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Skraj XVI w calej polowa 18 w
Barocco (z jez. portugalskiego) rzadka i droga perla, o nieregularnym ukladzie; przedmiot artystyczny odbiegajacy od momentu powszechnie
przyjmowanego ksztaltu.
Barok
Nazwa okresu w kulturze europejskiej napiecie artystyczno - literacki
trwajacego od finiszu XVI w calej do
polowki XVIII w calej
Poczatek baroku w Polsce.
Dekoniunktura idealow renesansowych, zaznacza sie w utworach poetow przelomu: M. Sepa Szarzynskiego, w calej â€žTrenachâ€• Kochanowskiego,
wiersze okolicznosciowe Szymonowica. Zauwaza sie zmienny rozrachunek pochodzace z dotychczasowa filozofia zycia jak i rowniez objawy niepokoju,
wyrastajacego pochodzace z przeciwstawienia wartosci ziemskich jak i rowniez wiecznych, przyrody i demona.
Dramatyczne decyzje:
Czlowiek zobligowany przyjac niejaka okreslona postawe, wiec wybieral.
1. zgode na rzeczywistosc nietrwaly lecz piekny, cieszac sie swoim urokami wyrazal wdziecznosc Tworcy â€“ poeci swiatowych rozkoszy: Hieronim
Morsztyn.
2. odrzucal ludzace ponety swiata, poszukiwal wartosci silnych, zbawienia â€“ poeci metafizyczni usilujacy rozwiklac zagadke bytu: M. Sep â€“
Szarzynski.
Religia utracila wartosc jedynego, niepodwazalnego autorytetu. Reformacja wyostrzyla konkurencyjnosc zadbaj wyznaniowych: katolikow i niekatolikow
(luteranow, kalwinow i arian). Ukazala tragizm wyboru ktorejs z ewentualnych drog. Tym samym tez wzmozone poczucie wypadku.
Polska przedmurzem chrzescijanstwa.
Nasz kraj â€“ nastepujace co do miary mocarstwo Swiata â€“ dawala obywatelom poczucie dumy. Cyfra obywateli pochodzenia niepolskiego wzrastala
wraz z pozyskiwaniem urodzajnych kresow wschodnich. Procedura ten oddalal Polske od momentu Europy, czynil z tej dziewczyny przedmurze religii
chrzescijanskiej, tarcze przed Turcja jak i rowniez Tatarami, specyficznego znaczenia spolecznego i politycznego nabral wzorzec zdobywcy jak i rowniez
obroncy wschodnich granic tak zwanym. rycerza kresowego â€“ niezlomnego, cnotliwego wojownika, ktorego pewny zolnierski zywot przeciwstawiano
latwemu zyciu dworaka ( w calej XIX w calej wyroznil to Sienkiewicz w calej â€žTrylogiiâ€•.
Szlachta a wloscianstwo.
Silne zroznicowanie religijne, oraz przede wszystkim spoleczne miedzy stanem szlacheckim jak i rowniez coraz bardziej uciskanym stanem chlopskim.
Konflikt wyjaskrawil sie przede wszystkim na Ukrainie â€“ czastka panow pochodzenia polskiego ciemiezylo prawoslawnych poddanych. Poludnie
Ukrainy dawalo schronienie niepokornym poddanym i zbiegom ze wsi, osiedlajacym sie za progami rzecznymi Dniepru. Owi Kozacy Zaporowscy stali sie
zarzewiem buntu. Ich zwycieskie zrealizowany zostanie w 1648 r. stalo jednym z sygnalow powolnego schylku swietnosci Rzeczypospolitej.

Podzialy w srodku stanu szlacheckiego.
Podzial od momentu magnaterii wedlug szlachte bezrolna. Jednak solidarnie dbano o jego odrebnosc. Nobilitacje (uszlachcenie) zdobywane za sprawa
ludzi niskiego stanu przez rozne machinacje (np. ozenek bogatego plebejusza z uboga lub znieslawiona szlachcianka). Dominacje miala magnateria,
ktorej strategia zdominowala calkowicie szlacheckie dazenia egzekucyjne pochodzace z ubieglego stulecia.
Dwa projekty kultury: ziemianski i dworski.
1. obszar kulturowy ziemianska (srednia, prosta szlachta) â€“ cenila swojskosc, rodzimosc, wartosci ziemianskiego trybu zycia (Waclaw Potocki, Jan
Chryzostom Pasek, Jan Andrzej Morsztyn), inspirowala ja renesansowa zwyczaj â€žwsi spokojnejâ€•, cechowal ja kult ojczystych pamiatek jak i rowniez
relikwii, zblizala sie w celu kultury jednostek, jego muzy, piesni, obrzedow, obyczajow jak i rowniez wyobrazni (stylizacje ludowe).
dwoch. 2. obszar kulturowy dworska (potezne dwory, przewaznie powiazane pochodzace z zagranicznymi), lansowaly europejska mode, styl, sztuke,
nauke (Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski).
