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У статті розглянуто рефлексію танатологічних мотивів у малій прозі австрійського
письменника-імпресіоніста Артура Шніцлера. Прослідковано вплив модерністських
літературних течій та декадансу на творчість письменника, досліджено формування та
розвиток образу «смерті» з огляду на особливості літературної доби автора.
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Хіба порядна людина може
в години насолоди життям думати
про щось інше, аніж про смерть?
Артур Шніцлер1
Мотив смерті на сьогодні є особливо актуальним у контексті як історії культури,
так і традиції літератури постмодерну. Досі літературознавці продовжують
дослідження образу смерті, проводять його історично-порівняльний аналіз у різних
історичних площинах різних культур і народів. Оскільки тема смерті стала однією з
провідних у мистецтві модернізму, вона не втратила своєї актуальності в добу
постмодернізму. Дослідженням танатологічної тематики займалися Ф. Арьєс,
Р.Л. Красильников, Ю.М. Лотман, М.М. Бахтін, Т.В. Мордовцева, Ж. Рюс та ін.
У рамках вітчизняних літературознавчих студій творчість А. Шніцлера
досліджувалася здебільшого фрагментарно, так само, як і література Віденського
модерну. Чільне місце займає сьогодні дослідження його творчої спадщини в
контексті австрійської літератури загалом і в царині модерністської літературної
традиції, в тому числі імпресіоністської та символістської. Мотив смерті, який
розвиває Шніцлер у своїх творах, спонукає до віднайдення та заповнення
дослідницьких лакун на теренах сучасного літературознавства. У статтях та наукових
працях танатологічна образність творчості Шніцлера фрагментарно висвітлювалася
такими дослідниками, як І.П. Мегела, Л.Д. Троцький, Д.Є. Капінус, Г. Кнорр.
Прослідкувати вплив літературної доби на особливості формування та розвиток
образу смерті в новелістиці Артура Шніцлера - основна мета цієї статті. Об’єктом
дослідження є ряд танатологічних мотивів (смерть, самогубство тощо) у літературі
модернізму. Предметом дослідження є образ смерті у малій прозі австрійського
письменника-імпресіоніста Артура Шніцлера.
Відповідно до мети були визначені такі завдання: дослідити літературне тло
творчості письменника; визначити значення танатологічних образів для літератури
доби модернізму; прослідкувати особливості формування мотиву смерті у новелах
автора; обґрунтувати інтегрованість теми смерті, розвинутої письменником, у
модерністську літературну традицію.
Модерн і декаданс: смерть у дзеркалі літературної традиції
Наприкінці ХІХ століття виникли передумови для створення нового мистецтва
для нового суспільства, відбулися формування неміметичних художніх систем,
домінування в них декадентських настроїв, які започаткували панування ери
модернізму. У цей час і впродовж усього ХХ століття тема смерті була провідною в
Оригінальна цитата: «Welcher anständige Mensch denkt in irgend einer guten Stunden seines
Lebens überhaupt an etwas anderes als an seinen Tod?» Arthur Schnitzler.
1

Філологічні трактати. – Том 3, №1 ‘2011

49

літературі та мистецтві. Це пояснюється перш за все світоглядом цієї доби,
культурною свідомістю і апокаліптичними умонастроями, які згустилися до такої
щільної концентрації, що вибухнули в ХХ столітті потоком декадентських
мистецьких течій, які об’єдналися під назвою модернізму.
«Різні методи модернізму сформулювались внаслідок поступового заглиблення у
внутрішній світ людини…Символізм відкрив конфліктний характер зв’язку духовної
і фізіологічної сутностей людини; імпресіонізм зробив об’єктом дослідження тонкі
емоційні нюанси, ледь вловимі…порухи душі; експресіонізм відкрив нові обшири
підсвідомості…сюрреалізм
зробив
об’єктом
зображення
ірраціональність
внутрішнього світу, міфологічне світовідчуття» [13, с. 9]. Усі ці течії дають змогу
зазирнути в душу сучасної людини, дослідити її глибину, зрозуміти складність,
виявити ґанджі. При цьому вони всі без винятку спираються на ніцшеанську
нігілістичну філософію та здобутки психоаналізу. Ніцше перший заговорив про
«втрату смислу, знецінення або руйнацію цінностей та ідеалів, на яких було
споруджено нашу західну цивілізацію» [14]. Під впливом його нігілізму вся модерна
література зазнала контроверсивних метаморфоз з ідеєю про те, що «вихідний пункт
усіх модерністських конструкцій – абсурд, переконання в тому, що бог полишив
гріховну землю, а з ним зникла й об’єктивна істина, доцільність та сенс людської
історії» [7, с. 243].
