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Назва курсу Історія польської літератури. Молода Польща.
Адреса викладання курсу Львівський Національний університет імені Івана Франка
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна кафедра польської філології,
філологічний факультет
Галузь знань, шифр та назва спеціальності Галузь знань 03 Гуманітарні науки.
Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.033 слов'янські мови та літератури (переклад
включно), перша – польська
Викладачі курсу доц.Стельмах Х.М.
Контактна інформація викладачів khrystyna.stelmakh@gmail.com
Консультації по курсу відбуваються онлайн, середа, 18.00- 20.00
Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/employee/stelmakh-khrystyna
Інформація про курс Курс «Історія польської літератури» є одним з профілюючих для
студентів-полоністів у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» на польському відділенні філологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. Він охоплює вісім історичних періодів розвитку польської
літератури від середньовіччя до міжвоєнного двадцятиліття влючно. Курс є базовим для
студентів-полоністів. Вивчаючи його, вони набувають знання про історико-культурний
процес у Польщі та його суспільно-політичне тло, усвідомлюють спадкоємність культурних
традицій, взаємозв’язок культурних епох. Студенти вивчають біографії і творчість
найважливіших представників польської літератури, читають їхні твори, вчаться самостійно
їх аналізувати та інтерпретувати.
Коротка анотація курсу Під час курсу розглядаються світоглядні та філософські моделі
епохи Молодої Польщі у польській літературі, переоцінку аксіологічної системи, кризу
культури, тенденції загального песимізму, пріоритет особистості, культ людини-творця,

відмову від традиційних суспільно-етичних норм, вільне самовираження митця, естетизм,
синестезію образів, концепцію “оголеної душі”; вивчаються біографії видатних
представників польської літератури епохи Молодої Польщі та їхні твори.
Мета та цілі курсу навчити студентів аналізувати специфіку літературної епохи Молодої
Польщі; характеризувати цей період в історії літератури, знати етимологію його назви,
граничні дати, типологічні риси, виявляти і пояснювати зв’язок філософії і культури з
літературною епохою; розуміти загальні світоглядні концепції епохи та художні концепції
окремих авторів;аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю,
напрямку, автора, окремого твору.
Література для вивчення дисципліни
1. Boniecki E. Struktura “nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993.
2. Budrecki L. W. Reymont. Zarys monograficzny. Warszawa 1953.
3. Czachowska J. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna. Warszawa, 2005.
4. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.
5. Hutnikiewicz A. Młoda Polska. Warszawa, 2000.
6. Jabłoński K. Kazimierz Tetmajer. Próba biografii. Kraków 1969.
7. Kocówna B. Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa, 1993.
8. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1. Warszawa, 1975.
9. Okresy literackie. Warszawa, 1994.
10. Olszewski T. Stanisław Wyspiański “Wesele”. Warszawa 1990.
11. Paczoska E. Młoda Polska. Warszawa, 2000.
12. Podraza-Kwiatkowska M. Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1997.
13. Podraza-Kwiatkowska M. Symbolika i symbolizm w poezji Młodej Polski. Kraków, 2000.
14. Stulecie Młodej Polski. Studia pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 1995.
15. W kręgu Młodej Polski. pod. red. Jolanty Sztachelskiej. Seria III. Białystok, 1998.
16. Walas T. Ku otchłani: dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. Kraków-Wrocław 1986.
17. Wyka K. Modernizm polski. T. 1-2. Kraków, 1977.
18. Wyka M. Światopoglądy Młodopolskie. Kraków, 1996.
19. Ziejka F. Wstęp (w:) W.S.Reymont. “Chłopi”. Warszawa 2000.
Тривалість курсу 7 семестр
Обсяг Загальний обсяг 60 годин, у тому числі 10 лекційних годин,10 годин практичних
занять, 10 занять самостійної роботи, 2 кредити ЄКТС
Очікувані результати навчання: студенти повинні знати зміст понять та тем: модернізм,
неоромантизм, Молода Польща та етимологію цих назв, декаданс, ірраціоналізм, , символізм,
“мистецтво для мистецтва”, естетизм, “, fin de siécle, парнасизм, богема, індивідуалізм,
“пейзаж душі”, “внутрішній пейзаж”, меланхолія, синестезія, переоцінка аксіологічної
системи, криза культури, загальний песимізм, пріоритет особистості, культ людини-творця,
відмова від традиційних суспільно-етичних норм, вільне самовираження митця, естетизм,
синестезія образів, концепція “оголеної душі”; біографії основних представників цього
літературного періоду та їхні твори.
Ключові слова історія польської літератури, Молода Польща, модернізм, неоромантизм,
декадентизм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, ніцшеанство, філософія Бергсона,
філософія Шопергауера, песимізм, естетизм, гасло «мистецтво для мистецтва».
Формат курсу Очний, заочний
Теми * СХЕМА КУРСУ

Схема курсу
Тиж.
/
дата / год.-

Тема,
план,
короткі тези

1
тиждень

Світоглядні
лекція
течії
епохи.
Молода
Польща
та
“ізми”:
символізм,
модернізм,
неоромантизм,
декаданс,
ірраціоналізм,
естетизм.

