету 
ґендерного лiтературознавства можна визначити як вивчення соцiаль-
них i культурних конфiгурацiй жiночого та чоловiчого первнiв культу-
ри, їх рiзноманiтних проявiв у лiтературних текстах. 

Пiд дефiнiцiєю «фемiнiстична критика» в сучасному лiтературоз-
навствi розумiється певна наукова теорiя, синкретична за сукупнiстю 
своїх методiв i прийомiв, що має культурологiчне спрямування i по-
кликана виразити власне жiночий досвiд лiтературознавчого прочи-
тання текстiв.

Ґендерний аналiз є надзвичайно продуктивною методологiчною 
стратегiєю, надаючи можливiсть виявити iгнорованi патрiархальною 
iдеологiєю рiвнi художнього тексту, змiщуючи акценти на iндивiду-
альну проблематику, глибиннi чуттєвi i душевнi переживання, пре-
зентованi у художньому текстi. Безперечним досягненням ґендерного 
пiдходу до лiтературних текстiв є провокативнiсть як стимул до веден-
ня дискусiй i демократизацiя лiтературознавчого процесу, зокрема й 
вiтчизняного. 

Ґендернi дослiдження вiдкривають широкi iнтерпретацiйнi мож-
ливостi i багато перспективних тем для вивчення, поступово iнтегрую-
чись у всi галузi гуманiтарного знання.
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французької лiтератури доби романтизму, поетичною, прозовою та 
драматургiчною творчiстю видатного французького письменника-ро-
мантика; сформувати у студентiв цiлiсну картину розвитку лiтератури.

Розвиваюча – розвивати абстрактне i креативне мислення, пам’ять, 
вмiння проводити паралелi.

Виховна – виховувати естетичний смак, любов до лiтератури, ро-
зумiння важливостi художньої лiтератури для розвитку людини.

Мiжпредметнi та мiждисциплiнарнi зв’язки: iсторiя лiтератури; 
теорiя лiтератури; фiлософiя лiтератури; всесвiтня iсторiя.

Основнi поняття: романтизм; художнiй символ; лiрика; поема; 
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2. Перший перiод лiтературної дiяльностi. Полiтичнi погляди Гюго в 
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6. Другий етап творчостi. Роман «Знедоленi».
7. Третiй етап життя i творчостi. Роман «Дев’яносто третiй рiк».

Рекомендована лiтература

1. Евнина Е. Виктор Гюго. Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани. 
Стихотворения. Москва : Худож. лит., 1973. С. 5–29. (Серия : Би-
блиотека всемирной литературы : Серия вторая. Т. 80).

2. Луков В. Гюго, Вiктор Марi. Зарубiжнi письменники : Енцикло-
педичний довiдник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавур-
ського. Т. 1 : А–К. Тернопiль : Вид-во «Навчальна книга – Богдан», 
2005. С. 421–428.



140

3. Моруа А. Олiмпiо, або Життя Вiктора Гюго. Київ : Радянський 
письменник, 1974. 470 с.

4. Наливайко Д.С. Вiктор Гюго. Життя i творчiсть. Київ : Днiпро, 
1976. 147 с.

5. Наливайко Д.С. Французький романтизм. Вiктор Гюго. Наливай-
ко Д.С., Шахова К.О. Зарубiжна лiтература ХIХ сторiччя. Доба 
романтизму : Пiдручник. Тернопiль : Навчальна книга – Богдан, 
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Текст лекцiї

1. Перiодизацiя творчостi Вiктора Гюго
Вiктор Гюго – найбiльший французький романтик, ватажок фран-

цузького романтизму, його теоретик. Спираючись на факти бiографiї 
Гюго, що тiсно пов’язанi з соцiально-полiтичною iсторiєю Францiї, 
можна виокремити три великих перiоди творчостi письменника: 

I перiод (1820–1850) ознаменований вступом Гюго до лiтератури, 
участю в реформi поезiї i драми, створенням манiфесту французького 
романтизму – «Передмовi до «Кромвелю», розробкою нового типу ро-
мантичного iсторичного роману. В iсторiї Францiї це перiод Реставра-
цiї, пiдготовки i проведення двох революцiй – 1830 i 1848 рр.

II перiод (1851–1870) – роки Другої iмперiї, роки вигнання Гюго 
з Францiї. Демократичнi погляди Гюго проявляються найяскравiше. 
Краще, що створене у цей перiод, – це соцiальнi романтичнi романи 
(«Знедоленi» тощо), поетичнi збiрки яскравої полiтичної спрямовано-
стi («Вiдплата»), фiлософської глибини («Легенда столiть»).

III перiод (1870–1885) починається поверненням Гюго до Фран-
цiї. Iм’я Гюго оточене славою i визнанням. Вiн створює свої останнi 
великi твори (збiрка «Грозовий рiк», роман «Дев’яносто третiй рiк»). 
В iсторiї країни це час франко-прусської вiйни i Паризької Комуни, 
пiсля поразки якої до 1885 р. (амнiстiя комунарiв) в країнi царює реак-
цiя. Однак в межах цих перiодiв можна видiлити низку етапiв, пов’яза-
них з еволюцiєю свiтогляду i художнього методу Гюго.

Вiктор Марi Гюго народився 26 лютого 1802 р. у м. Безансонi. Бать-
ко Гюго, що походив iз родини майстра цеху теслярiв, при Наполеонi 
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став генералом. Мати письменника, навпаки, ненавидiла Наполеона 
i була роялiсткою (прибiчницею вигнаної королiвської династiї Бур-
бонiв). У Мадридi, де батько Гюго був губернатором, батьки розiрвали 
стосунки. Мати Гюго повернулася з дiтьми до Парижа. Полiтичнi сим-
патiї матери створили з Вiктора Гюго роялiста. У своїх перших вiршах 
вiн проклинає Наполеона, оспiвує Бурбонiв. Йому є близькою твор-
чiсть класицистiв i найбiльш реакцiйних романтикiв. У 14 рокiв Гюго 
пише в щоденнику: «Хочу бути Шатобрiаном або нiким».

2. Перший перiод лiтературної дiяльностi. Полiтичнi погляди 
Гюго в 1820–1851 рр. Участь у реформi французької поезiї

Гюго був роялiстом до середини 1820-х рр. Так, у 1825 р. вiн бере 
участь у коронацiї Карла Х, пише з цього приводу оду i одержує вiд 
нового короля орден Почесного легiону. Але вже у 1827 р., зiйшовшись 
з батьком, вiн пише «Оду до Вандомської колони», в якiй прославляє 
Наполеона, що принiс у феодальнi держави Європи iдеї республiки i 
революцiї. Так Гюго переходить у табiр опозицiї. 

Поет iз захватом приймає Липневу революцiю 1830 р. Вiн пiдтримує 
нового короля Луї-Фiлiпа, який висловлював iнтереси крупної буржу-
азiї. Луї-Фiлiп осипає письменника милостями, робить пером Фран-
цiї. Французька Академiя обирає Гюго своїм членом. Однак 1840-вi 
рр. – це перiод кризи у творчостi Гюго, пов’язаної з невизначенiстю 
його полiтичних поглядiв. Особисте благополуччя не може прихова-
ти вiд нього важкого становища народу. Починається розчарування у 
Луї-Фiлiпi. Ось чому одразу ж пiсля Лютневої революцiї 1848 р., коли 
було встановлено республiку, Гюго пропонує свою кандидатуру до 
парламенту, стає членом установчого, а потiм законодавчого Зiбран-
ня. Виступ робiтникiв налякав поета. Але коли буржуазiя жорстоко 
придушила його, Гюго став на бiк пролетарiїв. Вiн виступив з кiлькома 
промовами на захист народу, революцiї. В однiй з них вiн попереджав 
про можливiсть реакцiйного державного перевороту. Невдовзi, 2 груд-
ня 1851 р. переворот вiдбувся. Новим головою держави, а згодом i iмпе-
ратором став небiж Наполеона – Луї Бонапарт, або Наполеон III. Гюго 
переходить на нелегальне становище, намагається очолити опiр. Його 
голову оцiнено у 25 тисяч франкiв. Народ вважає Гюго нацiональним 
героєм. Поетовi доводиться тiкати з Францiї, декретом Бонапарта вiд 
9 сiчня 1852 р. його оголошено полiтичним вигнанцем. Гюго оселився 
спочатку у Бельгiї, згодом на англiйських островах Джерсi i Гернсi. 

Першi вiршi, написанi Гюго у 1812-1819 рр., створенi за правила-
ми класицизму. Поет звертається до жанру урочистої оди, написаної 
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правильним олександрiйським вiршем, з великою кiлькiстю пишних 
порiвнянь i метафор. У цих одах юний поет прославляє королiвську 
династiю Бурбонiв, рiзко негативно вiдгукується про Наполеона, яко-
го називає «образником царiв». У 1820 р. Гюго знайомиться iз збiр-
кою вiршiв Ламартiна «Поетичнi роздуми». Пiд впливом Ламартiна 
i Шатобрiана поет переходить на позицiї романтизму. Цей перехiд 
помiтний при порiвняннi рiзних видань першої збiрки Гюго. У 1822 
роцi вiн видав свої оди, до яких згодом додав балади. У передмовi до 
збiрки «Оди i балади» поет пояснює своє розумiння цих двох жанрiв. 
У класицистичному жанрi оди вiн знаходить риси, що зближують оду 
з романтичною поезiєю: «…холоднiсть притаманна зовсiм не самiй одi, 
а лише тiй формi, яку надавали їй дотепер лiричнi поети». I якщо в одi 
буде передано рух думки, який визначить композицiю i буде пов’яза-
ний з розвитком сюжету, якщо використати не античнi, а християнськi 
образи, то «ода могла б викликати той самий iнтерес, що викликає дра-
ма». Балади ж – зовсiм романтичний жанр, «…це примхливi поетичнi 
начерки: живописнi картини, мрiї, оповiдi i сцени з життя, легенди, що 
народженi забобонами, народнi перекази». Зразком драматичної оди 
можна вважати вiрш «Буонапарте» (так iз презирством називали На-
полеона Бонапарта його вороги), написаний у зв’язку iз смертю коли-
шнього французького iмператора. «Вiн лише кат, вiн не герой», – та-
ким є головний пiдсумок балади. В нiй простежується доля Наполеона, 
народженого «вiд змiя царевбивства» (тобто вiд революцiї, яку Гюго у 
цi роки не сприймав), який досяг вершини, коли вiн «крокував, спи-
раючись на славу» i «європейський трон вiн будував». I ось «вiн пав, 
тиран», вiн помер, «i цiлий свiт зiтхнув». Зразок балади – вiрш «Турнiр 
короля Iоанна». Гюго наслiдує пiснi середньовiчних трубадурiв. Рицар 
поспiшає до Парижа на рицарський турнiр. Але турнiр виблискує не-
довго, свято скiнчилося, час повертатися. Вiрш насичено деталями се-
редньовiчного побуту: тут i стародавнi споруди Парижа, i списи, щити, 
рiжки, i середньовiчнi iмена… Це так званий «iсторичний колорит», що 
нiби занурює читача в атмосферу життя давно минулих часiв. 

Ще бiльшою мiрою реформа поезiї вiдчутна у збiрцi В.Гюго «Орi-
єнталiї» («Схiдне», 1828). Тут є вiршi, близькi до оди («Канарiс»), але 
є i твори абсолютно нового типу. Ось вiрш «Джини». Порушуючи кла-
сицистичнi вимоги єдностi вiрша, Гюго в ньому чергує розмiр i довжи-
ну рядка. Нiч. Тиша. Зненацька тихий звук. Це вдалинi з’являються 
джини. Рядки вiрша тут є короткими (2, 3, 4, 5-складовi). Але ось джи-
ни наближаються. Рядки збiльшуються (6, 7, 8, 9-складовi). Джини за-
повнюють весь простiр, вони наводять жах («Волання безоднi! Вий! 
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Виплодки могили!»). Рядок стає довгим (10, 11-складовий). Але ось 
небезпека позаду. Джини пролiтають повз i зникають за обрiєм. Знову 
спокiй. I по мiрi того, як вони зникають, зменшується довжина рядка 
(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2-складовий). Тут форма безпосередньо вiдображає 
змiст (на вiдмiну вiд класицистського вiрша, де потрiбно було кори-
стуватися нечисленними традицiйними формами, часто незалежно вiд 
змiсту). 

У чому ж сутнiсть реформи французької поезiї, яку В. Гюго 
здiйснив у 1820-i рр. i яка з найбiльшою силою виявилася у збiрцi 
«Орiєнталiї»? На вiдмiну вiд Ламартiна, вiн 1) висуває не спостерiга-
ча, а активного героя. Цей герой часто жорстокий; 2) активний герой 
дiє в об’єктивному свiтi, що наповнений рухом, який не залежить вiд 
людини; 3) динамiчнi образи природи: море, хмари, блискавки, вогонь; 
4) свiт постає як єднiсть несумiсного, в самiй природi знаходить Гюго 
джерело трагiчних конфлiктiв; 5) хаос, стихiйне перемагають у ньому 
закономiрнiсть; поряд з добром свiт сповнений зла; 6) вимоги замiнити 
рацiоналiстичний вiрш класицизму на мову людських почуттiв; 7) вiд-
мова вiд прикрас, запозичених з античної мiфологiї, вимога вiльного 
використання «високих» i «низьких» слiв у будь-якому жанрi. Гюго 
надзвичайно розширив поетичний словник, смiливо ввiв у нього роз-
мовнi слова, технiчнi термiни, архаїзми, дiалектизми; 8) поет рефор-
мує вiршування: Зберiгши ритмiчну цезуру, ввiв особливо смисло-
ву цезуру, ввiв перенос, що був заборонений правилами класицизму;  
9) Замiнив достатню класицистську риму на багату риму (в якiй спiвпа-
дають не лише ударнi голоснi, але i приголоснi, що стоять перед ними); 
10) зруйнував монотоннiсть олександрiйського вiрша використовуючи 
його у поєднаннi з iншими розмiрами. 

Важливим моментом був також перехiд Гюго вiд консервативних 
поглядiв на лiберально-демократичнi позицiї. У 1830 р. вiн писав про 
те, що романтизм найвiрнiше визначати як «лiбералiзм в лiтературi» i 
що «лiтературна свобода є дiтище свободи полiтичної».

3. Гюго як теоретик романтизму
Впродовж усього життя Гюго звертався до теоретичного обґрун-

тування романтизму. Вже у раннiх працях («Щоденник якобiта 1819 
року») вiн висловлює право митця на свободу творчостi, критикує 
догматизм класицистiв. У «Передмовах» до «Од i балад» рiзних рокiв 
видання поет обумовлює реформу в поезiї, звернення до романтично-
го жанру балади, «романтизацiю» класицистської оди. Важливими є i 
пiзнi працi Гюго («Вiльям Шекспiр» тощо). 
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Але справжнiм манiфестом французького романтизму стала «Пе-
редмова до «Кромвеля», 1827 р. Класицизм посiдав особливо мiцнi по-
зицiї в театрi. I хоча романтичнi драми вже iснували, жодна з них не 
була поставлена на сценi. Гюго вирiшив звернутися до досвiду Шекс-
пiра, якого зрозумiв у романтичному дусi. Вiн створив п’єсу не в жанрi 
трагедiї, а в жанрi романтичної iсторичної драми. Драма «Кромвель» 
розповiдала про англiйську буржуазну революцiю XVII ст. Її очiльник 
Кромвель був змальований як сильна особистiсть. Але, на вiдмiну вiд 
героїв класицизму, Кромвель переживає моральну суперечку: ски-
нувши короля з престолу, вiн готовий зрадити революцiю i стати мо-
нархом. Драма була новаторською, але недостатньо сценiчною. Однак 
передмова до неї вiдiграла величезну роль у перемозi романтизму. Це 
була цiлiсна програма романтичного руху. 

«Передмова до «Кромвеля» починається з викладу уявлень Гюго 
про iсторiю суспiльства i лiтератури. Людство пройшло у своєму роз-
витку три епохи, вважає поет. В первiсну добу людина, яка захоплюва-
лася природою як творiнням бога, складала на його честь гiмни i оди. 
Тому лiтература починається з лiрики. В античну добу подiї (вiйни, 
створення i руйнацiя держав) створюють iсторiю, яка вiдбивається в 
епiчнiй поезiї. Її вершина – Гомер. Гюго зауважує, що i давньогрець-
кий театр теж є епiчним, «трагедiя лише повторює епопею». Третя 
доба пiсля юностi i зрiлостi це доба старостi людства) починається з 
затвердження християнства. Воно продемонструвало людинi, що в неї 
є два життя: «одне – мiнливе, друге – безсмертне; одне – земне, дру-
ге – небесне». Християнство вiдкрило в людинi два первнi, що борють-
ся, – янгола i звiра. В лiтературi новий час вiддзеркалюється в драмi 
з її конфлiктнiстю i контрастами. Вершина лiтератури нового часу – 
Шекс пiр. Схема розвитку iсторiї, яку запропонував Гюго, наразi зда-
ється наївною i помилковою. Але її значення у боротьбi з класицизмом 
було дуже великим. Вона руйнувала основу естетики класицизму – 
уявлення про незмiннiсть естетичного iдеалу i художнiх форм, що його 
виражають. Завдяки цiй схемi Гюго змiг довести, що поява романтизму 
є закономiрною. Бiльш того, класицизм навiть у момент свого розквiту 
не мав права на iснування. I справдi, класицистська трагедiя орiєнту-
валася на античнi драми, якi, за класифiкацiєю Гюго, належали епосу, 
тодi як новий час вимагав саме драми.

Гюго вважав, що «особливiсть драми – це реальнiсть». Тому, всу-
переч твердженню класицистiв, що потрiбно зображати лише «приєм-
ну» природу, Гюго пише: «…усе, що є в природi, є i в мистецтвi». Вiн 
закликає руйнувати кордони мiж жанрами, поєднувати комiчне i тра-
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гiчне, пiднесене i нице, вiдмовитися вiд єдностi часу i єдностi мiсця. 
Гюго прагне у кожному образi зiткнути двi такi пристрастi, одна з яких 
виявить iдеальне, пiднесене в людинi, а друга – нице. Теорiя пiднесено-
го була розроблена класицистами. Гюго розробляє теорiю гротеску як 
протилежностi пiднесеного i засобу контрасту, що притаманний новiй 
лiтературi. Гротеск – це концентрований вислiв, з одного боку, потвор-
ного i жахливого, з iншого боку – комiчного i блюзнiрського. Гротеск є 
рiзноманiтним, як саме життя. «Прекрасне має лише один лик, потвор-
не має їх тисячу…». Гротеск особливо вiдтiняє прекрасне, у цьому його 
головне призначення в романтичному творi. 

Iдеї, викладенi в «Передмовi до «Кромвелю», стали основою есте-
тики французьких романтикiв наприкiнцi 1820-х – 1830-х рр.

4. Драматургiя Гюго
Теорiя романтичної драми прислужилася письменниковi осно-

вою для створення новаторських драм. У 1829 р. Гюго написав дра-
му «Марiон Делорм», у якiй вперше втiлив принципи «Передмови 
до «Кромвелю» у високохудожнiй формi. Порушуючи вимоги кла-
сицистiв, Гюго бере сюжет не в античностi, а в нацiональнiй iсторiї. 
«Iсторичний колорит» створюється за рахунок точної вказiвки на 
час дiї 1638 р.), участi сторичних осiб в сюжетi Людовiк ХIII, карди-
нал Рiшельє, сама героїня Марiон Делорм тощо). Прагнення створити 
«мiсцевий колорит» поєднується з руйнуванням єдностi мiсця. (дiя 
вiдбувається то в Блуа, то в Шамборi, то в iнших мiсцях). Руйнуєть-
ся i єднiсть часу, але єднiсть дiї збережено. Низка рис зближує драму 
з класицистською трагедiєю. Збережено подiл героїв на позитивних 
(Марiон, її коханий Дiдьє) i негативних (Рiшельє, його шпигун суддя 
Лафемас). Однак, по-перше, серед позитивних героїв немає iдеальних. 
Кожен з них у життi робив великi моральнi помилки. Iдеальнiсть цих 
героїв зберiгається лише як тенденцiя. По-друге, у класицизмi пози-
тивними героями були королi, знатнi люди, у Гюго – навпаки. Марiон 
Делорм – колишня куртизанка, що була втiхою знатних розпусникiв. 
Дiдьє – безрiдний, вiн не знає, хто його батьки. Люди знатнi меншою 
мiрою здатнi на iдеальнi поривання. Так, маркiз де Савернi, суперник 
Дiдьє в коханнi, здатний на пiдлiсть i лише в найкритичнiший момент 
чинить шляхетно. Але у суспiльствi деспотiї шляхетнiсть приречена на 
загибель. Проте жорстокiсть, аморальнiсть процвiтають, саме цими ри-
сами надiленi найзнатнiшi особи – кардинал Рiшельє i навiть король. 

