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1.  Zapisz w formie równoważników zdań zdarzenia, o których Piotr opowiada w podanych wersach.

●  Od „Broń Boże!” do „w te okowy śliczne”.

●  Od „Przyszło do intercyzy” do „Jestem wpisany w bractwo braci żałujących”.

●  Od „Wyjeżdżamy do domu” do „Wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę na nogi”.

●  Od „Wyjeżdżamy szczęśliwie” do „Zmilczałem, wolno było żartować jejmości”.

●  Od „Wjeżdżamy już we wrota” do „Zmarszczył się dobrodziej”.

●  Od „«Gdzie sala»?” do „Nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy”.

●  Od „Uciekłem, jak się jejmość rozpoczęła zżymać” do „A ja w kącie nieborak, jak płaczę, tak płaczę”.

●  Od „To mniejsza, lecz gdy hurmem zjechali się goście” do „«I osiem nie wystarczy» – przekładam 
pokornie”.

●  Od „«To się wróćmy do miasta»” do „Już tu od kilku niedziel zbytkujem i siedziem”.

„SATYRA PRAWDĘ MÓWI, WZGLĘDÓW SIĘ WYRZEKA”
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2.  Wykonaj poszczególne zadania.

●  Napisz dialog między panem Piotrem a modną Filis.

●  Zredaguj ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników potrzebnych modnej Filis.

●  Ułóż plan rzeczy do zabrania sporządzony przez żonę modną. 
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● Sporządź plan zmian wprowadzonych przez żonę modną.

●  Przygotuj zaproszenia na bal wystosowane do różnych osób przez żonę modną.
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„sfrancuziała gęś warszawska” 

„dobroduszny safanduła” 

3.  Scharakteryzuj pana Piotra i żonę modną. Weź pod uwagę:

– pochodzenie społeczne i sposób życia,
– cele i ideały,
– stosunek do tradycji i religii,
– stosunek do innych ludzi.
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4.  Ponumeruj poniższe fragmenty tekstu tak, by powstała spójna informacja o satyrze.

Ten największy poeta okresu oświecenia napisał wiele satyr. Najbardziej znane spośród nich 
to: Żona modna, Świat zepsuty, Pijaństwo, Do króla.

Satyra jest nie tylko gatunkiem literackim, lecz także swoistą formą wyrażania światopoglądu. 
To właśnie mamy na myśli, mówiąc o satyrycznej wizji świata w danym utworze lub o satyrycz-
nym stosunku autora do rzeczywistości.

W Polsce satyra pojawiła się już w średniowieczu. Wówczas to szlachcic o nazwisku Słota na-
pisał Satyrę na leniwych chłopów. W renesansie ten gatunek jest reprezentowany przez utwór 
Jana Kochanowskiego Satyr albo dziki mąż. Złote czasy satyry to jednak dopiero druga połowa 
XVIII wieku.

Wszystkie wymienione cechy: zarówno dydaktyzm, jak i humor oraz ironia znajdują odzwier-
ciedlenie w twórczości Ignacego Krasickiego. 

Przytoczone określenia oznaczają, że ów świat, owa rzeczywistość są jakby odbite w krzywym 
zwierciadle, przez co zostają wyjaskrawione cechy ujemne, naganne. Tak rozumiana saty-
ryczność pojawia się w bajkach, komediach i innych utworach nie tylko oświeceniowych, lecz 
także współczesnych.

Utwory te poruszały sprawy moralne, społeczne i narodowe, były narzędziem przekonywania 
o  słuszności pewnych postaw i  zachowań. Miały przekonywać całe społeczeństwo lub jego 
wybraną część.

Czy w  związku z  powszedniością tematów i  bohaterów satyry nie są nudne dla odbiorcy? 
Otóż w celu uniknięcia nudy i monotonii autorzy satyr uciekają się do bardzo wielu zabiegów, 
a przede wszystkim do humoru i ironii.

Gatunek literacki zwany satyrą narodził się w Grecji w czasach antycznych. W tym okresie sa-
tyra rozwijała się żywo także w państwie rzymskim. W obu wymienionych krajach uważano ją 
jednak za utwór popularny, za gorszy gatunek literacki.

Ów dydaktyzm ma niejako dwie strony: pozytywną i negatywną. Ukazywanie ujemnych wzor-
ców opiera się na założeniu, że antyideały są bliższe czytelnikowi, który spotyka je często 
w swoim codziennym życiu.

Przypadające na ten okres ożywienie życia publicznego oraz przyjmowanie nowych wzorców 
moralnych i społecznych sprzyjały rozwojowi tego gatunku. Wychowaniu nowego obywatela 
służył dydaktyczny charakter satyry.

Humor pełni w satyrze funkcję ośmieszającą prezentowany antyideał. Negatywny wzorzec jest 
eksponowany w otoczce chłoszczącego śmiechu, przez co sam utwór staje się bronią ostrą, cię-
tą, wymierzającą sprawiedliwość. Inną bronią satyryczną jest ironia, słusznie nieraz nazywana 
gryzącą, celną, a nawet zabójczą.


