
 1 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   TTrraaddyyccjjaa  aannttyycczznnaa  ii  bbiibblliijjnnaa  

Nazwa w języku angielskim:   Ancient and biblical tradition 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska, przedmioty 
podstawowe i kierunkowe 

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

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

Rok studiów:   I (pierwszy) 

Semestr:   1 (pierwszy) 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  PPrrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż..  
  

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: 
PPrrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż..  ((wwyykkłłaadd  
ii  ććwwiicczzeenniiaa))  
  

Założenia i cele przedmiotu: PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  ii  iimmppllaannttaaccjjaa  ssttuuddeennttoomm  ttrraaddyyccjjii  śśrróódd--
zziieemmnnoommoorrsskkiieejj  jjaakkoo  ffuunnddaammeennttuu  EEuurrooppyy..  

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 Znajomość w przekładach arcydzieł literatury antycznej oraz naważniejszych 
ksiąg biblijnych. 

K_W01, K_W03, 
K_W11 

W_02 
Wiedza o recepcji tradycji antycznej i biblijnej w obrębie kultury europejskiej: 
poglądy estetyczne, style, wersyfikacja, modele wypowiedzi artystycznej, poglądy 
estetyczne, tematy antropologiczne. 

K_W11, 
K_W12, 

 
W_03 Konteksty interdyscyplinarne: historia idei, dzieje estetyki. K_W12, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Sprawność w zakresie analizy oraz interpretacji tekstu literackiego z zakresu 
tradycji antycznej i biblijnej. K_U03 

U_02 Rozumienie tradycji antycznej i biblijnej w kontekstach ideowych i estetycz-
nych. K_U08, K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student i absolwent dzięki temu wykładowi ma kompetencje oraz sprawności 
analityczne w odniesieniu do tradycji antyku i Biblii. Jest hermeneutycznie 
wrażliwym młodym Polakiem, Europejczykiem, inteligentem. 

K_K02, K_K03, 
K_K10 

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.,) konsultacje (5 godz. lub więcej) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
Podstawowa znajomość najważniejszych kierunków i prądów poszczególnych epok na przestrzeni  dziejów 
kultury, sztuki oraz literatury rodzimej i światowej 
Nawyk samodzielnego czytania tekstów w wersji papierowej i elektronicznej. Znajomość komputera - edytor 
Word, praca w internecie. 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii

                 Sylabus przedmiotu 2018/2019
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Treści modułu kształcenia: 

TTEEMMAATTYY  WWYYKKŁŁAADDÓÓWW..  ZZaakkrreess  zzaaggaaddnniieeńń  wwyybbiieerrzzee  WWyykkłłaaddoowwccaa..  PPeełłnnąą  ppaannoorraammęę  
zzjjaawwiisskk  ddaajjee  ppoonniiżżsszzyy  SSYYLLAABBUUSS::  
 
Temat 1:Tradycja, antyk, cywilizacja europejskiego Zachodu: fundamenty pojęć. a. Grecka paideia, 
rzymska humanitas, Goetheańska Bildung. Antyczne intuicje pełni człowieczeństwa. Ponowienie w oświece-
niu: Goethe i Bildung. Antropoligiczna moc edukacji - ‘formowania’. Periodyzacja kultury greckiej i rzymskiej. 
Wiek XX o tradycji antyku: wielkie syntezy - Erich Auerbach (Mimesis), Werner Jaeger (Paideia), Ernst Robert 
Curtius (Literatura europejska i łacińskie średniowiecza). Maria Janion o Bildung (jej tom Odyseja wychowania). 
Mitologia grecka i jej interpretacje - Albert Camus. Topika antyczna w wieku XX. Kultura Zachodu jako du-
chowa wspólnota Europy. 
b. Arystotelizm jako kierunek filozofii. Ocalający personalizm grecki u podstaw cywilizacji Zachodu. 
Cały byt jako przedmiot poznania: wyobraźnia ontologiczna.  Grecka wrażliwość filozoficzna. Ontologia (meta-
fizyka, teoria bytu), antropologia (teoria człowieka) i etyka (teoria wartości) grecka jako fundament myśli Europy. 
Arystoteles jako filozof. Metafizyka: realizm ontyczny. Byt jako byt. Hylemorficzna koncepcja realnego bytu: 
złożoność a spójność. Materia a forma. Egzystencjalne widzenie bytu.. Co to metafizyka? Antropologia Arystotelesa: 
człowiek-osoba, jego intelekt. Arystotelizm chrześcijański.  Św. Tomasz z Akwinu jako średniowieczny arysto-
telik. Lykeion Arystotelesa. Wiek XX i Arystoteles: Etienne Gilson (Tomizm), Jacques Maritain (Humanizm inte-
gralny),  Mieczysław Krąpiec (Metafizyka), Stefan Swieżawski (Św. Tomasz na nowo odczytany) i ich ponowienia 
personalizmu antropologicznego. Osoba ludzka jako idiom Europy. 
c. Platonizm antyczny i neoplatonizm nowożytny. Plato jako filozof. W kręgu Sokratesa: mistrz i uczeń. 
Sceptycyzm Sokratesa. „Wiem, że nic nie wiem (Scio nihil scire)”. Nowożytne ponowienia sokratejskiej świado-
mości niewiedzy: Michel Montaigne w renesansie. René Descartes w epoce baroku, Immanuel Kant w oświece-
niu. Ironia sokratejska a ironia renesansowa i romantyczna. Platona uwielbienie Sokratesa ale polemika myślowa. 
Poglądy Platona. Państwo i inne dialogi: idealizm ontyczny. Zjawisko (fenomen) a idea (eidos). Dualizm świata: ja 
pośród złudzeń? Antropologia Platona: duch uwięziony w ciele. Myśl utopijna Platona. Leszka Kołakowskiego 
interpretacja utopijnego myślenia (Główne nurty marksizmu). Akademia Platona. Platonizm chrześcijański. Św. 
Augustyn jako bezwiedny platonik późnoantyczny (nie znał jego tekstów). Marsilio Ficino: neoplatonik w rene-
sansie. Kant a Plato.  Wiek XX wobec tradycji Platona: Edmund Husserl i jego fenomenologia (Idee), Martin 
Heidegger i filozofia egzystencji. 
 
