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ВИДОВ1КАТЕГОРН ДРАМИ В ПОЕТИКАХ НШЕЦЬКОГО БАРОКО

Не зважаючи на столптя, яю вже минули, мистецтво бароко залишаеться актуальним i сьогодш 
в Geponi загалом i в Укра'йп зокрема. Це аргументовано доводить, наприклад, О.О. Ю рчук в свош 
монографй «Сучасна стратепя бароко. М одифковаш риси бароко в сучасшй укра'шськш лггератур; 
кшця XX стсшття», де вона стверджуе, що в укра'шськш драматурги «утворюеться так званим 
«мистецький анархгзм», коли правила i закони визначаються не загальною для ecix нормою, а лише 
власними смаками самого дем1урга. Зазначимо, що окреслений нами, перюд кризи в драматичном} 
мистецтв! (межа XX-XXI ст.) схожий за своею внутршньою сутгю до кризи, що мала мюце в 
укра'шськш драм1 доби бароко» [2, с. 123]. РозмаТття барочно'У драми i театральних форм 
роздробленоУ на безл1ч кшЫвст Н1меччини, як зазначае Д1рк Шфангер у першому шмецькомх 
«Довщников1 драми», опублкованому у 2012 рощ, ускладнюе будь-яю спроби узагальнення i 
впорядкування цього важливого юторичного етапу становления шмецькомовноУ драми i театру [4, с. 
242]. Висловлювання щодо теорй' драми мютяться в поетиках епохи бароко, а також у передмовах до 
драматичних текстов,

Важлив1 судження щодо сутносто драми бароко зроблеш, передус1м, в «Книз1 про шмецьк\ 
поезно» (1624 р.) MapTina Опща. Одшею з перших теор1й шмецькомовно! драматурги можна вважати 
«Поетичн1 настанови» (1647-1653 рр.) Георга Ф ш па Гарсдерфера [4, с. 235]. Характерною ознакою 
критерпв видшення трагедн i комедп у М. Oniua, до яких Г.Ф. Гарсдерфер додав сатиру, е Ух 
походження з-за меж мистецтва i прагнення досягнути цщей, не пов’язаних з власне драмою. Задля 
збереження чи то пак вщтворення суспшьного миру через дотримання правил станового суспшьства 
абсолютистських монархш М. Опщ вимагае жорсткого розподшу на трагедто i комед1ю в залежносп 
вщ социального статусу того, хто з’являеться на cueHi, i вщ того, яю поди на нш зображуються. BiH 
наголошуе на тому, що в трагед1У повинн! д1яти божества, repoiHHi постат!, корол1, княз1, адже в них 
мае йтися про «корол^вську волю, вбивства, вшни i повстання» [5, с. 1], а введения представниюв 
нижчих станiв або поганих речей лише приносить шкоду. Натомють в комед1У зображуються «погаш 
cyTHOCTi i особи» [5, с. 1]. Тут М. Опщ пропонуе великий перелк тем для комедш, в яких мають д1яти 
селяни, солдата, шип простолюдини, але аж шяк не iMnepaTop або i нш i сильш свггу цього. 
Г.Ф. Гарсдерфер продовжуе справу М. Oniua i стверджуе: «Так само, як е три основш стани (в 
cycniubCTBi -  М.Л.), / так само е три види noe3ii, / яку бачать i чують на cueHi» [5, с. 2]. До Опщових 
трагедн i комедй' Гарсдерфер додае ще сатирову драму у специф1чному po3yMiHHi близькому до 
пасторальних жанр1в, в яких мае зображуватися життя селян. Тут стае помкним виокремлення 
буржуазй’ або ж бюргерства, яка починае боротися за своУ економ1чш i полкичн1 права вже в середин! 
XVII ст. Комед1я у Гарсдерфера «облагороджуеться» i стае тереном для показу мщан-бюргер1в. За 
трагед1ею так i залишаеться виняткове право показу на cueHi «великих людей з icTopii», «корол|'в i 
кшшв».

