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Вступ 

Спецкурс «Поетика романтичного роману» розрахований на студентів денного відділення 

третього курсу спеціальності «Німецька та англійська мови та літератури» і включений у 

програму підготовки бакалаврів за галуззю знань 03. гуманітарні науки, напряму підготовки 

035 Філологія, спеціалізації Бакалавр філології. Вчитель німецької та англійської мов та 

літератур. Спецкурс є лекційним курсом. 

Вивчення роману як жанру літератури завжди супроводжується певними труднощами. В 

першу чергу тому, що за час свого існування цей літературний жанр, як жоден інший, 

піддавався різноманітним трансформаціям та модифікаціям, що, у свою чергу, породило велику 

кількість жанрових різновидів роману. Романтичний роман як жанровий різновид роману і 

окремий етап розвитку роману довший час залишався поза увагою літературознавства і 

визначався насамперед як негативне явище у співвідношенні з реалістичним романом 

Просвітництва та другої половини ХІХ століття. Проте романтичний роман становить 

визначний етап становлення німецькомовного роману та став необхідним підґрунтям для 

розвитку німецького роману ХХ століття, а тому заслуговує на особливу увагу як 

літературознавців, так і широкого кола читачів. 

 

Мета навчального курсу полягає у вивченні закономірностей розвитку романтичного 

роману, аналізі окремих жанрових модифікацій романтичного роману та простеженні його 

еволюції від раннього романтизму до пізнього, зокрема й у творчості письменників швабської 

школи. 

 

В результаті вивчення курсу студент набуває знань про: 

● особливості романтичного роману, умови формування, вплив романних зразків інших 

європейських літератур на формування німецького романтичного роману (готичний, 

історичний роман, роман виховання, сентиментальний просвітницький роман) 

● особливості формування німецького романтизму, основні школи та особливості роману на 

кожному етапі формування романтизму як напряму 

● різновиди романтичного роману: роман про митця, філософський роман-фрагмент, роман-

концепт, готичний роман, історичний роман, іронічний історичний роман 

● представників романного жанру в німецькій літературі періоду романтизму, особливості 

їхнього творчого методу та основні твори 

 

Студент уміє: 

● дати визначення романтичного роману, окресливши його основні ознаки на поетикальному та 

тематичному рівнях 

● назвати джерела та передумови формування романтичного роману (суспільні, історичні, 

естетичні), а також різновиди романтичного роману в німецькій літературі та дати їхню 

характеристику 

● сформулювати характерні особливості творчого методу окремих письменників, твори яких 

розглядаються в межах курсу 

● аналізувати текст із залученням різних методів – герменевтичного, методу уважного читання, 

культурно-історичного, біографічного, психоаналітичного, типологічного, генеалогічного 

 

Програма навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Поетика романтичного роману. Ранньоромантичний роман про 

митця. 

Тема 1. До проблеми генезису роману як жанру. Становлення роману як жанру в німецькій 

літературі. Місце та особливості роману в епоху романтизму. Місце романтичного роману в 

літературознавстві. Романтичний роман як особливий тип роману. 

Тема 2. Жанрові різновиди роману періоду романтизму в європейській та німецькій 

літературі. Теоретичні засади формування романтичного роману. Романтичний роман в 



німецькій літературі. Естетика раннього романтизму. 

Тема 3. Романтичний роман в естетиці раннього романтизму.  Романтична теорія Ф. 

Шлегеля та її вплив на формування теорії романтичного роману. Універсальна поезія, 

трансцедентальна поезія, романтична іронія. Синтез філософії, естетики та художньої творчості 

в художньому творі як особлива риса раннього романтизму та роману зокрема. Фрагмент як 

жанр у німецькому романтизмі: художній образ, стиль епохи; фрагмент і його структура 

(відкритість і незавершеність, монологічність форми); фрагмент як форма природної поезії. 

Фрагменти романів Шлегеля та Новаліса. 

Тема 4. Теорія роману Ф. Шлегеля. «Лист про роман Ф. Шлегеля» – програмний текст для 

розуміння поняття роману в ранньому романтизмі. Дотепність як принцип організації романної 

оповіді. Романтичний історизм, рецепція Середньовіччя та Відродження. Роман «Люцинда» як 

втілення теорії Ф. Шлегеля про романтичний роман. 

Тема 5. Романтичний роман Новаліса. Філософські та естетичні погляди Новаліса. Зв'язок 

життєвого шляху і творчості. Філософський роман Новаліса «Учні в Саїсі» як роман-фрагмент. 

Ліричний роман-фрагмент Новаліса «Генріх фон Офтердінген» як поетичне втілення 

ранньоромантичної естетики. 

Тема 6. Концепція митця та мистецтва у романтичному романі Новаліса «Генріх фон 

Офтердінген». Жанрові особливості роману (роман становлення, роман виховання, роман про 

кохання). Функція мотиву подорожі. Роман як внутрішня робінзонада. Композиція роману, 

фрагментарна побудова. Квіткова символіка в романі. Роль вставних казок (казка про 

Атлантиду, казка Клінгзора) та віршів.  Мотив та значення сну в романі. Блакитна квітка як 

символ поетичного конституювання Генріха. Концепція кохання. Романтична естетика 

Новаліса в діалогах Клінгзора. Передмова Людвіга Тіка до другої частини роману. Зоряна 

людина, Астраліс. 

