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Вступ 

Спецкурс «Поетика романтичного роману» розрахований на студентів 

денного відділення третього курсу спеціальності німецька мова та література та 

включений у програму підготовки бакалаврів за галуззю знань  0203. 

гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія, спеціалізації 

Бакалавр філології. Вчитель двох іноземних мов та літератури.  

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 в 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 др. п. 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 рівні, 

● 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, 

псхоаналітичного, типологічного, генеалогічного. 

 

 

 
 



ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОГО РОМАНУ  

Змістовий модуль 1. 

Поетика романтичного роману. Романтичний роман раннього 

романтизму. 

 

Тема 1. Теоретичні засади формування романтичного роману. 

 

Лекція 1. Романтичний роман в німецькій літературі.  
1. Становлення роману як жанру: витоки, особливості, етапи розвитку.  

2. Романтичний роман як особливий етап розвитку роману. Генеза 

романтичного роману.   

1.1. середньовічний лицарський роман 

1.2. бароковий роман  

1.3. європейський сентиментальний роман 

1.4. зв'язок німецького романтичного роману та просвітницького: 

естетика руху «Буря і натиск» та її вплив на формування роману в епоху 

романтизму.  

 

Лекція 2. Естетика раннього романтизму. Романтична теорія Ф. Шлегеля 

та її вплив на формування теорії романтичного роману.  
1. Універсальна поезія, трансцедентальна поезія, романтична іронія. Синтез 

філософії, естетики та художньої творчості в  художньому творі як 

особлива риса раннього романтизму та роману зокрема. 

2. Фрагмент як жанр в німецькому романтизмі: художній образ, стиль 

епохи; фрагмент і його структура (відкритість і незавершеність, 

монологічність форми); фрагмент як форма природної поезії. Фрагменти 

Шлегеля та Новаліса.  

3. «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. 

 

Лекція 3. Роман «Люцинда» як втілення теорії Ф. Шлегеля про 

романтичний роман.  
1. «Люцинда» Фр. Шлегеля як знак романтичного фрагментарного 

мислення. Жанрове розмаїття романних  фрагментів в “Люцинді”. 

2. Оповідач: розщеплена свідомість - “Я” того, хто оповідає та того про кого 

розповідається. 

3. «Люцинда» як роман–концепт. Роман як гра та наївна поезія: 

безпосередність та відкритість. 

4. Трактування кохання та любові в романі, новий погляд на роль жінки. 

Поняття андрогінності як вияву творчої потенції. Зв'язок кохання й 

творчості.  

 

Запитання та завдання до теми “Теоретичні засади формування 



романтичного роману”: 

1. Простежте етапи формування роману від античності до 19 ст. Які жанрові 

різновиди романів вплинули на формування романтичного роману. 

2. Як вплинула естетика та філософія раннього романтизму на романну 

форму. 

3. Розтлумачте поняття романтична іронія, універсальна поезія та 

трансцедентальна поезія. Як ці поняття впливають на формування теорії 

романтичного роману? 

4. Що таке фрагмент. Яку роль відіграє фрагмент у романтизмі, яку 

функцію виконує? Як впливає фрагмент на романну структуру. 

5. Прочитайте “Лист про роман” Ф. Шлегеля.  Який тип роману відстоює 

автор. Як він розуміє поняття дотепного, романтичного, 

сентиментального? Який принцип на його думку має лягти в основу 

романтичного роману. 

а) які вимоги висуває Шлегель до роману як жанру. 

б) як Ви розумієте поняття “дотепного” в контексті романної теорії 

Ф.Шлегеля. 

в) які художні твори слугують для Шлегеля зразками для наслідування і 

чому? 

6. Прочитайте роман Фрідріха Шлегеля “Люцинда”. Що Ви знаєте про 

історію виникнення цього твору. Чи має твір автобіографічне підґрунтя? 

а) Проаналізуйте структуру твору. Які літературні жанри використовує 

автор у романі. До якого типу роману можна віднести цей твір (роман про 

митця, роман виховання, роман про кохання)? 

б) Як розкривається принцип дотепності у романі.  

в) Розтлумачте роль романтичної іронії в романі на конкретних 

прикладах. 

г) Як розкривається у романі поняття свободи митця.  

д) Борис Шалагінов називає роман “Люцинда” романом–концептом. 

Поясніть це твердження. 

е) Як утілюється романна програма Ф.Шлегеля викладена у “Листі про 

роман” у  романі “Люцинда”. 

є) Які риси роману «Люцинда» дозволяють віднести цей роман до 

романтичного роману?  

ж) Чому твір Ф.Шлегеля “Люцинда” можна охарактеризувати як приклад 

романтичного роману, які романтичні принципи втілені у цьому творі. 

Підтвердіть свої роздуми цитатами з твору. 

з) Чи можна назвати роман “Люцинда”  романом-виховання. Підтвердіть 

свої роздуми конкретними прикладами із твору. 

 

Теми для самостійних письмових робіт (есе): 

1. Концепція романтичного роману в «Листі про роман» Ф.Шлегеля. 

2. Роман Фрідріха Шлегеля «Люцинда» як художнє втілення естетики 

раннього романтизму. 

3. Образ оповідача в романі Ф.Шлегеля “Люцинда” 



4. Романтична іронія як принцип організації тексту в романі Ф. Шлегеля 

“Люцинда” 

5. Поняття кохання та мистецтва у романі Ф. Шлегеля «Люцинда» 

 

Рекомендована література до теми “Теоретичні засади формування 

романтичного роману” 
1. Бахтин М. М. Епос и роман.  

