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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of 20th century Russian literature 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo, językoznawstwo 

Język wykładowy rosyjski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 znajomość języka rosyjskiego na poziomie przynajmniej C1  
W2 opanowanie wiadomości z zakresu rosyjskiego procesu 
historycznoliterackiego poprzednich okresów: XI- XIX/ XX w.  
W3 znajomość kanonicznych literackich tekstów literatury rosyjskiej, 
szczególnie epoki nowożytnej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 zdobycie wiedzy na temat literatury, kultury literackiej i kultury społeczno-politycznej Rosji I poł. 
XX wieku  

C2 przekazanie wiadomości o najważniejszych zjawiskach literackich rosyjskiego procesu 
historycznoliterackiego oraz zapoznanie z reprezentatywnymi dziełami literackimi  

C3 pogłębienie świadomości o roli \"wolnej\" literatury  

C4 ugruntowanie wiedzy kulturowo-historycznej o rewolucyjnej i postrewolucyjnej Rosji 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Znajomość wybranych utworów literackich pisarzy rosyjskich XX 
wieku  

K_W11 

W_02 Wiedza na temat najważniejszych rozpraw oraz studiów 
naukowych i krytycznych poświęconych literaturze rosyjskiej XX 
wieku  

K_W11 

W_03 Wiedza z zakresu najważniejszych zjawisk literackich i 
kulturowych I poł. XX wieku 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Umiejętność samodzielnego interpretowania utworów 
literackich.  

K_U01 

U_02 Umiejętność korzystania z opracowań naukowych i krytycznych 
poświęconych literaturze. 

K_U10 

U_03 Umiejętność kompetentnego wypowiadania się na temat 
przeczytanych tekstów literackich, właściwego umiejscowienia 
dzieła w kontekście wyznaczników literacko-kulturowych epoki.  

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego  

K_K01 

K_02 docenia znaczenie nauk humanistycznych dla kształtowania 
życia społecznego 

K_K02 

K_03 na podstawie osobistej analizy nowych zjawisk samodzielnie 
formułuje propozycje ich rozwiązania 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Poezja "starszych" symbolistów: W. Briusowa, K. Balmonta, Z. Gippius, F. Sołoguba. W kręgu 
dekadentyzmu i symbolizmu. Idea "dwóch światów" i "tworzenia życia" (żyznietworczestwo). 
2. Błokowski cykl "Wiersze o Przepięknej Pani", wiersz "Nieznajoma" - między metafizyką i estetyką 
symbolistyczną. Wpływ filozofii W. Sołowjowa na twórczość A. Błoka. 
3. Filozoficzno-religijna poezja A. Biełego. Cykl "Zołoto w łazuri" i poetycka mitologia argonautów. 
4. Wczesna liryka Anny Achmatowej - nowatorstwo poezji miłosnej. Problem treści i formy wierszy, 
akmeistyczne elementy estetyki i poetyki. Poemat "Requiem" jako dialog z Historią i rzecz o 
cierpieniu.  
5. Osip Mandelsztam - poezja o kulturze, sztuce i Historii. 
6-8. Proza symbolistyczna i jej wyznaczniki. Powieść-mit: "Miełkij bies" Sołoguba, "Kriestowyje 
siostry" Riemizowa i "Pietierburg" Biełego jako realizacje symbolistycznego myślenia mitologicznego.  
9. L. Andriejew i jego opowiadania o dzieciach: w kręgu neorealizmu. B. Zajcew i proza religijna: 
pojęcie świętości i "prawiedniczestwa" ("Priepodobynyj Siergij Radonieżskij"). 
10. 10-11. Rosyjska twórczość I. Bunina (opowiadania) i pisarstwo emigracyjne "Żyzń Arsienjewa"). 
Problem gatunku powieści i jej strategia narracyjna. 
12. Nurt antyutopijny w literaturze rosyjskiej I poł. XX wieku - powieść "My" (1920) E. Zamiatina. 
13. Futurystyczna twórczość W. Majakowskiego: wczesna poezja i poemat "Obłako w sztanach" jako 
tragedia miłosna i quasi-ewangelia. 
14. S. Jesienin - imażynista, piewca wsi i utopijnej Rosji - raju. Jesienin w perspektywie poetyki 
"chuligaństwa" (wybrane wiersze i poematy). 
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15. Poezja Mariny Cwietajewej - paradygmat poezji katastroficznej na przykładzie: poematu "Poema 
gory" i wybranych wierszy, a także w kontekście biografii poetki. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 ćwiczenia audytoryjne kolokwium ustne karta oceny 

