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ВІД АВТОРА

Навчальний посібник містить розподіл навчального часу 
з урахуванням кредитно-модульної системи. У ньому названі 
теми змістових модулів, тематика лекційних і практичних 
занять (до останніх додається перелік художніх текстів для 
читання), подаються загальні тести для самоконтролю, кон-
трольні питання, список обов’язкових для читання художніх 
творів з курсу, теми рефератів, питання до заліку, теоретико-
термінологічний матеріал (словник), а також список рекомен-
дованої критичної літератури. 

Навчальний посібник може бути використаний як при 
підготовці до аудиторних занять, так і під час самостійного 
вивчення окремих розділів.

Призначений для студентів-філологів та тих, хто опановує 
історію зарубіжної літератури самостійно і бажає систематизу-
вати свої знання.
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ПЕРЕДМОВА

Курс «Історія зарубіжної літератури XVII–XIX століть. 
Класицизм. Бароко. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. 
Реалізм» має за мету ознайомити студентів із закономірностями 
розвитку літературного процесу ХVII–ХIХ століть.

У навчальному посібнику розглядаються основні літера-
турні явища античності в їхньому органічному історичному 
зв’язку і взаємопереходах, розкривається естетична основа 
даних явищ, їх ідейно-тематичний зміст і поетика, встановлю-
ються зв’язки зі світоглядним життям епох.

Мета посібника – надати студентам для їхнього практич-
ного використання матеріали, необхідні в процесі вивчення 
творчості поетів і письменників даного історико-культур-
ного періоду.

Курс, який читається студентам факультету прикладної 
лінгвістики протягом третього навчального семестру, скла-
дається з трьох основних розділів: літератури ХVII століття, 
представленої художніми напрямками бароко і класицизмом, 
літератури ХVIII століття (доба Просвітництва), представ-
леною такими художніми течіями, як просвітницький класи-
цизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, та літератури 
ХIХ століття, представленої течіями романтизму і реалізму.

У кожному з періодів, великих і складних за своїм історич-
ним змістом, у свою чергу можна виділити окремі етапи:

1. Французька, німецька, англійська література XVII ст. 
Класицизм. Бароко. Театр французького класицизму. Проза 
класицизму.

2. Епоха Просвітництва. Французьке, англійське, німецьке 
Просвітництво. Сентименталізм. Англійська драма XVIII ст.

3. Романтизм: загальна характеристика. Німецький та 
англійський романтизм, головні школи і напрямки.

4. Французький та американський романтизм.
5. Реалізм. Загальна характеристика. Література англій-

ського і французького реалізму. Література вікторіанської епохи.



О. М. Данильчук

Ці теми складають основний матеріал пропонованого курсу.
Під час вивчення даного матеріалу особливу увагу при-

ділено дослідженню соціального, економічного, історичного, 
філософського, культурного підґрунтя виникнення тієї чи 
іншої літературної течії.

У зв’язку зі значною кількістю тем, деякі з них розгляда-
ються студентами самостійно.
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РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ІІІ семестр – 2 кредити – 2 змістових модуля
30 годин лекцій, 15 годин практичних робіт,  

105 годин самостійної роботи

МОДУЛЬ 3
XVII–XIX СТОЛІТТЯ. КЛАСИЦИЗМ. БАРОКО. 

ПРОСВІТНИЦТВО. СЕНТИМЕНТАЛІЗМ. 
РОМАНТИЗМ. РЕАЛІЗМ

Змістовий модуль 7. Література класицизму і бароко. 
Література епохи Просвітництва.

Тема 1. Французька, німецька, англійська література 
XVII ст. Класицизм. Бароко. Театр французького класицизму. 
Проза класицизму. 

Тема 2. Епоха Просвітництва. Французьке, англійське, 
німецьке Просвітництво. Сентименталізм. Англійська драма 
XVIII ст. 

Змістовий модуль 8. Епоха романтизму. Реалізм.
Тема 1. Романтизм: загальна характеристика. Німецький 

та англійський романтизм, головні школи і напрямки.
Тема 2. Французький та американський романтизм.
Тема 3. Реалізм: загальна характеристика. Література 

англійського та французького реалізму. Література вікторіан-
ської епохи.
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АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ,  
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРА

Змістовий модуль 7 
Література класицизму і бароко. Література епохи 

Просвітництва

Тема 1. Французька, німецька, англійська література 
XVII ст. Класицизм. Бароко.

