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            Fontanna di Trevi  - Niccolo Salvi  

Początki Baroku w Europie  



 
                      Z historii Baroku 
 Epoka Baroku trwała wyjątkowo długo,  

gdyż jego początków dopatrzeć się możemy w drugiej połowie XVI w., 

a schyłek przypada na końcowe dziesięciolecia XVIII wieku.  

Daty pozostają umowne, ale niektórzy historycy sztuki datują  

ten okres na lata od ok. 1575 do ok. 1770 r., dzieląc go na trzy części: 

wczesny (do ok. 1650), pełny (do 1720) i schyłkowy Barok (do 1770). 

Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco,  

który oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie.  

Jak sama nazwa wskazuje,  

Barok był epoką dziwną i pełną przepychu. 

 



 
 

Badacz literatury staropolskiej Janusz Pelc 
 tak opisuje czasy, jakie przypadły na rozwój baroku: 

 
 
 
 

(…) Była to epoka wzrastającej nietolerancji wyznaniowej i dramatycznych 

prób ochrony tolerancji, epoka stosów, na których katoliccy i niekatoliccy 

inkwizytorzy palili heretyków, myślicieli pragnących  

zgłębić tajemnice wszechświata,  

oraz epoka ciągłych narodzin przeróżnych herezji,  

epoka powstania wielu wybitnych teorii naukowych,  

wielu znakomitych dzieł literatury i sztuki,  

epoka triumfu różnego typu dogmatów (...).  

Była to epoka straszliwych wojen, wyniszczających dorobek ludzkości  

i ludzkość samą i epoka budowania wielkich dzieł architektury,  

tworzenia nowożytnych, scentralizowanych organizmów państwowych, 

instytucji społecznych; rozdrabniania i łączenia (…) 



Literatura Baroku 

Gatunki charakterystyczne dla epoki: 

◦ Sonet - utwór poetycki, składający się 

z 14 wersów podzielonych na dwie 

strofy czterowierszowe oraz dwie 

trójwierszowe (tercyny), o ścisłym 

rozkładzie rymów,  

przy czym 8 pierwszych wersów 

zawiera na ogół część opisową lub 

narracyjną, natomiast 6 końcowych 

stanowi część refleksyjno-

uogólniającą.  

◦ Pamiętnik - gatunek piśmiennictwa 

użytkowego oraz wzorowany na nim 

gatunek literatury pięknej - pisane  

w pierwszej osobie wspomnienia  

z życia prywatnego i publicznego.  

Niezwykłość literatury barokowej wynikała 

przede wszystkim z ograniczenia treści 

utworów i rozbudowaniu form jej wyrazu. 

Barokowi pisarze postawili sobie za zadanie 

szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoja 

oryginalnością i formą. 

Polscy przedstawiciele literatury Baroku: 

◦ Jan Andrzej Morsztyn 

◦ Wacław Potocki 

◦ Jan Chryzostom Pasek 



 

 

Rzeźba 
 - była sztuką ruchu. 

Geometryczny spokój  

i matematyczne proporcje 

rzeźb renesansowych zostają 

zastąpione dynamicznie 

ujętymi formami z przewagą 

linii krzywych. Niosą one  

ze sobą wrażenie ruchu  

i pulsowania.  

Najwybitniejszym 

przedstawicielem baroku  

w dziedzinie rzeźby  

i architektury był Włoch 

Giovanni Lorenzo Bernini 

(1598-1680).  

 

 

 

 

 

 

Przeżycia mistycznych doznań religijnych –  

rzeźba Błogosławionej Ludwiki Albertoni (ok. 1671)  

Gianlorenzo Berniniego (1598-1680)  

w kościele S. Francesco a Ripa w Rzymie. 

 

 



 
       Malarstwo 
 Na uformowanie się malarstwa 

barokowego na przełomie XVI i XVII w. 

wywarło wpływ rzymskie środowisko 

artystyczne - nurt naturalistyczny 

reprezentowany przez Caravaggia   

i nurt klasycystyczny (wywodząca się  

z Bolonii rodzina Carraccich, G. Reni, 

Domenichino) oraz kolorystyczna szkoła 

wenecka. Prądy te przeplatając się  

z tendencjami mistyczno-symbolicznymi  

i nurtem sztuki dworskiej (zwłaszcza  

w krajach katolickich), były głównymi 

kierunkami malarstwa barokowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Annibale Carracci, „Domine, quo vadis” 



Michel Angelo Merisi da Caravaggio  
„Wieczerza w Emaus” 

 

Dzięki Caravaggiowi malarstwo  

oparte na zasadzie światłocienia 

zyskuje powszechne uznanie,  

którego nie osiągnięto  

nigdy wcześniej na przestrzeni  

całych dziejów sztuki.  