Temat 2: Miłość platońska i Uczta. Żywioł dialogu: arcydzieło prozy filozoficznej. Narracja i sceneria, portret 
Sokratesa. Biograficzne konteksty: więź Platona i Sokratesa. Technika transcendowania erotyzmu: od zmysłowo-
ści po ascezę, od seksualności po czystą duchowość. Sublimacja: od cielesności: po uwielbienie piękna duchowego. 
Hetero- i homoseksualność: kulturowe konteksty w Grecji. Płeć w kulturze greckiej: chłopiec-efeb i jego dojrzały 
mentor, dziewczyna i jej kobieca mentorka (thiasos jako instytucja kultury). Plato i proces spełnień erotyzmu: hete-
roseksualny dla prokreacji - homoseksualny dla piękna ciała (młodzieńczego) - pozaerotyczny dla kultu samego 
piękna (a ono jest duchowe). Chrześcijańskie ujęcia miłości platońskiej: miłość piękna - miłość Boga. Średnio-
wieczne echa: liryka prowansalska (dworna dama trubadurów) - Dante (jego Beatrycze w Boskiej komedii, prze-
wodniczka ku Bogu). Ponowienia wczesnorenesansowe renesansowe: Francesco Petrarca (i jego Laura w sonetach 
jako panna „anielska”). Recepcja miłości platońskiej w dojrzałym renesansie: neoplatonik florencki Marsilio Ficino 
i traktat Teologia platońska o strukturze bytu, która wypełnia Boskie krążenie duchowej, miłosnej mocy (circuitas 
spiritualis). Lektury mistyczne. Miłość romantyczna jako echo platońskiej koncepcji miłości: Sonety odeskie Ada-
ma Mickiewicza. Modernistyczna wyznawcza lektura Uczty: Karol Szymanowski i jego platonizująca powieść Efe-
bos. 
 
Temat 3: Estetyka antyku. a. Koncepcje poezji. Estetyka jako teoria piękna. Arystoteles: Poetyka. Arystote-
lizm w estetyce: poeta naturalnie naśladowczy wobec bytu, stosuje rzemiosło (techne). jest sprawny jako rzemieśl-
nik - rozumnie kształtuje tworzywo, ma wiedzę, zna reguły. To poeta rzemieślnik (w renesansie: poeta-artifex). 
Cyprian Norwid i romantyczny arystotelizm: poeta jak wędrowny sztukmistrz (dosłowny przekład rzeczownika 
artifex, od ars ;sztuka’ i facio, facere ;czynić, sprawiać’). Sens katharsis u Arystotelesa: ogniwo struktury tekstu czy 
oczyszczająca percepcja dzieła? Plato: Ion, ale i Państwo. Platonizm w estetyce według dialogu Ion: poetę na-
tchnęli bogowie, Muzy (w interpretacjach chrześcijańskich: natchnął go Bóg), on buduje tekst w stanie szaleństwa 
(mania, łaciński furor). To poeta wieszcz (w renesansie poeta-vates). Romantyczna recepcja renesansowego poję-
cia. Antyczne a chrześcijańskie koncepcje Boskiego natchnienia: poeta-vates a jurodiwyj w kulturze prawosławnej. 
Dwojakie pojmowanie mimesis. Arystoteles w Poetyce: poeta naśladuje byt realny, świat poetycki jest prawdopo-
dobny, to fikcja, ani prawda, ani kłamstwo. Plato w Państwie: poeta mechanicznie kopiuje byt realny, a świat po-
etycki to uzurpacja, niemoralne kłamstwo, poetę jak ohydnego kłamcę należy wygnać z państwa. Roman Ingarden 



 3 

jako czytelnik Poetyki Arystotelesa: pisarz buduje quasi-sądy, ani to prawda, ani kłamstwo.  Sprzeczności Platona: 
od poety natchnionego przez bogów (Ion) po kłamcę godnego wygnania (Państwo). Horacy: List do Pizonów. Ho-
racjanizm w estetyce: psychologia procesu twórczego. Poeta Horacy i jego autorefleksja: psychologizm. Koncep-
cja ingenium jako źródła poezji. To skryta moc umysłu. Czy talent?  Renesansowe koncepcje poezji: a. arystotelizm 
i ludzkie rzemiosło (poeta-artifex), b. platonizm i Boskie natchnienie (poeta-vates), c. horacjanizm i wrodzony 
talent (ingenium).   
b. Pojmowanie prozy. Arystoteles: Retoryka. Istota retoryki:. sztuka perswazji. Teoria skuteczności słowa. 
Psychologiczna warstwa  traktatu Arystotelesa: złożoność umysłu i strategia przekonywania. Nowożytna recepcja 
retoryki.  Główne działy retoryki w koncepcjach renesansowych:  inventio, dispositio, elocutio. Źródła, struktura i 
styl tekstu, który działa skutecznie.... Tradycje retoryki w humanistyce XX wieku.  
 
Temat 4: Homer i Hezjod: poeci archaiczni. Homer jako aojdos. Eposy Homera w lekturze Arystotelesa. 
Erich Auerbach o tworzywie epickim Homera: mimesis jako metafizyczna pochwała bytu. Werner Jaeger o czło-
wieku Homeryckim: spontaniczny personalizm, integralność i moc osoby ludzkiej. Bohater jako typ, mniej jako 
charakter: roztropny mężczyzna (Odys), wierna żona (Penelopa), śmiały młodzieniec (Telemach), wrażliwe dziew-
czę (genialny portret - Nauzykaa), przebiegła kobieta dojrzała (Kirke).... Homer a mojra: spoistość czy tragizm bytu 
(Adam Krokiewicz w olśniewającej monografii Moralność Homera i etyka Hezjoda)? Struktura gatunkowa eposu. 
Czytania Homera - inspirująca Odyseja. Giambattista Vico (Nauka nowa) i oświecenie: poeta pierwotny. Odkrycie 
Homera w oświeceniowej niemieckiej krytyce literackiej: młody Goethe, Friedrich Schiller. Romantyczna fascyna-
cja osobą i dziełem Homera. James Joyce i powieść Ulisses: recepcja ironiczna. Bolesław Miciński i esej Podróże 
do piekieł: lektura tragiczna. Stanisław Vincenz i esej Mała Itaka: Odys pośród „małej ojczyzny”. Homer w lek-
turze Jana Kochanowskiego. Motto Trenów: Odys tragiczny z księgi XVIII. Homer - Cycero - Augustyn - renesans. 
Grecka mojra a chrześcijańska Providentia. Polskie przekłady Odysei: wierszem (Lucjan Siemieński) i prozą (Jan 
Parandowski). Ontyczna pewność czy tragizm? Hezjod jako poeta pierwotnej wyobraźni religijnej. Jego Teogonia. 
 