Театр французького класицизму. Проза класицизму

Лекція 1. Французька література XVII ст.: загальна 
характеристика. Поняття «класицизм». Театр французь-
кого класицизму (Расін, Корнель, Мольєр)

Розглядаються основні умови становлення класицизму 
у Франції XVII ст., виявляються основні риси цього літератур-
ного напряму (об’єктивність художнього втілення, перевага 
драматичних жанрів над ліричними, нормативність поетики, 
звернення до античності) та його зв’язок з раціоналістичною 
філософією. Визначаються особливості класицистичної коме-
дії і трагедії в контексті епохи та їхні взаємовідносини з кон-
цепцією античного театру та поетики взагалі, також показано 
роль епохи класицизму в контексті світового літературного 
процесу та її вплив на творчість видатних європейських пись-
менників і літераторів того часу.

Визначаються особливості театральної техніки та змісту 
жанрових форм у контексті епохи класицизму. Показано 
вплив релігійних, філософських, естетичних учень на твор-
чість видатних французьких драматургів класицизму – П’єра 
Корнеля, Жана Расіна, Ж.-Б. Мольєра та виокремлюються 
особливі риси театральної естетики кожного з означених вище 
драматургів. Особливу увагу приділено порівнянню драма-
тичної творчості Расіна і Корнеля, розглядаються при цьому й 
античні теми в їхній творчості.
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Контрольні питання
1. Дайте характеристику політичній ситуації у французь-

кому суспільстві на початку XVII ст.
2. Що сприяло становленню класицизму у Франції?
3. Яка філософія зумовила розвиток класицизму?
4. Як формувалася поетична система класицизму?
5. Які головні риси класицизму (як літературного 

напряму)?
6. У чому полягають особливості трагедії і комедії у теа-

трі класицизму?
7. Які риси характерні для театру класицизму взагалі?
8. Які особливості театру французького класицизму 

в порівнянні з античним театром?
9. У чому полягають драматичні погляди Расіна, Корнеля, 

Мольєра?
10. Які положення відрізняють театральну естетику 

Расіна та Корнеля?
11. Який вплив мала античність на театр французького 

класицизму?

Література
1. Бояджиев, Г. Н. История зарубежного театра [Текст] / 

Г. Н. Бояджиев. – М. : Просвещение, 1981. – 336 с.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы [Текст] / И. Ф. Вол-

ков. – М. : Просвещение, 1995. – 256 с.
3. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 

[Текст] / Л. Г. Емохонова. – М. : Академия, 1999. – 445 с. 

Лекція 2. Інші жанри класицизму
Розглядаються інші жанри, крім драматичних, які також 

розвивалися в епоху класицизму, а саме: ораторська проза (Жак 
Боссюе), епістолярна література (мадам де Севіньє), етична 
проза (Блез Паскаль, Жан де Лабрюєр), моралістична літера-
тура та психологічний роман (Марі де Лафаєт). Аналізуються 
байки Жана де Лафонтена, їхні джерела, характер втілення 
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соціально-політичних поглядів автора в його творах. Особливу 
увагу приділено розгляданню теоретичних праць Нікола 
Буало, а саме – його трактату «Поетичне мистецтво», де аналі-
зуються основні положення про поезію та основи віршування, 
характеризуються ліричні жанри (особливо ода і сонет), роз-
глядаються проблеми драматичних жанрів у співставленні 
з Арістотелем та узагальнюються головні положення автора 
про поезію і критику.

Аналізується також питання про «сперечання давніх 
і нових» (про переваги давньої і нової літератури) у роботах 
Ш. Перро, Бернана де Фонтенеля, Расіна, Буало та ін.

Визначаються загальні умови розвитку Німеччини 
у XVII ст. та їхній вплив на розвиток культури й літератури 
(провінційний характер, зацікавленість ідеями неостоїцизму, 
релігійність культури). Література розглядається згідно з особ-
ливостями розвитку (учений гуманізм, поезія цехових бюр-
ґерів, відсутність загальних норм, античні зразки поезії) сто-
совно до трьох періодів.

Аналізуються основні напрями німецької поезії (релігійна, 
анакреонтична лірика Ляйпциґа, барочна поезія Кеніґсберґа, 
епіграми Фрідріха фон Лоґау, релігійно-містична школа сілезь-
ких поетів), німецької драматургії (бюрґерський шкільний 
театр, народний театр, професійний театр) та особливостей 
тем, сюжетів, художніх засобів у трагедіях і комедіях. 