2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 

исторической поэтике 

3. Грешных, Владимир Иванович. Ранний немецкий романтизм: 

Фрагментарный стиль мышления / Гос. ком. РСФСР по делам науки и 

высш. шк. – Л: ЛГУ, 1991. – 140с  

4. Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма, 1975. 

5. Затонский Д.В. Исскуство романа и ХХ век.  

6. Костюк В.І. Поетика фрагменту і художня цілісність /Автореф. Дис... 

канд.філ.наук 10.01.06 – К., 2000. 

7. Литературная теория немецкого романтизма. Документы. Новалис, Тик, 

Вакенродер, Шлегель, Шеллинг / Ред. и вступ. статья Берковский Н. Я. 

8. Ханмурзаев Г.Х. Немецкий романтический роман. Генезис. Поетика. 

Эволюция жанра. – Махачкала, 1998 

9. Ханмурзаев Г.Х. Немецкий романтический роман и проблемы его 

исследования//Вестник МГУ: Филология, 1989. – №2 

10. Шалагінов Б. «Люцинда» Ф. Шлегеля як роман–концепт // “Вікно у світ” : 

Німецькомовні літератури. – К., 2007. –  № 1.–  С. 29 – 39. 

11. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього 

німецького романтизму [Електронний ресурс]. – Режи доступу до 

інформації: 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/403/1/Shalaginov_Romantychnij.pdf  

12.  Schlegel F. Brief über den Roman [електронний ресурс]. – Режим доступу 

до інформації: http://www.literaturwelt.com/autoren/schlegel_friedrich.html  

 

 

 

Тема 2. Роман про митця у ранньому романтизмі: Тік – Вакенродер –  

Новаліс  

Лекція 4. Людвіг Тік «Мандри Франца Штернбальда» як роман про 

художника. 
1. Роман про художника в німецькій літературі – традиції та новаторство.  

2. Романтичний герой Л. Тіка. Динаміка внутрішнього світу героя: 

трансформація характеру.  

3. Композиція. Діалог як форма оповіді. Роль фрагменту в романі, 

фрагментарність мислення.  

4. Місце мистецтва у романі. Погляди Л. Тіка на образотворче мистецтво. 

Історичні постаті в романі та їхні функції.  
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/403/1/Shalaginov_Romantychnij.pdf
http://www.literaturwelt.com/autoren/schlegel_friedrich.html


Лекція 5. Вільгельм Вакенродер та роман про музиканта.  
1. Місце музики в естетиці романтизму. 

2. “Незвичайне життя композитора Йозефа Берлінгера” як роман про 

музиканта. 

3. Концепція романтичного героя. Музикант як геній. 

4. Конфлікт митця і суспільства у ранньому романтичному романі. 

 

Лекція 6. Романтичний роман Новаліса.  
1. Філософські та естетичні погляди Новаліса. Зв'язок життєвого шляху й 

творчості. 

2. Філософський роман Новаліса «Учні в Саїсі» як роман–фрагмент.  

● Мотив подорожі та його функція для романного задуму. Діалог як засіб 

формальної організації роману. 

● Основні тематичні концепти: природа, внутрішні зв'язки в природі, 

співвідошення людини і природи, кохання, таємниці всесвіту.  

 

Лекція 7. Ліричний роман–фрагмент Новаліса «Генріх фон Офтердінген» 

як поетичне втілення ранньоромантичної естетики.  
1. Жанрові особливості (роман становлення, роман виховання, роман про 

кохання).  

2. Функція мотиву подорожі. Роман як внутрішня робінзонада. 

3. Квіткова та кольорова символіка в романі.  Мотив та значення сну в 

романі. 

4. Особливості композиції роману: роль вставних казок (Казка про 

Атлантиду, казка Клінгзора) та віршів та розкриття задуму автора, 

принцип біокомпозиції.   

5. Концепція кохання. Романтична естетика Новаліса в діалогах Клінгзора. 

Передмова Людвіга Тіка до другої частини роману. Зоряна людина як 

символ поезії. 

 

Запитання та завдання до теми: 

1. Що характеризує роман виховання та роман про митця. Чому роман про 

митця стає улюбленим жанром письменників–романтиків? 

1. Що відрізняє романтичний роман про митця від просвітницького (на 

прикладі романів Й.В.Гете «Роки навчання Вільгельма Мейстера» та 

«Роки подорожей Вільгельма Мейстера» романів єнських романтиків). 

2. Яку роль відіграє в романі Л. Тіка «Подорожі Франца Штернбальда» 

мотив подорожі. 

3. Розкрийте особливості романтичного героя Вільгельма Вакенродера. 

Яким виступає тут митець? 

1. Розтлумачте поняття магічного ідеалізму. Яке його філософське 

підґрунтя. Який вплив має концепція магічного ідеалізму на утвердження 

романтичного роману як жанру. 

2. Розкрийте концепцію романтичного героя Новаліса та Шлегеля. На яких 

філософських засадах вона грунтується? 



4. Яку роль відіграють діалоги у філософській повісті Новаліса «Учні в 

Саїсі» 

5. Що лежить в основі визначення «біокомпозиції» роману Новаліса «Генріх 

фон Офтердінген». 

6. Російський літературознавець В. Грешних назвав роман Новаліса 

«внутрішньою робінзонадою». Як Ви вважаєте, чому? 

7. Охарактеризуйте часову структуру роману Новаліса «Генріх фон 

Офтердінген». Які натурфілософські погляди Новаліса щодо часу 

відобразилися у творі. 