W Polsce malarstwo barokowe 

reprezentowali:  

T. Dolabella, J. Tretko, M.A. Palloni.  

 

 

 



Architektura Baroku 
Charakterystyczne dla epoki było 

organiczne łączenie architektury, 

malarstwa i rzeźby.   

Cechuje ją monumentalność,  

dynamika, bogactwo dekoracji  

i form ornamentalnych oraz 

efekty światłocieniowe uzyskiwane 

przez wygięcie elewacji,  

przerywanie gzymsów,  

wnętrza zdobione sztukateriami  

i malowidłami.  
Baldachim nad konfesją św. Piotra 

w bazylice św. Piotra w Rzymie. 



Główne ośrodki architektury to: Włochy z działalnością wybitnych architektów: 
 (G.L. Bernini, C. Maderna, F. Borromini, P. da Cortona, B. Longhena),  

 Niemcy (J.B. Neumann, D. Zimmermann,  bracia Asam),  
Czechy (Ch.J.K. Dientzenhoferowie),  

Austria (J.B. Fischer von Erlach, J. von Hildebrandt),  
Francja (F. Mansart, J. Hardouin-Mansart, L. Le Vau, C. Perrault),  

 Anglia (I. Jones, Ch. Wren - kierunek klasycyzujący). 
 

17.01.2021 

Plac przed bazyliką św. Piotra ze słynną kolumnadą, jedno ze sztandarowych dzieł Berniniego. 



Sztuka ogrodu 

Obok architektury ważnym 

elementem sztuki  stało się 

zakładanie wspaniałych ogrodów. 

Przyroda podporządkowana była 

woli człowieka, tworzącego 

wspaniałe założenia ogrodowe: 

z osiami widokowymi łączącymi 

regularny układ kanałów wodnych, 

ze szpalerami regularnie 

przycinanych drzew i krzewów oraz 

kunsztownie komponowanych 

rabat kwiatowych, tzw. parterów. 

 

◦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fragment parku wersalskiego. 



Wszystko podzielone było na strefy: spacerowe, zabawowe, specjalnie 
ukształtowane „zielone gabinety”, labirynty, tarasowe kaskady. Elementami 
sztuki ogrodowej były fontanny, wodotryski, sztuczne cieki wodne, specjalnie 

kształtowane „groty morskie”, rzeźby i kompozycje ogrodowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na aleję główną parku wersalskiego. 



     Muzyka Baroku 
Muzyka wzbudzała ogromne 

zainteresowanie, o czym może 

świadczyć utrwalona na obrazie liczba 

miejsc dla publiczności w operze. 

Powstała wówczas nowa forma 

muzyczna o tej samej nazwie – opera, 

czyli przedstawienie teatralne łączące 

muzykę i śpiew z akcją dramatyczną. 

Dworskie bale i uroczystości w całej 

Europie uświetniał nasz polonez.  

Stał się częścią suity,  

czyli cyklu tańców. 
Wnętrze opery barokowej 



Jean-Marc Nattier -  
 portret Henrietty Burbon grającej  

na violi da gamba 
 W muzyce wokalnej dominowały  

śpiewne koloratury, ozdobniki,  

a podstawę basową tworzyło  

tzw. basso continuo.  

Dzięki nowym formom instrumentalnym, 

m.in. koncertowi solowemu, concerto 

grosso, suicie, rozwijała się samodzielna 

muzyka instrumentalna.  

Epoka ta wykształciła także formy 

wokalno-instrumentalne,  

tj. opera, kantata, oratorium, które 

wykorzystywane są nawet  

w czasach współczesnych. 



Instrumenty Baroku 
 W okresie Baroku wiele instrumentów, 

które istniały we wcześniejszych epokach, 

osiągnęło doskonałość.  

Dotyczy to zwłaszcza instrumentów 

smyczkowych – skrzypiec i altówek. 

Najsławniejszym lutnikiem  

wszech czasów był włoski mistrz 

 Antonio Stradivari;  

od jego nazwiska zbudowane przez niego 

instrumenty nazywamy stradivariusami.  

