
Motyw ±mierci w literaturze i sztuce dawnej Polski

zestawienie bibliogra�czne w wyborze

wrzesie« 2004 r.

Opracowaªa Bo»ena Lewandowska

Poni»sze zestawienie bibliogra�czne stanowi wybór literatury zebranej
na podstawie �Przewodnika Bibliogra�cznego� i �Bibliogra�i Zawarto±ci
Czasopism� (wersja elektroniczna). Niektóre opisy opatrzono adnotac-
jami (zapisane kursyw¡) dla przybli»enia zawarto±ci tre±ciowej. Dost¦p-
no±¢ ksi¡»ek i czasopism zaznaczono tªustym drukiem: Biblioteka Gªówna
i Czytelnia Akademii �wi¦tokrzyskiej znajduje si¦ przy ul. Le±nej 16, nato-
miast Biblioteka Pedagogiczna - przy Jana Pawªa II 5. Uczniowie mog¡
korzysta¢ ze wszystkich zbiorów wyª¡cznie w czytelni (na miejscu). Istnieje
mo»liwo±¢ sporz¡dzania kserokopii (fragmenty dokumentów).

Wiele materiaªów na powy»szy temat mo»na wyszuka¢ na stronach
WWW. W bibliogra�i zaª¡cznikowej nale»y poda¢ nazwisko i imi¦ autora,
tytuª artykuªu internetowego, adres strony WWW oraz dat¦ dost¦pu.

Przykªadowe adresy stron:
http://www.pozegnania.pl/
http://www.republika.pl/
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Pozycje zwarte:

1. Banasiowa Teresa: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat
1580-1630. - Katowice : Wydaw. U� , 1997
�mier¢ - literatura polska
[dost¦pna w Bibliotece Gªównej Akademii �wi¦tokrzyskiej, nr inw. 280559
oraz w Czytelni Gªównej A�, nr inw. 280558]

2. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowi«ska Izabella: Sªownik moty-
wów literackich. - Warszawa : Kram, 1998. - S. 434-447: �mier¢
[Czytelnia Bki Pedagogicznej, nr inw. 228260]

3. Künstler-Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego
baroku. - Toru« : UMK , 1996
�mier¢ - literatura polska - 17 w.
[Bka Gªówna A�, nr inw. 269255]

4. Lege»y«ska Anna: Gest po»egnania : szkice o poetyckiej ±wiadomo±ci
elegijno-ironicznej. - Pozna« : "PSP. Seria Literacka" , 1999
�mier¢ - literatura polska [Wypo»yczalnia Bki Pedagogicznej, nr inw. 232247]

5. Mrowcewicz Krzysztof: Przeszªo±¢ to dzi± : literatura, j¦zyk, kultura
[podr¦cznik I klasa liceum i technikum] : cz¦±¢ I. - Warszawa : Stentor,
2002
[Czytelnia Bki Pedagogicznej, nr inw. 233662 Podr.]

6. Nowicka-Je»owa Alina: Pie±ni czasu ±mierci : studium z historii duchowo±ci
XVI-XVIII wieku Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 1992
[Bka Gªówna A�, nr inw. 243393]
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7. Nowicka-Je»owa Alina: Sarmaci i ±mier¢ : o staropolskiej poezji »aªob-
nej. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992
�mier¢ - historia - 16-18 w.
[Czytelnia Gªówna A�, nr inw. 232467]

8. Obrazy ±mierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku: katalog wystawy w
Muzeum Narodowym w Krakowie. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2000
[Czytelnia Bki Pedagogicznej, nr inw. 230358 (7A)]

9. Wªodarski Maciej: Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.
-Kraków : "Znak" , 1987
�mier¢ - historia - 15-16 w.
[Bka Gªówna A�, nr inw. 189111]

10. Wymiary ±mierci / wybór i sªowo wst¦pne Stanisªaw Rosiek. - Gda«sk
: "Sªowo/Obraz Terytoria" , 2002
[Bka gªówna A�, nr inw. 328571]

Artykuªy z czasopism: (dost¦pne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej)

