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Seminarium kulturoznawczo-literackie 

„Teatr doby Rewolucji Francuskiej jako narzędzie propagandy ideologicznej” 

 

 

1. Prowadzący: Tomasz Wysłobocki  

 

2. Problematyka: 

Rewolucja Francuska stała się kamieniem węgielnym współczesnego społeczeństwa 

obywatelskiego, a skutki jej reform odczuwamy do dziś w wielu aspektach życia 

codziennego.  

Następujące wówczas przeobrażenia polityczno-społeczne zachodziły z taką 

częstotliwością  

i tak intensywanie, że każde kolejne rządy musiały uciekać się do narzędzi 

propagandowych, aby na bieżąco informować Francuzów, a z czasem i indoktrynować 

ich, na temat zachodzących zmian. Idealnym miejscem takiego propogandowego 

oddziaływania na lud stał się teatr. 

Celem seminarium nie jest wcale zapoznanie studentów z historią Rewolucji Francuskiej 

– ta omawiana była już bowiem na II roku w ramach zajęć z HiKF. Ich nadrzędnym 

zamiarem jest ukazanie, w jaki sposób wydarzenia historyczne i decyzje polityczne 

tamtego okresu (1789-1799) wpływały na twórczość literacką, w tym przypadku – 

dramatyczną. Sztuka stała się bowiem w czasie Rewolucji nośnikiem nowych idei i 

wartości, a teatr pełnił rolę dydaktyczną – miał skorygować złe nawyki i postawy 

moralne Francuzów, jakich ci mieli nabyć w czasach Ancien Régime’u. Przedmiotem 

seminarium będzie więc historia społeczna Rewolucji Francuskiej, w tym także szeroko 

rozumiana historia idei, a w szczególności – wyobrażenie  

i przedstawienie na deskach ówczesnego teatru nowych wartości oraz moralnych  

i politycznych postaw.   

 

3. Rozkład pracy w poszczególnych semestrach 

 

W pierwszym semestrze zajęć Rewolucja Francuska omawiana będzie głównie w 

aspekcie filozoficznym i socjologicznym, tak by przygotować studentów do późniejszej 

interpretacji materiałów źródłowych w oparciu o metodologię historyczno-literacką.  

Na zaliczenie semestru studenci przygotują zarys pracy licencjackiej: 1. dokonają  

w porozumieniu z prowadzącym wyboru materiałów źródłowych (sztuki); 2. ustalą 

tytuł pracy; 3. przygotują wstępny schemat logiczny pracy; 4. przedstawią listę 
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wybranych cytatów usystematyzowaną tematycznie w formie dokumentu WORD oraz 

5. krótko  

(2 strony) opiszą pisemnie podejmowaną w pracy problematykę i główne 

zagadnienia.  

W drugim semestrze omawiane i interpretowane będą dokumenty piśmiennicze, 

literackie  

i ikonograficzne doby rewolucji francuskiej, które ukażą, w jakiej mierze i w jaki sposób 

wydarzenia historyczne wpłynęły na postrzeganie rzeczywistości przez Francuzów, a 

także – jakie piętno odcisnęły one na literaturze i sztuce dramatycznej. Praca w dużej 

mierze odbywać się będzie w trybie indywidualnym – na zajęciach będą omawiane 

postępy redaktycjne i trudności merytoryczne czy metodologiczne związane z pracą 

licencjacką. 

Na koniec semestru (najpóźniej do 15 czerwca 2018) studenci przedłożą do oceny 

pracę licencjacką na temat wcześniej uzgodniony z prowadzącym i napisaną pod 

jego opieką merytoryczną. UWAGA 1: nieprzedłożenie pracy licencjackiej w 

powyższym terminie równoznaczne jest z niezaliczeniem seminarium i koniecznością 

powatrzania go  

w kolejnym roku. UWAGA 2: w semestrze letnim oceniana będzie również 

systematyczność pracy i postępów studenta; tym samym osoby, które nie będą 

syatematycznie pojawiać się na zajęciach-konsultacjach, a jedynie na koniec semestru 

dostarczą gotową pracę licencjacką, nie uzyskają zaliczenia. 
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