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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Antyczna teoria literatury i jej recepcja 
(ćwiczenia)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ancient theory of literature and its reception
Kierunek studiów filologia klasyczna
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, I rok
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Justyna Dąbkowska-Kujko

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2+2 (=4)
konwersatorium
ćwiczenia 30+30 (=60) I i II
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza teoretyczno- i historycznoliteracka

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi nurtami antycznej teorii literatury
2. Wykształcenie metod analizy tekstów oraz wskazanie retorycznych i estetycznych 

uwarunkowań rozwoju piśmiennictwa wieków dawnych
3. Przedstawienie form recepcji antycznej teorii literackiej na konkretnych przykładach 

literatury wczesnonowożytnej
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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
K_W05 Przedstawia szczegółową wiedzę o wybranych aspektach 

transmisji oraz o recepcji literatury klasycznej na grunt 
literatury światowej oraz kultury współczesnej (media, teatr, 
film, architektura, muzyka, sztuka)

P7S_WK1

K_W06 Wyjaśnia w sposób pogłębiony powiązania filologii klasycznej z
pokrewnymi naukami humanistycznymi

P7S_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Wskazanie głównych źródeł teorii antycznych istotnych dla rozwoju wczesnonowożytnej 
literatury.
2. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury epok dawnych.
3. Ujawnienie źródeł literackich, będących przedmiotem ćwiczeń i wstępna ich ocena oraz 
charakterystyka.
5. Główne formy piśmiennictwa w dawnej Europie, zakorzenione w tradycji antycznej.
6. Analiza najważniejszych dla rozwoju europejskiej myśli estetycznej dzieł literackich, 
kształtujących modele retorycznego dyskursu.
7. Omówienie wczesnonowożytnych dzieł literackich współuczestniczących w kształtowaniu się 
europejskiego wzorca ideowo-estetycznego stuleci XVI i XVII.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI
U_07 ćwiczenia praktyczne Metoda ćwiczeniowa / 

ćwiczebna - polega na 
powtarzaniu danej czynności
w celu jej opanowania. W 
przygotowaniu ćwiczenia 
ważne jest przede 

karta oceny
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wszystkim uświadomienie 
celu, jakiemu ma służyć 
ćwiczenie oraz modelu 
działania i wyników 
działania. Metody 
ćwiczebne sprowadzają się 
do kształtowania 
umiejętności i nawyków 
niezbędnych przy 
wykonywaniu określonych 
zadań. Metoda ta to 
przekazywanie i rozwijanie 
indywidualnych 
umiejętności praktycznych, 
połączone z aktywizacją do 
samodzielnych działań 
twórczych, ukierunkowane 
na rozwijanie i pogłębianie 
własnych umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

VI. Kryteria oceny, uwagi

Na podstawie obecności, przygotowania do zajęć, aktywnego udziału w zajęciach

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos,  przeł., wstępem i objaśnieniami 
opatrzył Tadeusz Sinko, Wrocław 2006. 
Stanisław Stabryła, Antyczna teoria literatury, Wrocław 1982.
Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, 
przypisy Jerzy Mańkowski i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982.
E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki: od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995.
E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 2009.
Wśród krajów północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, 
słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-
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Lavallee, Warszawa 2015.
W przestrzeni południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, 
prądy i style, konteksty kulturowe, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2016.
M. Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2018.
J. Domański, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2001.
J.Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010.
Literatura uzupełniająca
Etos humanistyczny, red. nauk. P. Urbański, Warszawa 2010.
Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. nauk. K. Meller, Warszawa 2009.
Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu 
polskiego, red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016.
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2016.


