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Średniowiecze nie zakończyło się z dnia na dzień. Głębokie przemiany, właściwe
początkowi i końcowi każdego okresu, trwają nie kilka lat, lecz dziesięciolecia, stulecia, a nawet kilka stuleci. Większość historyków przejście od średniowiecza do dziejów nowożytnych wiąże najczęściej z wydarzeniami końca XV – początku XVI w.:
renesansem, wielkimi odkryciami geograficznymi, reformacją i kapitalizmem. W
tym okresie zaszły zasadnicze zmiany w myśleniu, tradycjach i światopoglądzie ludzi. Odkryte przez Europejczyków kontynenty zmieniły oblicze świata. Natchnieni
ideami renesansu, uczeni i artyści powrócili do zapomnianych w średniowieczu ideałów antycznych. Pojawiła się potrzeba poszerzania i pogłębiania wiedzy. Europejczycy zapanowali na odkrytych kontynentach. Otwarte nowe szlaki handlowe przyśpieszały powstanie rynku światowego. Znacznie się zmieniło same społeczeństwo.
Stało się bardziej świeckie, pojawiły się w nim nowe wpływowe warstwy. Feudalizm
ustępował nowej formacji ekonomicznej i stosunków społecznych – kapitalizmowi.
Słabły wpływy Kościoła katolickiego, w chrześcijaństwie pojawiały się nowe nurty.

  
 


 


 
 


 


 

 








  



 






IV. Początek czasów
nowożytnych


 


 




Państwa europejskie w XVII-XVIII w.

Społeczeństwo
stanowe

Czasy nowożytne

Wielkie odkrycia
geograficzne

2

Renesans

Reformacja

Studium proporcji ciała ludzkiego autorstwa
uważanego za geniusza renesansu włoskiego
artysty i uczonego Leonarda da Vinci. Koniec XV w.

Kardynalne zmiany w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

1494 r.
traktat z Tordesillas

Pocz. XV w.
początek renesansu
1400
1425

1455 r.
Gutenberg wydaje pierwszą
drukowaną książkę
1450
1475

Historia starożytna
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3

Kapitalizm

poł. XVII – pocz. XVIII w.
rządy Ludwika XIV

1545-1563 r.
Sobór Trydencki
1550

476 r.

1588 r.
klęska Niezwyciężonej
Armady
1575
1600

Średniowiecze

1492 r.

1618-1648 r.
Wojna Trzydziestoletnia
1625
1650

Czasy 1918 r. Czasy
nowożytne
najnowsze

Należący do kupca holenderskiego katalog
do identyfikacji monet różnych krajów. XVII w.

Apogeum Wielkiej Rewolucji Francuskiej – ścięcie króla
Francji Ludwika XIV na jednym z placów paryskich w 1793 r.

1517 r.
początek reformacji

1492-1522 r.
wielkie odkrycia geograficzne
1500
1525

6

5

1625

1642-1648 r.
wojna domowa w Anglii
1650

1675

Historia starożytna

koniec XVII – pocz. XVIII w.
rządy Piotra I
1700

1775-1783 r.
rewolucja amerykańska

koniec XVII – XVIII w.
epoka oświecenia

1751-1775 r.
działacze oświecenia we
Francji wydają „Encyklopedię”
1750
1775

1725

476 r.

Średniowiecze

1789-1799 r.
Wielka Rewolucja
Francuska
1800

1492 r. Historia 1918 r. Czasy
nowożytna
najnowsze
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5.1 Odblaski renesansu i humanizmu w WKL

Pałac Władców (dwór)
Bona Sforza

studia

Magnaci

Włochy
Szlachta

A
Renesans

1

Szerzenie się renesansu w WKL.

Renesans w WKL: epoka w kulturze czy tylko magnacka moda?

B

C

2

Przykłady architektury renesansowej
w WKL: A) dziedziniec Alumnatu
Uniwersytetu Wileńskiego. XVI w.;
B) Ostra Brama w Wilnie. XVI w.;
C) kościół św. Michała w stylu
renesansowym w Wilnie. XVII w.

