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Literatura popularna: od archetypów do stereotypów

Współczesna kultura masowa niezmiennie korzysta z wypracowanych już pod koniec XVIII
wieku wzorców narracji. Emocje i oczekiwania czytelnicze podlegają tym samym prawom od
stuleci.  Seminarium  poświęcone  będzie  popularnym  tekstom  literackim,  a  także  prasie
bulwarowej.  Przyjrzymy  się  dokładnie  początkom  literatury  popularnej  w  Niemczech,
poszukamy  wspólnie  odpowiedzi  na  pytanie:  dlaczego  literatura  popularna  jest  nadal
popularna? A ponieważ literatura to nie tylko wysiłek czytania,  treści i  obrazy, poglądy i
opowiedziana  historia,  lecz  także  jej  struktura  głęboka,  forma,  środki  wyrazu,  znaki,
konwencje  i  drogi  komunikacji  -  spróbujemy  zadbać  o  głębokie  zrozumienie  wybranych
tekstów, ich odpowiednie  kreatywne przetworzenie  a  także  o świadomą realizację  postaw
czytelniczych.

Zaliczenie na podstawie prac pisemnych i aktywnego udziału w zajęciach

Literatura przedmiotu: 

Peter Nusser, Trivialliteratur. Stuttgart 1991.

Heinz J. Galle: Volksbücher und Heftromane, 3. Bde. Lüneburg 2006.

Magdalene Zimmermann: Die Gartenlaube als Dokument ihrer Zeit. München 1967.



Prof. UAM dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska

Błąd językowy a rozwój kompetencji (neo-)filologa

Błąd językowy, który nadal jeszcze nierzadko uważany jest za zjawisko nie zasługujące na
szczególną  uwagę,  od  zawsze  towarzyszy  procesowi  przyswajania  języka  obcego,
dokumentując tym samym stopień jego opanowania. Stąd też zasadna wydaje się refleksja nad
istotą błędów językowych, nad ich źródłami oraz ujęciem w wybranych teoriach dotyczących
przyswajania języków obcych, tym bardziej że są to dla (neo-)filologa zagadnienia wysoce
relewantne.
Celem zajęć  jest  spojrzenie na błąd językowy z możliwie różnych perspektyw. Ich punkt
ciężkości stanowią zarówno rozważania czysto teoretyczne na temat błędów językowych, jak
i  szereg  praktycznych  zadań  pozwalających  na  doskonalenie  kompetencji  (neo-)filologa
poprzez odpowiednie podejście do błędu językowego.
Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia
Na zaliczenie przedmiotu składają się:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- zaliczenie testu (dwa podejścia, próg 60%),
- obecność na zajęciach (patrz: Ogólne zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w
IFG).
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ausländischer Deutschlehrer. W: Deutsch als Fremdsprache 1, 44-49.
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entsprechenden Umgang mit sprachlichen Fehlern. W: Studia Germanica Posnaniensia XXXI, 167-176.
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125-135.

Pawłowska, A. 2014: Wie soll  mein Tandempartner meine Fehler korrigieren? – Über eines der wichtigen Dilemmata im eTandem am
Beispiel deutscher und polnischer Studierender. W: Z. Weigt, D. Kaczmarek, J. Makowski, M. Michoo (eds.): Felder der Sprache –
Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 55-68.
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Dr Marek Przybecki

Die VorReiter der Apokalypse.
Zur prophetisch-diagnostischen Funktion der Literatur

Próżnię  powstałą  po  upadku  mieszczańskiego  świata  piękna,  dobra  i  prawdy  wypełniać

zaczyna  na  przełomie  XIX i  XX wieku  niebywały  pluralizm pojęć  i  stylów.  Temu  iście

babilońskiemu  pomieszaniu  języków  na  płaszczyźnie  dyskursu  filozoficznego  (oraz  w

dziedzinie sztuki) towarzyszy artykułowane przez wielu artystów - w sposób niejednokrotnie

profetyczny - poczucie nadciągającej katastrofy.

Przedmiotem  niniejszego  seminarium  jest  literacka  antycypacja  zagrożeń  i  patologii
związanych z rozpadem mieszczańskiego świata wartości oraz proces przekładania się tych
apokaliptycznych  wizji  na  nowe  kategorie   estetyczne  specyficzne  dla  stulecia  mas  i
totalitaryzmów.  Ewenementem  na  zamieszczonej  poniżej  liście  autorów  jest  zmarły
przedwcześnie w 1837 (!) roku Georg Büchner, którego uznaje się nie od dziś za prekursora
zjawisk będących przedmiotem tego seminarium.