Te 2 wzory przenikaly sie nawzajem.
Sarmaci jak i rowniez sarmatyzm:
Sarmatyzm â€“ caloksztalt siedemnastowiecznych obyczajow i zwiazanych z kultura szlacheckiej, ziemiansko â€“ patriarchalny styl zycia, umiarkowanej
szlachty, ktory cechujeâ€•
-kult przeszlosci
-przekonanie o doskonalosci polskiego ustroju
-zacofanie
-tradycjonalizm
Poczatkowo sarmatyzm ma dzialanie dodatni, potem staje sie skostnialy i symbolizuje zacofanie, ciemnote, samowole, pogarde i niechec do
cudzoziemcow, dewocje, ciasny tradycjonalizm.
Oslabienie kraju: walki, walka pochodzace z reformami.
Na dojrzalym baroku ( lata 20 â€“ 70 XVII w) zawazyly liczne walki (1648 â€“ 1660), wyniszczajace kraj wewnetrznie i oslabiajace jego miedzynarodowe
znaczenie. Start upadku Rzeczypospolitej sygnalizowaly pojawienia opozycji magnacko â€“ szlacheckiej przeciw projektom reform (wzmacniania wladzy

krolewskiej, uporzadkowania spraw panstwa, skarbu i wojska), rokosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego przeciw krolowi w 1665r. i dymisja Jana
Kazimierza w 1668 r. Na niedlugo niegdysiejsza swietnosc Lokalny wskrzesilo dominacja Jana III Sobieskiego, swoim zwyciestwo pod spodem Wiedniem
w calej 1683 r.
Kontrreformacja.
Kontrreformacja â€“ napiecie powstaly w calej kosciele katolickim wobec wypadku reformacja.
Sobor trydencki (1544 â€“ 1563), zwolany dla przeciwstawienia sie postepom roznowierstwa, wydal szereg dekretow. Zwiazek wyznaniowy uformowal sie
jako organizm polityczny jak i rowniez wypracowal w swoj uzytek scisla metode dzialania. Dbajac o nieskazitelnosc dogmatow, o prawomyslnosc religii,
okreslil co nalezy oszacowac za katolickie w dziedzinie nauki, dyscypliny jak i rowniez zwyczajow koscielnych. Wytlumaczyl podobnie jasno normy sztuki,
przede wszystkim sakralnej.
Ograniczenia w dziedzinie zwiazanych z kultura i dziel sztuki.
Kosciol nawiazal generalnie w celu sredniowiecza, zdecydowanie wielkiej epoki wzorow chrzescijanskich. Stad fama hagiografii (np. â€žZywoty
swietychâ€• Piotra Skargi), zyciorysy kultu religijnego wyznawcow jak i rowniez meczennikow. Te wzory dla osob fizycznych uczyly heroizmu i solidnosci
w zmierzaniu do zbawienia. Strzegac nieskazitelnosci wiary Zwiazek wyznaniowy postulowal wiernosc Pismu sw. i odrzucenie wszelkich opowiesci
pozabiblijnych. W centrum zainteresowania znalazly sie narodowe przeklady Biblii, bieglosc i system edukacji szkolnej.
Rzezba jak i rowniez malarstwo posiadaly ksztalcic nieuczony, prosty lud i utwierdzac go we wierze. Nakazano ostrozne jak i rowniez zgodne jedynie z
kanonicznymi przykazaniami przedstawianie scen religijnych, a zarazem wydano bitwe swieckim â€žnieprzystojnym obrazomâ€™.
W nauczaniu szkolnym wyrzucono â€žbezwstydneâ€•, poganskie ksiegi starozytne, czy cenzurowano halasuje, omijajac nieprzystojne fragmenty,
inwokacje do obludnych bogow i tym podobne. Adaptacja starozytnosci szla ku jej chrystianizowania, laczenia watkow antycznych pochodzace z
biblijnymi.
Aktywnosc jezuitow.
Zakon jezuitow (1564r. Polska) walnie przyczynil sie do zrealizowania programu kosciola. Siec szkol zakonnych propagowala nowe procedury nauczania
jak i rowniez utrwalala transformacje kulturowe, ktore rychlo odbily sie jak i rowniez na literaturze, poddanej rozmaitym ograniczeniom jak i rowniez
restrykcjom. Orez Kosciola to cenzura. W spisie ksiag zakazanych szybko znalazly sie rozne ksiazka w tym Kopernika tzw. pisarstwo sowizdrzalska.
Zwiazek wyznaniowy rewidowal ksiegarnie i drukarnie, niszczyl niedozwolone pisma, przede wszystkim heretyckie jak i rowniez antykoscielne.
Upadek pismiennictwa.
