
EGZAMIN MAGISTERSKI 
DLA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ROSYJSKA 
I KULTURA ROSJI I NARODÓW S ĄSIEDNICH  

 
Egzamin magisterski składa się z dwóch części, z których każda oceniana jest oddzielnie.  

1. Obrona pracy magisterskiej: ustosunkowanie się do uwag zawartych w ocenie 
promotora i recenzji, przedstawienie koncepcji pracy oraz odpowiedzi na pytania 
Komisji.  

2. Odpowiedzi na trzy pytania:  
a) pytanie związane z wybraną przez studenta specjalizacją: 
 – z teorii literatury i metodologii badań literackich (specjalizacja 
historycznoliteracka); 
– z kultury rosyjskiej/ukraińskiej (specjalizacja kulturoznawcza, rosjoznawcza, 
ukrainoznawcza); 
– z teorii przekładu (specjalizacja przekładoznawcza). 
b) pytanie z historii literatury rosyjskiej; 
c) odpowiedź na pytanie: 
– z historii literatury rosyjskiej tego okresu, z którym związana jest praca 
magisterska (specjalizacja historycznoliteracka); 
– z historii literatury i kultury rosyjskiej/ukraińskiej związane z epoką jakiej 
dotyczy praca (specjalizacja kulturoznawcza, rosjoznawcza, ukrainoznawcza); 
– z historii języka rosyjskiego/kultury rosyjskiej (specjalizacja przekładoznawcza). 
 
 

Ocena z egzaminu magisterskiego stanowi średnią wszystkich czterech odpowiedzi (nie 
powinna to być średnia arytmetyczna).  

– Pracę magisterską należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Sekretariacie IFWSch (w 
formie wydruku i w wersji elektronicznej na płycie CD) najpóźniej dwa tygodnie przed 
obroną.  



HISTORIA LITERATURY ROSYJSKIEJ 
 

PROBLEMATYKA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 
DLA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ROSYJSKA  

(SPECJALIZACJE HISTORYCZNOLITERACKA  I KULTUROZNAWCZA ) 
ORAZ DLA SPECJALNOŚCI KULTURA ROSJI I NARODÓW S ĄSIEDNICH  

(SPECJALIZACJA ROSJOZNAWCZA ) 
 

1. Periodyzacja dziejów literatury rosyjskiej. Charakterystyka poszczególnych okresów. 
Piśmiennictwo doby staroruskiej: okres Rusi Kijowsko-Nowogrodzkiej, czasy niewoli 
mongolskiej, Państwo Moskiewskie (XV-XVI wiek), XVII wiek. Literatura okresu Cesarstwa 
Rosyjskiego: wiek XVIII, wiek XIX, przełom XIX i XX wieku. Literatura okresu 
radzieckiego (1917-1991). Literatura Rosji współczesnej (po roku 1991). 

2. Prądy literackie: barok, klasycyzm, sentymentalizm, romantyzm, realizm i jego 
odmiany, symbolizm, impresjonizm, akmeizm, futuryzm, imażynizm, ornamentalizm, 
neoklasycyzm, socrealizm, postmodernizm. 

3. Najważniejsze gatunki literatury rosyjskiej: kronikarstwo, homiletyka, hagiografia, 
opowieść wojenna/moralizatorska/obyczajowa, nowela/opowiadanie – „skaz” jako 
specyficzna forma narracji, szkic fizjologiczny, powieść i jej odmiany, satyra 
obyczajowa/polityczna, utopia/antyutopia, poemat epicki/dygresyjny, gatunki liryczne, 
wiersze prozą, pamiętnikarstwo, dramat psychologiczny/obyczajowy/symboliczny, komedia 
obyczajowa/satyryczna.  

4. Wiodące tematy i motywy literatury rosyjskiej: jednostka a społeczeństwo i władza, 
absurdalność i dwoistość rzeczywistości rosyjskiej, literatura a religia, problematyka 
moralna/filozoficzna – poszukiwanie sensu istnienia, patriotyzm, heroizm, utopijność, losy 
inteligencji, upadek „gniazd szlacheckich”, miłość jako próba charakteru, dialektyka 
wolności, piękno, sztuka i artysta, człowiek a rewolucja, człowiek wobec wojny, 
rzeczywistość łagrowa. 

