




Oświecenie to wiek rozumu, nazwę tego okresu nadali ludzie tamtych czasów i termin ten odnosił się początkowo do 
przemian kulturowych i politycznych. Oświecenie to wiek filozofów i światła. Działali wtedy wielcy encyklopedyści, nastąpił 
rozwój nauk przyrodniczych: silnik parowy. 

Czas trwania 
1689 rok - wydanie „Listu o tolerancji” J. Locke’a, który stanowił program racjonalistycznych założeń. 
1715 rok - śmierć Ludwika XIV wiąże się we Francji z rozwojem filozofii, język francuski staje się modny. 
4.07.1776 roku - powstanie Stanów Zjednoczonych 

Oświecenie w Polsce 
połowa XVIII wieku - otwarcie Collegium Nobilium - szkoły dla szlachty 
1764-1794 - rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozwój kultury, działalność Ignacego Krasickiego, I i II rozbiór Polski, 
powstanie kościuszkowskie 
1795-1815 - III rozbiór Polski, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, kongres wiedeński i powstanie Królestwa 
Polskiego podporządkowanego Rosji. 

Rokoko - styl w sztuce i kulturze charakteryzujący się lekkością i fantazyjnością. Styl charakterystyczny dla ostatniej fazy 
baroku i wstępnej oświecenia. 

Klasycyzm - nawiązanie do tradycji antyku - bajka, oda, satyra, poemat heroikomiczny; przekonanie, że najważniejsze są 
rozum, postęp i użyteczność; literatura zaangażowana i dydaktyczna. Był to główny kierunek literacki w Polsce, jego centrum 
była Warszawa i dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Sentymentalizm -  przekonanie, że najważniejsze są uczucia, jednostka powinna być wrażliwa i żyć w naturze z dala od 
cywilizacji. Inspiracje czerpano z kultury ludowej. Tematem sielanek była wieś, miłość i natura. Sentymentaliści byli przekonani 
o tym, że literatura powinna ukazywać wewnętrzne sprawy człowieka i relacje między ludźmi. 



„Monitor” - czasopismo, które stało się platformą do szerzenia ideałów oświeceniowych. Jego twórcy krytykowali sarmatyzm, 
liberum veto i walczyli o tolerancję i równość. 

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” - czasopismo o charakterze literackim, publikowano w  nim poezję . 

Collegium Nobilium - powstały w 1740 roku nowoczesna szkoła z inicjatywy Stanisława Konarskiego. 

Obiady czwartkowe - spotkania literackie odbywające się na dworze królewskim. 

Komisja Edukacji Narodowej - instytucja powstała w 1733 roku, która zajmowała się pracą nad polskim szkolnictwem, m.in. 
wprowadzono język polski jako język wykładowy.



Filozofia 

racjonalizm - wiara w moc ludzkiego rozumu, dzięki któremu człowiek poznaje prawdę o świecie. 

empiryzm - założenie, że człowiek poznaje dzięki doświadczeniu. 

krytycyzm - krytyka sarmatyzmu i konserwatyzmu. 

deizm - pogląd zakładający istnienie Boga, ale przekonaniu, że nie troszczy się on o świat i człowieka. 

wolterianizm - koncepcja oparta na wolnomyślicielstwie i tolerancji. 

humanitaryzm - uznawanie za najwyższą wartość ludzką godność, szacunek i tolerancję. 

sensualizm - koncepcja propagująca zaufanie do ludzkich zmysłów i poznawanie świata za ich pomocą. 

libertynizm - pogląd ludzi, którzy nie wierzą w moralność, dążą do przyjemności. 

tabula rasa - pogląd J. Locke’a, że człowiek przychodzi na świat jako niezapisana karta i stopniowo przez doświadczenie karta 
jego życia się zapisuje. 

utylitaryzm - pogląd, wedle którego najważniejszym celem jest przynoszenie pożytku społeczeństwu. 

ateizm - pogląd negujący istnienie Boga. 



filozof pogląd

John Locke
empirysta 
zmysły, jako źródło poznania 
umysł jako tabula rasa

David Hume sceptycyzm 
kwestionował pojecie przyczynowości

Immanuel Kant

świat i człowiek to niezależne od siebie kwestie 
człowiek poznaje dzięki swojemu umysłowi pojęcia 
rzeczywistość jest zależna od poznania 
twórca etyki

Wolter

libertynizm 
porównywał świat do zegara, który został stworzony przez zegarmistrza 
nie negował istnienia Boga 
prawda poznawalna dzięki rozumowi

Monteskiusz
zwolennik trójpodziału władzy 
pojęcia despotyzmu, monarchii, republiki 
wolność jako wartość najważniejsza

Jean-Jaques Rousseau
sentymentalizm - nad rozumem powinno zwyciężać uczucie 
źródłem cierpienia jest prawo własności 
człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą



Muzyka oświecenia to rozwój klasycyzmu wiedeńskiego, rozkwit muzyki orkiestrowej i symfonii. Do najważniejszych 
kompozytorów tamtych czasów należą: Józef Haydn, Wolfgand Amadeusz Mozart, Ludwik van Beethoven. 
np. https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI 

W okresie oświecenie powstanie nasz obecny hymn narodowy. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” powstał w 1797 roku. 
jego autorem jest Józef Wybicki. 

Architektura doby oświecenia dąży do eleganckiej prostoty form, panuje moda na ogrody angielskie naśladujące naturalne 
krajobrazu.

pałacyk Królikarnia w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI


portret Stanisława Augusta Poniatowskiego , M. Baccirelli



wzorzec charakterystyka przykłady

człowiek 
czynu

oświecony 
patriota 
głosi ideały braterstwa i tolerancji

Jakub Jasieński

człowiek 
oświecony

wolnomyśliciel 
encyklopedysta i erudyta 
deista albo ateista

Stanisław August 
Poniatowski ukazany w 
satyrze „Do króla”

człowiek 
sentymentalny

uczuciowy 
zachwycony pięknem przyrody 
chwali proste życie na wsi

bohater sielanek 
Karpińskiego

człowiek 
ogładzony

światowiec 
towarzyski, błyskotliwy 
racjonalista, deista lub ateista

bohaterka „Żony modnej”



Literatura 

Dydaktyzm - hasło Docere et delectare - uczyć bawiąc. Literatura miała być zaangażowana, pokazywać wzorce, pełnić 
funkcje nośnika wartości oświeceniowych. 

