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2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 

 

 

 

УДК 82-995 (436) “ХІХ–ХХ” 

Бродська, Оксана 

 

АРТУР ШНІЦЛЕР: СТИЛІСТИКА ТВОРЧОСТІ 

 

Історико-літературний процес в Австрії на зламі ХІХ – початку ХХ 

ст. – це складна динамічна система, для якої характерні різні парадигми 

художнього осягнення світу. Вони постають у таких проявах, як 

імпресіонізм, символізм, неоромантизм та експресіонізм.  

Артур Шніцлер (1862-1931) успадкував від попередників (Франц 

Грільпарцер (1791-1872), Чарльз Зільсфільд (1793-1864), Йоган Габріель 

Зайдль (1804-1875), Адальберт Штіфтер (1805-1868) Австрію як даність, 

що має суб’єктну величину.
1
 Його художній світ диктує трагізм 

прощання з минулим. Як слушно наголошує Д. Затонський, 

“австрійська література тих днів була більшою, ніж епоха, яка її 

створила”.
2
  

Твори Артура Шніцлера “камерні не лише сюжетно, а й 

концептуально”;
3
 вони не виходять поза сферу особистих, приватних, 

родинних конфліктів. Автор намагається допомогти людині, яка 

опинилася у складних життєвих перипетіях, щоб знайти відповіді на 

нелегкі й болючі питання доби. Звідси – його увага до внутрішнього 

світу особистості, поглиблення аналітичної тенденції в художньому 

висвітленні почуттів, мотивів людської поведінки.  

Новаторство Артура Шніцлера, що виявилося у жанрових 

тенденціях новеліста, способах образотворення та відображення 

дійсності було неодноразово предметом дослідницьких зацікавлень. 

Виокремимо праці таких українських та зарубіжних літературознавців, 

як Д. Затонський, Д. Наливайко, К. Шахова, М. Євшан, О. Грицай, 

О. Алексєєва, Т. Баришева, И. Проклов, Д. Детлефсен, Р. Дугамель, 

В. Нойзе, М. Перльман, Й. Стрелка та ін.  

Творчість Артура Шніцлера прилучали до українського читача 

Б. Грінченко, М. Вороний, А. Строговський, В. Гнатюк, М. Грушевська, 

В. Крушельницька. До сучасного читацького загалу її особливо активно 

доносить Іван Мегела. Проте художній доробок А. Шніцлера всебічно 

не досліджений, це й визначає актуальність нашого дослідження. Мета 

роботи – здійснити розгляд та аналіз новел Артура Шніцлера на рівні 
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жанрово-стильових особливостей, виявити основні літературно-

естетичні тенденції. Об’єкт дослідження – новели А. Шніцлера, що 

мають власну систему художніх засобів.  

Артур Шніцлер – творець, для письмової палітри якого характерна 

широка соціальна проблематика. Він – майстер психологічного аналізу, 

талановитий художник-новатор, який віртуозно володів словом і 

самобутнім стилем. Головним об’єктом критики він обрав 

“гедоністську поверхню австрійського соціального буття”, – тобто те, 

що Герман Брох найменував “веселим Апокаліпсисом”: “Батьківщина 

була тільки ареною, тільки лаштунками особистої долі, вітчизна – 

будовою випадку, неістотною адміністративною обставиною”.
4
  

А. Шніцлер належав до групи, що увійшла в історію як віденський 

“модерн”, а саме “Jugendstil” (молодіжний стиль), “secessio” (лат. 

