
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. 
 



KULTURA ROSYJSKA 
 

PROBLEMATYKA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 
DLA SPECJALNOŚCI KULTURA ROSJI I NARODÓW S ĄSIEDNICH  

(SPECJALIZACJA ROSJOZNAWCZA ) 
 

I Historia kultury rosyjskiej  
1. Podstawowe metody badawcze kultury: szkoła mitologiczna, pozytywizm, 

komparatystyka, semiotyka, gender studies, postkolonializm. 
2. Periodyzacja dziejów kultury rosyjskiej. Charakterystyka poszczególnych okresów: Ruś 

pogańska (988 roku), kultura Rusi Kijowsko-Nowogrodzkiej (988 – 1237), kultura czasów 
niewoli mongolskiej (1237 – 1480), kultura Pąństwa Moskiewskiego (XV–XVI wiek), kultura 
Rusi Moskiewskiej XVII wieku, kultura Rosji XVIII w., kultura Cesarstwa Rosyjskiego 
(1801 – 1917), kultura okresu radzieckiego w kraju i na emigracji (1917 – 1991), rosyjska 
kultura i rzeczywistość polityczna Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. 

2. Elementy kultury ludowej (mentalność, świadomość estetyczna, gospodarstwo 
wiejskie, wystrój chłopskiej chaty, rzemiosło artystyczne, centra przemysłów ludowych). 

3. Prawosławie i jego oddziaływanie kulturowe: wspólne dziedzictwo chrześcijaństwa, 
różnice pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem; prawosławny rok liturgiczny i 
najważniejsze święta; architektura sakralna, symbolika świątyni; liturgia prawosławna jako 
synteza sztuk; ikony i ich symbolika. 

4. Zabytki architektury staroruskiej XI–XVII wieku: Kijów, Nowogród Wielki, 
Włodzimierz, Suzdal, Moskwa, Jarosław, klasztory. Budownictwo drewniane. 

5. Reformy Piotra I (przejście od światopoglądu średniowiecznego do nowożytnego; czas: 
kalendarz; sekularyzacja życia publicznego i prywatnego; nowe instytucje kulturalne; wybitne 
postacie). 

6. Najważniejsze zabytki architektury Moskwy i Petersburga. 
7. „Szlacheckie gniazda”, ogrody i parki: rezydencje cesarskie (Petershof, Carskie Sioło, 

Pawłowsk); rezydencje magnackie (Ostankino, Kuskowo); dworki szlacheckie jako centra 
artystyczne (Ostafjewo, Muranowo, Abramcewo). 

8. Wybitni malarze rosyjscy XVIII–XIX wieku: mistrzowie portretu; malarze-romantycy 
(O. Kiprienski, K. Briułłow, W. Tropinin, I. Ajwazowski); pierwsi realiści (P. Fiedotow, W. 
Pierow); „pieriedwiżnicy”: portret (I. Kramskoj, I. Riepin, N. Jaroszenko, W. Sierow), pejzaż 
(A. Sawrasow, I. Szyszkin, W. Polenow, A. Quingi), malarstwo historyczne (N. Gay, W. 
Wiereszczagin), stylizacja baśniowa (W. Wasniecow). 

9. Muzyka rosyjska XIX wieku: powstanie szkoły narodowej (M. Glinka, A. 
Dargomyżski); „Potężna gromadka” (A. Borodin, M. Musorgski, N. Rimski-Korsakow); 
neoromantyzm końca XIX wieku: P. Czajkowski. 

10. Podstawowe etapy rozwoju sztuki teatralnej XVIII – początku XX wieku: powstanie 
teatru publicznego; wielkie teatry dramatyczne – Aleksandryjski, Mały, Artystyczny; wybitne 
inscenizacje i wybitni aktorzy. 

11. Kultura Srebrnego Wieku: podłoże filozoficzno-światopoglądowe; najważniejsze 
ugrupowania artystyczne; secesja w architekturze; malarstwo: impresjoniści, symboliści, 
neoklasycy, stylizatorzy; kontynuacja tradycji i nowe tendencje z muzyce: S. Rachmaninow, 
A. Skriabin, I. Strawiński; „Balety rosyjskie” S. Diagilewa. 

12. Osiągnięcia kina radzieckiego w latach 20. i 30. XX wieku 
13. Awangarda lat 1920-tych: podłoże filozoficzno-światopoglądowe; podstawowe nurty: 

kubizm A. Lentułowa,, abstrakcjonizm W. Kandinsky’ego, suprematyzm K. Malewicza, 
łuczyzm M. Łarionowa, sztuka analityczna P. Fiłonowa; środowisko WCHUTEMASu (M. 
Chagall, W. Tatlin, A. Rodczenko, El Lisicki); architektura konstruktywizmu (bracia 



Wiesninowie, K. Melnikow); muzyka (S. Prokofiew, D. Szostakowicz); teatr J. Wachtangowa 
i W. Meyerholda. 

