
13

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

ПОД-СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР КОНФЛІКТУ У ДРАМІ 
“ЗАБАВКИ” АРТУРА ШНІЦЛЕРА

У 1895 р. п’єса “Liebelei” (“Забавки”) Артура Шніцлера була поставлена на 
центральній столичній сцені, якою був віденський “Бурґтеатер”. Вона викликала 
великий резонанс серед глядачів, потвердивши успіх віденського митця як 
драматурга. Недаремно його називали “анатомом душ і художником, який відтворює 
звичаї, критиком суспільства і одержимим охоронцем правди” [4, с. 42]. Твір “Liebelei” 
справляє загострене враження, оскільки зовнішні ефекти розраховані на сприйняття 
життєвої конкретики, реалій з народного побуту. Розвиток подій супроводжується 
грайливо-іронічним тоном, зафіксованим у назві. Ось – змістове наповнення 
п’єси: двоє заможних, елегантних, світських молодиків-студентів зустрічаються 
у квартирі одного з них, Фріца, з двома юними дівчатами – Міці та Христиною. 
Теодор, один із Фріцових друзів, зав’язує любовний стосунок з Міці, яка прагнула 
земного щастя легким шляхом. Натомість, участь Христини у спільному побаченні 
була продиктована практичними намірами Теодора. Він запросив дівчину, щоб 
відволікти Фріца від гріховності. Адже Фріц мав досі невдалий роман із заміжньою 
панею Катаріною Біндер. Христина Вейрінґ була наївною, хоч і судилося їй зростати 
в атмосфері родини музиканта театру. Вона щиро закохується у юнака, вбачаючи 
в ньому риси шляхетності. Проте він явив чванливість, пихатість, скнарість, коли 
їхні стосунки набрали систематичного характеру. Хіба не дивно, що Фріц забороняє 
Христині ставити йому будь-які запитання про минуле чи майбутнє, наприклад, про 
пані у чорному вбранні, з якою дівчина колись бачила його в театрі? Певний натяк на 
подібний означник міститься у діалозі Фріца з Христиною: 

Christine zu Fritz. Wie du alles hübsch in Ordnung hast!
Fritz: Ja … Ordnet die Sachen, die Mizi mitgebracht, – Sardinenbüchse, kaltes 

Fleisch, Butter, Käse.
Christine: Fritz … willst du mir’s nicht sagen?
Fritz: Was denn?
Christine sehr schüchtern. Wer die Dame war?
Fritz: Nein; ärger’ mich nicht. Milder. Schau’, das haben wir ja so ausdrücklich 

miteinander ausgemacht: Gefragt wird nichts. Das ist ja gerade das Schöne. Wenn ich mit 
dir zusammen bin, versinkt die Welt – punktum. Ich frag’ dich auch um nichts.

Christine: Mich kannst du um alles fragen.
Fritz: Aber ich tu’s nicht. Ich will ja nichts wissen [6, с. 200]. 
(“Христина до Фрітца. Як тут у тебе все гарно, в порядку!
Фрітц: Так… Складає речі, які принесла з собою Міці, – рибні консерви, холодне 

м’ясо, масло, сир.
Христина: Фріц…  ти не хочеш мені про це сказати?
Фріц: Що саме?
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Христина дуже нерішуче. Хто була та жінка?
Фріц: Ні, не зли мене. М’якше. Авжеж, ми так докладно про все одне з одним 

домовилися: Нічого не треба запитувати. Це ж і є найліпше. Коли я з тобою, світ 
зникає. Я тебе також ні про що не питаю.

Христина: Мене ти можеш розпитувати про все.
Фріц: Але я не роблю цього. Я нічого не хочу знати”. – Тут і надалі переклад 

мій – О.Б.).
Впадає в око така деталь: ефект Фріцової поведінки спричиняє варіювання 

