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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład) 

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 Prof. Anna Woźniak 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 V 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

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. Proza symbolistyczna, powieść i jej rosyjska realizacja.  
(F. Sołogub, "Мелкий бес", A. Bieły, "Петербург"," Котик Летаев", A. Riemizow, "Крестовые 
сестры"). Religijne i filozoficzne ujęcie historii w trylogii D. Mierieżkowskiego "Христос и 
Антихрист". 
2. Teatr rosyjski epoki symbolizmu: nowy dramat, Teatr Studio. Nowatorstwo i tradycja - W. 
Meyerhold, K. Stanisławski, M. Jewreinow.  
3. Akmeizm (klaryzm, adamizm) w poezji rosyjskiej. Estetyka, pojęcie słowa – logosu, formy – 
kunsztu poetyckiego. M. Gumilow, S. Gorodiecki, М. Kuzmin. 
4. Liryka miłosna A. Achmatowej w kręgu tradycji akmeizmu i kanonu liryki ludowej (Вечер, Четки, 
Белая стая). O. Mandelsztam i jego kulturowy dyskurs poetycki (zbiory poetyckie: Камень, Tristia, 
Московские стихи. Воронежские стихи). 
5. Futuryzm i jego rosyjskie wersje: kubofuturyści (budietlanie), egofuturyści. Znaczenie słowa i 
języka w antyestetycznym programie futurystów. Teoria języka pozarozumowego u W. Chlebnikowa. 
Poezja W. Majakowskiego, wczesnego B. Pasternaka. 
6. Wielość nurtów prozatorskich początku wieku XX (ekspresjonizm, awangardyzm, naturalizm i 
realizm). Proza dawna i nowe tendencje literackie.  
7. Religijno-filozoficzne tendencje prozy początku XX w. (Mierieżkowski, Riemizow). Zebrania 
filozoficzne w Petersburgu. „Bogostroitielstwo” i „bogoiskatielstwo” w życiu twórczym symbolistów.  
8. Neorealizm: I. Bunin (pierwiastki antropologiczne i historiozoficzne), A. Riemizow (antropologia i 
parafraza), L. Andriejew (koncepcja człowieka, ekspresjonizm). Twórczość A. Tołstoja. 
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9. Proces historycznoliteracki lat 1917-1932. Literatura rosyjska po przewrocie bolszewickim. Grupy 
poetyckie i nurty poetyckie lat 20. 
10. Poezja S. Jesienina między tradycją i nową ekspresją poetycką. Bohater liryczny poety – chuligan 
i autsajder. Poematy Jesienna (Иннония, Черный человек).  
11. M. Cwietajewa w kręgu poezji eksperymentu i tradycji romantycznej (Вечерний альбом, 
Волшебный фонарь, Из двух книг, Лебединый стан). Tragiczna wersja losu bohaterki lirycznej w 
poezji Cwietajewej. Poezja M. Zabołockiego w paradygmacie absurdu. 
12. Proza ornamentalna: E. Zamiatin symbolistów jego antyutopia Мы; B. Pilniak, L. Sejfulina. I. 
Babel jako interpretator historii - "Конармия" i "Одесские рассказы". 
13. Proza satyryczna – karykatura świata sowieckiego: I. Erenburg i M. Zoszczenko. 
14. W poszukiwaniu nowych form w prozie lat 20.: (А. Wiesioły, L. Sejfulina), nowe wykorzystanie 
chronotopu i metody „strumienia świadomości”. Eksperymentatorski charakter literatury lat 20.  
15. M. Bułhakow i jego estetyka w prozie i dramaturgii teatralnej. "Мастер и Маргарита" jako 
menippea, powieść filozoficzna, powieść mit, powieść postmodernistyczna. Archetypiczność, 
karnawalizacja, symbolika utworu. 

 

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 Wykład problemowy Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna / 
Karta zaliczeniowa 

W_02 Praca z tekstem Obserwacja  
 

Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

U_02 Analiza tekstu obserwacja raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 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 
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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  

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  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

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;  
Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1996;  
И. С. Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие для студентов 
филологических факультетов вузов, Москва 1999. 
М. Эпштейн, Слово и молчание. Метафизика русской литературы, Москва 2006.  
Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918-1940. Писатели русского зарубежья, 
Москва 1997. 

Literatura uzupełniająca 

W. Orłow, Żyzń Błoka, Moskwa 2001; 
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. 

 

 


