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Prowadzący zajęcia dr Regina Chłopicka, prof. em. AM w Krakowie  

Cele przedmiotu 

1.Wprowadzenie do głównych nurtów  refleksji na temat  śmierci   w  kontekście historii 

kultury europejskiej  

2. Poznanie wybranych interpretacji tematu śmierci w muzyce różnych epok ( np. gatunki pasji 

i requiem) w   kontekście przemian stylów w innych dziedzinach sztuki ( ze specjalnym 

uwzględnieniem architektury i  malarstwa). 

3. Przedstawienie wybranych interpretacji  tematu śmierci w  teatrze muzycznym (od baroku do 
współczesności  ),  w realizacjach scenicznych oper  

 

 

 

 Wymagania wstępne 

- podstawowa wiedza z zakresu literatury muzycznej  

- zainteresowanie współczesną  analizą przekazów multimedialnych  

 

 
Kod 

efektu 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekt kształcenia 

w obszarze kształcenia 

Wiedza (W) 

W01 

 

posiada podstawy teoretyczne dotyczące funkcjonowania dzieła 

muzycznego w przestrzeni kultury i historii 

A1_W01 

A1_W05 

 

 

 

 

W02 
zna kontekst historyczny i stylistyczny literatury muzycznej różnych epok  A1_W02 

A1_W03 

 
W03 posiada wiedzę na temat gatunków i stylów muzycznych A1_W02 

 

W08 
posiada podstawy teoretyczne do podjęcia pracy naukowej w dziedzinie 
teorii muzyki 

A1_W08 

 

Umiejętności (U) 

U01 

 

 

 

 

potrafi umiejscowić interpretowane dzieło muzyczne w kontekście  historii 

muzyki i kultury 

 

 

 

A1_U03 

A1_U07 

A1_U09 

 

 

 

 Kompetencje 

społeczne (K) 

K01 

 

jest gotowy do przedstawiania problematyki muzycznej w kontekście 

historii i paradygmatu kultury 

 

 

 

A1_K02 

A1_K03 

A1_K04 

 

 

 

 

K02 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; wykazuje zdolność refleksji 

nad zjawiskami kultury i interpretacji dzieła muzycznego w jej kontekście 

A1_K01 

A1_K02 

A1_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

SEMESTR I 

-Wybrane interpretacje  zjawiska  śmierci w kulturze i historii Europy od średniowiecza do baroku.   

-dominujące postawy wobec śmierci w muzyce i sztuce w 17 wieku  we Włoszech i Francji (architektura malarstwo muzyka)  

- główne cechy stylu interpretacji artystycznych tematu w omawianych epokach 

 

 

 

 

 SREDNIOWIECZE -  temat śmierci w  tradycji liturgicznej, gregoriańskiej -  missa pro defunctis,  

                                      Liturgia godzin  i  pasja w liturgii Wielkiego     Tygodnia  



                                      ( malarstwo –  interpretacje wybranych scen pasyjnych w malarstwie europejskim od średniowiecza  

                                     Do początku XX wieku od  Giotta do Delacroix i Degas i Gauguin) 

 

RENESANS –  temat śmierci w muzyce  liturgicznej wielogłosowej (styl motetowy a capella )  

                       -   rozwój   gatunku pasji wielogłosowej (motetowa, responsorialna)  

 

BAROK     -                   

       WŁOCHY  ( świat jako teatr) 

                         17w –    RZYM - Cavalieri  – Carissimi  

                                      WENECJA - Monteverdi  
                                            - od stile recitativo w sacra rappresentazione (moralitet)  

                                              do dramaturgii charakterów oratorium  łacińskiego  o tematyce biblijnej ( zasada charoscuro )  

                                             Przykłady z architektury, rzeźby czy  malarstwa (np. Bernini,   Caravaggio )      

                           17\18w.  -  NEAPOL – Scarlatti - Pergolesi    

                                            - kantata, opera – numerowość, konwencje  retoryki muzycznej,. system dur-moll,.wirtuozostwo 

 

        FRANCJA      ( dwór Ludwika XIV)  

                             17w  PARYŻ    - Gilles, Lully, Charpentier      

                                             -  wybrane gatunki- le petit  et  grand motet ,leçcons de ténèbres,  

                                            -  dekoracyjność, ceremonialnośc, ograniczenie ekspresji  

                                                na rzecz klarownej  formy i urody zmiennych układów  brzmieniowych  
                                             -  klasyczny ład, proporcje i symetrie - architektura (Wersal) malarstwo ( np., Poussin, Lorrain) 

                                                 

.  

