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Інформація про спецкурс:  Як нормативна дисципліна   для маґістрів І року
навчання  спецкурс  передбачає  засвоєння  відповідних підходів,  завдяки  яким
поетика  бароко  постає  в  повноті  своєї  стильової  парадигми,  зумовленої
джерелами, характером їх сприйняття та інтерпретації. Ці підходи складалися
впродовж  тривалого  часу,  зазнаючи  певної  модифікації,  однак  завжди
зазнавали  випробування   «книжністю»  -  феноменом,  що  лежить  в  основі
українського барокового тексту, тобто його зв’язками  зі Словом Божим та з
текстами  християнської  традиції.  Явище  «книжности»  інспірує   як   появу
окремого  твору,  так  і  процес  розвитку  бароко  загалом,  заховуючи  в  собі
«виростання» і повернення до тих самих джерел, тому  розвинені  явища  стилю
дозволяють  відчитувати  його  ранні  прояви  крізь  призму  тієї  ж  барокової
парадигми.  Засади  спецкурсу  випливають  зі  співвідношення  традиційних
категорій  поетики –  стилю,  жанру,  автора -  та  їх  барокових трансформацій,
внаслідок чого  історія дослідження бароко  постає історією самого стилю.

. 

Коротка  анотація  спецкурсу.  Поетика  українського  бароко  як  окрема
дисципліна  грунтується на осмисленні історії літератури XVII-XVIII ст. і тих
філософських і релігійних ідей,  які  ставали для неї основою, а також окремих
постулатів  теорії  літератури,  сформульованих  античними  авторами  й
адаптованих  до  потреб  нового  часу,  ренесансного  і  барокового.  У  цьому
контексті набуває особливого значення поняття «готових риторичних форм», у
яких  закладено   репертуар  сенсів  і  «форми  вислову».  Отже,  новий  (з
перспективи розвитку) бароковий твір  опосередкований традицією, як і твори



попередніх стилів, однак особливий акцент тут припадає на  багатоплановість,
полісемантичність,  енциклопедичність  тексту,  коли  навіть  побутові  деталі
використовуються як аргументи  незбагненности повноти того чи іншого сенсу.
У  такий  спосіб  відбувається  вихід  поза  межі  «готового  слова»,  виникає
особливе  напруження  барокового  викладу,  порушення  чи  відхилення  від
попередньої  норми.

    З трьох класичних принципів риторики – «інвенціо» (знаходження теми),
«елокуціо» (спосіб викладу), «диспозиціо» (розташування матеріалу) у бароко
переважає  останній,  тобто  композиція.  Цей  момент,  прояснюючи  одну  з
головних  функцій  автора,   дозволяє  трактувати,  по-перше,  зв’язок  поетики
українського бароко з  характерними явищами українсько-руської літератури
ХІІ-ХІІІ  ст.,  по-друге,  спостерігати   за  слідами  візантійської  поетики  в
українських текстах,  опосередкованих здебільшого  європейською шкільною
традицією, по-третє, вже на основі ранніх барокових явищ виявляти близькість
східної і західної рецепції   християнських джерел.

     Спецкурс дає можливість спостерігати за формуванням барокової картини
світу  в  її  розвитку,  спираючись  на  1)  вибір  текстів  Святого  Письма  та  їх
інтерпретацію;  2)  на  зміни  в  тлумаченні  співвідношення  античність  –
християнство; 3) на процес проявлення авторства.

Мета й завдання курсу. Системно й комплексно представити основні колізії
дослідження  бароко,  наголосивши   на  проблемі  адекватних  підходів  та
пов’язаних  з  цією  проблемою  1)  «номенклатурою»  жанрів  в  українських
дослідженнях 20-50-их рр. ХХ ст.; 2) «відкриттям» бароко у 80-90-ті рр. ХХ ст.;
та 3) характером сучасного барокового дискурсу. 

   З’ясувати  специфіку  розвитку  українського  бароко,  визначити  його
типологічні  й  своєрідні  ознаки.  Реконструювати  культурно-історичний  і
філософсько-релігійний  контексти  розвитку  поетики  бароко  та  форм
утвердження авторства як  вершинних проявів стилю.

    Звернути увагу на  відлуння й оновлення барокових традицій  в українській
літературі, зокрема в поезії ХХ ст.

 Література для курсу:

    1. Дмитро Чижевський. До проблеми барокка.-Авгсбург,1946 (Славістика,
т.1, Дрогобич, 2003)

  2. Дмитро Чижевський. Український літературний барок. Харків, 2003.

