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Павлюк Х.Б. 

 
ПОСТАТЬ ТЕОДОРА ШТОРМА 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ РОЗВІДОК 
 
У німецькому романтизмі найпізнішої його фази височіє одна із 

найяскравіших постатей німецької літератури другої половини 
ХІХ ст. – Теодор Шторм. Як слушно зауважує О. Дмитрієв, цей 
письменник відомий у нас майже виключно як новеліст, хоча не 
менш значне місце Шторм посідає і у поезії, адже саме з неї він 
розпочав свою літературну діяльність.1 

Ще під час навчання у Любеку у молодого митця з’являються 
перші літературні наставники: Фердинанд Резе, молодий поет, що 
завжди прискіпливо й насмішкувато критикував кожний вірш 
Шторма, примушуючи його неодноразово все переробляти, а також 
Емануель Гайбель, популярний поет того часу й відомий захисник 
теорії “чистого мистецтва”. Та хоч і підбадьорював Гайбель юного 
Шторма власним прикладом успішності в поетичному мистецтві, 
проте полеміка між ними збереглася на довгі роки. 

Закінчивши Кільський університет, Шторм разом зі своїми 
друзями, Теодором Моммзеном, у майбутньому – відомим 
істориком, та його братом, знаним філологом, Тихо Моммзеном, 
видає книгу віршів “Liederbuch dreier Freunde” (“Пісні трьох 
друзів”). Збірка юнацьких творів, що вийшла друком у 1843 році, 
засвідчила добру обізнаність його авторів з народною поезією 
Шлезвіг-Голштинії, адже всі троє були знавцями й збирачами пісень 
та казок рідного краю. Німецькі дослідники саме цю збірку вважають 
відправним пунктом у творчості Шторма, тоді як вітчизняними 
літературознавцями тривалий час виділялась новела “Іммензее”, що 
нібито дала поштовх до подальших літературних звершень 
письменника. 

Слід зауважити, що на батьківщині Шторма дослідженню його 
лірики приділялось не менше уваги, ніж прозі; найкращі віршовані 
рядки були покладені на музику і стали популярними у Німеччині 
романсами. Причому пісенні інтонації властиві не лише віршам, що 
спираються безпосередньо на сюжети з фольклору, а й пейзажній 
ліриці, а також поезіям кохання. Зокрема, це стосується таких віршів, 
як “Гіацинти”, “Жіноча рука”, “Місто”. Ці тексти можна знайти у 
всіх антологіях німецької лірики, у них простежується чіткий 
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ритмічний візерунок, який чудово передає не тільки саму атмосферу, 
а й психологічні колізії героя кожного з творів. 

Німецькі дослідники поетичної спадщини Т. Шторма, такі як 
П. Гольдаммер, Ф. Бьоттгер, П. Шютце, у своїх працях звертають 
увагу, насамперед, на досить великий тематичний діапазон його 
ліричних творів: це і вже згадувана пейзажна та інтимна лірика, 
твори, написані на матеріалі фольклорних розвідок 
(“Sommergedichten und Lieder”), політичні вірші (“Gräber in 
Schleswig”, “Es gibt eine Sorte”), поезії, написані нижньонімецьким 
(niederdeutsch) діалектом (“Gode Nacht”), а також жартівливі, 
гумористичні твори (“Von Katzen”). Німецькі літературознавці 
зазначають також, що основним критерієм досконалості ліричного 
твору була для Шторма  простота, відсутність зайвих словесних 
нашарувань.2 Можливо, саме через прагнення до мінімалізації у 
поетичному доробку митця збереглося не надто багато творів, адже 
кожний свій вірш він “неодноразово просіював і проціджував”.3 

Щодо вітчизняних досліджень лірики Шторма, то тут слід 
згадати праці О. Дмитрієва та Є. Брандіс. Головна увага 
концентрується на психологічних дисонансах, емоційній насиченості 
та елегійних настроях творів молодого поета, підкреслюється суто 
штормівське проекційне сприйняття дійсності у його віршах, коли 
ліричний герой сприймає дійсність крізь призму спогадів – такий 
собі місток, що з’єднує минуле із сьогоденням.4 До речі, ця 
призмовість збереглася і надалі у багатьох прозових творах Шторма 
(“Іммензее”, “Зелений листок”).  