Гюго слiдом за класицистами вважав, що драму потрiбно писати 
вiршами. Однак в александрiйський вiрш, яким вiн писав «Марiон 
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Делорм», поет внiс змiни (вони стосувалися мiсця пауз, римування 
тощо). Класичну холоднiсть стилю замiнила емоцiйна мова героїв. У 
порiвняннi з «Кромвелем», «Марiон Делорм» уявляє новий рiзновид 
романтичної драми. Замiсть «шекспiрiзацiї» Гюго широко застосовує 
«мелодраматизацiю». Мелодрама – демократичний жанр, що народив-
ся в добу Великої французької революцiї. Герої шекспiрiвських тра-
гедiй самi обрали свою долю. В мелодрамi, навпаки, чистi i добрi герої 
переживають удари долi, якi нiчним не заслужили. В драмi Гюго кохан-
ня Марiон i Дiдьє переживає такi удари. Цi герої винятковi. Але вони 
усе ж дуже важко опираються ударами долi, втiленої в образi Рiшельє 
i його прибiчникiв. Однак фiнал драми справдi трагiчний: засуджений 
за дуель з Савернi Дiдьє, дiзнавшись про аморальне минуле Марiон 
Делорм, вiдмовляється вiд втечi i йде на страту. Вiн, як справжнiй тра-
гiчний герой, сам обирає свою долю. Але цей вибiр є великою помил-
кою. Вона вiдбувається через нерозумiння того, що людина здатна змi-
нитися, як це вiдбулося з Марiон пiд впливом кохання.

Оспiвування представникiв низiв суспiльства, викриття його 
верхiв було особливо значущим в перiод пiдготовки революцiї 1830 р. 
Уряд побачив у портретi слабохарактерного, безпринципного короля 
Людовiка ХIII натяк на Карла Х, що тодi правив, i заборонив п’єсу (її 
було поставлено на сценi пiсля революцiї, у 1831 р.). У вiдповiдь на 
заборону Гюго написав драму «Ернанi» (1830). Прем’єра цiєї драми на-
передоднi революцiї стала центральною подiє. В iсторiю французького 
театру ХIХ ст. Було завдано руйнiвного удару по класицизму i реакцiї. 
Дiя п’єси вiдбувається в Iспанiї 1519 р. Сюжет побудовано так, щоб 
iдейну позицiю автора було виявлено як найповнiше. Три чоловiка до-
биваються любовi прекрасної доньї Соль – король дон Карлос, граф 
де Сiльва i розбiйник Ернанi. В п’єсi усi вони здiйснюють шляхетнi 
вчинки. Граф рятує Ернанi, якого переслiдує король. Але вiн керуєть-
ся лише традицiйними уявленнями про гостиннiсть. Король пробачає 
Ернанi, що увiйшов в заколот проти нього, i вiддає йому руку доньї 
Соль. Але не шляхетнiсть, а точний полiтичний розрахунок штовхає 
його на такий крок. У цiлому ж король – найаморальнiша особистiсть 
драми. Вiн не знає, що таке честь. Недарма п’єса розпочинається х 
побачення доньї Соль i Ернанi, яке король пiдслуховує у шафi. Граф 
де Сiльва втрачає шляхетнiсть, коли дiзнається, що донья Соль стане 
дружиною Ернанi. Вiн вимагає вiд Ернанi, який на знак вдячностi дав 
графу право розпоряджатися його життям, щоб Ернанi наклав на себе 
руки. I лише розбiйник виявляється до кiнця шляхетним. Вiрний своє-
му слову, вiн п’є отруту. Разом з ним обриває своє життя донья Соль. 
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Молодi закоханi здобувають моральну перемогу над свiтом безчесної 
знатi. Ця думка пiдкреслюється автором у фiнальному епiзодi. Усвiдо-
мивши поразку своєї позицiї, граф де Сiльва вбиває себе. 

Демократизм письменник з новою силою проявився у драмi «Ко-
роль розважається» (1832). В нiй дiють iсторичнi персонажi – король 
Франциск I i його почет (дiя вiдбуває у Парижi 1520-х рр.). Найбiльшу 
цiкавiсть уявляють характер головного героя – шута Трiбуле. У ство-
реннi цього образа яскраво втiлився принцип гротеску. Трiбуле – злий 
блазень. Але злий вiн не стiльки вiд природи, що дала йому огидну зов-
нiшнiсть, скiльки вiд ганебного становища придворного шута. Постiй-
нi приниження породжують в блазнi бажання принизити усiх оточую-
чих. Вiн свiдомо розбещує короля. Але зло завжди породжує вiдплату. 
Дочка Трiбуле юна Бланш збезчещена королем. Тодi Трiбуле, бажаю-
чи покарати винуватця свого нещастя, пiдсилає до короля найманого 
вбивцю. З цього моменту «мелодраматизацiю» змiнює трагiчна iронiя: 
гине не король, а дочка Трiбуле Бланш. Вона сама гине, рятуючи коро-
ля, якого ще ранiше вона покохала. 

П’єса, що викриває свавiлля королiв, з’явилася одразу пiсля па-
ризького повстання 1832 р., що було жорстоко придушене королем Лу-
ї-Фiлiпом. Її було заборонено пiсля першої вистави i поставлено знову 
лише через пiвстолiття. Але у 1857 р. паризькi глядачi побачили оперу 
iталiйського композитора Дж. Вердi «Рiголетто» на сюжет драми «Ко-
роль розважається». В цей час Гюго був у вигнаннi. Але в оперi носили 
iталiйськi iмена, сюжет було дещо перероблено, пiдстав заборонити 
оперу не знайшлося. 

Свою найкращу драму «Рюї Блаз» Гюго створив у 1838 р. Про цю 
п’єсу великий французький письменник Емiль Золя писав, що вона 
«найсценiчнiша, найлюдянiша, найживiша з усiх драм Гюго». У пе-
редмовi до драми Гюго дослiджує проблему глядача. Жiнки у театрi 
шукають насолоди для серця, цiнують пристрастi, жадають трагедiї. 
Мислителi, шукаючи живлення для розуму, знаходять його у харак-
терi героїв, у комедiї. Юрба шукає насолоди для очей. Її приваблює на 
сценi дiя, тому вона полюбляє мелодраму. В «Рюї Блазi» Гюго вирiшив 
об’єднати риси трагедiї, комедiї i мелодрами, щоб захопити увесь зал. 
В основi сюжету винятковi подiї: лакей Рюї Блаз покохав iспанську 
королеву. Несподiваний поворот долi дозволяє Рюї Блазу пiд iменем 
знатного дворянина дона Сезара де Базана добитися прихильностi 
королеви, стати мiнiстром. У цiй ситуацiї розкривається романтична 
винятковiсть особистостi Рюї Блаза. Лакей виявився видатним дер-
жавним мислителем. Його рiшення вражають розумнiстю i гуман-
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нiстю. Але пiднесення Рюї Блаза було лише частиною iнтриги обра-
женого королевою дона Саллюстiя де Базана. Iнтрига проти королеви 
не вдалася, але вона дiзналася правду про Рюї Блаза i вiдкинула його. 
Рюї Блаз п’є отруту. У драмах Гюго складається тип романтичного ха-
рактеру i конфлiкту, проблематика, композицiя, мова, що визначили 
французьку романтичну драму. Трiумф «Рюї Блаза» утвердив роман-
тичну драму на сценi. 

Однак невдовзi романтична драма починає занепадати. Її витiсняє 
неокласицизм, драма школи «здорового глузду», яка виправдовувала 
буржуазну дiйснiсть. Початком кризи романтичної драми був провал 
«Бургграфiв» Гюго (1843). Пiсля нього письменник залишив драма-
тургiю (лише у 1869 р. вiн написав останню значну драму «Торквема-
да»). Вiн продовжив свою поетичну дiяльнiсть i створення романiв.

5. Роман «Собор Паризької богоматерi» (1831)
У цьому романi Гюго звертається до ХV ст. Сам вибiр епохи є важ-

ливим для розкриття основної iдеї. ХV ст. у Францiї – це доба пере-
ходу вiд середнiх вiкiв до Вiдродження. Але передаючи за допомогою 
iсторичного колориту живий лик цiєї динамiчної епохи, Гюго шукає i 
дещо вiчне, чим об’єднуються усi епохи. Так на перший план висува-
ється образ собору Паризької Богоматерi, який створювався народом 
упродовж столiть. Народним первнем буде визначатися у романi став-
лення до кожної з дiйових осiб. У системi персонажiв головне мiсце 
посiдають три герої – циганка Есмеральда, архiдиякон собору Клод 
Фролло i дзвонар собору Квазiмодо. Есмеральда своїм мистецтвом, 
усiм виглядом дає насолоду натовпу. Вона чужа набожностi, не вiдмов-
ляється вiд земних радощiв. У цьому образi найяскравiше проявляєть-
ся вiдродження цiкавостi до людини, що стане головною рисою свiто-
сприйняття в нову добу. Есмеральда нерозривно пов’язана з масами 
народу. Гюго використовує романтичний контраст, вiдтiняючи красу 
дiвчини образом низiв суспiльства, у змалюваннi яких використовує 
гротеск. 

Протилежний первень у романi – образ Клода Фролло. У ньому 
теж виражено одну з рис людини вiдродження – iндивiдуалiзм. Але в 
першу чергу це середньовiчна людина, аскет, що ненавидить усi радо-
щi життя. Клод Фролло хотiв би придушити у собi усi земнi почуття, 
якi вiн вважає соромом, i присвятити усього себе вивченню усiх люд-
ських знань. Однак всупереч своєму запереченню людських почуттiв 
вiн сам полюбив Есмеральду. Це кохання має руйнiвний характер. 
Не в змозi його перемогти, Клод Фролло стає на шлях злочину, при-
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рiкаючи Есмеральду на страждання i смерть. Вiдплата приходить до 
архiдиякона вiд його слуги, дзвонаря собору Квазiмодо. У створеннi 
цього образу Гюго особливо широко використовує гротеск. Квазiмо-
до – надзвичайна потвора. Його обличчя, фiгура одночасно смiшнi i 
жахливi. Вiн схожий на химер – фантастичних тварин, чиї зображення 
прикрашають собор. Квазiмодо – душа собору, цього витвору народної 
фантазiї. Потвора теж покохала красуню Есмеральду, але не за її зов-
нiшнiсть, а за доброту, i душа Квазiмодо прокидається вiд сну, в який її 
занурив Клод Фролло; i ця душа виявляється прекрасною. Звiр за зов-
нiшнiм виглядом, Квазiмодо є янгелом у душi. Фiнал роману, з якого 
стає зрозумiлим, що Квазiмодо проник у пiдземелля, куди було кинуто 
тiло повiшаної Есмеральди, i там помер, обiймаючи її, несподiвано на-
гадує фiнал трагедiї Шекспiра «Ромео i Джульєтта». Ця паралель не 
є випадковою. Як i у Шекспiра, герої гинуть, але доба гуманiзму, яка 
виправдовує земнi людськi почуття i засуджує аскетизм, невмолимо 
наближується. 

Слiд вiдзначити, що Гюго робить спробу показати залежнiсть внут-
рiшнього свiту людини вiд обставин її життя (мабуть, пiд впливом ре-
алiзму). Квазiмодо, не бажаючи того, сприяє загиблi Есмеральди. Вiн 
захищає її вiд натовпу, який хоче не погубити, а звiльнити її. Вийшов-
ши з низiв суспiльства, злившись душею з собором, який втiлює на-
роднi первнi, Квазiмодо тривалий час був вiдiрваний вiд людей, адже 
служив людиноненависнику Клоду Фролло. I ось, коли стихiйний рух 
народу докотився до стiн собору, Квазiмодо вже не в змозi розiбратися 
у намiрах юрби, самотужки бореться з нею. Гюго розробляє тип роман-
тичного iсторичного роману, вiдмiнного вiд романiв Вальтера Скот-
та. Вiн не прагне до детальної точностi; iсторичнi особи не посiдають 
центрального мiсця в романi. Головна мета Гюго як творця iсторич-
ного роману – передати дух iсторiї, її атмосферу. Але ще важливiше 
для письменника вказати на позаiсторичнi властивостi людей, вiчну 
боротьбу добра i зла. У «Соборi Паризької богоматерi» Гюго показує 
боротьбу людини з «ананке догми» (ананке – (гр.) фатум, невблаганна 
доля). Але талант письменника дозволяє йому створити роман, значно 
багатший на змiст, нiж це випливає зi схематичної, абстрактної, поза-
iсторичної iдеї, що покладена в основу роману. 

6. Другий етап творчостi. Роман «Знедоленi»
Цей перiод – час вигнання поета з Францiї. У його творчостi рiз-

ко посилюється полiтична, соцiальна спрямованiсть, стверджується 
ораторська, викривальна iнтонацiя. Вiд екзотичного, надзвичайного, 
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що цiкавило Гюго у перший перiод творчостi, вiн звертається безпо-
середньо до сучасного матерiалу, хоча при цьому романтичний метод 
зберiгається. 

Виїхавши до Бельгiї Гюго пише памфлет проти Наполеона III – 
«Наполеон малий». Для поета новий iмператор лише «вульгарна, по-
рожня, ходульна, ница особистiсть», йому «є чужим розумiння добра 
i зла». Викриваючи iмператора як злочинця, «штрикнувшого ножем 
Республiку» Гюго, будучи романтиком, усе ж перебiльшує значення 
особистостi в iсторiї. Про це писав Карл Маркс у передмовi до другого 
видання «18 брюмера Луї Бонапарта»: «вiн не помiчає, що зображає 
цю особистiсть великою замiсть малої, приписує їй безприкладну у 
всесвiтнiй iсторiї мiць особистої iнiцiативи». Оселившись на островi 
Джерсi, Гюго продовжує викривати Наполеона III у поетичнiй збiрцi 
«Вiдплата» (1853). У попередньому перiодi поет прославився чудови-
ми описами природи (збiрки «Осiннє листя», «Пiснi сутiнок», «Вну-
трiшнi голоси», «Променi i тiнi»). Тепер гармонiя природи дратує його 
своїм спокоєм, йому мариться, що природа – спiвучасниця злочину 
Наполеона III. Але поет знаходить i тих, хто дiйсно допомiг Наполео-
ну III здiйснити переворот: тут i обивателi-буржуа, для яких «монета – 
бог», i церква, i державнi заклади, i реакцiйна преса. У поетицi збiрки 
велику роль вiдiграють ораторськi фiгури, алегоризм. Центральний 
твiр збiрки – поема «Спокутування». У першiй її частинi розповiда-
ється про вiдступ Наполеона I з Москви у 1812 р. У другiй – про його 
поразку у битвi при Ватерлоо, у третiй – шостiй частинах про заслання 
Наполеона на острови Ельба i св. Єлени i його смерть. I ось в останнiй, 
сьомiй частинi зображується пробудження Наполеона, який встає з 
могили у Парижi, – тут на нього чекає найстрашнiша вiдплата: злочин-
не царювання його небожа. За що ж посилалося Наполеоновi це бага-
торазове спокутування вiд поразки в Росiї до посмертної образи його 
пам’ятi приходом до влади Наполеона III i його прибiчникiв? Це кара 
за 18 брюмера, за той день, коли Наполеон I, здiйснивши переворот, 
зрадив республiку i став тираном. 

Роман «Знедоленi», який Гюго писав упродовж двадцяти рокiв, 
вийшов у 1862 р. Це найкращий роман письменника. За жанром «Зне-
доленi» – соцiально-героїчна романтична епопея. В романi синтезу-
ються романтичнi тенденцiї з впливом досягнень реалiзму. Цей вплив 
полягає у спробi всебiчно висвiтлити образ епохи, сучаснiй Гюго. 
Письменник показує безжальну капiталiстичну експлуатацiю (образ 
родини Тенардьє, що пригнiчує маленьку Козетту), несправедливiсть 
суду (iсторiя Жана Вальжана), вiн змальовує полiтичнi катастрофи 
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(поразка Наполеона при Ватерлоо), революцiї (повстання французь-
кого народу у 1830–1840-х рр.), життя рiзних прошаркiв суспiльства. 
У романi кожна велика подiя розглядається з народної точки зору, що, 
разом з масштабним вiдтворенням доби, робить роман епопеєю. Од-
нак головна точка зору в романi належить автору. Вона завдяки своєму 
гуманiзму, демократизму не суперечить народному погляду, але надає 
йому суб’єктивного характеру, пiдпорядковує матерiал певнiй автор-
ськiй концепцiї. Тут слiд згадати думку Гюго про те, що мистецтво – не 
просте, а концентруючи дзеркало. Автор яскравiше за все заявляє про 
себе не у численних авторських вiдступах, не у прямих зверненнях до 
читача, а у самому методi зображення характерiв i подiй.

Серед головних персонажiв немає осiб знатних i багатих, вiд 
яких залежать долi держав i народiв. Це знедоленi члени суспiльства: 
колишнiй каторжанин Жан Вальжан, повiя Фантiна, бiдний юнак 
Марiус, знедолена маленька Козетта, хлопчина-безхатченко Гаврош… 
Їхнi вороги – родина Тенардьє, полiцейський iнспектор Жавер – за 
своїм станом теж не посiдають видного мiсця у суспiльствi. Долi ге-
роїв у самому загальному смислi є типовими, взятими Гюго з життя 
(реальнi прототипи були i у Вальжана, i у Фантiни, iсторiя Марiуса 
повторює низкою рис долю молодого Гюго). Але ось автор спрямовує 
на звичайнi долi звичайних людей концентруючи дзеркало своєї ав-
торської романтичної концепцiї – i люди перетворюються на героїв. 
Подiї набувають виняткової фiлософської значущостi, наповнюють-
ся пригодами, у яких поразка може призвести до втрати свободи ба 
навiть самого життя. Те, що в дiйсностi iснує у єдностi, у Гюго тяжiє 
до полюсiв добра i зла. У романi дiють «святi» (єпископ Мiрiель, Жан 
Вальжан) i «дияволи» (Тенардьє, Жавер), що не поступаються один 
одному у масштабах чини мого добра чи зла. Це пов’язано iз загальним 
уявленням Гюго, згiдно з яким, розвиток людської iсторiї – «шлях вiд 
зла до добра, вiд неправого до справедливого, вiд брехнi до iстини, вiд 
ночi до дня». Такий перехiд має вiдбутися в усiх сферах: i у соцiально-
му буттi людини, i у її свiдомостi. Ось чому Гюго стоїть на боцi соцiаль-
ної революцiї. Вiн iз захватом описує революцiонерiв, що брали участь 
у барикадних боях 1830-1832 рр. Особливо запам’ятовуються образи 
республiканця Анжольраса i маленького героя Гавроша. Цей знедоле-
ний хлопчик, якого несправедливий суспiльний устрiй прирiк на зли-
дарство, зумiв зберегти у собi дивовижну доброту, веселiсть, любов до 
свободи. Вiн гине як справжнiй герой, допомагаючи повстанцям захи-
щати одну з барикад. Ствердження права знедолених на бунт полягає 
у самому задумi роману, у його системi образiв, де на перший план ви-
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суваються представники знедолених низiв. Гюго писав у передмовi до 
роману: «Доти, доки силою законiв i звичаїв буде iснувати соцiальне 
прокляття, …доти, доки будуть iснувати три основнi проблеми нашо-
го столiття – приниження чоловiка внаслiдок приналежностi його до 
класу пролетарiату, падiння жiнки внаслiдок голоду, в’янення дити-
ни внаслiдок мороку невiгластва, …книги, подiбнi до цiєї, виявляться, 
можливо, недаремними.»

Але Гюго вважав, що є революцiя бiльш значуща, нiж соцiальна. Це 
революцiя духу. Зображаючи внутрiшнiй свiт своїх героїв, Гюго своє-
рiдно використовує вiдкриття реалiстiв – залежнiсть формування ха-
рактеру вiд типових обставин. Для Гюго цей закон дiє лише тодi, коли 
обставини штовхають людину до зла. Але достатньо однiєї «подiї-од-
кровення», щоб зруйнувати владу цього закону. «Подiя-одкровення» 
часто дуже незначна, нiколи не пов’язана з долями держави, нiчного 
не вирiшує в iсторiї країни. Але в нiй яскравим свiтлом горить iстина: 
людина є доброю. I, побачивши свiтло цiєї iстини, навiть найбiльший 
злодiй може переродитися. Такою в романi є доля Жана Вальжана. За 
те, що вiн вкрав в булочнiй хлiб для голодних дiтей своєї сестри його 
було засуджено на каторгу, з якої повернувся лише через дев’ятнад-
цять рокiв. Роки каторги, сповненi великого зла i несправедливостi, 
зробили з Жана Вальжана закоренiлого злочинця. Потрапивши у бу-
динок доброго єпископа Мiрiеля, вiн краде столове срiбло. Злочинця 
знаходять. Але єпископ запевняє полiцейських, що вiн сам подарував 
срiбло Вальжана, i дарує йому у додачу срiбнi пiдсвiчники. Це i є «по-
дiя-одкровення». Вiдкриття Вальжаном добра пiднiмає бурю в його 
душi. Дев’ятнадцять рокiв каторги зробили з нього звiра, а один шля-
хетний вчинок єпископа перетворив Вальжана на праведника. Iдею 
можливостi перетворення злодiя на святого Гюго розвиває i в образi 
Жавера. У ньому втiлено нижчу справедливiсть – закон. Слугуючи 
закону, Жавер стає справжнiм злодiєм. Вiн нещадно переслiдує Жана 
Вальжана. Але ось i його торкнулося одкровення добра: Вальжан вiд-
пускає Жавера у той момент, коли його повиннi були розстрiляти на 
барикадi як шпигуна уряду. В одну мить руйнуються усi уявлення Жа-
вера про справедливiсть законiв i судiв. Усвiдомивши крах цих уяв-
лень як катастрофу свого життя, Жавер вкорочує собi вiку. 