8. Прочитайте пасаж із роману Л. Тіка «Подорожі Франца Штернбальда». 

Яким бачить завдання митця та мистецтва Л. Тік. 

“Warum fällt es keinem ein, sich mit seiner Staffelei unter einen solchen 

unbefangenen Haufen niederzusetzen, und uns auch einmal diese Natur ganz wie sie 

ist darzustellen? Keine abgerissene Fragmente aus der alten Historie und 

Göttergeschichte, die so oft weder Schmerz noch Freude in uns erregen, keine kalte 

Figuren aus der Legende, die uns oft gar nicht ansprechen, weil der Maler die 

heiligen Männer nicht selber vor sich sah, und er ohne Begeisterung arbeitete. Diese 

Gestalten, wörtlich so und ohne Abänderung niedergeschrieben, damit wir lernen, 

welche Schöne, welche Erquickung in der einfachen Natürlichkeit verborgen liegt. 

Warum schweift ihr immer in der weiten Ferne, und in einer staubbedeckten 

unkenntlichen Vorzeit herum, uns zu ergötzen? Ist die Erde, wie sie jetzt ist, keiner 

Darstellung mehr wert, und könnt ihr die Vorwelt malen, wenn ihr gleich noch so 

sehr wollt? Und wenn ihr größere Geister nun auch hohe Ehrfurcht in unser Herz 

hineinbannt, wenn eure Werke uns mit ernster feierlicher Stimme anreden: warum 

sollen nicht auch einmal die Strahlen einer weltlichen Freude aus einem Gemälde 

herausbrechen? Warum soll ich in einer freien herzlichen Stunde nicht auch einmal 

Bäuerlein, und ihre Spiele und Ergötzungen lieben? Dort werden wir beim Anblick 

der Bilder älter und klüger, hier kindischer und fröhlicher”. 

 

Теми для самостійних письмових робіт. 
1. «Генріх фон Офтердінген» Новаліса як роман виховання. 

2. Кольорова символіка у романі “Генріх фон Офтердінген”. 

3. Романтичний герой роману Новаліса. 

4. Філософський зміст казки Клінгзора про Ероса та Байку. 

5. Естетика Новаліса у діалогах Клінгзора. 

6. Блакитна квітка як символ поетичного конституювання головного героя 

роману «Генріх фон Офтердінген» 

7. «Учні в Саїсі» – зразок романтичного роману чи філософська повість? 

8. Діалоги як композиційний принцип роману “Учні в Саїсі” 

9. Романтичне тужіння (Sehnsucht) у вставній казці “Гіацинт і трояндочка” 

 

Рекомендована література до теми “Роман про митця в літературі 

раннього романтизму” 

1. Аверинцев С. «Ученики из Саиса»: о самоопределении литературного 

субьекта в русском символизме. 



2. Бент М. И. Немецкая романтическая 

новелла. Иркутск, 1987. С. 21 – 33. 
3. Ботникова А. Б. «Сказка Клингсора» Новалиса и романтическая теория 

«новой мифологии» // Национальная специфика произведений 

зарубежной литературы XIX – XX веков. Иваново, 1996 

4. Грешных, Владимир Иванович. Ранний немецкий романтизм: 

Фрагментарный стиль мышления / Гос. ком. РСФСР по делам науки и 

высш. шк. – Л: ЛГУ, 1991. – 140 с. 

5. Грешных В.И. Мистерия духа. Художественная проза немецких 

романтиков. – Клининград, 2001. 

6. Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма, 1975 

7. Литературная теория немецкого романтизма. Документы. Новалис, Тик, 

Вакенродер, Шлегель, Шеллинг / Ред. и вступ. статья Берковский Н. Я. 

8. Смолина О.В. Сказка и сказочность в творчестве Новалиса /  Автореф. 

Дисс.... канд.фил.наук 10.01.03. – Санкт–Петербург, 2001  
http://lit–prosv.niv.ru/lit–prosv/articles–ger/smolina–skazka–novalisa.htm  

9. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього 

німецького романтизму 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/403/1/Shalaginov_Romantychnij.pdf  

13. Ханмурзаев Г.Х. К проблеме личности в романе Новалиса «Генрих фон 

Офтердинген // Вестник МГУ, 1975. – № 2. 

 

 

  

Змістовий модуль 2.  Романтичний роман періоду пізнього 

романтизму. 

Тема 3.  Романтичний роман про митця періоду пізнього романтизму. 

 

Лекція 8. Особливості формування роману в період пізнього 

романтизму. 

1. Естетика пізнього романтизму її вплив на еволюцію роману та його 

тематично–ідейне спрямування.  

2. Роман Клеменса Брентано “Годві” – переосмислення естетики раннього 

романтизму. 

3. Роман про митця в творчості романтиків Берлінського та 

Гейдельберзького гуртків. 

Лекція 9.  «Життєва філософія Кота Мурра» як роман про митця. 

1. Особливості творчого методу Е.Т.А.Гофмана: романтичне двосвіття, 

романтична іронія, гротеск. 

2. Тема митця у творчості Гофмана.  

3. Роман «Життєва філософія Кота Мурра»: особливості побудови, 

романтична іронія, пародія. Гротеск, арабеск. Жанр біографії та 

http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ger/smolina-skazka-novalisa.htm
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/403/1/Shalaginov_Romantychnij.pdf


автобіографії.  

4. Особливості образу кота Мурра та композитора Крейслера. Проблема 

митець–суспільство. Тема філістера та ентузіаста.   

5. Інтертекстуальні зв'язки роману Гофмана з творами німецьких 

романтиків.  
 

