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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Od namiętności i szaleństwa po melancholię i śmierć. Literackie doświadczenia egzystencji w XIX i XX 
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 Polskiej 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr hab. Barbara Zwolińska, 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 
 

Student zdobywa wiedzę na temat literackich doświadczeń egzystencji, przedstawionych w wybranych 
dziełach literatury polskiej i powszechnej, począwszy od epoki romantyzmu po współczesność XX-wieczną. 
Zapoznaje się z literackimi obrazami takich doświadczeń, jak: namiętność (od miłości do nienawiści i zbrodni), 
szaleństwo, cierpienie, melancholia i śmierć, zwłaszcza śmierć samobójcza. Uzyskuje wiedzę dotyczącą 
kontynuacji i przewartościowań postaw oraz stylów zachowań, wrażliwości i emocjonalności prezentowanej na 
kartach literatury XIX-wiecznej w kreacji bohaterów ewoluujących pod wpływem zmieniających się 
doświadczeń historycznych i narodowych w następnym wieku. Literatura współczesna staje się polem 
intertekstualnych nawiązań do kreacji człowieka zbędnego, immoralnego, popadającego w obłęd, neurozę, 
niepogodzonego ze światem i wyklętego ze społeczności, obcego, innego, melancholika uwikłanego w 
doświadczenie przemijania i dylematy związane z trudnością określenia własnej tożsamości. 
 

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: 
• posiada wiedzę na temat 
egzystencjalnych doświadczeń 
bohatera literackiego XIX i XX 
wieku, literackiej ilustracji motywu 
szaleństwa, samobójstwa, 
melancholii, nudy (K_W02); 
• rozpoznaje i wie, jak nazwać 
różne typy bohaterów, 
począwszy od romantycznego 
dziecięcia wieku, człowieka 
zbędnego, po XX-wiecznego 
immoralistę i melancholika 
(K_W02); 
• posiada znajomość 
problematyki wybranych dzieł 
literackich XX wieku, które 
nawiązują do toposów i motywów 
utworów XIX-wiecznych, 
traktujących o doświadczeniach 
inności, wyalienowania, 
niepogodzenia ze światem 
(K_W02); 
• zna i rozumie symbolikę i 
metaforyczność literackich 
przedstawień zawikłań ludzkiej 
tożsamości (K_W02); 
• zna i rozumie zależności między 
literaturą XIX i XX wieku: 
rozpoznaje procesy kontynuacji, 
intertekstualne nawiązania i 
przewartościowania (K_W02). 

kolokwium zaliczeniowe 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 

Student: 
• potrafi wyszukiwać, analizować, 
oceniać i selekcjonować 

kolokwium zaliczeniowe 
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lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

informacje z wykorzystaniem 
źródeł mówionych i pisanych oraz 
formułować na ich podstawie 
krytyczne sądy (K_U03); 
• posiada pogłębione 
umiejętności badawcze, 
obejmujące analizę utworów 
literackich, syntezę różnych idei i 
poglądów (K_U03); 
• potrafi odczytać oraz 
interpretować literackie 
przedstawienia problematyki 
poruszanej na wykładzie 
(K_U03). 

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

Student: 
• ma świadomość wagi 
dziedzictwa kulturowego i jego 
wpływu na komunikację 
międzykulturową; lepiej rozumie 
kulturę, szczególnie literaturę 
wieku XIX i XX (K_K05); 
• docenia wpływ literatury na 
kształt współczesnej kultury 
(K_K05); 
• rozumie potrzebę nieustannego 
rozwijania kwalifikacji 
literaturoznawczych i 
historycznoliterackich, 
wzbogacając swoją wiedzę o 
problematykę egzystencjalną 
(K_K01); 
• rozumie potrzebę 
uczestniczenia w życiu 
kulturalnym i zachęcania innych 
do kontaktów z kulturą, w tym 
literaturą XIX i XX wieku (K_K05). 

kolokwium zaliczeniowe 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Literackie kreacje emocjonalności: od romantycznej historii łez, miłości i doświadczenia straty po gest 
odwrócenia się od świata. 
2. Literackie portrety szaleńców: od romantycznego szaleństwa (typu hamletycznego i donkiszotowskiego) po 
obłęd XX wieku: przyczyny i przejawy szaleństwa, twórczość jako źródło szaleństwa, szaleństwo i śmierć. 
3. XIX- i XX-wieczne zachowania suicydalne, powody samobójstwa, literacki portret samobójcy, teatralność 
zachowań i gestów, maski i przebrania, cielesność doświadczenia śmierci. 
4. Egzystencjalne uwikłanie bohatera w czas i przestrzeń jako źródło melancholii. Literackie przedstawienia 
doświadczeń melancholii, próby określenia tożsamości melancholika, przemijanie i mechanizmy jego 
oswajania. 
5. Eros i Tanatos w literaturze XIX i XX wieku – porównanie wybranych pozycji z literatury polskiej i obcej. 
 

