
 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Wstęp do literaturoznawstwa  

Nazwa w języku angielskim:   Introduction to literary studies 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Barbara Stelingowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Barbara Stelingowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami z zakresu litera-

turoznawstwa oraz teorii literatury; omówienie wybranych 

kierunków metodologicznych; wyposażenie w wiedzę teore-

tyczno - i historycznoliteracką 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o literaturze; potrafi wyjaśnić i 

prawidłowo posługiwać się podstawowymi terminami z zakresu literaturoznawstwa;  

 
K_W03, K_W05 

W_02 

Posiada dobrą znajomość struktury wewnętrznej dzieła literackiego, zasadę istnienia oraz 

jego specyfikę; zna podstawowe zasady analizy i interpretacji dzieła literackiego  
 

K_W03 

W_03 

Posiada ogólną orientację w dwudziestowiecznej metodologii badań literackich oraz zna 

historię zmian i koncepcji teorii procesów historycznoliterackich; potrafi przedstawić pe-

riodyzację literatury polskiej, mówić epoki i okresy historycznoliterackie 

 

K_W04, K_W02 

W_04 
Potrafi wykazać się podstawowymi umiejętnościami z zakresu ogólnej znajomości poetyki 

dzieła literackiego; 
K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

 

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji 
dzieła literackiego na wszystkich poziomach pracy z tekstem; 

 

K_U01 

U_02 

Potrafi w praktyce wykorzystać podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w 

analizie zjawisk literackich;  

 

K_U02, K_U03 

U_03 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych 

materiałów; korzysta ze źródeł bibliograficznych i opracowań teoretycznoliterackich. 
K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student ma świadomość swej wiedzy i umiejętności; K_K03 

K_02 
Rozwija umiejętność pracy w grupie; ma świadomość podnoszenia kompetencji poloni-

stycznych ; 
K_K01 

Jednostka realizujaca:                   Instytut Polonistyki i Neofilologii

                                   Sylabus przedmiotu



Forma i typy zajęć: Wykład (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu wiedzy o literaturze polskiej 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami nauki o literaturze, w tym z poetyki.  

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: 
 

1-2. Zakres i podział nauki o literaturze. „Literaturoznawstwo” - „wiedza o literaturze” - „nauka o litera-

turze”. Teorie i koncepcje (Stefania Skwarczyńska, Henryk Markiewicz, Roman Ingarden, Julian Krzyża-

nowski); Przedmiot nauki o literaturze: „sensowny twór słowny” (Skwarczyńska). Literatura piękna a „lite-

ratura stosowana” (użytkowa). Literatura pisana a literatura ustna. Podział wiedzy o literature: teoria litera-

tury jako dyscyplina podstawowa (Skwarczyńska), historia literatury, krytyka literacka. „Jak jest możliwa 

historia literatury?” (Maria Janion). Pojęcia: poetyka - retoryka, a badania nad poezją i prozą.. 

3-4. Wiedza o literaturze w systemie nauk humanistycznych/ Klasyfikacja nauk szczegółowych w ob-

szarze literaturoznawstwa (historyczna wiedza o literaturze, teoretyczna wiedza o literaturze, metanauka 

literatury - Henryk Markiewicz),. Filologia i krytyka tekstu. Folklorystyka literacka,. Komparatystyka - 

badania  porównawcze nad literaturą i ich metody. Praktyczna poetyka i morfologia dzieła, stylistyka lite-

racka, wersologia, genologia jako jej ogniwa. 

5. Epoka, prąd literacki, styl (Zygmunt Łempicki o polifonii epok). Periodyzacja literatury polskiej, epoki 

i okresy literackie: literatura dawna (i 4 epoki: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie), romantyzm, 

pozytywizm, Młoda Polska (a modernizm europejski), dwudziestolecie międzywojenne; Polifonia epoki 

baroku (klasycyzm barokowy w ujęciu Jadwigi Sokołowskiej w jej tomie Spory o barok) a polifonia oświe-

cenia (w ujęciu Teresy Kostkiewiczowej). Starożytne źródła wiedzy o literaturze: Plato (Ion) - Arystoteles 

(jego Poetyka i Retoryka) - Horacy (List do Pizonów). Panorama prądów literackich: klasycyzm (w ujęciu 

Ernsta Curtiusa), cyceroniaznizm, horacjanizm, petrarkizm, bajronizm, inne... 

6-14. Elementy teorii literatury, metodologia: 

a) klasyczne badania filologiczne (np. Juliusz Kleiner i wielka i mała monografia o słowackim, Julian 

Krzyżanowski i monografia Romans polski wieku XVI, Janusz Pelc i wielka monografia o Kochanowskim),  

b) strukturalizm i dekonstrukcjonizm (Michał Głowiński i monografia Powieść młodopolska, Teresa 

Kostkiewiczowa i synteza Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Aleksander Nawarecki  i monografia Rzeczy 

i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów), 

c) hermeneutyka (Maria Janion i tom Gorączka romantyczna, Kwiryna Ziemba i monografia Jan Kocha-

nowski jako poeta egzystencji, Antoni Czyż i tomy Światło i słowo i Władza marzeń),  

d) psychoanaliza i studium wyobraźni (Siegmund Freud i polski wybór Poza zasadą przyjwemności, Carl 

Gustav Jung i jego rozprawa w antologii Skwarczyńskiej Teoria badań literackich za granicą, tom II, część 

1, Gaston Bachelard i polski wybór Wyobraźnia poetycka),  

e) semiotyka i socjologia literatury, pojęcie wtórnego systemu modelującego (Jurij Lotman [Łotman] i 

polski tom Struktura tekstu artystycznego, Julia Kristeva i tomy Czarne słońce i Potęga obrzydzenia, Stefan 

Żółkiewski i tom Kultura, socjologia, semiotyka literacka),  

f) komparatystyka (literaturoznawstwo porównawcze) oraz badania interdyscyplinarne (Ernst Robert 

Curtius i synteza Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Erich Auerbach i synteza Mimesis, Julian 

Krzyżanowski i monografia Paralele,). 
 