Сучасники Шторма високо поціновували його поетичний доробок: 
свого часу Т. Фонтане називав його “одним із трьох-чотирьох 
найкращих поетів, що з’явились після Гете”,5 а Т. Манн, у свою чергу, 
вважав поетичні твори Шторма перлинами, зауважуючи, що “п’ять-
шість зразків цієї лірики можна поставити в один ряд із найвищими 
та найчистішими витворами людського духу, яким глибина почуття й 
мовна досконалість дають право на безсмертя”.6 

Із середини 1840-х років Шторм поступово переходить до 
написання прозових творів: спочатку це фрагментарна проза, тобто 
невеликі ліричні етюди та замальовки (“В залі”, “Марта та її 
годинник”, “Posthuma”) – своєрідні вірші у прозі, що їх П. Гейзе 
влучно назвав “ліричними новелами”. У своїх перших 
фрагментарних формах із послабленою фабулою автор компенсує 
відсутність сюжету ілюзією замальовки з натури, влучністю 
впевнених штрихів ескізного рисунка, пластичністю деталей, 
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свіжістю барв й багатством мистецьких спостережень. Надалі 
з’являються перші психологічні новели: “Іммензее” (1849), яка 
зробила Шторма відомим, “Зелений листок” (1852), “У замку” 
(1861). Як німецькі, так і вітчизняні критики неодноразово вказували 
на нечітку окресленість образів та слабке мотивування дії. Проте такі 
дослідники як Є. Брандіс не вважають це недоліком, адже “художня 
чарівність “Іммензее” полягає саме в тому, що це не звичайна 
оповідь, а своєрідний цикл ліричних віршів у прозі”,7 які, за висловом 
Г. Брінкмана, наскрізь пронизані атмосферою кохання.  

Першим прозовим творам Шторма притаманне особливе 
відчуття деталей: їхня конкретність, пластичність та 
функціональність надзвичайно зростає у швидкоплинності потоку 
життєвих вражень і почуттів героя, за допомогою деталей 
розкриваючи його барвистий, багатий, яскравий і принадний 
внутрішній світ. Глибоке й ніжне відчуття краси природи, сувора 
мужність і почуття обов’язку – все це майстерно передано у 
плинності думок і почуттів головного героя; показ героя у зв’язку з 
навколишньою атмосферою, якою він дихає, його емоційне 
сприйняття природи створює нову якість – ліризм, настроєвість. І 
хоча персонажі ранніх творів Шторма найчастіше зображуються у 
нерозривному зв’язку з природою, проте пейзаж у новелах не є 
самоціллю, він, за словами Пришвіна, – дача для душі героя.  

Слід зазначити, що на батьківщині митця жоден з його творів не 
залишився поза увагою дослідників. Серед перших найбільш 
ґрунтовних робіт про Шторма необхідно назвати дослідження 
Г. Єсса та А. Бізе. Саме у цих працях прослідковується чіткий зв’язок 
поетики Шторма із романтичною традицією. І можливо тому 
більшість ранніх основоположних робіт про письменника було 
присвячено розгляду цієї проблематики. 

Що ж до вітчизняних досліджень, то увагу критиків переважно у 
другій половині ХХ ст. привертали твори пізнього Шторма. Перші 
намагання визначити місце й значення Шторма для німецької 
літератури другої половини ХІХ ст. знаходимо у Д. Калніня (1959), 
пізніше, у 1976 році з’являється праця московської філологині 
Ж.П. Саркісян, присвячена проблемам творчого методу письменника 
на матеріалі новел 1870-1880 років. Значну увагу проблематиці 
штормівського реалізму також приділяли у своїх статтях Р. Самарін 
та Є. Брандіс. Зрозуміло, що у цих малочисельних роботах 
германістами окреслені лише загальні характеристики всього 
творчого шляху Шторма, у той час як конкретні питання художнього 
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втілення багатьох (переважно романтичних) принципів письменника 
залишилися поза увагою дослідників. 