Hutnikiewicz A.
Młoda Polska.
Warszawa, 2000.

2
тиждень

Філософське
лекція
підґрунтя епохи
Молодої
Польші.
Філософія Ф.
Ніцше,
А.Бергсона, А.
Шопенгауер.

3
тиждень

Поезія Молодої практична
Польщі
в
контексті
різних
літературних
напрямків.
Причини
відродження,
домінування
над
прозою.
Основні теми
та жанри.
Символізм
і практична
творчість
Л.
Стаффа. Аналіз
поезій.

Hutnikiewicz A. Літературні
29.09.2020
Młoda Polska. програми, дискусії,
Warszawa, 2000. преса
епохи
Молодої
Польщі.
Постаті
С.Пшибишевського,
З.ПшесмицькогоМіріама,
С.
Бжозовського
Paczoska
E.
Młoda Polska.
Warszawa, 2000.

4
тиждень

5
тиждень

Форма
діяльності
(заняття)

Постать
Яна лекція
Каспровича.
Особливості
біографії.
Львівський
період

Література.

Завдання, год

Термін
виконання

15.09.20

PodrazaKwiatkowska M.
Symbolika
i
symbolizm
w
poezji
Młodej
Polski. Kraków,
2000.
Paczoska
E. Драматургія
06.10.2020
Młoda Polska. Молодої
Польщі.
Warszawa, 2000. Символізм у драмі
Висьпянського
«Wesele»

6
тиждень

творчості.
Зв’язки
з
І.Франком.
Аналіз поезій
Я. Каспровича,
Т. Міцінського,
Б. Лесьмяна
Імпресіонізм і практична
лірика
К.
ПшервиТетмаєра.
Аналіз поезій.

7
тиждень

Драматургія
Молодії
Польщі.
Драма С.
Виспянського
«Wesele».
Генеза і
хронотоп
твору.
Особливості
композиції.
Інтерпретація
символів.

8
тиждень

Проза
епохи практична
Молодії
Польщі. Проза
С.
Жеромського.
Аналіз творів
”Wierna rzeka” i
“Rozdziobią nas
kruki, wrony”
«Селяни»
лекція
В.Реймонта –
епопея
з
селянського
життя.
Оосбливості
композиції
твору.
Хронотоп
роману.

9
тиждень

лекція

Hutnikiewicz A.
Młoda Polska.
Warszawa, 2000.

Olszewski
T.
Stanisław
Wyspiański
“Wesele”.
Warszawa 1990.

W kręgu Młodej
Polski. pod. red.
Jolanty
Sztachelskiej.
Seria
III.
Białystok, 1998.

Ziejka F. Wstęp
(w:)
W.S.Reymont.
“Chłopi”.
Warszawa 2000.

Історична
проза
Молодої
Польщі.
Історія та кохання у
творі
«Wierna
rzeka».
Образ
Січневого
повстання у новелі
«Rozdziobią
nas
kruki, wrony» 4 год.

20.10.20

10
тиждень

Повторення
контрольна
робота

і практична

Підсумковий контроль, форма контрольна робота
Пререквізити Вступ до літературознавства, Теорія літератури, Історія української
літератури
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Під час вивчення курсу студенти формують та вдосконалюють уміння застосовувати
філософсько-критичні концепції для досягнення розуміння художнього тексту.
Застосовується метод аналізу художнього твору у ширшому контексті історико-літературної
епохи із врахуванням знань з теорії літератури, методологічні засади і типологія аналізу
художнього твору, аналізу творів різних родів і жанрів, а також метод вивчення
літературознавчого матеріалу, що передбачає вивчення життєпису та індивідуального стилю
письменника, засвоєння теоретичних та літературознавчих понять та опрацювання
літературно-критичних статей з певної теми, метод порівняльного аналізу з напрямками,
стилями мистецтва, що мали місце у певній історико-культурній епосі. Курс «Історія
польської літератури» передбачає демонстрацію неперервності та тяглості літературного
процесу, усвідомлення літератури як певного національного та історичного типу художньої
творчості, вміння студентів зіставляти художні твори, формування у студентів власних
поглядів на явища літературного процесу та уміння розглянути літературний твір у контексті
культурного життя Польщі та як складової культурологічного процесу у європейському
вимірі.
Необхідне обладнання проектор, інтерактивна дошка
Критерії оцінювання 25 балів за курс враховуються у 8 семестрі і розподіляються так:
15 балів – контрольна робота, 10 балів – усні відповіді на практичних заняттях
Питання до заліку чи екзамену
Опитування Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу надається після завершення
курсу.

