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Teksty i omówienie wybranych fraszek 

Na lipę 

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! 
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie 
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. 
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, 
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. 
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły 
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły. 
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, 
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. 
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie 
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie 
 

 

Lipa (podmiot liryczny) zaprasza gościa do odpoczynku w cieniu jej liści. Drzewo 

oferuje chłód, spokój, wygodę i ciszę. Utwór jest pochwałą życia zgodnego z naturą. 

Ono zapewnia człowiekowi harmonię i bezpieczeństwo.  

*** 

Na dom w Czarnolesie 

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; 
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje! 
Inszy niechaj pałace marmurowe mają 
I szczerym złotogłowem ściany obijają, 
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, 
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym, 
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością, 
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. 
 
Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Boga z prośbą o błogosławieństwo na 
dalsze życie. Nie zależy mu na bogactwie i przepychu. Ważniejsze są dla niego inne 
wartości – zdrowie, czyste sumienie, dobre obyczaje, bliskość rodziny,  pogodna 
starość, a przede wszystkim dom zapewniający spokój i bezpieczne schronienie 
przed światem. Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest zwyczajne, skromne życie 
rodzinne. 
 

*** 
 
 
 
 



O doktorze Hiszpanie 
 
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze, 
Ani chce z nami doczekać wieczerze.” 
„Dajcie mu pokój! najdziem go w pościeli, 
A sami przedsię bywajmy weseli!” 
„Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!” 
„Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana.” 
„Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!” 
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. 
„Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!” 
„By jeno jedna” — doktor na to powie. 
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci, 
A doktorowi mózg się we łbie mąci. 
„Trudny — powiada — mój rząd z tymi pany: 
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany.” 
 
Unikający alkoholu doktor opuszcza biesiadę, jednak dworzanie wyważają drzwi 
do jego pokoju i poją cudzoziemca na siłę. Żartobliwy utwór krytykuje obyczaje 
panujące na dworze królewskim – pijaństwo i jego skutki.  
 

*** 
 
Na nabożną 
 
Jesli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 
Czego się, miła, tak często spowiadasz? 
 
 
Fraszka zawiera krytykę fałszywej pobożności. Zachowanie dewotki przeczy 
deklarowanej przez nią religijności. 
 

*** 
 

O miłości  
 
Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, 
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? 
 
Utwór ukazuje potęgę uczucia. Miłość ma tak wielką siłę, że nie można przed nią 
uciec. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 



O żywocie ludzkim 
 
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, 
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy; 
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, 
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. 
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, 
Wszystko to minie jako polna trawa; 
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, 
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom. 
 
W utworze została podkreślona ulotność tego, co ziemskie. Wszystko, o co 
człowiek w życiu zabiega, jest fraszką, błahostką, bo przemija. Pieniądze, władza, 
uroda, sława to wartości nietrwale. Życie ludzkie zostaje porównane do teatru 
kukiełek: człowiek nie decyduje o swoim losie, jest tylko aktorem odgrywającym 
rolę wyznaczoną mu przez Boga, którego bawią nasze starania. 
 

 Gatunek literacki 

Krótkie, zwięzłe utwory wierszowane, najczęściej żartobliwe, czasem refleksyjne.  

Często zakończone puentą (wyraziste podsumowanie utworu, wyrażające jego główną 

myśl). Tytuły rozpoczynają się od przyimków, np. Na zdrowie, O żywocie ludzkim, Do gór 

i lasów. 

 Tematyka 

Tematy fraszek dotyczą ludzkich wad, obyczajów panujących na dworze królewskim, 

miłości, codziennego życia rodzinnego, uroków życia na wsi, piękna przyrody. 


