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Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację 

Karta pracy s. 59 

Cele- Ukazanie epoki baroku jako odpowiedzi na reformację. 

Modlitwa  

Prośmy Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej o to, aby każdy z nas chciał i potrafił rozwijać 

otrzymane talenty:  Zdrowaś Maryjo… 

Jeden ze słynnych dzisiaj malarzy nie był doceniany za życia. Z tego powodu cierpiał biedę i często 

brakowało mu pieniędzy nawet na chleb. Jego siostra, która się nim opiekowała, żeby kupić 

cokolwiek do jedzenia sprzedawała za bezcen jego obrazy. Zdarzało się nawet, że za duży obraz 

mogła kupić tylko niewielki bochenek chleba. Przed śmiercią malarz wstał z łóżka, wziął jeden ze 

swoich obrazów i otarł z niego kurz. Długo się mu przyglądał i kiwał głową. Odkładając obraz ze łzami 

w oczach, powiedział do siebie: „A jednak nie żyłem na próżno”. Dzisiaj jego obrazy warte są fortunę. 

 W dziejach ludzkości nie było chyba epoki, w której ludzie nie pragnęliby pozostawić po sobie 

czegoś nadzwyczajnego, niepowtarzalnego w swoim rodzaju, coś czym zachwycaliby się potomni, co 

mogłoby być wizytówką ich czasów. To dążenie przyświecało także ludziom żyjącym w XVI i XVII 

wieku, a więc w czasie reformacji i niedługo po niej. To oni stworzyli nową epokę nazwaną barokiem. 

Przyjrzymy się jej dzisiaj dokładniej. 

 Barok to kierunek w sztuce, literaturze, filozofii, architekturze i muzyce rozwijający się od 

końca wieku XVI do połowy wieku XVIII. Niektórzy nazywają go „stylem Kościoła katolickiego”, w 

okresie potrydenckim. Jest on odzwierciedleniem przemian religijnych, politycznych, społecznych i 

filozoficznych zapoczątkowanych w XVI wieku. Wykonajmy zadanie 1 w „Kartach pracy” by 

umiejscowić go w historii. 

 Choć ojczyzną baroku są Włochy, słowo „barok” zaczerpnięte zostało z języka portugalskiego, 

w którym „barocco” oznacza perłę o nieregularnych kształtach. Aby zobaczyć, jakie zmiany dokonały 

się w epoce baroku, wróćmy najpierw do epoki renesansu i otwórzmy podręczniki na katechezie o 

niej (s. 107). Na zdjęciach możecie zobaczyć przykłady dzieł powstałych w tamtej epoce, 

przypomnijcie główne z nich. 

 Wiek XVI to nie tylko czas wystąpień Lutra i rozłamu Kościoła, ale także czas, w którym 

Kościół skutecznie poszukuje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Odpowiedzią na nią był Sobór Trydencki, 

ale także sztuka baroku. Pokazywała, że Kościół katolicki jest dobrą drogą do zbawienia i w piękny 

sposób przybliżała głoszone przez Kościół prawdy. Dzięki szczególnym talentom twórców barokowych, 

prawdy wiary katolickiej stały się bliższe wielu ludziom. 

  

 

 



Notatka (do zeszytu) 

Barok to styl w literaturze, architekturze i sztuce europejskiej, trwający od końca XVI do połowy XVIII 

wieku. Nazywany jest „stylem Kościoła katolickiego”. Upatruje się w nim wyraźnej odpowiedzi na 

wystąpienia Lutra i reformację. 

Praca domowa  

Użyj wyobraźni i opisz wybrany zabytek sztuki barokowej. Wyjaśnij, dlaczego barok nazywany jest 

„stylem Kościoła katolickiego”. 
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