   3.Дмитро Чижевський. Філософія Г.С.Сковороди.Харків:Акта,2003.

    4. Ернст Роберт Курціус. Європейська література й латинське середньовіччя.
Пер. з нім.-Львів, 2007.

    5.Українське літературне бароко. Збірник наукових праць.-К., 1986.



     6.Александр Михайлов. Избранное. Завершение риторической эпохи. – С.-
Петербург, 2007.

    7.  Григорій   Грабович.  Авторство  й  авторитет  у  Івана  Вишенського:
діалектика  відсутності//  Грабович  Г.  До  історії  української  літератури:
Дослідження, есе, полеміка.- К., 1997.-С.260-277.

  8.  Арх.  Ігор  Ісіченко.  Іван  Вишенський  і  Львівське  братство:літературні
аспекти діялогу.-Львівська медієвістика,вип.4,с.97-110.

  9.  Арх.  Ігор  Ісіченко.  Поетична  концепція  збірки  Кирила  Транквіліона
Ставровецького «Перло Многоцѣнноє». – Слово і Час,2015, №7,с.22-32.

 10.  Арх.  Ігор  Ісіченко.  Виміри  духовного  тексту.  Літературознавчі
дослідження.-Харків, 2016.

11.  Арх.  Ігор  Ісіченко.  Війна  барокових  метафор.  «Камінь»  Петра  Могили
проти «підзорної труби» Касіяна Саковича.- Харків, 2017.

  12.Elisabeth  von  Erdmann.  Unahnliche  Ahnlichkeit.   Die  Onto-Potik  des
ukrainischen  Philosophen  Hryhorij  Skovoroda  (1722-1794)  –Koln  Weimar  Wien
-2005.

 13.Богдана  Криса.  Пересотворення  світу.  Українська  поезія  ХVІІ-ХVІІІ  ст.-
Львів,1997.

14. Леонід Ушкалов. Література і філософія: доба українського бароко.-Харків,
«Майдан», 2014.

  15. Оксана Яковина. Метафізика в поезії.Україна XVII. Львів, 2010.   

  16.Дмитро Туптало у світі українського бароко//Львівська медієвістика. Вип.1.
За ред. Богдани Криси. -Львів, 2007.

   17.Сергій Бабич. Мелетій Смотрицький у контексті раннього українського
бароко// Львівська медієвістика. Вип.2. За ред.  Богдани Криси. -Львів, 2009.-
Львів, 2009. 

   18.Біля джерел українського бароко// Львівська медієвістика. Вип.3. За ред.
Богдани Криси. -Львів, 2010.

   19.  Просфонема:  текст  і  контекст// Львівська медієвістика.  Вип.3.  За  ред.
Богдани Криси.- Львів, 2013.

   20.  Кирило  Транквіліон  Ставровецький.  Проповідник  Слова  Божого  //
Львівська медієвістика.  Вип.5.  За ред.  Богдани Криси і  Дарії  Сироїд.-  Львів,
2017.

 21.У пошуках єдиної основи. Метафізичний спектр українського письменства
ХІ-ХVІІІ  століть// Львівська  медієвістика.  Вип.6.  За  ред.  Богдани  Криси  і
Назара Федорака.- Львів, 2020.



22.Назар Федорак. Вінець і вирій українського бароко. Харків, 2020.173 с.

23.  Богдана  Криса.  Бароковий  код  у  поезії  Богдана-Ігоря  Антонича//
Українське літературознавство.-Вип.67.-Львів,2006.-С.148-155.

24. Богдана Криса. Необароко Юрія Липи//Літературознавчі зошити. – 2007. –
Ч. 2-3.-С,158-164.

25.  Богдана  Криса.   Необарокові  грані  поетики  Ігоря  Калинця//
Літературознавчі зошити. Вип.1.-Львів,2001.-С.38-45.

26. Раїса Мовчан. Необароковий дует 1920-х//Студії з україністики. Вип.ХІІІ.-
Київ, 2013.- С.317-322.

27.Тетяна  Рязанцева.  Відгомін  етикетної  поезії  бароко  у  творчості  Олекси
Стефановича// Студії з україністики. Вип.ХІІІ.-Київ, 2013.- С.407-414.

28.  Солецький  Олександр.  Емблематичні  форми  дискурсу:  від  міфу  до
постмодерну. Івано-Франківськ, 2018.- 397 с.

