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Kierunek i poziom studiów: filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia drugiego
Sylabus modułu: metodologia badań nad tekstem łacińskim (02-FK-S2-MBTL)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nie dotyczy
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dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl
2014/2015
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literatura
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02-FK-S2-MBTL-fs-1
dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ, tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl
I rok
Metodologia badań nad łacińskim tekstem epigraficznym na przykładzie Res gestae
divi Augusti. Porównanie kilku różnych edycji Res gestae i skonfrontowanie ich
z wersją grecką Monumentum Ancyranum oraz z tekstami innych autorów antycznych
i ze stanem współczesnych badań nad kulturą literacką okresu augustowskiego.
Doskonalenie tłumaczenia tekstu łacińskiego z uwzględnieniem istniejących edycji
i komentarzy z przekładami w językach nowożytnych (angielskim, francuskim,
włoskim i polskim). Nabywanie umiejętności tworzenia komentarza filologicznego
i historycznego do tekstu antycznego.
jak w opisie modułu
30

60
Praca własna w bibliotece umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach i utrwalająca
wiadomości zdobyte na zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny (90 minut). Terminy i sale
zgodnie z harmonogramem zajęć.
Res gestae divi Augusti (Monumentum Ancyranum) [edycje: Theodor Mommsen,
Richard Wirtz, Ernst Diehl, Ekkehard Weber, Peter Astbery Brunt & John Michael
Moore, Enrica Malcovati, Antonio Guarino, Luca Canali, Jean Gagé, John Scheid,
Alison. E. Cooley]. Monumentum Ancyranum, w: Józef Korpanty, Rzeczpospolita
potomków Romulusa. Ludzie – wydarzenia – idee, Warszawa 1979.
R. Syme, Rewolucja rzymska, przeł. A.M. Baziór, do druku podał i posłowiem opatrzył
L. Mrozewicz, Poznań 2009; R. Holland, Oktawian August. Ojciec chrzestny Europy,
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przeł. A. Kowalska, Warszawa 2005; P. Southern, Oktawian August, przeł. D.
Kozińska, Warszawa 2003; T. Aleksandrowicz, Kultura intelektualna rzymskich
konsulów w schyłkowym okresie Republiki, Katowice 2002; P. Zanker, August i potęga
obrazów, przeł. L. Olszewski, do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 1999; S.
Śnieżewski, Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej, Kraków
1993; A. Krawczuk, Cesarz August, Wrocław – Warszawa – Kraków 19904.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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kod
02-FK-S2-MBTL-w-1
02-FK-S2-MBTL-fs-1
jak w tabeli 2.

I rok
zob. punkt 2: treści zajęć
Ocena ciągła śródsemestralna na podstawie przygotowania do zajęć i opanowania
przerobionego materiału.
według harmonogramu organizacji roku akademickiego