Майстер новели, Шторм залишив чимало цікавих міркувань 
щодо природи цього жанру. Для нього основним у новелі є не сюжет 
чи напружений розвиток дії, а той настрій, який вона створює у 
читача.8 На створення певного настрою і було спрямоване мистецтво 
Шторма. 

Найкращий зразок новели настрою – уславлена новела 
“Іммензее”, один із шедеврів світової новелістики ХІХ ст. Основу 
твору складає тут не сюжет і не події, а відтінки, нюанси настроїв, 
швидкоплинних переживань, переданих автором напрочуд вдало й 
майстерно. Вже у “Іммензее” виявляється майстерність Шторма-
прозаїка як тонкого психолога та поета природи. Новели Шторма 
ліричні за своєю суттю, і ця ліричність, що нагадує творчість 
Мьоріке, стане особливою прикметою багатьох творів німецької 
новелістики вже після Шторма. 

Шторм розрізняв “новелу психологічну” та “новелу ліричну”. Під 
першим жанром, мабуть, слід розуміти новели на зразок “Іммензее”, 
де все побудовано на зміні різноманітних настроїв та картин, та 
новели-портрети на зразок “Іона Ріва”. Специфічними 
особливостями таких новел варто вважати психологізм зображення, 
наявність внутрішнього конфлікту з трагічною розв’язкою, 
таємничість образу романтичного героя, специфіку композиційної 
організації, спрямованої на створення ефекту несподіваності, 
епізодичні відступи від основної лінії сюжету. 

У “романтичній новелі” Шторма велику роль відіграє власне 
ситуація, подія. Серед жанрових рис автор насамперед виділяв 
стислу форму зображення, прямолінійність розвитку й динамічний 
розвиток дії з конфліктом у центрі, присутність героя-оповідача з 
його специфічною словесною манерою викладу.  Письменник також 
допускав наявність у цьому жанрі значної кількості подробиць-
деталей, таємниці у підтексті – загадка, що розкривається перед 
читачем повільно й ніби мимоволі, створює своєрідний культ 
трагікомічної гри випадку, а також дещо спрощених характерів, 
світлих чи підкреслено загадкових. “Романтична новела” давала 
змогу письменнику широко використовувати улюблені образи 
народної творчості, вводити в оповідання мальовниче зображення 
марновірств та забобонів старого Шлезвіга, а також звертатись до 
теми передчуття та приреченості. 



 150

Аналіз творів пізнього періоду творчості Шторма викликав у 
німецьких дослідників певні суперечності: літературознавці західної 
школи (Б. фон Візе, І. Занг) інтерпретували пізні новели митця в дусі 
екзистенціалізму, називаючи їх “трагічними новелами долі”,9 у той 
час як прихильники східного напряму у літературознавстві 
(Ф. Бьоттгер, П. Гольдаммер) підкреслювали обумовленість 
трагічних конфліктів пізніх творів Шторма соціальними 
відносинами, вбачаючи у його новелістиці глибоку соціальну 
критичність та реалістичність. Тут слід окремо згадати про 
Ф. Кнюфермана, монографія якого присвячена винятково 
популярним новелам останнього періоду творчості письменника “У 
сусідньому будинку ліворуч”, “Ганс та Гейнц Кірх” та “Вершник 
на білому коні”. Відомий дослідник письменницької спадщини 
Шторма у своїй роботі розглядає не лише  питання мови та 
стилістики автора, а й детально аналізує чинник часу та встановлює 
хронологічну послідовність дії кожного з творів. 

На вершині свого творчого зльоту Шторм створює своєрідну 
форму історичної новели-хроніки, жанрове визначення якої вперше у 
вітчизняному літературознавстві запропонувала Ж. Саркісян, 
вважаючи хронікальну новелу Шторма синтезом новели-спогаду, 
легенди та достовірної історичної хроніки.10 У своєму прагненні 
занурити читача у стильову атмосферу минулих епох митець 
звертається до свідомої архаїзації, мовної стилізації, а також до 
образів народної творчості, народних вірувань і забобонів. Подібні 
формальні компоненти пізніх творів Шторма дослідники називають 
“реквізитом романтичної оповіді”,11 який автор використовував 
виключно в якості літературного прийому чи як певну стилізацію. 