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: 

 

1-2. Dzieło literackie, jego funkcje i struktura; treść a forma dzieła literackiego; budowa dzieła literackiego 

(wielowarstwowość dzieła literackiego; styl i kompozycja; składniki świata przedstawionego itp.); 

3-4. Stylistyka i jej przedmiot (dzieło literackie jako sensowny twór słowny a dzieło literatury pięknej 

jako szczególny rodzaj wypowiedzi językowej; style funkcjonalne i styl indywidualny [idiolekt autorski]; 

typy środków stylistycznych; stylizacja, parodia; gatunki mowy 

5-6. Wersologia i jej przedmiot (rytm, rym, strofa, pojęcie klauzuli itp., systemy wersyfikacyjne). Czyn-

niki wierszotwórcze w poezji europejskiej: iloczas (antyk grecki i rzymski) - paralelizm (Biblia i jej teksty 



poetyckie) - rym (poezja europejska od okresu średniowiecza). Systemy wiersza polskiego: średniowieczny 

wiersz zdaniowy (Maria Dłuska jako twórczyni pojęcia) - sylabizm - sylabotonizm - tonizm - wiersz wolny.  

7-12. Genologia i jej przedmiot. Stefanii Skwarczyńskiej porządek pojęć: przedmiot genologiczny (np. 

tom Trenów Jana Kochanowskiego z 1580 roku jako realizacja gatunku) - pojęcie genologiczne  (np. 

tkwiące w kulturze literackie wyobrażenie, czym byłyby takie utwory) - nazwa genologiczna (np. „tren” 

jako nazwa gatunku): 

a) rodzaje literackie a naturalne nacechowanie rodzajowe każdego tekstu,  

b) gatunki literackie w strukturze kultury literackiej, 

c) liryka (podział liryki; podmiot liryczny, podmiot czynności twórczych), 

d) epika (narrator i narracja; postać literacka; fabuła; przestrzeń; czas). 

e) dramat (literacka teoria dramatu a Skwarczyńskiej „teatralna teoria dramatu”). 

13. Warsztat literaturoznawcy (zasady opracowania bibliografii, zapis bibliograficzny różnych źródeł; 

cytowanie; przypisy, odsyłacze - rozmaite zasady i normy) 

14. Zagadnienie teorii przekładu, rodzaje. Przekład intersemiotyczny 

Literatura podstawowa: 

1. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Słownik 

terminów literackich. Wrocław 1988. 

2. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Zarys teorii literatury. Wrocław 

1986. 

3. Maria Janion: Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa 1974 (i wyd. nast.). 

4. Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska: Teoria literatury. Skrypt dla studentów. Poznań 2002. 

5. Julian Krzyżanowski: Nauka o literaturze..Wrocław 1969. 

6. Adam Kulawik: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków 1997. 

7. Henryk Markiewicz: Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1980. 

8. Henryk Markiewicz: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984. 

9. Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik., Marian Tatara: Zarys poetyki. Warszawa 1974. 

10. Zofia Mitosek: Teorie badań literackich. Warszawa 2004. 

11. Stefania Skwarczyńska: Kierunki w badaniach literackich. Warszawa 1984. 

12. Stefania Skwarczyńska: Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa 1954-1965, tom I (zwłaszcza s. 68-72) 

i III (tu teoria genologiczna). 

(lub inne wydania podanych pozycji). 

Literatura dodatkowa: 

1. Dariusz Bawoł: Literatura i jej „ejdos”. Glosa do Stefanii Skwarczyńskiej koncepcji literatury. Siedlce 

2011. 

2. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski: Teorie literatury XX wieku. Kraków 2006. 

3. Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłołuch:, Poetyka stosowana. Warszawa 2001. 

4. Jonathan Culler: Teoria literatury. Tłum. Maria Basaj. Warszawa 1998. 

5. Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999. 

6. Stanisław Dąbrowski: Literatura i literackość. Kraków  1977. 

7. Maria Dłuska: Próba teorii wiersza polskiego. Kraków 1980. 

8. Ryszard Handke: Poetyka dzieła literackiego. Warszawa 2008. 

9. Zygmunt Łempicki: Kultura, epoka, styl. W: Wybór pism. Warszawa 1966, tom II. 

10. Stefania Skwarczyńska: Zagadnienie dramatu. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953. 

11. Stefan Żółkiewski: Wiedza o kulturze literackiej. Warszawa 1980. 

-- antologie tekstów źródłowych pomocne w pracy: 

1. Teoria badań literackich za granicą. Oprac. Stefania Skwarczyńska. Kraków 1965-1986, t. I-II. 

2. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. Henryk Markiewicz. Warszawa 1973-1992, t. 

I-IV. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład oraz ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi - prezentacje; praca z tekstem; heureza, wykład tradycyjny 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty sprawdzane będą podczas zaliczenia na ocenę, które obejmuje całość materiału 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z wykładu i ćwiczeń to uzyskanie co najmniej 51 punktów z kolokwium: 
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Poprawy: 

Poprawa kolokwium pod koniec semestru w trakcie dyżurów. 

Przedmiot zakończony zaliczeniem na ocenę sesji zimowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Udział w wykładach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 10 godz. 

Samodzielne przygotowywanie się do kolokwium z ćwiczeń 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 pkt 

dr Barbara Stelingowska 