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% 

kolokwium zaliczeniowe 100% 80% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

Literatura wykorzystywana podczas zajęć: 
Babbitt I., Melancholia w romantyzmie, tłum. A. Grzybowska, “Ogród” nr 
3-4/11-12/1992. 
Bałus W., Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle 
sztuki, Kraków 1996. 
Béguin A., Dusza romantyczna i marzenie senne, przeł. T. Stróżyński, 
Gdańsk 2011. 
Bieńczyk M., Estetyka melancholii, w: Trzynaście arcydzieł 
romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996. 
Bieńczyk M., Melancholia: o tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 
1985. 
Bieńczyk M., Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002. 
Cioran E., Na szczytach rozpaczy, przeł. i wstęp I. Kania, Kraków 1992. 
Foucault M., Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 
1999. 
Freud S., Żałoba i melancholia, w: Pospiszyl K., Zygmund Freud. 
Człowiek i dzieło, Wrocław 1991. 
Givone S., Intelektualista - Melancholik, w: Człowiek romantyzmu, pod 
red. F. Fureta, przeł. J. Łukaszewicz i J. Ugniewska, Warszawa 2001. 
Guardini R., O sensie melancholii, przeł. B. Grunwald-Hajdasz, red. J. 
Czapczyk, Poznań 2009. 
Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i egzystencja. Fragmenty 
niedokończonego dzieła, Gdańsk 2001. 
Kowalczykowa A., Ciemne drogi szaleństwa, Kraków 1978. 
Kowalczykowa A., Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977. 
Kowalczykowa A., Samobójcy romantyczni, „Ruch Literacki” 1983, z. 6. 
Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. 
Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007. 
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Kuczyńska A., Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka, 
Warszawa 1999. 
Leder A., Melancholie i rytuały, „Res Publica Nowa” 1993, nr 6. 
Nuda w kulturze, red. P. Czapliński, Poznań 1999. 
Przybylski R., Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938, 
Warszawa 1970. 
Stefanowska Z., Próba zdrowego rozumu, Warszawa 1976. 
Śniedziewski P., Melancholijne spojrzenie, red. nauk. R. Nycz, Kraków 
2011. 
Tomkowski J., Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy, Warszawa 2009. 
Zjawisko szaleństwa w kulturze, pod red. M. Kasprowicz, S. Drelicha i M. 
Kopycińskiego, Toruń 2010. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Bieńczyk M., „Książka twarzy”, Warszawa 2012. 
Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 1996 (fragment: 
Melancholia, nostalgia – co to jest?). 
Kudelska D., Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka 
Malczewskiego, Lublin 2008. 
Kudelska D., Malczewski: obrazy i słowa, Warszawa 2012. 
Maciejewski M., Śmierci czarne w piersiach blizny, „Pamiętnik Literacki” 
1980, z. 4. 
Mazur A., Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości 
E. Orzeszkowej, Opole 2010. 
Mitarski J., Z dziejów melancholii, wstęp do: Kępiński A., Melancholia, 
Warszawa 1974. 
Paczoska E., Nad Niemnem – melancholia i magia, w: Lektury 
polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu, red. G. Matuszek, 
Kraków 2001. 
Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. K. 
Żaboklicki, Gdańsk 2010. 
Przybylski R., Świat jako machina piekielna, w: Studia z teorii i historii 
poezji, seria 2, pod red. M. Głowińskiego, Wrocław 1970. 
Siwiec M., Marionetki, maski i sny. Wokół romantycznej nicości, „Ruch 
Literacki” 6/2013. 
Siwiec M., Melancholia i bunt. O dwuznacznym stosunku romantyków do 
tradycji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. 
Korytowskiej i M. Sokalskiej, Kraków 2010. 
Skiba D., Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy 
na wyspach fantazmatów, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace 
Literackie LII, Wrocław 2012. 
Sławek T., Saturniczny pątnik. Robert Burton i jego „Anatomia 
melancholii”, „Literatura na Świecie” 1995, nr 3. 
Sontag S., Pod znakiem Saturna, przeł. D. Żukowski, Kraków 2014. 
Starobinsky J., Atrament melancholii, przeł. K. Belaid, Gdańsk 2017. 
Sumienie, wina, melancholia, pod red. P. Dybla, Warszawa 1999. 
Tischner J., Chochoł sarmackiej melancholii, w: tegoż, Świat ludzkiej 
nadziei, Kraków 1992. 
Werner M., O czasoprzestrzeni melancholicznej, w: Przestrzeń i 
literatura, pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 
1978. 
Wnuk A., Język – utracony obiekt melancholii, w: W kręgu melancholii, 
pod red. A. Małczyńskiej I B. Małczyńskiego, Opole 2010. 
Zalewski M., Nostalgia, siostra melancholii, „Res Publica Nowa” 1994, nr 
6. 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