«Європа - це досвід багатьох віків. Це не та Європа, що її Шпенглер оголосив «на
закаті», не та, що гниє, до якої вся наша ненависть. Це - Європа грандіозної
цивілізації, Європа - Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона…» 2. Так писав Микола
Хвильовий про європейський мистецький досвід, акцентуючи увагу на тому, що
гетівсько-байронівська доба вже пройшла, залишивши Європу на поталу новим
радикальним думкам і новим філософіям. Модернізм як філософсько-мистецьке
явище ХХ століття охоплює цілий ряд напрямів та течій, одним із перших напрямів
за часом виникнення серед них є декаданс.
Уперше термін «декаданс» (з французької – «занепад») було вжито у 80-х роках
ХІХ століття в одному з французьких тижневиків, і невдовзі милозвучне
найменування «декадент» стало широко вживаним. М. Горький у статті «Поль
Верлен і декаденти» писав про декадентський напрям, витоки якого йдуть від
буржуазного суспільства, що невпинно розкладається. Таким чином, російський
письменник зауважив, що декаданс несе в собі переоцінку суспільних явищ,
породжену кризою соціально-історичних формацій і зламом у світогляді [9, с. 27].
Декадентський напрям пропонує свою власну систему, яку вибудовує на руїнах
реалізму. Він не розвиває далі попередніх традицій, не переглядає їх, не оскаржує,
але цілком їх відмітає. «Усі наслідувальні форми відкинути, всі оригінальні форми
прославити» [9, с. 27].
Ламаючи мистецькі стереотипи своїх попередників, декаданс породив трагічну
ситуацію абсолютно нового типу, зображену з новою силою у мистецтві
письменниками порубіжжя. Митці-декаденти розробили власну естетичну систему, в
якій відобразилися риси людини, витвореної в умовах прийдешньої доби, причому
людина зломленої волі, пригніченої натури і трагічної вдачі. Живе ця нова
надломлена людина в час, який «видається їй форменим кінцем світу, «вінцем»
негативної еволюції, глухим кутом, в який, як і слід було очікувати, зайшло людство»
[9, с. 29]. Вона безсила у протистоянні з цим фатумом, і розуміння того, що
суспільству не оминути апокаліптичної розв’язки, вводить її у стан фрустрації. Якщо
літературний твір декадентського напрямку є вираженням кризи, розрухи та розпаду,
то його літературний герой є носієм відчаю, відчуття безвиході і ледь усвідомленого
бажання побороти це все, або принаймні втекти від цього [10, с. 198-199]. У такій
атмосфері пригніченості зринає добре відома, хоча й видозмінена з часом постать –
«постать» смерті, яка немов вартовий супроводжує свого героя сторінками
2
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модерністських творів. Таким чином, спекулюючи на душевному зламі особистості,
літературний досвід доби модернізму активно використовує танатологічні мотиви й
есхатологізує їх, надає їм особливого естетичного забарвлення. І першими на цьому
шляху модерної естетизації мотивів смерті були символісти.
«Символічні твори – це пісні хворої душі, - пише А.В. Луначарський. - В них
зображені «різноманітні форми розпусти, важкі та химерні настрої… падло, що
розкладається, зустрічний хворий, жебрак…» [10, с. 199], вони наскрізь просякнуті
танатологічною тематикою, і смерть у них постає «оголеною», без жодних прикрас.
