
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Doktryny estetyczne i literackie oświecenia i romantyzmu 

I rok, studia magisterskie, semestr II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Zapoznanie uczestników z problematyką idei programowych oświecenia i romantyzmu. 

2. Wskazanie związków między estetyką literacką a prądami umysłowymi. 

3. Prezentacja stanowisk i kontrowersji badawczych dotyczących teorii i praktyki modelowania prądów i epok 

literackich. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość podstawowych tekstów literackich oświecenia i romantyzmu. 

2. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu poetyki historycznej i opisowej. 

3. Wolna i nieprzymuszona wola uczestnictwa w zajęciach. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał się 
z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych 

K_U08_ potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać pracę 
naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje 
omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane 
zagadnienie 

K_K03 własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest skłonny 
do prowadzenia dialogu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – Wykład (W) 
Liczba 

godzin 
1. Modelowanie epok i prądów literackich. Wielonurtowość oświecenia i romantyzmu. 

Pojęcia doktryn estetycznoliterackich oraz idei programowych prądu literackiego. 
2 

2. Hierarchia i semantyka gatunków literackich klasycyzmu. Ideologiczne podstawy 

normatywizmu estetycznoliterackiego. Filozoficzne przesłanki prądów literackich oświecenia. 

Racjonalizm contra empiryzm. 

2 

3. Gatunek literacki jako medium krytyki/apoteozy kultury - „rozmowy zmarłych”, poemat 

opisowy, powiastka filozoficzna. 
2 

4. Poemat opisowy - gatunek, jego konteksty, przemiany i historycznoliterackie 

konceptualizacje: M. Maciejewski, I. Opacki, R. Przybylski. Formy i funkcje opisowości w 

kontekście tzw. „przełomu romantycznego”. Korespondencja sztuk w świadomości 

teoretycznej oświecenia i romantyzmu. Problem ikonografii romantycznej. 

4 

5. Nurt libertyński w poezji polskiego oświecenia i romantyzmu - od Trembeckiego do 

Mickiewicza. 
2 

6. Źródła prądu romantycznego w kulturze zachodnioeuropejskiej i recepcja nowych tendencji 

w piśmiennictwie polskim na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. 

Wczesnoromantyczna estetyka literacka. Problemy tzw. „przełomu romantycznego” w 

literaturze polskiej - przesłanki i konteksty (społeczne, polityczne, kulturowe) dyskusji 

estetycznoliterackiej. 

4 

7. Geneza zainteresowań polskimi pradziejami narodowymi w kontekście programowych 

tendencji europejskiego preromantyzmu. Odrodzenie germańskie i celtyckie. Obraz 

Słowiańszczyzny w Prelekcjach paryskich Mickiewicza. Oświeceniowa i romantyczna 

historiografia wobec „dziejów bajecznych”. 

4 

8. Kontrowersje religijne i formy religijności w literaturze romantyzmu. Ortodoksja i 

heterodoksja. Kościół instytucjonalny a doświadczenie religijne. Romantyczna poezja 

mistyczna. 

4 



9. Romantyczny epigonizm a postulat twórczości oryginalnej. Estetyka ekspresji. Kryteria 

aksjologii literackiej oświecenia i romantyzmu. 
2 

10. Kontrowersje polityczne w literaturze oświecenia i romantyzmu. Polemiki literackie. 2 

11. Spory o przynależność Norwida do prądu romantycznego - stanowiska, argumenty, stan 

dyskusji historycznoliterackiej. Pisarstwo Norwida w świetle romantycznych idei 

programowych. 

2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tablica 

2. Kreda 

3. Gąbka 

4. Rzutnik 

SPOSOBY OCENY  

Egzamin ustny z problematyki prezentowanej podczas wykładu. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 

Przygotowanie się do zajęć  45 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 15 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
3 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Podstawowa: 

Walka romantyków z klasykami, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960 

Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1991 

 

Uzupełniająca: 

S. Pietraszko, Doktryny literackie polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966 

Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, T. 4: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, oprac. E. 

Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1989 

J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986 

T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002  

R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983 

Manifesty romantyzmu 1970-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975 

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998 

Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, Wrocław 2000 

J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984 

D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Wrocław 1990. 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL, dseweryn@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt 

kształcenia 

Wiedza 

 Nie zna w stopniu 

dostatecznym 

teoretycznych i 

praktycznych 

zagadnień idei 

programowych 

Zna w stopniu 

dostatecznym 

teoretyczne i 

praktyczne 

zagadnienia idei 

programowych 

Zna w stopniu 

relatywnie dobrym 

teoretyczne i 

praktyczne 

zagadnienia idei 

programowych 

Zna w stopniu 

relatywnie bardzo 

dobrym teoretyczne i 

praktyczne 

zagadnienia idei 

programowych 



oświecenia i 

romantyzmu 

lub  

nie rozumie w 

stopniu 

dostatecznym 

genologicznych 

tradycji 

najpopularniejszych 

gatunków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

powiązaniu z ich 

zmienną funkcją w 

zakresie 

przenoszenia treści 

ideowych i 

doktrynalnych 

lub  

nie zdaje sobie 

sprawy z 

synchronicznego i 

diachronicznego 

zróżnicowania 

tendencji ideowych i 

estetycznoliterackich 

w obrębie epok i 

prądów 

artystycznych. 

oświecenia i 

romantyzmu. 