230

W XVI w. idee renesansu rozeszły się z Włoch po całej Europie, dotarł też do
nie znających kultury antycznej i nie mających miast o wysokiej kulturze krajów
Europy Środkowej, w tym do WKL. Renesans promieniował tu z Królestwa Polskiego bądź był zjawiskiem, tworzonym bezpośrednio dla dworów królewskiego
i magnackich przez przybyszy z Włoch. Radziwiłłowie, Gasztołdowie, Ościkowie
i inni wielcy możnowładcy litewscy studiowali we Włoszech. Podróże po Europie,
studia tam, znajomość języków antycznych wydawały się magnatom konieczne.
Chcieli się pokazać jako ludzie kulturalni, dorównujący wielmożom europejskim.
Pojedyncze przejawy renesansu zdarzały się już na dworze Aleksandra Jagiellończyka. Decydujący przełom nastąpił jednak w końcu drugiej dekady
XVI w., gdy władca WKL Zygmunt Stary pojął za żonę księżniczkę włoską
Bonę Sforzę z potężnego i wpływowego mediolańskiego rodu Sforzów. Bona
przywiozła do WKL włoskich architektów, malarzy i muzyków, wdrożyła na
dworze królewskim wiele nowości: od włoskich spacerów (balów, tańców) do
widelca, nieznanego wówczas w WKL. Z dworu władcy przejmowali renesansową modę wielmoże WKL, w pierwszym rzędzie najbliżsi mu Radziwiłłowie.
Magnaci starali się w tym czasie wspierać nauki i sztuki, przyczyniając się w
ten sposób do krzewienia idei renesansu i humanizmu wśród świeckiej inteligencji i duchowieństwa.
W sztuce WKL cechy renesansu splatały się z wcześniejszym gotykiem i późniejszym barokiem, przejawiając się najjaskrawiej w rzeźbiarstwie, medalierstwie
i jubilerstwie. Najbardziej charakterystycznym pomnikiem renesansowym w architekturze litewskiej był Pałac Władców na Zamku Dolnym w Wilnie, zbudowany w 1530 r. na wzór królewskiej rezydencji na Wawelu. Wielki książę Zygmunt August urządził tu galerię obrazów i skompletował pokaźną bibliotekę.
Dwór władców Polski i Litwy Jagiellonów stał się ogniskiem idei i mód
renesansowych promieniującym na Europę Wschodnią i Północną. Katarzyna
Jagiellonka, żona możnowładcy szwedzkiego Jana Wazy, uważana jest za pionierkę renesansu w Finlandii i Włoszech.

