KRYTYKA LITERACKA, STUDIA MAGISTERSKIE (SUM)

Dwuletnie studia w ramach specjalności krytyka literacka skierowane są do osób, które
chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć
umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym Ŝyciu literackim.

W ramach przedmiotów obowiązkowych przedstawione zostaną istotne zjawiska i
najwaŜniejsze osobowości polskiej krytyki literackiej (wykład Historia krytyki literackiej w
Polsce), a takŜe róŜnorodne ujęcia kategorii krytyki (wykład Nurty i strategie krytyczne XX i
XXI wieku). Znakomitą okazję do pogłębienia wiadomości na temat literatury współczesnej
stanowią: kurs Najnowszej polskiej literatury współczesnej (wykład i ćwiczenia) oraz
konwersatorium Współczesna literatura światowa.
WaŜne miejsce w programie studiów zajmuje równieŜ kształcenie praktycznych
umiejętności analizy dyskursu krytycznego (ćwiczenia), a przede wszystkim umiejętności
uprawiania róŜnorodnych gatunków wypowiedzi krytycznoliterackiej (Warsztaty krytyczne
oraz część ćwiczeń Współczesne Ŝycie literackie, poświęcona projektowaniu numeru
czasopisma literackiego).
Przedmioty opcjonalne wprowadzają w podstawowe problemy krytyki filmowej,
teatralnej, muzycznej i plastycznej oraz zagadnienia związane z nowymi mediami i nowymi
sposobami funkcjonowania literatury.
WaŜnym elementem kształcenia jest teŜ moŜliwość uczestniczenia studentów w pracy
redaktorskiej (dwumiesięcznika „Dekada Literacka” oraz innych krakowskich czasopism
literackich). W ramach specjalności będą się równieŜ odbywać spotkania warsztatowe z
poszczególnymi krytykami, a takŜe dyskusje poświęcone najwaŜniejszym ksiąŜkom
krytycznym wydanym po 1989 r. Cykl takich dyskusji został juŜ zainaugurowany spotkaniem
z udziałem Krzysztofa Uniłowskiego, Igora Stokfiszewskiego i Joanny Orskiej, które
poświęcone było projektom krytycznym zawartym w najnowszych ksiąŜkach tych krytyków
(marzec 2010), oraz dyskusją wokół Świata nie scalonego Kacpra Bartczaka, z udziałem jej
autora oraz Jerzego Jarniewicza (maj 2010).
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Absolwenci studiów o specjalności krytyka literacka uzyskują kwalifikacje do
samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów i podejmowania inicjatyw
kulturalnych. Mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach
kulturalnych.
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KRYTYKA LITERACKA, PROGRAM STUDIÓW
ROK I
Seminarium magisterskie
Teoria kultury
Historia krytyki literackiej w Polsce
Najnowsza polska literatura współczesna
Warsztaty krytyczne

wykł.
30
30
30

Współczesne Ŝycie literackie

SEMESTR 1
ECTS ćwicz. ECTS
10
30
4
4
3
1
30
2
30
30

wykł.

30

30

2
30
3
30
3
30
3
30
90
240
60
Liczba godzin: 150 godzin wykładów + 420 godzin ćwiczeń = 570 godzin

Seminarium magisterskie
Nurty i strategie krytyczne XX i XXI
wieku
Współczesna literatura światowa
Analiza dyskursu krytycznego
Sztuka interpretacji: teoria i metodologia
Opcja lit.
Opcja
Opcja
Kurs w języku obcym

wykł.
30

SEMESTR 3
ECTS ćwicz. ECTS
20
30
3
30
30
30
30
30
30

4
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Retoryka mediów
Nurty i strategie krytyczne XX i XXI
wieku
Język obcy
Opcja lit.
Opcja
Opcja

ROK II

SEMESTR 2
ECTS ćwicz. ECTS
10
30

wykł.

