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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literatura rosyjska na polskich scenach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Russian Literature on the Polish Stages 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Beata Siwek, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień historycznoliterackich. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - po ukończeniu kursu student powinien przyswoić podstawowe wiadomości ujęte w programie 
nauczania 

C2 - orientować się co do najważniejszych zjawisk w historii dramatu rosyjskiego oraz jego polskich 
realizacji scenicznych 

C3 - dokonywać samodzielnej analizy wybranych dzieł teatralnych i dramatycznych, wykazać się 
znajomością zagadnień związanych z problematyką interpretacji dzieła teatralnego 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat polskiej recepcji 
teatralnej literatury rosyjskiej. 

K_W03 

W_02 Student zna pojęcia i zjawiska z zakresu relacji literatura-teatr. K_W01 
K_W03 

W_03 Student ma wiedzę na temat odmienności narzędzi 
analitycznych i interpretacyjnych w procesie poznawania tekstu 
literackiego i spektaklu teatralnego.  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student posiada umiejętność poprawnego rozumienia tekstu 
literackiego, jego analizy i interpretacji. 

K_U01 
K_U02 

U_02 Student posiada umiejętność korzystania i odwoływania się do 
opracowań krytycznoliterackich i teatralnych, wspierających 
jego refleksję analityczną i interpretacyjną. 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01   

K_01 Student wykazuje zaangażowaną postawę do uczestnictwa w 
życiu społecznym, potrafi współpracować w grupie. 

K_K02 

K_02 Student aktywnie uczestniczy w dyskusji nad omawianym 
zagadnieniem teoretycznoliterackim, dokonuje krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy. 

K_K01 
K_K02 

K_03 Student rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy, 
doskonalenia umiejętności analitycznych oraz sumiennego 
wypełniania swoich obowiązków zawodowych. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1-2. Od twórcy do mówcy. Wokół teoretycznych zagadnień związanych z realizacją teatralną tekstu 

literackiego.  

3-4. Rosyjski dramat romantyczny na polskich scenach. 

5. Powieści i opowiadania Fiodora Dostojewskiego w teatrach polskich. Z problemów interpretacji.  

6-7. Od jednoaktówki do sztuki pełnospektaklowej. Dramaturgia Antoniego Czechowa na scenach 

polskich.  

8. Twórczość Michaiła Bułhakowa w teatrach polskich. 

9. Dramaturgia Ludmiły Pietruszewskiej (Cinzano, Do dna, Nasz skład, Urodziny Smirnowej, W kółko 

to samo). 

10-11. Dramaturgia Nikołaja Kolady w teatrach polskich. 

12. Nowy dramat rosyjski na scenie polskiej - Iwan Wyrypajew.  

13. Twórczość dramaturgiczna Wasilija Sigariewa na polskiej scenie. 

14. Wokół zagadnienia neosentymentalizmu. Monodramaty Jewgienija Griszkowca w teatrach 

polskich. 

15. Najnowsza literatura rosyjska na polskich scenach. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład  kolokwium ustne karta oceny 

W_02 metoda problemowa kolokwium ustne karta oceny 

W_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 analiza tekstu obserwacja raport z obserwacji 

U_02 ćwiczenia praktyczne obserwacja raport z obserwacji 

U_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w parach obserwacja raport z obserwacji 

K_02 metoda projektu przygotowanie projektu karta oceny projektu 

K_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wiedza  

Na ocenę 2 - brak widocznych postępów w nabyciu wiedzy, nieznajomość lektur, braki merytoryczne 

w treści materiałowej  

Na ocenę 3 - opanowanie w stopniu ogólnym (dostatecznym) podstawowych pojęć i terminów na 

temat zjawisk literatury i kultury XX wieku  

Na ocenę 4 - wystarczające opanowanie omówionej materii przedmiotu, dobra orientacja w meritum 

zagadnień programowych  

Na ocenę 5 - bardzo dobra znajomość przerobionego materiału tak w zakresie wiedzy teoretycznej, 

jak i lektury tekstów podstawowych i uzupełniających  

Umiejętności  

Na ocenę 2 - brak umiejętności samodzielnego myślenia, nieumiejętność zrozumienia i omówienia 

dzieła literackiego  

Na ocenę 3 - umiejętność wykorzystywania koniecznej wiedzy w stopniu podstawowym, właściwy 

opis i interpretacja lektur  

Na ocenę 4 - umiejętność analizowania tekstów literackich, włączenia go w kontekst kanonów 

kulturowych, społecznych Rosji XX wieku  

Na ocenę 5 - wysoki, bardzo dobry poziom kompetencji merytorycznych, swobodne posługiwanie się 

zdobytą wiedzą, umiejętność analizy i dyskusji nad tekstem literackim i tekstem kultury  

Kompetencje społeczne  

Na ocenę 2 - brak zainteresowania poruszaną problematyką, nieczytanie lektur obowiązkowych i ich 

nieznajomość  

Na ocenę 3 - umiejętność prezentowania nabywanej wiedzy na przeciętnym poziomie  

Na ocenę 4 - dobra znajomość materiału, umiejętność pracy grupowej  

Na ocenę 5 - bardzo dobra orientacja w tematyce, wysoka sprawność intelektualna, umiejętność 

pracy grupowej i dzielenia się wiedzą  

 

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywa się podczas kolokwium ustnego, gdzie ocenie 
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całościowej podlegają: nabyta przez studenta wiedza historycznoliteracka i teatrologiczna, 

wyszczególnione wyżej umiejętności i kompetencje społeczne. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Dramat obcy w Polsce 1765-1965. Premiery. Druki. Egzemplarze, red. S. Hałabuda, t. 1: A-K, Kraków 
2001; t. 2: L-Z, Kraków 2004 
Hałabuda S., Michalik J., Stafiej A., Dramat obcy w Polsce 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze, 
Kraków 2007 
Karasińska M., Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru [Theatre or 
literature (on the theory of theatre of based on the study of literature)]. „Przestrzenie Teorii\" 2, 
Poznań 2003, s. 193-204 
Pawlak G., Literatura rosyjska w teatrze telewizji w latach 1953-2003, Warszawa 2014 
Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, tom 1. Dramat, Wrocław 2003 
Sławińska I., Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990 
Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, red. J.-P. Sarrazac, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, 
Kraków 2007 
Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tł. M. Borowski, M.Sugiera, Kraków 
2013 

Literatura uzupełniająca 

Balm Ch., Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002 
Baluch W., Scena teatru, scena mentalna. Proces interpretacji w ujęciu kognitywnym, Kraków 2005 
Karpiński M., Dostojewski - Teatr sumienia. Trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy, Warszawa 1989 
Krupski A., Dostojewski w teatrze polskim (1958-1975), Wrocław 1988 
Kubikowski T., Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej, Warszawa 1994 
Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i 
ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009 
Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, red. V. Sajkiewicz i E. Wąchocka, Katowice 2009 
Ubersfeld A., Czytanie teatru I, Warszawa 2002 

 

 


