
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Dramat staropolski 

I rok studiów, studia licencjackie, semestr I-II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Przedstawienie literackich, a także pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, 

ideologicznych, kulturowych) kontekstów sztuki teatru kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru w okresie 

staropolskim 
2. Ukazanie historii rozwoju form dramatycznych w literaturze staropolskiej na tle europejskim oraz 

przedstawienie przemian głównych nurtów i paradygmatów estetycznych i ideowych w dziełach o specyficznej 

intensywności reagowania na przemiany kulturowo-społeczne epok dawnych 
3. Analiza i interpretacja najważniejszych polskich utworów dramatycznych i parateatralnych oraz inspirujących 

teatr w okresie średniowiecza, renesansu i baroku 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Podstawowa wiedza z zakresu historii literatury polskiej – przede wszystkim średniowiecznej, renesansowej i 

barokowej 
2. Elementarna świadomość i znajomość biblijnych i klasycznych korzeni tradycji Europy średniowiecznej i 

wczesnonowożytnej wraz ze zdolnością identyfikacji podstawowego kodu biblijnych i mitologicznych nawiązań 

w dziełach literatury i sztuki (postaci, obrazy, atrybuty, symbole, wątki fabularne, frazeologia). 
3. Gotowość aktywnego poszerzania wiedzy oraz korygowania przyswojonych uprzednio stereotypów i 

uproszczeń w zakresie rozpoznawania i wartościowania zjawisk literackich i kulturowych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Student: 

K_W17 zna periodyzację literatury epok dawnych; zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w 

literaturze 

K_W18 zna świat idei, estetyki i pojęć kultury i polskiej od średniowiecza po barok (główne nurty, 

konwencje i prądy filozoficzne epok) 

K_W19 zna twórców literatury polskiej od średniowiecza po barok i ich reprezentatywne teksty oraz 

literaturę przedmiotu z nimi związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie) 

K_W20 zna tradycję badawczą (praktyka interpretacyjna) konkretnych tekstów 

K_W21 

 

rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz przemian obyczajowych, 

religijnych i społeczno-politycznych 

K_W22 

 

zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu literackiego (opanował podstawowy 

kanon czynności analitycznych)  

K_W23 

 

posiada wiedzę o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i 

rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu 

estetycznym; rozumie wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła literackiego i ich 



nacechowanie genologiczne  

S6 _W01 

 

posiada wiedzę o teatrze i dramacie obejmującą najważniejszych autorów, teksty i zjawiska z 

historii teatru i dramatu od początków do końca XVII wieku 

K_U01 

 

wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i 

poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania 

i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym  

S6 _W02 

 

posiada znajomość teatralnych i literackich, a także pozaliterackich (historycznych, 

filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstów sztuki teatru 

kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru 

S6 _W03 

 

orientuje się w dziejach teatru polskiego i głównych tendencjach rozwojowych teatru 

polskiego i powszechnego epok dawnych 

S6 _W04 

 

zna ważne zjawiska i ośrodki życia teatralnego, literackiego i kulturalnego w Polsce i Europie 

w okresie wczesnonowożytnym 

S6 _W05 

 

posiada wiedzę w zakresie analizy i interpretacji dzieł teatralnych i dramatów z epok 

dawnych 

S6 _W09 ma świadomość związków teatru z dziejami teatru i literatury powszechnej oraz z innymi 

gałęziami sztuki 

K_U02 ma kompetencje do odbioru różnych przekazów kulturowych 

K_U11 potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich  

K_U12 potrafi wskazać odpowiedniki zjawisk literatury powszechnej epok dawnych w literaturze 

polskiej 

K_U13 

 

potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość 

K_U14 

 

ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, tj. (na podstawie tekstów teoretycznych) potrafi 

dokonać analiz dawnych tekstów literackich (lirycznych, prozatorskich i dramatycznych); 

potrafi sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień; 

potrafi przywołać właściwe konteksty i wykorzystywać je w interpretacji utworów 

K_U17 

 
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi minimum dla poziomu A2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

K_U18 

 
zna zasady komponowania bibliografii; analizowania, opisywania, klasyfikowania i 

systematyzowania piśmiennictwa; potrafi zebrać i praktycznie zastosować bibliografię; 

przeprowadzać rozmaitego typu kwerendy materiałowe (archiwalne, czasopiśmiennicze, 

biblioteczne, w tym z użyciem Internetu itd.) 

