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Kultura polskiego oświecenia 

1. Mecenat w czasach stanisławowskich 

 

Jednym z największych mecenasów był  Stanisław August 
Poniatowski. Miał duży wpływ na rozwój kultury i nauki. Jako 
miłośnik sztuki, sprowadził do Polski wielu wybitnych artystów. 
Wśród nich znaleźli się Dominik Merlini oraz malarze Marcello 
Bacciarelli i Bernardo Bellotto, zwany Canalettem. Władca był 
kolekcjonerem dzieł sztuki. Gromadził obrazy, stare monety i 
medale. Król wspierał finansowo pismo „Monitor”, które szerzyło 
tolerancje religijną, rozwój nauk przyrodniczych, ale także 
krytykowało szlachtę i nawoływało do polepszenia sytuacji mieszczan 
i chłopów. Organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał 
poetów, publicystów i filozofów. Tam prezentowano utwory 
poetyckie, dyskutowano nad projektami reform. Król był wzorem dla 
polskich magnatów, szlachty i mieszczaństwa. Budowali  lub 
modernizowali swoje rezydencje, gromadzili dzieła sztuki oraz 
wspierali finansowo działalność artystów i naukowców. 

 Wyjaśnij pojęcie „mecenat” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kogo i w jakim celu zapraszał król na „obiady czwartkowe”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Polska literatura i kultura oświeceniowa 

        Literatura okresu polskiego oświecenia powstawała pod silnym wpływem ówczesnych 
myślicieli europejskich: Woltera czy  Monteskiusza. Polscy twórcy coraz głośniej krytykowali 
szlachtę za jej egoizm, zacofanie, pijaństwo i rozrzutność. Jednym z najwybitniejszych pisarzy 
polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki. Do najważniejszych twórców literatury politycznej 
należeli: Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic.                                                                                                                                                                
Potrzebę reform głosili również twórcy sztuk teatralnych, które wystawiali na scenie Teatru 
Narodowego, utworzonego w 1765 roku z inicjatywy króla, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Najwybitniejszymi twórcami dramatów byli Julian Ursyn 
Niemcewicz  („Powrót posła”)  i Wojciech Bogusławki  („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i 
górale”) 

 

 Zaznacz na osi czasu rok 1765.  
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 Jaki to wiek?          …………………….. 
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3. Sztuka klasycystyczna w Polsce 

W oświeceni w Polsce upowszechniła się  sztuka i architektura klasycystyczna. W śród sztuk plastycznych 
najlepiej rozwijały się malarstwo i rzeźba. Powstało wiele wspaniałych rezydencji i świątyń. Budowle wzorowały 
się na starożytnych zabytkach greckich i rzymskich. Często stosowanym elementem były kolumny, linie proste 
bez łuków i zakrzywień. 
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ZADANIE* 

Kiedy i w  jakim celu powstała Komisja Edukacji Narodowej?  (Wyszukaj informacji w 
dostępnych źródłach) 
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