
                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Morfologia dzieła literackiego 

Nazwa w języku angielskim:   Morphology of literary works  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Roman Bobryk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
podstawowymi elementami konstrukcji dzieła 
literackiego – zarówno na poziomie instancji 
nadawczych (podmiot), jak i w obrębie wewnętrznej 
struktury świata utworu 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student posiada świadomość zhierarchizowanego układu instancji nadawczych i 
odbiorczych tekstu literackiego 

K_W03, K_W11 

W_02 
Student zna (i odróżnia od siebie) typy podmiotu właściwe poszczególnym 
rodzajom literackim  

K_W03, K_W11 

W_03 
Student zna podstawowe płaszczyzny czasowe utworu prozatorskiego. Zna i 
rozumie bachtinowską kategorię „chronotopu” 

K_W03, K_W11 

W_04 Student zna podstawowe elementy składowe fabuły literackiej. K_W03, K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu literaturo-
znawstwa 

K_U03 

U_02 Potrafi scharakteryzować poszczególne elementy budowy utworu literackiego K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest wrażliwy na estetyczną stronę twórczości literackiej K_K03 

K_02 Stara się być nosicielem wzorowej polszczyzny K_K01 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych informacji z zakresu wersyfikacji i stylistyki literackiej oraz podstaw wiedzy o literaturze 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



1. Strukturalny charakter tekstu literackiego. Pojęcie struktury. Warstwowy charakter dzieła literackiego wg 
Romana Ingardena. Strukturalizm literaturoznawczy. Struktura a forma. Struktura a kompozycja. 

2. Komunikacyjny charakter dzieła literackiego. Instancje nadawcze i odbiorcze w utworze literackim. 
Informacje stematyzowane i implikowane o odbiorcy w dziele literackim. Wirtualny odbiorca utworu a 
czytelnik rzeczywisty. Hierarchia instancji nadawczych i odbiorczych wg Aleksandry Okopień-Sławińskiej. 
Kompetencje adresata a odbiór dzieła literackiego 

3. Kategoria podmiotu literackiego w liryce. Typologia liryki ze względu na rodzaj podmiotu literackiego. 

4. Kategoria podmiotu literackiego w epice. Narracja i narrator. Rodzaje narracji i typologia narratora -  
wybrane koncepcje (F. Stanzel, W. Booth, H. Markiewicz, M. Jasińska).  

5. Kategoria podmiotu literackiego w dramacie – przegląd stanowisk badawczych. Trzy teorie dramatu i 
ich odniesienie do kategorii podmiotu literackiego. 

6. Świat przedstawiony dzieła literackiego - podstawowe kategorie. Literatura jako wtórny system 
modelujący. Autoreferencjalność tekstu literackiego. Wybiórczość i celowość elementów treściowych utworu 
literackiego. Podstawowe elementy treściowe utworu literackiego: czas, przestrzeń, świat postaci, świat 
przedmiotowy. 

7. Czas i sposoby jego przedstawiania w utworach literackich. Płaszczyzny czasowe w dziele literackim 
(czas zdarzeń, czas narracji, czas przedstawionej sytuacji odbioru). Bachtinowska kategoria „chronotopu”. 

8. Czas i sposoby jego przedstawiania w utworach literackich. Sposoby istnienia/przedstawiania czasu w 
utworze literackim (różne typy konstrukcji czasu w utworze lit.; różne typy sposobów pomiaru czasu/typy 
kalendarzy i ich funkcje w utworze). Gramatyczna kategoria czasu i jej funkcjonowanie w tekście literackim. 
Literackie wizje czasu i historii (wybrane przykłady). 

9. Problematyka przestrzeni artystycznej. Kategoria przestrzeni w literaturze i sztuce. Lokusy. Kulturowe 
opozycje przestrzenne «góra – dół» i «prawo – lewo» i ich artystyczne realizacje.  

10. Problematyka przestrzeni artystycznej. Przestrzeń otwarta i zamknięta i ich literackie konceptualizacje (na 
wybranych przykładach). Ruch/przemieszczanie się w przestrzeni artystycznej. Kategoria „granicy”, miejsca 
„graniczne” i ich (potencjalna) literacka symbolika. 

11. Postać literacka. Struktura i typy. Sposób istnienia postaci w dziele literackim. Kryteria rozróżniania i 
typologia bohaterów literackich. Charakter – osobowość – typ – typowość bohatera. Elementy określające 
bohatera i ich znaczący charakter w utworze literackim 

12. Fabuła i jej elementy: wątek i motyw. Fabuła i akcja. Czas akcji a czas fabuły. Elementy struktury 
fabularnej utworu literackiego (epizod, wątek, motyw, fabuła – kłopoty terminologiczne). Typy fabuły 
(proste/jednowątkowe i złożone/wielowątkowe). 

13. Fabuła w dziele literackim. Klasyczny schemat układu zdarzeń (przebiegu akcji) w tragedii i noweli 
(ekspozycja → zawiązanie akcji → rozwinięcie → punkt kulminacyjny → perypetia → epilog/rozwiązanie 
akcji). Relacje czasowe w tekście fabularnym (epickim i dramatycznym) i lirycznym (układ zdarzeń w czasie: 
chronologiczny, achronologiczny, inwersja czasowa, retrospekcja i antycypacja).  

14. Formy wypowiedzi w dziele literackim: monolog i dialog. Sposoby wypowiedzi postaci w utworze (dialog, 
monolog i ich typologia). Sposoby łączenia wypowiedzi postaci z wypowiedzią narratora (mowa niezależna, 
mowa pozornie zależna, mowa zależna). 

15. Formy wypowiedzi w dziele literackim: opowiadanie i opis. Formy wypowiedzi podmiotu literackiego w 

poszczególnych rodzajach literackich (opis, opowiadanie, monolog liryczny). Rodzaje opisu (opis osób, tła, 

zdarzeń, sytuacji / opis zewnętrzny, opis psychologiczny). Rodzaje opowiadania (opowiadanie właściwe, 

unaoczniające, informacyjne) 

Literatura podstawowa: 

1. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana. Warszawa 1978. (i wyd. następne) 

2. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, Warszawa 1991. 

3. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997. 

4. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Wrocław 1984. (i wyd. następne). 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści. Przełożył Jerzy Faryno. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 4, s. 273-
311. 

2. J. M. Łotman, Problem przestrzeni artystycznej. Przełożył Jerzy Faryno. "Pamiętnik Literacki" 1976, z. 1, s. 
213-226. 

3. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. [W:] Problemy teorii literatury. Seria 2. 



Red. H. Markiewicz. Wrocław 1967. 
4. F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły. Przełożył Ryszard Handke. [W:] Poetyka. Wybór 

materiałów. Pod redakcją Anny Kubale i Ewy Nawrockiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1997, s. 237-255. [także w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", I. Pod 
red. Michała Głowińskiego i Henryka Markiewicza. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 211-223.] 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka heurystyczna, ćwiczenia z tekstem, analiza tekstów teoretycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco w trakcie zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na ćwiczeniach i aktywność w trakcie zajęć.  

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

 1 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