29. Віл бароко до постмодернізму. Київ-Люблін-Харків, 2020.- 600с.

Тривалість курсу. 34 год.

Обсяг  курсу.  32  авдиторних  годин,  з  них  -16  лекційних  годин,  16  годин
практичних занять.

Очікувані результати навчання.

Знати:

- Основні  етапи  дослідження  українського  бароко,  ключові  моменти
сучасного барокового дискурсу; 

- особливості барокового тексту, зумовлені його джерелами та способами
їх  інтерпретації,  характером  співвідношення  поетологічних  і  філософських
ідей, специфікою інтертекстуальности барокового тексту; 

- своєрідність  українського  бароко  в  порівнянні  з  бароко  в  західно-
європейських літературах;

- форми присутности барокової традиції в текстах української літератури
ХІХ-ХХст.

Вміти: 

- аналізувати  барокову  парадигму  в  історичному  й  сучасному
літературознавчому дискурсі;



- розрізняти особливості барокового тексту і його приналежність до того
чи іншого періоду цього стилю (раннього, зрілого, пізнього), орієнтуючись на
засвідчені в ньому сенси та форми їх викладу;

- визначати харатерні ознаки барокового образу світу,  концепції  людини
загалом й образу автора зокрема в процесі аналізу барокового тексту.

Ключові  слова.  Поетика,  стиль,  жанр,  метафізика,  книжність,  герменевтика,
риторика,  джерело, інтертекстуальність. 

Формат курсу. Очний.

Cхема курсу    

Лекція 1:

             Історія дослідження бароко.   Парадигми дослідження:

 а) бароко – як результат зміни й почерговости первинного й вторинного стилів;

б) бароко - як закономірний  історико- культурний феномен, що поєднує в собі
порушення попередньої норми і творення нової та визначається з майбутнього; 

в) бароко як єдність культури і «стиль доби».

Практичне заняття 1:

                                Дмитро Чижевський – дослідник українського бароко:

                                      а) концепція стильового розвитку літератури;

                                      б) спроби й результати  визначення стилю бароко й
специфіки     барокового твору. 

                                    в)жанровий і тематичний репертуар, етапи розвитку
українського бароко у студіях Дмитра Чижевського.

                                                                                                          Література:

   1. Дмитро Чижевський. До проблеми барокка.-Авгсбург,1946 (Славістика, т.1,
Дрогобич, 2003)

  2. Дмитро Чижевський.Український літературний барок. Харків, 2003.      

  3.Александр  Михайлов.  Избранное.  Завершение  риторической  эпохи.  –
Петербург, 2007.- С.68-183.

     Лекція 2:

Сучасна  (ІІ  пол.  80-тих  рр.  ХХ  ст.-  І  десятиліття  ХХІ  ст.)  проблематика
українських  досліджень  бароко:  київська,  харківська  і  львівська  школи.



Переосмислення   усталених  концепцій  та  переходів  між різними історично-
літературними  періодами.  Новий  «канон»  українського  барокового
письменства. 

Практичне заняття 2:                  

                               “Відкриття» бароко в Україні – 80-90-ті рр. ХХ ст.:

        а) «людина і світ»  в працях Леоніда Ушкалова й Анатолія Макарова -
популярність і науковість в барокознавчій проблематиці;

        в) «війна барокових метафор» у представленні арх.І.Ісіченка;

       а)  студій над бароковим текстом і досвід вивчення давньої української
літератури.         

                                                               Література:

 Українське літературне бароко. Збірник наукових праць.-К., 1986.

 Леонід   Ушкалов.  Світ  українського  бароко.  Харків,  1994;  Література  і
філософія: доба українського бароко.-Харків, «Майдан», 2014.

Анатолій Макаров. Світло українського бароко. Київ, 1994.

Арх. Ігор Ісіченко. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти
«підзорної труби» Касіяна  Саковича.- Харків, 2017;

Арх. Ігор Ісіченко.  Поетика трансформації:  «Аpologia  Мелетія Смотрицького
(16280)  //  Архиєпископ  Мелетій  Смотрицький.  Апологія  паломництва  до
східних країв. Пер. з польської Р. Паранько. -Харків,2020. 

Лекція 3

Хронологічні  межі  стилю.  Основні  періоди  українського  бароко  та  їх
представники.  Особливості  барокового  мислення  з  перспективи   тяглости
літературного розвитку.

