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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Pamięć i przekład w humanistyce XX-XXI wieku 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 

przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia 
Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 
Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 
Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratorium Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem wykładu jest pokazanie złożoności i uniwersalności kategorii "pamięci" (pojęcia psychologicznego) i 
"przekładu" (pojęcia filologicznego) w naukach humanistycznych, społecznych oraz w naukach o sztuce. 
Wykład ma uświadomić słuchaczom, że pojęcia te można i należy rozumieć nie tylko dosłownie (pamięć 
indywidualna jako funkcja i zdolność ludzkiego mózgu, przekład - jako oddanie tekstu w innym języku 
etnicznym), ale także jako metafory kulturowe. Pamięć rozumiana metaforycznie obejmuje nie tylko pamięć 
indywidualną, ale także formy zbiorowego zapamiętywania, wspominania i upamiętniania: pamięć kulturową i 
społeczną. Przekład zaś - w sensie przenośnym  – to także rozmaite formy komunikacji międzyludzkiej, próby 
przekazania własnego doświadczenia innym ludziom (np. za pośrednictwem sztuki), transfer z jednego kręgu 
kulturowego do innego, międzypokoleniowy przekaz tekstów i form artystycznych – czyli: „przekład pamięci", 
oznaczający konfrontację z językową i kulturową innością, z osobistą lub zbiorową traumą, fantomami, 
historycznym tabu. Również tłumaczenie tekstów artystycznych z jednego języka na drugi to kształtowanie 
pamięci kulturowej, „oswajanie” czytelników docelowych z odmiennością obcej literatury. Wykład ma 
uzmysłowić słuchaczom,  że tak rozumiane, "pamięć" i "przekład" mogą stanowić zarówno ważny i nośny 
temat (przedmiot), jak i przydatne narzędzie interpretacji tekstów kultury. Metodologiczny i interpretacyjny 
potencjał tych pojęć, zestawionych w rozmaitych konfiguracjach, zostanie pokazany na przykładzie wybranych 
tekstów literackich XX i XXI w. (literatura polska oraz powszechna w polskich przekładach) oraz 
różnomedialnych tekstów kultury (malarstwo, film, komiks i inne utwory wizualno-werbalne). Poszczególne 
studia przypadków mają uwrażliwić studentów na wielość i różnorodność artystycznych świadectw pamięci 
indywidualnej i zbiorowej jako wyniku "działań przekładowych". Interpretacje tekstów kultury pod kątem 
"pamięci" i "przekładu" mają umożliwić spojrzenie na humanistykę "z lotu ptaka" i dostrzeżenie 
interdyscyplinarnych związków między filologią, historią, psychologią, socjologią, kulturoznawstwem i naukami 
o sztuce. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student: 
- analizuje specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną 
filologii oraz rozumie jej 
znaczenie wśród nauk 
humanistycznych i w procesie 
kształtowania kultury (K_W01); 
- zna i rozumie podstawową 
terminologię językoznawczą, 
literaturoznawczą i 
kulturoznawczą dotyczącą 
pamięci i przekładu (K_W03, 
K_W05); 
- ma wiedzę o powiązaniach 
filologii z innymi naukami 
(humanistycznymi i społecznymi 
oraz z naukami o sztuce), jakie 
można prześledzić na przykładzie 
interdyscyplinarnych konceptów 
"pamięci" i "przekładu"; ma 
podstawową wiedzę o 
uczestnikach działalności 
kulturalnej jako "przekładzie 
pamięci" (K_W08); 

praca zaliczeniowa - K_W01; 
K_W03; K_W05; K_W08; K_W11 
dyskusja problemowa w trakcie 
wykładu - K_W03; K_W05 
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- zna i rozumie główne metody 
analizy i interpretacji tekstów 
kultury (K_W11). 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student: 
- wyszukuje, analizuje, ocenia, 
selekcjonuje i użytkuje informacje 
z różnych źródeł pisanych i 
mówionych, potrafi je 
odpowiednio udokumentować, 
stworzyć adekwatną strukturę 
wniosków (K_U01); 
- zna i potrafi korzystać z metod i 
narzędzi badawczych 
literaturoznawstwa, dostrzegając 
przy tym i uwzględniając analogie 
i powiązania dyskursów 
kulturoznawczych 
zogniskowanych wokół pojęć 
pamięci i przekładu (K_U02); 
- potrafi dokonać interpretacji 
tekstów kultury z zastosowaniem 
typowych metod filologicznych, 
skupiając się na kategoriach 
interpretacyjnych pamięci i 
przekładu (K_U09); 
- ma umiejętność 
merytorycznego uzasadniania 
formułowanych tez w odniesieniu 
do danego tekstu kultury 
(interpretacja, analiza, wnioski), 
potrafi krytycznie wykorzystać 
poglądy innych autorów, 
formułować wnioski oraz 
komunikować je zróżnicowanym 
kręgom adresatów (K_U10). 

praca zaliczeniowa K_U01; 
K_U02; K_U09; K_U10 
dyskusja problemowa w trakcie 
wykładu - K_U02; K_U09; K_U10 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student: 
- ma świadomość swojej wiedzy i 
umiejętności, podchodzi 
krytycznie do odbieranych i 
pozyskiwanych treści (K_K01); 
- identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu tłumacza 
jako współtwórcy i przekaziciela 
pamięci kulturowej, rozumie 
problematykę etyczną związaną z 
tak rozumianą działalnością 
translatorską (K_K04). 