Krzewienie się idei humanizmu w WKL
W WKL krzewiły się także właściwe epoce renesansu idee humanizmu. Miejscowi wykształceni humaniści zajmowali się najważniejszymi problemami tamtych
czasów: szukali przyczyn słabości Wielkiego Księstwa i sposobów wzmocnienia
państwa. Swoje idee popularyzowali pisząc i drukując literaturę piękną i polemiki. Do najsłynniejszych należą utwór Mikołaja Hussowskiego „Pieśń o żubrze”,
traktat publicystyczny Michalona Litwina „O obyczajach Tatarów, Litwinów i
Moskowitów”, „Rozmowa Polaka z Litwinem” Augustyna Rotundusa, traktat
Andrzeja Wolana „O wolności Rzeczypospolitej albo szlacheckiej”. Do humanistów zaliczany jest też historyk WKL polskiego pochodzenia Maciej Stryjkowski.
Napisał on pierwszą historię Litwy po polsku „Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i całej Rusi”, wydrukowaną w 1582 r. w Królewcu.
Idee renesansu sprawiły, że na gruncie wcześniejszej teorii pochodzenia Litwinów od Rzymian dojrzewało pojęcie, iż prawdziwym językiem Litwinów jest łacina. Miały to potwierdzać Kroniki Litewskie swoją legendą o Palemonie. Michalon Litwin proponował nawet mniejszości litewskiej, by zrezygnowała w kancelarii
wielkoksiążęcej z języka ruskiego i przeszła na łacinę, co miałoby odtwarzać więzi
Litwinów z przodkami. Większość mieszkańców Księstwa stanowili jednak Rusini,
dlatego dla wprowadzenia łaciny zabrakło poparcia społecznego.
Szczególne znaczenie dla krzewienia myśli humanistycznej miało wynalezienie druku książek. W końcu XV w. do WKL dotarła pierwsza drukowana książka
– wydana w 1499 r. w Gdańsku po łacinie „Agenda” autorstwa kanonika kapituły wileńskiej Marcina z Radomia. Franciszek Skoryna założył w Wilnie pierwszą w WKL drukarnię i w 1522 r. wydrukował po rusku pierwszą na terenie Wielkiego Księstwa książkę – „Małą książeczkę podróżną”. Z powodu niesprzyjających
okoliczności Skoryna musiał zawiesić działalność wydawniczą w WKL. Pod wpływem nieżyczliwego środowiska pierwsza książka litewska – „Katechizm” Marcina Mażwida (Martynasa Mažvydasa) – została wydrukowana nie na Litwie, lecz za
granicą. Za początek zorganizowanego i masowego druku książek w WKL uważany jest rok 1553, gdy wielmoża litewski Mikołaj Radziwiłł Czarny założył w Brześciu protestancką drukarnię. Kilkadziesiąt lat później swoją drukarnię w Wilnie
założyli również katolicy, do końca zaś XVI w. na Litwie była już sieć drukarń.

Reforma włóczna
Królowa Bona, będąc czynną i władczą kobietą, bodajże pierwsza w WKL rozpoczęła w swoich posiadłościach reformę włóczną. W Europie Zachodniej w XV
-XVI w. pańszczyzny prawie już nie zostało. W WKL trwał proces odwrotny –
upańszczyźnienie chłopów. W pierwszej połowie XVI w. w Europie Zachodniej ze
wzrostem miast i rozwojem międzynarodowych stosunków handlowych znacznie
wzrósł popyt na produkcję rolniczą. Rzadko zaludnione i urodzajne ziemie WKL
pozwalały na uzyskiwanie płodów rolnych tanim kosztem i w dużych ilościach.
We dworach wielkiego księcia i szlacheckich zaczęto uprawiać więcej zbóż, szukano droższego ich zbytu.
Celem zwiększenia wydajności w rolnictwie i dochodów władcy w 1547 r. na ziemiach wielkiego księcia rozpoczęto, a w 1557 r. uprawomocniono reformę włóczną. Wymierzono i podzielono od nowa całą ziemię dworską i wiejską. Pola łączono
w jedną całość, dzieloną na włóki. Za przykładem władcy wprowadzała u siebie
reformy również szlachta.

3

Pionier drukarstwa w WKL
Franciszek Skoryna. Rycina z pocz.
XVI w. Pochodzący z Rusinów Skoryna
studiował na uniwersytetach w Krakowie
i Padwie. W 1517 r. założył w Pradze
(Czechy) drukarnię, gdzie w ciągu trzech
lat przygotował i wydał psałterz i inne
księgi Starego Testamentu.

4 Wyjątek z panegiryku

Andrzeja Wolana „Do Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła”. 1598 r.