14. Kultura totalitarna: podłoże światopoglądowe, pojęcie socrealizmu, architektura, 
malarstwo, rzeźba, muzyka, fenomen pieśni masowej; mitologia totalitarna (Pawlik Morozow, 
Zoja Kosmodiemjańska, przodownicy pracy). 

15. Kultura późnego ZSRR (1956–1985): rozwój kultury nieoficjalnej: samizdat, 
tamizdat, malarstwo i rzeźba nonkonformistyczne, poezja śpiewana; rozkwit sztuki teatralnej 
(G. Towstonogow, J. Lubimow, A. Efron); sukcesy sztuki filmowej (M. Romm, M. 
Kałatozow, G. Kozincew, A. Tarkowski, S. Tałankin, I. Auerbach, E. Riazanow). 

16. Życie kulturalne emigracji rosyjskiej w XX wieku: przyczyny emigracji, trzy fale 
przesiedleń, główne centra; główne nurty ideologiczne i estetyczne; najwybitniejsi 
przedstawiciele diaspory (oprócz pisarzy): S. Rachmaninow, I. Strawiński, F. Szalapin, S. 
Diagilew, V. Kandinsky, M. Chagall, N. Roerich, rodzina Struwe, N. Bierdiajew, W. 
Horovitz, W. Rostropowicz, R. Nuriejew, M. Barysznikow. 

 
II Wybrane zagadnienia z kultury rosyjskiej 
 



KULTURA UKRAI ŃSKA 
 

PROBLEMATYKA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO 
DLA SPECJALNOŚCI KULTURA ROSJI I NARODÓW S ĄSIEDNICH  

(SPECJALIZACJA UKRAINOZNAWCZA ) 
 

 
1. Periodyzacja dziejów kultury ukraińskiej. Twórczość ludowa i obrzędowość 

Ukraińców. Średniowiecze i Renesans w kulturze ukraińskiej. Rozwój literatury, drukarstwa i 
oświaty w Ostrogu, Lwowie, Kijowie w XVI–XVII st. 
2. Kultura Ukrainy okresu Baroku i Klasycyzmu. Rola Ateneum Mohylańskiego w życiu 

kulturalnym i reorientacji cywilizacyjnej Ukraińców. Kształtowanie się stylu kozackiego 
baroku w architekturze, malarstwie, poezji, muzyce XVII–XVIII wieku. 

3. Okres rządów hetmana Mazepy i kultura Wysokiego Baroku: architektura sakralna i 
świecka, drukarstwo (Ł. Baranowicz, I. Szczyrski), muzyka sakralna (D. Bortnianski, I. 
Berezowski, A. Wedel), literatura, filozofia i teologia (T. Prokopowicz, G. Konyski, S. 
Wełyczko). Myśl filozoficzna i twórczość literacka Hryhorija Skoworody.  

4. Odrodzenie narodowe XIX wieku. Romantyzm i romantycy ukraińscy w Charkowie, 
Kijowie i Lwowie. Taras Szewczenko jako kluczowa postać kultury ukraińskiej. Motywy 
poezji i malarstwa Szewczenki. Działalność Iwana Franki na rzecz odrodzenia kultury 
ukraińskiej w Galicji. 

5. Kultura przełomu wieków. Ruch modernistyczny na Ukrainie i najważniejsze 
ugrupowania artystyczne: Młoda Muza, Ukrajinśka Chata. Tendencje awangardowe: 
futuryzm M. Semenki, malarstwo i rzeźba braci Burluków, A. Archipenki.  

6. Kultura „Rozstrzelanego odrodzenia” lat 20. XX wieku. Grupy literacko-artystyczne 
neoklasyków, futurystów, ekspresjonistów etc., wybitne postacie epoki (M. Chwylowy, L. 
Kurbas, W. Kryczewski). Powstanie kina ukraińskiego w latach 20. i 30. XX wieku (O. 
Dowżenko). 

7. Rola emigracji ukraińskiej w rozwoju kultury. Przyczyny emigracji, fale przesiedleń, 
główne centra (Praga, Paryż, Nowy Jork, Monachium). Wybitni przedstawiciele kultury 
ukraińskiej na Zachodzie: D. Czyżewski, A. Archipenko, S. Gordyński, J. Gnizdowski.  

8. Transformacje ustrojowe w okresie niepodległej Ukrainy (1991–2007). Emancypacja 
postkolonialna oraz dyskusje o tożsamości w kulturze ukraińskiej lat 90. XX wieku. 
Współczesne kształty kultury wysokiej (J. Andruchowycz, O. Zabużko) i masowej (Rusłana, 
Wierka Serdiuczka). Ukraina w ujęciu wielokulturowości. 

 


