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слушно зазначив про те, що мета його журналу не тільки в 

ознайомленні українських читачів з літературами зарубіжних країн, а й 

в представленні України як держави, “в чиєму культурному просторі 

світова література вважається одним із головних чинників 

формування духовності” (c. 3). Появі кожного нового номера 

передували міжнародні конференції, науково-практичні семінари. 

Головна тема саме цього випуску – ХХ століття у дзеркалі 

німецькомовних літератур. Випуск містить статті як українських 

літературознавців, так і німецьких. Після кожної статті надається 

резюме німецькою мовою. Треба звернути увагу на фотографіїї, які 

розміщені майже на початку журналу. Це є цікавою та важливою 

знахідкою редколегії, тому що, читаючи статті відомих 

літературознавців, людина бачить візуально цих дослідників і в неї 

якоюсь мірою зникають межі чогось далекого, неосяжного. 

Розпочинає журнал стаття Петера Шпренґеля “Нові та старі 

форми в ліриці початку ХХ століття: мовні ігри та сонет”,             яка 

подана в перекладі П. Рихла. Її автор робить з самого               початку 

стислий  огляд жанру пародії як одного з видів мовної гри. 

Засновником ліричної пародії модерна він називає Ганса фон 

Ґумпенберга. Завдяки вдалим прикладам віршів і не менш вдалим 

перекладам П. Рихла стаття показує читачеві напрямок еволюції поезій-

пародій. Найяскравішим представником мовно-ігрової гротескової 

поезії П. Шпренгель визначив К. Морґенштерна з його найвідомішою 

збіркою “Шибеничні пісні”. Щодо розвитку сонету на початку ХХ 

століття автор наголошує, що “цей жанр перетворився на вмістище 

якнайрізноманітніших смислів” (c. 15). При цьому він вказує на те, що 

діапазон сонета охоплює майже все: від філософської абстракції до 

споглядання буденної реальності, опису міст і ландшафтів. 

Наступна стаття німецького літературознавця Г.Р. Бріттнахера в 

перекладі О. Чертенка навіює сум і розпач вже своєю назвою “Радість 

загибелі. Про літературу близько 1900 року”. У ній розповідається, 

що в різні часи, у різні епохи злам століть людство сприймало завжди 

однаково: в очікуванні чогось поганого, у страсі перед невідомим. Так 

було, вказує її автор, і при переході у ХХІ століття, у якому 

пророкували кінець світу. До речі: якщо брати до уваги злам ХІХ-ХХ 
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століть, то і в ньому прорив у модерн супроводжувався очікуванням 

загибелі. Цікавою є думка самого Г.Р. Бріттнахера про те, що в 

порівнняні з попередніми часами, “жодна інша епоха не зносила власне 

передчуття катастрофи з такою байдужістю” (c. 20). Стаття 

розподілена автором на чотири частини. У першій (“Життєва втома 

belle époque”) Г.Р. Бріттнахер здійснює спробу надати загальну 

характеристику самосвідомості людей того часу. Він перелічує наступні 

ключові слова епохи: “неврастенія”, “істерія”, “смерть”, “втома”, 

“туга” та деякі інші. Постійно посилаючись на факти зі світової історії, 

він говорить про причини таких песимістичних настроїв.  

У наступній частині (“Погамовне насильство: офіра”) увага 

приділяється двом найпопулярнішим напрямкам: югентстилю та 

декадансу. У творах різних письменників автор статті спостерігає 

різноманітні варіації основної теми – теми насильства. Дуже цікавим 

зауваженням Г.Р. Бріттнахера є те, що – порівнянно з літературою 

Англії, Франції або Італії – сценарії насильництва у літературі 

Німеччини змальовувалися менш жорстоко.  

У третій частини (“Денді”) автор статті якнайточніше дає 

визначення такому явищу епохи, як дендізм, називаючи його 

“жертвою історичного поступу” (c. 30). Образ денді, вказує він, – це 

ціла низка обов’язкових речей (манера вдягатися, витончені аксесуари) 

та особливий кодекс поведінки (демостративна зверхність, крижана 

холодність тощо). Г.Р. Бріттнахер знову пояснює читачеві причину 

появи “дендізму”, посилаючись на соціальні зміни в середовищі.  

У четвертій частині (“Femme fatale”) він привертає увагу читача 

ще до одного феномену епохи. Взявши за приклад “Саломею” 

О. Вайльда, німецький літературознавець поступово, крок за кроком, 

описує і аналізує ознаки “femme fatale” (рокової жінки). Однією з 

найголовніших її характеристик вважає він те, що вона стає катом для 

чоловіків. 

Стосовно наступної статті Є. Волощук “Духовні та естетичні 

засади модернізму” треба одразу зазначити, що це – теоретичний 

розділ її дисертаційного дослідження, який складається з трьох частин. 

