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Особливості використання рими у поетичних творах Пауля Целана 

 

Сучасна лінгвістика приділяє багато уваги вивченню мовленнєвих явищ у 

фоностилістичному аспекті. Одним з основних напрямів наукових розвідок у 

цій сфері є дослідження принципів і форм фонетичної організації художнього 

тексту. Науковий інтерес для дослідників становлять, в першу чергу, 

особливості поетичних текстів, адже, як відомо, звукова організація 

поетичного твору є надзвичайно важливою для сприйняття його як єдності 

змісту й форми.  

Для інструментовки поетичних текстів часто використовують фігури 

звукового повтору, зокрема такий вид регулярних звукових повторів, як 

риму. М. Ю. Кабиш зауважує, що рима є найбільш значущим повтором 

фонетичного рівня у поетичному тексті [3: 106]. 

Римою прийнято називати особливий вид регулярного звукового повтору – 

повторення більш або менш подібних поєднань звуків на кінцях рядків або в 

інших симетрично розташованих частинах віршів [6: 216]. Як зазначає М. Ю. 

Кабиш, рима ґрунтується на суголоссі закінчень у суміжних та близько 

розташованих словах, які можуть бути на місці клаузул або перебувати в 

середині віршового рядка. Клаузулою (лат. clausula – кінцівка, замикання) 

називається закінчення віршованого рядка, починаючи з останнього 

наголошеного складу. Таким чином, співзвучні клаузули утворюють риму 

[3: 106-107]. 

Явище рими у своїх працях досліджували такі науковці, як М. Ю. Кабиш, 

І. В. Штихно, Б. В. Якубовський, С. В. Мощева, Д. Самойлов, Б. Асмут, 

У. Ернст, Г. Грюммер та ін..  



Актуальність даної статті зумовлена необхідністю подальшого вивчення 

реалізації стилістичних можливостей фонетики у поетичному мовленні. 

Аналіз фоностилістичних особливостей поетичних творів Пауля Целана є 

необхідною складовою дослідження індивідуальної творчої манери автора.  

Мета статті – дослідити типологічні різновиди й функції рими в поетичних 

творах Пауля Целана. 

Об’єктом статті є рима як художній засіб індивідуально-авторського 

відображення дійсності.  

Предметом дослідження виступають структурно-функціональні 

особливості рими у поетичних творах Пауля Целана.  

Матеріалом дослідження виступають 50 віршів Пауля Целана, що 

входять до збірок „Mohn und Gedächtnis“, „Sprachgitter“, „Die Niemandsrose“, 

а також вірші раннього періоду творчості поета, написані між 1938 – 1944 рр.  

Рима відіграє важливу роль у звуковій організації вірша, оскільки виступає 

його композиційним елементом, виконує ритмічну функцію. Як 

зображально-виражальний засіб рима в багатьох випадках дозволяє автору 

виділити ті слова, які несуть у вірші головне смислове навантаження. Крім 

того, рима досить часто акумулює всі ті звуки, що повторюються в різних 

рядках вірша. Завдяки цьому вона підкреслює, підсилює звукопис, змушуючи 

читача звернути увагу на звукові зв’язки слів, звукову єдність твору. 

Римування, за словами М. Ю. Кабиш, має важливе  значення для 

художньої довершеності поетичного тексту, оскільки допомагає осмислити 

думку, закладену в ньому. Воно не є випадковим, адже ритмомелодика 

підпорядковується змісту поетичного твору [3: 110].  

Дослідники розмежовують наступні види рим:  

1) точна рима, яка включає графічно-акустичну й акустичну риму; точна 

рима може бути багатою, глибокою, бідною; 

2) неточна рима, в межах якої виділяють декілька різновидів: рима-

асонанс, за якої наголошені голосні співпадають, а приголосні різняться; 

рима-консонанс – співпадають лише приголосні, а наголошені голосні 



відрізняються. Крім того, рима називається неточною, якщо спостерігаємо 

невідповідність у кількості складів рими та  невідповідність у розташуванні 

наголосів [2: 11]. 

 За місцем ритмічного акценту (наголосу) у суголосних словах рими 

поділяються на окситонні (чоловічі) (наголос в словах, що римуються, падає 

на останній склад); парокситонні (жіночі) (наголос на передостанньому 

складі); дактилічні (наголос падає на третій від кінця склад) та 

гіпердактилічні (наголос падає на четвертий або п’ятий від кінця склад) [1]. 