“відокремлення, відхід”) – назва деяких німецьких та австрійських 

художніх об’єднань кінця XIX – початку XX ст., які протиставляли 

свою творчість офіційному академічному мистецтву.
5
 Як справедливо 

стверджується у дослідженні літературознавця і популяризатора 

австрійської літератури в Україні Миколи Євшана, “творчість 

Шніцлера навіяна тим специфічним віденським колоритом, вводить нас 

в нову свіжу атмосферу. Не перестаючи бути серйозною по змісту, з 

відтінком меланхолійної задуми, вона має свій грандіозний, легкий тон, 

у якому чується вся радість життя та краси”.
6
 Водночас Дмитро 

Наливайко підкреслює той факт, що “літературний імпресіонізм 

якнайповніше розвинувся саме на австрійському ґрунті”.
7 

Аналіз творчого доробку Артура Шніцлера дає можливість дійти 

висновку: у ранній період його літературної діяльності переважають 

драматичні твори, щоправда, у щоденнику від 01.10.1911 року він 

занотував вагому оцінку: “Als Erzähler behaupte ich mich besser als 

Dramatiker”.
8
 У цьому контексті це потверджує і вся його діяльність як 

новеліста, проза якого – вершина літературної спадщини віденського 

автора. Зважаючи на це, Артур Шніцлер виявляє у новелах точні та 

глибинні знання психології. Типовими для нього є дві розповідні 

стратегії: експеримент і загадка. Обидві вимагають активного 

сприйняття, спрямованого на те, щоб викликати у читача сумнів, 

власне, замість того, щоб дати готове рішення чи вказати на розв’язку.  

Артур Шніцлер охоче змальовував від’ємні персонажі, їхня 

свідомість позначена егоїстичними, користолюбними почуттями. Автор 

не засуджує їх; він однак прагне зазирнути глибше, виявити причини 

такої тенденції. Це ілюструють такі дві новели прозаїка, як “Sterben” 

(Вмирання, 1894) та “Leutnant Gustl” (Лейтенант Густль, 1900). 

Артур Шніцлер, знаний лікар до своєї писменницької популярності, 

у своїй психіатричній практиці активно керувався засадами 
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психоаналізу та прийомами “тлумачення сновидінь”. Ідею про 

підсвідомість він використав у своїй новелі “Вмирання” ще задовго до 

того, як у 1900 році вийшов друком основоположний твір його 

співвітчизника-психолога Зігмунда Фройда (1856-1939) “Тлумачення 

сновидінь”. Ще до нього Артур Шніцлер добре знав про теоретичні 

положення психоаналізу, їхнє застосування при лікуванні хворих 

(істерія, манія, стресовий стан). Важливий факт: Шніцлер був другом 

Фройда.
9 

У новелі “Вмирання” Артур Шніцлер напрочуд тонко аналізує 

непрості стосунки двох закоханих молодих людей – Фелікса і Марії. 

Їхнє почуття піддається тяжкому випробуванню і, на жаль, не витримує 

його міцність. Образно-символічним компонентом новели, що має 

знаковий характер, виступає ідея “вмирання”. За твердженням 

М. Середич, “назва (...) концентрує в собі властивості окремого слова і 

вбирає в узагальненому вигляді те, що потім знаходить своє втілення в 

усій художній системі”.
10

 Включаючи до назви новели ключове слово, 

автор розширює спектр його сприйняття: адже ще до знайомства з 

текстом реципієнт засновує на заголовку власний асоціативний ряд, що 

допомагає йому прояснити для себе “внутрішню форму” твору, єдність 

його образу-заголовка та значення-змісту.
11

 Назва твору та перші рядки 

оповіді виокремлюють його новелістичність, показ незвичайної і 

водночас трагічної події. 

Текст новели – нерясний на факти. З усією образністю він передає 

емоційні реакції пари, при цьому чотириразова зміна місця подій ділить 

несуттєві зовнішні інциденти на п’ять розповідних фаз: за вступною 

сценою у Відні постає перебування Фелікса і Марії на відлюдному 

гірському озері. У центрі знаходиться перебування молодої пари у 

Зальцбургу, потім знову тривалий час вони перебувають у Відні. Цей 

життєвий відрізок завершується поїздкою в Меран, де і помирає 

молодий чоловік. Частій зміні місця подій відповідають також регулярні 

зміни часової тривалості, поділ всього емоційного потоку на 23 

ненумеровані короткі частини. Вони, залежно від обставин, містять 

сценічні виходи, бесіди чи рефлексії дійових осіб. Важливою видається 

також конфігурація дійових осіб. Йдеться про потенційний любовний 

трикутник. Це ще раз доводить слушність твердження М. Моклиці: 