Żeby zrozumieć, jak cenne są  

to instrumenty, warto wspomnieć,  

że niedawno altówkę Stradivariego z 1719 

roku wyceniono na 45 milionów dolarów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Stradivari w swej pracowni 



Swą największą popularność w epoce Baroku osiągnął także klawesyn.  
Ten wspaniały instrument, którego pierwowzory możemy spotkać  

już w późnym średniowieczu, w XVIII stuleciu stał się królem muzyki 
kameralnej i orkiestrowej. Jego srebrzysty dźwięk słychać niemal  

we wszystkich barokowych kompozycjach, w których realizuje basso continuo. 

Barokowy klawesyn, 

Muzeum Instrumentów 

Muzycznych w Poznaniu 



Rozkład instrumentów w orkiestrze barokowej 



Wielcy kompozytorzy epoki 

W okresie baroku muzyka rozkwitała. 

Pojawiło się wielu wybitnych 

kompozytorów, którzy tworzyli 

skomplikowane, wpisujące się  

w poetykę barokową utwory.  

Większość ich dzieł grywana jest również  

w czasach współczesnych,  

np. na konkursach muzyki klasycznej.  

Znani kompozytorzy barokowi to:   

Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi,  

Jan Sebastian Bach,  

Georg Friedrich Händel. 

Claudio Monteverdi - pierwsza tak wielka 

osobowość w rzędzie genialnych mistrzów 

muzyki Baroku. Nowator o wręcz 

wizjonerskiej wyobraźni, znający przy tym 

doskonale styl poprzedniej epoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Claudio Monteverdi 



Jan Sebastian Bach 

 

J. S. Bach urodził się w Eisenach w 1685roku. 

Wywodził się z bardzo muzykalnej rodziny.  

Grał na wielu instrumentach - doskonale  

na organach, klawesynie i skrzypcach.  

Życie Bacha było bardzo trudne:  

liczna rodzina, mało kontaktu ze światem 

muzycznym i jego nowościami.  

Był zamknięty w sobie, za życia nieznany. 

Dopiero po 100 latach od wystawienia przez 

Bacha Pasji wg św. Mateusza, 

Feliks Mendelssohn – romantyczny kompozytor, 

odnalazłszy to dzieło i wykonał je  

pod własną dyrekcją. 

Od tego momentu nastąpiło  

ogromne zainteresowanie  

 muzyką Jana Sebastiana Bacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portret J. S. Bacha, 1748, 

 Lipsk, Niemcy, 



Twórczość Bacha to najdoskonalsze mistrzostwo konstrukcji i wielka indywidualność, 
to dzieła o nieprzemijającej wartości i wzór dla pokoleń. 

Twórczość obejmuje muzykę religijną i świecką  

w najróżniejszych formach: 

I Dzieła organowe: preludia, toccaty, fantazje, chorały. 

II Utwory kameralne: sonaty, suity, partity –  

na różne instrumenty. 

III Dzieła orkiestrowe: Koncerty brandenburskie (6),  

suity orkiestrowe, koncerty skrzypcowe. 

IV „Das wohltemperierte Klavier”: 2 tomy, każdy tom zawiera  

24 preludia i fugi we wszystkich tonacjach. 

V Dzieła wokalno- instrumentalne: 

a) Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium Wielkanocne, 

Oratorium na Wniebowstąpienie 

b) Kilka Pasji: Pasja wg św. Mateusza i Pasja wg św. Jana 

c) Kantaty religijne i świeckie, Magnificat, Wielka Msza h – moll 

VII „Kunst der Fuge” („Sztuka fugi“). 
https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI&list=RDDquxPwY91MI&start_radio=1&t=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona tytułowa dzieła 

Toccata i fuga d- moll 

https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI&list=RDDquxPwY91MI&start_radio=1&t=6


Antonio Vivaldi 
Antonio Vivaldi – włoski kompozytor i skrzypek, 

urodzony  1678 r. w Wenecji. Rodzina Vivaldiego 

przeznaczyła go, jako najstarszego syna,  

do stanu duchownego. Został wyświęcony na 

kapłana w 1703 r. W tym samym czasie 

rozpoczął pracę jako nauczyciel gry  

na skrzypcach w sierocińcu dla dziewcząt.  

Vivaldi stworzył cykl koncertów „L’Estro 

Armonico”. Swoją pierwszą operę napisał dwa 

lata później. Dał jej tytuł „Ottone in villa”. 

 W 1727 r. światło dzienne ujrzało jego dzieło  

„Il Cimento dell’ Armonia e dell’ Invenzione” 

wraz z „Le quatro stagioni”,  

czyli „Czterema porami roku”.  

Antonio Vivaldi podróżował po całej Europie, 

dyrygując wykonaniami swoich dzieł.  