5. Typowi bohaterowie: obrońca ziemi ruskiej, mądra i wierna kobieta, panna-
szlachcianka, kobieta fatalna, romantyczny buntownik „zbędny człowiek”, „mały człowiek”, 
sobowtór, nawrócony szlachcic, raznoczyńca-nihilista, „mąż sprawiedliwy”, dekadent, 
bohater/ofiara rewolucji, „zwykły sowiecki obywatel”, mądry prostaczek, więzień sumienia.  

6. Rosyjscy pisarze nobliści. 



TEORIA LITERATURY Z ELEMENTAMI METODOLOGII BADA Ń 
LITERACKICH 

 
PROBLEMATYKA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 

DLA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ROSYJSKA  
(SPECJALIZACJA HISTORYCZNOLITERACKA ) 

 
 

1. Przedmiot i zakres dyscypliny. Główne dziedziny badań literackich. 
2. Istota piękna. Istota/rodzaje sztuki, jej podstawowe funkcje. Specyfika literatury jako 

rodzaju sztuki: język jako tworzywo artystyczne, temporalność, figuratywność. 
3. Najważniejsze funkcje literatury: estetyczna, hedonistyczna, poznawcza, 

wychowawcza, ideologiczna, psychoterapeutyczna. 
4. Literatura a życie społeczne. Ideologie poszczególnych epok i grup społecznych a 

charakter kreacji literackiej. Aksjologia literacka. 
5. Dzieło literackie: cechy konstytutywne, ontologia i fenomenologia, dialektyka formy i 

treści, budowa wielowarstwowa, charakterystyka poszczególnych warstw. 
6. Formy podawcze dzieł literackich. Konwencja literacka. Zagadnienia stylu i 

kompozycji. 
7. Struktura tematyczna dzieła literackiego. Pojęcia tematu, motywu i wątku. Fabuła i 

siużet. 
8. Ocena ideowo-emocjonalna i jej rodzaje: wzniosła, heroiczna, romantyczna, tragiczna, 

komiczna, humorystyczna, ironiczna, satyryczna, surrealistyczna, kpiarsko-ludyczna. 
9. Zagadnienia genologii. Istota gatunkowości i jej znaczenie antropologiczne. Podział na 

rodzaje i gatunki literackie. Rodzaje literackie, ich istota i funkcje. Podstawowe gatunki 
epickie, liryczne, liroepickie i dramatyczne. 

10. Proces literacki. Pojęcia okresu, prądu, kierunku. Współistnienie kilku prądów w 
granicach jednego okresu. Literatura pierwszo- i drugoplanowa, ich relacje. Epigonizm i 
awangardyzm. 

11. Typologia metod i kierunków badań literackich. Kierunki ergocentryczne i 
endogenetyczne (poeto- i kulturocentryczne). 

12. Dziewiętnastowieczne kierunki badań literackich: szkoła mitologiczna, teorie 
pozytywistyczne, komparatystyka. 

13. Kierunki „mistrzostwa podejrzeń”: marksizm, nietzscheanizm, freudyzm. 
14. Psychologia głębi C.G. Junga i teoria archetypów. 
15. Fenomenologia literacka – R. Ingarden. 
16. Metalingwistyka M. Bachtina: dialog, karnawał, chronotop, koncepcja „cudzego 

słowa”. 
17. Strukturalizm i semiotyka: rosyjska szkoła formalna, strukturalizm czeski i francuski, 

tartusko-moskiewska szkoła semiotyczna. 
18. Hermeneutyka literacka: H.-G. Gadamer, P. Ricœur. 
19. Postmodernistyczne badania literackie: intertekstualizm, dekonstruktywizm, gender 

studies, postkolonializm, new historicism, badania kulturowe. 
 