За якістю співзвуччя рими поділяються на багаті і бідні, за розташуванням 

у строфі – суміжні (парні), перехресні, кільцеві (охопні), тернарні, 

квартернарні, за грою значень – каламбурні [3: 108].  

Проаналізуємо характер рими у вірші Пауля Целана „Auch das Alleinsein“:  

Auch das Alleinsein reicht nicht aus für Tränen, 

 da tausend Blätter hin zu dir ihr leis- 

 hinübertriefend Heimweh weitersträhnen . . .  

Die höher schwiegen, greifen in den Kreis  

um dein Gehör und stören aus den Lehnen  

den Schlummer deiner Einsamkeit im Weiß. 

 Denn alles Spinnen ist heut klar im Licht;  

und gläsern haben Falter Züge  

in Fahrt gesetzt in dein Geschick, das nicht  

die Scherben kannte und die Aschenkrüge.  

Zwar macht es ängstlich, hört man wie's zerbricht  

 Doch ists zu klar, damit es Tränen füge . . ..  

 [11]. 

У даному вірші спостерігаємо використання точної (в римованих словах 

збігаються всі звуки після останнього наголошеного звука), перехресної рими 

(рядки римуються за схемою абаб). Крім того, у даному вірші 

прослідковується поєднання окситонної (leis – Kreis – Weiß; Licht – nicht – 



zerbricht) та парокситонної (Tränen – weitersträhnen – Lehnen; Züge – Krüge – 

füge) рими, завдяки чому вірш не звучить монотонно.  

У вірші „So bist du denn geworden…“   

So bist du denn geworden 

wie ich dich nie gekannt: 

 dein Herz schlägt allerorten  

in einem Brunnenland,  

wo kein Mund trinkt und keine  

Gestalt die Schatten säumt,  

wo Wasser quillt zum Scheine  

und Schein wie Wasser schäumt.  

Du steigst in alle Brunnen,  

du schwebst durch jeden Schein.  

Du hast ein Spiel ersonnen,  

das will vergessen sein  

[8: 96]. 

рима є точною (окрім рядків наприкінці вірша, де зустрічаємо риму-

консонанс: Brunnen – ersonnen) , перехресною (спостерігаємо римування за 

схемою абаб). У даному вірші парокситонна рима (geworden – allerorten; 

keine – Scheine, Brunnen – ersonnen) перемежовується з окситонною (gekannt 

– Brunnenland; säumt – schäumt; Schein - sein), що надає йому динамічнішого 

звучання.    

У вірші Пауля Целана „Kermvorvan“ 

Du Tausendgüldenkraut-Sternchen,  

du Erle, du Buche, du Farn:  

mit euch Nahen geh ich ins Ferne, -  

Wir gehen dir, Heimat, ins Garn. 

 Schwarz hängt die Kirschlorbeertraube  

 beim bärtigen Palmenschaft.  

Ich liebe, ich hoffe, ich glaube, -  



die kleine Steindattel klafft.  

Ein Spruch spricht - zu wem? Zu sich selber:  

Servir Dieu est régner, - ich kann  

 ihn lesen, ich kann, es wird heller,  

 fort aus Kannitverstan.  

[10: 102]. 

можемо прослідкувати поєднання точної (Farn – Garn; Kirschlorbeertraube – 

glaube) та неточної рими, що твориться завдяки асонансу (selber – heller; 

Sternchen - Ferne), а також завдяки невідповідності у кількості складів та 

розташуванні наголосів (Palmenschaft – klafft; kann - Kannitverstan). За 

розташуванням у строфі рима у даному вірші є перехресною.  

Даний твір є прикладом використання рими для увиразнення головної ідеї 

– любові до втраченої назавжди Батьківщини. Римування слів Sternchen – 

Ferne та Farn – Garn підкреслює, що образ зірок та папороті зринає лише у 

пам’яті ліричного героя та є тією «ниточкою», що нагадує йому про рідну 

домівку в той час, коли сам він змушений перебувати на чужині.  

Для інструментовки вірша „WAS GESCHAH?“ зі збірки „Die Niemandsrose“ 

автор використовує неточну риму, що твориться завдяки асонансу (Berge – 

Erde, Unverklungen – befunden) та невідповідності у кількості складів й 

розташуванні наголосів (ich – heimatlich). За місцем ритмічного акценту рима 

є переважно парокситонною (Berge – Erde; Unverklungen - befunden), проте 

спостерігаємо також використання окситонної (ich; zwein - sein) і  дактилічої 

(heimatlich) рими. За розташуванням у строфі рима в даному вірші є 

перехресною:  

WAS GESCHAH? Der Stein trat aus dem Berge.  