Важливо в1дзначити, що для драматичних TBopiB Г.Ф. Г арсдерфер вживае передус1м HiMeubxi 
жанрово-видов! визначення з основним кореневим словом «Spiel». Це поняття, основним значениям 
якого е «гра», мае визначальне значения для всього мистецтва шмецького бароко та для театру i 
драми зокрема. Про це свщчить, наприклад, пролог до трагедп (Trauerspiel) Дан i ел я Каспера фон 
Лоенштайна «Софонюбель» (1669 р.): «Передует людина -  це гра часу. /  3 нею удача грае, /  а вона -  з 
eciM тшим. /  Щойно народгшось на Божий ceim, / як нянька й мати з нами гру влаштуютъ. /  Щойно 
звыънятъ нам руки з пелюшок, /я к  гра з ляльками стане першим дтом, /  колиска ж сценою для гри. /  

(  ... ) В 3a6aei вчать нас перши слова /  й показують, що все життя -  це гра» [3, с. 29] (Переклад з 
шмецько!' власний). Пояснения ceiTy за допомогою метафори театру належить до найхарактершших 
ознак евпогляду бароко взагалг Тож особливого значения набувае звернення в шмецькомовних 
драматичних творах i поетиках шмецького бароко до шмецького поняття «Spiel» i уникнення 
запозиченого поняття «театр». Поняття «Spiel» набувае, таким чином, шшого значения -  «дшетва». 
У «Teopi'i сучасноТ драми» (1957 р.) Петера Сондц де йдеться про змши у драматичнш творчосп на 
меж! XIX-XX ст., поняття «Spiel» вживаеться переважно саме у другому значенш як «дшетво» i 
використовуеться для вщображення складних npouecie у драматичному i театральному мистецтв1 
поруб1жно'| доби i nepmoi половини XX ст. В сучасшй вкчизнянш Teopi'i драми на фундаментальний 
взаемозв’язок м1ж драмою i д1йством вказуе О.С. Чирков у статп «Драматург1я -  мистецтво драми?» 
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(2006 р.), який зазначае, що «в давнину дшство -  це драматична вистава, видовище. ... Дшство -  це 
театр, гра. (До речг, в шдШському meampi те, що ми називаемо музично-танцювалъною драмою -  
цшком однозначно i съогодш називаеться "ШЛА" -  "ГРА". I  nodi6m спгвпадтня не е випадковим: 
антична Грещя й прадавня 1нд\я одними з перших почали сет рух назустр'ш драматичному 
мистецтву)» [1, с. 105]. На важлив1сть поняття «гра» для сучасно'У украУнськоУ драми вказуе й 
О.О. Юрчук: «Простежуеться типолопчна схояисть свгговщчутпв сучасного митця та творця 
барокового мистецтва» [2, с. 123]. Серед приклад1в згадуеться також i «моноп’еса з стереоефектом 
Неди Неждани «Мшьйон парашутиюв» ..., в яюй знаходить практичне вираження теор1я гри. ...»  
[2, с. 127].

Тож у першш шмецькомовнш Teopii' драми Г.Ф. Гарсдерфера, на вадм1ну вщ Сенеки i 
Скал1гера, на яких ор1ентувався також i Март1н Опщ, розробляються власн1 видов! категорп драми за 
допомогою кореневого слова «Spiel» -  «гра» або ж «дшство» та конкретизуючих атрибупв, яю 
вказують на характер гри. Так трагед1я в поетиках М. О т ц а  i Г.Ф. Гарсдерфера звучить як 
,,Trauerspiel“, тобто «сумна гра / сумне дшство». Це поняття збережеться в шмецьюй mobi як синошм 
до штернацюнашзму «трагедш» -  «Tragodie» по сьогодшшнш день. Протилежне до трагедй' значения 
комедн пщкреслюеться Г.Ф. Гарсдерфером за допомогою поняття «Freudenspiel» - «радюна гра / 
радюне дшство». Натомють М. Опщ надае перевагу «Lustspiel» - «весела гра / веселе дшство», i саме 
це поняття активно вживаеться сьогодш поряд i3 комед1ею. На вщм!ну вщ М. О тц а , 
Г.Ф. Гарсдерфер, як вже зазначалося, вводить третю видову категорш драми, яка мае зображати 
життя третього стану тогочасного суспшьства -  селян, i обирае для ГУ позначення поняття «гра 
naciyxie» або ж «гра на полЬ> -  «Hirten oder Feldspiele». При цьому шшомовне поняття «сатиричний» — 
«satyrisch» -  виконуе уточнюючу функщю.