Temat 5:  Teatr, tragedia i tragizm. a. Sakralne źródła i wielkie spełnienia tragedii greckiej. Dionizos i 
jego kult. Teatr grecki: scena, maska (persona), koturny. Formowanie gatunku. Patos, psychologizm i katharsis w 
tragedii. Ajschylos: człowiek a bogowie. Prometeusz w okowach. Oda Goethego Prometeusz. Prometeizm roman-
tyków i Karla Marxa. Maria Janion o prometeizmie romantycznym. Sofokles: człowiek a hybris. Błąd ludzki a 
zagadka bytu. Interpretacje Króla Edypa: Siegmund Freud (Wstęp do psychoanalizy) - Paul Ricoeur (Egzystencja i 
hermeneutyka) - Pier Paolo Pasolini (w swym filmie). Eurypides: ja i namiętność. Stychomytia. Tadeusza Zieliń-
skiego empatyczna lektura Eurypidesa: Medea. Filmowe adaptacje tej tragedii: Pier Pier Paolo Pasolini (z Marią 
Callas w roli tytułowej, w duchu estetyki Południa) - Lars von Trier (w stylu estetyki romantycznej Północy).. Kre-
acja aktorska Marii Callas - gest, milczące spojrzenie. Rodowód tragedii rzymskiej. Seneka jako tragediopisarz: 
Medea, Fedra. Senecjański patos retoryczny jako wzór dla renesansu.  Jan Kochanowski jako autor tragedii klaycz-
nej. 
b. Pojmowanie tragizmu. Grecka intuicja tragizmu: mojra a rozdarcie bytu. Antyczny tragizm bytu: jego 
rekonstrukcje i przetworzenia: Max Scheler (O zjawisku tragiczności) - Friedrich Nietzsche (Narodziny tragedii). 
Chrześcijański tragizm świadomości: Blaise Pascal w epoce baroku (intuicja tragizmu w Myślach). Paul Ricoeur o 
niemożności chrześcijańskiego tragizmu bytu (Egzystencja i hermeneutyka). Rozdarcie bytu a rozdarta świadomość. 
Polskie lektury tragedii: Stanisław Wyspiański i „teatr ogromny” - Witkacy i teoria Czystej Formy. Tom Nowe formy 
w malarstwie...: katharsis a Witkacowska tajemnica Istnienia.  
c. Komedia: żywioł życia. Realizm i psychologizm komedii antycznej. Rubaszna groteska czy subtelna obser-
wacja? Komedia grecka: Arystofanes - Menander. Komedia rzymska: Plaut - Terencjusz. Średniowieczne lektury 
i kopie: klasztory benedyktynek. Renesansowy pogłos Menandra i Terencjusza: „...nic, co ludzkie, nie jest mi ob-
ce”.   
 
Temat 6:  Ja poeta - w stronę liryki. a. Pierwsze genialne spełnienia greckie i rzymskie. Epika a liryka 
poetycka - co postrzegano jako poezję? Poezja a melos - śpiewanie tekstu. Cechy prozodyjne języka: iloczas w daw-
nej grece i łacinie. Podstawy wersyfikacji antycznej Greków i Rzymian: podział na wersy, ich iloczas, stopy ryt-
miczne, melodyjność tekstu, brak rymów w klauzuli wersu. Recytacja niby skandowanie tekstu.  Grecka liryka 
meliczna: Safona. Wyspa Lesbos i thiasos: ukochane dziewczęta poetki (książka Renaty Lis). Nowatorski autopor-
tret liryczny. Język emotywny - mapa uczuć. Portret duchowy dojrzałej kobiety. Strofa saficka. Wczesna liryka 
rzymska: Katullus. Mistrz formy drobnej. Psychologizm, emocje, ironia Katulla. Słynna aforystyczna formuła 
autoanaliza: Odi et amo. Okres augustowski poezji rzymskiej: tryumf poezji.  
b. Horacy, miłość horacjańska i horacjanizm. Carmina: liryczny podmiot refleksyjny - namysł egzysten-
cjalny wokół ja. Tematy Horacego. Fascynacja naturą. Liryczna medytacja wokół świata. Stoicyzm, epikureizm czy 
tragizm? - zagadka interpretacji ody Do Leukonoe. Miłość horacjańska: dojrzałego mężczyzny urzeczenie, młodszą 
często, kobietą. Platońska a horacjańska wizja kobiety w kulturze Europy: od sublimacji po zmysłowy realizm, od 
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piękna idealnego po konkretne i zmysłowe. Pragmatyzm myślenia. Pieśń, ale niemeliczna: nowatorski model 
gatunku liryki refleksyjnej. Zygmunt Kubiak o Horacym: powaga poetyckiego rzemiosła. Horacjanizm w kultu-
rze Europy: piękno i ethos, „forma” i „treść”. Jan Kochanowski jako największy horacjanista renesansowej Europy. 
Maciej Kazimierz Sarbiewski: horacjanizm epoki baroku. 
c. Wergiliusz, sielanka i Eneida. Teokryt jako wzór. Nowy model idylli. jako gatunku. Jean Delumeau (Cywili-
zacja odrodzenia) - arkadyjskie znużenie cywilizacją. Ja, miasto, natura. Średniowieczne chrześcijańskie inter-
pretacje Eklogi IV. Wergiliusz jako mag w Boskiej komedii Dantego. Kult stoickiej virtus. Epos Eneida i nowożyt-
na fascynacja nim - „dziki” Homer a elegancki styl Wergiliusza.. Maciej Kazimierz Sarbiewski w baroku: De per-
fecta poesi i metafizyczna lektura Eneidy. 
d. Owidiusz: geniusz narracji. Legenda biograficzna: carmen et error. Od splendoru Rzymu po wygnanie w 
Tomi (dziś Konstanca w Rumunii). Poemat Metamorfozy i mityczna wizja świata. Baśniowość Owidiusza, smak 
świetnej opowieści. Urzeczenie zmiennością zjawisk. Żywioł gry erotycznej w zbiorze Ars amatoria. Arcydzieło i 
szczyt jego liryki - późne elegie Tristia jako autoportret liryczny. Nowa odmiana gatunku: tristium (‘smutek, żal’). 
Wielka liryka egzystencji. Polski mistrz poezji łacińskiej Klemens Janicki  jego renesansowe Tristia: ponawianie 
Owidiusza. Zygmunt Kubiak - polski tłumacz Janicjusza, Antoni Czyż - interpretacja liryki Janickiego w księdze 
jubileuszowej dla prof. Zbigniewa Lisowskiego. 
 