Лекція 10. Й. Ейхендорф: «Із життя нероби» як романтичний роман про 

митця: пародія чи квінтесенція романтичної естетики. 

 
1. До проблеми жанру твору: новела чи роман. 

2. Структура роману: форма подорожі як організаційний елемент роману. 

3. Тематичний та ідейний комплекс.  

4. Маска «нероби». Специфіка образу головного героя: проблема двосвіття. 

5. Іронія та гротеск у романі.  Карнавальність 

6. Роман як розгорнута цитата та діалог культур. Образ Італії в романі. 

 

Теми для письмових робіт: 
1. Романтичне двосвіття у творчості Е.Т.А.Гофмана. 

2. Композиційно-сюжетні особливості роману «Життєва філософія кота 

Мурра» 

3. Романтична іронія в романі «Життєва філософія кота Мурра» 

4. Проблема митець-суспільство у творчості  Е.Т.А.Гофмана 

5. Пародія та гротеск у романі «Життєва філософія кота Мурра»   

Е.Т.А.Гофмана 

6. Подорож як організаційний принцип у романі Йозефа Ейхендорфа «Із 

життя нероби» 

7. Йозеф Ейхендорф: «Із життя нероби» як романтичний роман про митця.  

8. Карнавальність у романі Йозефа Ейхендорфа «Із життя нероби»  

 

Запитання та завдання до теми 

1. В чому відмінність ранньоромантичного роману від роману пізнього 

романтизму. Що вплинуло на зміну естетичних позицій пізніх 

романтиків. 

2. Охарактеризуйте творчу манеру Е.Т.А.Гофмана. 

3. Яку роль відіграє іронія в композиції роману Е.Т.А.Гофмана «Життєва 

філософія кота Мурра» 

4. Порівняйте сюжетну лінію кота Мурра та Йоганеса Крейслера. 

Охарактеризуйте жанр обох “частин” роману. 

5. В чому особливість роману Гофмана як роману про митця. Порівняйте 

роман Гофмана із романом Новаліса “Генріх фон Офтедінген”. 

6. Прочитайте статтю Liebrand C. Lebensansichten des  Katers Murr nebst 

fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler im 

zufälligen Makulaturblättern “Literarischer Vandalismus”. Чому авторка 

називає роман “літературиним вандалізмом”, підтвердіть ваші роздуми 

цитатами. 



7. Чи є роман Ейхендорфа типовим романом про митця. 

8. Яку роль відіграє маска нероби в романі?  

9. Як реалізується іронія та гротеск, яку функцію вони відіграють.  

10. Порівняйте образ Італій в романі Ейхендорфа із зображенням Італії в 

романі Людвіга Тіка “Подорожі Франца Штернбальда”. 

 

Рекомендована література до теми 

1. Бент М.И. Лирический герой в прозе И. фон Эйхендорфа // Немецкая 

романтическая новелла: Генезис, эволюция, типология / Бент М.И. - 

Иркутск; Изд-во Иркут, ун-та, -1987. - 120 с. 

2. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Вступ. Статья А.Анкиста. – 

Ленинград, 1973 

3. Ботникова Н.Я. Немецкий романтизм: диалог художественних форм. – 

Воронеж: ВМИОН, 2004.  

4. Васкиневич А. Проблема искусства и ее метафорическое выражение в 

текстах высокого романтизма / Васкиневич А. // Романтизм: два века 

осмысления: Материалы международной научной конференции. 

Зеленоградск. 10 – 13 октября 2002 г. – Калининград : Изд–во КГУ, 2003. 

5. Грешных В.И. Мистерия духа. Художественная проза немецких 

романтиков. – Клининград, 2001. 

6. Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории  романтизма: 

Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских 

романтиков / Жирмунский В.М. -  М., 1919.    

7. Такварелия Л.А. Проблема художника в творчестве Э.Т.А. Гофмана : Дис. 

канд. филол. Наук. 

8. Чавчанидзе Д. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана. – 

М., 1981  http://lib.ru/GOFMAN/mirgofm.txt  

9. Чавчанидзе Д. Автобиографизм в произведениях поздних немецких 

романтиков // От бароко до постмодернизма. – Днепропетровск, 1997. 

10. Чупракова Е. «Житейские воззрения кота Мурра» Гофмана: диалог с 

романом воспитания / Чупракова Е. // Романтизм: два века осмысления: 

Материалы международной научной конференции. Зеленоградск. 10 – 13 

октября 2002 г. – Калининград : Изд–во КГУ, 2003. – С. 58–66. 

11. Liebrand C. Lebensansichten des  Katers Murr nebst fragmentarischer 

Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler im zufälligen 

Makulaturblättern “Literarischer Vandalismus” // Interpretationen E.T.A. 

Hoffmann Romane und Erzählungen [hrsg. von Günter Soße].  - Stuttgart: 

Reklam, 2004 - S. 212 – 237  

12. Steinecke H. Nachwort // Hoffmann E. T. A. Lebensansichten des Katers Murr. 

–  Stuttgart, 1996. 

13. Ter Нaar Сarel  Joseph von Eichendorff. Aus dem Leben eines Taugenichts: 

Text, Materialien, Kommentar (Reihe Hanser Literatur–Kommentare, Bd.6). – 

München : Carl Hanser Verlag, – 1977.  

 

 

http://lib.ru/GOFMAN/mirgofm.txt


Тема 4. Особливості історичного та готичного романів в період 

пізнього романтизму 
 

Лекція 12. Готичний роман в німецькій літературі 
1. Поетика готичного роману. 