Практичне заняття 3:

                      Барокові ознаки в творчості Івана Вишенського: 

                       а) співіснування середньовічних і ранньомодерних тенденцій;

                       б) рецепція й саморецепція; 

                       в) авторитет писаного слова чи авторитет автора?

                                                                      Література:

Іван Франко. Іван Вишенський і його твори// Іван  Франко. Зібр. тв. у 50-ти т.
Т.30.-С.7-211.



 Григорій Грабович. Авторство й авторитет у Івана Вишенського: діалектика
відсутності// Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе,
полеміка.- К., 1997.-С.260-277.

   Арх. Ігор Ісіченко. Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти
діялогу.-Львівська медієвістика,вип.4,с.97-110.

Лекція 4.

Природа  барокового  тексту.   Основні  джерела  книжности.  Античність  і
християнство.  Старозавітні  й  новозавітні  книги  Святого  Письма  в  текстах
українського бароко.

Практичне заняття 4:     

        1.Книга  Еклезіяста  в  дискурсі  українського  бароко.  Мотиви
швидкоплинности  людського  віку  у  віршах    Віталія  Дубенського,  Кирила
Ставровецького, Григорія Сковороди. 

                                                    Література:

1. Богдана  Криса.  Книга  Еклезіяста  в  українській  бароковій  традиції.  IV
Міжнародний  Конгрес  україністів.  Доповіді  та  повідомлення.
Літературознавство. – Кн.1.-К., 2000.-С.164-167.

2. Кирило  Транквіліон  Ставровецький.  Проповідник  Слова  Божого  //
Львівська  медієвістика.  Вип.5.  За  ред.  Богдани  Криси  і  Дарії  Сироїд.-
Львів, 2017.

3. Оксана  Зосімова.  Бароковий  мотив  «Марноти  марнот»  як  об’єкт
літературознавчих  студій  Леоніда  Ушкалова  // Від  бароко  до
постмодернізму. Харків, 2020. –С.248-261.

Лекція 5:

 Переклади як студії візантійських джерел. Сарматські мотиви в острозьких
віршах.«Пригадування» античних сюжетів, імен і топонімів -  проектування
аналогій. Послідовність і зміни в інтерпретації: неподібна  подібність.

      Практичне заняття 5:

Аналіз  передмов  до  Осторозької  Біблії:  мотиви   «дослідити  Писання»,
«народитися  згори».   Духовні  аналогії  у  віршах  Герасима  Смотрицького  й
Дем’яна Наливайка.

       

                                                           Література:



 Рафаїл  Торконяк..Післямова.Скритий  скарб  української  науки  XVI  ст.//
Острозька Біблія. Підготовив до друку Рафаїл Торконяк. Львів, 2005.

Богдана  Криса.  Українські  ранньобарокові  вірші:  парадиґма  книжности//
Записки НТШ.-Т.CCLVII.-Львів,2009

Лекція 6: 

 Співіснування  проза-вірш в  стилістиці  раннього  бароко.  Вірші  українських
авторів у перекладних книгах Івана Золотоустого

     Практичне заняття 6:

Іван Франко. Забутий український віршописець ХVІІст.-Іван Франко. Зібрання
творів.Т.31; Борисенко  К.Г.  Prosimetrum  в  українській  літературі  барокової
доби: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес, 2008.

Борисенко  К.Г.  Prosimetrum  в  українській  літературі  барокової  доби:
Монографія. – Донецьк: Норд-Прес, 2008.

Богдана Криса. Епіграми Віталія Дубенського, або метафізика світла // Наукові
записки  національного  університету  «Острозька  академія».  Серія
філол.,вип.65.-Острог,2017.- С.40-47.

 Лекція 7:

Метафізика й література: а) вчення про метафізику Івана Дамаскина в контексті
українського  бароко;  б)  метафізика  Кирила  Ставровецького;  в)  барокова
паралель між сказаним і сотвореним.

 Практичне заняття 7:

                     Література й оновлення метафізики. Віршована  форма як

 а) редукція  метафізичного сенсу;б) зв’язок старозавітніх і новозавітніх сенсів;

в) спосіб упорядкування світу.

                                                            Література:

Кирило Ставровецький. Зерцало богословії.- Почаїв, 1618.

Леонід Ушкалов. Література і філософія: доба бароко. Харків, 2014.

У пошуках єдиної основи. Метафізичний спектр українського письменства ХІ-
ХVІІІ століть// Львівська медієвістика. Вип.6. За ред. Богдани Криси і Назара
Федорака.- Львів, 2020.