«Знедоленi» – це роман про боротьбу людини з ананке. Тут пока-
зано боротьбу з ананке закону. Над законом, втiлившим у собi неспра-
ведливий соцiальний устрiй, торжествує вища справедливiсть – мо-
ральний закон добра. Добру i вчить роман Гюго, який Л. М. Толстой 
вважав кращим французьким романом ХIХ ст.
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У 1860-тi рр. Гюго пише важливу естетичну працю, спрямовану 
проти уходу поетiв «чистого мистецтва» вiд дiйсностi, – книгу «Вiльям 
Шекспiр»; створює романи «Трудiвники моря» i «Людина, яка смiєть-
ся». Обидва романи зберiгають романтичне звучання. 

7. Третiй етап життя i творчостi. Роман «Дев’яносто третiй рiк»
У день проголошення Францiї республiкою 4 вересня 1870 р. Гюго 

повертається на батькiвщину. У Парижi його зустрiчають як нацiо-
нального героя. Вiн бере активну участь у патрiотичному опорi народу 
прусським загарбникам (в цей час iде франко-прусська вiйна). 

У день проголошення Паризької Комуни 18 березня 1871 р. Гюго 
поховав свого сина. Але, виїхавши у справах померлого сина до Брюс-
селю, Гюго пiд впливом реакцiйної преси став засуджувати дiяльнiсть 
комунарiв. I усе ж пiсля розгрому Комуни вiн виступив на їх захист, 
чим пiддав своє життя небезпецi. Бельгiйський уряд вигнав його з кра-
їни. 

У 1872 р. Гюго опублiкував збiрку вiршiв «Грозовий рiк». Це що-
денник у вiршах, що охоплює перiод з серпня 1870 р. по липень 1871 р. 
За характером вiн близький збiрцi «Вiдплата». Але поряд з оратор-
ським стилем з’являються i лiричнi вiршi, в яких вiдчувається розгу-
бленiсть поета перед грандiозними iсторичними подiями. Низка вiр-
шiв збiрки присвячена Паризькiй Комунi i її розгрому. Але у низцi вiр-
шiв жорстокiсть версальцiв, що розгромили Комуну, була засуджена 
поетом з великою силою. 

Роман «Дев’яносто третiй рiк» (1874) також присвячено темi рево-
люцiї. На тлi боротьби революцiйної республiки поти спроб контрре-
волюцiйного перевороту 1793 р. Гюго зображає три героїчно-масштаб-
них характери. Маркiз де Лантенак – уособлення зла, один з ватажкiв 
контрреволюцiї. За його наказом спалюються села, знищуються десят-
ки людей. Лише одного разу спалахує у ньому шляхетнiсть. Рятуючись 
вiд республiканцiв, Лантенак пiдпалює башту Тург, але повертається 
до неї, щоб врятувати дiтей, якi там залишились. Пiзнiше з’ясується, 
що цей добрий вчинок залишився одиничним. 

Два обличчя революцiї – як терору i як милосердя – репрезентованi 
в образах республiканця Сiмурдена i його учня Говена. Говен, думаю-
чи, що Лантенак переродився пiсля порятунку дiтей, вiдпускає його 
на свободу. Це була помилка, що дорого обiйшлася революцiї. Суд пiд 
проводом Сiмурдена засуджує Говена до страти. Сiмурден залишаєть-
ся невблаганним, хоча солдати молять про милосердя. Сам Говен вва-
жає себе винним. Очiкуючи на страту, вiн мрiє про час, коли респуб-
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лiку терору замiнить республiка милосердя. Це кульмiнацiя роману, в 
якiй виражено основну iдею Гюго. В момент страти Говена його суддя 
Сiмурден покiнчує життя самогубством. Його вкрай жорстка позицiя 
зазнає краху. У романi Гюго вiдходить вiд концепцiї «Знедолених» з її 
абстрактним гуманiзмом, з твердженням, що одна «подiя-одкровення» 
може змiнити характер людини. Письменник визнає право революцiї 
на насилля в iм’я вищих цiлей, але заперечує крайнощi фанатизму. I 
в цьому романi Гюго залишається романтиком. Винятковi характери 
i подiї, що концентрують вiддзеркалення дiйсностi, суб’єктивнiсть i 
оголенiсть авторської позицiї, антитеза добра i зла, гротеск – ось явнi 
ознаки романтичного звучання роману «Дев’яносто третiй рiк». 

В останнi роки життя Гюго працює над поетичними збiрками 
«Мистецтво бути дiдусем», «Легенда столiть», сатиричними поемами 
«Папа», «Вiслюк», публiкує драму «Торквемада», що викликала обу-
рення реакцiйної преси своїм викриттям релiгiйного фанатизму. 

Гюго помер 1885 р. у розквiтi слави. У його похоронi брало участь 
близько двох мiльйонiв людей. 

Висновок. Гюго був найвизначнiшим французьким романтиком. 
Вiн стверджував романтичний iдеал, близький нам своїм оптимiзмом, 
демократичнiстю, гуманiзмом. Прапор романтизму вiн пронiс крiзь 
усе ХIХ столiття. Вiн вiдiграв видатну роль у створеннi романтично-
го роману, в реформi французької поезiї, у створеннi романтичного  
театру. Вiд реакцiйних переконань юнацьких рокiв вiн прийшов до де-
мократизму. Вигнаний з Францiї на довгi роки, вiн став її совiстю, ви-
кривав несправедливий устрiй. Особливiстю творчостi Гюго є його по-
слiдовний романтизм. Хоча доба романтизму завершується у 1830-тi 
рр., Гюго створює видатнi романтичнi твори ще кiлька десятилiть.
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Текст лекцiї

1. Лiтературний процес у Францiї 2-ї половини XX ст.:  
провiднi закономiрностi й тенденцiї

Французька лiтература другої половини XX столiття багато в 
чому зберегла свiй традицiйний престиж законодавця свiтової лiте-
ратурної моди. Її мiжнародний авторитет залишався досить високим, 
навiть якщо узяти такий умовний критерiй, як Нобелiвська премiя. Її 
лауреатами стали Франсуа Морiак (1952), Альбер Камю (1957), Сен-
Жон Перс (1960), Жан-Поль Сартр (1964), Семюел Бекетт (1969), 
Клод Симон (1985).

Напевно, було б невiрно ототожнювати лiтературну еволюцiю з 
рухом iсторiї як такої. Водночас очевидно, що ключовi iсторичнi вiхи – 
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травень 1945 р. (звiльнення Францiї вiд фашистської окупацiї, пере-
мога в Другiй свiтовiй вiйнi), травень 1958 р. (прихiд до влади прези-
дента Шарля де Голля i вiдносна стабiлiзацiя життя країни), травень 
1968 р. («студентська революцiя», рух контркультури) – допомагають 
зрозумiти напрям, в якому просувалося суспiльство. Нацiональна дра-
ма, пов’язана з капiтуляцiєю i окупацiєю Францiї, колонiальнi вiйни, 
якi Францiя вела в Iндокитаї i Алжирi, лiвий рух – все це виявилося 
фоном творчостi багатьох письменникiв.

В перше повоєнне десятилiття на перший план висувалися лiте-
ратори, що брали участь в озброєнiй боротьбi проти нiмцiв. Прикме-
тою цього часу став значний вплив марксизму, iдеологiї комунiстич-
ної партiї, естетики соцiалiстичного реалiзму. Настав перiод жорсткої 
конфронтацiї мiж авторами комунiстичного, прокомунiстичного 
толку i лiберальною iнтелiгенцiєю. Художня своєрiднiсть лiтератур-
них творiв немов вiдсунулась на другий план: вiд письменника чека-
ли перш за все моральних, полiтичних, фiлософських висловлювань. 
Звiдси поняття ангажованої лiтератури («litterature engagee», вiд фр. 
engagement – зобов’язання, полiтична й iдеологiчна позицiя).

Для лiтературної ситуацiї 1950-х рокiв вельми показовою є по-
лемiка мiж Ж.-П. Сартром i А. Камю, що привела до їх остаточного 
розриву в 1952 роцi пiсля виходу есе А. Камю «Людина, що бунтує». 
Камю сформулював своє кредо: «Я бунтую, отже, ми iснуємо», проте 
засудив революцiйну практику, що узаконює репресiї над iнакодум-
цями заради iнтересiв нової держави. Камю протиставив революцiї 
(що породила Наполеона, Сталiна, Гiтлера) i метафiзичному бунту (де 
Сада, Iвана Карамазова, Нiцше) «iдеальний бунт» – протест проти не-
належної дiйсностi, який фактично зводиться до самовдосконалення 
особистостi. Докiр Сартра Камю в пасивностi позначив кордони по-
лiтичного вибору кожного з цих двох письменникiв.

Особистiсть i творчiсть Ж.-П. Сартра i А. Камю справили вели-
чезний вплив на iнтелектуальне життя Францiї 1940–1950-х рокiв. 
Не зважаючи на їх розбiжностi, в свiдомостi читачiв i критикiв вони 
втiлювали французький екзистенцiалiзм, що узяв на себе глобальне 
завдання вирiшення головних метафiзичних проблем буття людини, 
обґрунтування сенсу її iснування. Екзистенцiалiстський роман – ро-
ман, що вирiшує проблему iснування людини в свiтi i суспiльствi уза-
гальнено. Його герой – «вся людина, що увiбрала всiх людей, вiн вар-
тий всiх, його вартий будь-хто» (Сартр). Сюжет екзистенцiалiстського 
роману достатньо умовний: герой блукає (у прямому i переносному 
сенсi) по пустелi життя у пошуках втрачених соцiальних i природних 
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зв’язкiв, у пошуках самого себе. «Людина, що блукає» («homo viator», 
за термiнологiєю Г. Марселя) випробовує стан тривоги i самотностi, 
вiдчуття «загубленостi» i «непотрiбностi», яке може бути так чи iнак-
ше наповнене суспiльним й iсторичним змiстом. Обов’язковою є наяв-
нiсть в романi «пограничної ситуацiї», в якiй людина змушена робити 
етичний вибiр, тобто стати собою. Хвороби столiття письменники-ек-
зистенцiалiсти лiкують не естетичними, а етичними засобами: отри-
манням вiдчуття свободи, утвердженням вiдповiдальностi людини за 
свою долю, правом на вибiр. Ж.-П. Сартр заявляв, що для нього голов-
ною iдеєю творчостi було переконання в тому, що «вiд кожного твору 
мистецтва залежить доля всесвiту». У 1960-i роки зi смертю А. Камю 
настає завершальний етап еволюцiї екзистенцiалiзму – пiдведення 
пiдсумкiв. Великим успiхом користуються «Мемуари» Симони де Бо-
вуар («Спогади вихованої дiвчини», 1958; «Сила вiку», 1960; «Сила 
речей», 1963), автобiографiчний роман Ж.-П. Сартра «Слова» (1964). 
У 1970-i роки екзистенцiалiзм повнiстю втратив свої провiднi позицiї, 
проте не варто недооцiнювати його глибокого опосередкованого впли-
ву на сучасну лiтературу. Кожне нове поколiння письменникiв аж до 
теперiшнього часу виробляло своє ставлення до екзистенцiалiзму, до 
проблеми ангажованостi.

2. Лiтературний авангард 2-ї половини XX ст.
У мiру падiння iнтересу до ангажованої лiтератури до середини 

1950-х рокiв все сильнiше заявляє про себе криза традицiйних, висхiд-
них ще до романтизму i натуралiзму форм оповiдi. Треба сказати, що 
теза про «смерть роману» не стала чимось несподiваним. Вже в 1920-i  
роки символiсти (П. Валерi) i особливо сюрреалiсти (А. Бретон, 
Л. Арагон) зробили немало, щоб скасувати «занепале» уявлення про 
головний прозаїчний жанр. I пiзнiше кожне нове поколiння письмен-
никiв бралося за революцiйну переробку романного свiту. У 1938 роцi 
Ж.-П. Сартр засудив манеру Ф. Морiака, а в 1958 роцi такiй же руй-
нiвнiй критицi пiддалися вже самi Ж.-П. Сартр i А. Камю з боку «но-
вого романiста» А. Роб-Ґрiйе. В цiлому, проте, слiд визнати, що пiсля 
Другої свiтової вiйни у Францiї не було такого розквiту роману, як у 
мiжвоєнний перiод. Вiйна розвiяла багато iлюзiй, пов’язаних з можли-
вiстю протистояння iндивiда суспiльству, яке, як думається, складає 
суть романного конфлiкту.

Реакцiєю на цю ситуацiю став вихiд на авансцену французької 
лiтератури «нового роману» i «театру абсурду». 
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2.1. «Новий роман» 
Повоєннi авангардисти заявили про себе досить потужно. Протя-

гом шести рокiв, з 1953-го по 1959-й, були опублiкованi романи «Гум-
ки», «Спостерiгач», «Ревнощi», «В лабiринтi», а також теоретичнi 
статтi (у тому числi манiфест «Дорога для майбутнього роману», 1956) 
Алена Роб-Ґрiйе, романи «Мартеро» (1953), «Тропiзми» (1938, 1958) 
Наталi Саррот, романи «Мiланський проїзд» (1954), «Розподiл часу», 
«Змiна», стаття «Роман як пошук» (1955) Мiшеля Бютора, роман 
«Вiтер» Клода Симона.

Бiльшiсть цих творiв вийшли в свiт за iнiцiативою видавця Ж. Лiн-
дона у видавництвi «Мiнюї», заснованому в перiод руху Опору для пу-
блiкацiї пiдпiльної лiтератури. Критики вiдразу заговорили про «ро-
манiстiв «Мiнюї»«, про «школу погляду» (Р. Барт), про «новий роман». 

«Новий роман» – зручне, хоча i розпливчате, найменування, вве-
дене для позначення вiдмови вiд традицiйних романних форм i замiни 
їх оповiдним дискурсом, який покликаний втiлити особливу реальнiсть.

Антироман – жанровий рiзновид французького модерного ро-
ману 1940-1970-х pp. В антироманi немає «вiдображеної дiйсностi», 
конфлiкту, сюжетних колiзiй, зав’язки чи розв’язки, немає героя, його 
вмотивованих вчинкiв, емоцiй.

Термiн уперше запровадив Ж.-П. Сартр у передмовi до роману 
Н. Саррот «Портрет невiдомого» (1947). Представники цього жанру 
(Н. Саррот, А. Роб-Грiйє, M. Бютор, К. Симон та iн.) опиралися на 
фiлософсько-естетичну екзистенцiалiзму i вiдтворювали розiрвану 
свiдомiсть особистостi, стан її почуттiв та вражень. В естетицi анти-
роману важливе мiсце посiдає експеримент: традицiйна класична тех-
нiка розповiдної прози усувається, натомiсть застосовуються прийоми 
безгеройної та безфабульної розповiдi. Кожний iз письменникiв вико-
ристовує свою манеру письма, вдаючись то до зображення мiстичної 
влади речей над людьми (А. Роб-Ґрiйє), то до «напiврозмови», потоку 
свiдомостi, внутрiшньої дiалогiчностi пiдсвiдомого (Н. Саррот), то до 
мозаїки сприймань, роздумiв (М. Бютор). Ново-романiсти оголосили 
класичний роман «рутинним явищем» у сучасному мистецтвi i вдали-
ся до експериментiв у рiчищi неоавангардизму.

У збiрцi есе «Ера пiдозрiнь» (1956) Н. Саррот стверджує, що мо-
дель роману XIX столiття вичерпала себе. Iнтрига, персонажi («типи» 
або «характери»), їх перемiщення у фiксованому часi i просторi, дра-
матична послiдовнiсть епiзодiв перестали, на її думку, цiкавити ро-
манiстiв XX столiття. У свою чергу Роб-Ґрiйе заявляє про «смерть пер-
сонажа» i примат дискурсу (в даному випадку – примхливостi оповiдi) 
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над iсторiєю. Вiн вимагає, щоб автор забув про себе, зник, вiддавши все 
поле тому, що зображується, перестав робити персонажiв своєю проек-
цiєю, продовженням свого соцiокультурного оточення. Дегуманiзацiя 
роману, за Роб-Ґрiйе, це гарантiя свободи письменника, можливiсть 
«поглянути на навколишнiй свiт вiльними очима». Мета цього погля-
ду – розвiнчати «мiф про глибину» буття i замiнити його ковзанням 
по поверхнi речей: «Свiт не означає нiчого i не є абсурдним. Вiн украй 
простий... Iснують речi. Їх поверхня гладка i чиста, невинна, вона анi 
двозначна, анi прозора. Речi є просто речi, а людина є просто людина». 
А. Роб-Ґрiйє висуває прицип «шозизму» (фр. «chose» – рiч), i вдається 
до фотографiчної точностi у зображеннi матерiальних речей – деталей 
iнтер’єру, одягу, вулиць, тощо. Все це iснувало в його художнiх текстах 
немовби само по собi, без мети i сенсу, створюючи картину роздрiб-
неного на фрагменти свiту. Звiльняючи речi з полону стереотипного 
їх сприйняття, новороманiсти мали намiр стати «новими реалiстами». 
«Реальнiсть» в їх розумiннi була пов’язана з iдеєю не репрезентацiї, а 
письма, що, вiдособляючись вiд автора, творить свiй особливий вимiр. 
Звiдси вiдмова вiд уявлення про цiлiсного персонажа. Його замiнюють 
«речi», в яких вiн вiдбивається – простiр предметiв, слiв.

«Новий роман» також переосмислив стосунки мiж читачем i тек-
стом. Пасивна довiра, заснована на iдентифiкацiї читача i персонажа, 
повинна була поступитися мiсцем iдентифiкацiї читача з автором тво-
ру. Читач, таким чином, втягувався в процес творчостi i ставав спiвав-
тором. Вiн вимушений був зайняти активну позицiю, слiдувати за авто-
ром у його експериментi. «Розчинення» персонажу зусиллями новоро-
манiстiв привело до того, що погляд спостерiгача замiнює дiя. Мотиви 
вчинкiв персонажiв часто не названi, читач може лише здогадуватися 
про них. Тут набирає чинностi широко вживаний «новим романом» 
прийом паралiпса, який полягає в тому, щоб дати менше iнформацiї, 
нiж необхiдно (часто використовується в детективнiй лiтературi). По-
ширеним прийомом новороманiстiв є зсув часових i оповiдних планiв (у 
французькiй структуралiстськiй критицi названий прийомом метале-
пса). Ж. Женетт визначає його так: «В оповiдi неможливо рацiонально 
вiдокремити вигадку (або сон) вiд реальностi, вислiв автора вiд вислову 
персонажа, свiт автора i читача зливаються зi свiтом персонажiв». На-
приклад, ми так i не взнаємо, чи дiйсно Матiас з роману «Спостерiгач» 
А. Роб-Ґрiйе вчинив вбивство, або лише поринав у мрiї про нього.

Роман «Спостерiгач» Алена Роб-Ґрiйе (1922–2008) виходить в 
свiт у 1955 роцi. Твiр одержав престижну Премiю Критики, що супро-
воджувалося гучним скандалом. Низка газет публiкують цiлком роз-
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громнi статтi, у яких говориться, що книга заслуговує не престижної 
премiї, а розгляду в судi на предмет образи суспiльної моралi. Само-
му авторовi навiть рекомендують лiкуватися в психiатричнiй клiнiцi. 
Однак, Роб-Ґрiє одержав i широку пiдтримку з боку таких вiдомих 
критикiв, як Ролан Барт, Морiс Бланшо. На захист письменника ви-
словилися також Альбер Камю й Андре Бретон. Завдяки їх пiдтримцi 
Роб-Ґрiє одержує в журналi «Експрес» колонку, в якiй публiкує серiю 
з дев’яти статей пiд загальним заголовком «Лiтература сьогоднi». Цi 
статтi, якi публiкувалися з жовтня 1955 року по лютий 1956 року, ляг-
ли в основу програмної збiрки есеїв «За новий роман», що стала манi-
фестом напрямку.

У «Спостерiгачi» дiя є низкою жестiв i вчинкiв, що оточують вбив-
ство дiвчини комiвояжером. Якби вiд нас не приховали цю подiю i не 
замiнили б її тимчасовим пропуском, оповiдь би розпалася. Вiдповiд-
но, роман присвячений зусиллям вбивцi затушувати якусь лакуну в 
часi, повернути свiту, порядок якого порушений злочином, «рiвну i 
гладку» поверхню. Вбивцi для цього потрiбнi речi, предмети. Вiднов-
люючи їх «незворушнiсть», вiн нiби знищує свою присутнiсть i пере-
кладає на свiт свою провину. Оповiдь зумисне знеособлена. Головним 
мотивом стає нав’язливий опис предметiв, що повторюється, неживих 
речей, якихось випадкових побутових деталей, здавалося б, абсолютно 
зайвих i таких, що вiдтiсняють розповiдь про подiї i образи персонажiв. 
Проте, поступово стає зрозумiло, що нiякої подiї i не вiдбувається, а 
опис предметiв навколишнього свiту примушує поставити питання 
про те, що таке буття.