«Ось посередині самого танцю смерті / В червону вись один скелет зробив стрибок, /
Неначе здиблений лошак, і, розпростертий, / Все ж відчуваючи на шиї мотузок»3.
Мотив смерті стає одним із провідних для багатьох письменників-символістів, вони
раз по раз звертаються до нього, розгортаючи сюжетні лінії навколо образу Танатосу.
«Смерть... давній капітан. Пора! Напнім вітрило / Цей край докучив нам. О смерте!
смерте!»4, - закликав Шарль Бодлер, один із засновників символізму та «предтеча»
декадансу (за М. Бахтіним). У своїй поезії поет естетизує смерть, зображуючи
жорстокість та невблаганність людського фатуму.
Символістське та імпресіоністичне тло творчості Артура Шніцлера
Наприкінці XIX на початку XX століття в австрійську літературу влилося нове
явище - «віденський модерн», яке охопило в своїй суті основні моменти
декадентської літературної традиції. Віденський модерн об’єднав у собі декілька
мистецьких течій, у першу чергу імпресіонізм, неоромантизм та символізм,
позначивши їх відмінними особливостями віденської культури, «сповненої
легковажності й меланхолійного смутку» [12, с. 27]. Така література прагнула до
«передачі найтонших нюансів духовного життя, миттєвого сприйняття зовнішнього
світу, емоційно забарвленої символіки…»[12, с. 4], і яскравим представником такої
літератури став Артур Шніцлер, «проза якого розвивалась шляхом більш аморфних
утворень психології «кінця століття» [6, с. 166].
Творчість Артура Шніцлера можна умовно розділити на декілька періодів,
залежно від того, під впливом яких літературних стилів перебував письменник.
Наприклад, рання творчість позначилася символістським спрямуванням, у ній ще
відсутня гострота трагічності та філософська акцентованість. На зламі століть
Шніцлер потрапив під вплив імпресіонізму, в його творах почали превалювати
душевний аналіз героїв, зображення їх психологічних проблем, духовних страждань
[12, с. 9]. Однак не можна проводити чітке розмежування між умовно
«імпресіоністичною» та «символічною» творчістю письменника, адже вона є в його
літературних здобутках конгломератом символізму й імпресіонізму, часто навіть з
вкрапленнями декадентських тенденцій. «Його мистецтво являє собою складну
еволюціє різних стилів: імпресіонізму, модерну, поетики декадансу, реалізму. Воно
споглядальне, саморефлекторне…»[11, с. 146].
Як зауважив Л.Г. Андрєєв, «…якщо імпресіонізм підштовхував Шніцлера
зображувати моменти життя, то його декадентські умонастрої змушували вибирати з
них моменти смерті…» [6, с. 169]. І справді, тема смерті зринає у творчості
письменника – як у його драматичних творах, так і у малій прозі. Навколо Танатоса
Шніцлер вибудовує власний світ, що перебуває «у стані постійного руху, який цей
світ спростовує» [6, с. 167]. Він будується на аналізі внутрішніх порухів персонажів,
нерідко самого процесу їх душевних переживань, їх ходу мислення тощо. Шніцлера
хвилюють не соціальні проблеми, але він спостерігає за психічним життям, за
душевним станом своїх героїв, він із особливим задоволенням розкриває їх приховані
бажання, поривання душі і волі, змальовуючи при цьому тонку гру Ероса і Танатоса
[8, с. 350]. Будучи лікарем за фахом і прихильником фройдівського психоаналізу,
3
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Шніцлер показав у своїй творчості глибинні знання психології в першу чергу на рівні
підсвідомого людини. Тим не менше, заглиблюючись у підсвідоме, автор акцентував
увагу більше на афективних процесах, а не на інтелектуальних, його більшою мірою
цікавило неусвідомлене душевне життя, аніж усвідомлене. «Література має бути
«нервовою до кінчиків пальців», - таку цитату Бара наводить І.П. Мегела, і вона
якнайкраще характеризує ту літературну напругу, яку вдається створювати
австрійському письменникові [12, с. 10].