Gatunki: bajki, satyry, pieśni patriotyczne, hymny, poematy heroikomiczne, sielanki, powieści, powiastki filozoficzne, 
komedie. 

Motywy literackie:  
troska o kraj 
krytyka konserwatyzmu 
miłość do ojczyzny 
utopia  
podróż 
Arkadia 
miłość  
natura





Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 
Kształcisz kalectwo przez 
chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy 
prawdziwe, 
Byle cię można wspomóc, byle 
wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i 
umierać.

Utwór ogłoszony bezimiennie w 1774 roku. Był debiutem poetyckim 
Ignacego Krasickiego. Stał się hymnem Szkoły Rycerskiej. 
tekst chwali ojczyznę, podmiot liryczny w apostrofie podkreśla 
potrzebę patriotyzmu. Niestety niewielu obywateli może się taką 
postawą pochwalić. 
Wiersz można interpretować jako pochwałę miłości ojczyzny oraz 
jako krytykę wielkich słów, za którymi nie idą czyny.



Ignacy Krasicki - Żył w latach 1735-1801. Był najwybitniejszym pisarzem polskiego oświecenia, autorem bajek, satyr, komedii i tekstów publicystycznych. Już za życia 
nazywano go księciem poetów. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie, studiował też w Rzymie. Po powrocie do Polski został kapelanem królewskim, a 
następnie biskupem warmińskim. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Warszawie. Wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 
opracował program rozwoju polskiej kultury. Współredagował "Monitor" oraz publikował w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych". Ignacy Krasicki jest autorem 
pierwszej polskiej powieści nowożytnej, zatytułowanej "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". 

Docere et delectare - Nauczać i bawić - to formuła wyznaczająca zadania oświeceniowej literaturze. Literatura poprzednich epok również je realizowała, jednak w 
osiemnastym wieku zwiększył się nacisk na dydaktyzm, sztuka miała bowiem wychowywać ludzi na oświeconych obywateli. 
Jednym z realizatorów tej misji w Polsce był biskup Ignacy Krasicki – autor satyr, bajek, poematów heroikomicznych, powieści i innych utworów, które łączył nadrzędny 
cel wychowawczy. 

Bajka - to krótki utwór wierszowany, który posiada fabułę i kończy się morałem, a więc pewnym pouczeniem. Bajki mają charakter dydaktyczny – służą przede wszyst-
kim zilustrowaniu zachowań, sytuacji lub okoliczności, z których należy wyciągnąć wnioski. 
Bajki, jako wierszowane, krótkie utwory, posiadają kilka cech, za sprawą których łatwo odróżnić je od pozostałych gatunków, przede wszystkim od baśni. 

Cechami tymi są: 
• Struktura – bajka składa się z trzech części: wprowadzenia do opisywanej problematyki, fabuły właściwej oraz morału, który pozwala na zrealizowanie 

dydaktycznych właściwości bajki. 
• Antytezy – jedną z najbardziej charakterystycznych cech bajek są uwidaczniające się w niej antytezy, a więc zestawione ze sobą na zasadzie kontrastu zjawiska 

lub zachowania. Bardzo często w bajkach przedstawiane są charaktery skrajnie dobre lub skrajnie złe. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na pełniejsze 
zobrazowanie poruszanej problematyki. 

• Bohaterowie zwierzęcy – w bajkach wiele zachowań i cech prezentowane jest przy pomocy historii o spersonifikowanych zwierzętach. Tym samym wielu bajkach 
pojawiają się postaci lisa, który jest przebiegły, bezbronnych i naiwnych owiec, bezwzględnego i okrutnego wilka czy silnego i władczego lwa 

• Zwięzłość – bajki są krótkim utworem literackim o ustalonej strukturze, zatem przekaz w nich zawarty musi być jak najbardziej czytelny i zrozumiały. W bajkach 
unika się długich opisów bohaterów (te zastępują m.in. wizerunki zwierząt o konkretnych, łatwych do zrozumienia przez odbiorcę, cechach), nadmiernie 
rozbudowanej akcji lub opisów przyrody. 

• Nagromadzenie czasowników – bardzo często przesadnie rozbudowane opisy w bajkach zastępowane są czasownikami, które z jednej strony wprowadzają do 
utworu dynamizm, z drugiej pozwalają zaprezentować akcję w zrozumiały sposób. 

Bajki możemy podzielić na poszczególne rodzaje ze względu na ich konstrukcję, długość i cechy charakterystyczne. Wyróżniamy dwa rodzaje bajek: 

Bajki epigramatyczne – nazwa wywodzi się od innego, wywodzącego się ze starożytności, gatunku, tj. epigramatu. Epigramaty to krótkie, zwięzłe utwory literackie, 
zbudowane na zasadzie aforyzmu. Bajki epigramatyczne pozbawione są więc fabuły, tym samym oddalają się od epiki. 
Bajki narracyjne – najpopularniejszy gatunek bajek, z którym zapoznajemy się od najmłodszych lat. Nowożytnym twórcą tego rodzaju bajek był La Fontaine. Bajka 
narracyjna posiada krótką i zrozumiałą dla każdego fabułę. 
Wyróżnić możemy również bajki ludowe, czyli krótkie opowiadania, przekazywane najczęściej ustnie, których bohaterami również są zwierzęta, ale zawiera ona rów-
nież w sobie elementy fantastyczne. W bajkach ludowych przeplatają się często opowieści zaczerpnięte z wierzeń ludowych, legend czy historii.



Morał - jest to pouczający wniosek, który streszcza sens całej bajki lub opowieści, zawierając w sobie całą mądrość. Odzwierciedla 
umieszczone w utworze pouczenie moralne, które chciał przekazać czytelnikom autor. Zazwyczaj formułowany jest w krótkim zdaniu 
umieszczonym na końcu lub na początku utworu. Czasem nie jest wyrażony wprost, lecz jedynie wyraźnie zasugerowany. 