На вiдмiну вiд А. Роб-Ґрiйе, який в 1950-i роки принципово об-
межує себе фiксацiєю всього «поверхневого», Наталi Саррот (Наталiя 
Черняк, 1902–1999) намагається через банальнi деталi повсякден-
ного життя дати уявлення про прихований бiк людських стосункiв. 
Проникнути за видимiсть речей, показати силовi лiнiї iснування, що 
народжуються як реакцiя на соцiальнi i психiчнi подразники, – мета 
аналiзу Н. Саррот. Перша книга письменницi – «Тропiзми» (1938). 
Тропiзмами вона назвала первинну психiчну «вiбрацiю», початкову 
духовну субстанцiю, яку повинен фiксувати письменник. Вона суто 
iндивiдуальна, належить лише даному «я», не має iменi, отже не може 
бути втiлена в персонажах. Роман виникає у пiдсвiдомостi i адекватно 
має передавати цi «найтоншi рухи, ледь помiтнi, суперечливi, затуха-
ючi», цi «легкi тiнi, що ковзають, гра яких i складає основу людських 
вiдносин i суть нашого життя». Класичним твором «нового роману» є 
«Золотi плоди» (1963) Наталi Саррот. Його сюжет утворюється лан-
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цюгом розмов, що точаться навколо роману «Золотi плоди», при цьому 
збагнути, про що йдеться у творi, який жваво обговорюється професiй-
ними критиками та пересiчними читачами, неможливо. Невiдомою за-
лишається навiть тема цього роману. Письменниця iронiчно дослiджує 
процес виникнення й спаду популярностi книжки, доводячи, що цей 
процес – попри те, що йдеться про продукт духовної культури, – нi-
чим не вiдрiзняється вiд механiзму функцiонування моди на парфуми, 
фасон суконь. У такий спосiб авторка викриває i внутрiшню порож-
нечу читацької публiки, i невиправданiсть претензiй «iнтелектуальної 
елiти», i суспiльство, яке ставиться до явища культури як до товару.

2.2. «Театр абсурду» 
Театральне життя у другiй половинi ХХ ст. було пройняте духом 

найсмiливiших експериментiв. Публiка стала свiдком потужних есте-
тичних вибухiв, що руйнували канони драматичних жанрiв: дiю, ком-
позицiю, сценiчну мову. Робилися спроби створити п’єси «без дiї», 
«без характерiв», навiть «без слiв». На сценi ставилися драми, що зо-
бражували стихiю пiдсвiдомого й царину мрiї, зосередженi на передачi 
«живої театральної емоцiї» й спрямованi на порушення iнтелектуаль-
но-фiлософських питань. 

У неосяжному розмаїттi театрального життя зазначеного перiоду 
можна виокремити кiлька найзначнiших тенденцiй:

– Практика подальшої руйнацiї iлюзiї життєподiбностi на сценi 
– до повного знищення бар’єрiв мiж актором та глядачем (деякi драма-
турги наполягали на тому, щоб декорацiї змiнювались прямо на очах 
публiки, або взагалi вiдмовлялись вiд лаштункiв).

– Пiд впливом екзистенцiалiстських концепцiй та настроїв, з од-
ного боку, i зростання недовiри до iдеологiї, з другого, – «iдеологiчна 
драма» поступилась мiсцем антиiдеологiчному театровi; першоряд-
ного значення для драматургiв набули унiверсальнi явища духовного 
буття людини.

– Тяжiння до форми так званої «вiдкритої драми» (Б. Брехт), 
якiй притаманна настанова на синтез епiчних, лiричних i драматичних 
елементiв; фрагментарний характер окремих частин, котрi гiпотетично 
можна доповнити або вилучити з твору; рух дiї по колу або спiралi; 
рiзновекторнiсть дiї, вiльне жонглювання часом i простором, «вiдкри-
тий фiнал», тощо; iнтенсивний розвиток «гiбридного» драматичного 
жанру – трагiкомедiї. 

Трагiкомедiя – жанр драматичних творiв, який водночас має озна-
ки трагедiї та комедiї. Трагiкомiчне свiтобачення, що лежить в її ос-
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новi, пов’язане з усвiдомленням вiдносностi iснуючих критерiїв життя, 
вiдмовою вiд моральних абсолютiв, невпевненостi в духовних цiнно-
стях, абсурдностi буття.

Значним явищем театрального авангарду другої половини XX ст. є 
так званий «театр абсурду», типологiчними ознаками якого є вiдсут-
нiсть мiсця й часу дiї, руйнування сюжету i композицiї, iррацiоналiзм, 
парадоксальнi колiзiї, сплав трагiчного i комiчного. Це – узагальне-
на назва рiзноманiтних нереалiстичних явищ у драматургiї 50–60-х 
рокiв ХХ ст. Термiн набув поширення завдяки монографiї англiйсько-
го лiтературознавця М. Есслiна «Театр абсурду» (1961). М. Есслiн, 
уводячи новий термiн, пiдкреслював, що саме поняття абсурду щодо 
явищ сучасної драматургiї не вмiщується в його словникове значення 
«без глуздя» чи «нiсенiтниця». Воно має глибокий морально-фiлософ-
ський сенс, i «театр абсурду» слiд розглядати не як щось негативне, а 
як вiдображення суттєвих духовних тенденцiй часу, вiдтворення стану 
людини, що знаходиться у розладi зi свiтом, природою, iншими людь-
ми, iз самою собою.

Певною мiрою «театр абсурду» живився духовним i художнiм 
досвiдом письменникiв-екзистенцiалiстiв, якi вiдтворювали вiдчуття 
абсурдностi людського життя в абсурдному свiтi. Драматурги-абсур-
дисти вiдкривали за звичними реалiями безумство життя i незбагнен-
нiсть свiту, бунтували проти рацiональних засад захiдної цивiлiзацiї. 
За цим бунтом стояла глибока зневiра у спроможнiсть людського iн-
телекту осмислити буття та свiт. Центральними темами «театру абсур-
ду» стали: банальнiсть i механiстичнiсть буденного життя, знеособлен-
ня людини, заштампованiсть мислення i мовлення, екзистенцiйна са-
мотнiсть особистостi, пошук духовних орiєнтирiв iснування, викриття 
рiзних форм «колективiзму», тощо.

Найталановитiшими представниками «театру абсурду» є С. Бек-
кет, Е. Йонеско, Макс Фрiш, Гюнтер Грасс, та iн., хоча самi драматур-
ги заперечують свою приналежнiсть до будь-якого напряму чи шко-
ли. Рiзнi дослiдники неодноразово робили спробу «винаходу» нового 
термiну щодо явищ, якi ховаються за поняттям «театр абсурду». Серед 
них: «театр обурення» (Р. Брустайн), «театр протесту i парадоксу» 
(Дж. Веллворт), «театр насмiшки» (Е. Жакар), тощо. Невизначенiсть 
термiну, втiм, не заперечує усталених тенденцiй у сучаснiй драматур-
гiї, яка продовжує пошук нових шляхiв. 

Ежен Йонеско (1909–1994) народився 26 листопада 1909 року в 
Румунiї, у мiстi Слатiно. Його батько, адвокат за професiєю, був руму-
ном, мати – француженкою. Ледь дитинi виповнився рiк, родина пере-
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їхала до Францiї. Рiдною мовою для Ежена Йонеско стала французь-
ка. I своєю батькiвщиною вiн завжди вважав не Румунiю, а Францiю. 
Спочатку через негiдне ставлення батька, який покинув родину, зали-
шивши її напризволяще, i протягом багатьох рокiв не подавав про себе 
нiяких звiсток; з роками цей вибiр отримав i щось на зразок полiтич-
ного обґрунтування. У Францiї, спочатку в Парижi, потiм у провiнцiї, 
майбутнiй письменник прожив до чотирнадцятилiтнього вiку, пiсля 
чого йому довелося знову повернутися до Румунiї, оскiльки через роз-
лучення батькiв права на дiтей одержав батько. Там хлопець закiнчив 
школу, потiм фiлологiчний факультет Бухарестського унiверситету й 
набув спецiальностi викладача французької мови й лiтератури. У 1936 
роцi Е. Йонеско одружився, а в 1938 роцi йому вдалося домогтися сти-
пендiї для написання у Францiї дисертацiї «Тема грiха й смертi у фран-
цузькiй поезiї», i вiн удруге, тепер уже назавжди, лишив країну, у якiй 
народився. Наукова праця була для нього лише приводом для емiгра-
цiї: Румунiя того часу впевнено йшла шляхом фашистської диктатури, 
i дихати там ставало усе нестерпнiше.

До лiтературної творчостi Ежен Йонеско прилучився ще в Румунiї, 
почавши писати спочатку вiршi, потiм критичнi статтi. Про драматур-
гiю вiн не думав i неодноразово заявляв, навiть ставши вже вiдомим 
драматургом, що нiколи не любив театр. Тому до справжнього свого 
покликання прийшов не вiдразу. Вирiшивши в 1948 роцi вивчити ан-
глiйську мову, вiн узяв самовчитель i став вчитуватися в дiалоги якоїсь 
уявної англiйської пари. Раптом у нього сяйнула думка про величез-
ний комiчний i сатиричний заряд, який може нести в собi повсякденна 
розмова пересiчних людей. Iз цих дiалогiв вiн, наприклад, довiдався, 
що у тижнi – сiм днiв, що стеля знаходиться вгорi, а пiдлога, вiдповiд-
но, унизу, а також безлiч iнших таких же непорушних iстин, баналь-
ностей, що вiдбилися в дiалогах повсякденної мови. Це наштовхну-
ло Йонеско на думку написати власнi варiацiї на цю тему. Внаслiдок 
подiбних вправ з’явилась одноактна п’єса – точнiше, «антип’єса», як 
автор зазначив цей жанр, за назвою «Голомоза спiвачка», що в 1950 
роцi була поставлена в одному маленькому паризькому театрi. Та пер-
ша постановка успiху не мала, але на автора п’єси звернули увагу кри-
тики, якi стали регулярно висвiтлювати все, що виходило з-пiд його 
пера, охрестивши його родоначальником «театру абсурду». Вiдтодi 
його бiографiя повнiстю злилася з хронологiєю творчостi. Кожна нова 
постановка його п’єс ставала важливою подiєю паризького театраль-
ного життя. Його твори перекладалися багатьма мовами й ставилися 
у рiзних країнах.
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Е. Йонеско вже в раннi роки виробив у собi звичку думати не так, 
як iншi, звичку жити серед людей вiльною людиною, не поступаючись 
своєю сутнiстю. Набувши один раз духовнi й моральнi орiєнтири, вiн 
уже бiльше не змiнював їх. Що ж стосується абсурду Йонеско, то спо-
чатку вiн не був пов’язаний з фiлософським абсурдом екзистенцiо-
налiзму. Вiн народжувався з уважного спостереження за повсякден-
ним людським iснуванням. У Е. Йонеско є чудове вмiння втiлювати 
в мистецтвi повсякденне, пiдносячи його до рiвня загальнолюдського, 
вiчного. Пiдносячи, але одночасно й окарикатурюючи, витягуючи епi-
зоди з довгого ланцюга своїх i чужих внутрiшнiх переживань i перетво-
рюючи їх на трагiкомедiю.

Драматургiю Е. Йонеско прийнято дiлити на два перiоди. Спочат-
ку в п’єсах переважав критичний, провокацiйний початок. Будучи аб-
стракцiонiстськими, зi звичайними театральними умовностями, вони 
виглядали як революцiйнi й подобалися критикам лiвої орiєнтацiї, якi 
поспiшили зарахувати Е. Йонеско до «антибуржуазних» письменникiв. 
Цi критики дуже помилялись, адже Йонеско прагнув скорiше вiдроди-
ти «чисте» мистецтво, вiльне вiд будь-якої полiтики й будь-якої iдео-
логiї, вiльне вiд брехтiвсько-сартрiвської дидактики й ангажованостi. 
Його п’єси народжувались не з iдей, а з реплiк, що вплинули на уяву 
автора, випадкових образiв, сновидiнь. Персонажi його перших п’єс, та-
ких як «Голомоза спiвачка» (1948), «Стiльцi» (1951), «Жертва обов’яз-
ку» (1952), безликi й роботоподiбнi, схожi на марiонеток, не здатнi 
висловити думки. Вони живуть в атмосферi гротеску й беруть участь 
у дiї, що не розвивається, а йде по колу, або спрямовується до якої-не-
будь абсурдної, пародiйної розв’язки. Однак, по сутi, абсурд навiть 
тих перших п’єс Йонеско був тiльки уявним. Вiн лише оголював нерв 
життя, дозволяв глянути на все довкола по-iншому, помiтити в людях 
 їх комiчнi риси, i одночасно пiдкреслити трагiзм їхнього iснування.

У кiнцевому пiдсумку Е. Йонеско був змушений привселюдно 
вiдмежуватись вiд приписуваних йому iдеологiчних намiрiв, а тому i 
його творчiсть, i вiн сам, що ранiше пiддавалися нападкам тiльки пра-
вих ревнителiв традицiй, стали об’єктами нападок i лiвої критики. Ця 
атмосфера полемiки неабияк сприяла еволюцiї творчостi Е. Йонеско. 
Гуманiзм драматурга став виявлятися в його п’єсах усе сильнiше, а 
самi вони стали бiльш видовищними. Фантастичне начало у них навiть 
пiдсилилось, але, попри це, вони стали якщо не бiльш реалiстичними – 
скорiше вже символiстськими,– то зрозумiлiшими. Почасти завдяки 
тому, що Йонеско випустив на сцену когось подiбного до самого себе – 
наївного й мужнього Беранже – який вiдстоює права особистостi в бо-
ротьбi з суспiльством, котре прагне його розчавити.
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Уперше цей персонаж з’являється в 1957 роцi, у п’єсi «Безкорисли-
вий убивця», де вiн, власне кажучи, персонiфiкує людину взагалi, лю-
дину, якiй протягом усього її життя загрожує насильство, ненависть, 
смерть. Завдяки Беранже читач i глядач довiдались з п’єс Е. Йонеско 
про проблеми, що непокоять автора: про труднощi буття («Вбивця за 
покликом»), про те, як вiн боїться смертi («Король умирає», 1962), про 
те, як йому хотiлося б перебороти земне тяжiння людської долi («По-
вiтряний пiшохiд», 1962), про його страх перед тоталiтаризмом («Но-
сороги», 1960).

У п’єсi «Носороги» розповiдається, як на вулицях якогось провiн-
цiйного мiстечка раптом стали з’являтися невiдомо звiдки носороги. 
Потiм з’ясувалось, що на носорогiв перетворюються самi жителi мi-
стечка, зокрема й колеги Беранже. У них виростав рiг, тiло покрива-
лось твердою шкiрою, i вони перли напролом, розтрощуючи на своєму 
шляху все, що хоч скiльки-небудь вiдрiзнялося вiд них самих. Зреш-
тою, Беранже залишився в мiстi єдиною людиною, яка не побажала 
перетворитися на носорога. 

У «носороговiй» хворобi проступають двi основнi полiтичнi чуми 
ХХ столiття: фашизм i комунiзм. Перетворення на носорогiв – лише 
образ, що дозволяє узагальнити сам принцип втрати людської подоби, 
яка, в свою чергу, є закономiрним результатом тоталiтарного суспiль-
ного устрою. Не має значення, якого саме: художнiй прийом робить 
узагальнення унiверсальним. Коли цю п’єсу було поставлено вперше, 
бiльшiсть глядачiв i критикiв вважали, що йдеться про нацiонал-со-
цiалiзм, але Е. Йонеско спростовував подiбне спрощене тлумачення. 
Таких «носорогiв» можна зустрiти не лише в Нiмеччинi, зображене 
явище ширше за будь-який окремий i конкретний випадок. Радше 
йдеться про загальнi причини та принципи озвiрiння людей i про по-
шук шляхiв протистояння, якi в п’єсi презентує Беранже – одинак, 
який стихiйно виступає проти тоталiтаризму, проти колективних 
iстерiй та епiдемiй пiд виглядом розуму або iдей, котрi i є, на думку 
автора, колективним захворюванням. 

Невдаха та iдеалiст Беранже не дуже схожий на традицiйного по-
зитивного героя, але саме вiн виявляється здатним лишитися люди-
ною. На початку п’єси його образ здається майже невиразним: вiн не 
декларує чiтких iдей, на вiдмiну вiд iнших персонажiв, не має навiть 
власної позицiї, просто одним iз перших вiдчуває небезпеку. Але по-
дальший розвиток подiй доводить, хто чого вартий. Вiдсутнiсть кон-
кретних переконань видається програшною позицiєю лише на перший 
погляд. Спочатку «iдейнi» персонажi мають переконливий вигляд, 
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такi, як iнтелiгентний Жан, який стверджує, що «вища людина – це та, 
яка виконує свiй обов’язок», або Логiк, який усi свої силогiзми виво-
дить з класичними логiчними помилками. У його прийомах мислення 
вже заздалегiдь закодованi можливостi доведення будь-чого. Вставна 
щодо сюжету розмова про котiв (якщо чотири лапи – це кiт) – при-
клад подiбного мислення. Носорогiв довго не бажають помiчати. Їхнє 
iснування заперечують, називають «мiстифiкацiєю», «пропагандою», 
«iлюзiєю». Для Беранже вони – реальнiсть, яка йому не подобаєть-
ся: «Тупе чотириноге, котре не варте й однiсiнького слова! Та ще й 
люте…». Коли носорогiв стає багато, починають звучати iншi голоси 
протесту, що лунають або декларативно, або непереконливо. Слова 
Жана перед перетворенням його на тварину висвiтлюють додатковий 
змiст образу «носорогiв», не так iдеологiчного плану (що навмисне не 
уточнюється), як самий принцип ставлення до людей: «Я не те що не 
люблю людей, вони менi байдужi або ж гидкi, хай лиш не стають менi 
на дорозi, бо я розчавлю їх», «У мене є мета, i я рвуся до неї». У такому 
пiдходi вже є щось нелюдське. Iнший персонаж, Дудар, схильний до 
фiлософських розмiрковувань, запитує риторично: «Хiба можна зна-
ти, де зло, а де добро?» i потрапляє у пастку власних переконань: чом 
би йому не долучитися до великої «усесвiтньої родини», коли носо-
рогiв бiльшiсть? «Треба йти за часом», – каже перед перетворенням 
на носорога Ботар. «Вибери собi ту реальнiсть, яка тобi пiдходить», – 
радить Беранже Дезi. Вона пропонує йому: «Удвох, без нiкого – бути 
щасливими». Але саме спроба втечi в уявний свiт призводить до того, 
що вона потiм починає захоплюватися носорогами – «Це вони народ. 
I їм добре в їхнiй шкурi». Беранже вважає, що сам вiн не надто розумi-
ється на фiлософiї, але вiдчуває небезпеку серцем. I серце виявляється 
розумнiшим за «розум». Саме цим вiн вирiзняється iз свого оточення, i 
саме здатнiсть вiдчувати, спiвчувати, страждати через сумлiння дозво-
ляють йому опиратися епiдемiї, зберiгати в собi людянiсть.

Сценiчний свiт Семюела Беккета (1906–1989) населений скалiче-
ними iстотами, не здатними пересуватися самостiйно. Так, у зорових 
образах утiлюється думка автора про безсилля людини вплинути на 
хiд подiй. В «Ендшпiлi» (1957) дiя замкнена чотирма стiнами кiмна-
ти, герої – калiки i старi: Хамм прикутий до iнвалiдного крiсла, його 
батьки посадженi в смiттєвi баки. У «Грi» (1963) персонажi, позбавленi 
iмен, – Ж1, Ж2 i М – знаходяться в судинах, що символiзують «урни 
гробовi». У «Качи-Кач» (1981) образ «нерухомого руху» створюєть-
ся крiслом-гойдалкою, яке, не зупиняючись нi на хвилину, не зрушує 
з мiсця. Свiт Беккета – це свiт вiчного повторення. У п’єсi «Щасливi 
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днинки» (1961) кожний новий день схожий на попереднiй. Вiннi по-
волi поглинає земля, але вона уперто занурена в дрiб’язкову суєту по-
всякденних звичок: «Тут все так дивно. Нiколи нiяких змiн».

Персонажi С. Беккета здатнi бачити смiшнi сторони свого поло-
ження: Вiннi та Вiллi з «Щасливих днинок» смiються над землею, об-
паленою нещадним промiнням сонця; Нелл i Нагг («Ендшпiль») – над 
горем. Нелл говорить чоловiку: «Немає нiчого смiшнiшого за горе. I 
спочатку ми над ним смiємося, смiємося вiд душi... але ж воно не мiня-
ється. Це як хороший анекдот, який ми дуже часто чуємо. Ми як i ранi-
ше вважаємо його дотепним, але вже не смiємося». У п’єсах Беккета 
немає чiткої межi мiж смiхом i сльозами. В «Ендшпiлi» Хамм говорить: 
«Ти плачеш i плачеш, щоб не смiятися».