Właśnie w taki sposób swoją sławę i rozgłos zyskały wszystkie znaczniejsze państwa Europy: mają przepiękne miasta, dobrze ufortyfikowane
i chronione, dlatego nie obawiają się
napadów wroga. Męstwo zaś i zamożność obywateli jest mocną podporą dla państwa. Właśnie taka jest
kwitnąca od wieków Italia, słynąca
swoimi lśniącymi miastami, zacnością obywateli i bogactwem, w czym
wyprzedza bodaj całą resztę państw.
A co powiedzieć o Niemczech? Albo
Francji, która też ma dużo pięknych
i warownych miast. Nasza Sarmacja
nigdy widocznie nie zazna takiego
szczęścia. Ma niedużo miast, licho
urządzonych, szlachta zaś, mając rozległe swobody, czyni ciągłe najazdy,
ukróca swobody mieszczan i uważając ich za włościan nie chce zrównać
ich praw ze swoimi. Tu się zdaje kryć
źródło wszelkich nieszczęść.
A. Wolan, Pisma wybrane, Wilno, Instytut
Wydawnictw Naukowych i Encyklopedii, 1996.
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5.1 Odblaski renesansu i humanizmu w WKL
5 Z ustawy władcy WKL. XVI w.
Wójtowie we wsiach powinni
mieć po jednej wolnej włóce. Czynsz
od włóki dobrej ziemi – 21 groszy.
Powinność pracy dla włościan podległych po 2 dni tygodniowo od każdej włóki i 4 tłoki latem. A jeśli któryś
nie stawi się do pracy, to za pierwszy
dzień nieposłusznik płaci jeden grosz,
za drugi daje barana, a jeśli leń lub pijak nie pojawia się i na trzeci dzień,
ma być ćwiczony batogiem na ławie, a
dni odpracować. A jeśli któryś zbiegnie ze swej włóki, ziemię tę wraz z
zabudowaniami oddać innemu, zbiega zaś ma szukać sam ekonom i przez
wójta, a znalazłszy, jeśli nie chciano
by go zwracać, żądać przez sąd.
Źródła historii Litewskiej SRR, Wilno, Instytut Historii
Litewskiej Akademii Nauk, t. 1, 1955.

Zatwierdził
ziemia dworska

dwór szlachecki
i zabudowania
gospodarcze

ziemia dworska

6

Płyta nagrobna kanclerza WKL
Olbrachta Gasztołda w katedrze wileńskiej. I
poł. XVI w. Jeden z najbardziej wpływowych
naówczas wielmożów litewskich, zabiegał
o samodzielność Wielkiego Księstwa:
jego staraniem Zygmunt August bez
przyzwolenia Polski koronowany został na
wielkiego księcia. Nadzorował układanie
I Statutu Litewskiego. Gasztołd był też
inicjatorem napisania Kroniki Bychowca
(Kroniki Litewskiej). Opiekował się
humanistą Michalonem Litwinem. Miał
cenną bibliotekę.
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Sudiebnik Kazimierz
Pierwszy kodeks praw w WKL. Obejmował
Kazimierza Jagiellończyk w większości prawo karne.

1529 r.

I Statut
Litewski

Zygmunt I
Stary

Opracował kanclerz litewski Olbracht
Gasztołd. Utrwalił uprzywilejowaną pozycję
magnaterii w rządzeniu państwem.
Zalegalizował zależność chłopów od
właścicieli ziemskich. Zmienił system sądowy.

1566 r.

II Statut
Litewski

Zygmunt II
August

Zrównał prawa magnatów i szlachty. Całej
szlachcie nadał prawo udziału w rządzeniu
państwem. Chłopi z ich ziemią zostali
ogłoszeni własnością szlachty.

1588 r.

III Statut
Litewski

Zygmunt III
Waza

Opracował kanclerz litewski Lew Sapieha.
Traktował WKL jako państwo oddzielne
od Polski. Ostatecznie utrwalił podległość
pańszczyźnianą chłopów.

ziemia dworska
wieś chłopów
danina,
pańszczyzna pańszczyźnianych

ziemia chłopów
pańszczyźnianych (włóki)

ziemia chłopów
pańszczyźnianych (włóki)

Dwór szlachecki. XVI w.