W_02 dyskusja na temat utworu 
literackiego 

obserwacja karta oceny / raport z 
obserwacji 

W_03 analiza tekstu praca domowa (krótkie 
wypowiedzi pisemne 
dotyczące problematyki 
utworu) 

oceniony tekst pracy 
domowej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja obserwacja  karta oceny / raport z 
obserwacji 

U_02 analiza tekstu  referat tematyczny oceniony tekst referatu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja karta oceny/raport z 
obserwacji 

K_02 Praca w grupach obserwacja karta oceny/raport z 
obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wiedza  

Na ocenę 2 - brak widocznych postępów w nabyciu wiedzy, nieznajomość lektur, braki merytoryczne 

w treści materiałowej  

Na ocenę 3 - opanowanie w stopniu ogólnym (dostatecznym) podstawowych pojęć i terminów na 

temat zjawisk literatury i kultury XX wieku  

Na ocenę 4 - wystarczające opanowanie omówionej materii przedmiotu, dobra orientacja w meritum 

zagadnień programowych  

Na ocenę 5 - bardzo dobra znajomość przerobionego materiału tak w zakresie wiedzy teoretycznej, 

jak i lektury tekstów podstawowych i uzupełniających  

Umiejętności  

Na ocenę 2 - brak umiejętności samodzielnego myślenia, nieumiejętność zrozumienia i omówienia 

dzieła literackiego  

Na ocenę 3 - umiejętność wykorzystywania koniecznej wiedzy w stopniu podstawowym, właściwy 

opis i interpretacja lektur  

Na ocenę 4 - umiejętność analizowania tekstów literackich, włączenia go w kontekst kanonów 

kulturowych, społecznych Rosji XX wieku  

Na ocenę 5 - wysoki, bardzo dobry poziom kompetencji merytorycznych, swobodne posługiwanie się 

zdobytą wiedzą, umiejętność analizy i dyskusji nad tekstem literackim i tekstem kultury  

Kompetencje społeczne  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

Na ocenę 2 - brak zainteresowania poruszaną problematyką  

Na ocenę 3 - umiejętność prezentowania nabywanej wiedzy na przeciętnym poziomie  

Na ocenę 4 - dobra znajomość materiału, umiejętność pracy grupowej  

Na ocenę 5 - bardzo dobra orientacja w tematyce, wysoka sprawność intelektualna, umiejętność 

pracy grupowej i dzielenia się wiedzą 

 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez ocenę: udziału studentów w zajęciach, ich 

aktywności w dyskusji, przygotowywaniu zaleconych prac domowych (wypowiedzi pisemnych i 

wypowiedzi ustnej na określony temat z zakresu materiału). Jednocześnie sprawdzane są 

wymienione wyżej wymagania kierunkowe wobec studentów: wiedza, umiejętności i kompetencje.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

N. Lejderman, M. Lipowieckij, Sowriemiennaja russkaja litieratura. Nowyj uczebnik w trioch knigach, 
Moskwa 2001;  
W.W. Musatow, Istorija russkoj litieratury pierwoj połowiny XX w., Moskwa 2001;  
M. Gołubkow, Istorija russkoj litieratury XX wieka. Posle raskoła, Moskwa 2001;  
Russkaja litieratura XX wieka, w 2 tomach, ried. L. P. Kriemiencow, Moskwa 2005;  
Russkije pisatieli. Biobibliograficzeskij słowar\' pod ried. P. A. Nikołajewa, t. 1-2, Moskwa 1990;  
S. Poręba, G. Porębina, Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, Katowice 1996;  
Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa, pod. red. A. Drawicza, Warszawa 1997;  
Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek. Kraków 1993; 
Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1996;  
 

Literatura uzupełniająca 

J. Michajłow, Żyżń Bunina, Moskwa 2002;  
Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994;  
W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996;  
T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 
1996. 

 

 