Вражає перелік опрацьованих джерел та теоретична основа самої 

роботи. У першій частині дуже ґрунтовно розглядається становлення 

модернізму в художній літературі початку ХХ століття із самих витоків 

та в порівнянні з іншими напрямами, такими як імпресіонізм, 

натуралізм, символізм, неоромантизм та інші. У наступній частині 

(“Феномен модерністської «надреальності»”) Є. Волощук пояснює 

термін “художня умовність” у мистецтві, а потім безпосередньо 

переходить до практичної демонстрації на прикладах “Перевтілення” 

Ф. Кафки та “Дороги до цвинтаря” Т. Манна. Остання частина 
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представляє собою перелік провідних тенденцій модерністської поетики 

з наданням відповідних прикладів. 

П. Рихло в статті “„Фуга смерті‟ Пауля Целана як інтертекст” 

аналізує твір, який вважається одним з найвідоміших віршів світової 

поезії. За визначенням автора статті, “практично кожен рядок містить 

цитати, алюзії, запозичені з історії, міфології, філософії, літератури, 

музики тощо” (c. 77). Рядок за рядком, строфу за строфою розглядає П. 

Рихло кожний елемент вірша, пояснює значення того чи іншого символа 

та образа, знаходить зв’язки та перегукання мотивів з творами інших 

авторів різних країн. 

У статті Б. Сторохи “Рефлексія класичних поетичних форм і 

питань онтології у німецькомовній візуальній поезії другої 

половини ХХ століття” розглядається феномен візуальної поезії. 

Автор, як і його попередники, спочатку говорить про передумови її 

виникнення, теоретично обґрунтовуючи цей процес посиланнями на 

праці дослідників та літературознавців минулих часів. Б. Стороха 

акцентує те, що цей різновид експериментальної поезії є формою 

рефлексії стосовно категорії “Іншого”. Поєднання графеми та малюнку 

є спробою виведення мови на якісно інший рівень сприйняття. 

Надзвичайно цікаві приклади такої візуальної поезії привертають 

пильну увагу читача своєю неординарністю. 

Стаття М. Мірошниченко має назву “Філософія мови в 

художньому світі Мартіна Вальзера: між довірою і скепсисом”. У 

статті знаходимо стислий виклад основних віх розвитку лінгвістичної 

традиції, починаючи з В. фон Гумбольдта і до М. Бахтіна. Потім авторка 

надає доволі цікаві концепції М. Вальзера стосовно мови. Так, 

наприклад, за М. Вальзером, двомовність свідомості зумовлюють 

полюси рідної (діалект) і чужої (літературної) мови або те, що – на 

противагу адресованій назовні мові – існує мова внутрішня: так званий 

монолог із самим собою. Остання частина статті представляє собою 

аналіз творів письменника з боку використання мови як засобу 

спілкування між героями його творів. 

У передостанній статті О. Чертенка “Це відверта книжка, читачу? 

Демонтаж проекту літератури в повісті Макса Фріша «Монтаук»” 
йдеться про прагнення письменника до сповідальності у своїх творах, з 

одного боку, а з іншого, про те, що все пережите не стільки 

розповідається М. Фрішем, скільки осмислюється. О. Чертенко вважає, 

що “спочатку письменник обкатував певні теми у літературних 

щоденниках із їхньою третьою особою, а потім переповідав те саме 

від першої особи у прозі” (c. 119). Він також зазначає, що, не зважаючи 

на достовірність автобіографічних фактів, які без сумніву мали місце в 
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житті М. Фріша, все ж таки можна припустити думку про належність 

містифікацій в його прозі. 

Завершує журнал стаття А. Гілле під назвою “Нові сімейні романи 

у німецькій літературі”, перекладена з німецької мови О. Чертенком. 

Починається стаття з твердження про те, що “останнім часом у 

німецькій літературі спостерігається бум сімейних романів і романів 

про взаємини між поколіннями” (c. 147). Не залишає автор читача і без 

пояснень, чому саме таке відбувається. Наголошується на наступній 

закономірності: письменники “влаштовують огляд сімейної пам’яті і 

наново задають питання про співучасть у злочинах та міру провини” 

своїх предків (c. 147).  

Автореферат кандидатської дисертації Н.О. Громової
2
 присвячено 

вивченню поняття “сюжет” у Г. Гейне, яке вона співвідносить із 

суміжними поняттями “фабула” та “композиція”. Авторка розмежовує 

декілька видів фабул, які закладено в основу сюжета “Подорожних 

картин” Г. Гейне, і досліджує питання єдності та системності 

внутрішнього світу німецького письменника. Простір, час та світ речей 

розглядаються нею при цьому як компоненти сюжету, а рух 

внутрішнього світу слугує альтернативною фабулою для будови 

сюжету. Останній розділ – детальний та цікавий аналіз образної системи 

твору та символів в ньому.  

 

Мовознавство 
У російської дослідниці В.А. Данилової

3
 аналізується концепт 

“шлюб і родина” в німецьких шванках XVI-ХVІІІ століть. Перші два 

розділи автореферату являють собою теоретичні розвідки, у першій з 

яких надається огляд різноманітних підходів до дослідження 

концептуальної картини світу німецького шванка, зокрема вивчається 

галузь шлюбно-сімейних стосунків та її мовної реалізації. Другий розділ 

присвячується вивченню місця шванку в історії німецької літератури, 

його жанрових особливостей, які впливають на появу своєрідної 

шванкової картини світу. У заключній частині розглядаються 

різнорівневі мовні засоби в галузі шлюбно-сімейних стосунків у 

художній картині світу шванка.  