Такий пщхщ до вибору видово-жанрових категорш цшком вщповщае тенденцн на 
«он!мечнення» шшомовних caie i боротьб1 за «чистоту» i розвиток н 1мецько! мови, яка мала б стати 
на р1вних з французькою та 1тал1йською як самодостатня мова л1тератури i фшософп. Багато 
експеримент1в такого мовного пуризму не прижилися в Н1мецьюй сучаснш мовт, але д1яльн1сть так 
званих «мовних товариств» («Sprachgesellschaften»), до яких належали i вище згадан1 М. Опщ i 
Г.Ф. Гарсдерфер, мала виршальне значения для розвитку н1мецькоУ лггературно1 мови i для 
формування термшолопчно!' системи мистецтвознавства i лЦературознавства. Поряд з латинськими 
або ж давньогрецышми термшами, а також французькими чи ггалшськими поняттями для позначення 
поезн у широкому i'i значенн1, яю вживалися у н1мецькомовних текстах епохи Гуман1зму ще з XVI 
ст., в епоху бароко у вжиток входять н1мецью екв1валенти, утворен1 за зразком середньов1чно1 

традицп визначення видових категор1й драматичних Teopie за допомогою шмецького поняття «гра» /
<дшство»: penirifiHi i ceiTCbKi дшства (Geistliches und Weltliches Spiel), nacxaabHi i р1здвяш д1йства 
(Oster- und Weihnachtsspiel), гра на Масляницю (Fastnachtspiel) тощо, яка певний час сп1в1снувала у 
XTV-XV ст. з «вщродженням» латинськоУ терм1нологн античноУ л Герату рноУ традицГУ в шмецькому 
чистецтв1 Ренесансу. Нав1ть яюцо згодом запозичен1 з латини видов! категорп драми -  трагед1я, 
комед1я, траг1комед1я -  дом1нуватимуть в н1мецьюй MOBi i в л1тературознавств1, проте залишиться 
можливють звернення до шмецьких понять, яю беруть початок ще в Середн1 В1ки i презентують 
н1мецькомовний BapiaHT накладання традитнй античного театру на тогочасш реалн «штукарського», 
лицед1йного мистецтва у н1мецькомовному npocTopi.

KpiM того, таю поняття як «лгтература» i «лкературний TBip» теж отримують в поетика 
н1мецького бароко власш екв1валенти. Зам1сть звичного для нас TepMiHy «лгтература», який чгтко 
пов’язаний з «писемною / друкованою» творчютю, в поетиц1 Г.Ф. Гарсдерфера вживаеться винятково 
поняття «Dichtung», яке, певною Miporo, вказуе на вигаданють таких Teopie i означае сукупнють як 
днсемних, так i усних TBopiB, перебуваючи й надал1 в активному вжитку шмецьких теоретиюв 
лйератури, особливо починаючи з епохи Романтизму. П. Сощц вживае в «Teopii' сучасноУ драми» 
(1957 р.) для загального позначення Bcix можливих вщцв драматичних твор1в поняття 
«Buhnendichtung», яке можна наближено перекласти украУнською як «сцешчна поез1я». На зв’язок з 
«усною, долтгературною, дописемною» традищею вказуе також i позначення драматичних творгв у 
поетиках н1мецького бароко за допомогою поняття «Gedicht» — «поетичний TBip, Bipin» або ж 
«вигадка». Нагадаймо, що Г.Ф. Гарсдерфер говрить про «три види поезн, /  яку бачать i чують на 
сцеш» [5, с. 2]. Замють поширених HHHi «фабули», латинського походження, чи «сюжету», 
французького походження, вш вживае поняття «Geschichte» -  «icTopia, оповщка». При цьому 
спочатку nopiBHioe н1мецьке поняття «Geschichte» з латинським екв1валентом «Fabel» -  «фабула», 
коли говорить про змют ycix BHfliB сцен1чноУ поезн, який Bin називае «фабулою або ж вигаданою
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icropiefo / оповщкою (erdichtetes Geschicht)». Taxi гтор!вняння з латинськими термшами свщчать про 
певну незрозумшсть i штучшсть шмецькомовних нововведень у ц ари т  лггератури, яка протягом 
столггь була винятково латинською. Автори поетик шмецького бароко, а також Ух потенцшш читачк 
отримували осв1ту латиною, спшкувалися на певному д!алекта шмецько! i мали п е в т  трудноиц з 
розумшням шмецькомовних твор!в з шших perioHie. Д1яльнють М. Onina i Г.Ф. Гарсдерфера, а також 
шших митщв i мислител1в бароко, яю виступали за звшьнення шмецько! мови вщ статусу мови лише 
простолюдишв i водночас вщ шшомовного впливу, була дуже обмеженою у кшьюсному вщношеннк 
значно поступаючись навпъ малочисельному прошарку шмецького суспшьства, який змш отримати 
освггу латиною. Лише вщштовхуючись вщ латини i французько! мови, окрем1 представники 
шмецькомовно! духовно! enira XVII ст. намагалися створити власний понятшний апарат для опису 
лтаературних явищ, перебуваючи далеко вщ центру уваги тогочасного суспшьного життя.

