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Табела 5.2 Спецификација предмета

60527 Поезија Џона Милтона
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 3

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Основни циљ је: (1) да студенти стекну детаљна знања о животу и поетском опусу Џона Милтона, највећим енглеским песником
после Шекспира; (2) да се даље развија способност студената за самостално аналитичко-синтетичко читање Милтонових
поетских дела у књижевно-историјском, друштвено-политичком, и биографском контексту, а посебно за детектовање ауторових
властитих  пројекција  и  властитих  анксиозности  о  свом  песничком  позиву,  и  за  праћење  трагова  Милтонове  књижевне
укорењености у традицији и његове борбе са њом. Упознавање са стилским, политичким, космолошким, еротским и родним
аспектима Изгубљеног раја, као највећег енглеског епа, те повезивање Милтоновог каснијег утицаја и  савременог статуса са
књижевним теоријама од ширег значаја за енглеску књижевност и књижевност уопште: о анксиозности утицаја, дисоцијацији
сензибилитета, књижевној традицији и западном канону.

Стицање детаљних знања о животу и песништву Џона Милтона, највећег енглеског песника после Шекспира. Оспособљеност
студената за тананија критичка читања у контексту,  посебно политичком и биографском: оспособљеност за детектовање
ауторових властитих пројекција и анксиозности о свом песничком позиву као једног од првих ауторских тестамената схватања
поезије као професије.  Оспособљеност студената за праћење текстуалних трагова Милтонове књижевне укорењености у
традицији и његове узалудне борбе са њом (Ода, Лисидас, Изгубљени рај, са посебним освртом на Милтонов омаж Спенсеру и
страх од Шекспира). Познавање стилских, политичких, космолошких, еротских и родних аспеката Изгубљеног раја.  Упознатост
студената са  повезаношћу Милтоновог каснијег утицаја и савременог статуса са књижевним теоријама од ширег значаја за
енглеску књижевност и књижевност уопште:  о анксиозности утицаја,  дисоцијацији сензибилитета,  књижевној  традицији и
западном канону.

Детаљније упознавање са биографским, друштвено-политичким и научним контекстима Милтонове поезије. Представљање
Милтонове ране поезије (Ода јутру Христовог рођења,  Лисидас, Комус) те указивање на, и праћење, у каснијој Милтоновој
поезији, 1) његове тенденције да у властити текст пројектује на само своју поетику, већ и своје страхове и надања у погледу
изградње и коначног исхода своје песничке каријере, те 2) његове укорењености у литерарној и митолошкој традицији и његове
борбе за раскорењавањем у односу на исте. Презентовање и дискутовање стилских, политичких, космолошких, еротских и
родних аспеката Изгубљеног раја. Повраћени рај и Самсон борац. Милтонов утицај, савремени статус и повезаност са теоријама
анксиозности утицаја и дисоцијације сензибилитета, каои са проблемима традиције и западног канона.

Вежбање читања и разумевања изабраних поетских одломака и дела Џона Милтона. Вежбање рецитовања одабраних стихова.
Вежбање усменог и писменог презентовања властитих аналитичких судова формираних на основу ширих знања стечених на
предавањима и из препоручене литературе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  и  вежбе  изводе  се  вербално-текстуалном  методом,  а  усмено  излагање  наставних  садржаја  допуњава  се
интеракцијом са  студентима о  занимљивим /  контроверзним аспектима обрађених  тема.  Примењује  се  и  илустративно-
демонстративна метода у којој се студентима рецитују песме и пушта аудио-визуелни материјал (професионалне аудио изведбе
песама и Изгубљеног раја), како би се премостио и превазишао временски и просторни јаз између студената и текстова.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Испит 46.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 18.00Да
Колоквијум 36.00Да

Бубања М. НиколаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 0 0
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