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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, specjalność filologia grecka i łacińska,
studia stacjonarne pierwszego stopnia
Sylabus modułu: Historia literatury antycznej 5 (02-FK-S1-HLA5)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): historia literatury greckiej, literatura poantyczna
(02-FK-S1-HLA5-1)
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Dr hab. Anna Kucz
2014/2015
Zimowy
Stacjonarne I stopnia
Średnia arytmetyczna z egzaminów pisemnych z literatury poantycznej greckiej i
łacińskiej
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kod
02-FK-S1-HLA5-fs-1
dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak
III rok
Zagadnienia poruszane w czasie wykładu kursowego obejmują następujące tematy:
• Druga sofistyka i jej najwybitniejsi przedstawiciele;
• Lukian i jego Nachleben;
• powieść starożytna i bizantyńska;
• Plutarch i jego recepcja w czasach bizantyńskich;
• Polibiusz i jego dzieło;
• Philogelos i literatura związana z humorem;
• literatura grecka w ocenie Ojców Kościoła (szczególnie Bazyli Wielki);
• recepcja antyku w literaturze bizantyńskiej;
• literatura bizantyńska okresu Komnenów;
• Literatura bizantyńska okresu Paleologów.
wykład, częściowo konwersacje
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Lektura wskazanych przekładów
90 minut, raz w tygodniu
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A. Lektury (teksty źródłowe)
1. Jedna z powieści antycznych (do wyboru)
2. Plutarch: Żywot Romulusa
2. Lukian: Prawdziwa historia
3. Bazyli Wielki: O pożytkach płynących z czytania ksiąg pogańskich
4. Digenis Akritas (1 księga)
5. Timarion (materiały prowadzącego)
B. Opracowania
1. H. Podbielski (red.), Literatura Grecji Starożytnej, Lublin 2005
2. T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, T.2, Warszawa 1959
3. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej [dowolne wydanie]
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Egzamin pisemny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
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kod
02-FK-S1-HLA5-w-1
02-FK-S1-HLA5-fs-1
dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

III rok
Por. treść zajęć.
Znajomość lektur (w przekładzie) oraz podstawowych zjawisk zachodzących
w literaturze greckiej pomiędzy czasami Cesarstwa Rzymskiego a upadkiem
Cesarstwa Bizantyńskiego.
Egzamin pisemny według harmonogramu organizacji roku akademickiego.