2. Вплив творчості Л. Тіка на формування чорного романтизму в Німеччині. 

3. Елементи чорного романтизму в казках братів Грімм та творчості 

Фрідріха де ла Мот Фуке.   

4. Е.Т.А Гофман «Еліксир диявола». Поетика готичного роману. Система 

мотивів та образів. Особливості побудови сюжету. Особливість готичного 

роману Е. Т. А. Гофмана.  
 

Лекція 13. Історичний роман в німецькій літературі пізнього 

романтизму 

1. Історичний роман в європейській традиції. 

2. Історія та історичний розвиток в концепції романтиків. Романтичний 

історизм. Середньовіччя як художня епоха романтичних творів. 

3. Ахім фон Арнім та іронічний історичний роман “Хранителі корони”. 

4. Вільгельм Гауф “Ліхтенштейн”. 

 

Запитання та завдання до теми “Особливості історичного та 

готичного романів в період пізнього романтизму”: 

 
1. Що таке готичний роман, коли та в яких умовах він сформувався, які 

риси його характеризують? Назвіть представників готичного роману. Як 

вплинув англійський готичний роман на розвиток схожих жанрів у 

німецькій літературі. 

2. Простежте традицію чорного романтизму в німецькій літературі. 

3. Охарактеризуйте жанрову своєрідність роману “Еліксир диявола” 

(готичний роман, детективний роман, подорожній роман, роман про 

митця). 

4. Проаналізуйте особливості композиції роману. Роман як лабіринт.  

5. Назвіть провідні мотиви та символи у романі. 

6. Чи присутня у романі характерна готична топіка та атрибутика? 

7. Простежте мотив двійництва. Яку роль відіграє в романі двійник?  

8. Прочитайте міркування Зигмунда Фрейда щодо поняття “химерного”. Як 

втілюється це поняття у творчості Е. Т. А. Гофмана. 

Auszug aus S. Freud: Gesammelte Werke Bd. 12, 1947 (entstanden 

1917/20), S. 229: 
Sigmund Freud bezieht sich bei seiner Analyse des Unheimlichen zuerst auf Wörterbücher, 

denen er folgende Belegstellen entnimmt:„Unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im 

Verborgenen (…) bleiben sollte und hervorgehoben ist“ (Schelling). Heimlich? „Es kommt mir (…) 

vor, wie mit einem zugegrabenen Brunnen oder einem ausgetrockneten Teich, Man kann nicht 

darüber gehen, ohne dass es einem immer ist, als könnte da wieder einmal Wasser zum Vorschein 

kommen. (,,,) Wir nennen das unheimlich; Sie nennen’s heimlich, Worin finden Sie denn, dass 

diese Familie etwas Verstecktes und Unzuverlässiges hat?“ (Gutzkow) 



Daran schließt er seine eigenen Überlegungen an: „Im allerhöchsten Grad unheimlich 

erscheint vielen Menschen, was mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit 

Geistern und Gespenstern zusammenhängt (…) ein unheimliches Haus (…): ein Haus, in dem es 

spukt.(…) Wir heißen auch einen lebenden Menschen unheimlich, und zwar dann, wenn wir ihm 

böse Absichten zutrauen (…) noch hinzutun, dass diese Absichten, uns zu schaden, sich mit Hilfe 

besonderer Kräfte verwirklichen werden. (…) Geheimkräfte (…)  

Und er schlussfolgert: „Das Unheimliche des Erlebens kommt zustande, wenn verdrängte 

infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden, oder wenn überwundene primitive 

Überzeugungen wieder bestätigt scheinen.“ 

 

9. Що характеризує романтичний історичний роман. Прочитайте передмову 

Вальтера Скотта до роману “Айвенго”. Які вимоги висловлює автор до 

історичного роману романтичної доби. Який вплив має теорія Вальтера 

Скотта на розвиток історичного романтичного роману в європейській 

літературі та німецькій літературі зокрема. 

10. Чому роман “Хранителі корони ми визначаємо як іронічний історичний 

роман. Як зображена тут епоха? 

11.  Людина як маріонетка, зречевлення людини в романі “Хранителі 

корони” 

12.  Яку історичну подію описує роман Вільгельма Гауфа “Ліхтенштейн”  

13.  Яке місце посідає роман у розвитку історичного роману. 
 

Рекомендована література до теми. 

1. Ботникова Н.Я. Немецкий романтизм: диалог художественних форм. – 

Воронеж: ВМИОН, 2004.  

2. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Вступ. Статья А.Анкиста. – 

Ленинград, 1973 

3. Гюнцель К. Э.Т.А. Гофман: Жизнь и творчество: Письма, высказывания, 

документы. М., 1987 h – h  

4. История немецкой литературы в 5–ти томах. Т.3. – М., 1975 

5. Мочернюк Н. Готичний роман у творчості Е.Т.А. Гофмана та І. Франка// 

Для добра мільйонів хай вічно живе : Збірник наукових праць на пошану 

150–річчя від Дня народження Івана Франка. – Івано–Франківськ : Місто 

НВ, 2008. – С. 174 –183. 

6. Ладыгин М.Б. Английский готический роман и проблемы романтизма. М. 

- 1978. 

7. Чавчанидзе Д. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

[Електронний ресурс]. – М., 1981. – Режим доступу до інформації: 
http://lib.ru/GOFMAN/mirgofm.txt   

 

 

 
 

Теми для написання самостійних робіт. 
1. Готична топографія у романі Е.Т.А. Гофмана “Еліксир диявола” 

2. Роман Е.Т.А. Гофмана “Еліксир диявола” як роман–лабіринт. 

http://lib.ru/GOFMAN/mirgofm.txt


3. Мотив двійника у романі: прояв несвідомого, божевілля, чи містичний 

збіг обставин. 