  Лекція 8:



        Барокова концепція авторства: рецепція й саморецепція. Анонімність як
спосіб функціонування барокового твору.

Практичне заняття  8:

Герменевтика  й  риторика.  Проблема  авторства  в  книгах    Кирила
Ставровецького.

                                                  Література:  

1.  Александр  Михайлов.  Избранное.  Завершение  риторической  эпохи.  –  С.-
Петербург, 2007.

2. Кирило  Транквіліон  Ставровецький.  Проповідник  Слова  Божого  //
Львівська медієвістика.  Вип.5.  За ред.  Богдани Криси і  Дарії  Сироїд.-  Львів,
2017. 

3.Наталія Левченко. Автор чи екзегет: проблема творчості в давній українській
літературі// Від  бароко  до  постмодернізму.Колективна  монографія.  Київ-
Люблін-Харків,2020. С.212-232.                  

Лекція 9: 

  Містицизм літери й числа в українських барокових  віршах. Джерела  й ґенеза
розвитку.

 Практичне заняття 9:

1. «Трени  на  смерть  Сильвестра  Косова»:  історичний  і  літературний
контексти.

2. Вірші Івана Величковського.

                                                                     Література:

1.Оксана   Яковина. Метафізика в поезії. Україна XVII ст. Львів, 2010. –
С.85-104.

2.Архиєп.  Ігор   Ісіченко. Сарматський  князь  церкви  на  порозі  вічності
(Трени  при труні  митрополита  Сильвестра   Косова)// Наукові  записки
УКУ – Львів, 2020. – Серія «Філологія». – Вип. 1. – C/ 107-131.

Лекція 10:

Біблійна  герменевтика  в  творах зрілого бароко.  Конотаційна перспектива  в
процесі проявлення метафізичної єдности  античности й християнства, Старого
й Нового Заповітів.  

    Практичне заняття 10:



                       Поетика барокового жанру.   Біблійний образ  у процесі пошуку
єдности й  жанрової різноманітности. Образ воскреслого Лазаря   а) в проповіді
Кирила Транквіліона Ставровецького;      б) у віршах Івана Величковського

                                                                                 Література:

1. Трактат Йоаникія Ґалятовського «Наука о зложеню казання».

2. Наталія  Яковенко.  У  пошуках  Нового  неба.  Життя  і  тексти
Йоаникія Ґалятовського.- Київ, 2007.- 704с.

3. Олена  Матушек.  Проповіді  Лазаря  Барановича  в  дискурсі
українського бароко.Харків,2013.-С.80-112.                 

                                                         

    Лекція 11:

                    Часова й просторова риторика українського бароко.

      Практичне заняття 11:

Образи часу-пори. Барокова «іконосфера». Життя як мандрівка.

 Тема смерти: зв’язок літературної конвенції з характером часу?

                                            Література: 

1. Просфонема:  текст  і  контекст//  Львівська  медієвістика.  Вип.3.  За  ред.
Богдани Криси.- Львів, 2013.

2. Леонід Ушкалов.  Барокова  картина людського  життя//  Леонід Ушкалов.
Література і філософія.Харків, 2014. С.242-331.

3. Олександр  Солецький.  Герменевтичний  простір  емблеми  і  візуально-
вербальна  конвергенція  у  текстах  Григорія  Сковороди// Переяславькі
читання. Вип.6. – С.140-153.

Лекція 12.

 Григорій  Сковорода  і  українська  барокова  традиція.  Ключові  моменти
барокового  дискурсу.

               Практичне заняття 12: 

Богослів’я  імени:  від  Кирила  Транквіліона  Ставровецького  до  Григорія
Сковороди. 

                                                                                                       Література:

1. Богдана  Криса.  Григорій  Сковорода  і  українська  риторична  традиція //
Переяславські  сковородинівські  студії.  Збірник  наукових  праць.
Вип.6.Ніжин, 2019.- С.72-84.



2. Назар Федорак. Вінець і вирій українського бароко. Харків, 2020.173 с.

Лекція 13:

Метафізика  Григорія  Сковороди.  Поетологічний  характер  Божого  Творіння.
Символічний сенс Святого Письма.

  Практичне заняття 13:

                     Наркісс. Разглагол о том: Узнай Себе»: проблеми розуміння
Святого Письма, самого себе й світу.

                                                             Література:

1. Леонід  Ушкалов.  Про «вічну  філософію» Григорія  Сковороди// Леонід
Ушкалов. Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури.
Київ, 2007. С.423-436.