K_U19 

 

potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji o charakterze edukacyjnym (portale i 

strony internetowe, internetowe bazy danych, biblioteki wirtualne) oraz kanał komunikacyjny 

S6 _U01 

 

potrafi demonstrować znajomość i zrozumienie dzieł sztuki teatru oraz koncepcji i teorii 

dramatyczno-teatralnych 



S6 _U02 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz samodzielnej oceny wartości 

artystycznych i poznawczych dzieł teatralnych i dramaturgicznych 

S6 _U03 potrafi dokonywać analiz i interpretacji dzieł sztuki teatru i dramatów, ze wskazaniem i 

wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich oraz wyzyskaniem 

różnych metodologii badawczych 

K_K01 

 

kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania 

argumentowania 

K_K02 

 

ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu 

K_K03 ma rozumie i współtworzy kulturę (m.in. literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych); 

harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i 

kulturowej 

K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych 

K_K06 jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowych technologii  

S6_K01 

 

ma świadomość rozmiarów i rangi historii teatru, jego miejsca w kulturze polskiej i 

europejskiej 

S6_K02 

 

ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi dyscypliny oraz rozumienie, że sztuka teatru 

współtworzy i odzwierciedla przemiany estetyczne i komunikacyjne w kulturze polskiej i 

światowej 

S6_K06 

 
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – ćwiczenia (Ć) 
Liczba 

godzin 
Ć1. Zajęcia wstępne, rozdanie tematów prac rocznych 2 

Ć2. Wprowadzenie do kultury średniowiecza 2 

Ć3. Świadomość teologiczna na przykładzie religijnych tekstów średniowiecza 2 

Ć4. Wyobraźnia religijna na przykładzie poezji religijnej średniowiecza 2 

Ć5. Średniowieczne polskie dramaty obrzędowe – Skarga umierającego 2 

Ć6. Średniowieczne polskie dramaty obrzędowe – Lament świętokrzyski 2 

Ć7. Dramatyzacje liturgiczne i oficjum dramatyczne 2 

Ć8. Wokół twórczości wagantów, histrionów i jokulatorów 2 

Ć9. Kolokwium ze znajomości Biblii 2 

Ć10. Dramaty misteryjne 2 

Ć11. Moralitety  2 

Ć12. Wprowadzenie do kultury humanizmu renesansowego 2 

Ć13. Renesansowe koncepcje tragizmu 2 

Ć14. Tragedia humanistyczna. Odprawa posłów greckich J. Kochanowskiego. O nieprawości, 

prawie konsekwencji i humanitas obywatelskiej. 
2 

Ć15. Zaliczenia 2 

Ć16. Tragedia humanistyczna. Jeftes J. Zawickiego. O rozumie wspólnoty i wewnętrznej 

ciemności. 
2 

Ć17. Inspiracje reformacyjne w dramacie renesansowym : Kupiec M. Reja 2 

Ć18. Komedia renesansowa. Potrójny z Plauta P. Cieklińskiego 2 



Ć19. Wprowadzenie do kultury potrydenckiej i barokowej 2 

Ć20. Dramaty kręgu jezuickiego 2 
Ć21. Dramaty obrzędowo-okolicznościowe (zaślubiny, Boże narodzenie, Wielkanoc) 2 
Ć22. Dramaty pasterskie, sielanki dramatyczne 2 
Ć23. Tragikomedia 2 
Ć24. Wokół doktryny klasycznej 2 
Ć25. Spór o Cyda 2 
Ć26. Komedia 2 
Ć27. Dramat plebejski 2 
Ć28. Echa przedstawień teatralnych w epice 2 
Ć29. Teksty staropolskie jako inspiracja teatru współczesnego 2 
Ć30. Zaliczenia. 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Teksty 
Komputer 

Starodruki i reprinty 
Rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

I semestr - kolokwium ze znajomości Biblii, krótkie kolokwia cząstkowe ze znajomości lektur i zadanych 

opracowań ; przedstawienie bibliografii do pracy rocznej ; przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, 

frekwencja 
II semestr – kolokwium ze znajomości mitologii greckiej i rzymskiej, krótkie kolokwia cząstkowe ze znajomości 

lektur i zadanych opracowań ; przedłożenie pracy rocznej ; przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, 

frekwencja 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć  30 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
3 

 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Średniowiecze 

 

Teksty: 

 

 WINCENTY z KIELCZY, Żywot mniejszy św. Stanisława, w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów 

Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp. M. Plezia, Warszawa 1987.   

