
Romantyzm – epoka wielkich marzeń – wprowadzenie do epoki 
 

Pojęcia: 
- potoczne rozumienie słowa romantyzm oraz jego etymologię jako nazwy okresu literackiego;  

- ramy czasowe epoki;  

- następstwa wydarzeń historycznych pierwszej połowy XIX w;  

- indywidualizm elitarny i skutki takiej koncepcji jednostki;  

- hasła światopoglądu romantycznego, takie jak: irracjonalizm, apoteoza młodości i buntu, uduchowienie przyrody, 

wprowadzenie ludowości do kultury oficjalnej, odkrycie średniowiecza, fascynacja Orientem, wyniesienie narodu;  

- specyfika romantyzmu polskiego;  

- życie codzienne w epoce;  

- ponadczasowość ideologii romantycznej 

 

1. Poznane wcześniej dzieła romantyczne: 

•  np. Adam Mickiewicz To lubię, Pani Twardowska, Dziady cz. II, Reduta Ordona; Juliusz Słowacki 

Balladyna)  

•  związek pomiędzy potocznym rozumieniem słów romantyzm i romantyczny (‘nastrojowy’, ‘uczuciowy’) a 

podanymi utworami (np. wspomniane teksty cechuje duże nagromadzenie emocji, uduchowienie, znaczenie 

przypisywane uczuciom). 

 

2. Nazwa i ramy czasowe epoki. 
a) Słowo romanus, które dało początek nazwie romantyzm, nie oznacza wcale, wbrew swej etymologii, 

rzymskiego spokoju i umiarkowania. Wręcz przeciwnie. Nazwą tą zwykło się określać ludy, które podbiły 

dawne ziemie starożytnego Rzymu. A z kultury tych plemion wywodzi się słowo romanca oznaczające 

podania i legendy przekazywane ustnie, zwykle w formie pieśni. Romance opiewały bohaterskie czyny 

legendarnych przodków. W znaczeniu tego słowa zawiera się również romantyczna fascynacja folklorem i 

dawnymi epokami.  

 

b) Termin pochodzi od łacińskiego wyrazu romanticus (‘niezwykły’); wcześniej przymiotnik romantyczny 

stosowano w odniesieniu do malowniczych i nastrojowych krajobrazów lub budowli, a także dzieł 

nawiązujących do średniowiecznych romansów rycerskich. 

 

c) preromantyzm – Sturm und Drang – okres „burzy i naporu” 
Romantyzm w Europie rozpoczyna się w latach 70. XVIII wieku. Wtedy to ukazują się Pieśni Osjana Jamesa 

Macphersona w Anglii, a w Niemczech Goethe publikuje w 1774 Cierpienia młodego Wertera, sztandarowe 

dzieło literatury preromantycznej. W Polsce romantyzm rozpoczyna się nieco później, bo w latach 20. XIX 

wieku, a za jego początek uznaje się pierwsze wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza. 

 

d) romantyzm 

 

Obszar Początek romantyzmu Koniec romantyzmu 

Europa 1789 – Wielka Rewolucja Francuska 1848–1849 – Wiosna Ludów 

Polska  1822 – wydanie „Ballad i romansów” 

Mickiewicza 

1864 – upadek powstania 

styczniowego 

 

3. Przemiany historyczne i społeczne.  
 

Wydarzenie historyczne Następstwa społeczne i polityczne wydarzenia 

rewolucja francuska zapoczątkowanie końca monarchii we Francji i zainicjowanie procesów 

demokratyzacyjnych w całej Europie 

 

wojny napoleońskie rozpowszechnienie idei rewolucyjnych liberté, ègalité, fraternité; wybuch 

ruchów narodowościowych 

władza Napoleona – 1799 – 1814 (abdykacja), 1815 (Waterloo) 



wojna o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych  

wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych – ustanowienie pierwszego 

demokratycznego państwa na świecie opartego na konstytucji; walka „o 

wolność waszą i naszą” 

 

 