Натомість німецькими літературознавцями особливо 
акцентується той факт, що для мистецтва пізнього Шторма дуже 
характерна техніка поетизації та символізації реального сюжету 
(“Рената”, 1878). Це свідчить про те, що письменник так і не 
розлучається до кінця з багатьма художніми принципами, 
пов’язаними з романтичною традицією. 

На особливу увагу заслуговує також останній твір Шторма 
“Вершник на білому коні” (1888). Тут особливо помітні 
розбіжності між судженнями німецьких та вітчизняних дослідників. 
Вже сама назва твору у перекладі російською мовою звучить як 
“Всадник на белом коне”, проте слово der Schimmel має значення не 
тільки “білий кінь”, а й “сивий кінь”. Таким чином, символічний 
образ коня у новелі близький скоріше до казкового Сивки-Бурки, 
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тому переклад назви твору можна вважати неточним. Стосовно 
жанрового визначення твору серед вітчизняних авторів поширена 
думка, що “Вершник” – це повість, схожа на народну сагу, адже за 
своїм обсягом цей твір найбільший з того, що було написано 
Штормом: його також вважають суміжним із циклом історичних 
хронік.  

Щодо змісту та художньої концепції практично всі вітчизняні 
дослідники одностайні: повість написана у кращих традиціях 
реалізму, це оповідь “про суворе життя трудівників моря, про їх 
велич у час небезпеки (...), про їх подвиги та людські слабкості”.12 У 
використанні містичних мотивів вітчизняні літературознавці 
вбачають лише зацікавленість Шторма своєрідним фрисландським 
колоритом, звертаючи при цьому увагу на наявність у сюжеті 
етнографічних побутових деталей, фризьких обрядів та народних 
ігор, нижньонімецьких діалектизмів у мовленні тощо. Проте образ 
головного героя Гауке Гайєна у вітчизняному літературознавстві 
наділений неабиякою монументальністю, його характеризують як 
сильну особистість, як діяча, новатора та народного героя,13 
заперечуючи при цьому трагедію особистої провини Гауке і 
вбачаючи причину його загибелі у втраті зв’язку з народом. 

Сам письменник називав “Вершника” “дивовижним прикладом 
пізньої молодості”,14 вважаючи цей твір підсумком свого ідейно-
художнього розвитку. У новелі об’єднались такі провідні теми й 
мотиви усієї творчості Шторма, як несумісність життєвої позиції 
героя із забобонами суспільства, самотність людини в умовах 
панування звичаєвого права, історична обумовленість людської 
психології. 

Про фольклорні джерела “Вершника” Шторм повідомив у 
нарисі “Лена Віс” (1873) задовго до початку роботи над твором. 
Народне оповідання про відважного будівничого гребель було 
знайоме письменнику з дитинства не лише в усному переказі, але й у 
вигляді легенди, що друкувалась у різних варіантах літературними 
альманахами. Біографи Шторма називають декілька видань, куди 
було внесено легенду про примарного вершника. У листі до своєї 
дочки Лізбет від 20 лютого 1885 року Шторм писав: “Зараз мене 
захопив величний переказ про греблі, який я читав ще хлопчиком”, а 
четвертого грудня цього ж року він повідомив у листі Паулю Гейзе: 
“Зі здоров’ям у мене зовсім погано (...), у мене велике бажання 
написати новелу про будівника гребель, «примарного вершника», 
якщо тільки ще вистачить сил здійснити цей задум”.15 Таким 
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чином, автор на той момент уже визначився із жанровим 
спрямуванням майбутнього твору. Свою “лебедину пісню” Шторм 
іменує не інакше як новелою; письменник до кінця залишився 
вірним обраному жанру, ставши досконалим майстром малої форми. 