“Новела – це подія в її чистій, ніби аж оголеній суті”, вона 

“зосереджується на кістяку подій, а тому її описовість завжди 

стисла, лаконічна, виразна, експресивна. Вона відсікає все зайве (у тому 

числі і персонажів, які не мають безпосереднього стосунку до події)”.
12

  

У нашому ж випадку специфіка новелістичної стислості 

обумовлюється не зовнішньою обмеженістю матеріалу (кількістю 

персонажів чи подій, обсягом охопленого часу і простору), а самим 
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способом розкриття дійсності. Максимальні обмеження щодо кількості 

дійових осіб та часопросторових рамок твору також визначають його 

приналежність у жанровій системі координат до новели. Знаковим у 

цьому плані є судження самого Артура Шніцлера: “Selbstverständlich ist 

es nicht der Willkür des Erzählers anheimgegeben, welchen Teil des 

Vorgangs er gekürzt, welchen er seiner Zeitdauer entsprechend und welchen 

er erweitert mitteilen wird. Aber man kann nicht einmal sagen, dass der zu 

erzählende Vorgang selbst mit Sicherheit verraten wird, welcher seiner Teile 

nach Kürzung, welcher nach Erweiterung verlangt. Es ist wahrscheinlich, 

dass der gleiche Stoff von verschiedenen Dichtern auch in dieser Hinsicht in 

vollkommen verschiedener Weise erzählt werden wird.”
13

  

Історія починається в той день, коли хворий на туберкульоз 

молодий письменник Фелікс дізнається, що жити йому залишилось 

тільки один рік. Марія – його кохана дівчина – вирішує вмерти разом з 

ним. З плином часу, героїня все більше утверджується в цій думці: “Ich 

hab’ mit dir gelebt, ich werde mit dir sterben. Ich schwöre dir”.
14

 На 

початку Фелікс відговорює свою кохану від такого вчинку: “Schwöre 

nicht, du würdest mich eines Tages bitten, dass ich dir deinen Schwur 

zurückgebe”.
15

 І ось в очікуванні неминучого маятника смерті вони 

проводять удвох цілий рік – день за днем, місяць за місяцем.  

Подальше розгортання сюжету новели є авторським зображенням 

того, як героїня свідомо-підсвідомо переглядає правильність свого 

рішення. Не випадково художній час більшої частини розповіді – 

майбутнє, яке ще невідомо, чи складеться саме так, як пророкує сама 

собі дівчина. 

У Марії виробилась звичка прокидатись з першими проблисками 

ранку і гуляти лісом чи на березі озера. Мальовничо й пластично 

зображує автор численні пейзажні деталі, а навколишній світ подає 

таким, як він бачиться головній героїні, втілюючи його у суб’єктивні 

враження і почуття. Адже пейзаж у художньому тексті митця не є 

самоціллю – це своєрідна “оптика душі”
16

 героя, світу його почуттів і 

переживань, які увиразнюються через картини природи, що 

сприймаються персонажем. Особливо це відчутно, коли Марія 

наважується вийти з будинку на свіже повітря після 13-ти денного 

перебування в ньому. Тут вона осмислює весь трагізм свого стану, 

невідворотність біди.  

Чим більше і частіше смертельно хворий Фелікс картає свою Марію 

і нагадує їй про мрійливу обіцянку, тим більше віддаляється кохана від 

нього і шукає підтримки та розуміння у спільного друга – лікаря 

Альфреда.  Все дужче зростає відчуження між люблячими; їхні душевні 

стани змінюються; стосунки стають все холоднішими, аж доки не 

переходять у відчай: “Die Stunde rückt näher”, “Ich frage dich, ob du 
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bereit bist?”, “Erinnerst du dich, Marie?”;
17

 “Denn, wenn ich davon muss, 

nehm ich dich mit”.
18

 Розчарована, безсила від безпорадності, постійної 

зміни настрою, а надто егоїзму з боку коханого, дівчина все далі 

віддаляється від хворого. Вона прагне віднайти власну індивідуальність 

і сягти мети, добре усвідомлюючи при цьому, якою ж безглуздою була 

її обіцянка – померти разом з Феліксом. З дивовижною точністю 

розкриває автор приховані бажання, складні поривання волі і почуттів 

своєї героїні.  

