Ґюнтер Ґрас та Герта Мюллер: сучасна рецепція табуйованих моментів історії
назва дисципліни

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________
(вибіркова, нормативна )

Семестр: ІХ

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 36 (кредитів ЄКТС - 1);
аудиторні години - 18 (лекції - 18 )
Лектор:

канд. філол. наук доц Варецька Софія Олександрівна (ел.адреса sofka@inbox.ru)

Результати навчання:
знати:
 про літературну ситуацію Німеччини другої половини ХХ ст. – перших десятиліть ХХІ ст.; життєвий і
творчий шлях Ґюнтера Ґраса; життєвий і творчий шлях Герти Мюллер; про національну специфіку
німецької літератури, зумовленої особливостями соціально-політичної історії країни та її культурних
традицій

вміти:


охарактеризувати табуйовані моменти історії, про які йдеться в обраних для аналізу творах; формування
навиків аналітико-інтерпретаційної роботи з художніми текстами; охарактеризувати творчий метод окремих
письменників, твори яких розглядаються; аналізувати текст

Анотація навчальної дисципліни:
Сучасний історичний дискурс відграє сьогодні вагому роль у художній літературі. Нобелівські лауреати з
літератури Ґюнтер Ґрас та Герта Мюллер у своїх творах порушують цілу низку важливих та нагальних проблем
людства. Однією із них є інакше прочитання минулого авторами у романній формі, опрацювання табуйованих
моментів історії, з цим пов'язана ретроспективна форма цього опрацювання, а також важливість сучасного моменту
пригадування, ще один вагомий аспект – це метафорика в обох творах. Співіснування конкретних історичних фактів
й власна пам’ять, особистий досвід письменників призводить до «творення образу минулого, покликаного
наголосити на меморіальній та моральній функціях, які поєднують історію та пам’ять, а також на критичній функції,
яка їх розділяє».
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Форми та методи навчання:

лекції, самостійна робота

Форма звітності:

контрольна робота

Мова навчання:

українська

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)
(екзамен, залік)
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