4. Romantyczny indywidualizm 
Przejawy romantycznego irracjonalizmu: na bohaterów literackich często wybierano zjawy, duchy, upiory, 

twory wyobraźni poetyckiej, ogółem byty, których status ontologiczny trudno jest wytłumaczyć w sposób 

rozumowy. Romantyzm odrzucił pojmowanie świata za pomocą „szkiełka i oka”, opieranie się wyłącznie 

na empiryzmie. Głęboko ukrytych prawd o świecie szukał w sferach, które oświeceniowym racjonalistom 

zdawały się oznaką chorego umysłu lub zabobonem – w mitach, baśniach, natchnionych wizjach 

mistycznych, rojeniach szaleńców, zjawiskach paranormalnych, intuicji, duchowości. Miłość postrzegano 

jako siłę wymykającą się regułom rozsądku. Człowiek zakochany postępował wbrew nakazom rozumu, 

targały nim gwałtowne emocje, motorem działań były namiętności – nierzadko zgubne dla bohatera. 

 

5. Romantyczna koncepcja jednostki (indywidualizm elitarny) i jej skutki w romantyzmie. 
indywidualizm elitarny– pogląd uznający prymat wybitnej postaci nad zbiorowością; w romantyzmie 

narodził się kult jednostki – osobowości nieprzeciętnej, geniusza cieszącego się autorytetem, objawiciela 

tajemnych prawd, przywódcy (narodu); nie każdy został obdarzony takimi przymiotami – zazwyczaj był 

nim poeta 

6. Romantyczne widzenie młodości. 
Idealizacja młodych: entuzjazm, impulsywność, bezkompromisowość, emocjonalność, bunt 

7. Bunt a romantyczne pojmowanie świata. 
Romantyzm zakładał konflikt pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co zbiorowe – człowiek powinien 

buntować się przeciw światu, który go tłamsi. 

8. Romantyczna koncepcja przyrody. 
Była dla romantyków żywiołem obdarzonym duszą, bytem żywym i tajemniczym. Kontakt z nią 

traktowano niemal w kategoriach religijnych. 

9. Ludowość jako element kultury oficjalnej w romantyzmie. 
Romantycy wynieśli kulturę ludową nad zbiór skostniałych reguł rządzących sztuką oficjalną, zmieniając 

tym samym sposób postrzegania tradycji przez twórców oświeceniowych. Wierzenia ludowe, w których 

świat duchów współistniał ze światem żywych, pierwszorzędne miejsce przypisane nieokiełznanej naturze, 

moralność kierująca się prostymi regułami, doskonale wpisywały się w ideologię romantyczną. Twórcy 

romantyczni traktowali folklor jako żywe źródło motywów i inspiracji, autentycznego języka. W ludowych 

podaniach, przepełnionych magią i duchowością, znajdowali prawdziwą wiedzę o świecie. 

10. Romantyczna fascynacja średniowieczem. 
tajemniczość, melancholia związana z ruinami, mistyczna religijność i niezwykłość przygód rycerskich 

11. Romantyczna symbolika przestrzeni orientalnej i jej mieszkańców. 
Orientalna przestrzeń, najczęściej pustynia czy step, kojarzyła się z samotnością i ucieczką od świata; 

przedstawiciele kultury orientalnej, Arab i Kozak, symbolizowali niezależność, dumę, spontaniczność, 

buntowniczość, autentyczną kulturę – bardziej pierwotną i nieskażoną od europejskiej. 

12. Romantyczne rozumienie pojęcia narodu. 
W epoce romantyzmu narodziło się współczesne pojęcie narodu. Według romantyków narodem nie była 

przypadkowa zbiorowość ludzi zamieszkujących dany teren i podlegających jednej władzy, lecz 

wspólnota, którą łączą pewne wartości, takie jak: religia, obyczaje, mity, język, świadomość historyczna. 

Poczucie tożsamości narodowej bierze się z jedności kultury, która nie ma nic wspólnego z uniwersalną 

kulturą oświeceniową, będącą sztucznym tworem salonów. 

