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dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr 
 

seminarium magisterskie                I FM       2015/2016      semestr zimowy 
 

Liczba godzin : 30                 

ECTS: 4                                                   Języki: francuski i polski 

  
TEMAT:  Komparatystyka literacka i kulturowa 

Cele:  

1) poszerzenie wiedzy na temat literatury i kultury francuskiej, zwłaszcza najnowszej  

2) poznanie wybranych kierunków badań  i metod komparatystyki, zwłaszcza literackiej, i 

uwzględnienie ich we własnej rozprawie (pracy magisterskiej) 

3) przygotowanie pracy magisterskiej o tematyce komparatystycznej – etap trzeci (kontynuacja 

prac rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015) 

  

Treści:  

Seminarium jest poświęcone badaniu problematyki polskiej recepcji literatury i kultury francuskiej, a 

więc m.in. szukaniu odpowiedzi na pytania o to, w jakim zakresie współczesna lub osiemnastowieczna 

literatura francuska jest w Polsce tłumaczona i wydawana, jaki jest jej odbiór oraz co wynika z analizy 

polskich przekładów, przede wszystkim biorąc pod uwagę problemy kulturowe i sytuację 

komunikacyjną.  

Tematy prac magisterskich dotyczą różnych obszarów specyficznych komparatystyki (takich jak 

przekład, korespondencja sztuk czy imagologia).  

Tematy realizowane:  

1. Katarzyna GOLIS – La correspondance des arts. Les rapports entre la littérature et la musique dans 

Ma vie avec Mozart et Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent d’Éric-

Emmanuel Schmitt 

2. Izabela JULKE  –  Les stéréotypes nationaux dans la bande dessinée franco-belge 

3. Agata KIEZIK  –  La réception de l’œuvre houellebecquienne en France et en Pologne en 2015  

4. Joanna KOWALSKA – Marguerite Yourcenar en Pologne  

5. Michalina KOWALSKA – La réception récente de Georges Perec en Pologne: W ou le souvenir 

d’enfance 

6. Anna KOZIOŁ – Les traductions polonaises du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux 

7. Angela  MATLAK  – Entre la traduction et l’écriture. Antoni Libera comme médiateur interculturel 

8. Wioletta MISZCZENKO – La réception littéraire dans l’œuvre de Frédéric Beigbeder  

9. Sara MYKIETYN– La réception de la Nouvelle Vague par la critique cinématographique polonaise 

10. Iga NIEMIROWSKA – Michel Houellebecq comme un phénomène culturel et un provocateur  

11. Łukasz TORUŃSKI – La réception polonaise du Petit Nicolas de Goscinny-Sempé  

12. Magdalena ZIĘBACZ  –  L’artiste et l’art contemporain dans La carte et le territoire de Michel 

Houellebecq  

 

 

Warunki zaliczenia semestru:  

Przedstawienie relacji z lektur i wyników badań na spotkaniach seminaryjnych według 

ustalonego kalendarium.  

Uzyskanie pozytywnych ocen z terminowo składanych prac pisemnych.  

Opracowanie wstępnej wersji pracy magisterskiej. 
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Wstępna bibliografia:  

BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ Tamara, Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd 

stanowisk badawczych, „Przestrzenie teorii” 3/4, Poznań 2004, s. 279-321.  

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/9210/1/017_Tamara_Brzostowska_Tereszkiewicz_Komp

aratystyka_literacka_279_321.pdf 

  

GASZYŃSKA-MAGIERA Małgorzata, Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 

1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2011.  

La littérature française en traduction, textes réunis par Maryla Laurent, Le Rocher de Calliope, Numilog, Paris 

2010. 
 

ŁUKASZEWICZ Justyna, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.  
 

PŁASZCZEWSKA Olga, Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2010.  
 

SKIBIŃSKA Elżbieta, Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, Universitas, 

Kraków 2008.  

SKWARA Marta, Recepcja twórcy obcego jako „stare” i „nowe” zagadnienie komparatystyczne, w: 

Komparatystyka dzisiaj, t. 1: Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E Kasperski, Universitas, Kraków 2010, s. 

146-159. 

Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002 

(1998).  (m.in. hasła: „Recepcja dzieła literackiego”, „Komunikacja literacka”, „Horyzont oczekiwań) 
 

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2009.    

 

 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/9210/1/017_Tamara_Brzostowska_Tereszkiewicz_Komparatystyka_literacka_279_321.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/9210/1/017_Tamara_Brzostowska_Tereszkiewicz_Komparatystyka_literacka_279_321.pdf