Найвiдомiша п’єса Беккета – «У очiкуваннi Годо» (1952). Двоє 
волоцюг, Володимир та Естрагон, проводять днi у стомливому очiку-
ваннi таємничого Годо. «Навiщо ми тут – ось питання, – мiркує Во-
лодимир. – На щастя, вiдповiдь нам вiдома. Так, так, у цiй жахливiй 
плутанинi ясно тiльки одне: ми тут для того, щоб чекати, поки при-
йде Годо. Чи багато хто може сказати те ж саме?» Естрагон вимовляє: 
«Мiльйони».

З одного боку, перед нами iсторiя двох волоцюг, з iншого – їх 
пам’ять – iсторична пам’ять людства, що незмiнно береже бiль страж-
дань. «Цей крик волає швидше до всього людства. Але зараз людство – 
це ти i я, хочемо ми цього чи нi», – говорить Володимир. Герої чують 
голоси. Це голоси людей, якi вже померли, якi вже вiдмучилися. Але 
зараз вони шелестять, шепочуть, нагадують, що така i їх доля – без-
глузде чергування народжень i смертей, одноманiтна змiна поколiнь. 
Естрагон вигукує: «Дивись, тут весь рiд людський зiбрався!». «Нiщо 
не змiнилося з тих далеких часiв: усе так само в муках, прямо на цвин-
тарi – ось iстиннi муки народження. А глибоко в ямi гробар мало-пома-
лу починає точити свою лопату», – розмiрковує Володимир. 

Очiкування перетворюється для героїв Беккета на страшнi торту-
ри, порiвняно з якими тьмянiють страждання розiпнутого Христа.

«Володимир. Не будеш же ти себе порiвнювати з Христом! 
Естрагон. Усе життя я порiвнюю себе з ним.
Володимир. Але ж там було тепло! Було добре! 
Естрагон. Так. I розпинали швидко».
Час у п’єсi не має реальних обрисiв: складений з повторення од-

них i тих же дiй, вiн уподiбнюється до вiчностi. У фiналi п’єси все та ж 
ситуацiя, що i на її початку, – усе та ж сiльська дорога, усе тi ж дiйовi 
особи, усе те ж очiкування Годо. Володимир i Естрагон нагадують по-
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дружжя, яке без кiнця свариться, але не може iснувати один без одного. 
Присутнiсть одного з них нiби пiдтверджує дiйснiсть iснування iншо-
го: «I чого ми тiльки з тобою не вигадуємо, – говорить Естрагон Воло-
димиру, – лише б вiрити, нiби й справдi iснуємо, а, Дiдi?». Очiкування 
таємничого Годо, який так i не з’явився, – символ «невимовного», яке, 
з погляду Беккета, неможливо ввiбрати у лушпиння слiв. На питання, 
кого вiн мав на увазi пiд фiгурою Годо, Беккет вiдповiв: «Якби я знав, я 
написав би про це у п’єсi».

До свого остаточного переселення до Парижа у 1939 р. iрландець 
С. Беккет писав англiйською мовою, а потiм – англiйською i фран-
цузькою. Двомовнiсть зумовила своєрiднiсть його стилiстики. Беккет 
прагнув «притупити мову»: «Так менi легше писати без стилю». Збiд-
нення лексики, замовчання i паузи у його драмах оголюють супереч-
нiсть мiж «рiччю, що її названо» i сутнiстю. У п’єсi «Не я» (1972) на 
порожнiй сценi в променi прожектора – один лише рот, що гарячково 
вивергає потiк незв’язних слiв: «...сюди... у цей свiт... малятко-крихiт-
ку... недоношену... у Богом забуте... що?.. дiвчинку?.. у цю... Богом забу-
ту дiру, яка називається... називається... неважливо... батьки невiдомо 
хто... нiщо не заслуговувало на увагу, доки не стукнуло шiстдесят, коли 
що?.. сiмдесят?.. Господи Боже!.. кiлька крокiв... потiм зупинка... по-
гляд у простiр... зупинка i знову погляд... пливла, куди очi дивляться... 
як раптом... поступово все вимкнулося... все це свiтло раннього квiтне-
вого ранку... i вона виявилася в... що?.. хто?.. нi!.. вона! (пауза i рух)... 
опинилася в темрявi». Слова i паузи тут математично прорахованi, 
стирається рiзниця мiж живою сценою i тiєю, що записана на плiвку, 
мiж мовою, шумом i мовчанкою. Слова у Беккета iснують, щоб ними 
грати, творити власну реальнiсть.

Розквiт «театру абсурду» припав на 50–60-i роки ХХ ст. Кiнець 
60-х рокiв ознаменувався мiжнародним визнанням «абсурдистiв»: 
Е. Йонеско обрали до Французької Академiї, а С. Беккет здобув зван-
ня лауреата Нобелiвської премiї. Вплив «театру абсурду» на свiтову 
лiтературу, особливо драматургiю, важко переоцiнити. Адже саме цей 
напрям, що звертав увагу глядачiв на абсурднiсть людського буття, 
озброїв драматургiю новою технiкою, новими прийомами й засобами, 
внiс у лiтературу новi теми й нових героїв.

Висновки. Отже, французька лiтература середини ХХ столiття 
вiддзеркалює основнi тенденцiї розвитку лiтератури новiтньої доби – 
поєднання традицiї i новаторства, рух вiд модернiстського до постмо-
дернiстського свiтобачення i поетики, вiд ангажованої лiтератури до 
авангардистських експериментiв у прозi та драматургiї.
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Текст лекцiї

1. Передумови виникнення рицарського роману
Одним iз найпоширенiших жанрiв куртуазної лiтератури (вiд 

лат. – ввiчливiсть, чемнiсть – свiтська, придворно-рицарська середньо-
вiчна лiтература у Францiї та Нiмеччинi XII–XIII ст.) був рицарський 
роман. Свiтосприйняття рицарства стало важливим чинником у фор-
муваннi й розвитку жанру роману. Специфiчна мораль рицарства була 
спробою примирити iдеали аскетизму i загальної рiвностi перед богом 
з настроями гедонiзму й елiтарностi привiлейованих верств суспiль-
ства. Це породило утопiю рицарського братерства, яка будувалася на 
iдеї рiвностi в замкнутому соцiумi; в основi її моралi лежав гедонiзм, 
у системi виховання переважали естетичнi принципи i т.п. Водночас 
аскетизм вiдповiдав тим зовнiшньо благородним, але далеким вiд ре-
альної практики цiлям, якi рицарство ставило перед собою.

Лiтература цього перiоду нагромадила чимало романтизованих 
сюжетiв. Романтизованi герої ХII–ХIII ст. – iдеалiзованi типи, втiлен-
ня не тiльки героїзму й вiйськової доблестi, але й шляхетностi, особли-
вої моралi, послiдовники естетичного й мiстичного культу жiнки.

Рицарський роман зародився на пiвночi Францiї в серединi ХII ст. 
Тут при феодальних дворах i замках у тi часи вже панувала витончена 
куртуазна культура i створювалися лiтературнi центри. В силу iсторич-
них обставин саме у цiй частинi Францiї (в першу чергу це стосується 
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двору Елеонори Аквiтанської, королеви Англiї i володарки Аквiтанiї) 
переплелися кельтськi, англосаксонськi та французькi культурнi тра-
дицiї, що пiдготувало це середовище до сприйняття фольклору i легенд 
рiзних народiв i часiв. Становлення рицарського роману проходило в 
руслi загального лiтературного процесу. Роман зазнав впливу рiзних 
лiтературно-iсторичних джерел. Вiн – «сучасник» мiської лiтератури, 
iсторiографiї, тематично роман багато чим пов’язаний з «жестами» 
(наприклад, темою воїнської доблестi, морального обов’язку, честi). 
Разом з тим це вже принципово новий жанр зi своїми проблемами i 
поетикою. Якщо в героїчному епосi герой здiйснює подвиги в iм’я пле-
менi чи держави, то в романi на першому планi – власнi iнтереси осо-
бистостi. Типовим персонажем роману є мандрiвний рицар, який iде 
на подвиги та «авантюри» (пригоди) заради слави, морального вдоско-
налення та на честь своєї дами. Як i в куртуазнiй лiрицi, велике мiсце 
в романi вiдводиться жiнцi i темi кохання, а також морально-етичному 
аспекту, проблемi виховання молодої людини та деяким iншим.

Творцями роману були поети, у Францiї, як вже наголошувалося, 
їх називали труверами. Звичайно це городянин або клiрик, освiчена 
людина. Вiн перебував на службi при дворi або замку; сеньйор був 
його покровителем i замовником. Служба ця була почесною, феодали 
дорожили талановитими поетами i часто переманювали їх один у од-
ного. Велике значення для розвитку роману мало посилення у XII ст. 
iнте ресу до античностi. Твори Овiдiя, Вергiлiя, Стацiя, латинськi пере-
клади Гомера та iн. стали сюжетними джерелами та взiрцем розповiд-
ної технiки, стилiстики. Могутнiй вплив на роман здiйснили народнi 
джерела – екзотичний фольклор схiдних країн (наслiдок хрестових 
походiв) i мiсцевий – кельтський (бретонський) з його надзвичайно 
своєрiдною фантастикою. Куртуазний епос насичений описами зача-
рованих замкiв, лiсiв, таємничих островiв, чарiвних джерел, розповiдя-
ми про злих i добрих велетнiв, всесильних чаклунiв, прекрасних фей, 
зловредних карликiв тощо. Незважаючи на вимисел, казковий еле-
мент, символiку та алегорiю, роману властивий стiйкий iнтерес до су-
часностi. Правда, куртуазнi автори iдеалiзують придворно-рицарське 
життя, але все ж у їхнiх творах вiдображенi певнi сторони буття євро-
пейських, а також схiдних країн. У романi чимало детальних описiв 
(замкiв, придворних свят, турнiрiв, битв, багатолюдних полювань, 
мiських ярмаркiв тощо), тобто проявилось прагнення до конкретизацiї 
обстановки. Але головною ознакою рицарського роману є поглиблен-
ня психологiчного аспекту, розкриття внутрiшнього свiту людини, по-
каз душевних переживань, глибини почуттiв, боротьби пристрастей. 
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Це зумовило тяжiння до iндивiдуалiзацiї характеру, спробу створити 
портрет (поки що жiночий), а також пейзажнi замальовки. Спочатку 
виникає роман у вiршах, потiм – у прозi.

Найбiльш продуктивним перiодом у розвитку французького рома-
ну є друга половина XII ст. – початок XIII ст. З Францiї роман пе-
рекочував в iншi країни. Французький рицарський роман за темати-
кою умовно можна роздiлити на три цикли: античний, бретонський, 
вiзантiйський.

2. Античний цикл рицарських романiв 
Початковий перiод у розвитку роману проходить приблизно в 50-тi 

роки XII ст. У цей час проявляється тенденцiя ознайомити французь-
ке суспiльство з античними легендами i творами античних авторiв. 
Основними пам’ятками раннього перiоду є «Роман про Олександра», 
«Роман про Фiви», «Роман про Трою», а також «Роман про Енея». У 
кожному з цих творiв зроблена спроба пристосувати античний ма-
терiал до духу феодальної епохи i куртуазних смакiв. Середньовiччя 
не вiдчувало тої iсторичної дистанцiї, яка вiддiляла його вiд античних 
часiв. Античнi подiї, сказання, твори переосмислювалися крiзь призму 
феодально-рицарської iдеологiї та буття. Герої i персонажi стародавнiх 
часiв у рицарському епосi переносились у феодальне оточення i висту-
пали вже в ролi зразкових рицарiв.

«Роман про Олександра». Тема життя i подвигiв знаменитого пол-
ководця Олександра Македонського ввiйшла в лiтературу вже в дав-
нину. В середньовiччi до неї зверталось декiлька поетiв, кожний з яких 
вносив у вже складене легендарне життєписання Олександра свої до-
повнення i трактування. Повнiстю зберiгся пiзнiший варiант роману 
(близько 1175 p.). Це широка компiляцiя Ламбера Ле-Тора i Олексан-
дра Паризького. Роман написаний розмiром, який пiзнiше почав нази-
ватися «олександрiйським вiршем» (парнi римованi дванадцятискла-
довi вiршi з цезурою пiсля шостого складу). «Роман про Олександра» 
є мiфологiзованою оповiддю з надзвичайно малою часткою iсторизму. 
Олександр зображений як iдеальний рицар, у змалюваннi образу якого 
використанi рiзнi казковi прийоми: одне око у нього голубе, як у дра-
кона, друге чорне, як у грифа; фея подарувала йому чарiвну одежу – 
одна сорочка захищала його вiд холоду i спеки, друга – вiд ран тощо. 
Головним призначенням цього роману було задоволення зростаючого 
зацiкавлення i допитливостi середньовiчної людини. Олександр здiйс-
нює свої подвиги не тiльки з метою завоювання свiту, а й керуючись 
бажанням пiзнати його. Його мандри i походи проходять не тiльки на 



175

землi. Прагнення звiдати невiдоме змушує його в склянiй бочцi спу-
ститися на дно моря i за допомогою птахiв пiднятися у пiднебесся.

Iсторичною вигадкою є «Роман про Брута» нормандця Васа. За 
структурою вiн iдентичний з «Романом про Олександра». Це iсторiя 
змужнiння i подвигiв героя з раннього дитинства до трагiчної смертi 
в результатi зради. Римський республiканець зображений у творi як 
прародич британцiв.

Вiльним перекладом поеми «Фiваїди» римського письменника 
Стацiя є «Роман про Фiви» невiдомого автора. Античний сюжет ви-
кладений у дусi феодальних уявлень: проти фiванцiв-язичникiв висту-
пають загони хрестоносцiв; у свiдомостi героїв домiнують феодальнi 
поняття про чiльнiсть сюзерена, про васальний обов'язок i т. iн. Вiд 
попереднiх пам'яток «Роман про Фiви» вiдрiзняється акцентуванням 
на любовному елементi й трактуванням його в куртуазному стилi.

На основi двох середньовiчних переказiв Гомера створений надзви-
чайно великий «Роман про Трою» Бенуа де Сент-Мора. Iсторiю облоги 
Трої автор починає здалеку i не тiльки переказує ряд мiфiв про Трою 
та «Iлiаду» Гомера, а подає все, що вiдомо йому про Близький Схiд. 
Роман насичений описами битв, облог, вiйськових рад i переговорiв. 
Любовна тема ще не вiдiграє тут сюжетоутворюючої ролi. Сент-Мор 
взагалi скептично ставиться до жiночих чеснот: «навiть найрозумнiша 
з них досить легковажна». Роман Сент-Мора послужив основою для 
багатьох обробок; з часом вiн зацiкавив Чосера, Боккаччо, Шекспiра 
та iн.

«Роман про Енея» (близько 1160 р.) анонiмного автора написаний, 
напевно, в Нормандiї i є переказом «Енеїди» Вергiлiя. Дослiдники вва-
жають «Енея» важливою вiхою в розвитку куртуазної лiтератури, що 
знаменує перехiд вiд iсторичного до любовного роману. Дiйсно, в ро-
манi розповiдається не тiльки про Енея-вождя та його народ – велика 
увага придiляється i любовним перипетiям. У трактуваннi цього пи-
тання вiдчувається вплив творчостi Овiдiя, iнтерес до якого у Францiї 
помiтно зрiс у другiй половинi XII ст. Автор запозичив у Овiдiя його 
iдею кохання-хвороби, фатуму i широко розгорнув творi. Так, Дiдона 
вiдчуває нездоланний потяг до Енея, що невмолимо веде її до загибелi. 
Страждає i царiвна Лавiнiя. Її любов до Енея розгортається у велику 
повiсть, яка дає авторовi можливiсть заглибитися в любовнi «мета-
морфози» i викласти тонкощi куртуазного кохання. Любовнi муки не 
обiйшли й Енея: почуття до юної Лавiнiї здатнi обновити душу цього 
суворого i бувалого мужа. Роман вiдрiзняється вiд iнших творiв цього 
циклу фабульною чiткiстю, концентрацiєю дiї навколо одного героя, а 
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також новаторськими стильовими засобами при описi душевних пере-
живань. Високий рiвень художньої майстерностi французького поета 
зробив «Енея» взiрцем для наступних романiстiв.

Вважається, що цi раннi твори мають перехiдний характер вiд же-
сти до нового жанру – роману, перiод зрiлостi якого починається з 60-х 
рокiв XII ст.

3. Жанрово-тематичне розмаїття бретонського циклу
Сюжети творiв бретонського циклу пов’язанi з бретонськими 

(кельтськими) фольклорними джерелами. Кельтськi перекази бага-
тi не тiльки мальовничою фантастикою, а й любовними мотивами, 
що сприяло засвоєнню їх куртуазними авторами. Звичайно, матерiал 
цей переосмислювався в дусi iдеологiї тих часiв. З величезної кiль-
костi бретонських оповiдей за iдейно-тематичною ознакою видiляють: 
1) бретонськi ле, 2) романи про Трiстана та Iзольду, 3) артурiвськi ро-
мани, 4) романи про святий Грааль.

Бретонськi ле – це невеличкi вiршованi новели любовного змiсту 
(вiд 200 до 1000 рядкiв). Характерними рисами ле є лаконiзм, велика 
зконцентро-ванiсть змiсту, фантастика. На першому планi у них завж-
ди гостро конфлiктна ситуацiя – нещасливе або трагiчне кохання. За-
кохана пара звичайно протиставляється суспiльству, його нормам i за-
конам (любов замужньої жiнки, сiмейна заборона, любов героя до феї 
тощо). За основу бретонських ле брались кельтськi сюжети з їх каз-
ковою фантастикою. Поступово ле звiльнювались вiд фантастичного 
елемента, незмiнно зберiгаючи при цьому мотив нещасливого кохання. 
Загостренiсть у ле любовної ситуацiї, гра глибоких непiдвладних волi 
героїв пристрастей вплинули у свiй час на куртуазний роман. Справж-
нiм майстром цього жанру була талановита поетеса, яка назвала себе 
Марiєю Французькою (друга половина XII ст.). Походила вона, на-
певно, з Нормандiї i належала до аристократичного кола. Для своїх 
зворушливих любовних сюжетiв вона використовувала бретонськi 
народнi пiснi та перекази, але, опрацьовуючи народнi сюжети, поетеса 
вносила в них риси сучасного їй рицарського побуту та свiтосприй-
няття. Дванадцять ле Марiї Французької однаковi за змiстом i стилем. 
Вони побудованi за однiєю схемою: спочатку у декiлькох рядках ви-
значається тема – про кого або про що йтиме мова, далi виклад подiй, 
наприкiнцi – своєрiдний короткий пiдсумок.

Не куртуазну любов та служiння дамi, а нiжне, щире кохання, вза-
ємний потяг двох чистих сердець оспiвує французька поетеса. Її поезiя 
проникнута спiвчуттям до простих людей, особливо до закоханих пар, 
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яких переслiдує суспiльство чи сiм’я. Вона однiєю з перших звернула-
ся до обробки кельтського матерiалу про кохання Трiстана та Iзольди 
(ле «Про козолист»). В багатьох перекладах ця назва перекладається 
як «Жимолость». У творi поетеса зберiгає кельтський варiант iменi ге-
роя – Трiстрам. Ключове мiсце ле дуже точно передане у росiйському 
перекладi М. Замаховської (Хрестоматия по зарубежной литературе 
Средних веков. – М., 1953):

…Но чуть разлучит их беда,   I як бiда розлучить їх,
Они погибнут на всегда:  У диких хащах лiсових
Орешник станет вмиг сухим, Горiшник стане вмить сухим
И жимолость зачахнет с ним. I жимолость усохне з ним.
«Мой друг, так оба мы, увы,  «Буває так, мiй друже, в нас:
Умрем в разлуке, я и вы».  Ждете мене ви, – жду я вас».

I. Качуровський цей другий варiант перекладу, виконаний М. Те-
рещенком, вважає не зовсiм вдалим, оскiльки думка про смерть не 
висловлена чiтко. Лiтературознавець пропонує свiй власний варiант 
перекладу:

        …I жимолость помре й горiх, 
        Як тiльки роздiлити їх.
        «Без мене ви – чи я без вас,

Розлука нам – як смертний час»
(Качуровський I. Генерика i архiтектонiка. К. : Вид. дiм «Києво-Моги-
лянська академiя», 2005. Кн. 1 : Лiтература європейського Середньо-
вiччя. С. 302.)

Бретонська основа вiдчутна i в новелi «Ланвiль». Це розповiдь про 
одного з рицарiв легендарного короля Артура, який став обранцем феї. 
На вимогу королеви Генiєври, закоханої в рицаря, вiн змушений був 
зiзнатися, що кохає iншу, яка є прекраснiшою за королеву. Порушення 
таємницi кохання призводить (за кельтськими повiр’ями) до розриву 
мiж закоханими. Але почуття Ланвiля настiльки мiцнi, що вiн назавж-
ди покинув суспiльство i помчав за своєю коханою в зачарований край. 

Лiризм, свiжiсть, високу поетичнiсть цих малих повiстей дуже цi-
нував Гете, який назвав збiрку Марiї Французької «перлиною серед-
ньовiчної поезiї». Бретонськi ле були популярними майже столiття i 
як жанр влились у куртуазний роман у другiй половинi XIII ст.

