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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПОЕТИКИ 

Г.М. ЕНЦЕНСБЕРГЕРА 
 
Г.М. Енценсбергер є одним з видатних німецьких стилістів постмоде-

рнізму. Так, відомий німецький літературознавець Курт Ротманн заува-
жує стосовно ідіолекту цього письменника, що стиль Г.М. Енценс-
бергера,  “захоплюючи монтажі, дивовижні перехрещення мовленнєвих 
зворотів та грабіжницького жаргону, німецьких біблеїзмів та рекламної 
мови, а також суміш рекламної, професійної лексики та слів іншомовно-
го походження, нагадує віршову лабораторію Бенна”.1 А на думку сучас-
ного відомого німецького філолога Дітриха Круше, можна сперечатися з 
приводу того, чи є Г.М. Енценсбергер більш видатним ліриком або більш 
відомим есеїстом.2 Однак він відомий не лише як провідний постмодер-
ністський лірик та есеїст, а й як прозаїк та публіцист.  

Дітрих Круше підкреслює також, що “Г.М. Енценсбергер найбільш 
вдало з-поміж інших авторів оживлює літературну та культурно-
критичну сцену”.3 З цього боку його багатогранна творчість може 
бути цінним матеріалом для дослідження лінгвістичної поетики пост-
модернізму, вивчення якої є актуальним і перспективним хоча б через 
те, що представники постмодернізму використовують мову суттєво 
інакше, ніж класичні поети. 

Сам Г.М. Енценсбергер, характеризуючи компоненти мовленнєвої 
поетики у своїх творах, стверджує наступне: “Я завжди говорю про 
актуальні проблеми як про таке буденне, що мене не стосується. 
Рукотворний спад температури є завжди наслідком, бо іронія, полі-
семія, холодний гумор, контрольований низький тиск є поетичними 
охолоджуючими засобами…”4 

Яскравим прикладом вищеназваних ознак ідіолекту цього пись-
менника можуть слугувати його вірші, в яких лінгвістичну поетику 
втілено найбільш послідовно.  

При детальному аналізі багатьох ліричних творів Г.М. Енценсбер-
гера впадає у вічі те, що автор використовує музичні терміни. І це не 
випадково. Так, на думку російського філолога В.П. Григор’єва, 
“...для поезії ХХ ст. є характерним взаємопроникнення різних видів 
мистецтва. Поезія прагнула до живопису та музики, музика – до жи-
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вопису, живопис – до музики”.5 Привертає до себе увагу перш за все 
назва будь-якого вірша.  

Так, “MIDDLE CLASS BLUES” може означати, що блюз – це, з 
одного боку, лірична сумна пісня північноамериканських рабів-негрів, 
а з іншого боку, для людей всього світу, – це легкий повільний танок. 
Стає помітним і той факт, що для вірша характерна форма блюзу – такт 
блюзу є 4/4 і вірш теж побудований по 4 рядка у 7 строфах.  

А назва вірша “RONDEAU” може означати тверду віршовану фо-
рму з певною римою, яка повторюється. Крім того “рондо” розумієть-
ся як кругле ліжко. Виходячи з цього, слід зауважити, що автор грає з 
читачем, навмисне використовуючи розвинуту полісемію у назві. 

Взагалі, на думку В.П. Григор’єва, “...у поезії ХХ ст. посилення 
контекстуальної багатозначності слова є типовим для індивідуаль-
них стилів, які орієнтовані на складність. За складністю змісту при-
хована необхідність виразити складну істину, складний зміст.”6 Так, 
вже у назві “MIDDLE CLASS BLUES” помітна гра морфологією, бо 
автор не конкретизує, чи це блюз середнього класу, чи для середньо-
го. Також впадає у вічі й те, що назва цього вірша написана англійсь-
кою, тобто мовою країни, в якій народився стиль блюзу. Отже, у назві 
вірша простежується імпліцитний двоплановий контекст, який постає 
завдяки полісемії лексеми “блюз” та грі семантичної і морфологічної 
омонімії. 

