
Założył za1ęm Pascal absolulną przcwagę duszy nad cjałęm.
E) Pascal doszcdł do wniosku, Źe \ł.obec Boga war1ość rzeczy materiaL-

r \ . h  c ( j  md l  | .  żę  su  i a |  ' o  w |a ( c | $ i e  n ' c o sć '
F) Zawai1c w '.Myślach'' (\\'ydane pośmiertlle w ló69 r) refleksjc czyni-

|\, człowie|<a tĘdną naisłCłbszą \1, p tzlrodz ie, istotą słabŁ jednak rny-
śla!4 i Z togo powodu rnaja!ą plzcwagę nad śwja|cm: Cała ted), god.
ność ndsza lez! \, ]],,śli'''

Filozofia PascaLa z pewnością lrliźsfa lryła ludfiotrr żyjącym w barc'
ku, epocc pcłncj sprzcczności'

Chociaż Pascal nię stworzył systemu, jego myśL fapocza]kowa|a ifia.
cjonalizm' Jcgo fiLozofia. pe}na węwnę1rznych tozterek' wyrażała niopo-
koje ludzi żyjącychjeszcfe plzed niln (w Lilcmlurzc pols1dcj np' Miko1aja
sępa szarzyńskjc8o), bliska stała siętakże egz)'stencjalistom w XlX i xx
wie]<u, odrzucajalym zagadnienie byiu w scnsic maLcriaLny1n i pochłonię-
tym całkowicie ludzką egzysLcncją za$rbienicm człowie]G w święcie'

Podśumo.rYanie: za chamklcrystyczną ccchę filozofii XvII wieku na]e-
ży uznać świadomość węwnętEnych sprzccmości, lkwiących zarówno
w człowicl(u' jak i w naluŹc ś!via1a'

2.3 swoJsKoŚc I EURoPEJsKoŚc PoLsKIEGo BARoKU,
c7'Yt'I o NURCIE ZIEMIAŃSKIM l DwoRsKlM
W LTTERAIURZE XVII WIEKU

l '  P od / i a |  na  nu rĘ  '  db  o r s l i  i  z ' e ' n i a . . L i  $ ' d l e  \ j e  f  opo4c 'U  ' r dgnd -
terja szLachla' WŁoziński w ksią7cc falyiułowancj ,'Życie polskie
\! dawoych Wje]Gch'' opisuje ku]turę ma1ęrialną i dllchową magnalc-
rii. PotęŹne d\\'or]' zainspirowane europejską szLuką (i ]nodd' a ul(że
naulq' dążyty do odwzolo\łania lendencji nowej epoki' w przcciwjeń-
stwie do możnych, przeciętna sz]ach1a podkreśLałazaLety f ienianskicgo
sPosobu życia z daLa od dworu' w bliskości z na1ura. zgodnię Z ]dórym
każdy gospoda]z byl panem samego siebLe'
W wyniku tak różnych poglądów zrodziły się dwa wzory l(ultury: dwor.

ski i  z iem]ański.
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2) Nu dworski reprezentowali pocci: Jan Andrzej Morszlyn iDanieL
Naborowski-

a) Ccchąobu poetówjest s1aranne wykształccnic i piastowanie wyso]<ich
godności:
. J' A' Morsztyn po studiach w Europie zajął się działa]nością poli

1yczną m.in' przębywał na dwoŹc LubomiIskich' co umoźliiłiło
mu związanie się z dworem królęwskim. Był onzwolcnnikicm wła-
dzy lcóLcwskicj na Wzór fiancuski' ciesząc siQ Zaufanicm Marii
Ludwiki' stał sięjcdnym z przywódców stronnictwa |rancuskiego'
Nies|cty' lojaLny byłjedynie do czasu' kicdy dwóI spźyjalFmncji
(pozoslał w opozycji do Jana lII, który swc pLany wiązal z polityką
proausiriacką)' oslalnie lata źycia poe1a spędził wc Flancji pod
Paryżem' posa.dzony o zdmdę slanu'

'D. Naborowski zdobył wszechs1ronno *rykszlałcenie, m' 1' studio-
wał plawo w ollcanie' medycynę w Bazylci, mcchaniki uczył go
GaliLcusz. Przebywal na dworzc Radziwiłłórt., pęłnił funkcję dy-
plomaly i lłLrmacza' Z pŹckonań politycznych iIenista, z poglądów
religijnych L(aLWń, pruyją1 olwaf!ą poslawę wobęc kultury euro-
pcjsldcj.

b) Literatura nie była głó\"/nym zajęcięm obu poe1ów:
. J' A' Morsayn pisał wicrszc przed rozpocz4ciem działaLność poli-
tycznęj;

. D' Naborowski pozostawił swojc utwory, będące ucięczL(ą od rze-
czywistości, wlQkopisil]'

c) obu twórców łącuyło zapatrywanie na rolępoc1y ',szlifierza diamen-
1ów,' ofaz czcrpanie wzorów f obcej kullury:
.  J '  A  Vo r .7 ' ) . .  c7o loł}  po l c l i  n^dr : . i s Ia :
- kontynuował nu poczji zmysłowej, opicwancj pŻez Marina. 1łu-

maczył i parafuazował tekstv lvłoskicgo poety (,'Adone'', liczne
soncty),

- dokonał plzcldadu siclanl(i Tassa ''Amintas'.,
- przetłumaczy} u1wór Pio1ra comcillc,a..cyd a]bo Roderyk' Kome.