Романи про Трiстана та Iзольду. Куртуазнi романи про кохання 
рицаря Трiстана до королеви Iзольди належать до найпопулярнiших у 
добу середньовiччя, а вивчення їх з часом перетворилося в цiлу галузь 
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медiєвiстики. Знаменита iсторiя кохання Трiстана та Iзольди побудо-
вана на основi кельтського матерiалу, в неї проникли деякi нiмецькi та 
античнi мiфологiчнi мотиви. Найвiдомiшими зафiксованими версiями 
цiєї легенди стали давньовалiйськi тексти, що виникли на територiї 
сучасного Уельсу («Трiади острова Британiї», «Повiсть про Трiстана» 
та iн.). 3 того, що збереглося, найбiльш значними є вiршованi рома-
ни французького жонглера Беруля i нормандця Тома. Роман Беру-
ля (бiльш архаїчний за змiстом) приваблює своєю наївнiстю, роман 
Тома – куртуазною вишуканiстю i добрим лiтературним опрацюван-
ням. Обидва твори виникли близько 1170 р. i збереглися в уривках. 
Близько 1230 р. з’являється перша французька прозова обробка цього 
роману, в якiй уже присутнi персонажi з романiв Круглого Столу, що 
зв’язує сюжет про Трiстана та Iзольду з циклом артурiвських романiв. 
Збереглася невеличка поема «Трiстан юродивий» вже згадуваної 
англо-нормандської поетеси Марiї Французької.

Починаючи з XII ст., легенда поширилася по всьому європейсько-
му регiону. Вiдомий твiр нiмецького поета Готфрiда Страсбурзького 
«Трiстан та Iзольда» (1210), який завершили Ульрiх фон Тюргайлi i 
Генрiх фон Фрайборг. Подальшi обробки легенди знаходимо в iталiй-
ськiй («Трiстан», кiнець XIII ст.), iспанськiй («Дон Трiстан з Леонiса», 
XIII ст.), iсландськiй («Балада про Трiстана», XVII ст.) лiтературах. 
Популярнi в пiзньому середньовiччi «народнi книги» про Трiстана та 
Iзольду практично не вносили в її сюжет нiчого принципово нового, 
лише дещо пристосовували його до вимог часу та нацiональних умов.

Французький письменник Жозеф Бедьє спробував реконструюва-
ти сюжетну схему на основi зiставлення усiх вiдомих версiй i водночас 
видав свою вiльну прозову обробку роману про Трiстана та Iзольду 
(1900 р.).

Тональнiсть роману трагiчна. Герої загинули, але не вiд ударiв 
бiльш досвiдчених i сильних супротивникiв, а пiд тиском долi. Тема 
кохання тут переплiлася з темою смертi.

У романi можна видiлити два прошарки. Один з них лежить на 
поверхнi – це конфлiкт кохання Трiстана та Iзольди з етичними та 
суспiльними нормами своєї доби, причому кохання незаконного, не-
дозволеного, оскiльки Трiстан – небiж i васал Марка, а Iзольда – його 
дружина. Тому мiж ними стали чотири суворi закони – феодальний, 
шлюбний, кровний i вдячностi.

Другий прошарок – фатальнiсть самого кохання, забороненого, не-
правомiрного, здатного реалiзуватися лише за умов постiйного роздво-
єння душi, напруженостi почуттiв.
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Трiстан – син короля Лооннуа (старовинна назва пiвденної Шот-
ландiї) – ще немовлям залишився сиротою. Батько Трiстана загинув 
у бою, захищаючи землi короля Марка, брата його дружини, вiд iр-
ландського барона Моргана. Матiр померла, дiзнавшись про смерть 
чоловiка. Юнак дiстав прекрасне рицарське виховання вiд слуг покiй-
ного батька i, дiйшовши зрiлого вiку, поїхав до двору дядька – короля 
Марка, щоб стати його васалом. Тут вiн здiйснив свiй перший подвиг – 
убив жорстокого велетня Моргольта, брата iрландської королеви, який 
щороку приїздив до Тiнтажелю, столицi Маркового королiвства, по 
данину (300 юнакiв i дiвчат щороку). Проте й Трiстан був важко пора-
нений у двобої отруєним Моргольтовим мечем. Вилiкувати його нiхто 
не мiг. Тодi вiн попросив, щоб його поклали в човен: куди той попли-
ве, там i шукатиме щастя. Доля подарувала смiливцю зустрiч з iрланд-
ською принцесою Iзольдою Бiлявою, котра вилiкувала його чарiвним 
зiллям. Але вона випадково дiзналася, що Трiстан – вбивця Морольта, 
її дядька. Переборюючи бажання помститися, принцеса приховала вiд 
усiх своє вiдкриття i вiдпустила Трiстана додому. У Тiнтажелi його зу-
стрiли як героя, а Марк проголосив його наступником престолу. Це 
рiшення зустрiло затятий опiр баронiв, якi, заздрячи Трiстановi, зне-
навидiли його. Пiсля тривалого конфлiкту вони переконали Марка в 
потребi одружитися i мати законного наступника. Але король вису-
нув неймовiрну умову: погодився одружитися лише з принцесою, яка 
б мала золотi коси, як та волосинка, що її принесла у замок ластiвка. 
I тут Трiстан оголосив, що привезе Марковi принцесу, бо вiн одразу 
впiзнав волосинку Iзольди Бiлявої. I знову Трiстан вирушив у дорогу, 
щоб висватати Марковi наречену i тим вiдвести вiд себе звинувачення 
у бажаннi посiсти дядькiв трон. Щоб завоювати прихильнiсть Iзольди, 
Трiстан змагався з драконом-людожером, звiльнив країну вiд страшної 
напастi. Поранений у нерiвному бою, отруєний вогняним диханням 
страховиська, вiн мало не помер. I знову його врятувала Iзольда та її 
шляхетнiсть: принцеса не стала мстити за смерть свого дядька. Iрланд-
ський король запропонував рицарю одружитися з Iзольдою. Трiстан, 
вiрний своєму слову, попросив її руки для Марка i дiстав згоду. Iзоль-
да мусила вийти замiж за людину, якої навiть не бачила. Щасливим 
цей шлюб мав зробити любовний напiй. Однак вона випадково випи-
ла цей чарiвний напiй з Трiстаном пiд час морської подорожi до бе-
регiв Маркових володiнь. Служниця Бранж’єна пiд час шаленої спеки, 
поспiшаючи угамувати спрагу своєї панi та Трiстана, дала їм замiсть 
звичайного вина магiчний напiй, призначений для шлюбної ночi. Саме 
через це спалахнула в їхнiх серцях незнищенна жага кохання. Вони 
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стали коханцями вже тут, на кораблi. Коли ж приїхала до Тiнтаже-
лю, Бранж’єна, рятуючи свою господиню, лягла замiсть неї у шлюбне 
ложе короля, який у темрявi не помiтив пiдмiни. Трiстан та Iзольда 
не змогли приховати свою полум’яну пристрасть. Коли Марк про все 
дiзнався, то засудив коханцiв до спалення на вогнищi. Але Трiстановi 
вдалося втекти з-пiд варти. Тим часом король змiнив кару для Iзольди: 
вiддав на поталу юрбi прокажених. Рицар вiдбив кохану i втiк з нею 
в хащi, їх викрив королiвський лiсник – i Марк сам поїхав в хижку 
закоханих, щоб покарати їх. Але побачивши, що вони сплять одягненi 
обабiч меча, який роздiляв їх, зворушений, пробачив небожа i дружи-
ну. Вiн став вимагати лише повернення Iзольди i вiд’їзду Трiстана з 
його королiвства. Барони i тут не заспокоїлися, вони хотiли Божого 
суду для Iзольди. Вона повинна була взяти до рук брусок розпеченого 
залiза, при цьому не пошкодивши навiть шкiри. Iзольда витримала ви-
пробування. А Трiстан поїхав в далекий край, де знайшов собi вiрного 
побратима Каердина, сестра якого Iзольда Бiлорука закохалася у ньо-
го i стала його дружиною. Рицар був скорений її почуттям i спiвзвуч-
нiстю iменi, разом з тим хотiв витiснити з свого серця любов до Iзоль-
ди Бiлявої. З часом вiн зрозумiв, що надiї на пiдмiну однiєї Iзольди 
другою були марними. Трiстан був нещасливий у своєму шлюбi: його 
серце належало Iзольдi Бiлявiй. Смертельно поранений отруєним ме-
чем у поєдинках iз загарбниками, вiн попросив друга привезти до ньо-
го кохану, бо тiльки вона могла зцiлити його. Вiн чекав на корабель з 
бiлими вiтрилами (це знак того, що мала прибути Iзольда). I ось слуги 
сповiстили, що на обрiї з’явився вiтрильник. Трiстан запитав про ко-
лiр вiтрил. «Чорнi», – обдурила його дружина, охоплена ревнощами та 
гнiвом за своє знехтуване почуття (вона знала про домовленiсть мiж 
Трiстаном та Iзольдою). I Трiстан помер. Його бездиханне тiло поба-
чила Iзольда Бiлява. Смерть коханого вбила i її. Люди були враженi 
глибиною любовi закоханих, якi не змогли жити один без одного. Лю-
бов перемогла: на могилах закоханих за одну нiч виросло два дерева, 
що сплелися навiки своїми гiлками.

Ставлення автора до морально-суспiльного конфлiкту подвiйне: з 
одного боку, вiн начебто визнав правоту пануючої моралi, змушуючи 
Трiстана страждати через усвiдомлення своєї провини, а з iншого – не 
приховав свого спiвчуття закоханим, зображуючи в позитивних то-
нах усiх, хто сприяв їм, i висловлював своє задоволення з приводу не-
вдач чи гибелi їхнiх ворогiв. Автор уславлював любов, що сильнiша за 
смерть, не бажав рахуватися нi зi встановленою феодальним суспiль-
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ством iєрархiєю, нi з законом католицької церкви. Роман мiстив еле-
менти критики основ цього суспiльства.

Трiстан та Iзольда належать до «вiчних образiв» свiтової культури. 
Сучасний французький письменник Мiшель Турньє вважав, що кож-
ний вiчний образ – Прометей, Дон Кiхот, Гамлет, Фауст – є втiлен-
ням бунту проти встановленого порядку. Вiн зазначав: «Дон Жуан – 
втiлення бунту свободи проти вiрностi, бунту свободи людини, що шу-
кає насолод, проти подружньої вiрностi. Дивний парадокс Трiстана й 
Iзольди полягає в тому, що вони так само повстають проти подружньої 
вiрностi, але чинять це не заради свободи, а в iм’я вiрностi глибшої, 
стiйкiшої, – вiрностi фатальнiй пристрастi».

У 20-х роках XX ст. в Українi твiр переклав Максим Рильський. 
Це була прозова версiя легенди. Але в українськiй лiтературi є чимало 
поетичних творiв, навiяних «Трiстаном та Iзольдою». Серед них, на-
самперед, слiд згадати поему Лесi Українки «Iзольда Бiлорука», в якiй 
поетеса зробила центральним персонажем другорядну дiйову особу 
легенди. Взаємини Трiстана з нелюбою дружиною навели молодого 
Максима Рильського написати вiрш «Трiстан коня сiдлає». А Микола 
Вороний в одному iз своїх лiричних вiршiв згадував Трiстана та Iзоль-
ду як добре знайомi українському читачевi символiчнi постатi:

He смiйся, кохана,
Смiятися грiх –
Iзольда Трiстана
Не брала на смiх.

Поетичний український переклад легенди зробив Вiктор Коптiлов.
Трагiчна iсторiя кохання залишила помiтний слiд у мистецтвi 

пiзнiших часiв. Вагнер створив музичну драму «Трiстан та Iзольда». 
Роман «Трiстан та Iзольда» має багато спiльного з давньоруською 

повiстю «Про Петра i Февронiю» у зображеннi характерiв дiйових осiб 
та їхнiх вчинкiв: смертельне поранення героїв i їхнє зцiлення, боротьба 
з соцiальними й моральними пiдвалинами суспiльства, смерть. Герої 
творiв рiвнi в коханнi. Жiнки не залежать вiд чоловiкiв. Трiстан i Пет-
ро, Iзольда i Февронiя пристрасно жадали одне одного, сумували пiд 
час розлуки. Героїнi були вiдданi й нiжнi у ставленнi до своїх коханих.

Артурiвськi романи. Протягом столiть надзвичайно популярни-
ми були так званi артурiвськi романи (або романи Круглого столу), 
пов’язанi з iменем легендарного героя кельтських переказiв. Сказання 
про короля Артура зародились у глибоку давнину, коли у кельтiв скла-
дались оповiдi про героїв племенi. Саме кельтськi сказання про леген-
дарного короля Артура та його славних рицарiв лягли в основу романiв 
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бретонського циклу. Двiр короля Артура (у замку Камелот) постає 
як центр куртуазного свiту, як своєрiдна школа виховання iдеально-
го рицаря. Замок Камелот – архетипний образ свiту рицарства. Його 
гармонiя – це гармонiя всього королiвства Артура i сутнiсть природи 
куртуазiї. Сам Артур виступає вищим суддею у справах чес тi й знав-
цем «куртуазної шляхетностi», як своєрiдний «всесвiтнiй монарх». За-
звичай рицарiв за Круглим столом було або дванадцять, або двадцять 
чотири. Усi вони уславилися своїми подвигами i були рiвними за Сто-
лом. Число дванадцять символiзувало знаки Зодiака, а також кiлькiсть 
апостолiв Iсуса. Коли за столом сидiли двадцять чотири рицарi, знак 
Зодiака дiлився на двi частини – свiтлу i темну – для означення ден-
ної i нiчної фази дiї знаку. Двадцять чотири рицарi уособлювали також 
двадцять чотирьох старiйшин перед троном Вiдкриття.

Згiдно з однiєю легендою Стiл мав здатнiсть розширюватися i 
стискуватися, за ним могли сидiти вiд п’ятнадцяти – до п’ятиста ри-
царiв. Збиралися рицарi за Круглим столом раз на рiк, на Трiйцю, й 
обговорювали найбiльш важливi справи, що стосувалися рицарського 
життя, хрестових походiв, справедливостi, куртуазiї, що значно вiдрiз-
няло цi романи вiд героїчного епосу, вiд алегоричних творiв, переказiв 
про тварин (бестiарiїв).

Своєю фантазiєю поети переносили iдеалiзованих героїв у не-
знайому кельтську обстановку, не турбуючись про межi вiрогiдностi. 
Перед читачем поставав свiт, сповнений чудес, свiт фей, велетнiв, 
карликiв, зачарованих мiст i замкiв, таємничих лiсiв i пригод. Проте 
вся ця гонитва за «авантюрами», пошуки чогось незнаного були поро-
дженi тугою за iдеалом, прагненням до свiжого, нового осягнення жит-
тя. Тодiшнє суспiльство являло собою дивне поєднання романтики й 
грубо-тверезого погляду на життя, величного устремлiння в iдеальний 
свiт вищої довершеностi, а з iншого боку – пристрасного прагнення ге-
донiстичної насолоди життям.

Саме iм’я Артура з’явилось у переказах пiзнiше – в епоху запеклої 
боротьби кельтiв з англами та саксами (V–VI ст.). Вiн виступав у пере-
казах як головний герой i вождь кельтського опору. В казковiй «Iсторiї 
королiв Британiї» (близько 1137 р.) Гальфреда Монмутського Артур 
вже показаний як могутнiй володар усiєї Британiї i значної частини 
Європи. Використовуючи кельтськi перекази, Гальфред створює пов-
ний див життєпис доблесного i мудрого короля. В 1155 р. «Iсторiя» 
Гальфреда була перекладена нормандцем Васом французькою мовою, 
що зробило iм’я Артура ще бiльш популярним i модним. Використову-
ючи бретонськi перекази, Вас зробив у текстi чимало доповнень, особ-
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ливо з рицарського побуту, а головне ввiв знакову деталь – Круглий 
стiл: нiби Артур наказав поставити у своєму замку круглий стiл, щоб 
на бенкетi не було почесних i непочесних мiсць, щоб усi почували себе 
рiвними. В текстах Гальфреда i Васа старовиннi перекази пiддавалися 
обробцi в дусi iдеологiї свого часу. Зокрема, намагання правителiв три-
мати в покорi своїх часто неслухняних васалiв втiлено в iдеї спiвдруж-
ностi короля Артура i рицарiв Круглого столу. Двiр Артура i його пре-
красної дружини Генiєври зображений як зосередження рицарського 
свiту. Кожен благородний рицар мрiє бути прийнятим тут, щоб навчи-
тися куртуазiї, проявити свою ратну доблесть у подвигах i авантюрах. 
Крiм короля i королеви, в артурiвськi романи перейшли й iншi персо-
нажi з їхнього оточення: племiнник короля Говен, безстрашний рицар 
Дон Жуан, фанфарон i невдаха сенешаль Кей, чарiвник Мерлiн та iн. 
Сюжетна модель Гальфреда-Васа виявилась надзвичайно продуктив-
ною. На її основi європейськi автори створили рiзноманiтнi яскравi 
варiанти.

Справжнiм творцем артурiвського роману є видатний французь-
кий епiк Кретьєн де Труа (друга половина XII ст.). Вiн створив нова-
торський у проблемному i художньому вiдношеннi тип роману, який 
найбiльше задовольняв запити його часу/

Твори Кретьєна де Труа належать до кращих зразкiв куртуазно-
го епосу. Як поет i людина, вiн сповнений усвiдомлення своєї значу-
щостi, що було рiдкiстю в середньовiчному мистецтвi. Вiн мав власну 
концепцiю свiту i людини, власну стильову манеру. Поета хвилювали 
головним чином морально-етичнi проблеми. «Магiстральний» сюжет 
його творiв можна визначити приблизно так: «молодий герой (рицар) 
в пошуках моральної гармонiї». У п’яти його романах наслiдується 
схема артурiвського двору з хронiк Гальфреда-Васа, але Кретьєн дає 
нову картину художньої дiйсностi. Подiї в його творах розгортають-
ся в королiвствi Артура, яке нiби займає значну частину Європи, але 
кордони його з iншими державами не уточнюються, час дiї теж не ви-
значений. Ясно тiльки, що свiт Артура iснує давно, завжди. Напевно, 
автор протиставляє iдеальну країну Артура рицарському суспiльству, 
далекому вiд його iдеалу. Проте фантастичний (часом – iрреальний) 
свiт романiв Кретьєна спiвiснує з iсторично i реально достовiрною 
дiйснiстю. Митець створює картину сучасного йому рицарського бут-
тя i розкриває його суттєвi проблеми. Детально i точно зображуються 
буднi i свята його сучасникiв при дворах королiв, в замках сеньйорiв, у 
мiстi; є також натяки на iсторичнi подiї, фiгурують назви вiдомих мiст 
тощо. Книги Кретьєна насиченi кельтською фантастикою (це типове 
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для бретонського роману). Ця орiєнтацiя на вимисел, диво взагалi ха-
рактерна для свiтосприйняття середньовiчної людини. Тодi не iснува-
ло усталеної межi мiж реальним i надприродним; дивовижне сприй-
малося як можливе, дiйсне. Точна дата написання романiв невiдома, 
ймовiрно, вони створювались у перiод з 1170 по 1191 pp. I вже у пер-
шому творi Кретьєн проявив себе новатором, його «Ерек та Енiда» є 
взiрцем нового куртуазного роману, в якому велике мiсце вiдводиться 
«авантюрам» – пригодам i рицарським подвигам, а також свiту iнти-
мних почуттiв. Автор прагне розкрити проблему – чи сумiснi любов, 
шлюб з доблестю i воїнським обов’язком рицаря? 

Головний герой – рицар короля Артура Ерек закохався в першу 
красуню двору Енiду, дочку бiдного рицаря. Вiдсвяткувавши при 
дворi весiлля, вiн повернувся до свого батька, короля Лака, i зажив 
щасливим подружнiм життям, забувши про рицарськi обов’язки. Пiд-
данi стали дорiкати йому за те, що вiн втратив свою бойову славу, став 
байдужим до рицарських подвигiв. Енiда дуже страждала, що через 
неї змiнилося ставлення оточуючих до Ерека. Дiзнавшись про причи-
ну слiз дружини, Ерек вирiшив повернути своє добре iм’я i вирушив в 
авантюрнi походи у супроводi своєї вiрної дружини. Енiду послав по-
переду себе, заборонивши їй попереджати його про небезпеку. Рицар 
здiйснив ряд подвигiв, довiвши свою вiйськову майстернiсть. Кохання 
зовсiм не заважало йому, навпаки, усвiдомлюючи, що його кохана жiн-
ка поруч з ним, вiн начебто вiдчував друге дихання.

Одного разу, смертельно поранений, вiн почув, як його дружинi 
освiдчувався в коханнi якийсь граф. Зiбравши решту сил, Ерек пiдняв-
ся, вступив у поєдинок i вбив суперника. Пiсля цього подружжя повер-
нулося додому, їхнє щасливе сiмейне життя поновилося. Пiсля смертi 
батька Ерек став королем.