2. Богдана  Криса.  Метафізичні  маршрути  Григорія  Сковороди  (рукопис,
прийнятий до Наукових записок УВУ - 2019).

Лекція 14.

 Поетика «Саду божественних пісень»  Григорія Сковороди.  

   Практичне заняття 14:

              Композиція збірки  а) реальний і мисленний образи саду;  б) місце
розмови з Богом;   в) «антична» огорожа - Епікур;   г) споглядання за світом у
присутности Горація.

                   

1. Пилип’юк  Наталія.   Християнські  епікурейці  пізнього  бароко:  Ендрю
Марвел  (Andrew  Marvell)  і  Григорій  Сковорода//  Київська  Академія.
Випуск 6, 2008.- С.182-199.

2. Богдана  Криса.  «Сад  божественних  пісень»  Григорія  Сковороди:
розмова поета з Богом// Від бароко до постмодернізму. – С.303-321.  

Лекція 15

Традиції  Григорія  Сковороди  в  українській  літературі  ХІХ ст.:  Сковорода  –
Шевченко  -  Франко:  неподібність  подібного. Містерія «нового народження».

Григорій Сковорода й український модернізм.

Практичне заняття 15:

                      Тексти й алюзії Святого Письма як основа літературної традиції.
Сковорода  і  Шевченко:  «дух  істини»;   Сковорода  і  Франко:   «цілісна
раціональність».



                                                                             Література:

1. Костецький Ігор. Особистість, доба, спадщина// Вибраний Стефан Ґеорґе
по  українському  та  іншими,  передусім  слов’янськими мовами.  Видали
Ігор Костецький,  Олег Зуєвський. Штутґарт:  На горі,  1971.(Електронна
бібліотека української літератури).-С.1-123.

2. Богдана  Криса.  Григорій  Сковорода:  випробування  мовою.  Наукові
записки УКУ. Львів,2020. – С.143-155.

  3.   Богдана Криса.  Григорій Сковорода - Тарас Шевченко – Іван Франко
неподібна подібність//Переяславські студії, Вип.7.

 Лекція 16

Поетика  бароко  в  українському  поетичному  дискурсі  ХХ  ст.  Бароко  й
необароко.   

Практичне заняття 16:

               Бароко й необароко- спроба спільного знаменника:    а) біблійні
мотиви;   б) образ Божого Слова; в) поет як Божий інструмент.

                                                         Література:

   1.  Богдана  Криса.  Бароковий  код  у  поезії  Богдана-Ігоря  Антонича//
Українське літературознавство.-Вип.67.-Львів,2006.-С.148-155.

    2. Богдана Криса. Необароко Юрія Липи//Літературознавчі зошити. – 2007. –
Ч. 2-3.-С,158-164.

   3.  Богдана  Криса.   Необарокові  грані  поетики  Ігоря  Калинця//
Літературознавчі зошити. Вип.1.-Львів,2001.-С.38-45.                 

   

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують знань історії
літератури, філософії, сучасних досліджень барокових текстів. .

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання
курсуЛекції, дискусії.

Необхідне обладнання Загальновживані програми й операційні системи.

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)

Питання на залік 1.



Історія бароко як історія його дослідження.

2.Хронологічні межі стилю. Основні періоди і представники цих періодів.

3. Книжність як явище бароко.

4.Книга Еклезіяста в контексті українського бароко.

5.Основні жанри раннього бароко.

6.Єдність словесного й образотворчого мистецтва в жанрі геральдичного вірша.

7. Лямент як семантична тотожність літератури й життя.

8. Тема Різдва. Вірші  Памва Беринди.

9.Панегірики раннього бароко.

10. «Комедіянт стилю»( Іван Франко про Мелетія Смотрицького).

11. Віршовані композиції. Книга як світ.

12.Функції барокових передмов.

13. Риторика  й поетика.Трансформація риторичних тем.

14. Іван Величковський: мотиви експерименту над формою..

!5. Житія Святих Димитрія Туптала як бароковий проєкт.

16.Барокова метафора театру.

17.Барокова  проза.Літопис  Самійла  Величка.  Критерій  повноти.  Способи
компонування тексту.

18.Етимологія як спосіб написання й тлумачення тексту.

19.Дмитро Чижевський про Григорія Сковороду.

21.Григорій Сковорода в контексті змістових і формальних пошуків бароко.