Alegoria to motyw, który cechuje dwupoziomowa struktura znaczeniowa. Poza oczywistym znaczeniem dosłownym posiada też inne: 
dodatkowe i ukryte. Alegoria jest bardzo prostym sposobem na przedstawienie wydarzenia, idei, wartości czy jakiegoś innego abstrakcyjnego 
pojęcia (jak właśnie śmierć) za pomocą konkretnego obrazu. Słowo alegoria pochodzi z języka starogreckiego allēgoréo i oznacza mówię w 
przenośni, obrazowo. 

Alegoria zawsze, niezależnie od kontekstu niesie wyłącznie jedno metaforyczne znaczenie. Podczas czytania tekstu literackiego odbiorca nie 
może rozważać i interpretować po swojemu, co dana alegoria oznacza. Musi być ona dla niego jednoznaczna i jasna. 

Alegoria tonącego okrętu 

W czasie średniowiecza w polskiej literaturze wykształciła się z kolei bardzo popularna dla tamtego okresu alegoria ojczyzny jako okrętu. 
Można ją odnaleźć na przykład w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi, ale też w literaturze późniejszych epok, jak chociażby w wierszu 
"Testament mój" Juliusza Słowackiego: 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 
A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie, 
A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę... 

Podobny motyw wykorzystał Ignacy Krasicki w utworze "Świat zepsuty" 

Personifikacja – środek stylistyczny polegający na metaforycznym przedstawieniu zwierząt, roślin, przedmiotów nieożywionych, pojęć 
abstrakcyjnych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich. 

Antropomorfizacja - nadawanie czemuś (zwierzętom, przedmiotom, roślinom itd.) cechy lub motywacje, którymi kieruje się człowiek. 
Przykładem są nasze relacje ze zwierzętami, gdy mówimy, że nasz pies jest ciekawski, zdumiony czy że właśnie spojrzał na nas z politowaniem. 

https://klp.pl/slowacki/ser-107.html
https://klp.pl/krasicki/a-6006.html


Ptaszki w klatce 

«Czegoż płaczesz? — staremu mówił czyżyk młody — 
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody». 
«Tyś w niej zrodzon — rzekł stary — przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płaczę».

Malarze 

Dwaj portretów malarze słynęli przed laty: 
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. 
Piotr malował wybornie, a głód go uciskał, 
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. 

Dlaczegóż los tak różny mieli ci malarze? 
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. 

Dewotka 

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła 
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła. 
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, 
Mówiąc właśnie te słowa: «…i odpuść nam winy, 

Jako my odpuszczamy», biła bez litości. 
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności! 



Satyra -  Synkretyczny gatunek literacki lub publicystyczny łączący w sobie epikę, lirykę i dramat (także inne formy wypowiedzi) 
wywodzący się ze starożytności (pisał je m.in. Horacy), który ośmiesza i piętnuje ukazywane w niej zjawiska, obyczaje, 
politykę, grupy lub stosunki społeczne. Prezentuje świat poprzez komiczne wyolbrzymienie, ale nie proponuje żadnych 
rozwiązań pozytywnych. Cechą charakterystyczną satyry jest karykaturalne ukazanie postaci. Istotą satyry jest krytyczna 
postawa autora wobec rzeczywistości, ukazywanie jej w krzywym zwierciadle. 

Odmiany satyry: 
 polityczna - wymierzona w osoby znane publiczne np. króla; 
 społeczna - piętnuje negatywne postawy ludzkie, , wady i nałogi np. pijaństwo; 
 literacka - ośmieszana znane konwencje literackie; 
 obyczajowa - przedstawia przejaskrawione obyczaje; 
 osobista - skierowana przeciwko znanym osobistościom życia politycznego i społecznego. 

Geneza - Pierwszy zbiór ukazał się w roku 1779 i zawiera trzynaście utworów (tutaj znajdziemy najlepsze utwory z całego 
cyklu, takie, jak "Żona modna", "Pijaństwo" czy "Świat zepsuty"). Kompozycja pierwszej grupy satyr jest oryginalna. Kolejne 
utwory poprzedza bowiem utwór dedykacyjny "Do króla", który w istocie jest przewrotną satyrą skierowaną w stronę 
przeciwników monarchy. Druga część Satyr – zawierająca dziewięć już nieco mniej udanych utworów – ukazała się w roku 
1784. Czas powstania dzieła to okres, w którym Krasicki mocno zaangażowany był w działalność i twórczość publicystyczną, 
związaną z czasopismem „Monitor”. Stąd wyraźnie moralizatorski i dydaktyczny charakter zbiorku, pozostający w związku z 
programem naprawy państwa i społeczeństwa sformułowanym na łamach owego pisma. 

Morał - jest to pouczający wniosek, który streszcza sens całej bajki lub opowieści, zawierając w sobie całą mądrość. 
Odzwierciedla umieszczone w utworze pouczenie moralne, które chciał przekazać czytelnikom autor. Zazwyczaj formułowany 
jest w krótkim zdaniu umieszczonym na końcu lub na początku utworu. Czasem nie jest wyrażony wprost, lecz jedynie 
wyraźnie zasugerowany.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_literacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horacy_(poeta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperbola_(teoria_literatury)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karykatura


Alegoria to motyw, który cechuje dwupoziomowa struktura znaczeniowa. Poza oczywistym znaczeniem dosłownym posiada też 
inne: dodatkowe i ukryte. Alegoria jest bardzo prostym sposobem na przedstawienie wydarzenia, idei, wartości czy jakiegoś innego 
abstrakcyjnego pojęcia (jak właśnie śmierć) za pomocą konkretnego obrazu. Słowo alegoria pochodzi z języka starogreckiego 
allēgoréo i oznacza mówię w przenośni, obrazowo. 

Alegoria zawsze, niezależnie od kontekstu zawsze niesie wyłącznie jedno metaforyczne znaczenie. Podczas czytania tekstu 
literackiego odbiorca nie może rozważać i interpretować po swojemu, co dana alegoria oznacza. Musi być ona dla niego 
jednoznaczna i jasna. 

