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Ramy czasowe 

Barok Oświecenie 

1618 – 1648 – wojna trzydziestoletnia
1643 – 1715 – rządy „Króla słońce”

1715 – śmierć Ludwika XIV
1740 – 86 – panowanie Fryderyka Wielkiego w 
Prusach
1762 – 1796 – panowanie Katarzyny Wielkiej w Rosji
1776 – deklaracja niepodległości USA
1784 – uchwalona konstytucja USA
1789 – wybuch wielkiej rewolucji francuskiej
1799 – 1815 – rządy Napoleona Bonapartego

1573 – pierwsza wolna elekcja 
1577 – 1582 – wojna polsko – rosyjska
1648 – 1658 – powstanie Chmielnickiego
1656 – 1660 – potop szwedzki

1764 – 1795 – panowanie Stanisława Augusta 
Poniatowskiego
1772 – 1795 – rozbiory Polski
1797 – powstanie Legionów Polskich
1791 – uchwalenie Konstytucji 3 Maja



Ignacy Krasicki



Okoliczności powstania bajek

Ignacy Krasicki – syn zubożałego hrabiego, ze względu na niepospolity 
intelekt skierowany przez rodzinę na studia w Rzymie i przeznaczony do 
kariery duchownej.
W 1766 został biskupem warmińskim. Był związany z dworem 
Poniatowskiego, uczestniczył w tzw. obiadach czwartkowych, był 
zwolennikiem obozu reform, redagował pierwsze czasopismo polskie 
(„Monitor”).

Bajki stanowiły cykliczną formę twórczości Krasickiego (podobnie jak 
fraszki Kochanowskiego).



Gatunek - bajka

Wywodzi się ze starożytności (Ezop, grecki bajkopisarz – twórca).
Bajka jest gatunkiem epickim – dysponuje mikrofabułą, narracją, 
bohaterami. Wbrew rodzajowi najczęściej pisana wierszem.
Podstawą obrazowania w bajce jest ALEGORIA – występujące zwierzęta 
odzwierciedlają ludzkie cechy (lis – spryt, sowa – mądrość).
Bajka zazwyczaj ma sformułowany MORAŁ lub jest symbolicznie 
moralizująca.
Fabuła bajki jest dydaktyczna – ma ogólny charakter, by stać się formą 
„kazania” dla każdego.
Cechuje ją jasność i prostota formy i języka – jest to gatunek klasyczny.



Tematyka bajek

1. Pospolite wady ludzkie – chciwość, głupota, lekkomyślność, pycha, 
nieuctwo, dewocja… ujęte jako przyczyny zła, niesprawiedliwości. 
Pokazane są często z perspektywy obserwatora, by pokazać ich 
ciężar pomimo pospolitości występowania.

2. Zagadnienia polityczne – konsekwencje postaw politycznych 
prowadzących do uraty państwowości.



Najpopularniejsze bajki

Ptaszki w klatce

Fabuła: dyskusja ptaszków w klatce o wolności – różnie jest 
postrzegana, w zależności od punktu widzenia. Młody czyżyk nie 
rozumie potrzeb starego (wolności poza klatką), stary reprezentuje 
postawę gorzkiego racjonalizmu. Aluzja do postawy młodych i starych 
Polaków.

Morał: upływający czas i warunki materialne zmieniają postawy wobec 
wartości, jaką jest wolność.



Najpopularniejsze bajki

Dewotka

Fabuła: pani po skończonych modlitwach („odpuść nam winy”) bije 
służącą za drobne przewinienie. Zestawienie deklaratywnej pobożności 
z całkowitym niezrozumieniem postawy chrześcijańskiej i przemocą 
wobec człowieka zależnego.

Morał: „Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności.”



Najpopularniejsze bajki

Jagnię i wilcy*

Fabuła: Wilki zjadają napotkane jagnię, kierując się prawem 
silniejszego. Aluzja do sytuacji Polski otoczonej mocarstwami.

Morał: „Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.”

*archaizm fleksyjny (wilcy – współ. wilki)



Inne znane bajki

„Kruk i lis”

„Kulawy i ślepy”

„Lew i zwierzęta”
„Czapla, ryby i rak”



Gatunek - satyra

Utwór epicki ośmieszający lub piętnujący wady ludzkie i 
nieprawidłowości społeczne. 
Satyry mają charakter dydaktyczny - poprzez ukrytą krytykę mają 
wpływać na zdanie czytelnika.
Forma satyr jest wierszowana, ale zawierają fabułę, narratora, świat 
przedstawiony.
Satyry dotyczą tematów aktualnych, podejmują problematykę 
społeczną, polityczną i obyczajową.