Każdej rodzinie chłopskiej dano po 21,3 ha – włókę – ziemi. Powinności chłopów wobec panów zależały teraz od ilości posiadanej ziemi, a nie liczby członków
rodziny. Za prawo do urabiania własnych nadziałów chłopi musieli pracować na
ziemi dworskiej. Prócz daniny naturalnej wprowadzono stałą opłatę pieniężną –
czynsz. Wykonanie tych powinności nadzorowali ciwuni i ekonomowie. Chłopów
przesiedlono z chutorów do wsi-ulicówek w pobliżu należących do nich włók. We
wsi wprowadzono system sznurowy i postępową trójpolówkę.
Trwająca kilka dziesięcioleci reforma włóczna dokonała ostatecznej europeizacji użytkowania ziemi, uprawy roli i zakończyła upańszczyźnienie chłopów. Kilkakrotnie wzrosła dzięki niej urodzajność ziemi, wzrosły dochody dworów, reforma
jednak zakreśliła niewidzialną linię między szlachtą a pozbawionym swobód osobistych chłopstwem. Reforma włóczna była jedną z najważniejszych reform ekonomicznych w historii Litwy. Będący jej wytworem system własności ziemskiej przetrwał aż do zniesienia pańszczyzny w połowie XIX w.

Statuty Litewskie

7

1468 r.

W XV w. ustawy i różne przywileje w WKL szykował i ogłaszał wielki książę i
Rada Panów. Liczba nowych ustaw szybko rosła, trzeba było przeglądać, poprawiać
i ujednolicać dawniejsze akty. Powstała potrzeba posiadania jednolitego dla całego
państwa zbioru praw. Długi proces jego tworzenia uwieńczył opracowany przez
najbardziej wpływowego naówczas wielmożę litewskiego Olbrachta Gasztołda i w
1529 r. zatwierdzony przez Zygmunta Starego I Statut Litewski. Ten kodeks praw
i norm prawnych bazował na litewskim prawie obyczajowym i prawie rzymskim.
Statut zalegalizował ustrój państwa, instytucje władzy i zarządzania, system
sprawiedliwości i sądownictwa, położenie uprzywilejowanej szlachty – w pierwszym rzędzie możnowładców lub panów. W Statucie ogłoszona została nietykalność terytorium państwa, wprowadzone równe prawa obywateli WKL, niezależnie
od wyznania i narodowości. Za obywatela państwa został uznany każdy właściciel ziemski odbywający służbę wojskową. W Statucie spisano prawa i przywileje
szlachty, ustalono jej relacje z władcą. Statut zabraniał obcokrajowcom nabywania
ziemi i sprawowania urzędów. Stworzenie własnego prawa oznaczało niezależność
WKL od Polski. Statut Litewski odzwierciedlał najnowsze idee renesansu i świadczył przed Europą o wysokim poziomie prawa w WKL.

8

Kodeksy praw w WKL w poł. XV – XVI w.

9

Strona tytułowa III Statutu
Litewskiego.

W 1566 i 1588 r. ukazały się uzupełnione i dopracowane wydania Statutu. Wszystkie księgi od początku pisane były w języku ruskim, używanym w kancelarii WKL.
Później rozpowszechniane były również kopie po polsku i łacinie. II Statut Litewski
uprawomocnił demokrację szlachecką – reformy stanowe, ustalił przedstawicielstwo
szlachty w sejmie, reglamentował wybory do sądów ziemskich. Inaczej niż w I Statucie, najwyższą instytucją władzy stała się nie Rada Panów, lecz szlachecki sejm.
Opracowany przez Lwa Sapiehę, zwanego litewskim Solonem, III Statut Litewski unieważnił założenia Unii Lubelskiej osłabiające państwowość WKL: np. prawo Polaków do nabywania na Litwie posiadłości i zajmowania wysokich urzędów,
zostawił natomiast osobne prawo litewskie, ustawy i sądy. Do tego Statutu zostały wpisane uchwały Konfederacji Warszawskiej, gwarantujące swobodę wyznania.
Ostatecznie utrwalił on władzę szlachty jako stanu uprzywilejowanego. Jednocześnie
wyraźniej określone w nim zostały prawa ludu – za zabicie prostego człowieka, tak
jak i szlachcica, wprowadzono karę śmierci. III Statut Litewski, jeden z najdoskonalszych naówczas w Europie zbiorów praw, obowiązywał na Litwie aż do 1840 r.
Renesans w WKL nie nabrał cech osobnej epoki kulturalnej i stanowił raczej tylko
fragment ruchu kulturalnego czy popularna wśród wielmożów moda. Krzewienie
się jego w WKL znamionowało początek okresu wspaniałego rozwoju i rozkwitu
kultury, przez historyków zajmujących się XVI wiekiem zwanego często „złotym
wiekiem”. Prócz reformacji i kontrreformacji, jednym z najwcześniej rozpoczętych
i warunkujących osiągnięcia tego okresu czynników był renesans.
10 Wyjątek z I Statutu Litewskiego. 1529 r.
Nikt nie powinien cierpieć za drugiego, a tylko każdy za siebie. Takoż za czyjeś przestępstwo nikt nie może być karany i potępiany, a tylko ten, kto przestępstwa dokonał. Dlatego zawsze, zgodnie z prawem chrześcijańskim, nikt nie może być ukarany bez dowiedzenia winy w sądzie.
W Wielkim Księstwie Litewskim obowiązuje jednakowe prawo dla wszystkich. Takoż
chcemy i ustalamy i tego należy przestrzegać po wsze czasy, aby wszyscy nasi poddani,
ubodzy jak i bogaci, niezależnie od stanu, byli równi przed prawem i jednakowo sądzeni
według niniejszego prawa pisanego.
Wolny człowiek nie może być pozbawiony wolności bez sądu za żadne przestępstwo.
Politologia. Dokumenty i zadania do ćwiczeń, Wilno, 1996, s. 1-2.