Alegoria - tonący okręt 

W czasie średniowiecza w polskiej literaturze wykształciła się z kolei bardzo popularna dla tamtego okresu alegoria ojczyzny jako 
okrętu. Można ją odnaleźć na przykład w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi, ale też w literaturze późniejszych epok, jak 
chociażby w wierszu "Testament mój" Juliusza Słowackiego: 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 
A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie, 
A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę... 

Podobny motyw wykorzystał Ignacy Krasicki w utworze "Świat zepsuty" 

Personifikacja – środek stylistyczny polegający na metaforycznym przedstawieniu zwierząt, roślin, przedmiotów nieożywionych, 
pojęć abstrakcyjnych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich. 

Antropomorfizacja - nadawanie czemuś (zwierzętom, przedmiotom, roślinom itd.) cechy lub motywacje, którymi kieruje się 
człowiek. Przykładem są nasze relacje ze zwierzętami, gdy mówimy, że nasz pies jest ciekawski, zdumiony czy że właśnie spojrzał 
na nas z politowaniem.

https://klp.pl/slowacki/ser-107.html
https://klp.pl/krasicki/a-6006.html


Pijaństwo
„Skąd idziesz?” „Ledwo chodzę”. „Słabyś?” „I jak jeszcze. 
Wszak wiesz, że się ja nigdy zbytecznie nie pieszczę, 
Ale mi zbyt dokucza ból głowy okrutny”. 
„Pewnieś wczoraj był wesół, dlategoś dziś smutny. 
5 
Przejdzie ból, powiedzże mi, proszę, jak to było? 
JedzeniePo smacznym, mówią, kąsku i wodę pić miło”. 
„Oj, nie miło, mój bracie! bogdaj z tym przysłowiem 
Przepadł, co go wymyślił; jak było, opowiem. 
Upiłem się onegdaj dla imienin żony (...) 
Cieszyliśmy się pięknie i nieźle się piło. 
15 
Trwała uczta do świtu. ChorobaW południe się budzę, 
Cięży głowa jak ołów, krztuszę się i nudzę; 
Jejmość radzi herbatę, lecz to trunek mdlący. 
Jakoś koło apteczki przeszedłem niechcący, 
Hanyżek mnie zaleciał, trochę nie zawadzi. 
20 
Napiłem się więc trochę, aczej to poradzi: 
Nudno przecie. Ja znowu, już mi raźniej było, 
Wtem dwóch z uczty wczorajszej kompanów przybyło. 
Jakże nie poczęstować, gdy kto w dom przychodzi? 
Jak częstować, a nie pić? i to się nie godzi; 
25 
Więc ja znowu do wódki, wypiłem niechcący: 
Omne trinum perfectum, choć trunek gorący, 
Dobry jest na żołądek. Jakoż w punkcie zdrowy, 
Ustały i nudności, ustał i ból głowy. 
Zdrów i wesół wychodzę z moimi kompany, 
30 
Wtem obiad zastaliśmy już przygotowany. 
Siadamy. Chwali trzeźwość pan Jędrzej, my za nim, 
Bogdaj to wstrzemięźliwość, pijatykę ganim, 
A tymczasem butelka nietykana stoi. 
(...) 
Idą zatem dyskursa tonem statystycznym: 
40 
O miłości ojczyzny, o dobru publicznym, 
(...) 
Pan Jędrzej, przypomniawszy żórawińskie klęski, 
Nuż w płacz nad królem Janem: »Król Jan był zwycięski!«

55 
Krzyczy Wojciech: »Nieprawda!« A pan Jędrzej płacze. 
(...) 
On do mnie, ja do niego, rwiemy się zajadli, 
60 
Trzyma Jędrzej, na wrzaski służący przypadli, 
Nie wiem, jak tam skończyli zwadę naszą wielką, 
Ale to wiem i czuję, żem wziął w łeb butelką. 
Bogdaj w piekło przepadło obrzydłe pijaństwo! 
Cóż w nim? Tylko niezdrowie, zwady, grubijaństwo. 
65 
Oto profit: nudności i guzy, i plastry”. 
„Dobrze mówisz, podłej to zabawa hałastry, 
Brzydzi się nim człek prawy, jako rzeczą sprosną: 
Z niego zwady, obmowy nieprzystojne rosną, 
Pamięć się przez nie traci, rozumu użycie, 
70 
Zdrowie się nadweręża i ukraca życie. 

Mniejsza guzy i plastry, to zapłata zbrodni, 
Większej kary, obelgi takowi są godni, 
85 
Co w dzikim zaślepieniu występni i zdrożni, 
Rozum, który człowieka od bydlęcia rożni, 
Śmią za lada przyczyną przytępiać lub tracić. 
Jakiż zysk taką szkodę potrafi zapłacić? 
Jaka korzyść tak wielką utratę nadgrodzi? 
90 
Zła to radość, mój bracie, po której żal chodzi. 
Ci, co się na takowe nie udają zbytki, 
Patrz, jakie swej trzeźwości odnoszą pożytki: 
Zdrowie czerstwe, myśl u nich wesoła i wolna, 
Moc i raźność niezwykła i do pracy zdolna, 
95 
Majętność w dobrym stanie, gospodarstwo rządne, 
Dostatek na wydatki potrzebnie rozsądne: 
Te są wstrzemięźliwości zaszczyty, pobudki, 
Te są”. „Bądź zdrów!” „Gdzież idziesz?” „Napiję się wódki”. 

„Pijaństwo” - krytyka nałogu ale i 
hipokryzji sarmackiej szlachty, która 
pod pozorem wielkich i pięknych 
słów jest tak naprawdę gotowa 
tylko do biesiadowania. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo.html#f15
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https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo.html#f55
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Do króla

 Im wyżej, tym widoczniej; chwale lub naganie

Podpadają królowie, najjaśniejszy panie!

Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.

Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.

Gdy więc ganię zdrożności i zdania mniej baczne,

  Pozwolisz, mości królu, że od ciebie zacznę. Jesteś królem, a czemu nie królewskim 
synem?