 Wer erwachte? Du und ich. 

 Sprache, Sprache. Mit-Stern. Neben-Erde.  

Ärmer. Offen. Heimatlich.  

 Wohin gings? Gen Unverklungen.  

Mit dem Stein gings, mit uns zwein.  



Herz und Herz. Zu schwer befunden.  

Schwerer werden. Leichter sein.  

[10: 110]. 

Завдяки римуванню слів ich – heimatlich у даному творі вербалізується 

тема болю за багатостраждальну долю єврейського народу – народу, що 

втратив свою Батьківшину, пережив геноцид і намагається почати свою 

історію заново, проте жахи минулого постійно стоять на заваді цьому.  

Проведений аналіз показав, що точна, виключно окситонна, суміжна 

(рядки римуються за схемою аабб) рима використовується у таких віршах 

Пауля Целана, як „Augenblick“ (Gold – rollt; Samt – aufgeflammt; klar – Haar; 

verrenkt – senkt), „Prinzessin Nimmermüd“ (mit – schritt; Kleid – weit; frein – 

allein; Schlucht – flucht; nach – Dach; erschrickt – nickt; Duft – ruft; Angst – 

wankst; kommt – frommt; Schiff – Riff; verweilt – heilt; vertraut – Braut; Ruh – 

du; fiel – Spiel; mit – Schritt), „Dämmerung“ (Schlaf – traf; Gespiel – zuviel; 

Licht – spricht; Ring – Tränenwing; Getast – fast; wir – hier), а використання 

точної, перехресної (римування рядків за схемою абаб) рими та поєднання 

окситонної та парокситонної рими можемо прослідкувати, наприклад, у 

віршах „Sommernacht“ (Schein – ein; versteckter – er; leicht – weicht; Fichten – 

aufzurichten; Wehn – stehn; Reiser – leiser; ein – Schein; er - versteckter), 

„Spätsommer“ (Augenblicken – schicken; berührt –entführt; Sohle – wiederhole; 

Tau – Blau; versehren – Gärten; schäumt – säumt)  і  „Der Sandmann“ 

(Nachtwind – sind; Regenschnüren –führen; Barthaar – war; spielen – fielen; 

einsam – gemeinsam; wieder – Lider; gehen – stehn; warten - Fahrten).  

Варто зазначити, що переважна більшість віршів Пауля Целана є 

верлібрами. Верлібр (франц. „vers libre“ — «вільний вірш») — неримований 

нерівнонаголошений віршорядок (і вірш як жанр), що має версифікаційні 

джерела у фольклорі (замовляння та ін. форми неримованої чи спорадично 

римованої народної поезії). Це одна з провідних форм сучасної поезії, 

сприйнята як виокремлена система віршування [5: 109].  



Верлібром є, наприклад, вірш Пауля Целана „Eine Hand“, в якому така 

поетична форма використовується для вербалізації любовного мотиву, 

оскільки саме верлібр вважають віршем, вільним від емоційної монотонності 

[7: 363]:  

Der Tisch, aus Stundenholz, mit 

dem Reisgericht und dem Wein. 

Es wird 

geschwiegen, gegessen, getrunken. 

 

Eine Hand, die ich küßte, 

leuchtet den Mündern. 

 [9: 66].    

Як вважає Я. Кунтур, ХХ-е століття стало століттям максимального 

звільнення від різного роду умовностей. Тому, за його словами, не є дивним 

той факт, що найбільш популярною формою поезії в багатьох національних 

літературах в цей час стає верлібр або вільний вірш. Головна причина досить 

частого звертання письменників до форми верлібру полягає у відмові авторів 

від мертвої мови штампів і поетизмів минулого століття та перехід на 

мовлення, що є максимально близьким до побутового, розмовного, чому саме 

й сприяє вільна форма, яка в той же час є більш відкритою для літературного 

експерименту [4].  

Отже, аналіз типологічних форм рими в поетичних творах Пауля Целана 

показав, що найбільш розповсюдженим видом є точна перехресна рима. Крім 

того, поет використовує переважно окситонну та парокситонну риму.  

Поєднання окситонного та парокситонного видів римів, до якого вдається 

автор, сприяє динамічному звучанню вірша, позбавляє його монотонності. 

Рима виступає важливим естетичним елементом вірша і, в той же час, 

підсилює логіко-емоційний зміст поетичних творів автора.  
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