3
2
2
3
3
3

30
45
210
15
Liczba godzin: 60 godzin wykładów + 270 godzin ćwiczeń = 330 godzin
Łącznie (I i II rok studiów): 900 godzin

30

2

30

3

30

30
30

ocenę
zal. na
ocenę
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2

zal.
zal.

2
3

2
3

2
2
1
1
6 egz.

4
6
3
3
66

3

180

SEMESTR 4
ECTS ćwicz. ECTS
17
30

30

60

EGZ PO PKT.
SEM.
ECTS
20
zal.
4
zal.
8
2
4
1
zal. na
4

3

EGZ PO PKT.
SEM.
ECTS
37
zal.
3
3
zal.
zal.
zal.
4
3
3
3 lub 4
5 egz.

OPCJE:
Na I roku (do zrealizowania 120 godzin, w tym jedna z „wybranych zagadnień krytyki”):
1. Wybrane zagadnienia krytyki teatralnej (30 godzin)
2. Wybrane zagadnienia krytyki muzycznej (30 godzin)
3. Polityka i literatura: wyzwania dla krytyki (60 godzin)
4. Literatura popularna (nurty, tendencje, sposoby opisu) (60 godzin)
Na II roku (do zrealizowania 120 godzin, w tym jedna z „wybranych zagadnień krytyki”):
1. Wybrane zagadnienia krytyki filmowej (30 godzin)
2. Wybrane zagadnienia krytyki plastycznej (30 godzin)
3. Pogranicze literatury: nowe media, off (60 godzin)
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3
2
2
6
3
3
3
62

PROGRAM ZAJĘĆ 2010/2011

Przedmioty obowiązkowe:

Seminarium magisterskie, 120 godz., I i II rok SUM:

Pisarze dwudziestolecia międzywojennego jako krytycy literaccy
Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

W poszukiwaniu toŜsamości. Literatura i krytyka literacka w Polsce po 1989 roku
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Biedrzycki
Tematem seminarium będzie kwestia toŜsamości w literaturze i krytyce literackiej w Polsce
po 1989 roku. Będzie ona rozwaŜana w dwóch aspektach.
1.

Z jednej strony – toŜsamości samej literatury. Jak literatura jest postrzegana i
traktowana w wolnym społeczeństwie polskim? Jakie przypisuje się jej funkcje?
Gdzie zarysowuje się jej granice? Na ile jest ona czystą grą estetyczną, na ile
włącza się w szeroko pojmowaną politykę? W jakim stopniu przekracza swoją
literackość, a w jakim anektuje inne dyskursy?

2.

Z drugiej strony – róŜnych toŜsamości odczuwanych i przeŜywanych przez
człowieka związanego ze współczesną kulturą polską. ToŜsamości pojedynczej
osoby, z jej wyjątkowością i niepowtarzalnością. ToŜsamości kobiety lub
męŜczyzny (w tym róŜnych toŜsamości seksualnych). ToŜsamości miejsca, „małej
ojczyzny”. ToŜsamości narodowej (nie tylko polskiej). Szerszej toŜsamości
kulturowej (Europa, cywilizacja zachodnia). ToŜsamości religijnej. ToŜsamości
pisarza. Innych toŜsamości określających człowieka.

Przedmiotem refleksji będą wybrane dzieła literackie (moŜliwie aktualne, ukazujące się na
bieŜąco), a takŜe dyskursy krytyczne związane z tematyką seminarium.
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Historia krytyki literackiej w Polsce
Prowadzący: prof. UJ, dr hab. Maciej Urbanowski
wykład, 60 godz., I rok SUM
Wykład będzie poświęcony dziejom krytyki literackiej w Polsce od początku XIX wieku do
początków XXI stulecia. W jego trakcie omówione zostaną najwaŜniejsze tendencje, zjawiska
i osobowości w polskiej krytyce literackiej, w tym sposoby rozumienia zadań krytyki,
kluczowe tematy oraz dyskusje krytyczne, dominujące style oraz gatunki krytyczne,
najwaŜniejsze ksiąŜki. Szczególna uwaga poświęcona zostanie takim krytykom jak Maurycy
Mochnacki, Stanisław Witkiewicz, Stanisław Tarnowski, Stanisław Brzozowski, Karol
Irzykowski, Zenon Przesmycki, Kazimierz Wyka, Jan Błoński, Tomasz Burek.