На думку автора, справжнє кохання надихає людину, додає їй сил 
i бажання бути кращою, змiнювати життя навколо себе. Такому кохан-
ню не властивi суперечностi мiж подружнiм життям i рицарськими 
обов’язками. Навпаки, гармонiйне поєднання iнтимного i суспiльного 
сприяє iдеальнiй рицарськiй поведiнцi. Отже, любов сумiсна з добле-
стю. Жiнка водночас може бути для рицаря i коханкою, i дружиною. 
Таким чином, Кретьєн де Труа пiдносить людську гiднiсть жiнки, роз-
криває її високi моральнi якостi та можливостi.

Наскрiзною у романi є думка про велику виховну роль подвигу: 
в небезпеках гартується мужнiсть, розкриваються всi духовнi можли-
востi людини. Вiдчутна в романi також прихована полемiка з концеп-
цiєю любовi, висунутою у «Трiстанi та Iзольдi». 
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Ще бiльш вираженою ця полемiка виступає в iншому творi Креть-
єна –«Клiжес» (Cligés), сюжетна схема якого подiбна до «Трiстана», 
але кохання тут пiдпорядковане контролю розуму i позбавлене тра-
гiчно-фатальної неминучостi. Шлюб у Кретьєна освячений взаємним 
коханням. У словах героїнi – «душа i тiло одному» – звучить докiр 
Iзольдi, яка без любовi gjгодилася стати дружиною короля. 

Третiй роман – «Ланселот, або Рицар Воза» (Le Chevalier de la 
charrtte) – витриманий у дусi куртуазного розумiння любовi. Славний 
рицар Ланселот закоханий у королеву Генiєвру i заради неї готовий не 
лише на бездумну вiдвагу, а й на приниження. Так, щоб знайти викра-
дену невiдомим рицарем Генiєвру, вiн погоджується навiть проїхатись 
на возi, що вкривало ганьбою рицарську честь. Але горда i примхлива 
дама вiдвертається вiд розгубленого обожнювача – вона бачила його 
хвилинне вагання перед тим, як сiсти на вiз. Очманiлий вiд любовi та 
вiдчаю, Ланселот готовий на самогубство, але прощений нарештi ко-
ролевою, добивається права на побачення в її спальнi. У романi тор-
жествує куртуазна любов: рицар васально служить дамi, присвячує 
їй життя. Автор дає чимало рецептiв щодо того, як повинен поводити 
себе рицар, щоб стати «iдеальним» куртуазним поклонником. Цього 
твору Кретьєн не дописав (доручив завершити одному з послiдов-
никiв). Ймовiрно, така iнтерпретацiя любовних вiдносин не вiдповi-
дала поглядам поета, пiдтвердженням чого можуть бути нотки iронiї, 
вiдчутної в авторських оцiнках. 

У романi «Iвейн, або Рицар Лева» (Ivain) Кретьєн вiдходить вiд 
крайностей куртуазної любовної доктрини – вiн утверджує думку, що 
тiльки осмисленiсть i суспiльна користь подвигу властивi справжньо-
му рицаревi. 

Зав’язка роману здiйснюється на основi кельтської фантастики. До 
двору короля Артура дiйшли чутки про дивну авантюру. В одному лiсi 
було джерело, що мало дивовижнi властивостi. Якщо набрати з нього 
ковшем воду i вилити її, пiднiмалася страшенна буря, потiм з’являвся 
чорний рицар, котрий вступав у поєдинок зi смiливцем i вбивав його. 
Один з рицарiв Артура – Iвейн – поїхав до джерела i зустрiвся з чор-
ним рицарем, смертельно поранив його i переслiдував до самого замку. 
Опинившись у пастцi, вiн врятувався завдяки Люнетi, служницi панни 
замку, котра, пожалiвши його, дала йому обручку, яка зробила рицаря 
невидимим. Пiсля похорону чорного рицаря, Люнета надала Iвейну 
можливiсть пiти, але той вiдмовився, бо закохався у вдову вбитого ним 
рицаря – Лодину. Занепокоєний довгою вiдсутнiстю Iвейна, Артур зi 
своїми рицарями поїхав на пошуки, знайшов його i був гостинно при-
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йнятий у замку. Артур звернувся з проханням до Лодини, щоб вона 
вiдпустили Iвейна взяти участь у рицарських розвагах. Лодина пого-
дилася, але дозволила Iвейну бути вiдсутнiм усього рiк. Серед бенкетiв 
i турнiрiв рицар забув про термiн, а коли повернувся в замок, побачив 
зачиненi ворота. У вiдчаї вiн почав здiйснювати подвиги, i на деякий 
час навiть збожеволiв вiд втраченого кохання. Але сталося чудо, i вiн 
вилiкувався. Одного разу рицар зустрiв Лева, хвiст якого намагала-
ся вкусити змiя. Iвейн врятував його вiд змiї, i з того часу Лев почав 
служити йому, знаходячись завжди поряд. Нарештi пiсля довгих поне-
вiрянь Iвейн знову прийшов до замку Лодини i за допомогою Люнети 
був пробачений.

Отже, автор наголосив удруге, що подвиг має бути осмисленим i 
приносити людям користь. Вiн сумiсний з коханням за умови пiдпо-
рядкування його любовi, а жiнка може розпоряджатися всiм життям та 
помислами закоханого в неї чоловiка.

Деякою мiрою мотив зображувався в українських народних каз-
ках, але на побутовому рiвнi. Охоронець криницi вимагав вiд тих, хто 
приходив по воду, щоб вони вiддавали те, що ще їм невiдоме. Як пра-
вило, це було новонароджене немовля.

Кретьєн де Труа прагнув до поетизацiї свiту феодально-рицар-
ських вiдносин. Хоча у його творах багато казкових образiв i мотивiв, 
головну увагу вiн зосереджував на реальних життєвих проблемах. Ав-
тор виявив iнтерес до особистих хвилювань героїв, розкрив проблеми 
людських почуттiв, простежив, як iз ненавистi народжувалася любов. 
Отже, розлогi розмiрковування про пережите дiйовими особами, їхнi 
монологи i мiркування, що перебивають авантюрний сюжет лiри-
ко-дидактичними вiдступами, свiдчать про перенесення уваги на пси-
хологiчнi проблеми. Тому романи Кретьєн де Труа iнколи називають 
«проблемними романами» (Г. Парис). Його поетицi властивi були такi 
риси: багатство й точнiсть мови, мистецтво дiалогу, вишуканiсть i вiр-
туознiсть вiршування.

Творчiсть Кретьєна де Труа прагне задовольнити той iдеал ясностi 
та розумної гармонiї, який висувається поетикою куртуазного стилю: 
письменник однаково гармонiчний i в композицiї своїх романiв (їхнiй 
драматизм здебiльшого п’ятичленної структури), i в гнучкому двовiр-
шi з восьмискладовикiв, i в майстернiй побудовi перiоду, i в типових 
для розсудливого стилю прикрасах – алегорiях i грi слiв.

Згодом до романiв Круглого столу приєдналися оповiдi, якi первiс-
но не були пов'язанi з королем Артуром. Серед них особливе мiсце на-
лежить романам про святий Грааль.
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Ця група бретонських романiв є спробою поєднання свiтського 
рицарського iдеалу з пануючими релiгiйними догмами. У трактуваннi 
символiки Грааля та морально-етичного iдеалу, який з ним пов'яза-
ний, чимало розходжень.

Святий Грааль у середньовiчних легендах – це священна релiквiя 
(можливо, золоте збраження Ноєвого ковчега), яка мiстичним чином 
возвеличує тих, хто наближається до неї. Найбiльш поширена думка, 
що це чаша, яка слугувала Христу й апостолам для причастя пiд час Та-
ємної вечерi i в яку на Голгофi було зiбрано кров розiп’ятого на хрестi 
Iсуса. Цей келих разом зi списом, яким було завдано ран Христу, зберiг 
i привiз з Палестини до Британiї Йосиф Арiмафейський. Цi релiквiї 
разом iз мечем царя Давида призначалися найбiльш праведному ри-
царю. I все ж таки походження образу Грааля залишається не цiлком 
зрозумiлим. У трактуваннi символiки Грааля та морально-етичного 
iдеалу, який з ним пов'язаний, чимало розходжень. Це значною мiрою 
пояснюється тим, що в розвитку мiфа про Грааль є декiлька наша-
рувань. У поганських вiруваннях i ритуалах з Граалем пов'язанi вiд-
голоски культу плодороддя; в кельтському фольклорi Грааль – це 
талiс ман, невичерпний казан, чарiвний предмет, здатний насичувати i 
пiдтримувати сили людей; у християнствi Грааль – чаша-дароносиця. 
Вважають, що Грааль – це християнське запозичення з близькосхiдної 
легенди, що є атрибутом посвячення в якомусь мiстерiальному культi. 
Пiзнiше легенди про святий Грааль стають часткою артурiвських ро-
манiв: заради Грааля здiйснюють подвиги Гавейн, Персiваль, Галахед. 
До Грааля можуть наблизитися тiльки праведники, недостойнi ж за-
знають покарання.

З часом в оповiдях про святий Грааль увага зосереджується на його 
духовнiй силi, стверджується здатнiсть релiквiї розрiзняти праведне й 
неправедне i благотворно впливати на людей. Праведнiсть для одних 
авторiв – це аскеза й суворе дотримування певних приписiв, для iн-
ших – всезагальна любов i милосердя.

Необхiдно враховувати, що сам Грааль i його пошуки складають 
нерозривне цiле. За поширеною на Заходi легендою, у Короля-Рибал-
ки, стародавнього монарха, який оберiгає таємницю Грааля, таємнича 
хвороба (аналогiя з античним Фiлоктетом). Довкола нього все в'яне i 
занепадає. Тварини перероджуються, дерева перестають плодоносити, 
джерела висихають. День i нiч вiд хворого монарха не вiдходять лiкарi, 
рицарi, поки Парсiваль нарештi не запитує прямо: «Що це з вами»? I 
вiд цього запитання король одужує, вiдроджується й уся Природа.



188

Щодо самої релiквiї – Грааля, то з нею пов'язана особлива симво-
лiка. За легендою, Грааль виготовлений ангелами iз сапфiра (у деяких 
легендах – смарагда) Lapis Exillis, тобто з каменя, який випав з корони 
Архангела Люцифера, коли його скинули з небес у земну прiрву. Отже, 
цей небесний клейнод вважається мовби останньою часткою колиш-
нього раю.

Згiдно з iншими твердженнями згаданий сапфiр – це ремiнiсценцiя 
urna, перлини, яку прикрiплювали до чола в iндуїстськiй символiцi. Це 
третє око Шiви, своєрiдний орган «вiдчуття вiчностi». Втрата Грааля 
рiвнозначна втратi внутрiшньої стiйкостi, чи то йдеться про втрату 
внутрiшньої опори у вiрi, чи то через євхаристiю, якогось iншого «дже-
рела щастя». Втрата такої пам'ятi тягне за собою втрату первiсного або 
райського стану (до грiхопадiння), а також смерть i в'янення Природи 
(занепад духовного життя).

Тут Грааль – одночасно i чаша, i книга. Сам же пошук релiквiї сим-
волiзує у бiльш широкому сенсi «пошук скарбу», що є iнверсiєю без-
кiнечного переслiдування, у яке втягується «проклятий мисливець». 
Тобто вiн переслiдує феноменальнi форми у їх постiйнiй грi взаємо-
переходу буття i небуття, в той час, як Грааль передбачає насамперед 
пошук мiстичного Центру – «незворушного першодвигуна» (за Арiс-
тотелем) чи «незмiнної середини» у далекосхiднiй традицiї. 

Для християн Святий Грааль уособлює християнськi уявлення 
про чеснотнiсть i порок, земну й божественну любов. Бiльше того, для 
них пошук Святого Грааля є пошуком власного «Я».

Святий Грааль вiдкривається тiльки тим, хто зумiв перебороти 
межi чуттєвого iснування, перебуваючи у станi духовної свiдомостi, що 
нагадує занурення у буддийську нiрвану. Ключ до розгадки Мiстерiй 
Грааля шукають в подiбностi священного списа до шишкоподiбної за-
лози, а також Святого Грааля – до гипофiзу, який мiстить таємничу 
Воду Життя.

Однiєю з перших лiтературних обробок легенди про Грааля, яка 
поєднала у собi свiтський рицарський iдеал з тодiшнiми релiгiйними 
уявленнями, став роман у вiршах французького письменника Крет'єна 
де Труа «Cont du Gral» (бл. 1180). Письменник стверджував, що його 
оповiдь побудована на даних, якi вiн знайшов у книзi графа Фiлiпа 
Фландрського.

У тi часи вважалося, що автору не потрiбно щось вигадувати са-
мому, iстинним вважалося те, що давали старовиннi джерела. Нiкого 
не турбувало, що правдивiсть таких оповiдей неможливо перевiрити, 
можна було спокiйнiсiнько посилатися на будь-яке джерело. Проте 
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теми для художнiх творiв необхiдно було вибирати обережно – синте-
тичне езотеричне вчення, гнозис, вище таємне знання, якому Христос 
вчив своїх учнiв, могли накликати гнiв iнквiзицiї.

Герой повiстi Крет'єна де Труа, рицар Персiваль Уельський, згадує 
таємничий «замок Грааля» i його чудесний келих. Образ Персiваля по-
будований на старовиннiй валлiйськiй сазi про богатиря Передура, в 
оповiдях про нього згадується магiчний кубок, який мав тi самi власти-
востi, що й Грааль. 

Пошуки Грааля, якi веде герой твору Крет'єна, рицар Персiваль, – 
це насамперед, шукання iстини. Вони повиннi привести людину до 
моральної довершеностi, утверджуючи в нiй почуття справедливостi, 
спiвчуття, добра. Цей твiр викликав багато наслiдувань у рiзних лiте-
ратурах, приваблюючи моральною проблематикою, розкриттям пси-
хологiї любовi, багатством мови.

Роман Крет'єна де Труа послужив основою нiмецькому поетовi 
Вольфраму фон Ешенбаху для написання нового твору. Його поема 
побудована на iндивiдуальнiй морально-фiлософськiй та естетичнiй 
концепцiї. У «Парцiфалi» Вольфрама Грааль – це чарiвний камiнь 
Lapis Еxillis, який забезпечує наїдками й напоями своїх прихильникiв, 
вiн володiє силою, що здатна омолоджувати й продовжувати життя. 
Неточна латинська назва може сприйматися i як «камiнь господа» 
(lapis herilis), i як «той, що упав з неба» (lapis ex coelis), i як «камiнь 
мудростi» (lapis elixir). Очевидно, поет свiдомо зробив цю назву не 
зовсiм чiткою, що допускає рiзнi тлумачення. У Граалi Вольфрама зли-
лися християнськi, схiднi й казковi мотиви: камiнь бiблiйного пророка 
Даниїла, фiлософський камiнь алхiмiкiв, талiсман кельтських мiфiв 
тощо. Така багатозначнiсть дозволяє поету зробити свiй чарiвний 
камiнь i символом наближення до божества, i чудесним талiсманом, 
який оберiгає людину вiд життєвих негараздiв, i запорукою мудростi 
й доброти.

Раз на рiк, у Страсну п'ятницю, з неба прилiтає голубка i залишає 
на каменi облатку. Подеколи над Граалем з'являються дивовижнi лiте-
ри, якi сповiщають волю божу: лiтери вказують iм’я, рiд, плем’я, стать 
тiєї особи, що покликана служити Граалю до кiнця. Стерти тi лiтери 
неможливо, просто з часом вони зникають, i з’являються у призначе-
ний час новi.

У творi Вольфрама говориться, що Грааль оберiгає рицарський 
орден Templaisen. З цiєї дещо перекрученої назви неважко здогада-
тися, що йдеться про знаменитий орден тамплiєрiв (фр. templiers вiд 
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temple – храм), який був створений пiсля першого хрестового походу 
1119 року в Єрусалимському королiвствi.

Герой роману, праведний рицар Галахед, здiйснивши ряд подвигiв, 
стає володарем i хранителем Святого Грааля. Вiн привозить Грааль до 
мiста Саррас, центру язичництва, населення якого перейшло у христи-
янську вiру за Йосифом Арiмарейським. Тут Галахед помирає, а пiсля 
його смертi городянам постає диво: з неба опускається рука Галахеда i 
забирає Грааль у небесну височiнь.

Подiбна iсторiя викладена у творi Томаса Мелорi «Смерть Арту-
ра», який був надрукований у 1485 роцi. Тут знаходимо доволi розло-
гий роздiл пiд назвою «Повiсть про Святий Грааль у короткому викладi 
з французької мови, яка є повiстю, що говорить про саме iстинне i саме 
священне, що є на цьому свiтi». З цiєї повiстi ми дiзнаємося, як сто 
п’ятдесят рицарiв Круглого столу, покинувши Камелот, вiдправились 
на пошуки святого Грааля. Першим до замку, де зберiгалась священна 
релiквiя, дiстався сер Ланселот: «I з тим побачив вiн, як вiдчинилися 
дверi к той покiй i звiдти потекла велика яснiсть, i вiдразу стало так 
свiтло, немов усi на свiтi факели горiли за тими дверима. Наблизився 
вiн до порогу i хотiв вже було увiйти. Але тут пролунав йому голос:

– Сер Ланселоте, стiй i не заходь, бо не ти маєш право сюди увiйти. 
I якщо ти увiйдеш, то гiрко пожалкуєш.

I вiдступив сер Ланселот, глибоко сумуючи. I подивився вiн через 
порiг i побачив там посеред покою срiблястий престол, а на ньому свя-
щенну чашу, накриту червоною парчею, i безлiч янголiв навколо, i один 
з них тримав свiчку ярого воску, а iнший – хрест i приладдя вiвтаря. А 
перед священною чашею вiн побачив блаженного старця у церковних 
шатах, котрий немовби проказує молитву. Над здiйнятими долонями 
священика привидiлися серовi Ланселоту три мужi, i того, що здавався 
з них молодшим, вони розмiстили у священика мiж долонею, вiн же 
здiйняв його високо вгору i немовби показав так всьому народовi. 

Здивувався цьому сер Ланселот, оскiльки здалося йому, що свяще-
ник пiд важкiстю тої фiгури ось-ось впаде на землю. I, не побачивши 
навколо нiкого, хто мiг би пiдтримати стаця, кинувся вiн до дверей i 
сказав:

– Милосердний отче Iсусе Христе! Не визнай за грiх менi пiдтри-
мати цього доброго чоловiка, який так потребує допомоги! – i з тим 
ступив за порiг i кинувся до срiблястого престолу, але коли вiн набли-
зився, то вiдчув на собi дихання, немов змiшане iз полум’ям, i воно вда-
рило його прямо в обличчя i жорстоко його опалило. Тiєї ж митi впав 
вiн на землю, i не було в нього сил пiднятися, як у людини, що втратила 



191

вiд потрясiння  владу над своїм тiлом i слух i зiр. I тут вiн вiдчув, як 
безлiч рук його пiдхопили i винесли геть з того покою, i залишили його 
там за дверима, на вигляд для всякого – мертвим».

Сер Ланселот виявився негiдним Святого Грааля, i релiквiя знех-
тувала ним. Бiльше поталанило його товаришам – серу Галахаду, серу 
Борсу i серу Персивалю. Сам Iсус спустився до них, щоб передати 
чашу Грааля i просити про послугу – доправити релiквiю у «духовний 
храм» у мiстi Саррасi. Там їх зустрiли недоброзичливо – мiсцевий ко-
роль, «великий тиран, що походив з язичникiв», звелiв кинути рицарiв 
до ями. Однак Святий Крааль пiдтримав благочестивих серiв доти, 
поки король не помер. Потiм за сером Галахадом прийшов Йосиф Арi-
мафейський, i вiн вiдправився на небо. Двоє рицарiв, що залишились, 
стали свiдками того, як «з небес простяглася рука, i та рука досягла 
священної чаши i пiдняла його, i унесла на небо». З тої пори, як ствер-
джує Мелорi, не було на землi людини, яка могла б сказати, що бачила 
Святий Грааль..

В усних переказах знаходження Грааля асоцiюється з абатством 
Гластонберi в Англiї i з легендами про короля Артура. Стара церква у 
Гластонберi, можливо, ще з часiв рицарiв Круглого столу, згорiла 1184 
року, на її мiсцi була збудована нова. Iснує легенда, що Йосиф Арiма-
фейський увiткнув тут у землю свiй посох, який пустив корiння i став 
чудовим терновим кущем, що квiтнув двiчi на рiк. За традицiйними 
уявленнями Грааль захований у пiдземеллi саме цього абатства.

Пiсля лiквiдацiї могутнiх єретичних органiзацiй легенди про Гра-
аль перестали привертати увагу втаємниченої публiки, вiдiйшовши в 
сферу народних переказiв. Проте тiнь релiквiї незримо витала над ба-
гатьма подiями середньовiчної Європи.

У романi Крет'єна де Труа лiнiя Грааля тiльки окреслена (поет не 
довiв свiй твiр навiть до половини, обiрвавши оповiдь про Парсiваля, 
зосередивши увагу на рицарських пригодах iншого персонажа – Гава-
на, який теж вирушає на пошуки таємничої релiквiї).