13. Życie codzienne w romantyzmie: 
• rewolucja przemysłowa: migracje ludności (epidemie, rozwój miast); 

• moda: damska (powrót gorsetu, suknie inspirowane wzorami średniowiecznymi i renesansowymi), męska 

(dandyzm; surdut, frak, kolorowa kamizelka, krawat, cylinder); 

• polepszenie jakości życia: publiczne zakłady kąpielowe, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, wynalazki 

(poczta, telegraf), podróże. 

 

 

 

 



„ODA DO MŁODOŚCI” ADAMA MICKIEWICZA JAKO BUNT PRZECIW STAGNACJI 

– MANIFEST NOWEGO POKOLENIA 

 

Oda do młodości 

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 

Młodości! dodaj mi skrzydła! 

Niech nad martwym wzlecę światem 

W rajską dziedzinę ułudy: 

Kędy zapał tworzy cudy, 

Nowości potrząsa kwiatem 

I obleka w nadziei złote malowidła. 

Niechaj, kogo wiek zamroczy, 

Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 

Takie widzi świata koło, 

Jakie tępymi zakreśla oczy. 

Młodości! ty nad poziomy 

Wylatuj, a okiem słońca 

Ludzkości całe ogromy 

Przeniknij z końca do końca. 

Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemia 

Obszar gnuśności zalany odmętem; 

To ziemia! 

Patrz, jak nad jej wody trupie 

Wzbił się jakiś płaz w skorupie. 

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu, 

To się wzbija, to w głąb wali; 

Nie lgnie do niego fala, ani on do fali; 

A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu. 

Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby: 

To samoluby! 

Młodości! tobie nektar żywota 

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę: 
Serca niebieskie poi wesele, 

Kiedy je razem nić powiąże złota. 

Razem, młodzi przyjaciele!... 

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 

Jednością silni, rozumni szałem, 

Razem, młodzi przyjaciele!... 

I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, 

Jeżeli poległym ciałem 

Dał innym szczebel do sławy grodu. 

Razem, młodzi przyjaciele!... 

Choć droga stroma i śliska, 

Gwałt i słabość bronią wchodu: 

Gwałt niech się gwałtem odciska, 

A ze słabością łamać uczmy się za młodu! 

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 

Ten młody zdusi Centaury, 

Piekłu ofiarę wydrze, 

Do nieba pójdzie po laury. 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; 

Łam, czego rozum nie złamie: 

Młodości! orla twych lotów potęga, 

Jako piorun twoje ramię. 
Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy 

Opaszmy ziemskie kolisko! 

Zestrzelmy myśli w jedno ognisko 

I w jedno ognisko duchy!... 

Dalej, bryło, z posad świata! 

Nowymi cię pchniemy tory, 

Aż opleśniałej zbywszy się kory, 

Zielone przypomnisz lata. 

A jako w krajach zamętu i nocy, 

Skłóconych żywiołów waśnią, 
Jednym „stań się” z bożej mocy 

Świat rzeczy stanął na zrębie; 

Szumią wichry, cieką głębie, 

A gwiazdy błękit rozjaśnią – 

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha: 

Żywioły chęci jeszcze są w wojnie; 

Oto miłość ogniem zionie, 

Wyjdzie z zamętu świat ducha: 

Młodość go pocznie na swoim łonie, 

A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie. 

Pryskają nieczułe lody 

I przesądy światło ćmiące; 

Witaj, jutrzenko swobody, 

Zbawienia za tobą słońce! 

 

 

POLECENIA: 

1. Kim jest podmiot liryczny utworu i do kogo się zwraca? Przytocz fragment utworu, w którym można go odnaleźć. 
Podmiotem lirycznym Ody do młodości Adama Mickiewicza jest przedstawiciel pokolenia młodych ludzi, buntujących się 
przeciwko „martwemu światu”. Świadczą o tym już pierwsze wersy utworu:  

Młodości! dodaj mi skrzydła!  

Niech nad martwym wzlecę światem. 