Temat 7: Wielkie łacińskie spełnienia. a. Satyra, epigram i Marcjalis. Rzymski żywioł satyryczny. Grecka 
wrażliwość filozoficzna a.... rzymski zmysł praktycznej obserwacji. Francuska filozofka Simone Weil i jej prze-
ciwstawienie Grecji i Rzymu: wzniosłość a praktyczność.... Marcjalis jako zjadliwy obserwator. Wirtuozeria jego 
miniatur poetyckich. Narracja z zaskoczenia - rola paradoksu. Genologiczne i stylistyczne potomstwo Marcjalisa - 
barokowy koncept. Wobec teorii i praktyki barokowego konceptyzmu: Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego esej De 
acuto et arguto. Barbary Otwinowskiej rozprawa „Concors discordia” Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu.  
b. Cycero, cyceronianizm i proza retoryczna. Poglądy i pisma. Cycero jako popularyzator myśli greckiej. 
Jego interpretacje w średniowieczu i renesansie. Styl retoryczny Cycerona - błyskotliwość i elegancja umiaru. Cy-
ceronianizm jako prąd umysłowy i artystyczny - od stylu po ethos. Klasyczne kolizje antyku i chrześcijaństwa: 
„ciceronianus aus christianus”: św. Hieronim w listach - Erazm z Rotterdamu. Cycero a stoicyzm chrześcijański. 
Asymilacja Cycerona w średniowiecznej Kronice Wincentego.  
d. Proza fabularna: powieść grecka i rzymska: Michaił Bachtin o antycznej prozie fabularnej.  Ksenofont z 
Efezu - Petroniusz (ten z Quo vadis Henryka Sienkiewicza) - Apulejusz. Świetność Satyriconu Petroniusza. Fe-
derico Fellini - kongenialna adaptacja filmowa Petroniusza: Fellini-Satyricon (1969, film barwny) i Rzym wizyj-
ny, fantasmagoryczny. 
e. Sw. Augustyn jako prozaik: autobiografizm. Antyk chrześcijański: Wyznania i medytujące ja. Prekarte-
zjanskie cogito. Model gatunku: confessio. Bóg jako Ty a nowożytna filozofia dialogu: Augustyn - Martin Buber - 
Emmanuel Levinas. Antropologia augustyńska: człowiek kruchy i skażony przez grzech pierworodny, bezradna wol-
na wola, daremny czyn. Teologia łaski: Boża iluminacja - blask i moc łaski. Augustyn a chrześcijański platonizm i 
negacja cielesnoścv - ja to dusza. Recepcja augustynizmu w średniowieczu, renesansie i baroku. Kartezjusz baro-
kowy i Rozprawa o metodzie jak confessio. Jean-Jacques Rousseau w oświeceniu i jego Wyznania - ton autokreacji. 
 
Temat 8: Droga do Biblii. Porządek pojęć: natchnienie, kanon, gatunki literackie biblijne. Stary a Nowy Te-
stament. Przemiany kanonu biblijnego, księgi deuterokanoniczne. Schőkel o natchnieniu biblijnym. Języki oryginal-
ne Biblii. Przekłady: Septuaginta, Vulgata, translacje nowożytne. Jakub Wujek jako renesansowy tłumacz kon-
genialny. Inne przekłady polskie (Maria Kossowska o tym). Styl i znaczenie Biblii Tysiąclecia. Stylizacje biblijne w 
literaturze polskiej: Wespazjan Kochowski (Psalmodia polska), Adam Mickiewicz (Księgi narodu i pielgrzymstwa 
polskiego), Juliusz Słowacki (Anhelli),  inne. Egzegeza - z historii hermeneutyki biblijnej. Szkoła antiocheńska a 
szkoła aleksandryjska. Friedrich Schleiermacher w oświeceniu a rozwój nowożytnej hermeneutyki biblijnej. Ru-
dolf Bultmann i egzystencjalna interpretacja Biblii. Biblistyka średniowiecza, renesansu, oświecenia, nowożytna. 
Polskie lektury Biblii: Jan Paweł II w analitycznych fragmentach jego dokumentów - Roman Brandstaetter - poet-
ka Anna Kamieńska - Anna Świderkówna. Biblia i osoba - fundament Zachodu, racja Europy. 
 
Temat 9: Księga Rodzaju - teologia, ontologia, antropologia biblijna. Ocalający personalizm biblijny 
u podstaw cywilizacji Zachodu. Biblijna koncepcja Boga osobowego. Adonai a Elohim. Tajemnica imienia Bo-
żego: JHWH. Autodefinicja Boga w Księdze Wyjścia (Wj 3,14): Bóg jako byt. Tomasz z Akwinu i arystotelizm 
chrześcijański: Bóg jako Esse. Personalizm teologiczny. Bóg Biblii a mojra antyczna. Bóg okrutny czy miłosier-
ny? - Kierkegaard na temat ofiary Abrahama. Topos Boga artysty (Ernst Robert Curtius na temat tego toposu).. Bóg 
stwarzający w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego: De perfecta poesi (Antoni Czyż o Sarbiewskim w tomie 
Władza marzeń). Pochwała świata w baśniowej historii stwarzania: Biblia a byt materialny. Ontyczna pochwała 
bytu: hylemorfizm. Biblia a gnoza: wobec manichejskiej krytyki materii. Humanizm biblijny: personalizm. 
Człowiek jako byt cielesno-duchowy. Osoba ludzka (Marian Filipiak w tomie Biblia o człowieku. Zarys antropolo-
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gii ST). Ku teologii ciała. Konsekwencje opisu stworzenia człowieka (Rdz 1,27). „Obraz Boży”. Cielesność i  płcio-
wość jako ontyczny wymiar osoby. Karol Wojtyła (Jan Paweł II) i koncepcja teologii ciała (tom Mężczyzną i niewia-
stą stworzył ich...). Biblijna idea równości mężczyzny i kobiety. Dialog kuszenia: pierwszy grzech jako rana. Sło-
wo i antysłowo. Szatana teologia podejrzeń. Grzech jako „rana” i odmowa łaski Bożej (Karol Wojtyła [Jan Paweł II] 
i tomy Znak sprzeciwu oraz Reconciliatio et paenitentia). Augustyn: interpretacja pesymistyczna Rdz 3 i wizja 
teologii łaski. Ilumiacja Boża a czyn ludzki. Marcin Luter i augustyński pesymizm. Wielki spór renesansowy o 
moc ludzką: Erazm - Luter - Loyola. Ignacjański optymizm: teologia czynu ludzkiego, nowy humanizm chrześci-
jański. Jansenizm epoki baroku: nowa nieufnośc wobec człowieka. 
 