 

                 

  

Semestr II        TEMAT ŚMIERCI W TEATRZE MUZYCZNYM  

                           Analiza i porównanie różnych  realizacji scenicznych jako przekazów multimedialnych  

                           Barok  

                               - Monteverdi  Orfeusz   - śmierć jako przeznaczenie ( los)                      

                           Klasycyzm  

                                - Mozart Don Giovanni – smierć jako kara  za grzechy 

                            

                           XX/XXI wiek  -   Tematyka śmierci w operze - style muzyczne oper i style realizacji scenicznych           

                                 

                                   -  Debussy- Peleas i Melizanda   -  w kręgu impresjonizmu i symbolizmu  

                                  -   Bartok  - Zamek Sinobrodego –– w kręgu baśni, symbolizm udramatyzowany 

                                  -   Berg  Wozzeck -   w kręgu ekspresjonizmu 

                                  -   Strawiński – Król Edyp – w kregu neoklasycyzmu 

                                  -  Teatr Pendereckiego  

                                         Diabły z Loudun –  w kręgu dramatu -  śmierć drogą do prawdy,   

                                         Raj utracony       –  w kręgu neoromantyzmu sacra rappresentazione   

                                                                          śmierć z perspektywy wiary 

                                        Czarna Maska     -   w kręgu ekspresjonizmu -   scena dramatyczna - śmierć jako zagłada  

                                         Ubu Król           -   w kręgu postmodernizmu – opera buffa  śmierć  jako zabawa głupca  

 

          

Metody kształcenia 
 

Wykład problemowy 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
 Kod efektu 

kształcenia 

Krótkie prace pisemne z kolejnych zakresów materiału w trakcie  I i II semestru 
Egzamin końcowy  pisemny – opis i określenie stylów przykładów realizacji 

scenicznych dzieł  w zakresie od baroku do współczesności. 

Własny projekt realizacji scenicznej wybranej sceny  

A1_W01 
A1_W02 

A1_W03 

A1_W05 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie po I semestrze, egzamin pisemny  na końcu roku. 



LITERATURA Z ZAKRESU MUZYKI 

 

Robert S. Hatten, 2004 Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert,  

                             Bloomington, Indianapolis  

Mieczysław Tomaszewski 2005 O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice,  

                             Akademia Muzyczna w Krakowie  

Nicolas Cook 2014 Przewodnik po analizie muzycznej Musica Jagielonica (Analizing Musical Multimedia. Oxford 1998) 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA OGÓLNA I  Z ZAKRESU TEATRU 

  Joseph  Ratzinger 1986 - Człowiek i śmierć Pax,Warszawa (1978 Eschatologie – Tod und ewiges Leben Regensburg) 

  W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce [w:] Sacrum i sztuka,  Znak, Kraków 1989 

   Jean. Delumeau1986. Strach w kulturze Zachodu 1978 Pax ( La Peur en Occident (XIVe–XVIIIe siècle). Paris: Fayard. 

   Mircea Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1996. ( 

   Anne Ubersfeld 2002  Czytanie teatru  PWN (Lire le théatre.  Belin 1996 Paris);  

   Erika Fischer-Lichte 2008 Estetyka Performatywności trans. M. Borowski, M. Sugiera. Księgarnia Akademicka, Kraków                        

                            (Asthetik des Performativen)   ,  

Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, Jakub Niedźwiedź (red.), Intersemiotyczność – literatura wobec innych sztuk (i 

odwrotnie), Universitas, Kraków 2004 

Ryszard Nycz, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków 2006 

Leszek Polony, Symbol i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć  

Praca z literaturą 30 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 15 

Inne  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 105 

Liczba punktów ECTS 4 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

 

- przedmiot przygotowuje częściowo do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach 

muzycznych, fachowego recenzenta wydarzeń muzycznych, prelegenta i redaktora muzycznego 

 

 