To niedobrze; krew pańska jest zaszczyt przed gminem.

Kto się w zamku urodził, niech ten w zamku siedzi;

Z tegoć powodu nasi szczęśliwi sąsiedzi.

Bo natura na rządczych pokoleniach zna się:

Inszym powietrzem żywi, inszą strawą pasie.

Stąd rozum bez nauki, stąd biegłość bez pracy;

Mądrzy, rządni, wspaniali, mocarze, junacy —

Wszystko im łatwo idzie; a chociażby który

Odstrychnął się na moment od swojej natury,

Znowu się do niej wróci, a dobrym koniecznie

Być musi i szacownym w potomności wiecznie.

Bo od czegoż poeci? Skarb królestwa drogi,

Rodzaj możny w aplauzy, w słowa nieubogi,

Rodzaj, co umie znaleźć, czego i nie było,

A co jest, a niedobrze, żeby się przyćmiło,

I w to oni potrafią; stąd też jak na smyczy

Szedł chwalca za chwalonym, zysk niosąc w zdobyczy,

A choć który fałsz postrzegł, kompana nie zdradził;

Ten gardził, ale płacił, ów śmiał się, lecz kadził.

Tyś królem, czemu nie ja? Mówiąc między nami,

Ja się nie będę chwalił, ale przymiotami

Niezłymi się zaszczycam. Jestem Polak rodem,

A do tego i szlachcic, a choćbym i miodem

Szynkował, tak jak niegdyś ów bartnik w Kruszwicy,

Czemuż bym nie mógł osieść na twojej stolicy?

  Jesteś królem — a byłeś przedtem mości panem;

To grzech nieodpuszczony. Każdy, który stanem

Przedtem się z tobą równał, a teraz czcić musi,

Nim powie: „najjaśniejszy”, pierwej się zakrztusi;

I choć się przyzwyczaił, przecież go to łechce:

Usty cię czci, a sercem szanować cię nie chce.

I ma słuszne przyczyny. Wszak w Lacedemonie

Zawżdy siedział Tesalczyk na Likurga tronie,

Greki archontów swoich od Rzymianów brali,

Rzymianie dyktatorów od Greków przyzwali;

Zgoła, byle był nie swój, choćby i pobłądził,

Zawżdy to lepiej było, kiedy cudzy rządził.

  Czyń, co możesz, i dziełmi sąsiadów zadziwiaj,

Szczep nauki, wznoś handel i kraj uszczęśliwiaj —

Choć wiedzą, chociaż czują, żeś jest tronu godny,

Nie masz chrztu, co by zmazał twój grzech pierworodny.

  Skąd powstał na Michała ów spisek zdradziecki?

Stąd tylko, że król Michał zwał się Wiszniowiecki.

Do Jana, że Sobieski, naród nie przywyka,

Król Stanisław dług płaci za pana stolnika.

Czujesz to — i ja czuję; więc się już nie troszczę,

Pozwalam ci być królem, tronu nie zazdroszczę.

Źle to więc, żeś jest Polak; źle, żeś nie przychodzień;

To gorsza (luboć, prawda, poprawiasz się co dzień) —

Przecież muszę wymówić, wybacz, że nie pieszczę —

Powiem więc bez ogródki: oto młodyś jeszcze.

Pięknież to, gdy na tronie sędziwość się mieści;

Tyś nań wstąpił mający lat tylko trzydzieści,

Bez siwizny, bez zmarszczków: zakał to nie lada.

Wszak siwizna zwyczajnie talenta posiada,

Wszak w zmarszczkach rozum mieszka, a gdzie broda siwa,

Tam wszelka doskonałość zwyczajnie przebywa.

  Nie byłeś, prawda, winien temu, żeś nie stary;

Młodość, czerstwość i rześkość piękneż to przywary,

Przecież są przywarami. Aleś się poprawił:

Już cię tron z naszej łaski siwizny nabawił.

Poczekaj tylko, jeśli zstarzeć ci się damy,

Jak cię tylko w zgrzybiałym wieku oglądamy,

Będziem krzyczeć na starych, dlatego żeś stary.

  To już trzy, com ci w oczy wyrzucił, przywary.

A czwarta jaka będzie, miłościwy panie?

O sposobie rządzenia niedobre masz zdanie.

Król nie człowiek. To prawda, a ty nie wiesz o tym;

Wszystko ci się coś marzy o tym wieku złotym.

Nie wierz bajkom! Bądź takim, jacy byli drudzy.

Po co tobie przyjaciół? Niech cię wielbią słudzy.

Chcesz, aby cię kochali? Niech się raczej boją.

Cóżeś zyskał dobrocią, łagodnością twoją?

Zdzieraj, a będziesz możnym, gnęb, a będziesz wielkim;

Tak się wsławisz a przeciw nawałnościom wszelkim

Trwale się ubezpieczysz. Nie chcesz? Tym ci gorzej:

Przypadać będą na cię niefortuny sporzej.

Zniesiesz mężnie — cierpże z tym myślenia sposobem;

Wolę ja być Krezusem aniżeli Jobem.

  Świadczysz, a na złe idą dobrodziejstwa twoje.

Czemuż świadczysz, z dobroci gdy masz niepokoje?

Bolejesz na niewdzięczność — alboż ci rzecz tajna,

  Że to w płacy za łaski moneta zwyczajna? Po co nie brać szafunku starostw, gdy dawano?

Po tym ci tylko w Polszcze króle poznawano.

A zagrzane wspaniałą miłością ojczyzny,

  Kochały patryjoty dawcę królewszczyzny. Księgi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych;

I to źle. Porzuć mędrków zabałamuconych.

Żaden się naród księgą w moc nie przysposobił:

Mądry przedysputował, ale głupi pobił.

Ten, co niegdyś potrafił floty duńskie chwytać —

Król Wizimierz — nie umiał pisać ani czytać.

  Waszej królewskiej mości nie przeprę, jak widzę,

W tym się popraw przynajmniej, o co ja się wstydzę.