Черговий приступ валить з ніг Фелікса, але той з небувалою, ніби 

вампіричною силою мучить свою кохану і намовляє вчинити разом і з 

ним самогубство: “Ich will dich an dein Versprechen erinnern”, sagte er 

hastig, “dass du mit mir sterben willst”. (…) “Ich nehme dich mit, ich will 

nicht allein weg. Ich liebe dich und lass dich nicht da!”.
19

 Налякана дівчина 

(“sie war vor Angst wie gelähmt”) вже не знає, як їй вийти з цього 

скрутного становища; вона телеграфує Альфреду, якого сприймає не 

тільки як лікаря, а також як рятівника. Умираючий бачить з вікна своєї 

кімнати, як Альфред і Марія наближаються до будинку. Коли вони 

ввійшли у кімнату хворий поволі згасав: “… und da sah er gleich am 

Fenster den Freund auf dem Boden liegen, im weiβen Hemde, lang 

ausgestreckt, mit weit auseinander gespreizten Beinen und neben ihm einen 

umgestürzten Sessel, dessen Lehne er mit der einen Hand festhielt. Vom 

Munde floss ein Streifen Blut über das Kinn herab. Die Lippen schienen zu 

zucken und auch die Augenlieder. Aber wie Alfred aufmerksamer hinschaute, 

war es nur der trügerische Mondglanz, der über dem bleichen Antlitz 

spielte”.
20 

“Sterben” – важлива віха в творчому доробку А. Шніцлера, 

своєрідний жанровий різновид лаконічної, ескізно-етюдної новели,
21

 в 

основі якої – одна драматична подія, цілісне й сильне враження, 

потрясіння, для змалювання якого автор вдається до вдало дібраної 

оцінки, деталі, натяку, відтворюючи образи своїх героїв. У творі вперше 

найвиразніше виділяється така характерна стильова ознака Шніцлера-

новеліста, як органічне поєднання психологічного заглиблення у 

внутрішній світ персонажа з яскраво вираженим авторським ліричним 

почуттям, що за допомогою прийомів власне непрямої мови стирає 

відчутну грань між автором і героєм, інтимізує оповідь.  

У ході аналізу суспільного життя в Австрії кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. О. Грицай доходить висновку, що не локальні явища, а 

загальнолюдські проблеми хвилювали уяву А. Шніцлера. Він зараховує 

його до митців, які піднімали свій голос проти існуючої моралі, 

лицемірства вищих верств суспільства, і ставить видатного 

австрійського художника слова в ряд з виразниками нової духовності в 

європейській літературі. Критик вказує на меланхолійний, “ніжно 
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сумовитий” характер творів митця, які є “хвала життю, виспівана 

мінорними акордами”;
22

 виокремлює характерне й істотне в творчій 

лабораторії письменника, відзначає легкість його стилю, вміння 

будувати динамічну драматичну дію та витончені діалоги. 

“Артур Шніцлер є поетом Відня і ні”, – зауважує він, –“віденське 

середовище тільки до певної міри мало вплив на його духовність. Він 

намагався бути вільним від суспільства, проте у художній практиці все 

ж залишався його поетом”.
23

 А. Шніцлер прагне відобразити в новелі 

не соціальні проблеми, а, насамперед, динаміку психологічних станів 

своїх персонажів. Він робить це з надзвичайною пильністю і в діалогах, 

і в переході (що особливо слід відзначити) від зображення зовнішніх 

сцен, вчинків, жестів, рухів, всієї специфічної атмосфери спільного 

існування Марії та Фелікса, до внутрішнього монологу кожного з них.  

