
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 
American Popular Literature and Culture in the Perspective of Forensic Imagination 

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Prezentacja podstawowych pojęć z zakresu poetyki powieści i filmu detektywistycznego, pojęcia „forensic 

imagination” (wyobraźnia kryminalistyczna) oraz omówienie pojęcia kultury popularnej  
C2 Ukazanie złożoności pojęcia śledztwa detektywistycznego z perspektywy różnych metodologii i podejść 

teoretyczno-literackich. Zapoznanie studentów z najnowszymi formami „forensic imagination“ (wyobraźni 

kryminalistycznej) i ich artystycznym wyrazem oraz etycznymi, politycznymi i filozoficznymi konsekwencjami. 
C3 Ukazanie roli „forensic imagination“ (wyobraźnia kryminalistyczna) w kulturze popularnej. Prezentacja 

wzajemnych relacji gatunków detektywistycznych z gatunkami kultury popularnej oraz z ich miejsce w amerykańskiej 

tradycji literackiej. Przedstawienie związku „forensic imagination“ (wyobraźnia kryminalistyczna) z teorią sygnatury. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Kurs przeznaczony dla studentów I roku II stopnia filologii angielskiej  
2. Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu poetyki i retoryki oraz znajomości podstawowych faktów z 

dziedziny historii literatury angielskiej i amerykańskiej.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu poetyki amerykańskiej powieści i filmu detektywistycznego, jak 

również w zakresie pojęcia „forensic imagination” (wyobraźni kryminalistycznej) oraz podstawową wiedzę  dotyczącą  

„forensic imagination” (wyobraźni kryminalistycznej) jako wyrazu teorii sygnatury. Student rozumie rolę „forensic 

imagination” (wyobraźni kryminalistycznej) jako łącznika pomiedzy kulturą popularną a filozoficzną teorią sygnatury. 

Rozumie podziały wewnątrz gatunku detektywistycznego odzwierciedlające zwiazki gatunku z innymi gatunkami i 

konwencjami literackimi.  Posiada wiedzę na temat historii gatunku detektywistycznego w literaturze i filmie, jego 

związków z historią kultury amerykańskiej oraz zna jego przedstawicieli na gruncie kultury amerykańskiej.  
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca interpretacji utworów z gatunku detektywistycznego oraz 

terminologię dotczącą przejawów „forensic imagination” (wyobraźni kryminalistycznej) w kulturze. 
EK P_W03 Student zna terminologię dotycząca interpretacji utworów z gatunku detektywistycznego oraz 

terminologię dotczącą przejawów „forensic imagination” (wyobraźni kryminalistycznej) w kulturze amerykańskiej. 
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin literaturoznawstwa, a w 

szczególności teorii i filozofii literatury oraz antropologii literatury.  
EK P_W08 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej oraz pogłębioną wiedzę 

na temat relacji między tekstem literackim a adaptacją filmową oraz powstawania tekstów detektywistycznych jako 

wyrazu kryzysu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej.   
K_U12 Student dostrzega zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a gatunkiem powieści i filmu 

detektywistycznego oraz pojęciem „forensic imagination“ (wyobraźnia kryminalistyczna). Ich przejawem jest 

produkcja kulturowa tekstów literatury i kultury na poziomie kultury popularnej, wiżących śledstwo detektywityczne z 

kształtowaniem się formowaniem tożsamości indywidualnej i wspólnotowej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – 

Wykład (W) 
Liczba godzin 

Semestr I  
W1.  Wprowadzenie 

pojęcia „Forensic 

imagination“ 

(wyobraźnia 

kryminalistyczna) w 

jego wąskim 

2 



znaczeniu 

definiowanym przez 

amerykańska kulturę 

poularną   w 

kontraście do 

szerokiego 

znaczenia 

rozważanego przez 

teorię sygnatury.  
W2.   Kontynuacja 

rozważań nad 

formami „forensic 

imagination“ 

(wyobraźni 

kryminalistycznej) 

w historii literatury  

i kultury 

amerykańskiej oraz 

we współczesnej 

literaturze i filmie 

amerykańskim.  

