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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia drugiego
Sylabus modułu: wykład monograficzny II (02-FK-S2-WM2)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ
2014/2015
letni
Stacjonarne magisterskie uzupełniające (rok I i II)
Ocena z pracy semestralnej.

2 pkt. ECTC

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

kod
02-FK-S2-WM2-fs-1
dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ
wykład łączony dla studentów I i II roku
Wykład monograficzny ma zaznajomić słuchaczy ze współczesnymi szkołami
rozumienia takich pojęć, jak hermeneutyka literacka, interpretacja, rozumienie
i tradycja. Wykład obejmuje zarówno historię tych pojęć, jak i ich rozwój. Myśl
nowożytna zmierzała do pogodzenia dwóch rzeczy: wyjaśniania i rozumienia.
Rozumienie nie jest historycznym wyjaśnianiem przyczynowym, ale przenosi nas w
obce i dalekie doświadczenie życia (np. tekstów antycznych). Jak mówi H.-G.
Gadamer: „Tradycja, w której żyjemy [...] nie ogranicza się do tzw. tradycji
kulturowej, złożonej z tekstów i pomników, przekazujących nam na nowo pewien
językowo zredagowany i historycznie udokumentowany sens. To raczej sam
komunikatywnie doświadczany świat jest nam stale przekazywany jako niekończące
się nigdy zadanie”. (Philosophie und Hermeneutik, 1977). Tradycja jest rodzajem
przekładu, dlatego przenosi znaczenia dawnych epok. Rozumienie tradycji jest
podobne do rozumienia języka. Tradycja, nawet ta najtrwalsza, nie trwa sama z siebie
jakimiś „siłami natury”, przez bezwładność tego, co kiedyś zaistniało. Musi być ciągle,
jak mówi Gadamer, rozumiana, rozwijana, potwierdzana. Ta praca tradycji,
rozumienia i przekłady szczególnie ważna jest dla kogoś zajmującego się dawnymi
tekstami kultury.
Wykład
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Student jest zobowiązany napisać pracę semestralną w formie eseju, który będzie
interpretacją wybranego dzieła literackiego.
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Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Terminy i sale zgodnie
z harmonogramem zajęć.
1. A. Szahaj: O interpretacji. Kraków 2014.
2. A. Faltyn: Hermeneutyka w polskich badaniach literackich. Warszawa 2014.
3. C. Woźniak: Martina Heideggera myślenie sztuki. Kraków 2014 (Wydanie
trzecie)
4. H.-G. Gadamer: Poetica. Wybrane eseje. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa
2001.
1. F. Stiepun: Życie a twórczość. Przeł. W. Sawicki. Warszawa 1999.
2. C. Wodziński: Heidegger i problem zła. Warszawa 1994.
3. K. Michalski: Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego.
Kraków 2007.
4. D. Rogóż: Anty-Odyseja. Antropologia Emmanuela Lévinasa. Kraków 2012.
5. Elżbieta Paczkowska-Łagowska: Człowiek w myśleniu historycznym Wilhelma
Diltheya. W tejże: O historyczności człowieka. Studia filozoficzne. Gdańsk
2012, s. 51-74.
www.kfk.us.edu.pl

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FK-S2-WM2-w-1
Pisemna praca semestralna
kod(-y) zajęć
02-FK-S2-WM2-fs-1
osoba(-y)
dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wykład łączony dla studentów I i II roku
wymagania
Praca powinna być próbą interpretacji dowolnie wybranego antycznego. Objętość
merytoryczne
pracy: około 8 stron znormalizowanych (12 punkowa czcionka 1,5 odstępu).
Powinna zawierać przypisy.
kryteria oceny
Oceniana będzie oryginalność, odkrywczość interpretacji, a więc twórcza praca z
tekstem wybranego autora. Próba przekładu dawnych pojęć i dawnego życia na
język i realia współczesnego myślenia.
przebieg procesu
Złożenie pracy w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych. Najlepsze prace
weryfikacji
zostanę przedstawione całej grupie.
informacje
dodatkowe