Rozumie w stopniu 

dostatecznym 

genologiczne 

tradycje 

najpopularniejszych 

gatunków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

powiązaniu z ich 

zmienną funkcją w 

zakresie 

przenoszenia treści 

ideowych i 

doktrynalnych. W 

stopniu 

dostatecznym zdaje 

sobie sprawę z 

synchronicznego i 

diachronicznego 

zróżnicowania 

tendencji ideowych i 

estetycznoliterackich 

w obrębie epok i 

prądów 

artystycznych. 

oświecenia i 

romantyzmu. 

Rozumie w stopniu 

relatywnie dobrym 

genologiczne 

tradycje 

najpopularniejszych 

gatunków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

powiązaniu z ich 

zmienną funkcją w 

zakresie 

przenoszenia treści 

ideowych i 

doktrynalnych. W 

stopniu relatywnie 

dobrym zdaje sobie 

sprawę z 

synchronicznego i 

diachronicznego 

zróżnicowania 

tendencji ideowych i 

estetycznoliterackich 

w obrębie epok i 

prądów 

artystycznych. 

oświecenia i 

romantyzmu. 

Rozumie w stopniu 

relatywnie bardzo 

dobrym genologiczne 

tradycje 

najpopularniejszych 

gatunków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

powiązaniu z ich 

zmienną funkcją w 

zakresie przenoszenia 

treści ideowych i 

doktrynalnych. W 

stopniu relatywnie 

bardzo dobrym zdaje 

sobie sprawę z 

synchronicznego i 

diachronicznego 

zróżnicowania 

tendencji ideowych i 

estetycznoliterackich 

w obrębie epok i 

prądów 

artystycznych. 

Efekt 

kształcenia 

Umiejętności 

Nie potrafi w sposób 

dostateczny 

charakteryzować 

prądów ideowych 

oświecenia i 

romantyzmu 

lub  

nie potrafi dostrzec 

w dostatecznym 

zakresie związków 

między kulturą 

literacką a 

przemianami 

świadomości 

społecznej i 

tendencjami 

filozoficzno-

światopoglądowymi 

lub 

nie dysponuje 

dostatecznym 

aparatem 

pojęciowym 

umożliwiającym 

konceptualizację 

środków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

kategoriach 

historyczno-

kulturowych. 

Potrafi w sposób 

dostateczny 

charakteryzować 

prądy ideowe 

oświecenia i 

romantyzmu. Potrafi 

w zakresie 

dostatecznym 

dostrzec związki 

między kulturą 

literacką a 

przemianami 

świadomości 

społecznej i 

tendencjami 

filozoficzno-

światopoglądowymi. 

Dysponuje 

dostatecznym 

aparatem 

pojęciowym 

umożliwiającym 

konceptualizację 

środków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

kategoriach 

historyczno-

kulturowych. 

Potrafi w sposób 

relatywnie dobry 

charakteryzować 

prądy ideowe 

oświecenia i 

romantyzmu. Potrafi 

w zakresie 

relatywnie dobrym 

dostrzec związki 

między kulturą 

literacką a 

przemianami 

świadomości 

społecznej i 

tendencjami 

filozoficzno-

światopoglądowymi. 

Dysponuje 

realatywnie dobrym 

aparatem 

pojęciowym 

umożliwiającym 

konceptualizację 

środków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

kategoriach 

historyczno-

kulturowych. 

Potrafi w sposób 

relatywnie bardzo 

dobry 

charakteryzować 

prądy ideowe 

oświecenia i 

romantyzmu. Potrafi 

w zakresie relatywnie 

bardzo dobrym 

dostrzec związki 

między kulturą 

literacką a 

przemianami 

świadomości 

społecznej i 

tendencjami 

filozoficzno-

światopoglądowymi. 

Dysponuje 

realatywnie bardzo 

dobrym aparatem 

pojęciowym 

umożliwiającym 

konceptualizację 

środków literackich 

oświecenia i 

romantyzmu w 

kategoriach 

historyczno-

kulturowych. 



 

Efekt 

kształcenia 

Kompetencje 

Nie stosuje w 

sposób dostatecznie 

sprawny w/w 

wiedzy i 

umiejętności w 

wypowiedzi ustnej 

bądź pisemnej. 

W sposób 

dostatecznie 

sprawny stosuje w/w 

wiedzę i 

umiejętności w 

wypowiedzi ustnej 

bądź pisemnej. 

W sposób relatywnie 

sprawny stosuje w/w 

wiedzę i 

umiejętności w 

wypowiedzi ustnej 

bądź pisemnej. 

W sposób relatywnie 

bardzo sprawny 

stosuje w/w wiedzę i 

umiejętności w 

wypowiedzi ustnej 

bądź pisemnej. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 