Tematyka satyr

Satyra tematyka

„Żona modna” Satyra obyczajowa, przedstawiająca obraz małżeństwa aranżowanego, gdzie 
żona i mąż pochodzą z odmiennych środowisk i nie mogą się porozumieć, a 
żona dodatkowo prowadzi kosztowny tryb życia – marnotrawstwo.

„Pijaństwo” Satyra obyczajowa, mówiąca o nadużywaniu alkoholu wśród szlachty a także o 
moralizowaniu, które nie odnosi skutku.

„Do króla” Satyra polityczna, narrator zwraca się do St. A. Poniatowskiego ze względu na 
liczne „wady” dyskwalifikujące go jako króla: młodość, wykształcenie, 
pochodzenie ze szlachty i łagodność. Ukryta ironia oznacza, że krytykowane są 
tu poglądy szlachty, nie osobowość władcy.



Hymn do miłości ojczyzny

W 1765 roku Stanisław August 
Poniatowski założył Szkołę Rycerską –
czyli Korpus Kadetów, która miała 
kształcić młodzież męską w dziedzinie 
wojskowości. Wychowankami tej szkoły 
byli późniejsi bohaterowie narodowi 
[Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Karol 
Kniaziewicz…]

Na prośbę komendanta szkoły, 
Adama Czartoryskiego, Ignacy Krasicki napisał 
hymn w 1774 roku. Niedługo potem okazało się, 
że to fragment prześmiewczego 
poematu heroikomicznego „Myszeida”.

TYRTEIZM – SZTUKA PISANIA LITERATURY PATRIOTYCZNEJ

Hymn jest apoteozą miłości do ojczyzny – ten, kto 
kocha ojczyznę, poświęci dla niej życie i wolność. 
Tylko „umysły poczciwe” mogą kochać, ale jest to 
miłość wymagająca.



Romeo i Julia
William Szekspir



Gatunek -
tragedia

odrzucenie reguły trzech jedności

wiele postaci na scenie, możliwość scen zbiorowych i 
batalistycznych, czas 

odrzucenie zasady decorum, sceny drastyczne, brutalne: 
pojedynki, zabójstwa

postacie fantastyczne

pogłębiona psychologia bohaterów

TRAGIZM – wybór, który nie umożliwia sukcesu, prowadzi 
do dramatu i konfliktu równorzędnych wartości



Treść lektury

1. Romeo i Julia, potomkowie skłóconych rodzin z Werony, poznają się na 
balu i zakochują w sobie. Julia jest obiecana innemu – Parysowi.

2. Młodzi zamierzają się pobrać i do tajnego planu angażują Ojca 
Laurentego, który udziela im ślubu w nadziei na zgodę rodów.

3. Romeo wdaje się w bójkę i zabija krewnego Julii. Rodzina Julii zaczyna 
nalegać na ślub z Parysem, dziewczyna jest w rozpaczy.

4. Kochankowie układają plan ucieczki z Werony. Julia, udając martwą, 
poczeka na swojego męża, a gdy ten przybędzie, uciekną. 

5. Romeo, dowiedziawszy się o „śmierci „ Julii, jedzie do niej i zażywa 
truciznę przy jej zwłokach. Gdy dziewczyna się budzi, widzi martwego 
ukochanego i popełnia samobójstwo.

6. Rody postanawiają się pogodzić.



Detale utworu
MOTYWY
• Nieszczęśliwa miłość
• Spór, kłótnia

Akcja trwa 6 dni. Miejscem akcji jest miasto 
Werona we Włoszech. 

Data powstania – prawdopodobnie 1694 r.

TRAGIZM W UTWORZE: WYBÓR POMIĘDZY MIŁOŚCIĄ A OBOWIĄZKIEM WOBEC 
RODU.



Makbet
William Szekspir



Treść lektury

1. Makbet i Banko wracają ze zwycięskiej wojny i spotykają 
czarownice, które przepowiadają im powodzenie i zaszczyty. Makbet 
słyszy, że ma zostać królem.

2. Makbet wraz z żoną zabijają goszczącego u nich króla, by 
przepowiednia się spełniła.

3. Makbet zostaje królem, który boi się prawdy i detronizacji. Zabija 
Banka, popada w szaleństwo, prześladuje poddanych (zabija żonę i 
dzieci Makdufa).

4. Lady Makbet umiera. Makbet, przekonany przez czarownice, że nikt 
nie zdoła go pokonać, zostaje zaatakowany przez opozycję pod 
przywództwem Malcolma i zabity w pojedynku z Makdufem.