 

Powyższy cytat określa jednego z adresatów tekstu Mickiewicza, czyli młodość, którą autor wychwala w wierszu. Nie jest to 

jednak jedyny adresat. Stan, w którym człowiek się przez pewien etap swojego życia znajduje (młodość), zostaje zastąpiony w 

pewnym momencie przez konkretnych ludzi: 

Razem, młodzi przyjaciele!... [...] 

A ze słabością uczmy łamać się za młodu! 

 

2. Cechy określające starych i młodych – cytaty.  
 

starość młodość 
bierność 
Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemia 

Obszar gnuśności zalany odmętem; 

 

aktywność 
Wyjdzie z zamętu świat ducha: 

Młodość go pocznie na swoim łonie, 

zmęczenie 
 

Niechaj, kogo wiek zamroczy, 

energia, zapał, zwalczanie słabości 
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; 

Łam, czego rozum nie złamie: 



Chyląc ku ziemi poradlone czoło, Młodości! orla twych lotów potęga, 

Jako piorun twoje ramię. 
 

egoizm, nieczułość 
Patrz, jak nad jej wody trupie 

Wzbił się jakiś płaz w skorupie. 

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 

[…] 

Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby: 

To samoluby! 

braterstwo, solidarność 
Razem, młodzi przyjaciele!... 

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 

Jednością silni, rozumni szałem, 

 

ciasnota horyzontów, zacofanie, przesądy 
 

Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 

Takie widzi świata koło, 

Jakie tępymi zakreśla oczy. 

 

 

poszukiwanie nowych dróg, bunt przeciw zastanej 

rzeczywistości 
Młodości! ty nad poziomy 

Wylatuj, a okiem słońca 

Ludzkości całe ogromy 

Przeniknij z końca do końca. 

 

Pryskają nieczułe lody 

I przesądy światło ćmiące; 

Witaj, jutrzenko swobody, 

Zbawienia za tobą słońce! 

skostniałość, niechęć do zmian 
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 

 

Patrz, jak nad jej wody trupie 

Wzbił się jakiś płaz w skorupie. 

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu… 

przeobrażanie świata   
 

Dalej, bryło, z posad świata! 

Nowymi cię pchniemy tory, 

 

PONIEWAŻ „ODA DO MŁODOŚCI” JEST WCZESNYM UTWOREM MICKIEWICZA, ZAWIERA JESZCZE 

PIERWIASTKI   KLASYCZNE. 

 

3. Pierwiastki oświeceniowe i romantyczne w utworze. 
a) cytaty 

 

cytat oświecenie czy romantyzm? 

Razem, młodzi przyjaciele!... 

 

OŚWIECENIE - BRATERSTWO 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; 

Łam, czego rozum nie złamie: 

 

ROMANTYZM – WIĘCEJ NIŻ ROZUM 

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 

Jednością silni… 

 

OŚWIECENIE - UTYLITARYZM 

I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, 

Jeżeli poległym ciałem 

Dał innym szczebel do sławy grodu. 

 

OŚWIECENIOWY UTYLITARYZM 

Dalej, bryło, z posad świata! 

Nowymi cię pchniemy tory, 

 

ROMANTYZM – ZAPAŁ DO ZMIAN 

Oto miłość ogniem zionie, 

Wyjdzie z zamętu świat ducha: 

 

ROMANTYZM – MIŁOŚĆ, ŚWIAT DUCHA 

 

b) idee:  

 

oświecenie romantyzm 

odwołania do mitologii, rewolucjonizm, 

wiara w postęp (oparta na racjonalnych przesłankach), ekspresja wypowiedzi 

gatunek (oda), gloryfikacja młodości, 

apologia czynu zbiorowego, kategoria ducha 

potępienie indywidualizmu w działaniu, kontrastowe zestawienia 

idee braterstwa, jedności, solidarności bunt, 

utylitaryzm prymat emocji, 

idea podporządkowania jednostki zbiorowości, indywidualizm, 

 irracjonalizm 



 

 