4. Тема мистецтва у романі Е. Т. А. Гофмана “Еліксир диявола” 

5. Історичний роман А. Арніма як іронічний історичний роман. 

6. Поетика роману В. Гауфа “Ліхтенштейн” 

 

 

 

 

 

 



Оглядова лекція : Романтичний роман в німецькій літературі історія 

становлення, впливи, жанрова різноманітність 
Роман – порівняно молодий жанр в історії розвитку літератури й 

розвивається паралельно з історичним процесом. У зв'язку із цим кожна нова 

літературна епоха приносить в романну форму свої особливості, що дозволяє 

говорити про до прикладу про середньовічний,  бароковий роман, 

просвітницький роман, романтичний роман, реалістичний роман 19 століття, 

модерністичний та постмодерністиіний романи.    

Роман – найбільш поширений у ХVIII-XX ст. епічний жанровий різновид, 

місткий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний 

твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія 

формування характерів багатьох персонажів. Головними структурними 

елементами роману є розповідь та творений нею світ у просторі і часі, 

населений персонажами, наповнений подіями, укладеними в сюжет. 

При цьому розрізняють три типи античного роману з огляду на 

організацію часово-просторових відносин у творі (Бахтін М.М.): авантюрний 

роман виховання, авантюрно-побутовий роман, антична біографія та 

автобіографія. Вони й заклали основні моделі розвитку європейського роману. 

Завдяки відмежуванню роману від інших жанрів обґрунтовувалася і його 

теорія. Першим кроком до формування роману як жанру стало руйнуванням 

епічної дистанції – людина переходить із дальнього плану в зону контакту з 

теперішнім, що докорінно змінює її образ. Важливу роль у цьому процесі 

відіграли фольклорні джерела роману: сміх народної літератури руйнує епічну 

дистанцію, розпочинається вільне дослідження людини, лабораторією для яких 

стає роман. Герой роману сам вершить свою долю, він є героєм життєвого 

процесу, мінливого та оновлюваного. 

Образ людини перейшов із дальнього плану зображення в зону контакту з 

теперішнім, що докорінно змінило образ самої людини. Завдяки народно-

сміховій культурі відбулася фаміліаризація людини. Герой твору – уже не 

віддалений “вічний” герой міфологічних переказів та сказань, що існує наче 

поза часом. Сміх наблизив людину до людини, поклав початок її вивчення, 

дослідження, почав вивертати її навиворіт, досліджувати душу. Епічний герой 

не міг існувати за межами власної долі, вона була завжди наперед визначена і 

прописана (міфологічні Норни та Мойри тчуть людську долю). Народні маски  

та образи натомість самі вершили власну долю, а відтак творили й сюжет твору. 

Це герої вільних імпровізацій, а не переказів, вони мінливі та постійно 

оновлювані.  Розмежування епосу та роману дало змогу створити теорію 

роману.  

У цей час заклалися основи трьох типів роману, що стали базовими для 

розвитку європейського роману подальших епох. 

14. подорожнього роману 

● роману-випробування,  який особливого розвитку набув в часи бароко й у 

подальшому розвинувся в роман виховання. Роман випробування 

побудований на відступі від нормального плину життя.  

◦ грецький роман на випробування вірності та кохання ідеального героя та 



героїні. Характерним для цього типу роману було зображення складного 

образу людини, що в подальшому справило колосальний вплив на 

розвиток європейського роману. 

◦ ранньохристиянські житія святих. Цей тип роману базувався на 

випробуваннях святих спокусами. Якщо у грецькому романі випробувння 

мало зовнішній характер, то в житіях святих саме внутрішнє життя героя, 

його habitus*, стає істотним моментом його образу, а характер 

випробувань стає більш глибоким. 

◦ середньовічний лицарський роман (наприклад, “Бідного Генріха” 

Гартмана фон Ауе, чи “Парцифаля” Фольфрама фон Ешенбаха, у яких 

герой проходить низку випробувань, як фізичного так і морально-

етичного плану, на шляху до досягнення ідеалу) 

◦ роман бароко найповніше використав ідею виховання для побудови 

сюжету: “Роман бароко – найчистіший та найбільш послідовний тип 

героїчного роману, який розкриває особливість романної героїзації, на 

відміну від епічної” (Бахтін М.М.) Бароковий роман випробування в 

подальшому розвинувся у два романні напрями: 1) авантюрно-героїчний 

роман (Льюіс, Радклиф, Уолпол та ін.); 2) патетично-психологічний 

сентиментальний роман (Річардсон, Ж.-Ж. Руссо).  

● біографічний роман – описує звичні етапи життя, однак герой статичний, 

внутрішнє становлення героя не відбувається. 

 

Попри довгу романну традицію роман як жанр довший час залишався 

поза увагою як літературознавців.  У XVIII ст. у свідомості авторів академічних 

поетик роман як жанр займав незначне місце серед інших жанрів, хоча й був 

популярним в широких читацьких колах. Вецель у передмові до роману 

“Герман та Ульріке” зауважив: “Роман – це той поетичний жанр, який 

найбільше зневажають, але й найбільше читають”. Роман вважався низьким 

жанром, не зважаючи на те, що уже були написані такі романи як “Том Джонс, 

знайда” Генрі Філдінга, в якому автор уже розмірковував про жанрові 

особливості роману. В німецькій ж літературі з'явився твір Мартіна Вілянда 

“Агатон”, в передмові до якого письменник виводить теорію роману як жанру. 