Слід зазначити також, що у пізньому періоді  творчості Шторма 
визріває  нова концепція новели. Письменник вважає, що “сучасна 
новела – сестра драми й найсуворіша форма епічної творчості.(…) 
Як і драма, вона зображує глибокі життєві проблеми; як і драмі, 
для свого завершення їй необхідний центральний конфлікт, навколо 
якого концентрується весь матеріал”.16 Згідно з цією концепцією 
Шторм будує свої новели вже не на низці окремих моментів, що 
вкладаються у поняття ситуації, а на єдиній оповіді, яка 
концентрується навколо певного конфлікту. Розповідні конструкції 
своїх творів Шторм часто обмежує рамками (техніка облямування; у 
“Вершнику” – потрійне облямування), охоче користується 
прийомом появи вигаданого оповідача, який часто опиняється у 
самому центрі подій твору. Саме через оповідача Шторм детально 
аналізує психологію своїх героїв, використовуючи техніку 
фрагментарного зображення. Для новел пізнього періоду творчості 
письменника характерна гостра конфліктність, наповненість 
думками і почуттями героя, пристрасне, активне шукання істини. 
Своєю глибокою змістовністю ці твори суттєво відрізняються від 
ранніх новел, що спеціалізувались переважно на зображенні 
найтонших нюансів почуттів і швидкоплинних моментальних 
вражень. 

Німецькі дослідники творчості Шторма особливого значення у 
“Вершнику” надають саме містичним тенденціям новели, а Т. Манн 
підкреслює сумнівність позиції автора щодо містичних елементів 
оповіді, називаючи це “таємничою грою в хованки посеред 
туману”.17 Свого часу Г. Келлер назвав таку гру забороненим 
прийомом духовного й естетичного впливу на читача. Проте з боку 
Шторма така позиція – лише сентиментальна поступка тим 
язичницьким народним віруванням, суперечливість яких він бачив 
доволі чітко; хоча  християнське просвітництво слабко захищає від 
марновірств людину, що переступила через християнство. 

У пізній новелістиці Шторма неабиякою силою й визначеністю 
виявляє себе народно-язичницька схильність автора до світу примар 
та привидів, за яким він незмінно визнає певну реальність. Нерідко 
письменник запозичував матеріал та антураж для своїх творів із 
дивовижних старовинних хронік й забутих дохристиянських легенд. 
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Той-таки Келлер дорікав Шторму у його поступках містиці у 
“Вершнику”, які нібито загрожують скаламутити чітку картину 
зображення людей, що діють свідомо й доволі відповідально. Проте 
Готфрід Келлер, що походив із півдня, не міг до кінця осягнути й 
зрозуміти внутрішній світ Шторма, уродженця півночі, – світ, у 
якому сублімувались давньонімецькі суспільні відносини й 
перенеслись у лоно моралі. Шторму було властиве північнонімецьке 
язичницьке сприйняття життя, адже походив він із тієї частини 
Німеччини, де християнство було засвоєно відносно пізно й досить 
поверхово, із фризької Фули; цей край – найвіддаленіший від 
середземноморської батьківщини християнської віри. 

У дослідженнях німецьких авторів знаходимо також цікаві 
зауваження щодо зображення народу у новелі: письменник не 
дозволив собі ані тіні ідеалізації чи сентиментальності. Натомість 
Шторм переконливо створив яскраві постаті типових мешканців 
німецької Півночі – це мужні й чесні люди, неговіркі й суворі на 
вигляд, навіть дещо грубуваті, працьовиті й сильні;18 вони не 
злюбили Гауке, не сприйняли його сміливих задумів про перемогу 
над морем і заважають йому здійснити задумане. Драматичний 
конфлікт особистість – спільнота у німецькій літературі 
розглядається під кутом декадентської естетики. Гордий, але 
самотній, Гауке віддаляється від своїх односельців і нарешті 
перестає вірити навіть самому собі. 

Таким чином, у “Вершнику”, що був написаний Штормом у     
70-літньому віці, письменник підняв завісу над первісною силою 
зв’язку між трагедією людини та одвічною таємницею природи, над 
похмурою, гнітючою величчю й містикою  моря. 

Наприкінці хотілося б зазначити, що за свою тривалу 
літературну діяльність Шторм написав близько 60-ти новел і 
декілька сотень поезій. Його яскрава й своєрідна творчість, на жаль, 
майже невідома нашому читачеві, хоча творчий доробок Шторма, 
його визначна художня майстерність стала важливою ланкою у 
розвитку німецької літератури другої половини ХІХ ст. 
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