
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Historia teatru polskiego, cz. I [do 1765 r.] 

I rok, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Prezentacja historii teatru i dramatu polskiego na tle rozwoju teatru europejskiego 

2. Wskazywanie kontekstu uwarunkowań społeczno-kulturowych 

3. Ukazanie obecności nawiązań do najdawniejszych form teatru w późniejszych epokach  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Ogólna wiedza z zakresu kultury 

2. Zainteresowanie historią teatru 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W01 
 

Wiedza o dziejach teatru polskiego, obejmująca najważniejsze zjawiska historyczne i 
kulturowe, od średniowiecza do powstania Teatru Narodowego w 1765 r.   

K_W02 Wiedza o teatralnych i pozateatralnych kontekstach sztuki teatru kształtujących procesy jej 
tworzenia i odbioru 

K_W03 
 

Wiedza o periodyzacji dramatu w kontekście historyczno-teatralnym 

K_W04 Znajomość i rozumienie procesu historycznego w ramach historii teatru polskiego 
K_W16 Wiedza o związkach teatru polskiego z dziejami teatru i dramatu powszechnego 
K_U01 Umiejętność demonstrowania znajomości i zrozumienia dzieł sztuki teatru oraz koncepcji 

związanych ze studiowaną dyscypliną 
K_U04 Rozróżnianie poetyk i stylów, konwencji i estetyk w dziejach teatru 
K_U07 Umiejętność świadomej interpretacji zjawisk i symboli dawnej kultury teatralnej 
K_K01 Świadomość rozmiarów i rangi historii teatru, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej 
K_K02 Uznanie dla kulturalnej i społecznej rangi studiowanego przedmiotu oraz rozumienie, że 

wiedza o teatrze współtworzy i odzwierciedla przemiany kulturowe, estetyczne i 
komunikacyjne w kulturze polskiej i światowej 

K_K03 Świadomość niejednorodnej natury studiowanej dyscypliny oraz jej złożonych relacji z 
innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – wykład (W) 
Liczba 

godzin 
Metodologie badań historycznoteatralnych, podstawowe syntezy i ujęcia badawcze 2 

Rozumienie sztuki teatru – wprowadzenie 2 

Początki i rozwój dramatu i teatru antycznego. Teatr grecki a teatr rzymski 2 

Podstawowe paradygmaty teatru greckiego 4 

Obraz teatru w antycznym Rzymie 2 

Początki teatru średniowiecznego 2 

Dramat liturgiczny – charakter gatunku, źródła tekstowe, praktyka inscenizacyjna 4 

Misteria i mirakle: tekstowe, zasady kompozycji, praktyka inscenizacyjna 4 

Staropolskie inscenizacje Bożonarodzeniowe 4 

Moralitety – dramaty abstrakcji (wzorce europejskie i rodzime realizacje) 4 

Teatr średniowieczny – inscpiracje, nawiązania, kontynuacje 2 

Teatr humanistów: sceny akademickie w Krakowie 4 

Teatry szkolne w dawnej Polsce (XVII –XVIII w.), głównie na przykładzie kolegiów jezuickich 4 

Rozwój scen królewskich 4 

Teatry magnackie i dworskie 4 

Teatr ludowy (jarmarczny, sowizdrzalski) 4 

Międzyakty komiczne 2 



Rozwój teatru muzycznego (opera) w okresie baroku 4 

Ku narodzinom Teatru Narodowego w Warszawie (1765) 4 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer i rzutnik multimedialny 

3. Tablica 

SPOSOBY OCENY  

1. Przekrojowy egzamin z treści wykładowych, podanej literatury oraz wiedzy uzyskanej podczas ćwiczeń z 

dramatu polskiego i powszechnego 

2. Ocena frekwencji 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem  60 

Przygotowanie się do egzaminu 45 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 15 

SUMA 120  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977 (i kolejne uzupełnione wydania). 

