
BAROK
Styl barokowy: wyszukany, zawiły

� peryfrazy
� pytania retoryczne
� wykrzyknienia
� apostrofy
� pararelizmy składniowe
� zrytmizowanie
� oksymorony

1) Sęp-Szarzyński: Rytmy albo wiersze polskie
1. Sonet IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)– gradacja zła, dualizm

(dusza/ciało). W I zwr. ukazany jest Szatan, który dąży do zepsucia duszy ludzkiej. W II: wrogiem
człowieka jest ziemskie ciało. III: metody walki z Szatanem. IV: liczy na Boga, aby mu pomógł.
Światopogląd teocentryczny. Konieczność walki ze złem. Teocentryzm.
Kunsztowna forma – sonet. Łaciński szyk zdania.

2. Sonet V (O nietrwałej miłości tego świata) – najtrwalsza jest miłość do Boga. Utwór o tej miłości,
stałości uczuć, określenie wartości, którymi powinien się kierować człowiek. Ponad standardowe
środki są: uosobienia, przerzutnie, anafory oraz ogarnienia.

3. Psalm CXXX – wybaczanie grzechów przez Boga, droge do zbawienia, wieczne miłosierdzie.
4. a

2) Jan Andrzej Morsztyn – (dworski) 2 tomiki: Kanikuła albo Psia gwiazda oraz Lutnia. Utwory pisze
głównie dla formy, obecny koncept (marinizm). Ulubiony środek: oksymoron, styl anaforyczny,
nawiązania do antyku, pararelizm składniowy, ogarnienie. 
1. a

3) Daniel Naborowski – (dworski). Poezja też reflekszyjno-filozoficzna. 
1. Marność – bać się Boga, ale żyć chwilą, cieszyć sie doczesnością.
2. Krótkość żywota – przemijalność. Ogarnienie ludzkości. Byt jest krótki.
3. Do Anny – wieczność miłości, wizualne obrazy, utór dworski. 
4. Cnota grunt wszystkiemu – przemijalność, trzeba być cnotliwym, aby wejść do Nieba.
5. Na oczy królowej angielskiej... – gradacja, o pięknie oczu królowej; kontrast, pararelizm, opisowość.

4) Wacław Potocki (ziemiański) – szlachta, ale rozumie problemy szlachty. 
1. Transakcja wojny chocimskiej – epos dygresyjny (bo narrator często zabiera głos i przedstawia swoje

opinie). Ma budzić patriotyzm i ducha walki. Forma nie skomplikowana. Postulaty, co jest złe:
� częste zmiany prawa, nie przestrzeganie prawa, nie równość wobec prawa
� ubodzy ziemianie
� biedna szlachta ma mało ziemi
� zachłanność

2. Pospolite ruszenie – scenka z dialogiem, krytyka polskiego wojska
3. Zbytki polskie – pachołkowie odzeni w srebro, służba z brokatem i lierii, złote sprzęty, panie noszą

perły i diamenty, uczty, kosztowne meble, dużo rozrywek. Ale brakuje pieniędzy na obronność. Jest
to więc brak patriotyzmu i obowiązku obywatelskiego u szlachty. 

5) Jan Chryzostom Pasek
6) a

Cechy szlachty sarmackiej:
� głupota
� pycha
� nietolerancja
� lenistwo
� obżarstwo
� egoizm
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� prywata
� ksenofobia
� megalomania
� warholstwo

Tasso, Torquatto – Jerozolima wyzwolona:
ble ble ble...

Molier – Skąpiec:
asdfsvcxsdfas

Europa:
1. Cerventes, Miguel de – (ESP) Don Kichot.
2. Vega, Lope de – (ESP) Pies ogrodnika (sam nie weźmie; inny nie da), Owcze źródło.
3. la Barca, Pedro Calderon de – (ESP) Książe niezłomny, Życie jest snem.
4. Corneille, Pierre – (FR) Cyd. (Konflikt miłości z obowiązkiem.)
5. Racine, Jean – (FR) Fedra – człowiek uwikłany we własne namiętności.
6. la Fontaine – (FR) bajki.

Sztuka, dwie sztuki:
1. Rubens

1. Zdjęcie z krzyża
2. Podniesienie krzyża
3. Leda
4. Autoportret Rubensa z żona
5. Portret chłopca
6. Święty Jerzy ze smokiem

2. Rembrandt
1. Lekcja anatomii dr. Tulpa
2. Wymarsz strzelców
3. Straż nocna
4. Uczta Baltazara

3. El Greco
1. Widok z Toledo

4. Carravagio
1. W drodze do Egiptu
2. Złożenie do grobu
3. Bachus

5. a

Tematyka sztuki:
� anatomia
� sceny biblijne/mitologiczne
� sceny rodzajowe/obyczajowe
� portrety
� pejzaże
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