Європейські просвітники вважали роман непотрібним і дуже сумнівним 

жанром. Це переконання підтримувалося як самими авторами, так і 

розповсюдженою тривіальною літературою, любовними романами. Натомість 

уже XIX ст. можна по праву вважати століттям роману. Важливу роль в 

реабілітації роману як жанру належала передусім романтикам, які доклали 

чималих зусиль для того, щоб вивести романна новий рівень. Йшлося звичайно 

не про те, щоб у твердити йогов такому вигляді,  в якому він існував до XIX ст. 

століття. Вони хотіли віднайти живу душу роману, соціальну та естетичну, 

утвердивши естетичні позиції романцу. А. В. Шлегель писав про роман, що це 

та точка, в якій література безпосередньо торкається суспільного життя. Тим 

самим він передбачив особливості європейського соціального роману ХІХ ст.  

 

Генеза романтичного роману   



Романтичний роман найбільш відповідає тезі М.Бахтіна, про те що роман 

як жанр знаходиться на етапі становлення, кістяк якого ще не затвердів. 

Звичайно, романтичний роман виник не на порожньому місці, а мав за собою 

багату літературну традицію. Романтичний роман – не переворот у романній 

традиції, а навпаки традиційна спадковість, позаяк він увібрав у себе найкращі 

здобутки романних форм, починаючи від античності та завершуючи 

сентиментальним романом Просвітництва. 

Дослідники виводять початок романтичного роману із середньовічного 

лицарського роману. Відомо, що романтики, особливо раннього періоду 

виявляли особливе зацікавлення епохою середньовіччя. У лицарських романах 

їм імпонувала передусім спіритуалізація художнього змісту, тобто спроба 

виходу у сферу ідеального. Зокрема для німецького лицарського роману було 

характерним певна символічність казковість, яка відрізняла його від класичних 

зразків роману реалізму, усі фігури, події та змальовані ситуації мали 

символічний характер.  У ньому практично була відсутня буденність, чи будь-

які неподолані конфлікти. Ідеальне було присутнім у творі у своїй 

безпосередності як певний тип сприйняття світу. У середньовіччі людина 

особливо гостро відчувала свою причетність до ідеї двосвіття, а тодішній світ 

за словами Гуревича був не світом явищ, а світом божественних сутностей. Ця 

ідея платонівської моделі світу стала філософською основою й німецького 

романтичного роману і разом з тим визначила всю його художню систему, яка 

спрямована на те, щоб у повсякденному віднайти надчуттєве та 

трансцендетнтне. 

Однак те, що відрізняло середньовічний роман від роману романтичного 

був той факт, що сакральність чи містичність, піднесене мислилося як щось 

зовнішнє. Воно не набувало ознак художнього прийому й не мало жодного 

естетичного статусу. Пошуки ідеального зумовлювалися в першу чергу 

релігійним світосприйняттям середньовічної людини, а не прагненням до 

самопізнання та пізнання абсолюту. Романтики ж натомість, як зазначає 

Ханмурзаев були “містиками без бога” таке світосприйняття цілком вкладалося 

в межі світського погляду на світ.  

Романтики розглядали роман Мігеля де Сервантеса “Дон Кіхот” як 

перший романтичний роман, позаяк у ньому іронічно-трагічне та ігрове начало 

відігрвало надзвичайно важливу роль.  

Великий вплив на формування романтичного роману справив також 

бароковий роман. Для бароко та романтизму як художніх напрямів та типів 

світосприйняття спільним був погляд на світ як на фікцію. Бароко 

протиставляло світ реальний світу потойбічному, світ оман і масок світу 

правдивому. Однак умовність барокового роману схожа на театральну 

декорацію, бо вона наперед задана, підкорена законам розуму. В романтичному 

романі створений світ відмінний від механічності бароко. Все незвичайне 

уявляється романтиками як ознака дійсності.  Роман за визначенням Е. Тезауро 

– величезна рухлива  метафора: і романтичний роман читається як метафора, 

що символізує ідею заглиблення всього  реального у абсолют, безкінечне, і 

бароковий  роман метафора і романтичний роман ідей мають практично єдину 



естетичну базу. 

Романтичний роман активно використовував й здобутки просвітницького 

роману. В цьому плані ми наштовхуємося на деякі протиріччя. Довший час в 

літературознавстві існувала тенденція протиставляти просвітницький роман та 

романтичний роман, що негативно позначилося на трактуванні естетичної 

цінності романтичного роману. Передусім тому, що романтичний роман міряли 

мірилом реалістичного роману, неодмінною складовою якого була оповідь. 

Літературознавці намагалися знайти в романтичному романі те, чого там в 

принципі бути й не могло, а відтак ставили негативну оцінку естетичній 

вагомості романтичного роману, романтизм розглядали як кризову епоху в 

становленні роману. Однак у випадку з романтичним романом криза полягала 

саме у тому, що старий тип роману, просвітницький, не міг відобразити 

змінений світогляд, викликаний подіями Буржуазної революції у Франції. 

Необхідна була цілком нова форма, що базувалася на чуттєвості, відкидаючи 

раціоналізм та спроби описати події.  