Особливу увагу приділено аналізу прози XVII ст. у твор-
чості Ганса Ґріммельсгаузена (нім. Hans Jacob Christoffel von 
Grimmelshausen) і його романі «Сімпліцій Сімпліціссімус» 
(нім. «Der abenteuerliche Simplicissimus»), у якому автор слідує 
традиціям європейської прози попередніх епох.

Розглядаються політичні, соціальні, релігійні умови 
розвитку літературного процесу в Англії XVII ст. (буржу-
азна революція, пуританізм, військова диктатура Кромвеля, 
Реставрація) та три основні періоди літературного життя 
Англії. Особливу увагу приділено аналізу діяльності «метафі-
зичної школи» (Джон Донн) та «поетів-кавалерів» (Т. Керью, 
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Р. Лавлейс, Р. Геррік), а також розквіту публіцистики 
в 40–50 рр. XVII ст. (Джон Ґоден, Джон Лільберн, Джеймс 
Гаррінґтон). Література Реставрації розглядається в контексті 
пуританських (Джон Беньян) та антипуританських (Семюел 
Батлер) тенденцій і в галузі розвитку драматургії (трагедії 
Натаніела Лі й Томаса Отвея та комедії Джорджа Етеріджа, 
Вільяма Вічерлі й Вільяма Конґріва).

Контрольні питання
1. Які особливості прози французького класицизму?
2. У чому полягають характерні риси цих жанрів класи-

цизму?
3. Які основні теми, проблеми байок Лафонтена, і що є 

об’єктом його сатири?
4. Чому саме байка стає для Лафонтена улюбленим жан-

ром?
5. Які особливості творчості Нікола Буало?
6. Які стилістичні особливості його трактату «Поетичне 

мистецтво»?
7. Як Буало розглядає поняття «поет», «ліричний жанр», 

«драма»?
8. Які питання розглядаються в трактаті?
9. Дайте загальну характеристику німецької літератури 

XVII ст.
10. Які особливості розвитку німецької літератури XVII ст.?
11. Які основні риси кожного з періодів у розвитку літера-

тури Німеччини XVII ст.?
12. Які жанри поезії розвивалися в німецькій літературі 

XVII ст., яка їхня тематика і проблематика?
13. Які основні напрями німецької поезії?
14. У чому полягають особливості театрального життя 

Німеччини у XVII ст.?
15. Які принципи, художні засоби, техніка характерні для 

німецької драми?
16. Які типи романів існували в німецькій прозі XVII ст.?
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17. Які особливості композиції, жанру, використання 
художніх засобів, характеристики головних персонажів у 
романі Г. Ґріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліціссімус»?

18. Які соціальні, політичні та релігійні умови розвитку 
Англії у XVII ст.?

19. Дайте характеристику основних періодів літератур-
ного життя Англії у XVII ст.

20. У чому полягають особливості «метафізичної лірики»?
21. Які основні ідеї та проблеми, що викладені в публі-

цистиці того часу?
22. Назвіть особливості літератури епохи Реставрації.
23. Як пуританські ідеї відображені в англійській літера-

турі XVII ст.?
24. Які особливості розвитку драми в Англії XVII ст.?

Література
1. Бояджиев, Г. Н. История зарубежного театра [Текст] / 

Г. Н. Бояджиев. – М. : Просвещение, 1981. – 336 с.
2. Волков, И. Ф. Теория литературы [Текст] / И. Ф. Вол-

ков. – М. : Просвещение, 1995. – 256 с.
3. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 

[Текст] / Л. Г. Емохонова. – М. : Академия, 1999. – 445 с. 

Тема 2. Епоха Просвітництва.  
Французьке, англійське, німецьке Просвітництво. 

Сентименталізм. Англійська драма XVIII ст.

Лекція 1. Епоха Просвітництва. Загальна характерис-
тика. Французьке Просвітництво (Вольтер, Д. Дідро)

Аналізуються політичні, соціальні, релігійні, філософські 
умови XVII ст. та їхній вплив на формування епохи Просвіти. 
Підкреслено вплив філософії Джона Локка та категорії 
розуму на світогляд перших письменників епохи Просвіти. 
Розглядаються естетичні принципи епохи (філософічність, 