2 

W3.  Prezentacja 

kryminalistycznej 

metody zbierania i 

identyfikacji 

odcisków palców i 

ich roli w powieści 

Marka Twaina 

Pudd'nhead Wilson i 

jej adaptacji 

filmowej z 1984 r.   

2 

W4.   Omówienie 

dysjunkcji pomiędzy 

wykryciem sprawcy 

morderstwa na 

podstawie 

kryminalistycznej 

metody zbierania i 

identyfikowania 

odcisków palców a 

determinacją jego 

rasy w   w powieści 

Marka Twaina 

Pudd'nhead Wilson i 

jej adaptacji 

filmowej z 1984 r.          

2 

W5.  Prezentacja 

anachronistycznego 

wprowadzenia 

motywu „forensic 

imagination“ 

(wyobraźni 

kryminalistycznej) 

do adaptacji 

opowiadania 

2 



romantycznego 

amerykańskiego 

pisarza Washingtona 

|Irvinga, w rezyserii 

Tima Burtona z 

1999 r.  

W6. Omówienie 

paradoksalnej roli  

parodystycznie 

przedstawionej 

racjonalistycznej  i 

scjentystycznej 

metodologii 

kryminalistyczną w 

odsłonięciu 

gotyckiej 

rzeczywistości 

powrotu zbrodni 

historycznej traumy 

w postaci 

demonicznej w 

adaptacji 

opowiadania 

romantycznego 

amerykańskiego 

pisarza Washingtona 

|Irvinga, w rezyserii 

Tima Burtona z 

1999 r.  

2 

W7. Prezentacja 

zderzenia szeroko i 

wąsko rozumianej 

„forensic imagination” 

(wyobraźni 

kryminalistycznej) w 

dziewiętnastowiecznej 

noweli Henry Jamesa 

The Turn of the Screw 

oraz w jej filmowej 

adaptacji z 1961 r., 

Innocents.  

2 

W8. Omówienie 

pardoksalnego 

odwrócenia metod 

kryminalistycznego 

dochodzenia w 

dziewiętnastowiecznej 

noweli Henry Jamesa 

The Turn of the Screw 

oraz w jej filmowej 

adaptacji z 1961 r., 

Innocents poprzez 

próbę odczytania przez 

guwernantkę 

niewidzialnych 

2 



śladów, sygnatury 

pozostawionej przez 

domniemaną 

demoniczną traumę 

domniemanej zbrodni 

popełnionej na jej 

wychowankach 
 
Semestr II 

 

W1. Prezentacja 

cech filmu neo-noir i 

jego 

metamedialnych 

autoreferencji w  

adaptacji filmowej 

powieści J. Elloroy'a 

pt. The Black Dahlia 

z 2006 r. 

2 

W2. Prównanie 

postaci  

skorumpowanego 

policjanta-

detektywa, bohatera 

negatywneg, z 

postacią moralnie 

skompromitowanego 

lecz lojalnego, i 

dzięki miłości 

oczyszczonego, 

policjanta, bohatera 

pozytywnego w 

adaptacji filomwej 

powieści J. Elloroy'a 

pt. The Black Dahlia 

z 2006 r. 

2 

W3. Omówienie 

postaci cynicznego 

lecz rycerskiego 

prywatnego detektywa 

w powieści 

detektywistycznej The 

Big Sleep należącej do 

gatunku„hard boiled 

detective fiction” i jej 

fimowej adaptacji 

należącej do gatunku 

film noir.  