Тема 7. Особливості романтичного роману Л. Тіка. Людвіг Тік «Мандри Франца 

Штернбальда»  як роман про художника. Роман про художника в німецькій літературі – 

традиції та новаторство. Романтичний герой Л. Тіка.  

 

Змістовий модуль 2. Романтичний роман про митця періоду пізнього романтизму. 

Тема 8. Особливості пізнього німецького романтизму. Місце роману в жанровій системі 

пізнього романтизму, тематика та модифікації. Романтичний роман про митця періоду пізнього 

романтизму. 

Тема 9. Переоцінка естетики раннього романтизму у романі К. Брентано «Годві». Особливості 

творчого методу К. Брентано, умови написання роману. Особливості структури роману. 

Романтична іронія, концепція романтичного героя. Жіночі образи. «Годві» – роман 

не/виховання. Деконструкція роману про митця. 

Тема 10. Роман про митця Й. Ейхендорфа: пародія чи квінтесенція романтичної естетики. 

Структура роману. Тематичний та ідейний комплекс.  Маска «нероби». Специфіка образу 

головного героя: проблема двосвіття. Проблема втечі людини від сім'ї, повернення до Бога та 

свято душі. Іронія та гротеск у романі. Роман як розгорнута цитата та діалог культур. Образ 

Італії в романі. Карнавальність. 

Тема 11. Жіночий голос у літературі. Романи Бетіни Брентано. Автобіографічні епістолярні 

романи Бетіни Брентано. Жанр епістолярного роману. Особливості жіночого письма. Гендерна 

проблематика. 

Тема 12. Роман про митця у творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості творчого методу Е. Т. А. 

Гофмана: романтичне двосвіття, романтична іронія, гротеск. Етапи творчості. Тема митця у 

творчості Е. Т. А. Гофмана. 

 

Змістовий модуль 3. Готичний та історичний роман у німецькій літературі романтизму. 

Тема 13. Готичний роман у творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості готичного роману в 

період пізнього романтизму. Готичний роман у німецькій літературі. Поетика готичного 

роману. Вплив творчості Л. Тіка на формування чорного романтизму в Німеччині. Елементи 



чорного романтизму в казках братів Грімм та творчості Фрідріха де ла Мот Фуке. Е. Т. А. 

Гофман «Еліксир диявола».  

Тема 14. Німецький історичний роман. Історичний роман в європейській традиції та 

німецькому романтизмі. Історія та історичний розвиток у концепції романтиків. Романтичний 

історизм. Середньовіччя як художня епоха романтичних творів. 

Тема 15. Історичний роман А. фон Арніма. Особливості творчого методу А. фон Арніма. Іронія 

та гротеск. Зречевлення людини. Історичний роман «Хранителі корони»: історія написання та 

історичне тло. Історія як фон. Особливості структури. Не/реалістичність роману. 

Тема 16. Історичний роман у творчості В. Гауфа. Вплив історичного роману В. Скотта на 

творчість В. Гауфа. Композиція та система образів. Романтизація історичної дійсності. Між 

романтизмом та бідермайером. 

 
Назви змістових модулів і тем 

 

 

1 

Усього В тому числі 

л п інд ср 

2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. До проблеми генезису роману як жанру 4 2   2 

Тема 2. Жанрові різновиди роману періоду романтизму  

в європейській та німецькій літературах  

6 2   4 

Тема 3. Романтичний роман в естетиці раннього романтизму  6 2   4 

Тема 4. Теорія роману Ф. Шлегеля 6 2   4 

Разом зм. модуль 22 8   14 

Змістовий модуль 2. Ранньоромантичний роман про митця 

Тема 5. Роман про митця в ранньому романтизмі  6 2   4 

Тема 6. Романтичний роман Новаліса 4 2   2 

Тема 7. Концепція митця та мистецтва в романтичному романі 

Новаліса «Генріх фон Офтердінген» 

4 2   2 

Тема 8. Особливості романтичного роману Л. Тіка 6 2   4 

Разом зм. модуль 20 8   12 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Романтичний роман про митця періоду пізнього романтизму 

Тема 9. Місце роману в жанровій системі пізнього романтизму 4 2   2 

Тема 10. Переоцінка естетики раннього романтизму в романі  

К. Брентано «Годві» 

6 2   4 

Тема 11. Жіночий голос у літературі. Романи Бетіни Брентано 6 2   4 

Тема 12. Роман про митця Й. Ейхендорфа 4 2   2 

Тема 13. Роман про митця у творчості Е. Т .А. Гофмана 4 2   2 

Разом зм. модуль 24 10   14 

Змістовий модуль 4. Готичний та історичний роман у німецькій літературі романтизму 

Тема 13. Готичний роман у творчості Е. Т. А. Гофмана 6 2   6 

Тема 14. Німецький історичний роман 6 2   2 

Тема 15. Історичні романи А. фон Арніма та В. Гауфа 6 2   8 

Разом зм. модуль 24 8   16 

 

 

 

 



Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

 

доповідь 

Змістовий 

модуль № 2 

 

доповідь 

 

 

Змістовий 

модуль № 3 

 

доповідь 

Змістовий 

модуль № 4 

 

доповідь 

Есе 

15 15 15 15 40 100 
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