
ТЕМА: Осмислення досвіду Другої світової війни у творчості європейських авторів.  

Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії “Фуга смерті” Пауля Целана.   

У житті людства часом відбуваються події , які вважаються часовою межею. До революції, до 

війни… Коли кажемо « до війни», то усім зрозуміло, що йдеться про Другу світову, про Велику 

Вітчизняну. Про це роман А. Камю, новела Г. Белля, вірші і поеми багатьох світових літературних 

діячів… До і потому… Бувають події, що стосуються не тільки окремої нації. У 1933 – 1945 роках 

єврейський народ пережив Катастрофу, Голокост. Виникло питання: чи варто писати про концтабір 

художні твори, чи взагалі можна написати про війну художній твір? 
 

1.Поняття Голокост 

Катастрофа, Голокост - (гр. спалений цілком) загибель значної частини єврейського населення Європи 

(понад 6 млн.) протягом 1933 - 1945 р.р. У роки війни нацистами було створено 22 табори смерті. Один 

із найвідоміших і найстрашніших – Освенцім (Аушвіц). В Україні євреїв знищували, зокрема, у 

Бабиному Яру (Київ), у с. Богданівка. 27 січня у всьому світі відзначається день пам'яті жертв 

Голокосту. Не зважаючи на цю досить відому подію, багато людей просто не знають про неї або не 

звертають уваги, бо це, мовляв, про євреїв. 

  

2. Творчість Целана 

Криваві соціальні трагедії ХХ ст., жахливі події Другої світової війни сформували світогляд, який 

називають «апокаліпсичним». Одна з головних тез Целанової творчості, яка розвивається у більшості 

його поетичних творів,— після Освенциму люди приречені жити у відрізку часу, коли останній акт 

історії вже завершився, а Страшний Суд відкладений на невизначений строк. Провідний принцип 

поетики Целана — асоціативна образність. Але целанівські вірші емоційні настільки, наскільки може 

бути емоційним шок. Лірика Целана — це протистояння і співіснування пам’яті і забуття: пам’ять 

примушує страждати від болю і жаху, але забути все— неможливо. 

 

  Голокост як національна і особиста трагедія - провідна тема творчості єврейського німецькомовного 

поета і перекладача Пауля Целана, який народився і прожив 23 роки в Україні. Своїм батькам, які були 

депортовані фашистами в Задністров'я і замордовані там, поет присвятив вірш: 

Осокоре, ти в пітьмі сивієш. 

Моя мати сивини не знала. 

Зелено, купаво на Вкраїні. 

Моя світла мати не вернулась. 

Хмаро, ти наповнюєш криниці. 

Моя тиха мати гірко плаче. 

Зірко, ти снуєш вогнисту стрічку. 

Серце матері свинець пронизав. 

Двері, хто вас висадив із петель? 

Моя ніжна мати вже не прийде. 

-         За жанром це класична елегія , де висловлено сум за загиблою матусею. 

-         Автор вдається до асоціації – зіставляє явища української природи з невмирущим образом 

матері. 

  Трагедія Голокосту розкривається через особисту трагедію поета. Цей вірш – ніжний і скорботний 

плач сина за загиблою матір’ю, його сповідь природі. 

 Складна модерністська поезія Пауля Целана має під собою міцний документальний грунт – це його 

особиста біографія і водночас біографія Європи. 

 

        «Фуга смерті» стала емблемою Другої світової війни у поезії, так само, як «Герніка» П. Пікассо - 

в образотворчому мистецтві. У німецькомовних країнах цей вірш давно увійшов до шкільних 

хрестоматій. І не лише як яскравий взірець новітньої поезії, а й як літературний пам'ятник жертвам 

Голокосту. У цьому модерністському вірші, насиченому образами-шифрами, відтворюється погляд на 

Голокост «зсередини» єврейської свідомості, затиснутої лещатами нацистської машинерії смерті. Ця 

поезія відзначається дивним поєднанням різних не тільки поетичних жанрів, а й видів мистецтва. 

     Вірш написаний від імені в'язнів фашистського концтабору. Крізь моторошну «хуртовину метафор» 

прозирають реалії табірного життя: масові страти репресованих, їх спалення у печах крематоріїв, 

німецькі вівчарки, що охороняли територію табору, комендант, який слідкував за роботою ввіреної 



йому «фабрики смерті», навіть - сумнозвісні оркестри, набрані з тих же в'язнів, що під їхню музику 

тисячі мучеників прощалися з життям. 

 