dyskusja problemowa w trakcie 
wykładu - K_K01; K_K04 

 

Treści przedmiotu 
 

Pamięć jako przedmiot badań psychologii - przekład jako przedmiot badań lingwistyki i literaturoznawstwa; 
metafory pamięci i przekładu w refleksji przednaukowej - zbieżności i analogie. Pamięć w ujęciu 
metaforycznym - socjologicznym i kulturoznawczym: pamięć  społeczna (M. Halbwachs, H. Welzer), zbiorowa, 
kulturowa, komunikacyjna (J. i A. Assmannowie, P. Nora - miejsca pamięci); pamięć w historii sztuki (A. 
Warburg); literaturoznawcze inspiracje psychoanalizy (S. Freud, C.G. Jung); pamięć kulturowa i pokrewne 
kategorie literaturoznawcze (obraz świata, intertekstualność jako pamięć tekstu, fikcyjne pole odniesienia); 
trauma, krypta, archiwum, abiekt, fantom, postmemory jako kategorie kulturoznawcze. Przekład interlingwalny, 
intralingwalny i intersemiotyczny (R. Jakobson); przekład jako transfer interkulturowy, przekład w znaczeniu 
metaforycznym: "przekład kulturowy", "kultura jako przekład". Literackie i artystyczne obrazy pamięci i 
przekładu oraz interpretacje wybranych utworów (literackich, plastycznych i multimedialnych) przy 
zastosowaniu ww. kategorii (przykłady analizowanych autorów: E.T.A. Hoffmann, M. Proust, F. Kafka, B. 
Schulz, K. Brandys, W.G. Sebald, J.S. Foer, intermedialne interpretacje ich utworów w postaci ekranizacji, 
komiksu, spektaklu teatralnego, grafiki itp.). 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

czynny udział w zajęciach 80% 20% 

pisemna praca zaliczeniowa 100% 80% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Foer J.S., Wszystko jest iluminacją. Przełożył Michał Kłobukowski. 
Warszawa: WAB 2008. 
Foer J.S.,  Tree of Codes. London: Visual Editions 2010 ["książka-
wycinanka"]. 
Grass G., Idąc rakiem. Przełożył Sławomir Błaut. Gdańsk: Polnord 2002. 
Jüdt D., Heimsuchung und andere Erzählungen von Bruno Schulz, 
Stuttgart: Ehapa 1995 [komiks]. 
Lutes J., Berlin. Miasto światła. Tłum. Wojciech Góralczyk. Warszawa: 
Kultura gniewu 2018 [komiks]. 
Schreiber L. (reż.), Wszystko jest iluminacją, 2005 [ekranizacja powieści 
J.S. Foera]. 
Schulz B., Opowiadania, wybór esejów i listów. Wrocław etc.: Ossolineum 
1989. 
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Sebald W.G., Austerlitz. Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: 
WAB 2009. 
Sebald W.G., Wyjechali. Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: 
WAB 2005. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Agamben G., Aby Warburg i ›nauka bezimienna‹, przeł. Krzysztof 
Rutkowski. W: Konteksty. Polska sztuka ludowa 2007, nr 3-4, 277-286. 
Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-
Wolska, Warszawa: WUW 2013. 
Assmann J., Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, w: M. Saryusz-
Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa 
niemiecka, Kraków: Universitas 2009, s. 59–99. 
Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i 
komparatystyki, Poznań: Wydawnictwo UAM 2009. 
Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, Warszawa: 
WUW 2018. 
Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2008. 
Heydel M., Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty 
Drugie” 6/2009, s. 21–33. 
Lukas K., Translatio i memoria. Język W.G. Sebalda jako medium 
pamięci w przekładach Małgorzaty Łukasiewicz, w: Przemysław 
Czapliński, Katarzyna Kończal (red.): Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O 
twórczości W.G. Sebalda. Warszawa: IBL PAN 2020, s. 193-221. 
Lukas K., Translacja i pamięć jako metafory kulturowe. Analogie, punkty 
styczne, interakcje, w: Przekładaniec nr 39/2019, s. 22–50. 
Lukas K., Postmigracyjna pamięć w autobiografii Nataschy Wodin Sie 
kam aus Mariupol (2017), w: Taborska, Katarzyna / Czabańska-Rosada, 
Małgorzata / Panasiuk, Igor (red.): Literatura zza granic Polski w XXI 
wieku. Diagnozy – prognozy – prowokacje. Wschód. Gorzów 
Wielkopolski: Wyd. Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża 2019, s. 
103-120. 
Lukas K., Problematyka pamięci w twórczości Brunona Schulza z 
perspektywy niemieckiej refleksji pamięcioznawczej, w: Schulz / Forum t. 
12 (2018), s. 72-83. 
Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna 
perspektywa niemiecka, Kraków: Universitas 2009. 
Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury 
pamięci. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar 2014. 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej: interpretacji wybranego utworu literackiego, plastycznego lub 
multimedialnego zaakceptowanego przez prowadzącego (film, komiks, dzieło malarskie, cykl ilustracji, 
spektakl teatralny itp.) z zastosowaniem kategorii pamięci i/lub przekładu. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