dia hiszpańska' ' ,
- czerpał pomysły literackie z antyku-
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. D. Naborowski:
- pżcthrmacuył poemat Petarki,,Tryumf Miłości'',
. inspjracjęjego wielszy stanowiły motywy biblłne.

d) Twórczość J' A' Morsztyna i D- Nabofowskiego dowodfi ńżnorodno-
ści tematycznej nurtu dworskięgo w literaturz€.
. J. A. Morsztyn upmwiał poezję zmysłową
. D' Naborowski replezenlowal Litemtulę mctafizyczną reflcksyjną

3) Nurt ziemiański łączy siQ z nazwiskami J. Ch. Paskai w. Potockiego.
a) obaj poeciSarmaci odznaczali się pŹecięmym' chalaklcrystycznym

dla średniozamożnej szlachty wykształcenlem:
.J' Ch' Pasek uczył się prawdopodobnie w kolegium jezrrickim,
.w Potocki miał nauczyciela domoweBo' wiedzę zdobył czylając

ksią'd (*.zmianek o szkołach w jego biografii nie ma); był samou-
krem.

b) Potocki iPasek naleŹeli do nurlu litera|ury samackiej.
.w Potocki iyp sflachcica-s anna1y zatroskanęgo o iosykraju;ti'o-

|7) l  '11. in '  wier .7e o lemdlyce palr io ' )cłej:
-,,Nierządem Polska stoi'' - poeta pźedstawia ojczyznę.Polskę

w której pfu1uje całkowitebezp|^wię (Co ro| to nowe prawa ikon.
st.ytucje' '' Nikt nie słucha, żatlen się nie ogląda ną nie)' ftcjęmogą
mieć jedynie ci, ktorzy piastująurzędy lub sąmajęmi'

- W '.Pospolitym nrszeniu.' skiytykował sfiachtę fa to' że mając na
względzie jedynie własne doblo' daje zły przykład, co w efekcie
prowadzi do denoralizacji niższych wańtw społeczeństwa:

Widząc dobosz, że go nikt zgołą nie usłuchą,
Paszedł sa sPać, ni kto sttzepie u kozucha'
I rchnistfz, tova,.zvstt.,o, kied}) się nie trwo4J,
Zdją||,sz! zbroję ze Erzbiefu, zno\L,l,| się połĄ,.

zwróć uwagę na ironiczny tytuł utwoflr; właściwie powinien onbanieó
,'Pospolite spanic'', Bdyż szlachta smacmie śpi, zamiast szykować się do
odpa.cia ataku.

- Uperconifikowana Polska w ',Zbytkach polsk i.h'' myś1i tylko o so-
bie, o zabawic, o uciechach, rrwoni majątek na pelły, kanaki (na-
szyjniki), sobolc i kryszt^Iy,..Tymczasem nó horg unieraj ą żołrlie-
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rze os tątn i (bore _ Wedyr). Za upadek p ańsi\ła Potocki wini szlach-
tę i klęr' Ut\łór ullz'vmanv wlonie oskaźycielskim, nalezy |Iakio-
waćjako pżcshogą plóbę przemówienia rodakom do rozsądku.

- omówięnię .'Transakcji wojny chocimskiej,'znajdziesz w pylaniu
,,Róż]re obl icza lilemlu ),* sarmackicj''

W. Poiocki w sw.oich utwolach \rymzał następujące pog]ądy:
. sławił stan szlachecki'
. był tolemncyjny wobcc inDo*'iclców (arianiĄ przcś]adowany pżez

kościół katolicki roamiał, jak nik, ich tragiczną sytuacjQ \łr Pol-
sce); llaklujc o lym m.in' wicńz ',Kto mocniejszy' ten lepszy'')'

. nade w.szys&o kochał ojczyz1ę.

. J' Ch. Pasek napisał .,Pamiętniki'' (omówione w planiu ''Pot1rei
własny szlachcica-sarmaty w (Pamięlnikach) Paska,'), był pceci-
wieństtl.em w. Potockiego. Ta bar\ł'na poslać replczcntowała typ
przeci$nęgo szlachcica po]ski ego: zadu|aneeo w sobie, cicmncgo'
intelesownego, skłonnego do bójki. nazbyt cfęs1o zaglądając€go
do kieliszka, niechętnego \Yobęc \zoró\!'obcej kultury. niepźyja-
znego \ł' stosunku do jnnowiercó\!'.

c) Twórczość J. Ch' Paska i w Polockicso \v poló*.naniu z nuńem
d\^.orckim jest litelaturąniższego lotu' Poeci. aczkolwiek nietakbie.
g]e władajapyjęzykiemjak jvIorsayn i Naborowski' wykazali siq dba.
łością o formę wypowiedzi. Ich utw.ory sa. przykładern barwnęj pol.
szczyzny XVll w. Pasek. urodzony ga\r.ędziarz, opowiada żywo i pla-
stycmie o swojej epoc€' Potocki, mając ambicje wyksftałconego
szlachcica. ła!z'v język poloczny z wJszukanymi, napuszonymi zwro.
lami' co rów.nieź daje niepowlarzalny e|ckl barckow.ej foski o ksz'tah
dzieła'

2.4 MIKoł'AJ sĘP szARZYŃsKI - PoETA RENEsANsowY
CZY BAROROWY?

1. Zycie:
a) M' sęp sząrzyński urodził się około 1550 rcku na Rusi czerwonęj

jako syn podstolego lwo\ł'skiego' Joachima se'a. Należał do ostatnie-
go poko]enia poetów renesansowych od M. Reja młodszy był o 45
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