Більш за те: стає помітним, що автор не відмовляється від такого 
засобу, як семантична гра. Автор постійно використовує її, варіюючи 
синтаксичні, морфологічні та лексичні можливості. Так, у вірші 
“UTOPIA” спостерігається іронічне використання слів, основою яких 
є принцип семантичної двоплановості, що створюється прямим і пе-
реносним значенням. Лексема “der Kies” багатозначна. З контексту 
(“zu kies geschlagen,”) важко встановити, яке значення мається на ува-
зі. Можна припустити, що у даному випадку ця лексема означає 
“велику купу грошей”. Частка “zu” має значення “дуже багато”. Діє-
слово “schlagen” має значення “бити”, а також значення “заробляти 
швидко”. Аналогічно і з лексемою “die Bienen”. Вона має значення 
“бджола” та друге, застаріле, “повія”. З контексту (“die bienen 
streiken.”) важко визначити конкретне значення цього слова. Те ж 
саме стосується і лексеми “der Papst”, яка може мати значення 
“римський папа” та “авторитет”, але з наданого контексту (“aus den 
dachlüken zwitschern päpste”) певне значення встановити неможливо. 
Лексема “der Strolch” має два словникових значення: перше – 
“бродяга” та друге – “крутій”, тому у реченні “der kanzler schussert 



163 

mit einem strolch” полісемія цієї лексеми впливає на контекст. Полісе-
мія присутня і в лексемі “schwenken”: перше значення “орати”, друге 
– “кидати”, третє – “крутити”, у реченні “werden schwarze und weiße 
hüte geschwenkt” важко встановити первинне значення.  

У реченні “die schmiede beschlagen mit eisernen kreuzen die esel” 
сполученню “der eiserne Kreuz” притаманна також полісемія. Перше 
значення “залізний хрест” та друге, яке суттєво відрізняється не тіль-
ки за змістом, а й за написанням “der Eiserne Kreuz”, скорочено 
“E.K.”, – “орден”. Окрім того, що автор використовує це полісемічне 
сполучення без чіткого контексту, він посилює його багатозначність 
ще й написанням “mit eisernen kreuzen”. До речі, і всі іменники у цьо-
му вірші та у “MIDDLE CLASS BLUES” написані з маленької літери, 
що суперечить німецькому правопису та призводить до невизначеної 
багатозначності. Лексема “der Esel” може бути вживана як у прямому 
значенні, так і в переносному – “віслюк”. 

Якщо попередні лексеми були багатозначні, то лексема “die 
Lustflotte” взагалі не позначена в словниках, автор самостійно ство-
рює її. Вона складається з двох: “die Lust” – “бажання” та “die Flotte” 
– “військовий флот”: “die lustflotte steht unter dampf:” У цьому випад-
ку помітна гра слів: “Lustflotte” – “Luftflotte”. Попередній рядок 
“überall steigen ballone auf “ натякає на лексему “Luftflotte”. Однак 
значення цієї лексеми залишається для читача непрозорим.  

Майже кожний рядок характеризується невизначеною багатознач-
ністю, і це заважає розумінню змісту, тому що автор навмисне дозво-
ляє читачу самостійно визначити сенс слова чи розташування коми 
або крапки. Тому непрозорість контексту створюється автором завдя-
ки парцеляції та метафоричності. 

Так, у шістьох строфах вірша “MIDDLE CLASS BLUES” автор у 
кінці кожного рядка, який дорівнює реченню, ставить крапку, але у 
другій строфі він виділяє кожний рядок комою:  

das gras wächst, 
das sozialprodukt, 
der fingernagel, 
die vergangenheit. 
Однак за граматикою німецької мови кома використовується для 

позначення однорідності лексичних одиниць за якимись ознаками. 
Отже, “das Gras” (“трава”), “das Sozialprodukt” (“соціальний про-
дукт”), “der Fingernagel” (“ніготь”) та “die Vergangenheit” (“минуле”) 
повинні сприйматися читачем як однорідні члени речення, тому що 
відносяться до початкового дієслова “wachsen” (“рости”).  
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Наступні рядки мають лише один іменник та обриваються комою. 
Парцеляція та незакінченість речення дають можливість читачу само-
стійно визначитися з оцінкою наступного дієслова. Це може бути 
“wachsen” або інше дієслово. Якщо “das Gras”, “das Sozialprodukt”, 
“der Fingernagel” та “die Vergangenheit” є однорідними членами ре-
чення і відносяться до дієслова “wachsen”, тоді можна констатувати 
метафоричність лексики. Так, “Gras” може означати “землю перед 
домом”, тобто “мій будинок”; “Sozialprodukt” – “добробут країни і 
мій”; “Fingernagel” – “моє здоров’я”; “Vergangenheit” – “я довше жи-
ву”.  

