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Przegląd epok literackich
Starożytność – Antyk i Biblia
Nazwa epoki:
Starożytność to okres w historii od wynalezienia pisma do V w. n.e. Kulturę europejską ukształtowały:
Grecja, Rzym i chrześcijaństwo.
●

Antyk – pojęcie określa epokę, która obejmuje starożytność grecko-rzymską. Zaczyna się od
powstania pierwszych utworów literackich pochodzących z ok. VIII w. p.n.e.
● Biblia – powstała w innym kręgu kulturowym, mniej więcej od XIII w. p.n.e. do I w. n.e.
Zasięg czasowy i periodyzacja antyku:
etap
przełom IX i VIII
w. p. n. e.
VII i VI w. p. n. e.

wydarzenia
Dominuje epika, powstają eposy Homera – Iliada i Odyseja

V w. p. n. e.

Dominuje dramat, powstają wielkie tragedie Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa

Koniec V i IV w. p.
n. e.

Dominuje filozofia, działają: Sokrates, Platon, Arystoteles
Rozkwita kultura antycznej Grecji

Przełom IV i III w.
p. n. e.
III w. p. n. e.

Dominuje epigramat, tworzą: Symonides, Teokryt, Kallimach z Cyreny

I w. p.n.e.-II w.
n.e.
III i IV w.

Rozkwit literatury rzymskiej; tworzyli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Seneka,
Marek Aureliusz
Początek kultury chrześcijańskiej, której ośrodkiem stał się Rzym; zmierzch
antyku; pierwsze zwiastuny średniowiecza
Germańskie wojska zdobywają Rzym, kres Cesarstwa Zachodniorzymskiego

476 r. – umowna
data końca
antyku

Dominuje liryka, tworzą wybitni poeci starożytni: Tyrtajos, Safona, Anakreont,
Symonides

Wielkie szkoły filozoficzne: stoicy (Zenon z Kition), epikurejczycy (Epikur z
Samos), hedoniści (Arystyp z Cyreny), cynicy, sceptycy

Filozofia epoki
Filozofia powstała w starożytnej Grecji (ok. VIII-VI w. p.n.e.) i stała się pierwszym znanym sposobem
wyjaśniania świata i zjawisk przyrodniczych bez konieczności odwoływania się do mocy boskich.
Filozofowie greccy odrzucili mitologiczną wizję świata i próbowali opisać rzeczywistość za pomocą
rozumu.
Sokrates – jeden z najwybitniejszych filozofów epoki, nauczyciel Platona. W jego rozumowaniu
główną rolę odgrywała metoda heurezy – czyli stawianie pytań. Uznawał istnienie absolutnego dobra
(którym wg niego była doskonałość osobista) i absolutnej prawdy, które można poznać za pomocą
tzw. żywego dialogu. Interesowało go dobre i uczciwe życie, w ten sposób zapoczątkował etykę.
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Barok
Nazwa i ramy czasowe epoki:
Nazwa epoki wywodzi się z języka portugalskiego – barocco – oznacza perłę o nieregularnym
kształcie. Tło historyczne epoki to przede wszystkim wojny (z wojną trzydziestoletnią 1618-1648 na
czele). Prekursorami baroku byli Włosi już w XVI w.
Daty graniczne i periodyzacja epoki:
Barok to epoka, która korzeniami sięga końca XVI w. i trwa do połowy XVIII w.
etap
Wczesny barok

Europa
Koniec XVI w. – pierwsze dziesięciolecia
XVII w.; tworzyli: M. Cervantes, W.
Szekspir; Caravaggio.

Rozkwit baroku

XVII w.- tworzyli: P. Rubens, A. van
Dyck, D. Velazquez; P. Calderon, P.
Corneille, J. Racine; B. Pascal; G.
Marino; rozwijają się prądy – marinizm,
konceptyzm.
Koniec XVII-poł. XVIII w. – stopniowo
pojawiają się nowe tendencje,
zapowiadające kolejną epokę.