у процесі спілкування персонажів. Молодик не вірить у щирі почуття. Водночас 
момент урочистості підкреслюється піднесеністю, що панує на рівні фасцинації між 
дійовими особами. Мимоволі руйнується картинне розуміння збігу обставин 
– його полишило щастя. Звідси – примарна уява, що життя безхмарне, ефемерне, 
невагоме, безпроблемне. Примітно, що наприкінці першої дії до Фріца приходить 
невідомий пан. Як виявилось він доводиться чоловіком Катаріни Біндер. З нею 
Фріц мав також бурхливий роман, якому судилося фатальне розв’язання конфлікту. 
Дізнавшись про цей факт, доля якого описана у листах, чоловік Катаріни вимагав 
вирівнення кривди через дуель. Це він висловив різкою, брутальною інтонацією. 
Фріц є носієм великосвітських забаганок. Він не може відмовитися від дуелі, хоча 
серце віщує йому смерть від кулі ревнивця. Напередодні дуелі він хотів побачитися 
з Христиною. Міщанська світлиця Христини з паперовими квіточками і дешевими 
дрібничками видається героєві твору справжнім раєм. Щоправда, Христина є 
втіленням ідеалу як жінки. Вона – ніжна, добра, пильнує чистоту. Юнак розуміє, 
що це лише миттєвий настрій. Однак йому важко покинути середовище Христини. 
Невдовзі дівчина дізнається про загибель коханого. Їй несподівано повідомляють про 
те, що він ошукував її, коли стверджував зізнання у своїх почуттях. Насправді, він 
розважався з нею, як з іграшкою. Дуель набуває тут доленосного значення, бо ж вона 
принесла головному героєві загибель [5, с. 47]. До Христини приходить усвідомлення, 
що вона була для нього лише миттєвим захопленням. Тому нею опановує відчай. У 
такі хвилини весь комплекс добра і зла завершується трагічним акордом: Христина 
вистрибує з вікна мансарди. Таким чином, вона добровільно покинула світ живих. Це 
є результатом певної неспівмірності з тим, що має бути, з одного боку, а з іншого – з 
реальним, як є.

Складається враження: гра спричинила подвійне нещастя [1, с. 225]. Душевна 
порожнеча Фріца є небезпечною для навколишнього середовища. Це проступає з 
такої рефлексії: 

Fritz: Also … Kopf hoch. – Nicht wahr, auf innere Überzeugungen ist doch auch 
etwas zu geben – und ich hab’ die feste Überzeugung, dass alles … gut ausgeht. Redet sich in 
Lustigkeit hinein. Ich weiß selbst nicht warum, aber ich hab’ einmal die Überzeugung!

Theodor lächelnd. Was bist du für ein guter Kerl! – Aber was sagen wir nur den 
Mädeln?

Fritz: Das ist wohl sehr gleichgültig. Schicken wir sie einfach weg.
Theodor: Oh nein. Wir wollen sogar möglichst lustig sein. Christine darf gar nichts 

ahnen. Ich will mich wieder zum Klavier setzen; ruf du sie indessen herein. Theodor wendet 
sich, unzufriedenen Gesichts, das zu tun. Und was wirst du ihnen sagen?

Fritz: Dass sie das gar nichts angeht [6, с. 209]. 
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(“Фрітц: Отже, не вішай носа! – Чи не так? На власні переконання слід також 
зважати, а в мене тверде переконання: все … закінчиться добре. Сміється з радості. 
Сам не знаю, чому, але у цьому я певен.

Теодор посміхаючись. Що ти за добрий парубок! Але, що ж ми скажемо 
дівчатам?

Фрітц: Це мені авжеж байдуже. Давай просто їх відішлемо. 
Теодор: О ні. Ми намагатимемось бути веселими. Христина не повинна 

нічого запідозрювати. Я знову сяду за піаніно, а ти поклич її тим часом. Теодор 
відвертається з незадоволеним обличчям, щоб це зробити. І що ти їм скажеш?

Фрітц: Що це їх геть не стосується”.)
Уже перше формулювання з його діалогу, сповнене таким підтекстом, що 

виконує різні художні завдання. Воно викликає у читача закономірне почуття болю, 
своєрідний ефект неудаваної серйозності. Можливо тому, дослідник Шніцлерового 
тексту І.  Мегела дійшов справедливого висновку: в образі Христини, скромної 
дівчини з передмістя, драматург створив новий літературний тип. Він поєднав 
у ньому сентиментальні риси, що окреслювали її поведінку в оцінках щирості, 
порядності, природності почуттів. Таким чином, встановлюється самобутній 
контакт з реципієнтом. Внаслідок подібного увиразнення конфлікт набув соціально-
психологічного характеру. Отже, А.  Шніцлер, за оцінкою І.  Мегели “відходить від 
монологічності” [2,  с.  14]. Звідси – означена амбівалентність, коли двозначність 
випливає з підтексту. Трагічна дія відбулася за умов, коли діалогічність набирає 
простору, оскільки діють неоднакові за характером персонажі. Це – передусім Фріц, 
життя якого завершилося на дуелі, а Христина закінчила життя самогубством. Як 
Фріц, так і Христина уособлюють різні типи поведінки.