Метою дослідження Н.І. Козак
4
 є визначення особливостей 

розвитку семантики слів, що належать до лексико-семантичної групи 

“рослинний світ”. У першому розділі основного змісту роботи описано 

лексичне значення слова як одиниці лексико-семантичної групи в його 

історичному аспекті за допомогою таких методів: дескриптивного, 

парадигматичного, порівняльно-історичного, лінгвокультурологічного, 

ймовірнісно-статистичного тощо. Наступні три розділи присвячуються 

діахронічному дослідженню компонентів лексико-семантичної групи 
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“рослинний світ”, а саме семантиці слів “рослина”, “дерево”, “квітка”. 

Для отримання більш об’єктивних результатів було використано також 

словники трьох періодів німецької мови. 

Основний зміст автореферату О.В. Пивоварої
5
 розташовано у трьох 

розділах. У першому визначаються завдання сучасної неології і 

неографії та обговорюються теоретичні основи дослідження неологічної 

лексики у сучасній германістиці. У другому розділі мова йде про шляхи 

та засоби розширення словникового змісту сучасної німецької мови, а 

також виокремлюються періоди неологізації німецької мови. Третій 

розділ присвячується лінгвокультурологічному та когнитивному аналізу 

неологічної лексики періоду об’єднання Німеччини у 90-х роках ХХ 

століття. Важливою ланкою під час самостійного дослідження є 

різноманітні класифікації неологізмів того часу. 

Темою автореферату дисертації І.Г. Тімакова
6
 є функціонування 

епіграфів у німецькомовному тексті. Як і в попередніх авторефератах, 

основна частина розподіляється на декілька розділів. У першому 

аргументується впровадження поняття “літературний епіграф”, а 

також надається історіографічний огляд визначень, типів та функцій 

літературних епіграфів у лінгвістичній літературі з ХІХ по ХХІ століття. 

Другий розділ присвячується класифікації літературних епіграфів з 

трьох різних позицій. Цікавим є той факт, що ця класифікація 

представлена І.Г. Тімаковим у вигляді таблиць та пояснень до них з 

додаванням статистичних даних. В останньому розділі літературний 

епіграф розглядається як представник авторської парадигми, а саме: 

спочатку дається визначення цього поняття, а потім і мета використання 

того чи іншого епіграфа автором. 

Н.С. Ольховська 
7
 в першому розділі основного змісту роботи 

наголошує на тому, що, незважаючи на велику кількість досліджень 

драматичної творчості Т. Бернгарда, які охоплюють психологічні, 

філософські, соціологічні, літературознавчі та лінгвістичні аспекти, 

жодне з них не є системним. Стосовно стильової структури творів 

Т. Бернгарда авторка автореферату пише про домінування виразної 

полістильової структури, яка відсуває на другий план стильову 

присутність самого автора в творі. У другому розділі йдеться про 

розробку категорії інформативності тексту та про різні підходи до неї. У 

текстах п’єс Т. Бернгарда розглянуто прояв інформативності на 

формальному, формально-змістовому, змістовому та образно-

композиційному рівнях. У третьому розділі пильна увага приділяється 

мовним засобам експресивності в текстах письменника, яка 

проявляється на всіх мовних рівнях тексту: лексики, синтаксису та 

надфразової єдності. Заключний розділ представляє собою загальну 
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характеристику комунікативної діяльності персонажів у текстах п’єс 

Томаса Бернгарда і встановлює її неоднорідність та асиметричність. 

Докторська праця Т.Й. Лещука
8
 присвячується універсальним 

проблемам та категоріям термінознавства на основі типологічного 

методу, структурно-семантичного аналізу та широкого спектра 

зіставлень термінологічних одиниць. Основний зміст поділяється на 

п’ять розділів. Об’єктом першого розділу є система німецької фахової 

лексики, теоретичні засади, стан, тенденції. Саме тут проаналізовані і 

систематизовані всі позитивні надбання в галузі термінології. У 

наступному розділі досліджено концептуальні основи семантичного 

формування термінологічних одиниць, а також основні принципи 

взаємовідношення між змістом і формою терміна. Третій розділ 

торкається проблеми термінологічних запозичень як об’єктивного 

процесу німецькомовної термінологізації. Тут же простежено і 

встановлено закономірну системність впровадження та освоєння 

іншомовних запозичень. У четвертому розділі розглянуто 

континуативні процеси термінологізації фразеологічних одиниць та 

встановлено процеси творення нових фразеологізмів і одночасно їх 

розповсюдження у стилі науково-технічної літератури. В останьому 

розділі йдеться про типологію дво- та багатомовних науково-технічних 

словників в лексикографічній системі – кінцевий результат всієї 

наукової праці, а також визначено взаємозв’язок і взаємодію 

словникових одиниць науково-технічних сфер. 
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