Dobroć serca monarchom wcale nie przystoi:

To mi to król, co go się każdy człowiek boi,

To mi król, co jak wspojźrzy, do serca przeniknie.

Kiedy lud do dobroci rządzących przywyknie,

Bryka, mościwy królu, wzgląd wspacznie obróci:

Zły, gdy kontent, powolny, kiedy się zasmuci.

  Nie moje to jest zdanie, lecz przez rozum bystry

Dawno tak osądziły przezorne ministry:

Wiedzą oni (a czegoż ministry nie wiedzą?),

Przy sterze ustawicznie, gdy pracują, siedzą,

Dociekli, na czym sekret zawisł panujących.

  Z tych więc powodów, umysł wskroś przenikających,

Nie trzeba, mości królu, mieć łagodne serce:

Zwycięż się, zgaś ten ogień i zatłum w iskierce.

  Żeś dobry, gorszysz wszystkich, jak o tobie słyszę, I ja się z ciebie gorszę i satyry piszę;

Bądź złym, a zaraz kładąc twe cnoty na szalę,

Za to, żeś się poprawił, i ja cię pochwalę.

„Do króla” - jest to tekst na cześć władcy, 
absurdalne zarzuty, które stawia się 
królowi są tak naprawdę wyliczeniem jego 
zalet. Tekst ma charakter dydaktyczny, 
posługuje się ironią i groteską. W 
zabawny i lekki sposób krytykuje się 
postawę magnaterii i szlachty, która 
wykazuje się bezmyślnością w tym, że nie 
docenia władcy.



Żona modna „A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,

Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił”.

„Bóg zapłać”. „Cóż to znaczy? Ozięble dziękujesz,

Alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz?

Czyliż się już sprzykrzyły małżeńskie ogniwa?”

„Nie ze wszystkim, luboć to zazwyczaj tak bywa,

Pierwsze czasy cukrowe”. „Toś pewnie w goryczy?”

„Jeszczeć!” „Bracie, trzymaj więc, coś dostał w zdobyczy!

Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz tak jak drudzy,

Co to swoich małżonek uniżeni słudzy,

Z tytułu ichmościowie, dla oka dobrani,

A jejmość tylko w domu rządczyna i pani.

Pewnie może i twoja?” „Ma talenta śliczne:

Wziąłem po niej w posagu cztery wsie dziedziczne,

Piękna, grzeczna, rozumna”. „Tym lepiej”. „Tym gorzej.

Wszystko to na złe wyszło i zgubi mnie wsporzej;

Piękność, talent wielkie są zaszczyty niewieście,

Cóż po tym, kiedy była wychowana w mieście”.

„Alboż to miasto psuje?” „A któż wątpić może?

Bogdaj to żonka ze wsi!” „A z miasta?” „Broń Boże!

  Źlem tuszył, skorom moją pierwszy raz obaczył,

Ale żem to, co postrzegł, na dobre tłumaczył,

Wdawszy się już, a nie chcąc dla damy ohydy,

Wiejski Tyrsys, wzdychałem do mojej Filidy.

  Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki,

A nim przyszło do ślubu i dania mi ręki,

Szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiéchał,

Czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał,

Widziałem, żem niedobrze udawał aktora,

Modna Filis gardziła sercem domatora.

I ja byłbym nią wzgardził; ale punkt honoru,

A czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru,

Owie wioski, co z mymi graniczą, dziedziczne,

Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne.

  Przyszło do intercyzy. Punkt pierwszy: że w mieście

Jejmość przy doskonałej francuskiej niewieście,

Co lepiej (bo Francuzka) potrafi ratować,

Będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować.

Punkt drugi: chociaż zdrowa czas na wsi przesiedzi,

Co zima jednak miasto stołeczne odwiedzi.

Punkt trzeci: będzie miała swój ekwipaż własny.

Punkt czwarty: dom się najmie wygodny, nieciasny,

To jest apartamenta paradne dla gości,

Jeden z tyłu dla męża, z przodu dla jejmości.

Punkt piąty: a broń Boże! — Zląkłem się. A czego?

»Trafia się — rzekli krewni — że z zdania wspólnego

Albo się węzeł przerwie, albo się rozłączy!«

»Jaki węzeł?« »Małżeński«. Rzekłem: »Ten śmierć kończy«.

Rozśmieli się z wieśniackiej przytomni prostoty.

I tak płacąc wolnością niewczesne zaloty,

Po zwyczajnych obrządkach rzecz poprzedzających

Jestem wpisany w bractwo braci żałujących.

  Wyjeżdżamy do domu. Jejmość w złych humorach:

»Czym pojedziem?« »Karetą«. »A nie na resorach?«

Daliż ja po resory. Szczęściem kasztelanic,

Co karetę angielską sprowadził z zagranic,

Zgrał się co do szeląga. Kupiłem. Czas siadać.

Jejmość słaba. Więc podróż musiemy odkładać.

Zdrowsza jejmość. Zajeżdża angielska karéta.

Siada jejmość, a przy niej suczka faworyta.

Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki,

Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki,

Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty;

W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty,

W drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku,

Dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku.

Chcę siadać, nie masz miejsca; żeby nie zwlec drogi,

Wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę na nogi.

Wyjeżdżamy szczęśliwie, jejmość siedzi smutna,

Ja milczę, sroka tylko wrzeszczy rezolutna.

Przerwała jejmość myśli: »Masz waćpan kucharza?«

»Mam, moje serce«. »A pfe, koncept z kalendarza,

Moje serce! Proszę się tych prostactw oduczyć!«

Zamilkłem. Trudno mówić, a dopieroż mruczyć.

Więc milczę. Jejmość znowu o kucharza pyta.

»Mam, mościa dobrodziejko«. »Masz waćpan stangréta?«

»Wszak nas wiezie«. »To furman. Trzeba od parady

Mieć inszego. Kucharza dla jakiej sąsiady

Możesz waćpan ustąpić«. »Dobry«. »Skąd?« »Poddany«.

»To musi być zapewne nieoszacowany,

Musi dobrze przypiekać reczuszki, łazanki,

Do gustu pani wojskiej, panny podstolanki.