 Mistrz WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM, Kronika polska,przeł. B. Kürbis, Wrocław 1992 (BN I, 

227). 

 
 Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962 („Biblioteka Pisarzów 

Polskich”, seria A, nr 1);  

 Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wyd. 2, Wrocław 1980 (BN I, 65) [tu: 

Dziecię namilejsze, proszę cie, nie płaczy, Zdrow bądź, Jezu maluśki, jenżeś krol niebieski, 



Posłuchajcie, bracia miła; tekst WŁADYSŁAWA z GIELNIOWA: Jezusa Judasz przedał za pieniądze 

nędzne]. 

 Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, wyd. 4. zmien., Wrocław 1997 (BN I, 60) [tu: 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego; Dusza z ciała wyleciała];  

 Dramat liturgiczny [Processio pro Dominica Palmarum, Coena Domini, Depositio Crucis, Elevatio 

Crucis, Visitatio Sepulchri], w: Dramat staropolski. Antologia, red. J. Lewański, t. 1, Warszawa 1959.  

 

Lektury zalecane: 

 Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI wieku,zebrał, wstępem i komentarzem 

opatrzył J. Lewański, Lublin 1999 ("Staropolski Dramat Religijny", t. 1)[wybór];  

 Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543,oprac. W. Wydra, W. Rzepka, wyd. 2 popr. i uzup., 

Wrocław 1995 [Kazania świętokrzyskie; Kazania gnieźnieńskie: Kazanie II: Na Boże Narodzenie].  

 Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka, 

W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa-Poznań 1996 [Rozmyślania dominikańskielub Rozmyślanie 

przemyskie]. 

 
Opracowania obowiązkowe: 

 

 T. MICHAŁOWSKA, Średniowiecze, Warszawa 1995 [Cz. I, r. V: Hagiografia; r. VIII: Dziejopisarze i 

ich twórczość; r. VI: Poezja świecka; z działu Twórczość w języku polskimr. IV: Bogurodzicai r. VI: 

Kazaniatzw. świętokrzyskie; Cz. II, r. V: Formy i nurty życia teatralnegoz działu Twórczość w języku 

łacińskim; Cz. III, z działu Twórczość w języku narodowym: Poezja, r. II: Poezja kościelna, p. 3: 

„Posłuchajcie, bracia miła..."(Szczątek polskiego misterium?); r. III: Poezja „kręgu 

przykościelnego",p. 3. B: Polskie pieśni i dialogi eschatologiczne; r. IV: Poezja świecka i polemiczno-

religijna, p. 1: Recytatyw Słoty o dworskim obyczaju biesiadnym; Proza, r. I: Biblia królowej Zofii, r. II: 

przekłady Psałterza, r. III: Twórczość o tematyce apokryficznej; r. IV: Kaznodziejstwo; z działu 

Twórczość w języku łacińskim, Poezja, r. I: Kontynuacje, p. 3: Formy teatralne i dramatyczne, Poezja, 

Poezja żakowska, r. III; Proza, r. IV: Twórczość Jana Długosza…];  

 J. LEWAŃSKI, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.  

 

Opracowania zalecane: 

 

 E. R. CURTIUS, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 

1997; 

 J.LE GOFF, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970. 

 J. LE GOFF, Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1997. 

 
 J. HUIZINGA, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, oprac. H. Barycz, S. Herbst, Warszawa 

1961 [lub nast. wyd.];  

 Z. MODZELEWSKI, Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego. (Cykl Wielkiego Tygodnia w 

Polsce), "Roczniki Humanistyczne"12 (1964), z. 1;  

 H. WADDEL, Średniowiecze wagantów, przeł. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960.  

 

Renesans 

 

Teksty: 

 

 MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, wyd. i oprac. J. 

Okoń, Wrocław 1971 (BN I, 201);  

 Mikołaj REJ, Kupiec…, wyd. A. Kochan, Warszawa 2008 (BPS, t. 36);  

 Mikołaj REJ, Żywot Józefa,w: Dramaty biblijne XVI wieku, oprac., wstęp i przypisy K. Wilczewska, 

Lublin 2000 ("Staropolski Dramat Religijny", t. 5);  



 Łukasz GÓRNICKI, Troas, w: Łukasz Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, t.1, Warszawa 1961. 