Більшість творів Шніцлера яскраво ілюструють популярну особливо на зламі
ХІХ-ХХ століття тему Ероса і Танатоса – «смерті як антипода й вічного супутника
кохання, як підвалин людського існування, протиборством між якими позначене все
наше життя» [12, с. 23]. Шніцлер прийшов до абсолютизації еротичних і
танатологічних початків людської душі, поширюючи теорію психоаналізу на свої
твори [5, с. 74]. Яким постає образ смерті у малій прозі автора, детально на
прикладах творів розглянемо в наступному розділі.
Мотив Танатоса в малій прозі Шніцлера
«Життя забезпечує мистецтво безсмертним мотивом смерті, а мистецтво, в свою
чергу, здатне повернути життю борг – повернути йому смерть» [6, с.169]. Причини
особливого інтересу Артура Шніцлера до теми смерті дослідники його творчості
вбачають не лише у світоглядних настроях тогочасної доби, але й у тому, що
письменнику довелося пережити ряд смертей близьких йому людей: це і смерть
батька, і смерть близької подруги Ольги Вайсніц, і мертвонароджений син Шніцлера,
і самогубство його доньки [3, с. 95-96]. Жодних сумнів, що пережите знайшло своє
відображення у творчості письменника. Шніцлеру довелося споглядати смерть поряд,
він бачив її зовсім близько від себе, тому не дивно, що мотив смерті настільки тонко
з психологічної точки зору описаний ним у кожному окремому творі. Однак, як
зауважив Бауман, для австрійського письменника більш важливим є сам «випадок
смерті», його роль, його символізм, а не трагічність окремо взятої людини [1, с. 29].
У цьому й полягає провідна особливість танатологічного мотиву Шніцлера.
Смерть настільки часто зустрічається у творах автора, що, незважаючи на свою
страхітливу суть, стає у розмаїтті своїх проявів звичною для читача. Ганна Сівкова,
аналізуючи танатологічні мотиви творчості Едгара По, розглядає смерть у двох
геометричних площинах: смерть-пряма та смерть-зигзаг. Очевідно що у творах
Артура Шніцлера образ смерті теж можна розділити на такі дві форми. У цілому,
мова йде про «способи проникнення смерті у простір життя» [15], її реалізації на
літературній площині. Головним чином, смерть-пряма – це несподівана поява образу
Танатоса, смерть-зигзаг – постійне відчуття присутності смерті та очікування
моменту її приходу [15].
Отже, смерть-пряма з’являється у площині життя несподівано, порушуючи
звичний ритм останнього. Такі твори Шніцлера, як «Траумновеле» чи «Бенефіс»
яскраво репрезентують образ смерті-прямої, який блискавично зринає у ході сюжету
і немов кинджал пронизує його. Так, самогубство актора Роланда у творі «Бенефіс» є
раптовим поворотом сюжету. Смерть постає зненацька, адже упродовж розгортання
дії повісті важко було зрозуміти, до чого приведуть її перипетії: чи то Роланд
зважиться на помсту за нанесені йому образи колег, чи то він і надалі терпітиме все
як належне. Але актор обрав інший шлях – не витримавши ганьби і принизливого
ставлення своїх колег, покінчив життя самогубством. «Він повісився, - простогнав
швейцар, - …повісився» [17, с. 45]. Смерть героя яскраво репрезентує жорстокість
людей та світу, вона показує те, до чого може призвести невинний, на перший
погляд, жарт колег-акторів, для яких цькування невдахи Роланда було розвагою
номер один. Але тепер, коли він мертвий, його смерть свідчить про порочність цього
світу. «Смерть не просто забрала з собою людину, вона зняла завісу зі світу, в якому
розігрувався спектакль, де персонажі жили одними лише мареннями» [6, с. 169].
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Отже, можна сказати, що самогубство Роланда «розвінчало» цей світ, адже
принаймні одна людина – Бландіні - зробила висновки з такого жорстокого уроку.