Temat 10: Poezja biblijna. a. Księga Psalmów jako spełniona liryka. Podstawy wersyfikacji biblijnej wy-
nikłe z dykcji języka hebrajskiego: podział na wersety, rytm, paralelizm składniowy wersetów, stąd melodyjność 
tekstu, brak rymów w klauzuli wersetu.  Europejskie systemy wersyfikacji w poezji: antyczny (iloczas) - biblijny  
(paralelizm) - nowożytny (rym). Psalm jako gatunek liryczny. Ja i Bóg: mistyczna struktura psalmu. Monolog 
jako liryczna confessio. Kreacje podmiotu mówiącego. Meliczność psalmu: poezja śpiewana i tańczona. Koncepcja 
osoby ludzkiej w psalmach: Księga Psalmów i godność człowieka. Wizja narodu wybranego: mesjanizm psalmów. 
Józef Ujejski o mesjanizmie. Polscy tłumacze psalmów: Jan Kochanowski, Roman Brandstaetter, Czesław Miłosz. 
Doceniona przez Miłosza świetność średniowiecznego Psałterza puławskiego. 
b. Pieśń nad pieśniami, biblijna antropologia erotyzmu i miłość oblubieńcza. Biblia przeciw sublimacji 
erotyzmu: seksualność jako ugruntowanie godności ludzkiej. Modele interpretacji Pnp: dosłowna - alegoryczna 
(Orygenes, Jan od Krzyża i inni) - integralna (egzystencjalna). Jacek Salij o czytaniu Pnp (Pnp w interpretacjach... 
„Teksty” 1974, nr 1). Miłość oblubieńcza jako integralna pochwała osoby. Tradycja alegorezy Pnp w kulturze 
Europy. Mistyka oblubieńcza w kulturze Europy a lektura alegoryczna Pnp: św. Jan od Krzyża (Żywy płomień 
miłości), św. Teresa z Avil. Poetyckie spełnienia polskie: Psałterz puławski - Zbigniew Morsztyn (Emblemata) - 
mistycy (jak Magdalena Mortęska [Antoni Czyż o niej w tomie Światło i słowo]) - Konstancja Benisławska. Pnp w 
muzyce polskiej: Krzysztof Penderecki i Canticum canticorum.. 
 
Temat 11: Biblia wobec cierpienia. a. Księga Hioba i metafizyczny skandal bólu bez winy. Teologia 
próby. Sylwetka bohatera wiernego mimo wszystko. Interpretacje księgi: Carl Gustav Jung (Odpowiedź Hiobowi) - 
René Girard (Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi) - Jan Paweł II (Salvifici doloris). Cierpienie bez wi-
ny jako skandal, próba czy tajemnica metafizyczna?  Cierpiący Hiob a Jezus bolesny - chrystotypiczne interpretacje 
osoby Hioba.  Motyw ikonograficzny vir dolorum - renesansowy Albrecht Dürer i jego autoportret.  Hiob w literatu-
rze polskiej: liryka Anny Kamieńskiej. 
b. Księga Koheleta i marność. Biblia o krok od tragizmu. Paul Ricoeur o niemożności biblijnego tragizmu bytu. 
Wielowiekowy spór z Biblią i chrześcijaństwem w imię godności osoby, a o tragizm: Søren Kierkegaard - Fried-
rich Nietzsche. Dylemat  tragizmu świadomości: raz jeszcze Blaise Pascal. Vanitas - czy grecki, stoicki, tragiczny 
trop w Biblii? Dzieje motywu w kulturze Zachodu (Janusz Goliński i tom Vanitas). Polska parafraza księgi: Stani-
sław Herakliusz Lubomirski i jego poemat Eklezyjastes. 
 
Temat 12: Biblijny prorok i proroctwo. Powołanie proroka. Istota natchnienia proroczego. Prorok biblijny - 
poeta natchniony u Platona - renesansowy i romantyczny poeta wieszcz: podobieństwa i różnice. Dzieje koncep-
cji. Izajasz jako prorok. Profecja i jej istota. Profetyzm w kulturze polskiej: Piotr Skarga (Mirosław Korolko o 
biblijnej tonacji jego prozy) - Jakub Frank (Andrzej Zuławski w eseju Moliwda o jego autokreacji) - Adam Mic-
kiewicz (Wiktor Weintraub w tomie o Mickiewiczu Poeta i prorok). Tematy mesjańskie u proroków. Temat Izaja-
sza: „mąż boleści” (znowu vir dolorum). Chrystotypiczne cechy wizji Izajasza. Temat „męża boleści” w sztukach 
plastycznych Zachodu: znów Albrecht Dűrer i inni.  Inni prorocy biblijni: Jeremiasz, Ezechiel. 
 
Temat 13: Ewangelie - Wcielenie, przypowieści i kenosis. Ewangelie synoptyczne a tekst Jana Apostoła. 
Teologia Wcielenia: dwie natury Chrystusa (Boska i ludzka). Wcielenie jako „wyniszczenie” doskonałej natury 
Boga: kenosis. Ton rewolucyjny nauczania Chrystusa. Jezus a oralna kultura słowa. Nauczanie fabularnie ujęte. 
Przypowieść (parabola) jako model nauczania ewangeliczxnego. Jej struktura semantyczna: egzegeza. Interpre-
tacje narracji parabolicznych: Jan Paweł II (w Dives in Misericordia), Anna Wierzbicka i przypowieść o synu 
marnotrawnym, malarz Rembrandt i Powrót syna marnotrawnego (w Ermitażu w Petersburgu), inne ujęcia. Jezu-
sowa antropologia i etyka. Temat Miłosierdzia Bożego. Ewangeliczne olśnienie Miłosierdzie Bożym a orędzie i 
Dzienniczek mistyczny św. Faustyny Kowalskiej. Temat godności osoby ludzkiej. Etyka wybaczania. Dekalog ze 
Starego a Kazanie na górze z Nowego Testamentu - od sprawiedliwości Bożej po Boskie Miłosierdzie. Błędne tra-
dycje przeciwstawiania staro- i nowotestamentalnej wizji Boga i człowieka (Freud, Jung), a spójność integralna Bi-
blii. Humanizm chrześcijański. Nowotestamentalna pochwała wolności osoby. 
 