Також прикладом поширеного використання Г.М. Енценсбергером 
парцеляції для створення багатозначного контексту є вірш 
“UTOPIA”. 

Розглянемо детальніше наступний уривок:  
der tag steigt auf mit großer kraft 
schlägt durch die wolken seine klauen 
der milchmann trommelt auf seinen kannen 
sonaten: himmelan steigen die bräutigame 
auf rolltreppen: wild mit großer kraft 
werden schwarze und weiße hüte geschwenkt. 
Наприкінці першого рядка можна було б поставити кому або після 

“der tag steigt auf” крапку. Парцеляція призводить до невизначеності 
належності сполучення “mit großer kraft”: це кінець першого рядка 
(“der tag steigt auf mit großer kraft”) або початок наступного (“schlägt 
(er) durch die wolken seine klauen”). Наприкінці другого рядка “schlägt 
durch die wolken seine klauen” можна було б поставити крапку, тому 
що думка завершена. 

Двокрапка після “sonaten” може означати, що наступне речення 
пояснює зміст попереднього. Однак третій та четвертий рядки не по-
в’язані між собою за змістом, але зв’язок існує на граматичному рівні: 
дії відбуваються у теперішньому часі. Але цей зв’язок можна було б 
передати і комою.  

Те ж саме спостерігається і у наступних рядках: 
himmelan steigen die bräutigame 
auf rolltreppen: wild mit großer kraft 
werden schwarze und weiße hüte geschwenkt. 
У п’ятому рядку зустрічаємо повтор “mit großer kraft”. Це сполу-

чення стоїть у кінці рядка та поширено лексемою “wild”. Фраза “wild 
mit großer kraft” може виступати доповненням попереднього рядка, на 
що вказує двокрапка: 
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himmelan steigen die bräutigame 
auf rolltreppen: wild mit großer kraft 
Можна поставити запитання: “Wie steigen die Bräutigame?” І відпо-

відь може бути: “Die Bräutigame steigen wild mit großer kraft”. Одноча-
сно “wild mit großer kraft” може бути і початком наступного речення: 
“wild mit großer kraft werden schwarze und weiße hüte geschwenkt.” В 
цьому реченні можна було б відокремити також “wild” та “mit großer 
kraft”, але автор надає можливість читачу самостійно це визначити. 
Однак в останніх рядках автор використовує “mit großer kraft” у чіт-
кому контексті на відміну від попереднього: 

macht los! mit großer kraft 
steigt auf 
der tag. 
Як показують наведені приклади, парцеляція все ж таки надає змі-

сту багатозначності та її невизначеності. 
Окрім цього, за допомогою полісиндетону автор протиставляє дві 

лексеми “Spott” (“глузування”) та “Jubel” (“насміхання”, “веселощі”), 
підтверджуючи іронію, яка посилюється в останніх рядках: 

…mit großer kraft 
steigt auf 
der tag. 
Більш за те: автор порушує порядок слів у німецькому реченні, 

передаючи експресію та свій емоціональний стан. Його відношення 
находить відбиток також у тому, що фраза “mit großer kraft” в остан-
ньому рядку використана у чіткому контексті. Тобто у цих рядках 
право на останнє слово автор залишає все ж таки за собою, на відміну 
від попередніх рядків, де автор постійно змушує читача самостійно 
шукати навмисно прихований зміст.   