 Jan KOCHANOWSKI, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, Wrocław 1969 [lub nast. wyd.] 

(BN I, 3); Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978 (BN I, 1); Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 

1997 (BN I, 174) [tu psalmy:1, 19, 22, 23, 51, 53, 56, 91, 130, 137];  

 Jan ZAWICKI, Jeftes, w: Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988 

(„Biblioteka Poezji i Prozy”);  

 Piotr CIEKLIŃSKI, Potrójny z Plauta, w: Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, 

Warszawa 1988 („Biblioteka Poezji i Prozy”);  

 Komedyja o mięsopuście, w: Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988 

(„Biblioteka Poezji i Prozy”);  

 Szymon SZYMONOWIC, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 2000 (BN I, 

182) [tu sielanki: Kosarze, Kołacze, Żeńcy].  

 

Lektury zalecane: 

 

 Marcin i Joachim BIELSCY, Komedyja Justyna i Konstancyjej; Sjem niewieści, oprac. J. Starnawski, 

słowo wstępne A. Gorzkowski, Kraków 2001 („Terminus. Bibliotheca Classica”, t. 3);  

 Mikołaj REJ, Krótka rozprawa…,w: tenże, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I, 308);  

 Mikołaj REJ,Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I, 308) [tu: Zwierciadło… oraz 

Rozmowa Lwa z Kotem…];  

 Sąd Parysa, królowica trojańskiego, w: Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, 

Warszawa 1988 („Biblioteka Poezji i Prozy”);  

 Jan KOCHANOWSKI, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1970 [lub nast. wyd.](BN I, 100); 

Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991 (BN I, 163); 

 Tragedyja żebracza nowo uczyniona, Komedie, dialog polemiczny i moralitet XVI wieku, wstęp i 

komentarze K. Wilczewska, Lublin 2002 ("Staropolski Dramat Religijny", t. 4);  

 Szymon Szymonowic, Castus Ioseph, oprac. K. Górski, T. Kaufmanowa, J. Axer, Wrocław 1973 

(„Biblioteka Pisarzów Polskich”, seria B, t.  21);  

 Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezjirenesansowej, oprac. J. Sokołowska, 

Warszawa 1984 [wybór].  

 

Opracowania obowiązkowe: 

 J. ZIOMEK: Renesans, Warszawa 1973 [i wyd. nast.];  

 A. KARPIŃSKI, Renesans, Warszawa 1997 („Mała Historia Literatury Polskiej”);  

 J. ABRAMOWSKA, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974 („Studia 

Staropolskie”, t. 40) [tu rozdział poświęcony Odprawie posłów greckich].  

 

Opracowania zalecane: 

 M. ADAMCZYK, Rozważania nad poetyką misterium, "Pamiętnik Literacki"63 (1972), z. 3;  

 M. ADAMCZYK, "Żywot Józefa"Mikołaja Reja. Studium porównawcze, Wrocław 1971;  

 J. KRZYŻANOWSKI, "Dialog częstochowski", w: Paralele, wyd. 3, Warszawa 1977;  

 M. MAŚLANKA-SORO, Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos u Ajschylosa i Sofoklesa), Kraków 

1991. 

 E. NAWROCKA, "Żywot Józefa"Mikołaja Reja na scenach polskich, w: Studia nad Mikołajem Rejem, 

Gdańsk 1971.  

Barok 

 



Teksty: 

 Dialog o Mifiboszecie, w: Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, oprac. J. Okoń, Warszawa 

1992. 

 Szymon ZIMOROWIC, Roksolanki to jest ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (BPS, 

t. 13);  

 Jan Andrzej MORSZTYN, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971 („Biblioteka Poezji i 

Prozy”) [Amintas; Cyd abo Roderyk];  

 Wespazjan KOCHOWSKI, Psalmodia polska, w:Utwory poetyckie. Wybór, oprac. M. Eustachiewicz, 

Wrocław 1991 (BN I, 92); 

 Wacław POTOCKI, Dialog o zmartwychwstaniu Pańskim, w: tenże,Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, 

Warszawa 1987 („Biblioteka Poezji i Prozy”); 

 Maciej Kazimierz SARBIEWSKI, O poezji doskonałej, czyli Wegiliusz i Homer / De perfecta poesi, 

sive Vergilius et Homerus, przeł. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1954 („Biblioteka Pisarzów Polskich”, 

seria B, t. 4) [ks. IX: De tragoedia et comoedia…];  

 Wyprawa plebańska,w: Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, 

wyd. 2 zmien, Wrocław 1985 (BN I, 186);  

 Pierre CORNEILLE / Jan Andrzej MORSZTYN, Cyd albo Roderyk. Komedia hiszpańska, wyd. A. 