Твiр Вольфрама вiдкривається вступом, у якому викладено iсторiю 
життя батька Парцiфаля Гамурера (у Крет'єна де Труа згадки про це 
немає). Пролог виконує двi функцiї: налагодження контакту з ауди-
торiєю i роз'яснення змiсту твору. Вiдправившись на Схiд у пошуках 
пригод, оскiльки пiсля смертi батька спадщина перейшла до старшого 
брата, вiн стає на службу до багдадського калiфа. Згодом Гамурер виз-
воляє мавританську принцесу Белакану, закохується в неї й бере з нею 
шлюб. Проте неспокiйна вдача рицаря не дозволяє йому довго залиша-
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тися на одному мiсцi. Пiд покровом ночi вiн залишає країну i поверта-
ється на Захiд, не знаючи про те, що невдовзi Белакана народить сина.

У Європi вiн перемагає на рицарських турнiрах, у нього закоху-
ється королiвна Герцелойде (згодом з'ясується, що вона сестра короля 
Грааля Анфортаса). Вона одинока i наполягає, щоб вiн одружився з 
нею. Гамурер погоджується за умови, що це не позначиться на його 
свободi i вiн раз на мiсяць зможе вирушати на рицарськi турнiри.

Невдовзi надходить звiстка про смерть чоловiка. Герцелойде це 
дуже засмутило, вона вiдходить вiд суспiльних справ й оселяється у 
лiсi. Там вона народжує Парцiфаля. В кiнцi поеми Парцiфаль зустрiча-
ється зi своїм «схiдним» братом, Фейрефiцем, який опинився на За-
ходi у пошуках батька.

Мiж рицарями вiдбувається двобiй, Фейрефiц вже майже пере-
магає Парцiфаля, та впiзнавши одне одного, рицарi укладають мирну 
угоду. Фейрефiц приймає християнство i разом з Парцiфалем продов-
жує пошуки Грааля. Згодом, одружившись з Репанс, сестрою Анфор-
таса, короля Грааля, вiн повертається на Схiд (у творi це Iндiя), де стає 
могутнiм правителем.

Вступ i закiнчення розширюють географiчнi рамки твору Вольфра-
ма. Поет пiдкреслює iнтернацiональну природу рицарської культури, 
яка охоплює у його iдеальнiй уявi не лише Захiд, але i Схiд. Його «Пар-
цiфаль», таким чином, найбiльш значна спроба художнього синтезу 
свiтських i духовних елементiв куртуазної культури. Пошуки святого 
Грааля пов'язанi тут не з релiгiйною догмою, а з сильним характером 
персонажа; саме вiн забезпечує успiх у земному життi i «на небi».

Видiляючи як головну проблему «трiуве», тобто – «вiрнiсть», поет 
представляє свого героя як людину хоробру, яка мусить спочатку на-
вчитися мудростi, щоб стати гiдною свого покликання. Тобто, пошук 
святого Грааля – це, насамперед, мандри психологiчного гатунку.

Твiр базується на окремих поняттях, якi розкривають духовний 
розвиток головного персонажу й об'єднують головнi подiї. Чи не най-
важливiшим тут є так зване «цвiвел» (нiмецьке – сумнiви, вагання, 
розчарування). У потрактуваннi Вольфрама фон Ешенбаха – це рiзнi 
форми внутрiшнього розладу душi: вiд невпевненостi у думках i дiях – 
до зневiри в Бога. На цьому побудований весь духовний розвиток Пар-
цiфаля: вiд спокутування грiхiв – до усвiдомлення покликання стати 
королем Грааля.

У творi вiдсутня нав'язлива повчальнiсть, автор висмiює однознач-
нiсть i прямолiнiйнiсть. 
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Парцiфаль спочатку немовби tabula rasa, чистий аркуш паперу, на 
якому життя пише свої лiтери. Його дитинство проходить в iзоляцiї, 
поодалiк вiд суспiльства, щоб нiщо не нагадувало про його походження 
i про рицарський спосiб життя його батька. Iндивiдуальнiсть Парцiфа-
ля позначена спочатку тiльки вродженими властивостями, чистотою 
й незiпсованiстю його натури. Вiн з любов'ю спiлкується з природою, 
жалiє пiдстрелених птахiв i полює тiльки на великих звiрiв.

Матiр – єдина його вихователька – пробує розвiяти наївнi сумнi-
ви сина: вона пояснює йому, вiдповiдаючи на запитання, що таке бог, 
що – це свiтло i вiрнiсть, а диявол – це темрява i невiрнiсть. Вiдштов-
хуючись вiд слiв матерi, Парцiфаль тягнеться до свiтла, хоча вiн i не 
знає дороги, яка веде до нього. Його знайомство зi свiтом вiдбувається 
у два етапи: спочатку вiн зустрiчає у лiсi рицарiв у блискучих латах, на 
розкiшних конях i сприймає їх за справжнiх богiв. Вiд незнайомцiв вiн 
довiдується про iснування замку короля Артура, де юнi рицарi отри-
мують посвячення. Парцiфаль швидко перебирає зовнiшнi атрибути 
рицарства, хоча й не знає, що за змiст прихований за ними.

Вирушаючи у свiт в одежi блазня (матiр свiдомо одягла його у таке 
вбрання, сподiваючись, що сина висмiють люди i вiн невдовзi повер-
неться додому), Парцiфаль такий наївний, що його можна сприйняти 
за блаженного, вiн ще не вiдає анi зла, анi пiдлоти, вiн щиро заступаєть-
ся за знедолених i пригнiчених.

Манера оповiдi Вольфрама фон Ешенбаха спорiднена з технiкою 
поступового розкриття, її порiвнюють з сучасним кримiнальним рома-
ном, оскiльки певнi процеси пояснюються значно пiзнiше, в ходi роз-
витку сюжету i висвiтлюються з рiзних бокiв. 

Пiд час однiєї «авантюри» Парцiфаль потрапляє до замку Анфор-
таса на горi Мунсальвеш (гора Порятунку), де зберiгається священна 
релiквiя Грааль. Тут у рицарську казку вплiтається схiдний мотив, 
мiстика раннього середньовiччя. У замку Анфортаса все незрозумiле, 
сповнене таємничостi, включаючи й дивну хворобу господаря. Згiдно 
з легендою, людина, якщо вона навiть серйозно хвора, не може помер-
ти, якщо вона володiла чашею впродовж восьми днiв. Парцiфалю дуже 
кортить розпитати Анфортаса про причини його страждань, але вiн 
боїться виявитися «некуртуазним» зi своїми розпитуваннями i тому 
делiкатно приховує свою допитливiсть; хоча його запитання було б 
дуже доречним, Анфортас чекав його, воно могло б звiльнити його вiд 
недуги.

Парцiфаль, який не ризикнув задати запитання Анфортасу, на яке 
той сподiвався, недостойний звання справжнього рицаря, – заявляє 
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вiстунка Кундрi, виражаючи волю замку Мунсальвеш. Сенс цiєї ситу-
ацiї не одразу доходить до свiдомостi Парцiфаля. Вiн сприймає її так, 
нiби це бог карає його за вчинок, скоєний ним ненавмисне, хоча вiн 
вiрно служив Всевишньому; його гнiвить те, що бог не застерiг його вiд 
помилок. Парцiфаль вiдповiдає на звинувачення пристрасним бунтом 
проти несправедливостi, вчиненої буцiмто богом. Вiн пiддає сумнiву 
мудрiсть i доброту Всевишнього. В центрi уваги опиняється релiгiйна 
тематика. Те, що Парцiфаль не наважився задати запитання у замку 
Грааля, сприймається як грiх.

Грiшний Парцiфаль мусить спочатку пройти шлях спокути, шлях 
внутрiшнього переродження. Вiдвiдини схимника Треврiцента стають 
вирiшальною зупинкою на його шляху до Грааля. Мудрий Треврiцент 
розвiює сумнiви Парцiфаля. Вiн розкриває йому природу грiховнос-
тi. Перший його грiх – смерть матерi, яку пiдкосила розлука з сином. 
Другий грiх – це вбивство Червоного Рицаря, родича Iтера. Грiхи Пар-
цiфаля скоєнi неусвiдомлено, тому Вольфрама хвилює не проблема 
персональної вiдповiдальностi, а загальнолюдський аспект грiха. Вод-
ночас письменник прагне з'ясувати як спiввiдносяться свiтсько-при-
дворнi уявлення про цiнностi з основними засадами християнства.

На думку Вольфрама, найголовнiша мета людини – це спокута 
грiхiв й отримання прощення вiд бога, здобуття суспiльного визнання. 
I не випадково саме Треврiцент, який обрав iндивiдуальний шлях до 
осягнення iстини, вiдновлює вiру, порушену душевну рiвновагу i спо-
кiй Парцiфаля. Це вiн вiдкриває юнаковi таємницю братства святого 
Грааля, де утверджуються новi правила спiвжиття, якi нагадують ор-
денський статут.

Послухавшись порад Треврiцента, Парцiфаль знову шукає дорогу 
на Мунсальвеш, вiн визволяє Анфортаса вiд недуги, успадковує його 
трон, забирає до себе дружину Кондвiрамуру та двох синiв. Отримує 
визнання Парцiфаль i вiд рицарiв Круглого столу. Так завершує вiн 
свiй шлях, осягнувши велику iстину. Вiдправившись на її пошуки не-
отесаним парубком, збагачений життєвим досвiдом, помудрiшавши, 
вiн стає праведником, переборовши егоїзм, надмiрну погорду, егоїзм i 
станову зверхнiсть рицаря.

Досягненню такої мети сприяє «вертикальна» побудова твору, 
яка обумовлена розвитком дiї немовби на трьох рiвнях: землi, царства 
небесного i пекла. Тобто час у романi Вольфрама фон Ешенбаха нео-
днорiдний. Час свiтської лiнiї сюжету – лiнiйний, куртуазного роману 
i мiфу – циклiчний, оскiльки вiн передбачає певний рух по колу (по-
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новлення). Самi ж пошуки святого Грааля пов'язанi з уявленням про 
«вертикальний час».

Двiр короля Артура – не єдиний центр у творi, до нього додається 
братство Грааля iз замком Мунсальвеш. Обидва об'єднання – форми 
придворного суспiльства; спiльними для них є зовнiшiй матерiальний 
блиск, норми придворної поведiнки i моральний кодекс рицарства.

Проте у рицарiв Круглого столу немає чiтких етичних цiлей, Кру-
глий стiл виступає тiльки вiнцем вiйськових подвигiв, тiєю нагородою, 
якої прагнув кожен рицар; сам же вiн нiщо, його не потрiбно було шу-
кати, сам вiн позбавлений якихось чудесних властивостей.

Найсуттєвiша вiдмiннiсть мiж ними полягає у тому, що братство 
Грааля не пiдпорядковане анi свiтськiй, анi церковнiй владi. Воно має 
цiлком осяжнi етичнi й практичнi цiлi. Братство не тiльки оберiгає чу-
десну релiквiю, яка володiє багатьма дивовижними властивостями, але 
й культивує певнi моральнi iдеали. 

Служiння Граалю – це дотримання вимог високої моральностi, а 
оберiгання Грааля – збереження й поширення чистоти й творчої сили 
своїх моральних принципiв. 

Отже, шлях до Грааля веде через синтез свiтського i духовного. 
Цей синтез, однак, породжує вагання, внутрiшню боротьбу, страждан-
ня: до моральної довершеностi можна дiйти тiльки через випробову-
вання добра i зла, через переосмислення людського досвiду, iснуючих 
норм й уявлень. Лише так, рацiональним шляхом, можна досягти по-
ставленої мети, стати гiдним служителем Грааля. Таким чином, вiр-
нiсть у розумiннi Вольфрама фон Ешенбаха – це, насамперед, вiрнiсть 
у людських стосунках (незрадлива любов героя до Кондвiрамури), вiд-
стоювання справедливостi, вiрнiсть обраному iдеалу. Гуманiзм, праг-
нення до моральної довершеностi, вiрнiсть, стiйкiсть – усi цi моральнi 
категорiї, якi розкривають iдейний змiст «Парцiфаля», пройнятi щи-
рим релiгiйним почуттям, адже Грааль теж має небесне походження. 
I тут розкривається своєрiднiсть трактування Вольфрамом релiквiї 
Грааля, яка з скатертини-самобранки у Крет'єна де Труа, перетво-
рюється в кiнцеву мету i смисл людського життя, набуваючи глибо-
козначного символу моральної довершеностi й усвiдомлення щастя.

Багатоманiтнiсть проблематики «Парцiфаля» не можна звести до 
одного «знаменника» (релiгiйного). Головною темою у творi можна 
вважати нерозумiння рицарським свiтом «божих заповiдей», дефi-
цит любовi. Внаслiдок цього особиста вина Парцiфаля постає анало-
гом вини його рицарського оточення. Рицарство не знає нi любовi, нi 
бога – стверджує Вольфрам своїм твором. Таким чином, релiгiйний 
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змiст поеми є природною противагою бездуховностi рицарського се-
редовища.

Завдяки тому, що фiлософський iдеалiстичний змiст у романi не 
зводиться до декларативних абстракцiй, а розкривається у поворотах 
дiї, через яскравi епiзоди, завдяки вдалому стилю, коли деталi не засту-
пають головну думку, реальна дiйснiсть постає у нерозривнiй єдностi 
рiзнопланових моментiв. Виходячи зi складної еволюцiї образу Пар-
цiфаля, розумiння релiквiї Грааля, твiр нiмецького письменника слiд 
розглядати не тiльки в контекстi середньовiччя, мiсце його дiї – увесь 
свiт, а мандри рицарiв – алегорiя земного життя, у якому кожна люди-
на немовби мандрує вiд народження до смертi. 

4. Романи вiзантiйського циклу
Романи вiзантiйського циклу – це досить значна група творiв, у 

сюжетнiй структурi яких багато спiльного з пiзньогрецьким романом 
«злиднiв». У романах цього типу майже вiдсутнє надприродне. На 
перший план висувається мiнливiсть людської долi, в подоланнi якої 
головна роль належить не рицарськiй доблестi та вправностi, а терпiн-
ню, наполегливостi, а iнколи – й хитростi. Для романiв цього циклу 
властивi насиченiсть побутовими подробицями i простота викладу. 
Найбiльш характерними для даного жанру є твори, якi одержали назву 
«iдилiчних» романiв. Вони створювались за такою сюжетною схемою: 
нiжна прихильнiсть з дитинства, що переросла у кохання, соцiальна 
нерiвнiсть (або рiзне вiросповiдання), насильне розлучення закоха-
них,пошуки один одного,зустрiч i щасливе поєднання (шлюб). Причо-
му всi незгоди не змiнюють героїв нi зовнiшньо, нi духовно. 

Класичним зразком такого жанру є французький анонiмний роман 
«Флуар i Бланшефлор» (близько 1170 p.), винятково популярний у 
середнi вiки. Це розповiдь про кохання двох юних сердець – сарацин-
ського принца Флуара i дочки полоненої християнки Бланшефлор. 
Початок роману забарвлений iдилiчними тонами: юна любов не знає 
тривог i сумнiвiв, це – нiжнiсть i радiсть тiльки що пробудженого по-
чуття. Народилися вони обоє в один день, разом бавилися, вчилися, за-
ймалися музикою, їхня дитяча дружба поступово переросла у кохання, 
чому сприяло не лише постiйне спiлкування, а й прекрасна природа 
благодатного Середземномор’я. На перешкодi закоханим стає батько 
Флуара, який вважає, що син повинен вибрати наречену зi свого кола, 
i вiдправляє його у заморську школу, а дiвчину продає заїжджим куп-
цям. Флуар, життя якого стало безрадiсним, вирушає на пошуки коха-
ної. У романi немає описiв рицарських подвигiв (хоч принц готовий на 
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будь-якi випробування), основна увага придiляється описам морських 
мандрiв, рiзних країн i мiст, особливо побутової сторони життя i рiзних 
забавних пригод. Душевна чистота i благороднiсть юнака повсюди ви-
кликають замилування людей i бажання допомогти йому якнайшвид-
ше знайти свою подругу. Нарештi принц знаходить її у Вавилонi, де 
мiсцевий емiр заточив юну красуню в недоступнiй вежi. Задобривши 
вартового подарунками, Флуар проникає в кiмнату коханої в кошику з 
трояндами i лiлiями. Але їх таємна радiсть недовговiчна: емiр захопив 
їх зненацька. Юне подружжя чекає кара. Але навiть загроза смертель-
ної кари не приглушує їх нiжної прихильностi, кожен з них бере про-
вину на себе i хоче вмерти першим, щоб продовжити життя другого. 
Роман закiнчується щасливим шлюбом. Географiя роману, iнтерес до 
екзотики свiдчать про те, що створювався вiн не без впливу контактiв 
з Близьким Сходом та арабською культурою. 

Яскравим взiрцем «iдилiчного» роману є також пiсня-казка «Окас-
сен i Нiколет», яка виникла на початку XIII ст. в Пiкардiї (Пiвнiч-
но-Захiдна Францiя). Це також розповiдь про закоханих, якi зумiли 
подолати всi перешкоди на шляху до щастя. Героїв роздiляє соцiаль-
не становище i вiра: Окассен графський син, Нiколет – сарацинська 
полонянка. Батько юнака добивається, щоб опiкун Нiколет замкнув 
її у вежi, а сина кидає в пiдземелля замку. Закоханi змушенi втiкати, 
однак на їх шляху виявилось стiльки перешкод, що тiльки через кiль-
ка рокiв доля з’єднала їх у щасливому шлюбi. Окассен дiє всупереч 
правилам рицарського станового кодексу. Вiн – смiлива людина, але 
байдужий до рицарської слави i подвигiв. Батько насилу вмовляє його 
взяти участь у феодальнiй вiйнi, щоб захистити власнi володiння. Ця 
дивна для феодала поведiнка (та й деякi iншi факти) дає привiд вважа-
ти цю повiсть пародiєю на феодально-рицарськi закони та звичаї. Але 
головною темою твору є кохання. Це свiтлий гiмн взаємнiй любовi та 
вiрностi. Це – ясний свiт почуттiв, трепетних, нiжних, непоборних. Ось 
чому героїв так приваблює казкова країна Торлор, де немає кривавої 
феодальної ворожнечi i закоханi можуть беззастережно вiддаватися 
радостям i насолодам. У романi прославляється все прекрасне, свiтле, 
розумне. Окассен насмiшкувато ставиться до релiгiйних догм. Вiн не 
хоче потрапити в рай, тому що туди пiдуть попи, нещасливi, хворi, зли-
дарi. Вiн згоден на пекло, тiльки б поруч з ним була його вiрна подруга 
Нiколет. Тим бiльше, що в пекло вiдсилають учених, доблесних воїнiв, 
нiжних благородних дам, жонглерiв. Автор з зацiкавленням змальовує 
сцени буденного життя, спiвчутливо ставиться до злиденного життя 
народу. Любовнi переживання героя порiвняно з бiдою пастуха (йому 
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грозить тюрма за пропажу панського вола) розцiнюються автором як 
панська примха. Роман приваблює надзвичайною свiжiстю, легкою 
усмiшкою, тонким сприйняттям природи, яка завжди спiвзвучна на-
строям героїв. Особливим лiризмом вiдзначена розповiдь про Нiко-
лет. Розумна i рiшуча, вона «настiльки прекрасна, така, юна, свiтла, 
сонцесяйна», що пастухи в лiсi вiдмовляються сприймати її як земну 
iстоту, для них вона – фея. Сама її юна чарiвнiсть може вилiкувати вiд 
застарiлої недуги. Чергування прози та вiршiв), а також елементи де-
мократичного свiтосприйняття дають пiдстави припускати, що повiсть 
«Окассен i Нiколет» виникла в жонглерському середовищ. 

З розкладом середньовiчного рицарства занепадає i рицарський 
куртуазний роман. Спробу його вiдродити здiйснив у ХV ст. анг лiй-
ський дворянин Томас Мелорi, автор видатної (вже згадуваної) па-
м’ят ки англiйської лiтератури – роману «Смерть Артура». Сюжет 
роману, запозичений з кельтського епосу, мiстить вiдлуння реальних 
подiй, середньовiчних уявлень та вiрувань. У центрi оповiдi – леген-
дарний король Артур, iмператор Британiї, Галiї, Нiмеччини та Данiї, 
i його дружина – благороднi рицарi Круглого столу. Томаса Мелорi 
називали в Англiї «Геродотом легенд». Його версiя про пригоди та по-
двиги короля Артура – найулюбленiша в усьому циклi.

Висновки. Куртуазна лiтература – важливий етап у розвитку єв-
ропейської лiтератури. Вона збагатила її новими iдеями, жанрами, 
художнiми засобами, сприяла формуванню реалiстичного методу. 
Куртуазна лiрика i роман, для яких властивi гуманiстичнi тенденцiї, 
проповiдь поваги до жiнки, до природних людських почуттiв, мають 
певне виховне значення. Зокрема, «...середньовiчний роман передав 
наступним епохам високе уявлення про людський обов’язок, про честь 
i благородство, про безкорисливiсть i подвижництво, про доброту i 
спiвчуття... уявлення про те, що потiм почало називатися важко ви-
значеним, але всiм зрозумiлим словом «рицарскiсть» (Средневековый 
роман и повесть / Вступит. статья и приложение А. Д. Михайлова. М. : 
Худож. литература, 1974. С. 27).

Рицарська лiтература вiдiграла свою роль у пiдготовцi гуманiстич-
ної iдеологiї та мистецтва доби Вiдродження.
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