
Oświecenie w 

Rzeczypospolitej 



Początki reform 

 2. Ideologia polskiego oświecenia: 

• filozofia wolności narodowej 

• racjonalizm 

• postrzeganie świata przez pryzmat nauki 

• powszechność oświaty 

• rozwój nowych instytucji życia społecznego i kulturalnego 

 21. Początki polskiego oświecenia datują się na lata 30-e XVIII w.  

• jego początki wiążą się z zakładaniem w Polsce loży masońskich  

   przez Augusta III. 

• przełomem stała się elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego 

• polskie oświecenie miało wydźwięk katolicki – najwybitniejsze  

   postaci polskiego oświecenia były przedstawicielami stanu  

   duchownego. 



Collegium Nobilium 1740 r.  

• Zadaniem tej instytucji było kształcenie nowego pokolenia Polaków.   

• Kładziono w niej mniejszy nacisk na naukę łaciny i greki, a większy na nauki  

  przyrodnicze, matematykę  i języki nowożytne oraz filozofię.  

• Konarski wprowadził nowoczesne metody nauczania, rozszerzył program o  

  dodatkowe przedmioty (np. historię, prawo, ekonomię, nauki ścisłe) oraz 

  ograniczył łacinę na rzecz języka polskiego.  

  Dbano o wykształcenie jasnego, precyzyjnego sposobu wysławiania się  

  i argumentowania wzorowanego na zasadach starożytnej "cycerońskiej" retoryki.  

Stanisław  

Konarski 

www.pl.wikipedia.org 



Biblioteka Załuskich w Warszawie 1747 r. 

Józef Andrzej  

Załuski 

Andrzej Stanisław 

Załuski 

Jedna z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku, jedna z pierwszych,  

które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc, katalogując i  

udostępniając możliwie pełny zasób narodowego piśmiennictwa. 

 

Fundatorami byli bracia - biskupi Józef Andrzej i Andrzej Stanisław Załuscy.  

Po upadku powstania kościuszkowskiego zbiory Biblioteki zostały zrabowane przez  

Rosjan i wywiezione na rozkaz Katarzyny II do Sankt Petersburga, gdzie stały się w 

roku 1814 zrębem Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Po I wojnie światowej zbiory  

dawnej Biblioteki Załuskich zostały częściowo zwrócone  

www.pl.wikipedia.org 



Pierwsze reformy  

Stanisława Augusta Poniatowskiego 

• Stanisław August Poniatowski zwoływał nieoficjalne „konferencje króla z ministrami”,  

  organ doradczy i zarządzający, który stanowił zalążek organu władzy centralnej 

• uruchomił mennicę państwową, która biła monety 

• zreformował pocztę 

• w 1765 r. powołano pierwszą państwową, świecką szkołę – Szkołę Rycerską w  

  Warszawie (tzw. Korpus Kadetów). Na jej czele stanął książę Adam Czartoryski. 

• powstało czasopismo „Monitor” – krytykowało  sarmackie obyczaje i propagowano 

  nowy wzorzec oświeceniowego obywatela. 

• powołano pierwszy państwowy Teatr Narodowy 

Stanisław August 

Poniatowski 

Szkoła Rycerska 

1765 

• dla uboższej młodzieży  

  szlacheckiej prowincji, 

• jej zadaniem było  

  przygotowywanie młodzieży 

  do służby wojskowej i  

  cywilnych zadań publicznych    



Mecenat Stanisława Augusta 

Obiady czwartkowe – co tygodniowe spotkania w Łazienkach, w pałacu na wodzie,  

które trwały przez 11 lat od 1771 r. Król zapraszał co czwartek wybitne postacie,  

z którymi dyskutował o literaturze, sztuce, nauce, reformach. 

Często byli zapraszani: Franciszek Bohomolec, Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Adam 

Naruszewicz, Stanisław Trembecki.  

Podczas obiadów powstało wiele utworów literackich, które drukowano w tygodniku 

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. 

Stanisław August 

Poniatowski 

www.pl.wikipedia.org 

Mecenat króla Stanisława Augusta = oświecenie stanisławowskie.  

•   Król zaprosił na dwór królewski wybitnych zagranicznych 

    malarzy, architektów i rzeźbiarzy. Byli to m.in.:  

    malarze: Marcello Bacciarelli, Bernardo Belotto zwany Canaletto, 

    architekt Domenico Merlini, rzeźbiarz Franciszek Pinck.  