ФУГА СМЕРТІ ТЕКСТ 

Чорне молоко світання ми п'ємо його надвечір 

ми п'ємо його опівдні і зранку ми п'ємо його вночі 

ми п'ємо і п'ємо 

ми копаєм могилу в повітрі де лежати не буде тісно 

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише 

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста 

коса Маргарито 

він пише це й з хати виходить і зорі блищать 

і свистить він на псів 

свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі 

і грати до танцю наказує нам 

Чорне молоко світання тебе ми п'ємо вночі 

ми п'ємо тебе зранку й опівдні ми п'ємо тебе надвечір 

ми п'ємо і п'ємо 

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише 

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста 

коса Маргарито 

твоя попеляста коса Суламіф ми копаєм могилу в повітрі 

де буде лежати не тісно 

Він гукає глибше рийте землю ви перші ви другі 

співайте і грайте 

він хапається заліза в кобурі він хитається 

очі в нього блакитні 

глибше лопатами рийте ви перші ви другі 

грайте далі до танцю 

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі 

ми п'ємо тебе опівдні і зранку ми п'ємо тебе надвечір 

ми п'ємо і п'ємо 

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито 

твоя попеляста коса Суламіф він зі зміями грає 

Він гукає солодше грайте смерті бо смерть 

це з Німеччини майстер 

Він гукає темніше торкайтеся скрипок ви злинете 

димом в повітря 

для вас є могила у хмарах де буде лежати не тісно 

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі 

ми п'ємо тебе опівдні смерть це з Німеччини майстер 

ми п'ємо тебе зранку й надвечір ми п'ємо і п'ємо 

Смерть це з Німеччини майстер очі в нього блакитні 

він влучить у тебе свинцевою кулею він влучить точно 

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито 

Він нацьковує своїх псів на нас він дарує нам могилу в повітрі 

він зі зміями грає і марить смерть це з Німеччини майстер 

твоя золотиста коса Маргарито 

твоя попеляста коса Суламіф 

 

ПИТАННЯ  за змістом вірша 

-         Що привернуло вашу увагу, коли ви слухали та читали вірш? 

(Відсутність розділових знаків; відсутність рими,несхожість з класичною формою вірша; наявність 

антитез, метафор, повторів, образів).  

-         За яким принципом будується вірш? 

( В основі твору антитеза : протиставлення « нас» і « «одного чоловіка») 

-         Що ви відчули, коли читали вірш? 



-         (Шок, жах, жаль до приречених « нас») 

-         Отож ми вже почали аналізувати твір. Автор назвав його « Фугою». На реквієм, не ноктюрном – 

фугою. А що таке « фуга»? 

-         Які образи можна виділити у вірші? 

(Маргарита - улюблений жіночий образ німецької літератури, символ краси, жіночності, кохання.  

-         Суламіф - символ єврейської жінки, краси, культури. Із Біблії - кохана Соломона. Шолом -

Алейхем «Пісня Пісень» , Купрін «Суламіф». 

Майстер - узагальнений образ ката, “майстра справи”, бо німці - справжні майстри у всьому, і нацисти 

теж. Трактується і як Гітлер - уособлення влади. І Заратустра - із Ніцше. 

Молоко - символ першого аспекту любові, турботи. У Г. Белля новела « Подорожній, коли ти прийдеш 

у Спа…» закінчується словами : « …Молока,- тихо сказав я.». Символ світла, радості, надії. 

Чорне молоко - символ приреченості, болю, туги, безвиході.  

Могила в землі і в хмарах - символ смерті і безсмертя). 

-         Які почуття виникають ? 

-         ( Жах, приреченість, жорстокість, знущання) 

-         Хто такі « ми»? ( Євреї.) 

-         Що уособлює « один чоловік»?( Ворог, , що приручив змій, собак, намагається знищити людей.) 

-         Якою є позиція автора? 

-         ( Він серед « нас» і передає почуття і переживання як людина , котра теж копає собі яму, могилу 

в повітрі – їй немає місця на землі). 

 

-         Визначте головну думку твору. 

(Зображується протиставлення і духовне протиборство життя і смерті, добра і зла. Перемагає смерть. 

Звучить мотив приреченості, характерний для модерністської літератури). 

     Вірш написаний від імені в'язнів фашистського концтабору. Крізь моторошну «хуртовину метафор» 

прозирають реалії табірного життя: масові страти репресованих, їх спалення у печах крематоріїв, 

німецькі вівчарки, що охороняли територію табору, комендант, який слідкував за роботою ввіреної 

йому «фабрики смерті», навіть - сумнозвісні оркестри, набрані з тих же в'язнів, що під їхню музику 

тисячі мучеників прощалися з життям. Тема твору – життя і смерть, національна трагедія євреїв, яких 

винищували нацисти. 

«Фуга смерті» Пауля Целана надихнула багатьох художників і композиторів на створення відповідних 

ілюстрацій. Нещодавно була здійснена й оригінальна спроба екранізації цього твору. Візуальною 

ілюстрацією до поетичного тексту стали документальні зйомки екскурсантів меморіалу, 

організованого на території колишнього концтабору. Як з'ясувалося, досить показати широким планом 

обличчя тих, хто лише знайомиться з пам'ятками колишніх звірств фашизму, аби передати 

закарбований у целанівському вірші жах, який у реальності пережили ті, хто опинився за колючим 

дротом. 

    На жаль, і сьогодні у просторі сучасної Європи вибухають міжнаціональні конфлікти, у різних 

країнах світу досі спалахують епідемії «моральної шизофренії». Тому целанівська «Фуга смерті» є не 

лише пам'яткою своєї доби, а й твором , який застерігає суспільство від спокуси ідеї боротьби за 

«чистоту нації». 

Все його життя було поділене на «до» і «після» трагедії Голокосту, які він так і не зміг пережити. 

Квітневого вечора 1970 року в Парижі, на мосту Мірабо, розігралася трагедія, котра не мала свідків, 

але стала однією з найчорніших дат літератури ХХ століття: цього вечора добровільно пішов із життя 

50-літній Пауль Целан – поет, який кардинально змінив традиційні уявлення про поезію. 

(Слайд № 15) «До» і «після» зійшлися в його душі. Між двома точками у світовому просторі – 

будинком у Чернівцях і мостом Мірабо в Парижі – і вмістилося життя митця, життя між «до» і «після». 

Одинокий, білокрилий голуб, змахнувши крилом , так і залишився парити у вічності. 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Чому П.Целан вдається до протиставлення « ми» і « один чоловік»?  

3. Якою є позиція автора вірша?  
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