Temat 14: Trójca Święta - teofanie biblijne. Dojrzewanie tematu Boga trójjedynego w toku tekstów biblijnych. 
Bóg biblijny jako tajemnica ontyczna. Mircea Eliade - co to epifania? Bóg jeden a unaoczniony przez trzy Osoby. 



 6 

Bezpośrednia epifania Trójcy: chrzest Jezusa w Jordanie. Pośrednia epifania Trójcy: Abraham i Sara spotykają 
wędrowców (Rdz 18). Augustyn i interpretacja tematu Trójcy.  Trynitarna wrażliwość prawosławia. Andriej Rub-
lom i jego ikona Trójcy (według motywu z Rdz 18). Temat Trójcy w sztuce Zachodu i Wschodu europejskiego 
(Antoni Czyż w tomie Światło i słowo). Andriej Tarkowski i film Andriej Rublow jako epifania. Biblia a tematy 
sztuki europejskiej. Deesis jako wizerunek plastyczny. Paul Evdokimov i archetypiczna interpretacja Matki Boskiej 
i Jana Chrzciciela w obrazie Deesis (tom Kobieta i zbawienie świata). 
 
Temat 15: Godność stworzeń - „niemanichejska” Biblia. a. Natura - jej chwała i cierpienie.  Pochwała 
materii  stworzonej w Rdz. Dobroć świata. Ryszard Przybylski o „urazie” wobec materii w myśli manichejskiej 
(tom Pustelnicy i demony). Czy obojętność Biblii wobec przyrody? Paweł w Liście do Rzymian (Rz 8,22) o naturze 
cierpiącej. Rz w lekturze Tomasza z Akwinu i Marcina Lutra. W stronę duchowości natury: neoplatonik Marsilio 
Ficino, Paracelsus. W stronę ekologii chrześcijańskiej: św. Franciszek z Asyżu, jego Pieśń słoneczna. Nowatorski 
geniusz Franciszka. Juliusz Słowacki mistyczny o duchowości natury. Nowożytna ekologia w Europie a tradycja 
biblijna i chrześcijańska - spór, nierozumienie czy skryta harmonia? Godność konia, psa, ptaka, całej żywej przyro-
dy?  
b. Kobieta w Biblii, jej dowartościowanie. Feminizm biblijny i chrześcijański. Jej godność i wolność jako 
osoby ludzkiej. Przesąd o biblijnym antyfeminizmie. „Męskość” Boga w Biblii, a może to nieporozumienie? - w 
kręgu teologii feministycznej. Ewa przed sceną Kuszenia i po niej: od pełni łaski po ranę grzechu. Oblunienica z 
Pnp. Maria w scenie Zwiastowania (Łk): od nowa pełna łaski. Biblijne korzenie idei Niepokalanego Poczęcia. Matka 
Boska pod Krzyżem jako typ Chrystusa i typ Kościoła. Kobieca uczuciowość i empatia w Biblii.  Chrystus a kobie-
ty: Maria i Marta, samarytanka, Magdalena. Wątki biblijne u Jana Pawła II w liście o godności kobiety Mulieris di-
gnitatem.  Dowartościowanie kobiety jako osoby - fundament kultury europejskiego Zachodu. 
 
TEMATY ĆWICZEŃ: Spotkania analityczne dotyczące tekstów źródłowych obowiązkowych 
 

©©  CCooppyyrriigghhtt  bbyy  AAnnttoonnii  CCzzyyżż  --  aauuttoorrsskkiiee  uujjęęcciiee  bbaaddaawwcczzee,,  WWaarrsszzaawwaa,,  33  ggrruuddnniiaa  22001177  
 

Literatura podstawowa: 
TTEEKKSSTTYY  ŹŹRRÓÓDDŁŁOOWWEE  OOBBOOWWIIĄĄZZKKOOWWEE  
--  kkaannoonn  tteekkssttóóww  ttrraaddyyccjjii  śśrróóddzziieemmnnoommoorrsskkiieejj  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee::  

a. Literatura grecka: 
1. Homer: Odyseja. Całość lub obszerne fragmenty w przekładzie do wyboru: 

a. [Przekład wierszowany]. Tłum. Lucjan Siemieński. W: Homer: Dzieła. Oprac. Zygmunt Kubiak. Tom 
II. Warszawa 1990 - Lub w edycji: Homer: Odyseja. Tłum. Lucjan Siemieński. Wstęp Zofia Abramowi-
czówna. Oprac. Jerzy Łanowski. Wyd. 11. Wrocław 2003, „Biblioteka Narodowa” (BN )s. II, nr 21. 
Także wydania wcześniejsze. albo: 

b. [Przekład prozą]. Tłum. Jan Parandowski. Dowolne wydanie. 
2. Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej. Oprac. Stanisław Stabryła. Kraków 1975 (i wyd. 

nast.) (Ajschylos: Prometeusz w okowach; Sofokles: Król Edyp; Eurypides: Medea). Zalecane są adaptacje 
filmowe: a. Król Edyp. Reżyseria: Pier Paolo Pasolini. Włochy, 1967, barwny; b. Medea. Reż.: Pier Paolo Pa-
solini. Włochy, 1969, barwny, w roli tytułowej śpiewaczka Maria Callas; c. Medea. Reż.: Lars von Trier. Da-
nia, 1987, barwny. 

3. Liryka starożytnej Grecji. Oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław 1984, BN II-92 (lub wydanie: Warszawa 1996) 
(Safona). 

4. Safona: Pieśni. Tłum. Janina Brzostowska. Warszawa 1969. Lub inne wydanie, także inny przekład. 
5. Arystofanes: Trzy komedie. Tłum. Janina Ławińska-Tyszkowska. Wrocław 1981, BN II-197 (Lizystrata). (Lub 

dowolna inna komedia Arystofanesa). 
6. Plato: Uczta. Tłum. Władysław Witwicki. Warszawa 1982 (lub inne wyd.). 
7. Plato: Ion. W: Hippiasz mniejszy. Hippiasz większy. Ion. Tłum. Władysław Witwicki. Warszawa 1958 (lub inne 

wyd.). 
8. Arystoteles: Metafizyka. Tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa 1984. Lub w: Arystoteles: Dzieła wszystkie. Tom 

II. Warszawa 1990. (Fragmenty). 
9. Arystoteles: Retoryka. Poetyka. Tłum. Henryk Podbielski. Warszawa 1988, lub w: Dzieła wszystkie, tom VI. 