Напередодні фатальної дуелі герой А. Шніцлера збагнув: він марно припадає 
до представниці з народу. Тихі радощі та дзвінкі забави у закутку коханої Христини 
(“im Stübchen Cristines”), все це не для нього. Бо Фріц розкривається в багатьох 
епізодах з прихованою місією. Їх обох не можна уявити собі разом в атмосфері ідилії 
на кшталт такої, яку змалював у ранніх новелах (“Die Mappe meines Urgroßvaters” 
(“Записки мого прадіда”, 1841), “Der Hochwald” (“Високостовбурний ліс”, 1842) 
“Brigitta” (“Бріґітта”, 1843)) Адальберт Штіфтер (1805 – 1868). Фріц та Христина 
надто різні, якщо характеризувати їхні світоглядні позиції, переконання, розуміння 
сутності не уявного, а правдивого кохання. Незважаючи на те, що Христина у творі 
драматурга справді “süsses Wiener Mädel” (“солодке віденська дівча”), образ якої 
виразно ідеалізований, автор змалював і цілком протилежний характер, що уособлює 
Міці. Вона – життєрадісна та спритна. Проте для неї виявляються чужими рефлексії, 
що пов’язуються з нормою моралі, зокрема, дівочих чеснот.

Зауважимо: в п’єсі “Liebelei” задіяна низка персонажів із колоритними 
характерами. З-поміж них особливо виразною є постать цинічної міщанки пані 
Біндер. Вона розглядає шлюб лише як вигідний контракт. Меркантильні міркування 
Біндер, як правило, мало чим відрізняються від легковажних поступків Міці. Остання 
вважає, що заможність чоловіка – достатній аргумент для того, щоб її подруга стала 
утриманкою такого пана. Письменник не ідеалізував представників міських низів. 
Навпаки, він викривав їхню ментальність, спотворену вірою у всемогутність грошей. 
Окреслені аспекти не перетворюють п’єсу в соціальну драму. Щодо жанрової логіки 
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вона залишається мелодрамою [3]. Це аж ніяк не знижує її художньої вартості. Адже 
мелодрама – це красномовно засвідчив її розвиток у XX столітті – залишається 
улюбленою для шанувальників кіномистецтва. 

У творі розроблений мотив, що зорієнтований – в оригінальному ракурсі 
– на конкретизацію мети – пошук прихованого задоволення. Вона цікава не тільки 
для елітних, але й вихідців із трудових верств. Названий мотив спонукає краще 
розуміти мотивему, оскільки автор будує сюжетну канву з проекцією на конкретне 
тло – віденське передмістя. Під пером письменника така картина була певним 
віддзеркаленням крихкої, витонченої раціональної культури, що увібрала прагматичні 
штрихи здорового глузду. У колах молодих інтелектуалів звучав заклик іти в народ. 
Він реалізовувався у специфічному прояві – шлюбах представників верхівки творчої 
богеми із сільськими дівчатами. Уродженки села своєю чистотою, простотою, 
фізичним і духовним здоров’ям мали подарувати носіям рафінованих традицій нові 
життєві сили, принести їм потужні імпульси. Однак подібні шлюби здебільшого 
виявлялися невдалими, закінчувалися розчаруванням, розлученням. У  творах 
А.  Шніцлера наявне протиставлення: “süsses Wiener Mädel” (“солодке віденське 
дівча”) – “eleganter aber niederträchtiger Liebessucher” (“витончений, проте ниций 
вдачею шукач любовних забав”). З допомогою цього протиставлення розкривається 
морально-етична проблема, а також створюється гіпотетична можливість для 
реалізації задуму у людських стосунках. Водночас письменник скептично ставився 
до факту поширення народних звичаїв та їхнього адекватного використання з боку 
носіїв аристократії. Читач заінтригований, чому Шніцлерова п’єса має трагічний 
фінал. Автор не дає прямої відповіді на подібне запитання, бо воно риторичне.
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