?

1. W oparciu o 1 ustal i wyjaśnij
kierunki krzewienia się i ogniska
renesansu w WKL. Czym skala i
wpływy renesansu w WKL różniły
się od skali i wpływów w innych
krajach europejskich?
2. Zbierz informację o renesansowych pomnikach architektury i
sztuki w WKL 2 i zaprezentuj
ją w klasie.
3. Opisz poglądy humanistów WKL
na rządy w państwie, stosunki z
Polską, język, społeczeństwo.
4. W jakim celu przeprowadzona
została reforma włóczna? Wymień
jej przyczyny, dodatnie i ujemne
skutki.
5. Wyjaśnij wymieniane w źródle
5 pojęcia powinności i urzędów. Jaka utrwalona w reformie
włócznej zmiana w nim figuruje?
6. Dlaczego Statuty Litewskie uważane są za znaczące osiągnięcie
prawa WKL? Porównaj założenia
odnośnie rządów w państwie i
społeczeństwa w różnych wydaniach 8 .
7. O jakich osiągnięciach prawa rzymskiego mówi I Statut Litewski 10 ?
8. W oparciu o zdobytą wiedzę, tekst
podręcznika i źródła uzasadnij
twierdzenie historyków, że XVI
wiek można nazwać „złotym wiekiem” kultury WKL.
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Szykuję się do egzaminów
I. Zbadaj źródła pisane
A Dekret cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Karola V
Zabrania się drukować, pisać, przechowywać, sprzedawać, kupować, rozdawać w kościołach, na ulicach i w innych miejscach drukowane i rękopisowe prace Marcina Lutra,
Jana Kalwina i innych heretyków, fałszywych nauczycieli i
bezwstydnych sekt heretyckich, jakie potępiliby założyciele Kościoła. Winni karani będą jak buntownicy, mąciciele i
niszczyciele ustroju państwowego. Tacy przestępcy karani są następująco: mężczyźni – mieczem, kobiety żywcem
zakopywane do ziemi. Jeżeli nie zejdą ze złej drogi, oddani będą ogniu; ich mienie ulegnie konfiskacie na rzecz skarbu państwa.
1. Do tłumienia jakiego ruchu został wydany ten dekret?
2. Dlaczego jego przywódcy zwani są heretykami?
3. Jaką karę oznacza wspomniane w tekście „oddanie
ogniu”?
4. Czy autorowi udało się osiągnąć swój cel? Odpowiedź
uzasadnij.
5. Wymień zmiany, jakie wspomniany w tekście ruch
spowodował w Europie.