(Poetyka w całości; Retoryka we fragmentach). 
10. Menander: Wybór komedii i fragmentów. Tłum. i oprac. Jerzy Łanowski. Wrocław 1982, BN II-203 (Odludek 

albo mizantrop). (Lub dowolna inna komedia Menandra). 
11. Teokryt: Sielanki. Tłum. Artur Sandauer. Warszawa 1973. Lub inne wyd. albo inny przekład. 

b. Literatura rzymska: 
12. Katullus (Caius Valerius Catullus): Poezje. Tłum. Anna Świderkówna. Wrocław 1956, BN II-105. Lub inne 
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wyd. albo inny przekład. 
13. Plaut (Titus Maccius Plautus): Żołnierz samochwał. Tłum. i oprac. Gustaw Przychocki. Wrocław 1951, BN II-

53 (i wyd. nast.). (Lub dowolna inna komedia Plauta). 
14. Terencjusz (Publius Terentius Afer): Komedie. Tłum. i oprac. Mieczysław Brożek. Wrocław 1971, BN II-167 

(Eunuch). (Lub dowolna inna komedia Terencjusza). 
15. Wergiliusz: Bukoliki i Georgiki. Tłum. i oprac. Zofia Abramowiczówna. Wrocław 1953, BN II-83. Lub edycja: 

Wergiliusz: Bukoliki. Tłum. Kajetan Koźmian. Oprac. Jacek Wójcicki. Warszawa 1998. (Przynajmniej bukolika 
{ekloga} IV). 

16. Horacy (Quintus Horatius Flaccus): Dwadzieścia dwie ody. [Tekst łacińsko-polski]. Tłum. Adam Ważyk. 
Oprac. Stanisław Stabryła. Wrocław 1991, BN II-232 (całość). Lub inne wyd. 

17. Owidiusz (Publius Ovidius Naso): Metamorfozy. Tłum. Anna Kamieńska i Stanisław Stabryła. Wrocław 1995, 
BN II-76. Lub inne wyd. (Fragmenty). 

18. Owidiusz: Żale [Tristia]. Tłum. Marlena Puk i Elżbieta Wesołowska. Poznań 2002. Przynajmniej elegia auto-
biograficzna - IV, 10. 

19. Marcjalis (Marcus Valerius Martialis): Epigramy. Tłum. Stanisław Kołodziejczyk. Warszawa 1971 (i wyd. 
nast.). (Wybór). 

20. Petroniusz (Petronius Arbiter): Satyryki [Satyricon]. Tłum. i oprac. Mieczysław Brożek. Wrocław 1968, BN 
II-154.  Przykład powieści rzymskiej. Przynajmniej fragment - tzw. Uczta Trymalchiona. Zalecana jest adapta-
cja filmowa: Satyricon. Reżyseria: Federico Fellini. Włochy, 1969, barwny. 

c. Antyk chrześcijański: 
21. św. Augustyn: Wyznania. Tłum. Zygmunt Kubiak. Warszawa 1987 (lub inne wyd.). (Wybór). 

d. Biblia: 
22. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Tzw. Biblia Tysiąclecia. 

[Przekład {katolicki,} zespołowy pod kierunkiem benedyktynów z Tyńca; pierwodruk: 1965, z okazji tysiąclecia 
chrztu Polski w roku 1966]. Wyd. 2. Poznań 1980 (i wydania oraz dodruki następne). Kanon ksiąg jak w Ko-
ściele rzymskokatolickim. Czytać następujące teksty: ze ST: Rdz 1-3; Wj 19-20 (Dekalog); Hi; Ps (w wybo-
irze, w tym psalmy 8 oraz 51); Koh; Pnp; Iz 7,14 oraz 53,3 (mąż boleści); z NT: Łk; J; 1 Kor 13; Ap. Zalecany 
jest film: Andriej Rublow. Reżyseria: Andriej Tarkowski. Rosja, 1969, czarno-biały i barwny. 

Literatura dodatkowa: 
Wobec mnogości lektur w toku jednego semestru - z dodatkowej literatury źródłowej oraz szczegółowych opraco-
wań monograficznych dla studenta REZYGNUJĘ. 
 

Książki pomocne w pracy - główne, zwłaszcza te WYTŁUSZCZONE, do wyboru przez studenta. 
Antyk: 
1. Angelika Aiti: Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i władzy. Tłum. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.  

Gdynia 1996  (tu  interpretacja antropologiczna postaci Medei). 
2. Erich Auerbach: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Tłum. Zbigniew Żabicki. War-

szawa 1968, tom I (Blizna Odyseusza). 
3. Michaił Bachtin: Problemy literatury i estetyki. Tłum. Wincenty Grajewski. Warszawa 1982 (Powieść grecka; 

Apulejusz i Petroniusz; Antyczna biografia i autobiografia). 
4. Albert Camus: Eseje. Tłum. Joanna Guze. Warszawa 1974 (Mit Syzyfa; Bunt metafizyczny). 
5. Ernst Robert Curtius: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. Andrzej Borowski. Kraków 

1997 (wybór – o trwaniu antycznych toposów w epokach późniejszych). 
6. Pierre Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Tłumacze różni. Warszawa 1990. 
7. Werner Jaeger: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Tłum. Marian Plezia i Hneryk Bednarek. Warszawa 