Karpiński i A. Stepnowski, Warszawa 1999 (BPS, t. 16);  

 Samuel TWARDOWSKI, Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław 1976 (BN I, 227);  

 Piotr BARYKA, Z chłopa król, w: Dramaty staropolskie,  oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa 1963;  

 Stanisław Herakliusz LUBOMIRSKI, Ermida albo Królewna pasterska, w: Dramaty staropolskie. 

Antologia,  oprac. J. Lewański, t. 5, Warszawa 1963;  

 Utarczka krwawie wojującego Boga, w: Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Dialog o 

Mifiboszecie, w: Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, oprac. J. Okoń, Warszawa 

1992.Lewański, t. 6, Warszawa 1963;  

 Ferdinando SARACINELLI / Stanisław Serafin JAGODYŃSKI, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, 

wyd. Roman Krzywy, Warszawa 2007 (BPS, t. 33);  

 Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia, oprac. J. Okoń, Wrocław 1989 (BN I, 269).  

 

Lektury zalecane: 

 Mikołaj SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współudziale 

K. Mrowcewicza, Warszawa 2001 (BPS, t. 23);  

 Dialogus in Natali Domini. Dialog na Narodzenie Pana /Ecloga de Nativitate Domini. Ekloga na 

Narodzenie Pańskie, wyd. i przeł. J. Ziabicka, Warszawa 2001 (BPS, t. 21);  

 Albertus z wojny, w: Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, wyd. 

2 zmien, Wrocław 1985 (BN I, 186);  

 Abraham ROŻNIATOWSKI, Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, 

oprac. J. S. Gruchała, Warszawa 2003 (BPS, t. 27);  

 Zbigniew MORSZTYN, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975 (BN I, 215) [List do Aleksandra 

Mierzeńskiego... po szepielowskiej potrzebie, O koniu wziętym ze mną w potrzebie...; z cyklu 

Emblematówcztery utwory do wyboru];  

 Jan Chryzostom PASEK, Pamiętniki, wyd. i oprac. W. Czapliński, Wrocław 1979 (BN I, 62);  

 I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. J. Sokołowska, 

Warszawa 1991 [wybór].  

 

Opracowania obowiązkowe: 

 

 Cz. HERNAS, Barok, Warszawa 1998;  

 J. PELC, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.  

 A. NOWICKA-JEŻOWA, Barok polski. Między Europą i Sarmacją, część pierwsza: Profile i zarysy 

całości, Warszawa 2009– 2011. 



 

Opracowania zalecane: 

 

 J. OKOŃ, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970;  

 W. ROSZKOWSKA, Włoski rodowód komedii Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Wrocław 1960;  

 K. TARGOSZ-KRETOWA, Teatr dworski Władysława IV, Kraków 1965;  

 A. SAJKOWSKI, Teatr Jana Kazimierza, "Pamiętnik Teatralny"13 (1964), z. 3;  

 J. KOWALCZYK, W. ROSZKOWSKA, Teatr Jana Zamoyskiego "Sobiepana", "Pamiętnik 

Teatralny"13 (1964), z. 3;  

 C. BACKVIS, Panorama poezji polskiej okresu baroku, redakcja naukowa A. Nowicka-Jeżowa, R. 

Krzywy, t. 1-2, Warszawa 2003;  

 M. HANUSIEWICZ, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998;  

 J. SOKOŁOWSKA, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978.  

 

Źródła i opracowania pomocnicze: 

 Z. RASZEWSKI, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977 [i wyd. nast.];  

 B. KRÓL-KACZOROWSKA, Teatr dawnej Polski. Budynki – dekoracje – kostiumy, Warszawa 1971;  

 O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych, t. 1: Od Arystotelesa do Goethego, red. E. 