Problematyka „Makbeta”



Skąpiec
Molier



Ciąg wydarzeń

AKT I – Eliza i Kleant zwierzają się ze swoich miłości; Harpagon deklaruje poślubić 
Mariannę a także wydać swoje dzieci za upatrzonych bogaczy. Harpagon znajduje 
„sprzymierzeńca” w Walerym.
AKT II – Harpagon i Kleant przyłapują się na próbie korzystania z usług lichwiarza i 
kłócą się. Frozyna swata Mariannę z Harpagonem.
AKT III – Harpagon zarządza oszczędną ucztę na cześć Marianny. Marianna i Kleant
sprytnie wyznają sobie miłość w obecności Harpagona. Kleant irytuje ojca 
wydatkami na rzecz Marianny.
AKT IV – Kleant wyznaje ojcu miłość do Marianny i naraża się na wyrzucenie z 
domu. Strzałka znajduje skarb Harpagona i oddaje go Kleantowi.
AKT V – O kradzież szkatułki zostaje oskarżony Walery. Przyznaje się do miłości do 
Elizy, ale nie kradzieży. Walery ujawnia swoje pochodzenie przed Anzelmem, 
dowiaduje się, że Marianna jest jego siostrą, a Anzelm ojcem. Kleant oddaje ojcu 
szkatułkę i zapanowuje radość i wesele.



Bohaterowie

Harpagon – tytułowy skąpiec, ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny
Kleant – syn Harpagona, zalotnik Marianny
Eliza – córka Harpagona
Walery – zalotnik Elizy, rządca w domu Harpagona, zaginiony syn Anzelma
Marianna – zaginiona córka Anzelma
Anzelm – właściwie Tomasz d'Alburci, ojciec Walerego i Marianny
Frozyna – pośredniczka zajmująca się różnymi interesami, tu występuje w roli 
swatki
Simon – faktor
Jakub – kucharz i woźnica Harpagona
Strzałka – służący Kleanta
Pani Claude – gospodyni Harpagona
Ździebełko, Szczygiełek – służący Harpagona
Komisarz policji i jego pisarz



Harpagon

Ponad sześćdziesięcioletni wdowiec, 
ojciec dwójki dorosłych już dzieci: Elizy 
i Kleanta. Jest to mężczyzna brzydki, 
ma okulary i brodę [w oryginale]. 
Swoją powierzchownością u 
narzeczonej budzi zdziwienie 
graniczące z obrzydzeniem.
Legendarny skąpiec, jego namiętność 
do pieniędzy jest niezrównana.



KOMEDIA

Gatunek dramatu obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej, 
najczęściej akcji zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów 
(happy end), operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, postaci i 
języka; karykatury i groteski, często o charakterze satyrycznym. 

Komedia 
starożytna 
(klasyczna)

Farsa 
średniowieczna

Commedia 
dell’arte

Komedia 
nowożytna Molier ♥



Poezja barokowa
Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski



Przemijanie, marność

Mikołaj Sęp  -
Szarzyński – sonety

Daniel Naborowski –
Krótkość żywota



Koncept barokowy

Pomysł na umiejętne, zabawne połączenie błahej treści z 
kunsztowną formą.

Jan Andrzej Morsztyn

O SWEJ PANNIE

Biały jest polerowny alabastr z Karrary,
Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary,

Biały łabęć i białym okrywa się piórem,
Biała perła nieczęstym zażywana sznurem,

Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany,
Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany,

Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyje
Niż marmur, mleko, łabęć, perła, śnieg, lilije.



Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki”





Sentymentalizm 
oświeceniowy

• lit. kierunek umysłowy i literacki w Europie w 2. połowie XVIII w., 
ukształtowany w opozycji do klasycyzmu;

• akceptacja roli uczucia we wszystkich dziedzinach życia (także 
w stosunkach społecznych) 

• przekonanie o możliwości powrotu do naturalnej, pierwotnej 
prostoty 

• zakwestionowanie moralnych wartości postępu cywilizacyjnego, 
z przeciwstawienie życiu miejskiemu wiejskiej egzystencji wspólnoty 
ludzkiej;

• źródłem twórczości literackiej były przeżycia wewnętrzne, celem —
wywoływanie wzruszeń, refleksji nad miejscem człowieka w świecie, 
wyznacznikami dzieła literackiego — „czułość” i prostota;



Franciszek Karpiński

Tworzył SIELANKI - utwory poetyckie, przedstawiające 

w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego.

„Do Justyny. Tęskność na wiosnę”
„Laura i Filon”






