D Z dzieła „Książę”
Książę szanowany jest i wtedy, gdy otwarcie okazuje swą
przyjaźń lub wrogość, to znaczy bez żadnych wahań staje po czyjejś stronie. Takie postępowanie zawsze jest lepsze
niż bezstronność.
Walcząc z innymi nigdy nie należy sprzymierzać się z silniejszym od siebie, chyba że okoliczności do tego zmuszają;
w przypadku zwycięstwa trafisz w jego zależność…
Walczyć można dwoma sposobami: po pierwsze, prawem, po
drugie, siłą. Pierwszy właściwy jest ludziom, drugi bestiom,
ale że pierwszy często nie wystarcza, trzeba się imać drugiego.
Najskuteczniejszym środkiem księcia, który pomaga uniknąć spisków, jest taki: nie należy ściągać na siebie gniewu ludu.
Żeby poddani byli zgodni i ulegli, książę nie powinien się
bać oskarżeń o okrucieństwo. Stosując kilka razy przemoc
postąpi znacznie miłosierniej niż ci, którzy poprzez swoją
nadmierną litość pozwalają zapanować bezładowi, z którego wyrastają rzezie i rozbójnictwo, dotyka to bowiem całego
społeczeństwa, podczas gdy zastosowana przez księcia przemoc odnosi się tylko do pojedynczych osób.
1. Z dzieła jakiego autora jest to wyjątek? Znajdź słowa
międzynarodowe pochodzące od jego nazwiska.
2. W oparciu o posiadaną wiedzę i źródło opisz poglądy polityczne autora tekstu.
3. Dlaczego poglądy te oceniane są niejednoznacznie?
4. Podaj przykłady z historii postępowania podobnego do
opisanego w źródle.
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II. Zbadaj ilustracje
B Z testamentu podróżnika
I była wola Boga Wszechmogącego, że w 1492 roku odkryłem kontynent indyjski i wielkie mnóstwo wysp, a wśród
nich Espaniolę, zwaną przez Indian Haiti. Potem wróciłem do
Kastylii, do ich wysokości, którzy kazali mi na moją prośbę
podjąć drugą podróż. Jej celem było odkrycie nowych ziem i
założenie osad na odkrytych przeze mnie ziemiach.

A

B

1. Na podstawie tekstu źródłowego ustal, kto był jego
autorem.
2. Wymień błędne mniemania autora. Wyjaśnij, dlaczego
tak uważał.
3. Władcy jakich państw są wspomniani w tekście?
4. Jakie skutki dla Europejczyków i mieszkańców odkrytych
ziem miało to odkrycie?

Karykatura francuska z 1789 r. „Koniec starego ustroju”.

C Z XVI-wiecznego dokumentu
Splądrowano i zburzono wiele domostw hugonotów. Wielu dzięki temu rabunkowi z ubogich stało się bogaczami. Zachęcając tłum do rabowania wołali, że taka jest wola królewska. Tłum, pijany rozbojem i mordem, rzucał się po mieście
wymachując zakrwawionymi mieczami, nie szczędząc starców ni dzieci. Ciała ofiar dla zabawy wyrzucano przez okna,
na ulicach nie było miejsca, gdzie by nie poniewierały się
szczątki pomordowanych.
1. O jakich wydarzeniach jest mowa? W jakim państwie to
się działo?
2. Wyjaśnij, kogo autor tekstu nazywa hugonotami.
3. Skutkiem konfliktu jakich procesów historycznych XVI w.
było to wydarzenie?

E Wyjątek z dzieła J. J. Rousseau „Umowa społeczna”.
II poł. XVIII w.

