
 

 

Język polski kl. 1ts 07.05.2020r. 

 

Temat:   Barok – epoka kontrastów.  

 

Zapoznaj się z notatką poniżej, a następnie sporządź własną 

w zeszycie. 

 

1. Nazwa i czas trwania epoki 

Nazwa epoki wywodzi się z architektury oraz sztuk plastycznych. 

Samo pojęcie „barok” pochodzi prawdopodobnie z języka 

portugalskiego (barocco) lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco 

oznaczało w języku jubilerskim perłę o nieregularnym kształcie. W 

Europie barok dominował przez niemal cały XVII wiek. W Polsce 

epoka ta trwała od początku XVII wieku do połowy XVIII wieku.  

2. Pojęcia związane z epoką: 

• kontrreformacja – czyli ruch skierowany przeciw reformacji, 

kontrofensywa Kościoła katolickiego. W Europie kontrreformację 

zapoczątkował sobór trydencki (1545–1563), na którym opracowano 

program reform wewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego, 

określono również założenia walki z różnowiercami.  

• sarmatyzm –  to ideologia polskiej szlachty, która swych przodków 

widziała w plemieniu starożytnych Sarmatów, którzy przed wiekami 



 

 

zamieszkiwali ziemie nad Wołgą. Pojęcie sarmatyzmu dotyczyło 

wszystkich przejawów życia społecznego, obyczajowego, religijnego i 

kulturalnego ówczesnej szlachty. Na jego światopogląd składały się: 

przywiązanie do tradycji połączone z niechęcią do obcych 

(ksenofobia), kult wolności przeradzającej się często w anarchię, 

wierność religii katolickiej przybierająca formy dewocyjne, 

przekonanie o wyższości stanu szlacheckiego (megalomania), 

przywiązanie do tradycyjnego stroju, zamiłowaniu do zabawy, 

przepychu, sejmikowania i politykowania.  

3.  Filozofia doby baroku 

RENE DESCARTES (KARTEZJUSZ) 

 

Kartezjusz był zwolennikiem racjonalizmu – poglądu, według którego 

najważniejszy w procesie poznawania przez człowieka otaczającej go 

rzeczywistości jest jego rozum. Filozof uznał pewność własnego 

myślenia za podstawę wiedzy i w związku z tym sformułował słynne 



 

 

stwierdzenie: cogito ergo sum (myślę, więc jestem). Według 

Kartezjusza podstaw wiedzy należy poszukiwać w samym człowieku, 

w podmiocie, w świadomym duchu, a nie w świecie zewnętrznym, 

w przedmiocie, w materii. Starał się on zgłębić właściwości Boga, 

duszy i ciała. Wskazywał na dualizm, czyli oddzielne istnienie Boga 

i stworzenia, ducha i materii, człowiekowi przyznawał wolność jego 

woli oraz propagował sceptycyzm w procesie poznawania 

i zdobywania wiedzy. Tezy Kartezjusza stały się podstawą filozofii 

epoki następnej – oświecenia. 

BLAISE PASCAL  

 

Według rozważań Pascala człowiek zajmuje bardzo małe miejsce 

w przyrodzie, jest nicością wobec nieskończoności, nie jest wcale 

najistotniejszy w przyrodzie. Jest złożony z dwóch natur i w związku 

z tym nie może niczego poznać tak do końca, bo otaczają go istoty 

albo cielesne, albo duchowe.  



 

 

Według Pascala życie ludzkie jest mało znaczące i krótkie jak błysk. 

Człowiek jest świadomy swych słabości i niedoskonałości. Godność 

człowieka spoczywa w myśli; człowiek jest trzciną najsłabszą 

w przyrodzie, ale to trzcina myśląca – stwierdził filozof. 

Pascal uważał, że nie można naukowo potwierdzić istnienia Boga, ani 

mu zaprzeczyć. Zaproponował więc, żeby człowiek przyjął jedną 

z dwóch możliwości – lepiej jednak, na wszelki wypadek, wierzyć 

w to, że Bóg istnieje, aby po śmierci pójść do nieba. Jeśli zaś Boga nie 

ma, i tak czeka nas nicość (wtedy nic nie tracimy, żyjąc według zasad 

wiary). Myślenie to można przedstawić na prostym rysunku: 

 

JOHN LOCKE 

 



 

 

Ten angielski filozof, polityk i ekonomista był twórcą klasycznej 

postaci empiryzmu. Uznawał on doświadczenie za jedyne źródło 

wiedzy. Jego filozoficzne poglądy dały podstawę nowym poglądom na 

wychowanie i kształcenie: jeśli bowiem nie ma w umyśle idei 

wrodzonych, a różnice między ludźmi są tylko skutkiem odmiennych 

doświadczeń, to chcąc kształtować człowieka, należy stworzyć mu 

warunki nabywania określonych doświadczeń. Ta nowatorska 

koncepcja miała swój wpływ na polityczne postulaty wysunięte 

w epoce oświecenia. 

4. Najbardziej znamienne cechy baroku we wszystkich odmianach i 

dziedzinach sztuki: 

 monumentalizm, 

 pogłębienie perspektywy, 

 operowanie kontrastami i światłem, 

 wydobywanie ekspresji, emocji, dramatyczności, 

 iluzjonizm, stwarzanie wrażenia trójwymiarowości, 

 dążenie do syntezy sztuk, 

 ozdobność, szokowanie, zaskakiwanie. 

5. Cechy światopoglądu epoki: 

 religijność i mistycyzm w treści dzieł, 

 poczucie niepokoju, przemijalność, kruchość istnienia, 

 dążenie do udziwnionej, zaskakującej formy wyrazu, 



 

 

 atmosfera niepokoju, 

 dysharmonia, ekspresja w wyrażaniu myśli, 

 bogactwo formy dzieł literatury i sztuki. 