У «Траумновеле» образ смерті зображений Шніцлером доволі еротизовано – у
вигляді загадкової панянки, яка ціною свого життя врятувала Фрідоліна від
неминучого покарання за самовільне проникнення на бал обраних. Цей бал
зображений автором символічно – він являє собою так званий танок смерті, як нарік
його Бауман. Маски, оголені тіла, таємничість, небезпека, навіть у музики, що грає на
цьому балу, зав’язані очі – йому недозволено дивитися на дійство для обраних [1,
с. 15-16]. Так само, як і не дозволено Фрідолінові. Але головного героя ваблять
такого роду забавки і він іде на поклик небезпеки, напевне, він відчував, що таке
зухвальство з його сторони могло закінчитися для нього фатально, і воно б
закінчилося, якби не загадкова панянка у вуалі, що згодилася пожертвувати своїм
життям за Фрідоліна. «Відпустіть його, - промовила черниця. – Я готова викупити
його» [17, с. 144], – такі слова промовила вона, і була знайдена наступного ранку
мертвою. «У найфешенебельнішому готелі міста сьогодні вранці отруїлася пані…
Надзвичайно гарної вроди жінка» [17, с. 165]. Це повідомлення про раптову смерть
жінки, яка віддала своє життя за Фрідоліна, не викликало в останнього якихось
особливо бурливих емоцій, адже він, будучи лікарем, звик постійно бачити смерть.
«Тієї ночі, що настала після смерті його матері, він теж спав, спав глибоко, без
сновидінь. Він засне і зараз» [17, с. 154]. Але тим не менше, раптова смерть
загадкової панни вельми вплинула на життя Фрідоліна. Вона блискавично зринула в
його житті, однак так само блискавично з нього й зникла, немовби давши
Фрідолінові можливість почати все спочатку – налагодити відносини з Альбертіною,
знову стати вірним чоловіком та люблячим батьком. У цьому випадку смерть стала
початком, відправною точкою чогось нового, яка зірвала завісу марень і пробудила
героїв від їх сновидінь.
Смерть-зигзаг, на відміну від образу смерті-прямої, зустрічається у переважній
більшості малої прози Шніцлера. У найбільшій своїй концентрації вона зосереджена
в новелі з показовою назвою «Смерть». Молодий письменний Фелікс хворіє на
невиліковну хворобу, йому залишився рік. Смерть вже стоїть перед його очима, адже
строк Фелікса визначений, а решта днів злічена до кінця. Вся новела пронизана
страхом перед смертю, небажанням розлучатися з цим життям і коханою Марією.
«Яке тонке павутиння умовиводів плете розум, аби обплутати нею шаленіючий
інстинкт життя, - писав Л.Д. Троцький. - Життя, воно таке знадливе, воно протікає в
своїх моментах творчого поступу та банальних дрібниць, але свідомість увесь час
живе подвійним життям, дослуховуючись до все ближчої мелодії смерті» [16]. «Вони
були на вулиці. Навколо них снували люди, вони сміялися, і розмовляли, і жили, і не
думали про смерть». Але Фелікс не може не думати про смерть. Її образ день у день
відвідує його, тим паче, що Марія наполегливо хоче померти разом зі своїм коханим.
Шніцлер зображує тут психічний феномен бажання померти в один день, щоб не
розлучатися з рідною людиною. Але як тільки помирає Фелікс, цей феномен немов
вивітрюється – і у Марії перемагає жага до життя, здоровий потяг до земного
існування [2, с. 67]. П. Стрелка писав, що цією новелою австрійський письменник
створив «анти-Трістана», показавши в його образі не ту любов, яка знаходить втіху у
смерті з коханими, а ту, яка лине до життя, навіть після смерті перших [4, с. 33].