А. Шніцлер вміло використовує техніку “внутрішнього монологу”, 

розкриває глибини людської психіки, наголошуючи при цьому на 

визначальній ролі миттєвості в житті людини. Терміном “внутрішній 

монолог” в німецькому літературознавстві визначають не лише 

традиційну форму передачі думок дійових осіб художнього твору, а й 

те, що дістало назву “потік свідомості” з усіма його особливостями, 

які імітують дискретну, не завжди чітко оформлену в послідовному, 

логічному слові думку
24

 (варто зауважити, що подекуди термін “потік 

свідомості” вживають як синонім до терміну “внутрішній монолог”, 

однак Л. Гінзбург переконливо доводить, що ці два поняття слід чітко 

розмежовувати.
25 

Підсвідомі почуття і комплекси, винесені в тексті на поверхню, 

стають у Шніцлера важливою формою оповіді в таких ранніх творах, як 

“Die kleine Komödie” (Маленька комедія, 1895), “Die Toten schweigen” 

(Мертві мовчать, 1897) або “Die Frau des Weisen” (Дружина 

мудреця, 1896), і досягають найповнішого, найвдалішого застосування у 

широко відомій новелі “Leutnant Gustl” (Лейтенант Густль, 1900) і у 

вже пізніх творах “Fräulein Else” (Фройляйн Ельзе, 1924) та 

“Тraumnovelle” (Сон, 1926). Цей останній твір називають “панданом 

фройдівського вчення”.
26 

В особистості А. Шніцлер шукав слід не лише біологічних 

інстинктів та індивідуальних травм її психіки, а й примусу, зумовленого 

як соціальними, так і суспільними обставинами. Новелу “Leutnant 

Gustl” (Лейтенант Густль, 1900), без сумніву, зараховують до 

шедеврів світового новелістичного мистецтва рубежу століть. Новела-

монолог – майстерне розкриття, завдяки суцільно проведеному через 

увесь текст “потоку свідомості”, внутрішнього світу пустого й 

нікчемного суб’єкта, що найвище цінує свою приналежність до війська, 

свою офіцерську честь: “… ob man zu einem Rendezvous geht oder in den 
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sichern Tod, am Gang und am G’sicht lasst sich das der richtige Offizier 

nicht anerkennen!”
27

  

Густль – раб передусім військового середовища, оскільки навіть 

саме життя він розглядає лише з позицій кодексу офіцерської честі; він 

– носій станової пихи й зарозумілості. Він випадково зіткнувся у фойє 

концертного залу з простолюдином, силачем-булочником. Будучи 

зв’язаним словом битися на дуелі наступного дня, він тут же вв’язався в 

нову сварку і нагрубив булочнику. Добродій-булочник вичитав довгу 

нотацію Густлю, і – у відповідь на його тупе нахабство – погрожував 

зламати шаблю, закінчивши свій монолог зневажливим відзивом про 

розумові здібності офіцера: “Herr Leutnant, wenn Sie das geringste 

Aufsehen machen, so zieh’ ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech’ ihn und 

schick’ die Stück’ an Ihr Regimentskommando. Versteh’n Sie mich, Sie 

dummer Bub?”.
28

  

Герой впадає у великий відчай, але викликати “штафірку”-

булочника на дуель і в такий спосіб захистити зневажену честь офіцер 

не може, бо булочник не гідний дуелі. Якщо ж оточуючі дізнаються, що 

офіцер був ображений і не бився на дуелі, він буде зганьблений і 

вигнаний з війська. Він кається, його мучить сором і водночас злість: 

“Hätt’ ich nicht länger warten können, bis ganz leer wird in der Garderobe? 

Und warum hab’ ich ihm denn nur gesagt: “Halten Sie’s Maul!” Ich bin 

doch sonst ein höflicher Mensch”.
29

 Ця каламутна течія несе і нічим не 

обґрунтоване почуття вищості над усіма, хто не належить до 

офіцерської касти, й жалюгідний страх смерті й одночасно побоювання 

за власну суспільну позицію й відчуття своєї меншовартості. Густль 

вирішує змити образу власною кров’ю – застрелитися: “… und darum 

muss ich mich totschieβen…– Darauf möcht’ keiner kommen, dass ich mich 

hab’ totschieβen müssen, weil ein elender Bäckermeister, so ein 

niederträchtiger, der zufällig stärkere Fäust’ hat … es ist ja zu dumm, zu 

dumm!”.
30

  