22. «Сад Божественних пісней» Григорія Сковороди як збірка барокової лірики.

23. Шевченко і традиції бароко.

24.Боже й людське у Франковому сприйнятті християнської традиції.

25. Грані українського необароко.

Тестові завдання:

І варіант

1.  Що  означає   дослідження  бароко  «з  минулого»  -  а)  з  погляду  зміни
первинного й вторинного стилів,  б)  як те,  що відхиляється  від норми;  в)  як
«заломлення» кожного стилю наприкінці його існування?



2.  Найяскравіша,  за   Дм.  Чижевським,  антитеза  бароко  –  а)  античність  і
християнство, б)середньовіччя і ренесанс, в)простота і ускладненість.

3.  На  якій  підставі  можна  стверджувати,  що  історія  дослідження  бароко  є
історією  самого  стилю?  –  а)  на  підставі  пошуку  адекватних  методів
дослідження;  б)  уникнення  категоричних  оцінок;  в)  проникнення  в  творчу
манеру барокових авторів.

4. Яку основну проблему історії української літератури представляє творчість
Івана  Вишенського?  –  а)  потребу  переосмислення  усталених  концепцій;  б)
складність  переходів  між  різними  історичними  періодами;  в)  співіснування
середньовічних і ранньомодерних  тенденцій.

5.  Явища  літературного  процесу,  засвідчені  у  першій  половині  XVII  ст.  –
а)рецепція й саморецепція, б) бажання знайти свого читача? 

6. Чим зумовлений авторитет в розумінні Івана Вишенського?- а) Аскезою, б)
незалежністю від влади, в)західною освітою.

7.У яких темах раннього бароко проявляється співіснування середньовічних і
ренесансно-реформаційних мотивів? – а)тема освіти, б) хоробрости,

в)марнотности життя, г) життєвої мандрівки.

8.  Які  аспекти  метафізики  представлені  в  літературі  українського  бароко  –
розуміння  й  спостереження  в  природному   надприродного;   подив  перед
Творінням  Божим;  Бог  як  причина  всього  сущого;  мотивація  на  користь
номіналізму.

9.  Яка  з  названих  традицій  найповніше  проявилася  в  метафізиці  Кирила
Транквіліона  Ставровецького   -  аристотелівська,  середньовічна,
раціоналістська, кантівська? 

10. Яка з книг Кирила найповніше вербалізує містичний досвід автора? – ЗБ,
ЄУ, ПМ.



11. «Таємна» поетика бароко випливає  – а) з  презумпції неосягненности таїни
буття, б) з неспівмірности читацьких досвідів, в) з недоступного езотеричного
знання?

12. Що репрезентують барокові  твори - зводи – а) повноту світу;

  Б) сотвореність світу, яка співвідноситься з книгою; в)структуру світу, що дає
підставу для каталогізації

13. Барокова концепція авторства проявляється – а) в емпіричній відчужености;
б) в здобуванні самототожности, в) в «надяганні маски». 

14.  Ключове  явище  барокової  поетики  –  а)  книжність,  б)  риторичність,
в)пейзажність.

15. Про що свідчить риторика в бароковому    письменстві –а) про мету автора,
б) про спосіб аргументації, в) про прикривання  життєвої конкретики; б) про
брак безпосередности.

16. Які явища в поетиці бароко засвідчує містицизм літери й числа – а) спосіб
інтерпретації,  б)  редукцію метафізичного сенсу,  в)  оновлення метафізики,  г)
концептизм мислення,  д) візуальність тексту?

17.  Конотаційна  перспектива  барокового  мислення  випливає  –  а)  з
множинности     інтерпретації  того  самого  сенсу,  б)  з  відчитування  зв’язку
старозавітніх і новозавітніх сенсів, в) з прообразности.

18. Які герменевтичні способи використовує Григорій Сковорода – а) переклад,
б) етимологію, в)аналогію, г) риторику, д) антитезу, е) приклад, є) діалог?

19. Що, за Сковородою, є основою єдности світу – а) Бог, б)закони природи, в)
людська  діяльність?



20.  Барокові  авторські   передмови  до  читача   свідчать   про  бажання  –а)
підготувати читача до сприйняття твору, б) розкрити творчий задум, в) здобути
прихильність, г)уникнути критики, д) висловити вдячність.

21.  У  творчості  котрого  з  барокових  авторів  знаходимо  найповніше
відображення  ідей  «вічної  філософії»-  philosophia  perennis?-  а)  у  Кирила
Ставровецького, б) Теофана Прокоповича, в) у  Григорія Сковороди.