Протилежна ситуація описана Шніцлером в оповіданні «Вбивця». Молодий
чоловік Альфред хоче укласти перспективний шлюб із Аделею. Однак йому на
перешкоді стає прив’язаність до його коханки Елізи, яка виявилася смертельно
хворою. Альфред за домовленістю з Аделею про певний час розлуки задля перевірки
їхніх почуттів відправляється у світову подорож, що тривала рік, прихопивши про
всяк випадок помираючу коханку. Ситуація дуже нагадує сюжет новели «Смерть»:
один із коханців стоїть на межі життя та смерті, і його час уже злічено. Але на
відміну від попереднього твору в оповіданні «Вбивця» гранична межа смерті не є
трагічною для головного героя, але, навпаки, він намагається якнайшвидше
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наблизити її, аби скоріше позбутися такого клопоту, як Еліза. Переслідуючи
меркантильні цілі, Альфред зважується на підступне вбивство люблячої його
людини. «І, здригаючись у душі від усвідомлення гріховності своїх помислів і надій,
він вже переконував себе, що здійснення їх обернеться благом і звільненням від
сум’яття почуттів не тільки для нього самого» [17, с. 17]. З одного боку, твір
наповнений розлитим ефіром неминучої смерті, а з іншого – її штучним
форсуванням, причому форсуванням з боку найближчої людини. Тут смерть не є
кінцевим етапом розповіді, але, навпаки, його кульмінацією, яка створює в
оповіданні переломний момент. І цей злам показано на прикладі психологічного
стану Альфреда до смерті Елізи, та після. У першому випадку, до смерті Елізи,
Альфред показаний як знервована людина, яка розривається між двох вогнів, яку раз
по раз нуртують жахливі думки про вбивство. А от після смерті Елізи молодий
чоловік постає врівноваженою, спокійною людиною, яка немов би позбулася
непотрібного тягаря. «Так, людина,…яка з жахливим розрахунком приготувала
смертний трунок, людина, яка замислила відправити свою коханку до
прабатьків,…ніяк не ототожнювалась у його свідомості з тією людиною, яка тепер
спокійно попивала чай у затишній обстановці» [17, с. 24]. Однак таке полегшення
для Альфреда було тимчасовим. Як тільки його наречена Аделя відмовила йому,
молодий чоловік усвідомив усю трагічність скоєного ним злочину, він зрозумів, що
смерть Елізи не звільнила його, але, навпаки, ще більше прив’язала його до неї. І
лише на дуелі з бароном, «коли він вже лежав на землі,… він відчув невимовне
блаженство від того, що, очистившись смертю, відходить заради неї і до неї, у те
Велике Ніщо, куди він вже давно прагнув у душі…» [17, с. 28].
Висновки. Літературна традиція доби модернізму виробила власний погляд на
тематику смерті у літературних творах. У межах декадансу вона помістила духовно
виснажену й психологічно надломлену особистість, яка часто шукає вихід і
знаходить його у смерті або самогубстві.
Представником декадентської течії в австрійській літературі був Артур Шніцлер.
Його творчий доробок становлять драматичні твори та мала проза, написані в
імпресіоністичному та символічному стилі. Танатологічні мотиви пронизують майже
кожен літературний твір автора. Смерть у нього постає у двох геометричних
площинах: смерть-пряма («Траумновеле», «Бенефіс») та смерть-зигзаг («Смерть»,
«Вбивця», «Панянка Ельза»). Шніцлер використовує танатологічні мотиви для
відтворення психологічних портретів своїх персонажів, створюючи таким чином
неповторний власний світ, у якому смерть займає чільне місце.
РЕФЛЕКСИЯ ТАНТАЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ В НОВЕЛИСТИКЕ АРТУРА ШНИТЦЛЕРА
В. Андриевская
В статье рассмотрена рефлексия танатологических мотивов малой прозы австрийского писателяимпрессиониста Артура Шницлера. Исследованы влияния модерных литературных течений и декаданса
на творчество писателя, а также формирование и разработка образа «смерти» ввиду особенностей
литературной эпохи автора.
Ключевые слова: тема смерти, образ смерти, Танатос, танатологические мотивы.

THANATOLOGICAL MOTIVES IN THE ARTHUR SCHNITZLER’S SHORT STORIES
V.M. Andriievska
Reflection of thanatological motives in the Arthur Schnitzler’s short stories – modern impressionistic Austrian
author, - was explored in the article. The influence of modernistic literary trend and Decadent movement on the
author’s works was researched in this article as well as ways of formation and literary development of death’s
image within the peculiarities of literary age.
Key words: motive of death, image of death, Thanatos, thanatological motives.
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