Також привертає увагу рядок з цього ж вірша “wie eine meuterei 
bricht das glück, wie ein löwe aus.” Так, у німецькій мові дієслово 
“ausbrechen” використовується у стійкому висловлюванні “die 
Meuterei bricht aus” (“спалахує бунт”). Тому у цьому рядку присутнє 
слово “die Meuterei”. Окрім того, “das Glück” знаходиться між двома 
порівняннями: “wie eine meuterei” та “wie ein löwe”. Відсутність чіт-
ких розділових знаків робить зміст цього рядка незрозумілим: “eine 
meuterei bricht das glück, wie ein löwe aus.” або “wie eine meuterei bricht 
das glück, wie ein löwe aus.”  

Слід зауважити, що у віршах простежується присутність іронії, 
яка передається автором не тільки лексичною або семантичною полі-
семією, а й за допомогою метафори:  
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der tag steigt auf mit großer kraft 
schlägt durch die wolken seine klauen. 
Використовуючи стилістично забарвлену лексику “die 

Klaue” (“лапа”) по відношенню до іменника “der Tag” (“день”), автор 
має на увазі живу істоту, яка простягає свої лапи та підводиться. Та-
кож письменник порівнює священиків з птахами, які цвірінькають у 
стріхах: “aus den dachlüken zwitschern päpste.” 

Привертає увагу й те, що, незважаючи на експресивність віршів, 
яка передається парцеляцією, автор ігнорує знаки оклику. Так, у вірші 
“RONDEAU” постійно використовується риторичне звернення. Однак у 
кінці цих речень стоїть теж крапка, а не знак оклику. Експресивність ри-
торичного звернення передається граматичним повтором: імперативом 
(Also backe Brot..., Also werde Bäcker..., Also baue Häuser...). 

Взагалі необхідно зазначити, що Г.М. Енценсбергер дуже часто 
використовує як граматичні, так і семантичні, лексичні, морфологічні 
та синтаксичні повтори. На думку В.П. Григор’єва, “високий ступінь 
концентрації повторів, які охоплювали весь текст, створював підви-
щену музикальність вірша…”7 З цим слід погодитися, тому що у вір-
шах Г.М. Енценсбергера відсутня будь-яка рима, тому повтор дійсно 
відтворює певну музикальність його віршів. В.П. Григор’єв звертає 
увагу й на те, що “повтор слугував вираженню багатозначного, неви-
значеного змісту, який сягав у бездонну глибину...”8  

Так, у своїх віршах автор намагається розвинути полісемію завдя-
ки синтаксичному повтору. Якщо звернути увагу на вірш 
“RONDEAU”, то у цьому тексті спостерігається певна схема синтак-
сичного повтору, який розвиває полісемію (Aber ... kann man nicht + 
Verb; kein Substantiv + Verb. Also ... Imperativ + Substantiv. Substantiv + 
Verb ist schwer. Also werde + Substantiv), який спостерігається в трьох 
рядках. Автор випробує цю конструкцію, наповнюючи її різними лек-
сичними одиницями, причому лексичні одиниці другого та третього 
рядків повторюються, але вживаються в різних синтаксичних конс-
трукціях:  

Also backe Brot. 
Brot backen ist schwer; 
або 
Alsо baue Häuser. 
Häuser bauen ist schwer; 
або 
Also versetze den Berg. 
Berge versetzen ist schwer. 
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За допомогою цього синтаксичного повтору автор не тільки розви-
ває полісемію, а й моделює повтор ситуації, думки. 

При уважному аналізі вірша “MIDDLE CLASS BLUES” стає по-
мітним те, що автор намагається вплинути на читача за допомогою 
різноманітних, передусім синтаксичних, повторів. Так, вірш почина-
ється та закінчується рядком “wir können nicht klagen”.  

Синтаксична конструкція “wir haben (nichts) zu +Inf.” повторюєть-
ся 4 рази:  

wir haben zu tun. 
wir haben nichts zu verheimlichen. 
wir haben nichts zu versäumen. 
wir haben nichts zu sagen. 
 