       Ciekawostki 
 • Niedługo po otrzymaniu święceń 
kapłańskich Vivaldi zrezygnował  

z odprawiania mszy. Tłumaczył się bólem 
w klatce piersiowej.  

• W 1926 r. odnaleziono tzw.  
„rękopisy turyńskie”, czyli wiele 

nieznanych do tej pory dzieł  
Antonia Vivaldiego.  

• Z powodu rudych włosów zyskał 
przydomek "Rudy ksiądz".  

• Pierwsza wersja opery „Orlando Furioso” 
została odkryta 270 lat po śmierci   

A. Vivaldiego. W 1714 roku opera ta była 
przebojem w Wenecji, później została 

zapomniana. Eksperci nazywają odkrycie 
„sensacją w świecie opery barokowej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza strona rękopisu z podpisem autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo


Georg Friedrich Händel Georg Friedrich Händel urodził się  

w 1685 roku w Halle, zmarł natomiast  

w 1759 roku w Londynie.  

Był  kompozytorem późnego Baroku.  

Jego styl uważa się za syntezę trzech 

elementów narodowych:  

włoskiego, niemieckiego i angielskiego.  

Pełne blasku i siły witalnej utwory Händla 

stanowią, obok dzieł Jana Sebastiana 

Bacha, szczytowe osiągnięcie epoki Baroku. 

 Jego życie można podzielić na okres 

tworzenia oper i okres tworzenia oratoriów. 

W trakcie swojego życia napisał  

wiele dzieł sztuki,  

które dzisiaj stanowią klasykę gatunku. 



Alleluja z oratorium Mesjasz 
Georg Friedrich Händel to muzyczna gwiazda epoki 

Baroku. Pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek, 

szczególnie obfitujący w muzykę wokalno-

instrumentalną. Stworzył mnóstwo wielkich „przebojów” 

– Hymny Koronacyjne, mające uświetnić koronację króla 

Jerzego II Hanowerskiego. Jeden z nich, Zadok the 
Priest, śpiewany jest od tamtego czasu podczas każdej 

koronacji brytyjskich monarchów. 

Najbardziej znanym oratorium Händla jest Mesjasz –

Jego trzecia część rozpoczyna się od Alleluja – 

największego hitu, wyprodukowanego przez Händla.  

Z tym utworem wiąże się pewna tradycja, 

zapoczątkowana przez króla Jerzego II.  

Podczas prawykonania tegoż oratorium, obecny na sali 

koncertowej król powstał z miejsca słysząc 

rozpoczynające III część Alleluja. Gest ten przeszedł  

do tradycji i obecnie Alleluja wysłuchuje się na stojąco,  

w geście uznania dla kompozytora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NNy289k6Oc 
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Słownik pojęć 

 ◦ Basso continuo - bas cyfrowany, typ instrumentalnego towarzyszenia, stanowiącego harmoniczną 
podstawę utworu, stosowany w wielu gatunkach muzycznych okresu 1600–ok. 1750. 

◦ Concerto grosso - typ koncertu barokowego, przeznaczonego na grupę instrumentów solowych 
(koncertujących), np. I i II skrzypce, wiolonczela, klawesyn oraz orkiestrę, zw. tutti, concerto,  

złożoną z instrumentów smyczkowych, później także obojów, fletów, rogów 

◦ Kantata - utwór wokalno-instrumentalny w nastroju uroczystym, złożony m.in. z arii,  
duetów i chórów. 

◦ Koloratura - wirtuozowskie ozdabianie śpiewanej melodii. 

◦ Koncert solowy - forma muzyczna, która charakteryzuje się tym, że solista występuje wraz 
z akompaniamentem orkiestry.  

Wykonywany utwór z reguły złożony jest z trzech części: szybka - wolna - szybka. 

◦ Opera - sceniczny dramat muzyczny. 

◦ Oratorium - monumentalny utwór wokalno-instrumentalny, o tematyce przeważnie religijnej. 

◦ Portatyw - małe, przenośne organy, popularne w XII–XVIII w. 

◦ Suita - utwór muzyczny złożony z kilku kontrastujących ze sobą części o charakterze tanecznym. 

 



Bibliografia: 
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◦ https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok 
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◦ https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal 

◦ https://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211PL0G0&p=Carawagio 
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◦ https://epodreczniki.pl/a/epoki-w-dziejach-muzyki---barok/DjviNzdr4 

◦ https://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211PL0G0&p=monteverdi 

◦ https://biografia24.pl/antonio-vivaldi/ 
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◦ https://biografia24.pl/georg-friedrich-handel/ 
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