Najnowsza polska literatura współczesna
Prowadzący: dr Dorota Kozicka
wykład, 30 godz., I rok SUM
Wykład prezentujący najnowsze i najwaŜniejsze tendencje w literaturze polskiej, w tym
zwłaszcza twórczość pisarzy debiutujących po roku 1989. Istotną perspektywą takiego ujęcia
jest równieŜ charakterystyka Ŝycia literackiego ostatniego dwudziestolecia, omówienie
nowych, rynkowych warunków funkcjonowania literatury i całej kultury, a takŜe istotnych
dyskusji krytycznych, sporów, trybów lektury najgłośniejszych utworów tego okresu.

Najnowsza polska literatura współczesna
Prowadzący: dr Jarosław Fazan; dr Artur Grabowski
ćwiczenia, 30 godz., I rok SUM
Ćwiczenia do wykładu, poświęcone wnikliwej lekturze wybranych tekstów z literatury
najnowszej.

Warsztaty krytyczne
Prowadzący: dr Dorota Kozicka; mgr Iga Noszczyk
ćwiczenia, 60 godz., I rok SUM
Zajęcia warsztatowe słuŜą przede wszystkim zdobywaniu umiejętności opisu i oceny tekstu
krytycznego oraz umiejętności pisania i redagowania tekstów krytycznych: noty krytycznej,
recenzji, polemiki, pamfletu, szkicu. W związku z tym zdobywana na zajęciach wiedza na
temat dyskursu krytycznego, funkcji krytyki literackich i podstawowych cech poszczególnych
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gatunków krytycznych oraz aktywne śledzenie aktualnego Ŝycia literackiego wspomagać
mają praktyczną naukę samodzielnego tworzenia tekstów krytycznych.

Współczesne Ŝycie literackie
Prowadzący: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski; mgr Paulina Małochleb
konwersatorium, 60 godz., I rok SUM
W ramach tych zajęć najistotniejsze będzie połączenie refleksji teoretycznej z jej
praktycznymi rozwinięciami. W semestrze zimowym zaprezentowane zostaną teoretyczne
narzędzia badania współczesnego Ŝycia literackiego (od Reader-Response Criticism po ujęcia
konstruktywistyczne). Temu zadaniu towarzyszył będzie namysł nad najnowszymi sposobami
opisu dzieła literackiego jako elementu dyskursu publicznego (por. choćby L. Rainey,
Institutions of Modernism, New Heaven 1998). WaŜnym elementem konwersatorium będzie
takŜe przegląd współczesnych czasopism kulturalnych, wydawnictw, portali literackich oraz
sporów krytycznoliterackich po roku 1989 i zmieniających się ośrodków kształtowania
dynamiki Ŝycia literackiego (grupa literacka, pokolenie, formacja a zjawiska literatury
środowiskowej, kumpelskiej, e-wspólnoty). Semestr letni w duŜej mierze wypełnią warsztaty
grupowe poświęcone zasadom tworzenia numeru czasopisma literackiego (projekt – redakcja
i korekta tekstów – proces wydawania).