Ніч і ранок перед самогубством відтворені в новелі саме через потік 

свідомості героя, через гарячкову метушню неоформлених, кострубатих 

думок і випадково зафіксованих деталей навколишнього світу: Jetzt 

könnt’ ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen … 

überlegt muss ja alles werden… so ist es schon einmal im Leben… Also 

überlegen wir… Was denn?... – Nein, ist die Luft gut … man sollt’ öfters bei 

der Nacht in’ Prater geh’n … Ja, das hätt’ mir eben früher einfallen müssen, 

jetzt ist’s aus mit’m Prater, mit der Luft und mit Spaziergeh’n …ich kann ja 

gar nicht ordentlich denken … Ah … so!..
31

  

У цьому виявляється досконала майстерність прозаїка, 

талановитого розповідача, “віртуоза художньої експресії, короткої 

фрази”,
32

 які передають цілісне враження від представленої картини. 
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Причому стиль А. Шніцлера вибудовується на основі передусім 

зорових, пластичних образів і вражень, “рубаної стилістики”,
33

 у якій 

велику роль відіграють короткі і неповні речення, безособові 

конструкції, переважно у пасивному стані.  

Важливим чинником стильового новаторства А. Шніцлера є його 

особливий підхід до організації художньо-образного матеріалу твору. 

Це виявляється, по-перше, у виробленні письменником прийомів і 

техніки самоаналізу, завдяки якій він вияскравив переживання трагічної 

події, яка трапилась у житті офіцера; по-друге, в розширенні 

функціональних можливостей зображального плану.  

Фатальний розрив між подібністю і сутністю – таким є Густль. 

Зовні – лейтенант, який пильнує офіцерську честь, усередині – таке собі 

людське ніщо, “вакуум цінностей”:  

Es ist komisch: ich hätt’ Lust, in mein Kaffeehaus zu geh’n … Ja, 

aufgesperrt ist schon, und von uns ist jetzt doch keiner dort – und wenn schon 

... ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um sechs hat er noch im 

Kaffeehaus gefrühstückt, und um sieben hat er sich erschossen... – Ganz 

ruhig bin ich wieder … das Gehen ist so angenehm – und das Schönste ist, 

dass mich keiner zwingt. – Wenn ich wollt’, könnt’ ich noch immer den 

ganzen Krempel hinschmeiβen … Amerika…Was ist das “Krempel”? Was ist 

ein “Krempel”? Mir scheint, ich hab’ den Sonnenstich! … Kannst du dir 

denn überhaupt vorstellen, Gustl, dass du dir die Uniform ausziehest und 

durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll – und der 

Kopetzky selbst möchte dir nicht mehr die Hand geben … Mir kommt vor, ich 

bin ganz rot geworden…
34 

Цитату можна обірвати в будь-якому місці, бо головна засада 

оповіді зрозуміла з першого-ліпшого уривка. Мова новели уривчаста, 

нервова, сповнена емоціями. Прозаїк уникає всеохопності, розлогих 

описів, натомість виділяє якусь одну промовисту деталь, співзвучну чи 

контрастну з душевним станом героя. Намагаючись “зупинити мить”, 

автор концентрує увагу читача на зорових та звукових образах, беручи 

їх у русі, фіксуючи враження. У цьому вбачаємо переваги 

імпресіоністичної новели, позаяк вона має надзвичайно широкі 

можливості показати, що було до моменту, зображеного в творі, і що 

буде опісля. 

Автор-оповідач усувається із тексту і персонаж виступає без 

посередника. Проте в тканині твору суб’єктивний голос автора виразно 

проступає в епітетах, порівняннях, метафорах, які сприяють модальній 

оцінці героя та його вчинку, хоч оповідач відкрито не висловлює свого 

ставлення до зображуваного.  