Незважаючи на такі протиріччя роман XVIII століття мав колосальний 

вплив на розвиток романтичного роману, а особливо ті зміни, які виникли в 

романі у зв'язку із кризою просвітницького раціоналізму. В романі цього 

періоду відбувалася істотна трансформація на усіх його рівнях, спостерігалася 

поглиблена увага до внутрішнього світу людини: на передній план виходять не 

зовнішні події, а міркування, роздуми героїв, тобто не зовнішній світ, а 

внутрішній світ героїв.  Велику роль у становленні роману відіграла творчість 

Річардсона, Руссо, Стерна. Ричардсон зокрема розвинув досягнення Прево у 

змалюванні внутрішнього світу людини. А Якоб Бодмер зазначав, що завдяки 

йому “людська природа взагалі стала сюжетом роману”. Навіть сама форма 

епістолярного роману стала улюбленою формою й німецьких романтиків, бо 

дозволяла цікавитися не подіями, а людиною.  (“Гіперіон” Ф.Гельдерліна, 

“Люцинда” Шлегеля, “Годві” Брентано, “Вільям Ловель” Людвіга Тіка).  

У романі “Сповідь” Руссо писав: “я пишу не так ... історію подій, як 

історію моїх душевних станів”. Саме ця фраза дає нам головний ключ для 

розуміння жанрової специфіки романтичного роману, в якому субєктивні 

переживання стають центром зображення. 

Вагомий внесок для розвитку роману зробив і Лоренс Стерн своєю 

“Сентиментальною подорожжю” На передній план висувається тут не предмет 

оповіді (що зображати), а сама оповідь як процес (як зображати). Вже у Стерна 

використовується характерна для організації романтичного роману ігрове 

начало, а також гумор, який “слугує засобом руйнування раціоналістичного та 

механістичного світу”. Бо й у романтиків сам автор стає Homo ludens, відтак 

гра слугує не просто для організації художнього матеріалу, а має онтологічне 

значення.  

Поворотним пунктом для історії розвитку роману в німецькій літературі 

став сентиментальний роман молодого Гете: “Страждання молодого Вертера”: 

Головна теза роману, - “я втікаю в себе і відкриваю себе”, - перетворилася на 

лейтмотив німецького романтизму. Водночас усі штюрмерські романи 

засвідчили той факт, що роман випробувань, характерний для літератури XVI – 



XVII століть, поступився роману ставновлення “Entwicklungsroman”, у якому 

увага зосереджувалася на внутрішньому розвитку героя, його духовному 

становленні. 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки  
 

1. Становлення роману як жанру: витоки, особливості, етапи розвитку.  

2. Романтичний роман як особливий етап розвитку роману. Генеза 

романтичного роману.   

3. Романтичний роман в німецькій та європейській літературі. Особливості 

поетики. 

4. Жанрові різновиди романтичного роману в західноєвропейській 

літературі: історичний роман, роман–виховання, готичний роман та його 

модифікації в романтизмі. 

5. Роман виховання як провідний жанр німецького романтичного роману. 

Роман про митця як жанровий різновид роману виховання. 

6. Естетика раннього романтизму та її вплив на формування концепції 

романичного роману. 

7. Романтичний герой, влив суб'єктивного ідеалізму Фіхте та 

натурфілософії Шеллінга на формування концепції романтичного героя. 

8. Концепт романтичного роману у “Листі про роман” та “Люцинді” 

Фрідріха Шлегеля. 

9. Людвіг Тік «Мандри Франца Штернбальда» як роман про художника. 

10.  Концепція особистості митця у творчості В.Вакенродера. 

11.  “Генріх фон Офтредінген” Новалса як втілення естетики раннього 

романтизму. 

12. Розвінчання естетики раннього романтизму в романі К. Брентано “Годві” 

13. Романтичний роман про митця у творчості пізніх романтиків. Конфлікт 

митець-суспільство. 

14.  Концепт геніальної особистості у романі Е.Т.А.Гофман «Життєва 

філософія Кота Мурра».  

15. Готичний романтичний роман у творчості Е.Т.А.Гофмана. 

16. Й. Ейхендорф: «Із життя нероби» як романтичний роман про митця: 

пародія чи квінтесенція романтичної естетики.





Приклади тестових завдань 

Який з романів був першим романтичним романом про митця: 

1. «Роки навчання Вільгельма Мейстера» 

2. «Генріх фон Офтердінген» 

3. «Вільям Ловель» 

4. «Подорожі Франца Штернбальда» 

Який роман став зразком для письменників-романтиків у їх пошуках 

досконалої форми роману:  

1. «Сентиментальна подорож» Л.Стерна 

2. «Роки подорожей Вільгельма Мейстера» Й.В.Гете 

3. «Подорожі Франца Штернбальда» Л.Тіка 

4. «Сердечні звірення ченця» В.Вакенродера 

Вкажіть естетичні засади Єнського романтизму, що вплинули на формування 

романтичного роману: 

1. звернення до народної творчості 

2. універсалізм 

3. фрагментарність мислення 

4. звернення до зразків античного мистецтва 

Риси роману про митця: 

1. автобіографічний роман, що розкриває основні домінанти авторського 

мислення 

2. висвітлює життя та долю митця 

3. описує неймовірні пригоди головного героя, його подвиги та звитяги 

4. за ідейним змістом та композицією - роман виховання  

Філософські погляди Новаліса прийнято окреслювати терміном: 

1. магічний ідеалізм 

2. натурфілософія 

3. суб’єктивний ідеалізм 

4. магічний реалізм 

Які з перелічених творів можна визначити як роман про митця: 

1. “Годві” Клеменса Брентано 

2. “Хранителі корони” Ахіма фон Арніма 

3. “Подорожі Франца Штернбальда” Людвіга Тіка  

4. “Генріх фон Офтерінген” Новаліса 

 