C

Główna i nieuchronna wada, dla której monarchia zawsze jest niżej od rządów republikańskich, jest ta, że w tej
ostatniej głos ludu prawie zawsze wysuwa na czoło tylko ludzi oświeconych i zdolnych, którzy honorowo wywiązują się
ze swych obowiązków, podczas gdy w monarchii wywyższone osoby są małej miary wichrzycielami, niecnymi oszustami, intrygantami, których żałosne talenciki pomagają im
osiągnąć wysokie urzędy na dworze, ale tylko po to, by pokazać ludowi ich głupotę. Wybierając, lud myli się o wiele
rzadziej niż władca; i naprawdę zasłużony człowiek piastuje w monarchii urząd ministra tak samo rzadko, jak głupiec
stanowisko głowy rządu w republice.
1. Idee jakiego ruchu kulturalnego reprezentował autor
tekstu?
2. Jaką formę rządów w państwie promuje autor?
3. Opierając się o przykłady z historii, oceń krytycznie twierdzenia autora o przewadze któregoś z ustrojów.

D

E

?

F

1. Jakie wydarzenia, wynalazki i osiągnięcia
kulturalne epoki nowożytnej przedstawione
są na ilustracjach A – F ?
2. Opisz krótko znaczenie każdego z nich
dla rozwoju społeczeństwa i kultury
europejskiej.
3. Z jakimi postaciami historycznymi są
związane niektóre z nich?
4. Co symbolizują obiekty widoczne na B ?
Wyjaśnij główną myśl karykatury.
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Szykuję się do egzaminów
IV. Zadanie kompleksowe

I

?

A Ze średniowiecznego dzieła

1. Wymień procesy historyczne
pokazane na mapach I – III .
2. Wskaż ich ramy chronologiczne
w stuleciach.
3. Wymień przyczyny i skutki tych
procesów.
4. Wyjaśnij, co oznaczają na mapach znaki umowne A – Z .

C

G
H

A
B

J

B Rozkaz konkwistadora H. Cortesa do władcy
Azteków

Raj jest na dalekim wschodzie. Rośnie tam drzewo dobrego i złego. Drzewo to zaprawdę jest widoczne i dotykalne, jak każde drzewo. Ziemia zwana jest kołem ze względu na swój okrągły kształt. Ze wszystkich stron otaczają ją
wody i dzielą na trzy części – Azję, Europę i Afrykę. Jedna
część, Azja, stanowi połowę świata, drugą połowę – Europa
i Afryka. Dzieli je Morze Śródziemne.

I

E

E

D

Nasz władca i król, cesarz don Carlos, śle rozkaz twemu wielkiemu Montezumie, by więcej nie składał w ofierze
i nie zabijał Indian, nie krzywdził swoich wasali, tylko ukorzył się przed naszym władcą i królem. A tobie, Olintetlu, i
wszystkim wodzom tu z tobą mówię to samo. Wyrzeknijcie
się swoich wypaczeń i wszystkich złych uczynków, bo tak
każe nasz Bóg Wszechmogący.

C

F

D
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3.
4.

5. Opisz wydarzenia wspomniane w B , wymień kraje, które w
nich brały udział. Dlaczego odkrycie Kolumba jest oceniane
Wyjaśnij, które ze źródeł A , C , D , F odzwierciedlają
w Ameryce Łacińskiej niejednoznacznie?
światopogląd Europejczyków w średniowieczu, a które – w
6.
Porównaj
skutki zetknięcia się z Europejczykami dla krajów
epoce nowożytnej. Odpowiedź uzasadnij.
Ameryki
i
Azji. Jakie dostrzegasz zasadnicze różnice?
Ustal, w czym autor A się nie mylił. Podaj przykłady błędne7.
Na
podstawie
schematu E opisz wpływ zmiany światopogo pojmowania świata w średniowieczu.
glądu
Europejczyków
na gospodarkę światową. Wskaż pozyDlaczego Kościół katolicki przez długi czas nie uznawał teorii
tywne
i
negatywne
strony
zjawiska.
D ? Co z tego powodu groziło autorowi teorii?
8.
Udowodnij,
że
wielkie
odkrycia
geograficzne sprzyjały wyWymień odkrycia podróżników i wynalazki uczonych, które
mianie
kulturalnej
między
Europą
a mieszkańcami innych
zmieniły światopogląd Europejczyków.
kontynentów.
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