ІІ варіант

1. Хто  перший з працівників кафедри української літератури ЛНУ  згадує стиль
бароко? – а) О. Огоновський, б) М.Возняк, в) Т. Пачовський.

2. На які особливости бароко звертає увагу Дм. Чижевський»-

А)  синтетичність,  б)  синкретичність,  в)  плинність,  г)  мінливість,  д)
динамічність.

3.  Принцип  поєднання  протилежного  в  поетиці  бароко  випливає  з  бажання
передати   а)  повноту  барокового  образу  світу;  б)  мінливість  буття,  в)
неосягненність Божого задуму.

4.Чим   пояснює  Дм.  Чижевський  універсалізм  бароко-  а)  християнським
світоглядом,  б)  характером  книжних  джерел,  в)  системою  антитетичних
елементів, які охоплюють кожне явище?

5.  Що  служить  Дм.  Чижевському  межею  для  поділу  між  світоглядом
неоплатонізму й  бароко?-   а)  розрізнення  добра  і  зла,  б)  найвищого буття  і
ніщоти, в) світу Божого і злосливого.

6.Про які тенденції свідчать епіграми о. Віталія?- а)  про «вишукану простоту
бароко»,   б) про характер аскетичної традиції, в) про ренесансні мотиви.

7. Яку перспективу в дослідженні барокових явищ відкриває переосмислення
життєвого  й  творчого  шляху  Івана Вишенського? – а) розуміння складности
процесів,  які  тоді  відбувалися;  б)  умовність  схем і  підходів  до літературних
явищ.



8. У яких жанрах раннього бароко проявляється співіснування середньовічних і
ренесансно-реформаційних   мотивів  –  а)  у  геральдичних  віршах,  б)  у
панегіриках, в) в полемічних творах ? Назвіть ці твори.

9. Які книги Святого Письма особливо популярні в бароковому дискурсі – а)
Еклезіяста, б) Йова, в) Буття, г) Вихід? Допишіть цей ряд.

10. Метафізика та її українські барокові версії  найповніше проявилися

 у творах -  а) Мелетія Смотрицького, б)  Герасима Смотрицького,  В)Віталія
Дубенського? Допишіть цей ряд.

11. У якій з трьох книг Кирила Транквіліона Ставровецького  викладено його
погляди на метафізику – а) ЗБ, б)ЄУ, в) ПМ?

12. У чому  проявляється вершина барокової «книжности» - а) в апеляції до
книг  Святого  Письма,  б)  до  літературних  зразків,  в)  в  інтерпретаційному
процесі? 

13. Що репрезентує  барокова схильність до творів- зводів – а)повноту світу;

 Б) сотвореність світу, яка співвідноситься з книгою; в)структуру світу, яка дає
підставу для каталогізації ?

14. Відсутність пейзажу в бароковому тексті пов’язана – а) з риторичністю, б)з
духовною    спрямованістю; в) з особливістю світосприйняття.

15.  Про  що  може свідчити  барокова  «гра  з  іменем»  (вибір,  зміна,  переклад
іншою  мовою)  –  а)  усвідомлення  відчужености  від  власного  твору;  б)
підпорядкування особистого логіці  опосередкування; в) накладання маски, б)
бажання бути кимось іншим, в)усвідомлення невідповідности імени ?

16.  Основні   прикмети   барокової  картини  світу  –  а)учительність,  б)
прикладність, в)увага до «слідів вічности», г) стихія руху,  д) плинність ?



17.  Герменевтика  Григорія  Сковороди  має  у  своїй  основі  –  а)  знання  чи
розуміння тексту, б) редукційну чи ампліфікаційну методику інтерпретації?

18.Які з барокових авторів  розглядали творчість як перехід  «від небуття до
буття»  чи  як  «сходження  до  істини»   -  а)  Іван  Вишенський,  б)  Кирило
Ставровецький,  в) Григорій Сковорода?

19.  Барокові  авторські   передмови  до  читача   свідчать   про  бажання  –  а)
підготувати читача до сприйняття твору, б) розкрити творчий задум, в) здобути
прихильність, г) уникнути критики, д) висловити вдячність.

20. Що означає досліджувати бароко «з його майбутнього» - а) як закономірний
історико-культурний феномен, б) як творення нової норми; в) сподіватися на
повніше знання про цей стиль в майбутньому.