Retoryka mediów
Prowadzący: dr Aneta Załazińska
ćwiczenia, 30 godz., I rok SUM, II semestr
Media nie funkcjonują bez języka. Specyficzne środki, techniki i strategie językowe, a takŜe
pozajęzykowe (niewerbalne) pełnią określone funkcje w przekazie medialnym. Wykształcenie
umiejętności dostrzegania struktury procesów komunikacyjnych, które pośrednio i
bezpośrednio wpływają na kreowanie wizji świata w mediach, pozwala na świadome i
krytyczne uczestniczenie w tej przestrzeni. Retoryka mediów to zajęcia, które łączą wiedzę z
zakresu współczesnego językoznawstwa i teorii komunikacji. Dają narzędzia i pokazują, jak
się nimi posługiwać w procesie interpretacji wszechobecnego przekazu medialnego.
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Nurty i strategie krytyczne w XX i XXI wieku
Prowadzący: dr Jakub Momro
wykład, 60 godz., I (II semestr) i II (I semestr) rok SUM
Wykład poświęcony będzie głównym ujęciom kategorii krytyki w XX-wiecznej i najnowszej
humanistyce i naukach społecznych. Prześledzimy losy pojęcia „krytyka”, m.in. w ujęciu
Szkoły Frankfurckiej (Adorno, Benjamin, Habermas, Sloterdijk), w psychoanalizie (Freud,
Lacan, Žižek), postrukturalizmie, ponowoczesności, „późnej nowoczesności” (Lyotard,
Bauman, Giddens, Beck), dekonstrukcji (Derrida, Nancy), feminizmie i najnowszych teoriach
społecznych i politycznych. Osobno będziemy przyglądać się autorskim projektom,
strategiom i koncepcjom najwybitniejszych

krytyków światowych, w tym

m.in.

Starobinskiego, Pouleta, H. Blooma, Barthesa, Blanchota. Wszystkie zagadnienia będą
dyskutowane na konkretnych tekstach.

Współczesna literatura światowa
Prowadzący: dr Jarosław Fazan
konwersatorium, 30 godz., II rok SUM, I semestr
Bliska być moŜe komuś teza o wyŜszości literatury polskiej nad innymi literaturami wydaje
się butną prowokacją radykalnej lokalności… jeśli jednak ktoś jej nie podziela – ten kurs
moŜe być dla niego propozycją rozszerzenia polskiego horyzontu.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi tendencjami, problemami i
dziełami literatury światowej ostatnich dekad. WaŜne wydaje się w dobie globalizacji
postawienie pytania: czy istnieje „literatura świata”, na wzór „muzyki świata”, czyli
wielojęzyczna i wielokulturowa twórczość, która nie tylko dociera (w oryginale lub w
przekładach) do odbiorców na róŜnych kontynentach, ale współtworzy wspólną przestrzeń
kultury i komunikacji; istotne jest równieŜ postawienie kwestii: literatury narodowe (etniczne)
a kosmopolityczna kultura późnej nowoczesności – na ile istnieją one symbiotycznie, a na ile
konkurencyjnie.
Wśród autorów znajdą się na pewno uznani starzy mistrzowie, klasycy współczesności
(J. Saramago, G. Grass, M. Kundera, J.M. Coetzee, C. McCarthy, D. Lessing, I. Kertész, A.
Oz, Ph. Roth, S. Heaney, J. Ashbery, H. M. Enzensberger), przez pisarzy nieco młodszych (E.
Jelinek, S. Rushdie, P. Auster, H. Murakami, I. McEwan, P. Handke, K. Ishiguro, M.
Houellebecq), aŜ do najmłodszych (J. Andruchowycz, J. Topol, Z. Shalev, W. Pielewin, Z.
Smith, J. Zeh).
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Analiza dyskursu krytycznego
Prowadzący: dr Andrzej Zawadzki
ćwiczenia, 30 godz., II rok SUM, I semestr
Ćwiczenia poświęcone szczegółowej analizie wybranych, reprezentatywnych dla róŜnych
nurtów tekstów krytycznych pod kątem ich konstrukcji, zaplecza ideowego, stosunku do
literatury i odbiorców literatury, retorycznego ukształtowania tekstu krytycznego.