Udalska, Warszawa 1990;  

 O dawnym dramacie i teatrze, red. W. Roszkowska, Wrocław 1971;  

 Opera w dawnej Polsce, red. J. Lewański, Wrocław 1973;  

 Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska i W. Kaczmarek, Lublin 1991 [tu prace o dawnym 

teatrze: J. LEWAŃSKI, Tajemnica ofiary i odkupienia w średniowiecznym polskim teatrze 

liturgicznym; tenże, Trzy modele religijnych widowisk XVI w. w Polsce, J. OKOŃ, „Historyja o 

chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” na tle misterium rezurekcyjnego; tenże, Jezuicka scena 

religijna w Polsce XVII w.];  

 "Pamiętnik Teatralny"9 (1960), z. 3/4 [tu materiały o dawnym teatrze];  

 J. SOKOLSKI, Staropolskie zaświaty, Wrocław 1994;  

 M. KOROLKO, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;  

 T. MICHAŁOWSKA, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982;  

 Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. 

Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 2002 [tu m.in. hasła: dialog, dramat, dramat 

liturgiczny, intermedium, komedia, komedia elegijna, moralitet, pastorałka, teatr, tragedia].  

 Ph. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, Warszawa 1971, 

rozdz. IV, Geneza doktryny klasycznej; rozdz. V, Główne zasady doktryny klasycznej. 

 
Antologie tekstów teoretycznych: 

 
 O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, red. E.Udalska, Warszawa 1989. 

 
Opracowania uzupełniające wiedzę z zakresu tradycji biblijnej i tradycji antyku klasycznego: 

 
 D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. 

Turzyński, Warszawa 1990.  

 M. LURKER, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.  

 A. ŚWIDERKÓWNA, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995.  

 J. PARANDOWSKI, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1989[i nast. wyd.]. 

 Wanda MARKOWSKA, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1987 [i nast. wyd.]. 

 R. GRAVES, Mity greckie, Warszawa 1992. 

 Słownik kultury antycznej,red. L. Winniczuk, Warszawa 1986.  



 

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

dr Agnieszka Czechowicz, czechow@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Student nie zna lub 

nie rozumie 

elementarnych 

pojęć i terminów 

związanych z 

literaturą dawną, 

nie opanował  

wiedzy dotyczącej 

periodyzacji epok; 

nie zna twórczości 

najważniejszych 

autorów dramatów 

staropolskich; 
posiadana wiedza nie 

wystarczy na 

zdobycie 51% 

punktów na 

egzaminie 

Zna periodyzację 

literatury epok 

dawnych; zna w 

stopniu 

podstawowym 

przemiany i rodzaje  

gatunków 

dramatycznych   i 

pokrewnych im 

zjawisk w 

literaturze epok 

dawnych; zna 

najważniejszych 

twórców literatury 

polskiej od 

średniowiecza po 

barok i ich 

reprezentatywne 

teksty; posiada 

elementarną 

wiedzęo  gatunkach 

i rodzajach 

literackich. 

Zna periodyzację 

literatury epok 

dawnych; zna   

reprezentatywne 

teksty dramatyczne 

twórców 

wczesnonowożytne

j literatury polskiej  

oraz   podstawową 

literaturę 

przedmiotu 

dotyczącą 

staropolskiego 

dramatu i teatru; 

posiada wiedzęo  

gatunkach i 

rodzajach 

literackich; zna 

świat idei, estetyki i 

pojęć kultury  

polskiej i 

europejskiej od 

średniowiecza po 

wiek XVII (główne 

nurty i 

konwencjeoraz idee 

filozoficzne) 

Zna periodyzację 

literatury epok 

dawnych w 

kontekście 

literatury 

powszechnej; zna 

dzieje rozwoju form 

dramatycznych w 

literaturze 

staropolskiej; zna   

dorobek autorów 

literatury polskiej 

od średniowiecza 

po wiek XVII oraz 

poszerzoną 

literaturę 

przedmiotu 

dotyczącą 

wybranych dzieł 

dramatycznych; 

posiada 

ugruntowaną 

wiedzę o  

gatunkach i 

rodzajach 

literackich, ich 

pochodzeniu, 

przemianach w 

obrębie tradycji 

literackiej i 

znaczeniu 

estetycznym;rozumi

e wagę i funkcje 

poszczególnych 

elementów dzieła 

literackiego; 