4. Utwór Mickiewicza jako oda (gatunek literacki). 

W wierszu Mickiewicza występują następujące cechy ody: 

a) utwór pochwalny – w wierszu Mickiewicza chwalona jest młodość, 
b) obecność środków stylistycznych typowych dla ody: apostrof (Razem młodzi przyjaciele!...), porównań (Młodości! 

orla twych lotów potęga, / Jako piorun twoje ramię), hiperbol (Dalej, bryło, z posad świata! / Nowymi cię pchniemy 

tory). 

c) wzniosły język – w Odzie do młodości mamy patos uzyskany dzięki powtarzanym apostrofom, wykrzyknieniom, 

odwołaniom do mitologii greckiej i emocjonalnemu słownictwu, 

5. Odwołania do mitologii: 
 

Młodości! dodaj mi skrzydła![…]  

Młodości! ty nad poziomy 

Wylatuj, a okiem słońca 

Ludzkości całe ogromy 

Przeniknij z końca do końca. 

 

Ikar – przekraczanie ludzkich ograniczeń, ziemskich granic 

- lot metaforą absolutnej wolności 

- odrzucenie racjonalnego myślenia i działania 

- postawa idealistyczna 

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 

Ten młody zdusi Centaury, 

Piekłu ofiarę wydrze, 

Do nieba pójdzie po laury. 

Herakles – potęga i moc młodości 

- indywidualny czyn 

- heroizm nagrodzony w perspektywie niebiańskiej, a nie 

ziemskiej 

- kult młodości- pochwała gwałtownych metod działania 

a) Herakles – ulubiony bohater Greków odznaczający 

się nadludzką siłą, odwagą, dobrocią i 
wytrzymałością, ale też skłonnością do gwałtownego 

działania – już jako niemowlę zabił dwa węże 

posłane przez Herę w celu uśmiercenia go. Był 

wykonawcą słynnych dwunastu prac 

przekraczających możliwości zwykłych 

śmiertelników. Został obdarzony przez bogów 

nieśmiertelnością. W wierszu poeta przywołuje tę 
postać mityczną pośrednio  

(nie wymienia jej imienia) – nawiązuje bowiem do 

przekraczania granic ludzkich możliwości, podobnie 

jak to czynił Herkules. 

 

Wyjdzie z zamętu świat ducha: 

Młodość go pocznie na swoim łonie, 

Hebe – młodość jako wartość nadrzędna 

- kreacyjna moc młodości, możliwość stworzenia nowego 

świata 

 Hydra – zgładzony przez Heraklesa (jego druga praca) 

dziewięciogłowy wąż wodny, któremu na miejsce każdej 

uciętej głowy wyrastały dwie nowe; w wierszu Adama 

Mickiewicza symbolizuje stary świat, który zostanie 

pokonany przez młodość. 
 

 Centaurowie – plemię dzikich istot, przedstawianych jako 

konie z głową i torsem mężczyzny; w Odzie do młodości – 

podobnie jak w starożytnej Grecji – są symbolem 

barbarzyństwa  

i egoizmu, z którymi należy za wszelką cenę walczyć. 
 

 Laur – wawrzyn, którym wieńczono głowy zwycięzców 

igrzysk olimpijskich. 

 

 

6. PONADCZASOWY CHARAKTER UTWORU: 

Mickiewicz opiera przeciwstawienie pojęć „młodzi – starzy” na odwiecznym konflikcie pokoleń wynikającym z różnic w 

myśleniu i doświadczeń życiowych: 

bunt młodych wobec zastanego porządku, chęć zmiany przez młodych starego świata, wzlatywanie ponad poziomy, entuzjazm 

i wiara w zwycięstwo. 

 



Romantyczność jako klucz do epoki - manifest polskiego romantyzmu 

 

WYKŁAD 
1. Motto „Romantyczności”. Dlaczego Adam Mickiewicz opatrzył swój tekst mottem z dzieła Williama 

Szekspira? 