Ustąp go waćpan; przyjmą pana Matyjasza,

Może go i ksiądz pleban użyć do kiermasza.

A pasztetnik?« »Umiałci i pasztety robić«.

»Wierz mi waćpan, jeżeli mamy się sposobić

Do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych,

Kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych,

Trzeba i cukiernika. Serwis zwierściadlany

Masz waćpan i figurki piękne z porcelany?«

»Nie mam«. »Jak to być może? Ale już rozumiem

I lubo jeszcze trybu wiejskiego nie umiem,

Domyślam się. Na wety zastawiają półki,

Tam w pięknych piramidach krajanki, gomółki,

Tatarskie ziele w cukrze, imbier chiński w miodzie,

Zaś ku większej pociesze razem i wygodzie

W ładunkach bibułowych kmin kandyzowany,

A na wierzchu toruński piernik pozłacany.

  Szkoda mówić, to pięknie, wybornie i grzecznie,

Ale wybacz mi waćpan, że się stawię sprzecznie.

Jam niegodna tych parad, takiej wspaniałości«.

Zmilczałem, wolno było żartować jejmości.

Wjeżdżamy już we wrota, spojźrzała z karety:

»A pfe, mospanie! parkan, czemu nie sztakiety?«

Wysiadła, a z nią suczka i kotka, i myszka;

Odepchnęła starego szafarza Franciszka,

Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął. W drzwi wchodzi.

»To nasz ksiądz pleban!« »Kłaniam«. Zmarszczył się dobrodziéj.

»Gdzie sala?« »Tu jadamy«. »Kto widział tak jadać!

Mała izba, czterdziestu nie może tu siadać«.

Aż się wezdrgnął Franciszek, skoro to wyrzekła,

A klucznica natychmiast ze strachu uciekła.

Jam został. Idziem dalej. »Tu pokój sypialny«.

»A pokój do bawienia?« »Tam gdzie i jadalny«.

»To być nigdy nie może! A gabinet?« »Daléj.

Ten będzie dla waćpani, a tu będziem spali«.

»Spali? Proszę, mospanie, do swoich pokojów.

Ja muszę mieć osobne od spania, od strojów,

Od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych,

Dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych.

A ogród?« »Są kwatery z bukszpanu, ligustru«.

»Wyrzucić! Nie potrzeba przydatniego lustru.

To niemczyzna. Niech będą z cyprysów gaiki,

Mruczące po kamyczkach gdzieniegdzie strumyki,

Tu kiosk, a tu meczecik, holenderskie wanny,

Tu domek pustelnika, tam kościół Dyjanny.

Wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki,

Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki,

A tu słowik miłośnie szczebioce do ucha,

Synogarlica jęczy, a gołąbek grucha,

A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy

Nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy…«

Uciekłem, jak się jejmość rozpoczęła zżymać,

Już też więcej nie mogłem tych bajek wytrzymać.

Uciekłem. Jejmość w rządy. Pełno w domu wrzawy,

Trzy sztafety w tygodniu poszło do Warszawy;

W dwa tygodnie już domu i poznać nie można.

Jejmość w planty obfita, a w dziełach przemożna,

Z stołowej izby balki wyrzuciwszy stare,

Dała sufit a na nim Wenery Ofiarę.

Już alkowa złocona w sypialnym pokoju,

Gipsem wymarmurzony gabinet od stroju.

Poszły słojki z apteczki, poszły konfitury,

A nowym dziełem kunsztu i architektury

Z półek szafy mahoni, w nich książek bez liku,

A wszystko po francusku; globus na stoliku,

Buduar szklni się złotem, pełno porcelany,

Stoliki marmurowe, zwierściadlane ściany.

Zgoła przeszedł mój domek warszawskie pałace,

A ja w kącie nieborak, jak płaczę, tak płaczę.

  To mniejsza, lecz gdy hurmem zjechali się goście,

Wykwintne kawalery i modne imoście,

Bal, maszki, trąby, kotły, gromadna muzyka,

Pan szambelan za zdrowie jejmości wykrzyka,

Pan adiutant wypija moje stare wino,

A jejmość, w kącie siedząc z panią starościną,

Kiedy się ja uwijam jako jaki sługa,

Coraz na mnie pogląda, śmieje się i mruga.

  Po wieczerzy fajerwerk. Goście patrzą z sali;

Wpadł szmermel między gumna, stodoła się pali.

Ja wybiegam, ja gaszę, ratuję i płaczę,

A tu brzmią coraz głośniej na wiwat trębacze.

Powracam zmordowany od pogorzeliska,

Nowe żarty, przymówki, nowe pośmiewiska.

Siedzą goście, a coraz więcej ich przybywa,

Przekładam zbytni ekspens, jejmość zapalczywa

Z swoimi czterma wsiami odzywa się dwornie.

»I osiem nie wystarczy« — przekładam pokornie.

»To się wróćmy do miasta«. Zezwoliłem, jedziem;

Już tu od kilku niedziel zbytkujem i siedziem.

Już… ale dobrze mi tak, choć frasunek bodzie,

Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie”.

„Żona modna” - krytyka ślepego podążania za 
modą oraz interesowności i dwulicowości 
szlachty.





Franciszek Karpiński (1741-1825) - poeta poezji sentymentalnej. Po karierze dworskiej osiadł na wsi, co było zgodne z jego 
poglądami na życie. Sielanki Karpińskiego należą do tzw. sentymentalizmu prowincjonalnego. 

Sielanka - gatunek synkretyczny, mający swoje źródło w literaturze antycznej. Bohaterami sielanek są prości ludzie np. 
pasterze, a tematem - miłość i śpiew. Świat przedstawiony jest idealizowany (arkadyjski). 

Pejzaż wewnętrzny - przedstawienie przyrody związanej z przeżyciem bohatera. 

Kolęda - pieśń ilustrująca tajemnicę Bożego Narodzenia. 

Czas sakralny (mityczny) - czas organizowany wg świąt, zawiesza bieg wydarzeń i nadaje zdarzeniom specjalny wymiar.