2001. 
8. Maria Janion, Maria Żmigrodzka: Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka [...]. Kraków 1998. 
9. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Katowice 2011. 
10. Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kraków 1975. 
11. Adam Krokiewicz: Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa 1959 (i wyd. nast.). 
12. Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1997. 
13. Kazimierz Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1977 (i wyd. nast.). 
14. Renata Lis: Lesbos. Warszawa 2017. 
15. Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa 1983 (i wyd. nast.). 
16. Kazimierz Kumaniecki, Jerzy Mańkowski: Homer. Warszawa 1974. 
17. Jan Parandowski: Mitologia. Dowolne wydanie. 
18. Paul Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Oprac. Stanisław Cichowicz. Warszawa 1975 (i wyd. nast.) (Konflikt 

hermeneutyk: epistemologia interpretacji – interpretacja Króla Edypa Sofoklesa). 
19. Stanisław Stabryła: Starożytna Grecja. Warszawa 1988. 
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20. Stanisław Stabryła: Starożytny Rzym. Warszawa 1992.  
21. Anna Świderkówna: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. Warszawa 1974 (i wyd. nast.) (Ate-

ny i Menander; Aleksandria wspaniała; Prawda i sielanka [– Teokryt], s. 147-151; Helleńska „humanitas”).  
22. George Thomson: Ajschylos i Ateny. Tłum. Antoni Dębnicki. Warszawa 1956. 
23. Stanisław Vincenz: Po stronie dialogu. Warszawa 1983, tom I (Mała Itaka; Homer, „Odyseja” i mit o Odysie). 
24. Lidia Winniczuk: Kobiety świata antycznego. Warszawa 1973. 
25. Lidia Winniczuk: Horacy w świetle własnej twórczości. Warszawa 1948. 
26. Tadeusz Zieliński: Legenda o złotym runie. Kraków 1972 (także dwa inne tomy wyboru prac tego genialnego 

uczonego: Po co Homer? oraz Szkice antyczne). 
------------------------------------------ 
Biblia: 
27. Pius Bosak: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu. Poznań 1991. 
28. Roman Brandstaetter: Krąg biblijny. Wyd. 3. Warszawa 1986. 
29. Michał Czajkowski: Egzystencjalna lektura Biblii. Lublin 1993 (tu o koncepcjach Rudolfa Bultmanna). 
30. Antoni Czyż: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995 („Trójca Święta”: Ru-

blow a sztuka Zachodu). 
31. Antoni Czyż: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997 („Instar Dei” – Sarbiewski o 

człowieku tworzącym). 
32. Marian Filipiak: Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin 1979. 
33. Jan Flis: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do „Biblii Tysiąclecia”. Warszawa 1991 (i wyd. nast.). 
34. Dorothea Forstner: Świat symboliki chrześcijańskiej. Tłum. Paweł Pachciarek i in. Warszawa 1990. 
35. René Girard: Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi. Tłum. Mirosława Goszczyńska. Warszawa 1992 

(Przypadek Hioba; Edyp i Hiob). 
36. Janusz K. Goliński: Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996 (Biblia: świat Koheleta 

i człowiek Hioba). 
37. Kazimierz Grela: Konkordancja Nowego Testamentu. Kraków 1987, t. I-II. 
38. Wilfrid Harrington: Klucz do Biblii. Tłum. Józef Marzęcki. Wyd. 2. Warszawa 1984 (i wyd. nast.). 
39. Jan Paweł II: Dives in Misericordia. Encyklika o Bożym Miłosierdziu. Poznań 1980 (– interpretacja egzystencjal-

na przypowieści o synu marnotrawnym). 
40. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalnośc małżeństwa. Watykan 

1986 (– interpretacje egzystencjalne: Księgi Rodzaju i Pieśni nad pieśniami). 
41. Jan Paweł II: Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. W: Jubileuszowy Rok Odku-

pienia. Watykan 1983 (– interpretacja egzystencjalna Księgi Hioba]. 
42. Carl Gustav Jung: Odpowiedź Hiobowi. W: Psychologia i religia. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa 1970. 
43. Anna Kamieńska: Na progu słowa. Poznań 1985 (Poezja jako asceza słowa; Biblia jako zakorzenienie; Bóg Sta-

rego Testamentu i człowiek w Psalmach; Psalmy – świat i słowo). 
44. Anna Kamieńska: Twarze księgi. Warszawa 1981 (i wyd. nast.) . 
45. Søren Kierkegaard: Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Tłum. Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa 1969 (– in-

terpretacja tragiczna ofiary Abrahama). 
46. Søren Kierkegaard: Okruchy filozoficzne. Chwila. Tłum. Karol Toeplitz. Warszawa 1988 (Bóg jako nauczyciel i 

wybawca). 
47. Maria Kossowska: Biblia w języku polskim. Poznań 1968-1969, t. I-II. 
48. Hugolin Langkammer: Słownik biblijny. Wyd. 3. Katowice 1989 (i wyd. nast.). 
49. Xavier Léon-Dufour: Słownik Nowego Testamentu. Tłum. Kazimierz Romaniuk. Poznań 1981. 
50. Manfred Lurker: Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tłum. Kazimierz Romaniuk. Poznań 1989. 
51. Praktyczny słownik biblijny. Tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa 1994. 
52. Ryszard Przybylski: Pustelnicy i demony. Kraków 1994 (Uraz do materii; Uraz do ciała). 
53. Kazimierz Romaniuk: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. Poznań 1990. 
54. Kazimierz Romaniuk: Synopsa polska czterech Ewangelii. Wrocław 1987. 
55. Jacek Salij: Erotyka „Pieśni nad pieśniami” w interpretacjach teologicznych. „Teksty” (Warszawa) 1974, nr 1. 
56. Luis Alonso Schőkel: Slowo natchnione. Pismo Święte w świetle nauki o języku. Tłum. Alojzy Malewski. Kra-

ków 1983. 
57. Stefania Skwarczyńska: Pascal i dzieło jego życia. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953.  
58. Słownik teologii biblijnej. Tłum. Kazimierz Romaniuk. Wyd. 3. Poznań 1990. 
59. Anna Świderkówna: Rozmowy o Biblii. Warszawa 2000. 
60. Józef Ujejski: Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów 1931 (Biblijny proto-

typ zjawiska; Mesjanizm chrześcijański; Wpływ Biblii na kierunek wieszczy poezji i wymowy w. XVI; Proroctwa 
Starego Testamentu źródłem grozy w XVI w. i otuchy w XVII; Polacy jako „naród wybrany” [...]; Echa „Psal-
modii” Kochowskiego w kazaniach Woronicza; Czucie i wiara). 

61. Anna Wierzbicka: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersal-
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nych. Tłum. Izabela Dunaj-Nowosielska.  Warszawa 2002. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład werbalny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia o charakterze wspólnej ze studentem 
pracy analitycznej. Jedna pisemna praca analityczna.. Wysyłane studentom pocztą elektroniczną materiały po-
mocnicze. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Konsultacje, kolokwia pisemne lub ustne. Wykład i cały przedmiot zakończony zaliczeniem na ocenę 
w sesji zimowej.  
Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu (wykładu): obecność na wykładach, uzyskane zaliczenie na ocenę. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach i ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 


