
Władysław Korotaj

"Dramat i teatr szkolny. Sceny
jezuickie XVII wieku", Jan Okoń,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1970 : [recenzja]
Biuletyn Polonistyczny 14/42, 152

1971



/11/ DZHECHCIŃSKA Hanna: Biografistyka staropolska w latach 
1476-1627. Kierunki i  odmiany. Oss.Wrocław-Warszawa-Kraków- 
Gdańsk 1971* IBL PAN. Studia Staropolskie. T. XXXII, s.157, 
nlb. 3» b ib lio g r ., z ł  35»-

Autorka traktuje b iog ra fie  staropolskie jako czynnik kon
kretnej sytuacji h isto ryczno literack ie j, która gatunek ten po
wołała do życia, i  jego kształtowanie s ię  je s t jednym ’z głów
nych przedmiotów uwagi. Definiując w rozdziale I  podstawowe wyz
naczniki gatunku biograficznego w tradyc ji l ite ra c k ie j i  kultu
rowej, wyodrębnia następnie i  poddaje analizie  w dalszych roz
działach dwa zasadnicze typy b io g ra fi i :  historyczną i  panegiry- 
czną. Ctaawia także staropolskie b iogra fie  pisarzy oraz "Żywoty 
świętych" P.Skargi na t le  b iog ra fis tyk i renesansowej.Przedmio
tem zainteresowania autorki je s t również żywotopiserstwo jako 
odzwierciedlenie panujących w danym okresie prądów umysłowych, 
moralnych, obywatelskich oraz miejsce b iog ra fis tyk i w ogólnym 
nurcie polsk ie j lite ra tu ry  parenetycznej.

BP/42 H.D.

/11/ OKOŃ Jan: Dramat i  tea tr szkolny. Sceny jezu ick ie XVII 
wieku. Oss. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. IBL PAN. Studia 
Staropolskie. T. XXVI,s. 458, z ł 88,-

Praca ujmuje monograficznie d z ie je  jezuickiego teatru szkol
nego w Polsce XVII wieku. Omawia ' programy teatralne, insceni
zacje parateatralne oraz daje analizę cech i  osiągnięć tego teat
ru. Prace uzupełniają: wykaz programów, b ib lio g ra fia  w wyborze 
oraz wykazy: pełnych sztuk jezu ickich z w.XVII,przedstawień za
świadczonych w h istoriach kolegiow, wątków wspólnych w insceni
zacjach kolegiów polskich i  obcych, b iogra fie  autorów. Zawiera 
ponadto indeksy: osób, postaci m itologicznych, postaci 'dramatu 
i  person ifikacji oraz tytułów i  nazw geograficznych.

BP/42 W.K.