Sztuka interpretacji: teoria i metodologia
Prowadzący: dr hab. Joanna Zach
ćwiczenia, 30 godz., II rok SUM, I semestr
Sztuka interpretacji, czyli sztuka twórczego rozumienia arcydzieł literatury w świetle
nowoczesnej świadomości badawczej. Jak pogodzić głęboko pojętą lojalność wobec autora i
tekstu z aktywną i otwartą na wyzwania współczesności postawą czytelnika? Kurs pomyślany
jest jako wprowadzenie do szeroko rozumianej hermeneutyki literackiej, a takŜe przegląd
najwaŜniejszych metod i strategii krytycznej lektury.
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Przedmioty fakultatywne:
Wybrane zagadnienia krytyki teatralnej
Prowadzący: dr Anna RóŜa Burzyńska
opcja, 30 godz., I rok SUM, I semestr
Dzieło teatralne jest szczególnie złoŜonym tekstem kulturowym, a jego lektura wymaga
wiedzy z zakresu wielu nauk – od literaturoznawstwa poprzez antropologię i historię sztuki,
muzyki, tańca aŜ po medioznawstwo. Pomyślany jako wprowadzenie do krytyki teatralnej
kurs prowadzony będzie dwutorowo: część wykładów poświęcona będzie analizie
poszczególnych znaków teatralnego alfabetu (tekst, aktor, choreografia, scenografia, muzyka,
media), część – sztuce ich odczytywania i interpretacji (od opisu przedstawienia poprzez
recenzje „gazetowe” i „specjalistyczne” po teatralną eseistykę i publicystykę). Materiałem, na
podstawie którego analizowane będą wszystkie zagadnienia, staną się spektakle z bieŜącego
repertuaru teatrów krakowskich oraz projekcje fragmentów nagrań.

Wybrane zagadnienia krytyki muzycznej
Prowadzący: mgr Jakub Puchalski
opcja, 30 godz., I rok SUM, I semestr
Do czego słuŜy krytyka muzyczna? Po co istnieją recenzje z koncertów? Co znaczy, Ŝe
koncert był dobry? Dlaczego był słaby? Dlaczego ma to znaczenie, dla kogo trzeba o tym
pisać i w jaki sposób robić tego nie moŜna?

Polityka i literatura: wyzwania dla krytyki
Prowadzący: dr Jarosław Fazan
opcja lit., 60 godz., I rok SUM
Zainteresowania krytyków i pisarzy wymuszają podjęcie refleksji nad politycznymi treściami
i aspektami nowoczesnej literatury i krytyki. Zajęcia mają inspirować do samodzielnego
wypracowania kryteriów oceny politycznej roli literatury i krytyki; prowokować do
wyrobienia krytycyzmu wobec ideologiczności i ideologizacji współczesnej kultury
literackiej. Trening analitycznej lektury tekstów ze styku polityka / literatura ma pomóc w
samodzielnym określeniu granic politycznej autonomii i słuŜebności literatury.
Kurs ma stanowić wprowadzenie do problematyki związków literatury i polityki w
epoce późnej nowoczesności, czyli w czasach konfrontacji neo-nacjonalizmów z liberalną
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globalizacją, która dokonuje się wraz z triumfem pop-kultury i powrotem ideologii; ze
szczególnym uwzględnieniem analizy literatury i krytyki politycznej, jako zjawiska
charakterystycznego dla demokracji pluralistycznej.
Analizie i dyskusji zostaną poddane zarówno dzieła literackie w kontekście
politycznej recepcji krytycznej, jak teŜ dyskursy krytyczne i teoretyczne, odnoszące się do
związków literatury i polityki.