Swiadectwo spowodowala rozpowszechnianie tekstow â€žprawomyslnychâ€•, obnizenie uniwersalnego poziomu podrecznikow, utwierdzila plytka,
powierzchowna poboznosc, rozmilowana w calej demonstracyjnej, wystawnej liturgii. Po zmarlych w przelomie XVII/XVIII w pisarzach (Morsztyn, Potocki,
Pasek) odrzucic pojawili sie juz cechujaca je wybitni nastepcy.
Wlasciwosci dziel sztuki baroku:
Cztery zasadnicze nurty:
-barok dekoracyjny
-barokowy klasycyzm
-barokowy wiernosc
Pozna faze stanowi rokoko â€“ muszla o kaprysnej, asymetrycznej postaci, poddajaca wlasciwosci fantazyjnego, lekkiego stylu.
-glebia
-forma otwarta
-niejasnosc
-szczegolnie dynamiczne ujecie przestrzeni
-sklonnosc do wyjaskrawiania kontrastow, efektow swietlnych jak i rowniez ekspresywnych gestow (wyrazajacych potezne poruszenie emocjonalne,
rozpacz, gniew, bol, ekstaza)
-ujecia malarskie podkreslajace sytuacja przestrzenne pomiedzy przedmiotami przedstawiajacymi tak, by zaznaczyc cechujaca je trojwymiarowosc â€“
iluzjonizm.
Wloski architekt Bernini â€“ â€žEkstaza sw. Teresyâ€•
Harmensz Rembrandt von Rijn (1606 â€“ 1669) â€“ â€žDawid jak i rowniez Jonatanâ€œ
El Greco (1541 â€“ 1614) â€“ malarz hiszpanski, pochodzenia greckiego â€žWidok Toledoâ€œ
Pieter Paul Rubens (1577 â€“ 1640) â€“ â€žPerseusz uwalnia Andromedeâ€•
Sztuka na uslugach Kosciola.
Zwiazek wyznaniowy zauwazajac sile sztuki oddzialywujaca na uczucia wiernych, w sfere emocji dbal o jej prawomyslnosc i sluzebna role wobec religii.
Konstrukcje sakralne dazyly do syntezy roznych egzemplarzy: architektury, malarstwa, rzezby, oraz zewnetrzny przepych obrzedow jak i rowniez liturgii
zblizonej prawie w celu teatralnych postaci jawnie demonstrowal potege jak i rowniez nieograniczona wielkosc misterium (tajemnicy) wiary.

Opera i teatr.
Opera uksztaltowala sie we Wloszech, szybko przeniosla sie do Lokalny, dzieki staraniom Wladyslawa IV. Na butynku warszawskim zalozono wspanialy
teatr operowy, w ktorym od 1637r. wystawiano dramaty muzyczne. Az do inscenizacji wykorzystywano ogromnej aparatury scenicznej, umozliwiajacej
tworzenie wyszukanych efektow (pozary, wzburzone fale morskie, unoszenie sie chojrakow w powietrzu, zapadanie sie ich pod spodem ziemie),
wspolgrajacych z aktorska gestyka, ze spiewem, muzyka, dekoracjami. Sklonnosc do powierzchownej pompy, ozdobnosci, bogactwa efektow, wszelkiego
dostatku i przesady rosla pochodzace z postepujaca moda na orientalny przepych, reprezentatywny dla stylu sarmackiego.
Pochodzenia kultury barokowej.
-zalamanie idealow renesansowych
-pojawia sie nieznany typ ciebie â€“ absolutyzm krolewski (wladca absolutny â€“ Francja, Rosja, monarchia burzuazyjna â€“ Anglia)

-przeobrazenia ustrojowe
-wojna trzydziestoletnia â€“ 2 osrodki wladzy (dwa autorytety), wladza krolewska i koscielna
-kontrreformacja
-sobor trydencki (1545 â€“ 1563)
-wielka inkwizycja
-odkrycia akademickie - Kartezjusz â€“ polepsza sie milosc madrosci, Galileusz â€“ astronomia.
â€žCogito ergo sumâ€• â€“ mysle wiec jestem. Kartezjusz.
-przeswiadczenie, wiara w calej rozum ludzki
-deizm â€“ materia nienaniesiona w ruch przez Boga, dalszy progres spowodowany jest wlasnymi prawami materii. Deista â€“ odrzucic ingeruje w calej
bieg wydarzen
-Pascal â€“ â€žCzlowiek jest myslaca trzcinaâ€•
Polska â€“ tlo o tematyce historycznej.
-zasada liberum veto
-zrywanie sejmow
-ucisk panszczyzniany
-wygnanie arian pochodzace z Polski
-wojny szwedzkie, ruskie, kozackie, tatarskie
Jan Andrzej Morsztyn â€“ realizacja typu poezji barokowej.