2 

W4. Przedstawienie 

analizy metod 

dochodzeniowych 

dyiaajacego w 

pojedynkę prywatnego 

detektywa w  The Big 

Sleep w kontraście do 

metod stosowanych 

przez charakteryzujące 

współczesną 

2 



kryminalistykę 

amerykańską i 

globalną podejście 

zespołowe, gdzie 

pracujące w 

kryminalistycznych 

laboratoriach zespoły 

specjalistów, 

prezentowane w 

serialach 

telewizyjnych, 

odnajdując sprawców 

zbrodni, definiują 

jednocześnie 

polityczne, społeczne i 

obyczajowe 

zagrożenia.   
W5. Prezentacja 

źródeł i korzeni 

róznych aspektów 

wspólczesnej „forensic 

imagination” 

(wyobraźni 

kryminalistycznej) w 

proto-naukowym 

wczesno-

nowoczesnym 

myśleniu naukowym i 

stanowiącym jego 

przeciwwagę 

Renesansowym nurcie 

humanistyki 

ezoterycznej. 

Metodologia 

anatomiczna i 

metodologia „pałaców 

pamięci” w serialach 

Bones i The Mentalist 

2 

W6. Porównanie 

sposobów wpływania 

na strukturę świata 

przedstawionego za 

pomocą poszerzonych 

metod 

kryminalistycznych w 

serialach Detektyw 

Amsterdam oraz Tru 

Calling 

2 

W7. Omówienie 

paradoksalnego 

przedstawienia  

„forensic imagination” 

(wyobraźni 

kryminalnej) jako 

pozwalającej pominąć 

problem identyfikacji 

rasowej  z powodu 

niedeterministycznej 

naturze założeń i 

wniosków  w jej 

2 



szeroko definiowanej 

wersji w filmie Suture 

z 1993.  
Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Wykład z pokazem multimedialnym 
 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena frekwencji 
P1 1.Zaliczenie bez oceny po I semestrze 
     2.Ustny egzamin końcowy po II semestrze, obejmujący zakres materiału objęty wykładem oraz  
       literaturą podstawową 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe 

z nauczycielem 
30 

Samodzielna lektura 

tekstów i oglądanie 

filmów omawianych 

na wykładzie 

90 

Przygotowanie do 

egzaminu 
180 

SUMA 300 
SUMARYCZNA 

LICZBA 

PUNKTÓW ECTS 

DLA 

PRZEDMIOTU 

10 (5+5) 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 
 
Teksty: 
 
Chandler, Raymond. The Big Sleep 
Ellroy, James. The Black Dahlia 
Irving, Washington. The Legend of Sleepy Hollow 
James, Henry. The Turn of the Screw 
Twain, Mark. Pudd'nhead Wilson 
Filmy:  
 
Behind Jim Jarmusch. Reż. Léa Rinaldi, 2009. 
The Big Sleep. Reż. Howard Hawks, 1946. 
The Black Dahlia. Reż. Brian De Palma, 2006. 
Innocents. Reż. Jack Clayton, 1961. 
The Limits of Control. Reż. Jim Jarmusch, 2009. 
Odcinki popularnych seriali TV amerykańskiej: Detective Amsterdam; Tru Calling; The Mentalist; Bones   
Pudd'nhead  Wilson. Reż. Alan Bridges, 1984. 
The Sleepy Hollow. Reż. Tim Burton, 1999. 
The Suture. Reż. Scott McGehee and David Siegel, 1993.  
 



 
Cole, Simon A. Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification. Cambridge, 

Ma: Harvard UP, 2001. 
Ross Nickerson, Catherine, ed. The Cambridge Companion to American Crime Fiction. Cambridge, 

Cambridge UP, 2010. 
Thomas, Roland R. Detective Fiction and the Rise of Forensic Science. Cambridge: Cambridge UP, 1999. 

 
Literatura uzupełniająca: 
 
Agamben, Giorgio. The Signature of All Things: On Method. Transl. Luca D’Isanto and Kevin Attell. New 

York: Zone Books, 2009. 
De Quincey, Thomas. “Murder, Considered As One Of The Fine Arts.” Miscellaneous Essays. Gutenberg 

Project. Web. 
Freud, Sigmund. “The Moses of Michelangelo.” Collected Papers, Standard Edition Vol. 4. New York: 

Basic Books, 1959.  257-288. 
Ginzburg, Carlo. “Clues: Roots of an Evidential Paradigm.” Clues, Myths, and the Historical Method. 