Methinks, I see... Where? – In my mind's eyes. Shakespeare 

(Zdaje mi się, że widzę... gdzie? Przed oczyma duszy mojej.) 

 

Mickiewicz sięgnął do dzieła Williama Szekspira, gdyż Szekspir był prekursorem romantyków. 

Wprowadzając zjawy do swoich utworów, dowodził, że istnieje głębsza prawda o świecie. Do tej 

idei nawiązywali romantycy – wierzyli, że istnieje rzeczywistość pozazmysłowa, poznawalna 

jedynie oczyma duszy, intuicyjnie. 

 

2. Świat przedstawiony utworu. 
Pamiętajcie, że do elementów świata przedstawionego należą czas, miejsce, bohaterowie i zdarzenia. 

Określmy je. 

 

elementy cytaty 

czas i miejsce:  

 

Wydarzenia rozgrywają się w miasteczku w 

biały dzień. 

To dzień biały! to miasteczko! 

 

Śród dnia przyjdź kiedy... To może we śnie? 

[…] 

Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie! 

Mój Boże! kur się odzywa, 

bohaterowie: Karusia, lud, Starzec, narrator Słuchaj, dzieweczko! 

 

Na ten upadek, na głos boleści 

Skupia się ludzi gromada. 

 

”Słuchaj, dzieweczko!” – krzyknie śród zgiełku / Starzec 

 

I ja to słyszę, i ja tak wierzę, 
 

sytuacja:  

 

Otoczona przez tłum dziewczyna zachowuje 

się nienormalnie – rozmawia z kimś 
niewidocznym, fantomem, duchem, tworem 

swojej wyobraźni. Bohaterce wydaje się, co 

można wywnioskować z jej słów, że jest w 

domu (zorza błyska w okienku), a nadejście 

świtu przerwało schadzkę z umarłym 

kochankiem. 

Słuchaj, dzieweczko! 

– Ona nie słucha – 

To dzień biały! to miasteczko! 

Przy tobie nie ma żywego ducha. 

Co tam wkoło siebie chwytasz? 

Kogo wołasz, z kim się witasz? 

– Ona nie słucha. – 

To jak martwa opoka 

Nie zwróci w stronę oka, 

To strzela wkoło oczyma, 

To się łzami zaleje; 

Coś niby chwyta, coś niby trzyma; 

Rozpłacze się i zaśmieje. 

„Tyżeś to w nocy? to ty, Jasieńku!... 

 

3. SZALENI BOHATEROWIE ROMANTYZMU. 

 
a) Po pierwsze u Karusi wyraźnie widać symptomy obłędu: 

•  dziewczyna straciła kontakt z otoczeniem (Słuchaj dzieweczko! – Ona nie słucha), za to 

wchodzi w interakcje z wytworami własnej wyobraźni (Co tam wkoło siebie chwytasz? / 

Kogo wołasz, z kim się witasz?), 

•  jest rozchwiana emocjonalnie, popada w skrajne stany (Rozpłacze się i zaśmieje),  

•  ma zaburzone postrzeganie rzeczywistości: myli dzień z nocą, (w biały dzień pyta: Tyżeś to 

w nocy?),  

•  rozmawia sama ze sobą (Czego się boję mego Jasieńka?).  

 

 

 



b) Dlaczego poeta uczynił bohaterką wiersza osobę szaloną? 

Uczynienie osoby obłąkanej bohaterką wiersza sprawiło, że Mickiewicz mógł ukazać inny 

sposób postrzegania rzeczywistości – nieracjonalny, niemożliwy do wyjaśnienia z punktu 

widzenia nauki, głębszy od empirycznego ogląd duchowy. 

Romantycy kochali szaleńców, bo ich sposób postrzegania rzeczywistości był bliski 

romantycznemu. 
 

c) Szalony bohater służy także pokazaniu samotności romantyków wśród ludzi postrzegających 

świat racjonalnie:  

Czuje się wyobcowana spośród ludzi (Źle mnie w złych ludzi tłumie), jej reakcje są dla 

otoczenia groteskowe (Płaczę, a oni szydzą), ludzie nie rozumieją jej wypowiedzi i nie 

podzielają sposobu postrzegania świata (Widzę, oni nie widzą!). 
 