2. K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin 2003. 

3. Historia teatru, pod red. J. R. Browna, Warszawa 2007. 

4. D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010. 

5. J. Czerwińska, Co nam zostało z teatru antycznego?, w: Dylematy dramatu i teatru u progu XXI 

wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Lublin 2011. 

6. J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981 [seria Dzieje teatru 

polskiego, red. T. Sivert]. 

7. A. Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu, Wrocław 2005. 

8. J. Lewański, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne: dramat liturgiczny, Wrocław 1966. 

9. J. Lewański, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne: misterium, Wrocław 1969. 

10. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja –  estetyka, Wrocław 2001. 

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

12. P. Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny, Łódź 2008. 

13. J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII w.), Katowice 1996.  

14. K. Wierzbicka-Michalska, Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1977. 

15. Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 1-6, Warszawa 1957-63. 

16. Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988. 

17. Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia, oprac. J. Okoń, Wrocław 1989. 

 

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

dr Anna Podstawka, anna.podstawka@kul.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia  

Wiedza 

Student nie posiada 

żadnej wiedzy w 

zakresie historii 

teatru i dramatu 

polskiego i 

powszechnego (do 

Student ma 

podstawową wiedzę 

w zakresie historii 

teatru i dramatu 

polskiego i 

powszechnego (do 

Student posiada 

dobrą wiedzę w 

zakresie historii 

teatru i dramatu 

polskiego i 

powszechnego (do 

Student posiada 

pogłębioną wiedzę 

w zakresie historii 

teatru i dramatu 

polskiego i 

powszechnego (do 

mailto:anna.podstawka@kul.pl


połowy XVIII w.) połowy XVIII w.) połowy XVIII w.); 

orientuje się w 

pozateatalnych 

kontekstach sztuki 

teatru 

kształtujących 

procesy jej 

tworzenia i odbioru 

połowy XVIII w.); 

wykazuje dobrą 

znajomość 

pozateatralnych 

kontekstów sztuki 

teatru 

kształtujących 

procesy jej 

tworzenia i odbioru 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie wykazuje 

umiejętności 

samodzielnego 

myślenia, nie 

potrafi wykazać 

elementarnej 

znajomości zjawisk 

warunkujących 

rozwój dramatu i 

teatru 

Posiada 

podstawową 

umiejętność 

demonstrowania 

znajomości historii 

dramatu i teatru, 

rozróżnia 

najważniejsze 

estetyki i 

konwencje 

dramatyczno-

teatralne 

Posiada dobrą 

umiejętność 

demonstrowania 

znajomości historii 

dramatu i teatru, 

rozróżnia estetyki i 

konwencje 

dramatyczno-

teatralne; potrafi 

interpretować 

zjawiska dawnej 

kultury teatralnej 

Posiada bardzo 

dobrą umiejętność 

demonstrowania 

znajomości historii 

dramatu i teatru, 

swobodnie 

rozróżnia estetyki i 

konwencje 

dramatyczno-

teatralne; 

świadomie 

interpretuje 

zjawiska dawnej 

kultury teatralnej  

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy, 

nie rozumie 

znaczenia 

studiowanego 

przedmiotu dla 

pozyskania 

kompetencji 

teatrologicznych  

Nie widzi potrzeby 

ciągłego 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy 

Rozumie 

konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych 

studiów; ma 

świadomość 

kulturowej rangi 

historii teatru, jej 

znaczenia w 

badaniach 

teatrologicznych 

Zauważa 

konieczność i 

przejawia chęć do 

indywidualnego 

pogłębiania 

studiów; ma 

świadomość 

rozmiarów i rangi 

historii teatru, jej 

miejsca w kulturze 

polskiej i 

europejskiej 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Studenci Wiedzy o Teatrze zdają egzamin z zakresu teatru i dramatu polskiego i powszechnego. Szczegółowa 

lista lektur oraz tez egzaminacyjnych podana zostanie w trakcie kursu. 

 

 