Literatura popularna (nurty, tendencje, sposoby opisu)
Prowadzący: dr Anna Marchewka
opcja lit., 60 godz., I rok SUM
Zajęcia stawiają sobie za cel dookreślenie przestrzeni literatury popularnej, rozpoznawania
nurtów i tendencji występujących w jej obrębie oraz sposobów ich opisu, wskazanie
kontekstu historyczno i teoretycznoliterackiego, wskazanie zaleŜności między zjawiskami
obecnymi w literaturze popularnej a funkcjonowaniem rynku wydawniczego. Podejmują
równieŜ próbę wskazania potencjału tkwiącego w literaturze popularnej – niejednoznacznej,
świeŜej i wtórnej zarazem, kontynuującej tradycje i tworzące nowe.
Literatura popularna wydaje się juŜ nie tylko zbójecką, ale i – zbójnicką.
Barbarzyństwo i masowość literatury popularnej czytanej z uwaŜnością nabierają
rewolucyjnego charakteru.
Lista lektur z zakresu teorii (Arystoteles, Poetyka; Włodzimierz Propp, Morfologia bajki;
Roland Barthes, Wstęp do strukturalnej analizy opowiadań; Eleazar Mieletinski, Poetyka
mitu; Anna Martuszewska, Ta trzecia: problemy literatury popularnej) i historii literatury
(Słownik literatury popularnej, pod red. Tadeusza śabskiego; Witold Nawrocki, Michał
Waliński, Literatura popularna, folklor, język;

Parnas bis: słownik literatury polskiej

urodzonej po 1960 roku, pod red. Pawła Dunin-Wąsowicza i Krzysztofa Vargi; Janusz Dunin,
Papierowy bandyta – ksiąŜka kramarska i brukowa w Polsce; Jacek Kolbuszowski, Od
Pigalle

po

Kresy.

Krajobraz

literatury

popularnej)

będzie

wspierać

analizę

reprezentatywnych dla nurtów i tendencji tekstów literackich (lista zostanie podana na
początku zajęć).
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Wybrane zagadnienia krytyki filmowej
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Biedrzycki
opcja, 30 godz., II rok SUM, I semestr
Krytyk literacki moŜe być równieŜ kompetentnym krytykiem filmowym. Pod niektórymi
względami obszary zainteresowania obu są wspólne: gdy analizują fabułę, dokonują
interpretacji, badają ideologię dzieła etc. Krytyk literacki, który postanawia pisać o kinie,
powinien jednak posiadać równieŜ kompetencje specyficznie filmoznawcze. Proponowana
opcja pozwoli poznać, choćby w niezbędnym skrócie, podstawy języka filmu, a takŜe – co
jest szczególnie waŜne – umoŜliwi ćwiczenie niezbędnej w tym zawodzie analizy dzieła. To
umoŜliwi dokonywanie wielostronnego i profesjonalnego oceniania i odczytywania filmu.

Wybrane zagadnienia krytyki plastycznej
Prowadzący: dr Jarosław Fazan
opcja, 30 godz., II rok SUM, I semestr
Celem kursu jest pomoc w kształtowaniu indywidualnej, bliskiej sztuce najnowszej
subiektywnej, umiejętności „odczytywania” zjawisk współczesnej plastyki, takich jak np.
sztuka wideo, performens, instalacja, nowa grafika oraz design oraz łączenia refleksji nad
plastyką z dyskursami literatury naszych czasów; zajęcia obejmują teŜ analizę związków
najnowszej sztuki z twórczością plastyczną modernizmu. Zajęcia obejmują problematykę
sztuki najnowszej, jej odniesienia do Ŝycia społecznego, najnowszych prądów intelektualnych
i kulturowych, do takich zjawisk, jak dekonstrukcja, gender, kryzys, medialność, globalizacja,
komercjalizacja; związek sztuki z kryzysem estetyki, zarówno aksjologicznym, jak i
epistemologicznym; jednym z aspektów takiego ujęcia będzie analiza zderzenia sztuki
najnowszej z wielorako ujmowanymi elementami tradycji (pastisz, recycling, dekonstrukcja)
oraz zjawisko krytycyzmu wobec pop-kultury i konsumeryzmu; niezwykle istotnym
zagadnieniem jest relacja sztuk plastycznych i literatury; ich wzajemnego oddziaływania.
Wybrana literatura przedmiotu:
Art Now. Artist at the Rise of the New Millenium, Koeln 2005, 2007; H. Belting, Antropologia
obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007; E. Fischer-Lichte, Estetyka
performatywności, Kraków 2008; Postmodernizm: teksty polskich autorów, Kraków 2003; M.
A. Potocka, Estetyka kontra sztuka: kompromitacja załoŜeń estetycznych w konfrontacji ze
sztuką nowoczesną, Warszawa 2007; M. A. Potocka, To tylko sztuka, Warszawa 2008; A.
Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa 2005; R. Shusterman, O sztuce i Ŝyciu.
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Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, Wrocław 2007; A. śmijewski, DrŜące ciała.
Rozmowy z artystami, Warszawa 2008.

