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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Poezja wczesnonowożytna: archeologia znaczeń

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Early Modern Poetry: Archeology of Meanings

Kierunek studiów filologia polska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) studia stacjonarne

Dyscyplina literaturoznawstwo

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

konwersatorium 30 1 2

Wymagania wstępne W1 – Zainteresowanie długim trwaniem i kulturowym oddziaływaniem 
symboli, motywów i tematów literatury wczesno nowożytnej.
W2 – Zainteresowanie światem wyobraźni epok dawnych.
W3 – Znajomość literatury dawnej przewidziana w programie studiów 
polonistycznych I stopnia.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1 – Pogłębienie wiedzy o wyobraźni wieków dawnych i poezji wczesnonowożytnej
C2 – Poszerzenie kompetencji interpretacyjnych
C3 – Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania relacji intertekstualnych w dziełach literackich
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat znaczeniowej 

złożoności dzieł poezji polskiej i powszechnej okresu 
wczesnonowożytnego; zna sylwetki najważniejszych twórców 
renesansu i baroku oraz ich znaczenie w historii literatury; zna 
najciekawsze utwory poezji dawnej oraz konteksty kulturowe, 
w jakich dzieła powstawały i w jakich były odczytywane; zna 
wybraną literaturę przedmiotu z nimi związaną, w 
szczególności zaś posiada wiedzę o poetyckich mechanizmach 
znaczeniotwórczych.

K_W02

W_02 Student zna i rozumie historię pojęcia kultury i jej dziedziny; 
rozumie kulturowe znaczenie literatury oraz relacje między 
literaturą i religią, filozofią oraz sztukami przedstawieniowymi;
rozumie pojęcie ciągłości kulturowej i ma wiedzę na temat roli 
literatury w podtrzymywaniu tej ciągłości.

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 W prowadzonych przez siebie badaniach student potrafi 

rozróżniać i stosować metodykę i metodologię najbardziej 
adekwatną do studiów nad tekstami literatury dawnej.

K_U02

U_02 Student potrafi prowadzić tematyczny dyskurs naukowy i 
krytyczny dotyczący zagadnień z dziedziny literatury i kultury 
wczesnonowożytnej.

K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do dokonywania oceny głównych zjawisk i 

tendencji kształtujących współczesną kulturę i literaturę oraz 
posiada kwalifikacje do dokonywania w tym zakresie porównań 
między kulturą współczesną i wczesnonowożytną. Posiada także 
wystarczającą dyspozycję do klasyfikacji i oceny wartości prądów 
intelektualnych znajdujących wyraz w dziełach literatury.

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Filologiczna i hermeneutyczna metoda obcowania z tekstem dawnym.
2. Konwencja poetycka jako fundament oryginalności.
3. Anatomia obrazu poetyckiego.
4. Wyobraźnia wieków dawnych.
5. Estetyka i aksjologia poezji dawnej.
6. Uniwersum idei i dzieło poetyckie.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA 
W_01 analiza dzieła literackiego, 

dyskusja, praca z tekstem, 
wykład konwersatoryjny, 

referat, prezentacja, 
zaliczenie ustne

protokół, plik z 
referatem / prezentacją, 
karta oceny prezentacji
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wykład problemowy
W_02 analiza dzieła literackiego, 

dyskusja, praca z tekstem, 
wykład konwersatoryjny, 
wykład problemowy

referat, prezentacja, 
zaliczenie ustne

protokół, plik z 
referatem / prezentacją, 
karta oceny prezentacji

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 analiza dzieła literackiego, 

analiza tekstu, dyskusja, 
burza mózgów

referat, prezentacja, 
zaliczenie ustne

protokół, plik z 
referatem / prezentacją, 
karta oceny prezentacji

U_02 analiza dzieła literackiego, 
analiza tekstu, dyskusja, 
burza mózgów

referat, prezentacja, 
zaliczenie ustne

protokół, plik z 
referatem / prezentacją, 
karta oceny prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja, metoda projektu,

rozmowa sokratyczna
referat, prezentacja, 
zaliczenie ustne

protokół, plik z 
referatem / prezentacją, 
karta oceny prezentacji

VI. Kryteria oceny, wagi…

40% - obecność i aktywny udział w zajęciach
30% - prezentacja / referat
30% - ustne kolokwium zaliczeniowe

VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura
Literatura podstawowa

Teksty literackie (do wyboru):

Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, red. S. Barańczak, Kraków 2009.
Luís Vaz de Camões, Luzjada […], czyli odkrycie Indyj Wschodnich […], przeł. J. Przybylski, Kraków 
1790.
John Donne, Wiersze wybrane, przeł. i oprac. S. Barańczak, Kraków 1984.
George Herbert, 66 wierszy, przeł. S. Barańczak, Kraków 1997.
św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, w: idem, Dzieła, Kraków 2014.
Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1980.
Andrew Marvell, 24 wiersze, przeł. i oprac. S. Barańczak, Kraków 1993.
John Milton, Raj utracony, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1986.
William Shakespeare, Sonety, przekład, wstęp i oprac. S. Barańczak, Warszawa 1996.
Torquato Tasso - Piotr Kochanowski, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, wyd. R. Pollak, Wrocław 
1951.

Opracowania:
Thomas S. Eliot, Poeci metafizyczni, przeł. M. Żurowski, w: idem, Szkice literackie, red. W. 
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Chwalewik, Warszawa 1963.
Dorota Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991.
Clive S. Lewis, A Preface to Paradise Lost, Oxford – New York 1969.
Clive S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł.
W. Ostrowski, Kraków 2008.
Barbara Niebelska-Rajca, Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie phantasia-imaginato w teorii twórczości 
renesansu i baroku, Lublin 2018.
Alina Nowicka-Jeżowa, Spotkania w Labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 2019.
Literatura uzupełniająca
Mirosława Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, 
Warszawa 2004.
Joanna Dimke-Kamola, Między harmonią a konfuzją. Refleksje Torquata Tassa o poemacie i 
człowieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XLIX (2005), s. 149-165.
Clive S. Lewis, Alegoria miłości. Studium tradycji średniowiecza, przeł. M. Sobolewska, Kraków 
2017. 
Jacek Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o „Fraszkach”, Wrocław 1998.
Inne teksty wybierane zgodnie z rytmem i dynamiką pracy na zajęciach.