Laura i Filon (fragmenty)

Laura 
Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły 
i coś tam klaszcze za borem. 
Pewnie mię czeka mój Filon miły 
pod umówionym jaworem. 
Nie będę sobie warkocz trefiła, 
tylko włos zwiążę splątany, 
bo bym się bardziej jeszcze spóźniła, 
a mój tam tęskni kochany. 
Wezmę z koszykiem maliny moje 
i tę placiankę różowę; 
maliny będziem jedli oboje, 
wieniec mu włożę na głowę. 
[…] 
Oto już jawor… Nie masz miłego! 
Widzę, że jestem zdradzona! 
On z przywiązania żartuje mego – 
Kocham zmiennika Filona. 
Pewnie on teraz koło bogini 
swej, czarnobrewki Dorydy, 
rozrywkę sobie okrutną czyni 
kosztem mej hańby i biédy. 
[…] 
Tłukę o drzewo koszyk mój miły, 
rwę wieniec, który‑m splatała: 
te z nich kawałki będą świadczyły, 
żem z nim na wieki zerwała… 
[…] 
Kiedy w chrościnie Filon schroniony 
wybiegł do Laury spłakanéj, 
już był o drzewo koszyk stłuczony, 
wieniec różowy stargany. 
[…]

Filon  popędliwa!... o ja niebaczny!... 
Lauro!... poczekaj… dwa słowa… 
może występek mój nie tak znaczny, 
może zbyt kara surowa. 
Jam tu przed dobrą stanął godziną, 
długo na ciebie klaskałem. 
Gdyś nadchodziła, między chrościną 
naumyślnie się schowałem, 
chcąc tajemnice twoje wybadać: 
co o mnie będziesz mówiła. 
a stąd szczęśliwość moją układać, 
ale czekałem zbyt siła. 
Pierwsze twe skargi o Dorys były. 
Sądź o mnie, Lauro, inaczej: 
Kogoż by wdzięki tamtej wabiły, 
kto cię raz tylko obaczy? 
[…] 
Filon 
Żal mi cię puścić, nie śmiem cię trzymać. 
Kiedyż przyśpieszy czas drogi, 
gdy z moją Laurą i słodko drzymać, 
i bawić będę bez trwogi? 
Laura 
Miesiącu, już ja idę do domu! 
Jeśliby kiedy z Dorydą 
Filon tak trawił noc po kryjomu – 
nie świeć, niech na nich dżdże idą!

W  1780 roku ukazał się zbiór poezji Franciszka Karpińskiego 
(1741‑1825) Zabawki wierszem i  przykłady obyczajne. Jednym 
z najpopularniejszych wierszy, które weszły do tomu, jest sielanka 
sentymentalna Laura i Filon. Wiersz na stałe przeniknął do kultury 
ludowej – był chętnie śpiewany w  czterech wersjach 
melodycznych i stał się inspiracją dla samego Fryderyka Chopina.  
https://www.youtube.com/watch?v=u4Gm9zDIcOI 

Bohaterami sielanki są Laura i Filon – zakochani pasterze, którzy 
spotykają się pod umówionym, symbolizującym miłość jaworem. 
Wiersz przyjmuje formę udramatyzowanej scenki lirycznej, 
przypominającej arie i duety dialogowe typowe dla opery.
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Pieśń o narodzeniu pańskim
Bóg się rodzi, moc truchleje; 
Pan niebiosów obnażony, 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice nieskończony; 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
śmiertelny, Król nad wiekami; 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Cóż masz, niebo, nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje, 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje; 
Niemało cierpiał, niemało 
żeśmy byli winni sami, 
A słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

W nędznej szopie urodzony, 
Żłób Mu za kolebkę dano; 
Cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano, 
Ubodzy! was to spotkało, 
Witać Go przed bogaczami, 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Potem i króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirrą, kadzidło i złoto; 
Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami, 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław krainę miłą, 
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Wspieraj Jej siłę Swą siłą, 
Dom nasz i majętność całą, 
I Twoje wioski z miastami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami.

Kiedy ranne wstają zorze,  
Tobie ziemia, Tobie morze,  
Tobie śpiewa żywioł wszelki,  
Bądź pochwalon, Boże wielki!  
 
A człowiek, który bez miary  
Obsypany Twymi dary,  
Coś go stworzył i ocalił,  
A czemuż by Cię nie chwalił?  
 
Ledwie oczy przetrzeć zdołam,  
Wnet do mego Pana wołam,  
Do mego Boga na niebie,  
I szukam Go koło siebie.  
 
Wielu snem śmierci upadli,  
Co się wczora spać pokładli,  
My się jeszcze obudzili,  
Byśmy Cię, Boże, chwalili.

W bożonarodzeniowych i religijnych utworach Karpińskiego 
uwagę zwraca emocjonalny ton wypowiedzi, Bóg występuje 
jako patron ludzkiej egzystencji. 

„Pieśni nabożne” Karpińskiego ukazały się w 1782 roku, 
zawierały tłumaczenia psalmów oraz poezje autorskie. 
Karpiński chciał stworzyć modlitewnik na konkretne święta 
kościelne

Pieśń poranna Pieśń wieczorna
Wszystkie nasze dzienne sprawy 
przyjm litośnie Boże prawy, 
A gdy będziem zasypiali, 
niech Cię nawet sen nasz chwali. 
 
Twoje oczy obrócone 
dzień i noc patrzą w tę stronę, 
Gdzie niedołężność człowieka 
Twojego ratunku czeka. 
 
Odwracaj nocne przygody, 
Od wszelakiej broń nas szkody, 
Miej nas zawsze w swojej pieczy, 
Stróżu i Sędzio człowieczy. 

A gdy już niebo osiędziem, 
Tobie wspólnie śpiewać będziem, 
Boże w Trójcy niepojęty, 
Święty, na wiek wieków Święty. 
 
O Najświętsza Matko droga 
Proś za nami w niebie Boga 
Proś i czuwaj wciąż nad nami 
Ze świętymi aniołami 
 
A za dzień Ci dziękujemy 
O szczęśliwą noc prosimy 
Byś nas zawsze błogosławił 
A po śmierci duszę zbawił.