Як бачимо, автор варіює цей синтаксичний повтор. Спочатку він 

вживає модель без “nichts”, потім доповнює її цією лексемою, і на-
прикінці строфи автор лишає рядок незакінченим, щоб змусити чита-
ча самостійно визначитися з можливою наступною лексемою: 

wir haben nichts zu verheimlichen. 
wir haben nichts zu versäumen. 
wir haben nichts zu sagen. 
wir haben. 
Синтаксичний паралелізм “wir essen + Substantiv” зустрічається 4 

рази: 
wir essen das gras. 
wir essen das sozialprodukt. 
wir essen die fingernägel. 
wir essen die vergangenheit. 
Aвтор вводить цю модель у першій строфі, але без іменника:  
wir können nicht klagen. 
wir haben zu tun. 
wir sind satt. 
wir essen. 
Потім він розширює цю конструкцію за допомогою вже вживаних 

у вірші лексем “das Gras”, “das Sozialprodukt”, “der Fingernagel”, “die 
Vergangenheit”. Стає помітним, що автор використовує не тільки син-
таксичний повтор, а й лексичний. Він наповнює однаковими лексема-
ми різні синтаксичні моделі. Наприклад: “essen” він використовує 5 
разів, “das Gras” – 2 рази, “das Sozialprodukt” – 2 рази, “die 
Fingernägel” – 2 рази (1 раз в однині та 1 раз у множині), “die 
Vergangenheit” – 2 рази, “leer” – 2 рази, “klagen” – 2 рази, “haben” – 5 
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разів. 
Поза увагою не залишається і те, що, оперуючи обмеженою кількі-

стю лексичних одиниць у вірші “RONDEAU”, але використовуючи їх 
повтори, автор робить контекст глибинним та не завжди зрозумілим.  

Спостерігається обмежена кількість синтаксичних конструкцій: 
наказовий спосіб автор використовує 9 разів, “man kann nicht + Verb” 
– 4 рази, “man kann + kein Substantiv + Verb” – 1 раз, “Substantiv + 
Verb ist + Adjektiv” – 3 рази та “Verb ist + Adjektiv” – 2 рази.  

Полісемічність контексту автор відтворює не тільки завдяки син-
таксичному, лексичному, а й морфологічному повтору. На думку ро-
сійського філолога В.П. Григор’єва, “нові види повторів створюють-
ся у поетичній мові ХХ ст. за рахунок членування первинних одиниць 
на інші, більш дрібні одиниці. Слово дрібніється на морфеми і квазі-
морфеми, а також концентрує свою семантику в консонантних спо-
лученнях, які повторюються у тексті”.9 

Так, у вірші “UTOPIA” автор використовує однакові лексичні 
одиниці, експериментуючи з ними. Дієслово “steigen” було викорис-
тано у вірші 5 разів: “der tag steigt auf mit großer kraf”, “sonaten: 
himmelan steigen die bräutigamе”, “auf rolltreppen: wild mit großer 
kraft”, “überall steigen ballone auf,”, “steigt ein, ihr milchmänner,” та 
“mit großer kraft steigt auf der tag.” 

Спочатку автор використовує “aufsteigen”, потім “himmelan 
steigen”. Якщо у першому випадку префікс “auf” вказує напрямок 
руху догори, то у другому наведеному прикладі напрямок позначений 
прислівником “himmelan”, який також вказує напрямок “догори”. Од-
нак у цьому ж реченні зустрічаємо також “auf”, але вже з іменником 
“auf rolltreppen” та як прийменник. Потім зустрічається знов 
“aufsteigen”, але вже з певним порядком слів на відміну від першого 
рядка: “überall steigen ballone auf,” – “der tag steigt auf mit großer 
kraft” і у рядку: “steigt ein, ihr milchmänner,” автор використовує діє-
слово “einsteigen”, експериментуючи з відокремленим префіксом 
“auf”, який змінює на “ein”. Подібне спостерігається і з дієсловом 
“schlagen”, який використано 4 рази, але з різними префіксами: 
“schlägt durch die wolken seine klauen”, “radschlagen die prokuristen.”, 
“die schmiede beschlagen mit eisernen kreuzen.” та “versteinern. zu kies 
geschlagen,”. Слід також підкреслити, що, варіюючи морфемами, ав-
тор суттєво змінює значення певних лексичних одиниць.  

