
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

KARTA PRZEDMIOTU: 

Dramat i teatr religijny 

I rok, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu dramatu i teatru religijnego 

2. Poznanie najważniejszych dramatów i autorów podejmujących tematykę religijną w swej dramaturgicznej 

twórczości 

3. Refleksja nad teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi sfery sacrum we współczesnym dramacie i teatrze 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Posiadanie ogólnej wiedzy na temat historii dramatu 

2. Podstawowa znajomość najważniejszych dramatów 

3. Zainteresowanie się trendami we współczesnym teatrze  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W01 Posiada ogólną wiedzę o teatrze i dramacie obejmującą najważniejszych autorów, 
najważniejsze teksty i zjawiska z historii teatru i literatury polskiej od jej początków po czasy 
współczesne 

K_W03 Posiada wiedzę o periodyzacji literatury polskiej i dziejach teatru polskiego i głównych 
tendencjach rozwojowych (także najnowszego teatru) 

K W07 Znajomość podstaw teorii teatru, poetyki i podstaw teorii dzieła literackiego, metod 
badawczych w teatrologii i literaturoznawstwie, wiedzy w zakresie analizy i interpretacji 
dzieł teatralnych i literackich z różnych  

K U01 Potrafi demonstrować znajomości i zrozumienia dzieł sztuki teatru, literackich i nieliterackich 
tekstów oraz koncepcji i teorii związanych ze studiowaną dyscypliną 

K U03 Potrafi dokonywać analiz i interpretacji dzieł sztuki teatru i dramatów z różnych epok ze 
wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich i różnych 
metod interpretacji 

K U06 Potrafi wykazać się niezależnością krytycznego myślenia, umiejętnością argumentowania i 
wyrażania sądów w mowie i piśmie 

K U07 Potrafi ze zrozumieniem interpretować zjawiska i symbole dawnej i współczesnej kultury, w 
tym kultury masowej 

K_K01 Ma świadomość rozmiarów i rangi historii teatru i literatury polskiej, jej miejsca w kulturze 
polskiej i europejskiej  

K_K06 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu teatrologii i nauki o 
literaturze i kulturze 

K_K07 Potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować informacje o współczesnych formach teatru i 
dramatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 
K1-2. Interdyscyplinarny charakter teatru religijnego 2 

K3-4. Geneza i dzieje teatru religijnego w Polsce 2 

K5-6. Elementy teatru  sredniowiecznego w dramaturgii T. S. Eliota 2 

K7-8. T. S. Eliot ; « Mord w katerdrze » 2 

K9-10. Bóg i teatr – czy teatr odpowiada na podstawowe pytania egzystencjalne ? 2 

K11-12. Teatr totalny P. Claudela 2 

K13-14. P. Claudel ; «Atłasowy trzewiczek» 2 

K15-16. Kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę 2 

K17-18. Problematyka moralna w dramacie amerykańskim XX wieku 2 

K19-20. Th. Wilder ; «Nasze Miasto» 2 

K21-22. A. Miller, «Czarownice z Salem» 2 



K23-24. Egzystencjaliści : S. Beckett, Sartre 2 

K25-26. S. Beckett ; «Końcówka» 2 

K27-28. S. Beckett; «Czekając na Godota» 2 

K29-30. J. P. Sartre; «Przy drzwiach zamkniętych» 2 

K13-32. H. Ibsen – życie i twórczość 2 

K33-34. H. Ibsen ; «Peer Gynt» 2 

K35-36. Dramatopisarze katoliccy 2 

K37-38. G. Bernanos, «Dialogi karmelitanek» 2 

K39-40. Wierzenia ludowe w dramacie i teatrze 2 

K41-42. J. Drda «Igraszki z diabłem» 2 

K43-44. Teologia teatru Karola Wojtyły 2 

K45-46. K. Wojtyła; «Brat naszego Boga»  2 

K47-48. Dramaty misteryjne Oskara Miłosza 2 

K49-50. O. Miłosz ; «Szaweł z Tarsu» 2 

K51-52. Geneza i dzieje teatru religijnego w Polsce 2 

K53-54. R. Brandstaetter, «Dzień gniewu» 2 

K55-56. Dramaturgia judaistyczna 2 

K57-58. An-ski; « Dybuk » 2 

K59-60. Kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer + rzutnik 

3. Tablica 

SPOSOBY OCENY  

1. Kolokwium pisemne z treści wykładowych i wybranej literatury przedmiotu 

2. Frekwencja podczas wykładów 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć  45 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 15 

SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. S. Sawicki, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981. 

2. Dramat i teatr sakralny, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1988. 

3. I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988. 

4. Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Lublin 2011. 

5. Popularny teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, M. B. Stykowa, Lublin 1990. 

6. H. Urs von Batlhasar, Teodramatyka, Kraków 2005. 

7. W. Kaczmarek, Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski, Lublin 

1999. 

8. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998. 

9. M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003. 

10. Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991. 

 

Należy jeszcze dodać konkretne utwory omawiane podczas zajęć, jednak ich zestaw jest każdorazowo ustalany 

ze studentami na początku semestru. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

ks. Mariusz Lach sdb, marlach@poczta.onet.pl 



II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Nie zna 

podstawowych pojęć 

teatrologicznych;brak 

znajomosci 

omawianych 

tekstów; 

 

Zna ogólnie 

wskazane przez 

prowadzącego 

dramaty; zna 

podstawowe nurty 

religijne w 

dramacie i teatrze 

XX w. 

Dobrze zna 

dramaty oraz ich 

twórców; zna 

badaczy i 

twórców teatru 

religijnego; zna 

kluczowe pojęcia 

z zakresu teorii 

dramatu i teatru 

religijnego 

Bardzo dobrze zna 

teoretyczne pojęcia 

z zakresu dramatu i 

teatru religijnego; zna 

zarówno twórców jak 

i badaczy dramatu i 

teatru religijnego; 

doskonale zna pojęcia 

z zakresu wszystkich 

omówionych dziedzin 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

zanalizować 

podstawowych 

tekstów omawianych 

podczas zajęć; 

 

Umie zanalizować 

wybrane dramaty, 

umie wskazać 

najwazniejszych 

XX wiecznych 

dramaturgów 

tworzących 

dramaty religijne 

Potrafi wskazać i 

zdefiniować 

współczesne nurty 

sakralne w 

dramacie i teatrze 

XX w.; umie 

bezbłędnie 

zanalizować 

omówione 

dramaty 

Zna i definiuje 

dziedziny badań 

teatrologicznych; 

umie bezbłędnie 

wyrówznic twórców 

dramatów religijnych 

(wychodzi poza 

zakres podstawowy 

pisarzy omawianych 

na zajęciach); 

swobodnie dyskutuje 

na tematy 

teatrologiczne 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy; 

nie rozumie 

związków teorii 

dramatu i teatru z ich 

praktycznym 

stosowaniem 

Nie widzi potrzeby 

ciągłego 

zdobywania i 

pogłębiania 

wiedzy; nie 

wychodzi poza 

minimalny kanon 

lektur 

Zauważa 

konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych 

studiów; wyraża 

pragnienie 

praktycznego 

zastosowania 

zdobytej wiedzy 

Zauważa konieczność 

i przejawia chęć do 

indywidualnego 

pogłębiania studiów; 

logicznie 

wykorzystuje 

wiadomości 

teoretyczne w 

praktycznym badaniu 

i opisywaniu 

wspólczesnych 

zjawisk kultury 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 