11. Czop Robert: Motyw ±mierci w poezji dawnej i wspóªczesnej// �Ra-
dostowa�. - 2001, nr 11-12, 2002, nr 1, s. 48-49

12. Droga, Katarzyna: Obraz ±mierci w literaturze i sztuce epoki [±red-
niowiecze]// �Cogito� . - 2002, nr 4, s. 40-42

13. Fedorowicz Agnieszka: Syllabusy start! //�Cogito�. - 2001, nr 5, s.
54-56
[Ró»ne oblicza ±mierci. Porównanie �Pie±ni o Rolandzie� i opowiada«
Tadeusza Borowskiego]
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14. Labuda Aleksander: Polska topika bohaterskiej ±mierci // �Pami¦tnik
Literacki�.- 1987, z. 2, s. 61-89

15. Kuryluk Ewa: Apokalipsa w Akcji //�Zeszyty Literackie� .-1999 nr 2
s. 98-104
Akcjonizm - sztuka ±mierci
- Sztuka - tematyka
- �mier¢ - sztuka

16. Leszkowicz-Barszcz Barbara: Literackie oblicza ±mierci - oblicza czªowie-
cze«stwa // �Polonistyka�. - 2000, nr 8, s. 468-473

17. Likowska Ewa: Danse macabre (Arcydzieªa kultury polskiej ) //�Wiado-
mo±ci Kulturalne�.-1996 nr 43 s. 14
Staropolska emblematyka literacka
- Emblematy (lit.) - historia - Polska - 16-17 w.
- Literatura polska - tematyka - 16-17 w.
- �mier¢ - literatura polska - 16-17 w.

18. Literatura ±redniowiecza. �Cogito� 2002 nr 17, dod. J¦zyk Polski w
Liceum, s. 15-18
[motyw "dance macabre", poj¦cie "ars moriendi"]

19. Lubaszewska Antonina: Egzekucja i zdrowa ±mier¢. Polska topika
bohaterskiej ±mierci// �Ruch Literacki�. - 1991, nr 3, s. 187-198

20. Motyw ±mierci w literaturze //�Cogito�, nr 9, dod. �J¦zyk Polski w
Liceum. Klasa 1�, s. 4-5
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21. Motywy literackie - od ±redniowiecza do o±wiecenia // �Cogito� . -
2001, nr 1, dodatek s. 10-19
[Motyw ±mierci, Boga, miªo±ci, ojczyzny, wsi w literaturze ±redniowiecznej,
renesansowej, barokowej, o±wieceniowej.]

22. Olszewska Maria Jolanta: Teatr ko«ca czasów : sztuka umierania
//�Spoªecze«stwo Otwarte� .-1996 nr 11 s. 10-15
[Wizerunek ±mierci w literaturze i sztuce ±redniowiecznej]

23. Poprz¦cka, Maria: Wódz sarmackich wieków na ªo»u ±mierci: Obraz
Leopolda Loe�era ��mier¢ Stefana Czarnieckiego�. �mier¢ Stefana Czarnie-
ckiego w literaturze. -�Mówi¡ Wieki� . - 2001, nr 3, s.50-53

24. Purc-St¦pniak Beata : Przezwyci¦»anie l¦ku //�Spotkania z Zabytkami�
.-1997 nr 11 s. 3-7
[Wizje ±mierci w sztuce]

25. Sztuka pisania wypracowa«// �Cogito�. - 2002, nr 19. dod. �J¦zyk
Polski w Liceum�, s. 11-12
[Praca pisemna nt. �Przychodzimy na ±wiat z wyrokiem ±mierci� (Seneka).
Obraz ±mierci w wiekach ±rednich]

26. �mier¢ i sztuka / Tadeusz Chrzanowski, Stefan Chwin, Maªgorzata
Dziewulska, Michaª Gªowi«ski, Ireneusz Kania, Michaª Komar, Krystian
Lupa, Andrzej Luter, Czesªaw Miªosz, Jerzy Pilch, Tadeusz Sªawek, Mar-
ian Stala, Henryk Waniek, Piotr Wojciechowski, Krzysztof Zanussi //�Ty-
godnik� .-2000 nr 45 s. 9,11-13
- �mier¢ - sztuka
- �mier¢ - literatura
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27. �redniowiecze. "Cogito" 2002 nr 4 s. 35-42, 67-70
[M.in. motyw ±mierci]

28. Wais Jadwiga: Gilgamesz i jego gwiazda .- //�Konteksty� .-1997 nr
3/4 s. 80-82
�mier¢ - literatura

29. Wªodarski Maciej: W ±redniowiecznym kr¦gu ±mierci [�Skarga umie-
raj¡cego�, �De Morte prologus�]// �Ruch Literacki�. - 1986, z. 5, s. 393-404
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