Автору вдалося передати психологічне напруження людини, що 

знаходиться на межі життя і смерті, коли в її “потоці свідомості” 
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минає все життя. Густль твердо вирішив піти з життя, однак дізнається, 

що його кривдник помер відразу ж після сварки від апоплексичного 

удару. Звідси – він не встиг розповісти про те, що трапилось. Він 

безмежно вдоволений – самогубство вже непотрібне і тепер ніхто не 

знає про ганьбу Густля. Себе ж він не бере до уваги. Від недавнього 

каяття не залишилось і сліду:  

Ich glaub’, so froh bin ich in meinem ganzen Leben nicht gewesen … Tot 

ist er – tot ist er! Keiner weiβ was, und nichts ist g’scheh’n! – Und das 

Mordsglück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin … sonst hätt’ ich mich 

ja ganz umsonst erschossen – es ist doch wie eine Fügung des Schicksals …
35 

Густль – дзеркало панівної ідеології, і одночасно безнадійно 

хворого державного механізму, який стежить за дотриманням 

подобизни, проте не владний над сутністю.  

А. Шніцлер точно описав особливий душевний стан австрійця-

віденця, його здатність віддаватися моменту. Мистецьке слово 

А. Шніцлера спрямоване на відображення гри настроїв та переживань, а 

постійний інтерес до психологічного аналізу, переоцінки культурних 

цінностей, критичне відношення до культури разом з витонченістю його 

літературних смаків зробили його творчість дзеркалом віденського 

суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. І тому пристрасно, нервово, 

“раз у раз кидаючись у крайнощі, він шукав можливостей передати 

незвичайну суспільно-психологічну атмосферу в слові”.
36

  

А. Шніцлер черпав проблематику для своїх новел перш за все з 

оточуючої його дійсності, віддаючи перевагу красномовним описам 

Відня. Образи цього міста, зароджуючись в новелах автора 1890-х років, 

проходять згодом через всю його творчість. Це – і величний Відень 

палацових кварталів, яскраве уособлення бутафорного блиску імперії, її 

карнавального колориту; це – і Відень мансард та майстерень, який 

населяла любима Шніцлером віденська богема – музиканти, художники, 

літератори; це  – Відень передмість, де жили не лише веселі і милі 

віденські дівчата, здебільшого музи шніцлерівських героїв, але й 

страшні, пропащі істоти, кинуті на саме дно великого міста. Відень не 

просто фон для творів Шніцлера: це його найулюбленіше місто, красиве 

і сповнене життя, в якому і розгортаються душевні драми його героїв, 

нервових, легко ранимих, які проте жадібно люблять життя, але 

напрочуд часто стикаються віч-на-віч зі смертю. Тема смерті, яка чатує 

на людину в неждану для неї хвилину, що виявляється невидимою її 

тінню – є характерною шніцлерівською темою. Його мистецтво 

“позначене печаттю приреченості, воно несе в собі передчуття 

неминучої загибелі”,
37

 яка зримо проступає окрім розглянутих новел 

“Sterben” і “Leutnant Gustl” і в інших новелах автора – “Ein Abschied” 

(1896), “Die Toten schweigen” (1897), “Der Tod des Junggesellen” 
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(1908), “Die Hirtenflöte” (1911), “Der Mörder” (1911), “Der Schleier der 

Beatrice” (1904).  

Артур Шніцлер написав чимало новел. Охопити всі аналізом в 

одній статті видається неможливим. Варто лише зауважити, що в них 

співіснують теми, образи, настрої, властиві літературі декадансу, і 

доволі виразні суспільно-критичні й одночасно гуманістичні мотиви. У 

цьому контексті слушною видається думка І. Мегели: “його творчість 

не старіє, бо її тематику становлять життєві ситуації, які 

повторюються і залишаються актуальними, поки існує людина”.
38

  

Означена техніка художнього письма Артура Шніцлера стала 

основним інструментарієм в дослідженні психології його героїв, 

оскільки використання її репрезентувало рішуче зміщення виражальних 

акцентів художньої оповіді з сюжетоформуючих подій на події 

антропоцентричні, перехід від зображення фактів людського життя до 

відтворення фактів і сенсу людського буття, що є найістотнішою 

ознакою модернізації прози на зламі ХІХ і початку ХХ ст. 
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