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Notatka do przepisania do zeszytu. 

 

1.Ogólnie oświeceniem nazywamy osiągnięcia kultury i nauki wieku XVIII. Po raz pierwszy 

użyto tej nazwy w Niemczech. Sugerowano w ten sposób, iż po wieku ciemnoty i zacofania 

nowa myśl wnosi światło rozjaśniające noc baroku. Uwierzono bowiem w siłę nauki i wiedzy. 

Mówiono też o tej epoce: wiek rozumu lub wiek filozofów. Nazwa wywodzi się zatem od 

światła, inaczej niż poprzednia – od klejnotu (barok), a podobnie jak duchowo pokrewny jej 

termin „odrodzenie”. Rewolucja mechanistyczna – to jeszcze jedna nazwa epoki. Ta zwraca 

uwagę na rozwój nauk przyrodniczych i pojawienie się konstrukcji takich jak balon, silnik 

parowy itp. Używano jej także dlatego, że twierdzono, iż wszechświat jest wielką machiną 

stworzoną przez Boga. Ideologię oświecenia zamyka się czasem w krótkim zdaniu: Powrót 

myśli do świata rzeczy. 

Granice czasowe  
Ogólnie – wiek XVIII 

Dokładniej: 

 w Europie – 1680-1780 

 w Polsce – 1740-1822 

2. Z historii wieku XVIII 

Wydarzenie numer jeden w polityce świata – powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej 

a) 4 lipca 1776 – uchwalenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych 

b) 1787 – Konstytucja Stanów Zjednoczonych 

Wydarzenie numer jeden w polityce Europy – Wielka Rewolucja Francuska, obalenie 

monarchii. Wydarzenie kluczowe dla Polski – kolejne rozbiory, Rzeczpospolita znika z mapy 

Europy 

a) 14 lipca 1789 – zburzenie Bastylii, wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 

ogłoszenie Deklaracji 

praw człowieka i obywatela 

b) 1793 – ścięcie Ludwika XVI – Francja republiką 

3. Przełomowe dokumenty 

1776 – Deklaracja niepodległości Thomasa Jeffersona. Obwieszcza światu, że władza musi 

przestrzegać praw jednostki, takich jak: życie, szczęście i wolność osobista. 

1787 – Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pierwsza w świecie nowoczesna konstytucja, 

będąca podstawą prawną działalności państwa, wzór dla obecnych. 

1789 – Deklaracja praw człowieka i obywatela. Owoc rewolucji francuskiej. Myśl główna: 

wszyscy ludzie są równi wobec prawa, przysługuje im wolność sumienia i wyznania. 



1791 – Konstytucja 3 maja w Polsce. Pierwszy w Europie tego typu, nowoczesny dokument 

prawny. 

4. Filozofowie oświecenia.  

 Immanuel Kant – filozof z Królewca, wielki moralista 

o „Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej 

woli stać powszechnym prawem natury”. 

o „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”. 

 John Locke – człowiek to tabula rasa 

o Człowiek rodzi się jako czysta tablica – tabula rasa. Niczego nie dziedziczy, 

nie posiada wiedzy wrodzonej czy wewnętrznej. Cała wiedza człowieka 

pochodzi z doświadczenia – i żadna wiedza poza doświadczenie wyjść nie 

może. 

 Monteskiusz – filozof francuski 

o Dał podwaliny nowej myśli politycznej. Władzę podzielił na ustawodawczą, 

wykonawczą, sądowniczą. Poddaństwo chłopów uważa Monteskiusz za 

niewolnictwo. Nawet współczesne konstytucje opierają się na jego myśli. 

 Wolter – wolnomyśliciel i erudyta 

o Tolerancja, równość ludzi wobec prawa. 

o Racjonalizm – człowiek powinien posługiwać się rozumem. 

o „Nie zgadzam się z tobą, lecz zawsze będę bronił twego prawa do głoszenia 

własnych poglądów”. 

Praca domowa  

Wypisz wynalazki okresu oświecenia. 

Praca na ocenę do odesłani na adres ankaplos@wp.pl do 24 maja 2020r. 
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