4. Argumenty w sporze bohaterów. 
Różne reakcje na słowa Karusi i ich tło światopoglądowe. 

 

Bohater Reakcja Przyczyny reakcji 

lud Prości ludzie wierzą, że dziewczynie towarzyszy 

duch jej zmarłego kochanka; nie potępiają Karusi; 

są zaniepokojeni i zaciekawieni. 

Jaś kochał Karusie kiedy żył, 

więc ludziom wydaje się 
oczywiste, że jest z nią także  

po śmierci. 

Starzec Uważa, że kobieta bredzi w obłąkaniu, a lud 

reaguje bezrozumnie. 

W świecie postrzeganym za 

pomocą zmysłów duchy nie 

istnieją. 
narrator Identyfikuje się z ludem, wierzy Karusi i 

współodczuwa z nią. 
Wierzy w rzeczywistość 
pozazmysłową. 

 

5. Lud w utworze 

•  usprawiedliwia, tłumaczy reakcje bohaterki – nawet wbrew słowom samej Karusi,  

•  prezentuje ludowe widzenie świata, zgodne z ideami romantyzmu 

 

6. Przesłanie „Romantyczności”.  
a) „Szkiełko i oko” w oglądzie świata reprezentowanym przez Starca oznaczają światopogląd 

naukowy, który obejmuje zarówno makro-, jak i mikrokosmos, ale ogranicza się tylko do tego, 

co można dostrzec za pomocą zmysłów, empirycznie: 

•  najważniejszy cytat w sporze – argument narratora: „martwe znasz prawdy” oraz „nie 

znasz prawd żywych”, tzn. nie dostrzegasz duchowej głębi, nie zgłębiasz istoty rzeczy, 

widzisz „powierzchnię”. 

 

7. Ballada jako gatunek literacki. 
a) jest gatunkiem o rodowodzie romantycznym – łączy w sobie elementy epickie, liryczne  

i dramatyczne – synkretyzm rodzajowy 

b) szkicowa fabuła, zwykle dotycząca jednego ważnego wydarzenia itp. 

c) nastrój grozy i tajemniczości – typowe elementy scenerii to noc, las, pustkowie, cmentarz itp. 

d) stypizowani bohaterowie 

e) niezwykłość ukazanych wydarzeń (elementy fantastyki, np. oprócz ludzi pojawiają się rusałki, 

upiory czy duchy zmarłych) 

f) zsubiektywizowana narracja (narrator przyznający się do niewiedzy, dziwiący się 
przedstawianemu światu) 

g) tematyka zaczerpnięta z wierzeń ludowych czy podań historycznych 

 

8. Kto się spiera w utworze? Dlaczego „Romantyczność” jest manifestem epoki? 
Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment tekstu A. Kowalczykowej, która wyjaśnia kwestie 

sporu racjonalistów z romantykami, który odbywał się na forum publicystycznym i znalazł 

również oddźwięk w literaturze. 

 



 „Uorganizowane szaleństwo” 
 

(1) Gdyby postawić proste i nieco naiwne pytanie, dlaczego właśnie do tego utworu – powtórzmy: 

programowego – Mickiewicz wprowadził bohaterkę o zachwianej równowadze umysłu, odpowiedź pozornie 

mogłaby być nieskomplikowana. Romantyczność była poetycką repliką na artykuł Jana Śniadeckiego O 

pismach klasycznych i romantycznych. W tym ataku, wywołanym przenikaniem idei romantycznych do kultury 

polskiej, Śniadecki między innymi w znamiennym kontekście wymieniał szaleństwo. Przewrotnie broniąc 

młodych, stwierdził: „Wszakże nie godzi ich się o to posądzać, że nie słuchają żadnych przepisów rozumu, 

prawdy i przyzwoitości, bo by to było wyniść na Donkiszotów i uorganizować szaleństwo”. A ponieważ – 

