
Спецкурс «Поетика австрійського роману п.п. ХХ ст.» 

Запропонований курс передбачає ґрунтовні знання студентів загальної теорії 

роману. Спецкурс охоплює найбільш репрезентативні романи австрійської 

літератури п. п. ХХ ст., акцентуючи увагу на характеристиці особливих типів 

романів, введених самими авторами, які мають виняткове значення для їхньої 

поетики. На основі теоретичних рефлексій про жанр роману проводиться 

аналіз вибраних творів, основна увага приділяється особливостям 

індивідуальної творчості окремих романістів. 

Мета курсу: навчити студентів теорії роману на основі австрійського роману 

п. п. ХХ ст., а також аналізу романів Ф. Верфеля, Г. Броха, Р. Музіля, 

Е. Канетті, Х. Фон Додерера. 

Студент повинен знати: теорію роману, основних письменників-романістів 

австрійської літератури п.п. ХХ ст., особливості творчого методу кожного із 

них, особливі типи романів та їх ознаки. 

Студент повинен вміти: аналізувати романи, виділяючи особливі ознаки 

творчого методу окремого письменника. 

 

Програма курсу включає такі теми: 

Модуль 1. 

Особливості розвитку австрійського роману п.п. ХХ. ст. 
Тема 1.  Теорія роману як жанру. Особливості австрійського роману п.п. ХХ 

століття. Жанрова  різноманітність, типологія. Роман про митця, роман-

біографія, художня біографія. Інтелектуальний роман, історичний роман, 

поліісторичний роман. 

Тема 2. Роман про музиканта. «Верді. Роман опери» Франца Верфеля. Між 

документом та фікцією. Образи Верфеля та Вагнера у романі. Місце музики в 

романі. Художній текст як фонографія. 

Тема 3. Поліісторичний роман Роман „Невинні“ Г.Броха. Історичний роман 

як жанр, поняття поліісторичного роману. Тема вини про провини у романі. 

Історична дійсність та сучасність.  

Тема 4. «Роман як суб'єктивна філософська формула життя»: „Людина без 

властивостей» Р.Музіля 

Тема 5. „roman muet“ („німий роман“) „Слунські водоспади“ Хаміто фон 

Додерера. 

Тема 6.  Роман як театр маріонеток  Е. Канетті „Засліплення“. Порозуміння 

та нерозуміння в романі. Маніпуляція та маски в романі. Паралелі до 

Бальзаківскької „Людської комедії“. 

 
 

 

Методи контролю: 
Поточні модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, самостійна 

робота студентів. Підсумкова оцінка виводиться в результаті оцінки за усні 

відповіді впродовж семестру (max. 50) та виконання індивідуального 

самостійного письмового завдання (max. 51) за обраною студентом темою.  



 

Вимоги до самостійних робіт: 
Самостійне опрацювання художнього твору передбачає уважну роботу із 

текстом. Прочитання твору є обов'язковою передумовою для написання 

самостійної роботи. Відтак цитування художнього тексту є обов'язковим. У 

роботі студент повинен продемонструвати свої навики в аналізі художнього 

тексту, а також знання теорії роману, особливостей модерністичного роману, 

особливостей розвитку австрійського роману п.п. ХХ ст., особливості 

художньої манери авторів аналізованих творів та вміння застосовувати ці 

знання при аналізі художнього твору. 

Обсяг роботи повинен складати не менше ніж 15 (10 аркушів тексту) 

друкованих аркушів формату А4, шифром Time New Roman, інтервал 1,5 

кегль. Обов'язковим є список літератури та посилання на критичні та художні 

джерела. Список літератури оформляється згідно із вимогами ВАК до 

оформлення бібліографії у наукових виданнях. 

 

Література: 

Художні тексти 
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4. Е.Канетті “Засліплення” 

5. Р.Музіль “Людина без властивостей” 
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