
Historia kl VI

Temat : W epoce baroku. Powtórzenie

Notatka

     Dla  Rzeczpospolitej  (jak  i  dla  reszty  Europy)  okres  baroku  obfituje  w
wyniszczające  dla  kraju  wojny  :  ze  Szwecją,  z  Tatarami,  z  Rosją,  a  także  z
Kozakami.  Konflikty te zaowocowały w utratę przez Rzeczpospolitą świetności
którą  posiadała  w  XVII  w  (był  to  drugi  co  do  wielkości  kraj  w  Europie)
     Kontekstem  społecznym  dla  rozwoju  baroku  była  w  krajach  katolickich
kontrreformacja,  a  w  krajach  protestanckich  ustabilizowanie  się  i
instytucjonalizacja  Kościołów  reformowanych,  co  sprzyjało  kształtowaniu  się
nowego typu religijności. W Polsce do głosu dochodził natomiast nurt sarmacki.
Rozwijająca  się  kontrreformacja  i  tworzący  się  nurt  sarmatyzmu  nie  były
jedynymi  zjawiskami  społecznym  w  XVII-  wiecznej  Rzeczpospolitej.
Konflikty społeczne pomiędzy coraz lepiej ustawioną w państwie szlachtą a coraz
bardziej wykorzystywaną kastą chłopską, a także wynikające z narodowości Polski
(Polacy stanowili jedynie 40% ogółu ludności Rzeczypospolitej) doprowadzały do
zbrojnych sporów na terenie kraju. Uciskani Kozacy urządzili w 1648r. powstanie,
doprowadzając  do wojny domowej  w Rzeczpospolitej.  Powstanie  kozackie  było
początkiem  końca  świetności  Polski  w  tamtym  okresie
   Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. W oparciu
o XVI - wiecznych historyków twierdzono, ze szlachta polska wywodzi  się od
Sarmatów,  starożytnego  plemienia,  zamieszkującego  przed  wiekami  ziemie
polskie  (w  rzeczywistości  Sarmaci  zasiedlali  w  połowie  pierwszego  tysiąclecia
p.n.e. ziemie nad dolna Wołga). Sarmatom przypisywano wiele wspaniałych cech
charakteru, jak np. wrodzoną dumę, waleczność, odwagę, męstwo, wierność, itp..
     Sarmatyzm to również pewna niechęć do nauki- za wystarczające wiadomości
sarmaci  uznawali  te  wyniesione  z  kolegiów  jezuickich.  Pod  koniec  baroku
najbardziej  uwidocznił  się  zanik  patriotyzmu  i  brak  troski  o  losy  ojczyzny.  
     Mimo iż starano się o spójność i odrębność stanu szlacheckiego, nierzadko
dochodziło do sporów (najczęściej na tle majątkowym ale także na politycznym).
Ponadto  dostrzec  można  było  przypadki  nobilitacji(uszlachetniania)  ludzi  nie
wywodzących się z tego stanu. Wszystko to prowadziło do napięć społecznych,
które  umiejętnie  wykorzystywała  i  podsycała  magnateria,  narzucając  swoją
politykę.  

Praca dla chętnych- skąd wywodzą się sarmaci, jaki stosunek mieli do religii i
nauki. 