•   Król fundował stypendia dla polskich twórców: malarzy  

    Franciszka Smaglewicza i Zygmunta Vogla. Pomagał również  

    Stanisławowi Trembeckiemu, Franciszkowi Salezy – Jezierskiemu, 

    Franciszkowi Bohomolcowi.   

•   Król zamawiał u twórców obrazy, przebudowę królewskich  

    rezydencji, m.in. Zamku Królewskiego w Warszawie.  



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Marcello Bacciarelli  - malarz włoski, który malował: 

•   portrety Stanisława Augusta Poniatowskiego,  

•   sceny z historii Polski,  

•   poczet królów polskich z Zamku Królewskiego w Warszawie. 

www.pl.wikipedia.org 

Autoportret 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Marcello Bacciarelli 

http://artyzm.com/artysta.php?id=8 

Stanisław August Poniatowski w stroju 

koronacyjnym 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Marcello Bacciarelli 

http://wolnelektury.pl/katalog/obraz/portrety-baciarelli-portret-

stanislawa-augusta/ 

Stanisław August Poniatowski z klepsydrą 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Marcello Bacciarelli 

http://artyzm.com/artysta.php?id=8 

Portret Apolonii z Ustrzyckich 

Poniatowskiej z synem Stanisławem 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Bernardo Bellotto zwany Canaletto - malarz włoski, który malował: 

•   widoki Warszawy,  

•   wydarzenia z historii Polski,  

•    wyobrażenia Rzymu z czasów antycznych www.pl.wikipedia.org 

Autoportret 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Bernardo Bellotto zwany Canaletto. 

www.pl.wikipedia.org 

Widok Warszawy od strony Pragi 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Bernardo Bellotto zwany Canaletto. 

www.pl.wikipedia.org 

Krakowskie Przedmieście w Warszawie od strony Nowego 

Światu 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Bernardo Bellotto zwany Canaletto. 
www.pl.wikipedia.org 

Ul. Długa w Warszawie. Od prawej: kościół św. Trójcy 

(Brygidek) dalej Arsenał 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Jan Piotr Norblin – malarz francuski, który malował: 

•   sceny z historii Polski,  

•   współczesne mu wydarzenia.  

Targ na Pradze 1791 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  
pl.wikipedia.org 

Wieszanie zdrajców 

Jan Piotr Norblin 



Malarstwo oświeceniowe – klasycyzm  

Jan Piotr Norblin 

http://www.rp.pl/galeria/650867.html 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 



Architektura klasycystyczna 

Łazienki – prywatna rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

Kompleks pałacowo – parkowy, zaprojektowany m.in. przez  Domenico 

Merliniego i Jana Chryzostoma Komsetzera.  

W jego skład wchodzą: 

•   Pałac na Wyspie 

•   Stara Pomarańczarnia 

•   Nowa Kordegarda 

•   Teatr na Wyspie 

•   Świątynia Sybilli 

•   Pałac Myślewicki  



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Pałac na Wyspie 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Pałac na Wyspie 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Pałac na Wyspie - galeria obrazów 

Łazienki 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Biały Domek  

Łazienki 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Teatr na Wyspie 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Teatr na Wyspie 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Stara Pomarańczarnia 

Teatr Królewski w Starej Pomarańczarni 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Pałac Myślewicki 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Łazienki 

Nowa kordegarda 

Świątynia Sybilli 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Katedra w Wilnie 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Pałac Czartoryskich w Puławach 

Izabella z Flemingów 

Czartoryska 



Architektura klasycystyczna 

pl.wikipedia.org 

Świątynia Sybilli w Puławach 



Literatura i publicystyka 

Literatura oświeceniowa: 

• propagowała wzorce światłego, pozbawionego przesądów myślenia, 

• propagowała postępowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim,  

• krytykowała tradycyjną obyczajowość szlachty i duchowieństwa, 

• tworzono najczęściej: ody, bajki, satyry, sielanki, epigramaty, tragedie, eseje,  

  poematy heroikomiczne, felietony literackie, powieści i romanse. 