Jan Andrzej Morsztyn (1620 â€“ 1693) â€“ studiowal na jednym z uniwersytetow niderlandzkich. W 1645r. rozpoczal sluzbe dyplomatyczna zdecydowanie
czlonek poselstwa po Marie Ludwike w celu Paryza. Stal sie jednym z przywodcow stronnictwa francuskiego w Polsce. Po abdykacji Jana Kazimierza, za
panowania Michala Wisniowieckiego i Jana III Sobieskiego intrygowal na rzecz Francji. Oskarzony przed sejmem o zdrade stanu, uszedl w 1683r. do
Francji, gdzie spedzil reszte zycia.
Zbiory wierszy:
â€žKanikula czy tez psia gwiazdaâ€• 1647r.
â€žLutniaâ€• 1661r
Nurt dworski w calej literaturze barokowej to utwory o tematyce milosnej, obyczajowej, towarzyskiej, pisanej kwadrans zartem kwadrans serio.
â€žDo trupaâ€• (sonet) â€“Jest to erotyk (wiersz milosny), tresc: skarga kochanka. Forma: monolog skierowany w celu trupa (niecodzienny adresat
wiersza lirycznego). Swej skardze podmiot liryczny porownuje swoja sytuacje z sytuacja trupa. Osia konstrukcyjna sonetu jest konfrontacja Ty â€“ ja,
moja osobe â€“ Tobie. W I i II zwrotce istnieja pokazane podobienstwa, w
III i IV â€“ dywergencje. Sytuacja zakochanego jest gorsza od trupa. III jak i rowniez IV zwrotka doprowadza w celu puenty: poprawniej byc trupem niz
zakochanym. Zaskakujacy rozwiazanie i tytul wiersza. Dominanta kompozycyjna jest bardzo rozwiniete porownanie â€žTy strzala smierci â€“ ja strzala
milosciâ€•. Kontrast â€žty i jaâ€• laczy sie z anafora (powtorzenie). Cecha poezji barokowej jest uzycie przerzutni, hiperboli â€“ przesada, wyolbrzymienie
np. â€žskryty plomienâ€•.
â€žNiestatekâ€• â€“ opowiesc o niestatecznosci blogoslawionych. Wiersz dysponuje forme wyliczenia. Wyjasnienie wiersza w minionym wersie.
Wiersze milosne J. A. Morsztyna sa gra milosna.
Daniel Naborowski â€“ fascynacja niekiedy i przemijaniem.
Daniel Naborowski (1573 â€“ 1640), calosciowo wyksztalcony, zreczny dyplomata, zwiazany byl pochodzace z litewskim kalwinskim dworem Radziwillow.
â€žMarnoscâ€• â€“ wiersz obejmuje stosunek poety do ziemskich wartosci, ktore sa: â€žmarna marnosciaâ€• (hiperbola). Najwazniejsza jest poboznosc,
uczciwosc i postrach przed Bogiem. Odnajdujemy rezonans ksiegi Koheleta, wystepuje powtorzenie pewnej dziedziny, aby zostala bardziej
wyodrebniona. Rymy: aa, bb, cc.... Regularna struktura â€“ jest siedmiozgloskowcem.
â€žKrotkosc zywotaâ€• refleksja filozoficzna odnosnie do zycia ludzkiego i przemijania. Podejmuje problematyke egzystencjalna. reprezentatywny jest
skrot myslowy â€“ cykle zycia ludzkiego istnieja w postaci skrotow myslowych â€žjutro â€“ cos, aktualnie jest, odrzucic bedziesz... â€•, cykl pokolen
(odradzania) â€žByl przodek, byles ty sam, potomek sie rodziâ€•. Istnienie ludzkie (jego krotkosc) jest przedstawione za sprawa wyliczenia zjawisk, ktore
istnieja nietrwale, przejsciowe. Czas jest â€žlotnyâ€• szybko mknacy. Daniel Naborowski zastanawia sie powyzej relacja istota ludzka â€“ rzeczywistosc
(Bog). Problematyka jest mniej dramatyczna niz ta tylko problematyka podjeta przez
Metrow. Sepa-Szarzynskiego.
â€žDo Annyâ€• wiersz o tematyce milosnej, apostrofa w celu Anny, podmiot liryczny obrazuje sie w calej pierwszej jednostce, na koncu wiersza jest
zeznanie, iz afekt nie ustanie. Ostatnie 2 wersy egzystuja wyjasnienie wiersza. Dominanta kompozycyjna jest wyliczenie zjawisk przemijajacych,
nietrwalych (zjawisko przyrody, ciebie, urody). Wyliczenie zjawisk przemijajacych sluzy zaakcentowaniu trwalosci â€“ milosci w celu Anny. Odwrotnosc:
powtarzalny czlon â€žz czasemâ€•.
â€žCnota grunt wszystkiemuâ€•