Pogranicze literatury: nowe media, off
Prowadzący: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
opcja lit., 60 godz., II rok SUM
Zajęcia poświęcone będą z jednej strony prezentacji zmieniających się sposobów
funkcjonowania dzieła literackiego (po tzw. rewolucji digitalnej), z drugiej zaś przeglądowi i
interpretacji najwaŜniejszych zjawisk tzw. literatury off-icjalnej i literatury cybernetycznej
(digitalnej).
Plan zajęć:
Wykład (15 godzin)
1. zagadnienie wstępne: centrum literackie a literacki marginesy po 1989 roku (od zaniku
centrali poprzez jej powrót aŜ po rozproszenie)
2. wprowadzenie w teorię retoryczności dyskursu – zasady tworzenia centrum (rys
historyczny)
3. zakres, podstawowe definicje terminów „nowe media”, „off”
Konwersatorium (45 godz.)
1. lektura podstawowych wystąpień, manifestów po 1989 r., które w zamierzeniu
miałyby destabilizować centrum (tu m.in.: alternatywa „bruLionu”, postmodernizm
„Fa-artu”, krytyka anamorficzna „Literacji” czy Manifest Poezji Cybernetycznej)
2. analiza i interpretacja zmieniającej się struktury tekstu literackiego wobec wyzwań
stawianych przez nowe media – na wybranych przykładach (od zapoŜyczeń
inkrustacyjnych po hiperteksty i zjawisko literatury digitalnej)
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Pracownicy Katedry Krytyki Współczesnej:

prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

krytyk i historyk literatury; wybitny znawca twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona
Schulza i Stanisława Lema, a takŜe zagadnień współczesnej prozy. Wydał w ostatnich latach
m.in. ksiąŜki Prowincja centrum. Przypisy do Schulza (2005) oraz Natura i teatr. 16 tekstów o
Gombrowiczu (2007).

dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ – kierownik

historyk literatury, krytyk literacki, edytor; współzałoŜyciel i zastępca redaktora naczelnego
dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował w ostatnich latach m.in. ksiąŜki Dezerterzy i
Ŝołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991–2006 (2007, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego
2008), Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007).

dr hab. Krzysztof Biedrzycki
historyk literatury XX wieku, krytyk literacki i filmowy. Autor ostatnio wydanej ksiąŜki
krytycznoliterackiej Wariacje metafizyczne (2007) oraz historycznoliterackiej monografii
Poezja i pamięć: o trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama
Zagajewskiego (2008), współredaktor m.in. ksiąŜki śagary. Środowisko kulturowe grupy
literackiej (2009).
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dr hab. Joanna Zach-Rońda

historyk literatury, autorka m.in. ksiąŜki Miłosz i poetyka wyznania (2002).

dr Jarosław Fazan

historyk i krytyk literacki, autor ksiąŜki „Ale ja nie Bóg”. Kontemplacja i teatr w dziele
Mirona Białoszewskiego (1998), współredaktor m.in. ksiąŜki śagary. Środowisko kulturowe
grupy literackiej (2009).

dr Dorota Kozicka

historyczka i krytyczka literacka, autorka ksiąŜki Wędrowcy światów prawdziwych:
dwudziestowieczne relacje z podróŜy (2003), współredaktorka Dyskursów krytycznych u
progu XXI wieku (2007).

dr Tomasz Cieślak-Sokołowski

historyk i krytyk literacki, sekretarz redakcji „Dekady Literackiej”; autor ksiąŜki „Mój
wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004), współredaktor Dyskursów
krytycznych u progu XXI wieku (2007).
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