zna historię zmian 

w pojmowaniu 

istoty, znaczenia i 

celów dzieł 

dramatycznych oraz 

przedstawień 

scenicznych. 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

scharakteryzować 

specyfiki 

poszczególnych 

gatunków dramatu 

staropolskiego; nie 

Umie  wymienić 

najważniejsze cechy 

poszczególnych epok 

dawnych; poprawnie 

definiuje podstawowe 

pojęcia z nimi 

Umie rozpoznać 

nurty tradycji i 

konwencje obecne 

w konkretnych 

tekstach literackich,  

posiada 

Potrafi zobrazować 

przemiany 

wybranych nurtów 

artystycznych oraz 

ich ciągłość; potrafi 

scharakteryzować 
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umie zdefiniować 

podstawowych pojęć 

z nimi związanych; 

nie umie 

przeprowadzić 

analizy i interpretacji 

utworów literackich; 

nie umie wskazać 

podobieństw/różnic 

między dziełami 

reprezentującymi ten 

sam lub podobny nurt 

ideowy lub estetyczny 

w literaturze; nie 

umie wymienić 

najważniejszych 

staropolskich 

utworów 

dramatycznych; nie 

jest w stanie 

zidentyfikować 

biblijnego i 

klasycznego kodu 

kulturowego w 

utworze 

dramatycznym; 

posiadane 

umiejętności nie 

wystarczą, by zdobyć 

51% punktów na 

egzaminie 

związane; potrafi 

rozpoznać 

podstawowe cechy 

gatunkowe w 

utworach 

dramatycznych oraz  

dokonać interpretacji 

ich znaczeń; umie 

wskazać elementarne 

podobieństwa/różnice 

między dziełami 

reprezentującymi ten 

sam lub podobny nurt 

ideowy lub 

estetyczny; umie 

wymienić 

podstawowe utwory 

autorstwa 

najważniejszych 

twórców; rozpoznaje i 

identyfikuje 

podstawowe elementy 

kodu biblijnego i 

klasycznego w 

dziełach literackich 

umiejętności 

analityczno-

interpretacyjne,   

potrafi stosować 

wiedzę z zakresu 

koncepcji teatralno-

dramatycznych w 

analizie dramatów 

staropolskich; 

potrafi przywołać 

właściwe konteksty 

i wykorzystywać je 

w interpretacji 

utworów; potrafi 

sprawnie 

identyfikować 

elementy tradycji 

biblijnej i 

mitologicznej w 

tekstach literackich 

główne założenia 

doktryny 

klasycznej; 

wykazuje biegłość 

analityczno-

interpretacyjną; 

potrafi wskazać 

odpowiedniki 

zjawisk literatury 

powszechnej epok 

dawnych w 

literaturze polskiej; 

potrafi przywołać 

właściwe konteksty 

i wykorzystywać je 

w interpretacji 

utworów; potrafi 

biegle 

identyfikować 

elementy tradycji 

biblijnej i 

mitologicznej w 

tekstach literackich; 

umiejętnie 

wykorzystuje 

zebraną wiedzę 

literaturoznawczą w 

prowadzonych 

samodzielnie 

badaniach 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy; 

nie rozumie wpływu 

znajomości zjawisk i 

procesów 

historycznoliterackich 

na własne 

kompetencje i 

świadomość 

kulturową 

widzi potrzebę 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy; 

rozumie wpływ 

znajomości zjawisk i 

procesów 

historycznoliterackich 

na własne 

kompetencje  

kulturowe 

rozumie potrzebę 

ustawicznego 

uczenia się i 

podnoszenia 

kompetencji; 
rozumie wpływ 

znajomości zjawisk i 

procesów 

historycznoliterackich 

na własne 

kompetencje i 

świadomość 

kulturową oraz 

wartość własnego 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym 

rozumie potrzebę 

ustawicznego 

uczenia się i 

podnoszenia 

kompetencji; 

potrafi dostrzec 

ciągłość nurtów, 

paradygmatów i 

idei kulturowych; 

rozpoznaje 

znaczenie 

dziedzictwa 

kulturowego we 

współczesności; 

świadom jest 

odnawiania się i 

aktualizacji znaczeń 

dzieł 

dramatycznych w 

każdorazowej 

realizacji scenicznej 

oraz siły ich 

oddziaływania 

ideowego 



III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 
 