Цю ситуащю майстерно зобразив Г. Грасс у роман! «Зустр1ч в Тельгте». Видатш поети i 
мислител! з yciei' роздробленоУ Священно! Римсько! iMnepi! збираються в останш Micaui 
Тридцятшнтньо! вшни на запрошення Симона Даха з прусського Кешгсбергу на зустр1ч, щоб 
пщготувати спшьний машфест i3 закликом до миру i до створення спшьно! литературно! мови для 
Bcix HiMuie. 3ycTpi4 мала вщбутися в eniuempi перемовин м1ж представниками Папи Римського, 
1мператора i протестантських корол1В у Вестфалп в MicTi Мюнстер. Проте замовлений заздалепдь 
гостинний дв1р виявляеться зайнятий в1Йськовими, i поет1в просто Ьиставляють на вулицю. На 
допомогу !м приходять не сильн! св^ту цього, а пройдисвщ i ун!кальна особист1сть -  Гр!ммельсгаузен. 
який хоч i служить у BificbKy, де займаеться пошуками npoBiamy, але сам дуже цжавиться 
л1тературою. Завдяки його хитросп i шахрайству найкращ! лДератори Н1меччини з Ух ман1фестами i 
поетиками знаходять все ж таки притулок у маленькому, н1кому невщомому м1стечку Тельгте в 
трактир! колишньо! маркитанки на пр!звисько Кураж, опиняючись у прямому ceHci на узб!чч1 
основних !сторичних под!й. Б1льше того, Ух сшльно розроблений ман!фест гине в полум’У п!д час 
нипцвно! пожеж! в трактир!, так i не будучи оприлюдненим.

Март!н Ошц i Георг Фш!п Гарсдерфер вщпов!дно до пануючих уявлень у становому 
cycnuibCTei абсолютистських MOHapxifi XVII ст. намагалися навести лад у шмецькш драм!. 
ор!ентуючись на тематику TBOpie i на склад д!йових oci6. Посеред стих!йно! народно! творчост! на 
р!зномантгних д!алектах, моза'Учного р!знобарв’я придворних театрал!зованих святкувань, шюльних 
п’ес е зу т в , як правило, латинською мовою, новомодних оперних постановок, церковних святкових 
дшств, !мпров!зованих пщ смаки простолюдин!в вистав з примгавними адоптац!ями TBopie 
Ulexcnipa i Марло у виконанн! мандр!вних англ!йських «елизавентинц!в», як! сперечалися за 
прихильшсть широко! публ!ки з ггалшськими майстрами «commedia del arte», а також на тан потужно! 
експансй французько! класицистично! драми i успадкованого вщ Гуман!зму nicreTy перед 
латинськими творами з антично! спадщини i з доробку гуман!ст!в XV-XVI ст., посеред сум’яття 
Н!меччини, роздробленоУ i зруйновано! Тридцятилтаньою в!йною -  так! спроби впорядкування вид!в 
драматично! творчоста хоч i носять прескриптивний, наказовий характер, але далек! вщ свого 
реального втшення у мистецьк!й практищ. Але nepini «Поетики», написан! тм ецькою  мовою для тих. 
хто мав писати шмецькою мовою, св!дчать про важливий етап формування жанрового мислення в 
шмецькомовнш драм!. У поетиках шмецького бароко, не зважаючи на популярнють латини в 
науковому i мистецькому середовищ!, була розроблена власна терм!нолог!чна база для позначення 
видових категор!й драми, як! хоч мали, швидше, !деальний, бажаний характер, проте справили 
великий вплив на подальший розвиток теорн драми в шмецькомовному простор!.
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