Trans. John and Anne Tedeschi. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1986. 96-125.  
Harrowitz, Nancy. “The Body of the Detective Model: Charles S. Peirce and Edgar Allan Poe.” The Sign of 

Three: Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington: Indiana UP, 1984. 179-197. 
Irwin, John T. The Mystery to a Solution: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story. Baltimore: The 

John Hopkins UP, 1994. 
Kirschenbaum, Matthew G. Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination. Cambridge, MA: The 

MIT P, 2008. 
Rzepka, Charles J. Detective Fiction. Cambridge: Polity Press, 2005. 
Shanks, Michael, David Platt, William L. Rathje. “The Perfume of Garbage: Modernity and the 

Archaeological.” Modernism/modernity 11.1 (2004) : 61-83. 
Thomas, Peter. Detection and Its Designs: Narrative and Power in 19

th
-Century Detective Fiction. Athens: 

Ohio UP, 1998.  
Wilson, Christopher. Learning to Live with Crime: American Crime Narrative in the Neoconservative 

Turn.Columbus: The Ohio State UP, 2010. 

 

 
 
 

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

Dr hab. Zofia Kolbuszewska zofkol@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia 
Wiedza 

Student nie zna  

podstawowych pojęć z 

zakresu poetyki 

powieści i filmu 

detektywistycznego,nie 

rozumie pojęcia 

„forensic imagination” 

(wyobraźnia 

kryminalistyczna) oraz 

pojęcia amerykańskiej 

kultury popularnej  

Student wykazuje 

słabą znajomość 

podstawowych 

pojęć z zakresu 

poetyki powieści i 

filmu 

detektywistycznego, 

słabo rozumie 

pojęcie „forensic 

imagination” 

(wyobraźnia 

kryminalistyczna) 

oraz  pojęcie 

amerykańskiej 

kultury popularnej  

Student przejawia 

dobrą znajomosć  

pojęć z zakresu 

poetyki powieści i 

filmu 

detektywistycznego, 

rozumie pojęcie 

„forensic 

imagination” 

(wyobraźnia 

kryminalistyczna) 

oraz potrafi 

scharakteryzować 

zjawisko 

amerykańskiej 

kultury popularnej  

Student przejawia 

całkowitą 

znajomość  pojęć z 

zakresu poetyki 

powieści i filmu 

detektywistycznego, 

znakomicie rozumie 

i potrafi trafnie 

scharakteryzować 

złożoność pojęcia 

„forensic 

imagination” 

(wyobraźnia 

kryminalistyczna) 

oraz trafnie omówić 

zjawisko  

mailto:zofkol@kul.lublin.pl


amerykańskiej 

kultury popularnej  

Efekt kształcenia 
Umiejętności 

Student w ogóle nie 

potrafi zastosować 

reguł interpretacji 

tekstów (literackich 

lub tekstów kultury) 

należących do gatunku 

tekstu 

detektywistycznego  

Student nie zawsze 

potrafi  zastosować 

reguł interpretacji 

tekstów (literackich 

lub tekstów kultury) 

należących do 

gatunku tekstu 

detektywistycznego 

Student w 

większości 

przypadków potrafi  

zastosować reguł 

interpretacji tekstów 

(literackich lub 

tekstów kultury) 

należących do 

gatunku tekstu 

detektywistycznego 

Doskonale zna 

reguły interpretacji 

tekstów (literackich 

lub tekstów kultury) 

należących do 

gatunku tekstu 

detektywistycznego 

Efekt kształcenia 
Kompetencje 

Społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach 

Nieregularne 

uczestnictwo w 

zajęciach 

Regularne 

uczestnictwo w 

zajęciach 

Regularne 

uczestnictwo w 

zajęciach 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: piątek godz 12:00-13:30 sala CN-210  
 
 