Також у вірші “RONDEAU” лексичні одиниці першого рядка по-
вторюються, поширюються та морфологічно змінюються (однина на 
множину “Haus – Нäuser”, “Berg – Вerge” та ін.). Причому наступна 
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строфа змістовно пов’язана з попередньою та починається зі слова, 
яке було в попередній строфі:  

Aber Wörter kann man nicht essen. 
Also backe Brot. 
Brot backen ist schwer. 
Also werde Bäcker. 
Виходячи з цього, слід зауважити, що різноманітні повтори розви-

вають полісемію контексту, який стає часто непрозорим і через неви-
значену багатозначність починає панувати над словниковим 
(об’єктивним) змістом. 

Взагалі треба підкреслити, що, створюючи полісемантичний кон-
текст та граючись з читачем, Г.М. Енценсбергер використовує різні 
засоби і навіть алюзію вживає з цією метою. 

Так, перший рядок вірша “MIDDLE CLASS BLUES” з лексемою 
“klagen” (“скаржитися”) та заперечення “nicht” (“не”) підводить чи-
тача до думки про американських рабів-негрів, які і породили блюз: 
“wir können nicht klagen.”, другий рядок підсилює цю алюзію: “wir 
haben zu tun”, але третій рядок перекреслює це і переносить читача в 
інший світ – тих, хто сам себе зробив власною працею і тепер може 
спочивати задоволено: “wir sind satt”, “wir essen”. У порівнянні з дво-
ма першими рядками виходить, що третій клас є, за автором, 
“негром”-рабом своєї власницької долі. Увесь подальший текст роз-
виває цю тезу. 

У цьому вірші відчувається також алюзія на біблійні мотиви: “die 
toten haben ihr testament gemacht”. Автор, використовуючи гру слів, 
натякає на Новий або Старий Заповіт, тому другий рядок цієї строфи 
вже сприймається не просто як “дощ перестав”, а як кінець 
“Великого потопу” зі Старого Заповіту: “der regen hat nachgelassen.”, 
звісно з Біблії, що Господь-Отець великим потопом об’явив старому 
людству війну – знищення, а Господь-Син страшним судом може об’-
явити таку війну людству новому:  

der krieg ist noch nicht erklärt. 
das hat keine eile. 
Також рядок “das geht vorüber.” може бути ремінісценцією з речей 

Ісуса Христа, коли його спокушав Сатана: “Хай обмине мене чаша 
ця”. Але контекст не є чітким, і це ускладнює розуміння ремінісцен-
ції. Автор дозволяє читачу самостійно визначитися з її змістом, який 
навмисно зроблено автором полісемічним. 

У вірші “UTOPIA” також спостерігається певна алюзія. Відомо 
ще з часів англійського письменника доби Відродження Ф. Бекона, 
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що “Utopia” – неіснуюча в дійсності, вигадана країна, де панує ідеаль-
ний суспільний устрій. Г.М. Енценсбергер використовує у назві ремі-
нісценцію з твору Томаса Мора “Утопія”. Таким чином, автор вже на 
початку інтригує читача. Гра будується за рахунок цілої низки реміні-
сценцій. Так, у рядку “der milchmann trommelt auf seinen kannen” лек-
сема “kannen” співзвучна з лексемою “Kanonen”, а за рахунок слів 
“mit großer kraft”, “schlagen”, “trommeln” автор вказує на войовничість 
ситуації. У цьому сенсі лексема “Prokuristen” є ремінісценцією з тво-
ру Еріха Кестнера “Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?” (“Dort 
stehn die Prokuristen stolz und kühn...”). 

Завдяки алюзії та ремінісценції відчувається іронія у змісті, тому 
що зображена “UTOPIA” у вірші не відповідає ідеальній країні Г.М. 
Енценсбергера, у якій “die bienen streiken”, “durch die wolken 
radschlagen die prokuristen”, “aus den dachlüken zwitschern päpste”, 
“wie eine meuterei bricht das glück, wie ein löwe aus”. 

Більш за те: у німецькій мові, на відміну від української, існує два 
слова-омофона – “das Utopia” та “die Utopie”. Однак “das Utopia” – 
неіснуюча в дійсності, вигадана країна, де панує ідеальний суспіль-
ний устрій, а “die Utopie” – неіснуючий план, нереальна ідея. Варіюю-
чи ці омофони, автор підкреслює іронію відносно “ідеальної країни”. 