Ignacy Krasicki 

Ignacy Krasicki (1735 - 1801) 

• poeta, prozaik, komediopisarz, publicysta, autor bajek, 

  satyr, powieści, poematów, 

• krytykował nieuctwo, próżniacze życie zakonników 

Napisał:  

•„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – pierwsza polska 

  powieść 

• „Monachomachia” 

• „Antymonachomachia” 

• „Myszeida” 

•  liczne bajki i satyry  

www.pl.wikipedia.org 



Literatura i publicystyka 

Adam Naruszewicz 

Adam Stanisław Naruszewicz  (1733 - 1796) 

• poeta i historyk,  

• przełożył na język polski dzieła Tacyta i Horacego, pieśni 

  Anakreonta,  

• głosił pochwałę rozumu,  

• potępia cywilizację, która doprowadza współczesny mu  

  świat do degeneracji i upadku 

Napisał:  

•„Dzieje prehistoryczne” 

• „Historię narodu polskiego” 

• „Żywoty Chodkiewicza” 

• liczne wiersze, m.in. ody, satyry, epigramaty, sielanki  

www.pl.wikipedia.org 



Teatr  

Franciszek Zabłocki  

Julian Ursyn Niecewicz (1758 – 1841) 

• polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz,  

  wolnomularz. 

• poseł na Sejm Wielki, współautor Konstytucji 3 Maja,  

• adiutant Adama Kazimierza Czartoryskiego, sekretarz  

  Tadeusza Kościuszki podczas powstania 

Napisał:  

•„Powrót posła” – komedia  

•„Śpiewy historyczne” 

• „Władysław pod Warną” – tragedia 

•„ Kazimierz Wielki” – tragedia  

www.pl.wikipedia.org 

Julian Ursyn Niemcewicz 

Franciszek Zabłocki (1752 – 1821) 

• polski komediopisarz i poeta  

• pisał ody, bajki, sielanki, satyry, 

• napisał ponad 50 komedii, w tym „ Zabobonnik”,  

  „Sarmatyzm”, „Król w kraju rozkoszy”, „Fircyk w  

  zalotach”.  



Reforma oświaty -  KEN  

Komisja Edukacji Narodowej została utworzona na sejmie rozbiorowym w 1773 r. 

•  Było to pierwsze w Europie ministerstwo oświaty. KEN składał się z 8 osób.  

•  Przejęła majątek uzyskany z kasacji Zakonu Jezuitów (kasacji dokonał papież  

   Klemens XIV).  

•  Była podporządkowana bezpośrednio królowi i sejmowi.  

•  Jej celem była reorganizacja szkolnictwa. Objęła zarząd nad wszystkimi szkołami  

    publicznymi w państwie.  

•  KEN zakładała szkoły parafialne dla dzieci chłopskich.  

•  KEN stworzyła dwa seminaria nauczycielskie w Łowiczu i w Wilnie. 

Reformy KEN: 

• RP podzielono na dwa okręgi szkolne: Koronę i Litwę, które podlegały dwóm  

  szkołom wyższym Akademii Krakowskiej i Wileńskiej. Akademie te zamieniono  

  w Szkoły Główne. 

• Szkołom Głównym podporządkowano szkoły wydziałowe (7-o letnie) i podwydziałowe 

  (6-o letnie) – szkolnictwo średnie. 

• Szkoły parafialne zostały upaństwowione i zeświecczone. 

• Zreformowano Szkoły Główne: w miejsce wykładów wprowadzono nauki oparte na  

  eksperymencie, większy nacisk położono na naukę historii i geografii ojczystej,  

  wprowadzono naukę praktycznych umiejętności i ćwiczenia fizyczne, ograniczono  

  łacinę  na rzecz astronomii i matematyki, fizyki czy geologii, medycyny. 



Towarzystwo do spraw  

Ksiąg Elementarnych 

Ignacy Potocki 

Przewodniczący 

Grzegorz Piramowicz 

Sekretarz 

• Zostało powołane przez KEN w 1775 r. w Warszawie. 

• Głównym zadaniem Towarzystwa było opracowywanie 

  programów i podręczników szkolnych zgodnych z  

  nowym programem edukacyjnym.  

• Przygotowano 27 pozycji, w tym 5 opracowanych  

  przez zagranicznych uczonych. Powstał wówczas  

  pierwszy polski elementarz. 

Nowoczesny program : 

• wprowadzono nauki matematyczno – przyrodnicze 

• położono nacisk na ich praktyczne wykorzystanie,   

• ważnym elementem stała się nauka historii Polski,  

  prawa krajowego, etyki świeckiej, nauki języków  

  nowożytnych oraz przysposobienia wojskowego. 

www.pl.wikipedia.org 



Prezentację opracowała 

Helena Tomaszewska 