1. Georg Büchner  Woyzeck / Lenz

2. Arno Holz & Johannes Schlaf Papa Hamlet

3. Thomas Mann Buddenbrooks 

4. Hugo von Hofmannsthal Der Tod / Brief des Lord Chandos

5. Arthur Schnitzler Lieutenant Gustl / Reigen

6. Jakob van Hoddis Weltende / Gottfried Benn Kleine Aster 

7. Karl Kraus Die letzten Tage der Menschheit 

8. Franz Kafka Gibs auf /Der Prozess / Die Verwandlung

9. Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz

10. Elias Canetti Hochzeit / Komödie der Eitelkeit

Warunki uzyskania zaliczenia:
- obecność na 13 zajęciach
- krótki esej interpretacyjny na temat wybranego tekstu



Prof. UAM dr hab. Marek Rajch

Polacy i Niemcy na przestrzeni dziejów

Polaków i Niemców łączy i dzieli jednocześnie ponad tysiąc lat wspólnej i odrębnej historii. 
Przedmiotem  rozważań  podczas  seminarium  będą  najważniejsze  postacie  i  wydarzenia  z
historii obu krajów i narodów, a także ich specyficzny i odrębny dla każdego z nich przebieg. 
W  centrum  naszych  zainteresowań  znajdą  się  także  procesy,  które  doprowadziły  do
wykształcenia  się  stereotypowych wzorców zachowań,  które  w mniejszym czy większym
stopniu towarzyszą współcześnie przedstawicielom obu narodów.

Punktem  wyjścia  do  dyskusji  podczas  zajęć  będą  opracowania  zaproponowane  przez
znawców  historii,  kultury  i  polityki  obu  krajów,  przedstawicieli  różnych  dyscyplin
naukowych, autorów polskich i niemieckich. 

Warunki zaliczenia:
Obecność na zajęciach
Aktywny udział w dyskusjach
Przygotowania referatu
Krótki test zaliczeniowy na koniec semestru.

Literatura:
Andreas Lavaty, Hubert Orłowski: Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik, München
2003.
Hubert  Orłowski:  Polnische Wirtschaft.  Niemiecki  dyskurs o nowoczesnej Polsce, Olsztyn
1998.
Wybrane artykuły z prasy niemieckiej.



Mag. Karolin Toledo Flores

Corona-Theater:Theatre goes digital

Ein Theaterkurs im digitalen Semester – wie soll das gehen?

In  der  Tat  stellt  dieser  Kurs  im  digitalen  Format  eine  besondere  Herausforderung  dar.
Allerdings bietet er die Möglichkeit, digitale Performanz auszuprobieren und diese verrückte,
persönliche  Erfahrung  mit  Ihren  eigenen,  persönlichen  Geschichten  und Gefühlen  kreativ
umzusetzen,  deswegen  wird  es  ein  ganz  besonderes  Corona-Theater.  Eine  klassische
Theaterinszenierung auf der Bühne bleibt unter den momentan gegebenen Umständen leider
aus. Stattdessen nähern wir uns dem Theater über das Performen vor der (Laptop-)Kamera
und nutzen diese außergewöhnliche Situation, uns ganz persönlich und mit den Umständen,
wie sie sind, dem Thema „Corona und Digitalität“ zu nähern.

Welche Voraussetzungen brauche ich für diesen Theaterkurs?

Keine. Es ist super, wenn Sie schon Theatererfahrungen haben, aber das ist absolut nicht 
notwendig. Sie erstellen in Ihrer Freizeit eh die ganze Zeit tiktok-Videos? Dann können wir 
Sie hier gut gebrauchen! Sie müssen sich nur darauf einstellen, dass dieser Kurs etwas anders 
als ein gewöhnlicher Konversationskurs sein wird, also bringen Sie etwas Geduld und 
Experimentierfreudigkeit mit.

Warum sollte ich mich in diesen Kurs einschreiben?

Theater in der Fremdsprache Deutsch übt und verbessert Ihr Deutsch auf allen Ebenen (lesen,
schreiben, reden und hören). Das Theaterspielen gibt Ihnen einen experimentellen Raum die
deutsche Sprache auszuprobieren, ja, mit ihr zu spielen. Sie lernen, einen Text zu verstehen
und ihn individuell mit Ihrer verbalen und non-verbalen Körpersprache zu interpretieren. Vor
allem aber werden sich Ihre Kommunikationsfähigkeiten und Ihre Phonetik mit diesem Kurs
verbessern (v.a. durch die Übung von situationsangemessenem Kommunizieren, Aussprache
und der Intonation von Wörtern). Hinzu kommt, dass Sie wegen des digitalen Formats Ihre
technischen  Fähigkeiten  erweitern  werden.  All  diese  Skills  und  Erfahrungen  werden  Sie
später  in  der  deutschsprachigen  Berufspraxis  benötigen,  aber  das  Allerwichtigste  ist:  Das
Erlebnis, zu performen, wird ein unvergesslicher Moment werden.

Wie wird der Kurs ablaufen?

Dieser  Kurs  wird  über  das  gesamte  akademische  Jahr  gehen,  d.h.,  dass  Sie  sich  für  das
Winter- und das Sommersemester einschreiben müssen. Das Wintersemester konzentriert sich
auf das Erlernen und Üben verschiedener Theater- und Filmtechniken. Dabei wird es immer
wieder Übungen geben, in denen Sie sich mit dem Thema, wie Corona Ihren Alltag und Ihr
Verhältnis zu den Medien bestimmt, kreativ auseinandersetzen werden. Das Sommersemester
wird sich auf die Vorbereitung einer konkreten Performance vorbereiten. Ggf. wird es hierzu
einen Workshop von professionellen Berliner Schauspieler*innen und Theaterpädagog*innen
zur Unterstützung geben.