У рядках вірша “RONDEAU”, як і у попередньому проаналізова-
ному тексті, автор відтворює розвинуту полісемію завдяки алюзії: 

Also versetze den Berg. 
Berge versetzen ist schwer. 
Also werde Prophet. 
Автор натякає тут читачу на притчу про пророка Магомета: “Якщо 

гора не йде до Магомета, Магомет іде до гори”, але контекст нечіт-
кий. 

Також спостерігається алюзія на міфологію. Лексема “die Sirenen” 
має декілька словникових і через це контекстуальних у Г.М. Енценс-
бергера значень: по-перше, це сирена як сигнал тривоги, по-друге, це 
давньогрецька міфологічна героїня страхіття. Через відсутність про-
зорості контексту зміст стає полісемічним: “die sirenen schweigen” – 
чи то мовчать сирени тривоги, що соціальна небезпека стала катаст-
рофічною, чи то мовчать, спокушаючи нас, гріховності. 

Поза увагою автор не лишає і антитезу як засіб гри з читачем та 
створення непрозорого багатозначного контексту. Так, вірш 
“RONDEAU” починається рядком “Reden ist leicht”. У третьому ряд-
ку п’ятої строфи ми зустрічаємо “Reden ist schwer”. Якщо ураховува-
ти, що для рондо характерним є повтор, то перший рядок “Reden ist 
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leicht” повинен повторитися і у третьому рядку п’ятої строфи. Але і в 
цьому вірші гра з читачем не лишається поза увагою автора: замість 
повтору цього рядка він повторяє синтаксичну конструкцію “Reden ist 
+ Adjektiv” і лексему “leicht” (“легкий”) змінює на 
“schwer” (“важкий”), використовуючи антитезу: “Reden ist leicht” та 
“Reden ist schwer”. За рахунок антитези автор намагається вплинути 
на читача, поставити його перед вибором: “Говорити легко чи навпа-
ки?” Але сите міщанство, звичайно, визначить, що говорити 
(розумно) важко, автор у цьому впевнений, тому він і закінчує свій 
вірш наступними рядками:  

murmle weiter vor dich hin, 
unnützes Geschöpf. 
 
Автор використовує лексему “murmеln”, яка має також негативне 

значення (“белькотати, незрозуміло говорити”), на відміну від стилі-
стично нейтральної лексеми “reden”, та сполучення “unnützes 
Geschöpf” (“не спроможне ні до чого, безкорисне створення”). 

Отже, формуючи власний стиль, Г.М. Енценсбергер звертається 
до неочікуваної гри та повтору за рахунок синтаксису, полісемічної 
лексики та морфології. До лексико-синтаксичних рис поетики пись-
менника належать повтори як засіб вираження авторської модально-
сті. Різноманітність повторів утворює певний ритм ліричних творів. 
У пошуках нових виразних засобів Г.М. Енценсбергер, звертаючись 
до алюзії та ремінісценції, реалізує глибинний шар контексту. Кон-
текст існує імпліцитно, створюючи семантичне тло. Нові змісти од-
накових висловлювань накопичуються й отримують нові відтінки, 
що посилює полісемію і призводить до ускладнення розуміння кон-
тексту.  

Впродовж кожного вірша простежується суперечливий діалог між 
назвою та змістом. Назва вірша впливає не тільки на зміст, а й на фор-
му, так, як, наприклад, у віршах “MIDDLE CLASS BLUES” та 
“RONDEAU”. У кожному тексті автор використовує гру змістів. 

Іронія також не залишається поза увагою автора. У проаналізова-
них творах Г.М. Енценсбергера вона реалізується за рахунок багато-
плановості семантичних варіантів полісемантичного слова. Антитези 
та стилістична забарвленість лексики свідчать про сутність мовленнє-
вої естетики письменника, втілюючи його ставлення до існуючого 
світу. Таким чином, є доречним погодитися з висловлюванням пись-
менника, що проявом його лінгвістичної поетики є іронія, багатознач-
ність, гра, алюзія та ремінісценція.  
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