Późny barok
(schyłek epoki)

Polska
1580-1620 – tworzy między innymi: M.
Sęp Szarzyński; działania
kontrreformacyjne: rozwój szkół
jezuickich, powstały indeksy ksiąg
zakazanych
1620-1680 – tworzyli: J.A. Morsztyn, D.
Naborowski, W. Potocki.

1680-1740 – tzw. czasy saskie, kryzys
kultury, pojawienie się nowych
tendencji.

Filozofia epoki
Filozofia tego okresu „odświeża” kwestie metafizyczne, w tym zagadnienie istnienia Boga. Główne
cechy filozofii baroku skupiają się na antynomiach (czyli przeciwieństwach). Te przeciwieństwa to z
jednej strony pozarozumowy, pozazmysłowy przedmiot dociekań – czyli rzeczywistość metafizyczna,
z drugiej rozum jako narzędzie poznania (racjonalizm). Jednak był to rozum skierowany na kwestie
metafizyczne (widać tu tę nieregularność epoki, zgodną z nazwą).
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Oświecenie
Nazwa i ramy czasowe epoki:
Oświecenie – to inaczej „wiek rozumu” (ludzi myślących i wykształconych), „wiek filozofów”, bo
właśnie rozum ludzki ma być naturalnym światłem wskazującym drogę poznania świata i człowieka
(po okresie ciemności, za jaki uważano epokę baroku). Tu gwałtownie rozwija się filozofia, nauka;
dokonują się ogromne przemiany społeczne i polityczne. Za kolebkę oświecenia uważa się trzy kraje
zachodnioeuropejskie: Anglię (koniec XVII w.), Holandię i Francję (XVIII w.). W Europie za początek
epoki uznaje się lata 80. XVII w. – koniec epoki wiąże się z rewolucją francuską 1789-1799; w Polsce
początek to lata 40. XVIII w. – koniec początek lat 20. XIX w.
Daty graniczne i periodyzacja oświecenia:
Za „wiek oświecony” uznaje się w Europie XVIII stulecie. W Polsce oświecenia datuje się dopiero od
połowy XVIII wieku. Koniec epoki wiąże się z Wielką Rewolucją Francuską i jej hasłami: wolności,
równości i braterstwa.
etap
Początek
oświecenia
Rozkwit
oświecenia

Europa
Lata 80. XVII w. – Anglia

Schyłek
oświecenia

Ostatnie ćwierćwiecze XVIII w. –
kryzys idei, krytyka rozumu.

Połowa XVIII w. – nowe prądy,
działali: Wolter, Rousseau, Diderot i
wielu filozofów

Polska
Lata 40. XVIII w. – kryzys ideologii
sarmackiej
1765-1787 „czasy stanisławowskie”;
tworzą: m.in. A. Naruszewicz, I. Krasicki;
w 1765 r. – powstał pierwszy teatr
publiczny, czasopism „Monitor”,
pierwsza świecka szkoła – Szkoła
Rycerska;1770-1788 „obiady
czwartkowe”; 1773 powstaje KEN.
1787-1795 – nowa koncepcja narodu
szlachecko-mieszczańskiego; 1788-1792
obrady Sejmu Wielkiego, na którym
uchwalono Konstytucję 3 maja (1791);
rozwój publicystyki: H. Kołłątaj, S.
Staszic, F.S. Jezierski; 1795 – koniec
polskiego oświecenia, III rozbiór Polski,
załamanie idei oświeceniowych.

Filozofia i światopogląd epoki
Oświecenie przyjmuje postawę krytycyzmu wobec świata, stawia na kierowanie się rozumem.
Krytycznie podchodzi się do istniejących instytucji społecznych, form sprawowania władzy, religii i
autorytetów. Filozofowie oświecenia podważają istnienie Boga, dążą do obalenia dogmatów, bycia
wolnym od przesądów i wprowadzenia nowego ładu społecznego opartego na rozumie i
osiągnięciach nauki.
Główne kierunki filozoficzne epoki, najważniejsze hasła i pojęcia:
Racjonalizm – (łac. rationalis – rozsądny) to pogląd, według którego podstawowym narzędziem
poznania jest rozum, zatem największą wartość przyznaje się rozumowi i logicznemu myśleniu.
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