zdaniem Śniadeckiego – nie można przypuszczać, by ktokolwiek rozumny chciał „uorganizować szaleństwo”, 

tym samym zostaje przekreślony sens romantycznych idei twórczych [...]. Szaleństwo przedzierzga się pod 

piórem Śniadeckiego w argument rozstrzygający: wystarczy dowieść, że coś jest szalone, aby tym samym 

zamknąć dyskusję. W Romantyczności odwrotnie: szaleństwo Karusi dyskusję otwiera. Paralelizm chyba 

nieprzypadkowy. Można przypuszczać, że gdy Mickiewicz wprowadzał do wiersza obłąkaną dziewczynę, a 

także gdy opatrywał balladę zaczerpniętym  

z Szekspira mottem, miał w pamięci wywody retoryczne uczonego profesora. [...] 

(2) Można sądzić, że na genezie obu tekstów ważyła przede wszystkim atmosfera intelektualna epoki, 

atmosfera, która skłaniała do zainteresowania pojawiającymi się w człowieku anomaliami;  

za objawami zaburzeń umysłu można było doszukiwać się głębszych znaczeń, w „maniach”, „omamach” lub 

„katalepsji”1upatrywać znaki innego widzenia, kontaktów z innym światem. Paralelnie narastały nowe 

zjawiska w preromantycznej literaturze – inwazja grozy, fantastyki, nadzmysłowości w konwencji serio, 

pozbawionych racjonalnego wyjaśnienia. Te przemiany, zachodzące w kulturze umysłowej, mogły być inaczej 

oceniane przez Śniadeckiego, a inaczej przez Mickiewicza; uczonego przerażać jako znak zacofania, poetę 
intrygować jako wyraz rozbudzenia ciekawości poznawczej. [...] Treść ballady, w której obłąkana, prosta 

dziewczyna otoczona jest gawiedzią, a także Przedmowa do Ballad i romansów,  

w której Mickiewicz zwraca uwagę na folklorystyczne inspiracje tomiku, sugeruje istnienie jakichś powiązań 
choćby tematycznych między postacią Karusi a postaciami z literatury ludowej. Czy jednak  

w powieściach ludu znajdziemy motyw dziewczyny wpadającej w obłąkanie po śmierci kochanka, czy będzie w 

nich w ogóle pojawiał się motyw szaleństwa? [...] 

(3) W folklorze epoki nie ma pierwowzorów dla bohaterów tracących zmysły z rozpaczy po utracie 

kochanka lub upadku ojczyzny, dla tych, których gwałtowne namiętności doprowadziły do obłąkania, ani dla 

tych, którym szaleństwo pozwala głębiej i doskonalej poznać świat. Wierzenia i baśnie ludu nie były wzorem 

dla romantycznego portretu szaleńca. Można więc przypuszczać, że przyczyn osadzania szaleńców w 

utworach literackich na tle gminu trzeba szukać raczej po prostu w równoległym zainteresowaniu romantyków 

folklorem, w wierze w niezbadane głębie mądrości ludu, przez którą, podobnie jak przez obłęd szaleńca, 

przeświecają prawdy jeszcze nieodgadnione. Zatem inspiracją  
dla literackiej postaci szaleńca z ludu byłyby nie tyle autentyczne teksty folklorystyczne, ile raczej impuls 

intelektualny, każący romantykom tak w ludzie, jak w szaleństwie poszukiwać szansy otwarcia nowych 

perspektyw poznawczych. 

(4) Z tego punktu widzenia istniało szczególne pokrewieństwo między tymi dwiema kategoriami, 

między irracjonalizmem szaleństwa a tajemniczością wierzeń ludowych. [...] 

(5) Kwestia obłąkania Karusi okazuje się zatem ważna, gdyż już u wstępu przekreśla możliwość 
jakiegokolwiek porozumienia między bohaterami ballady – między ludem a uczonym. Wprowadzenie 

szaleństwa do utworu jaskrawo ukazało przeciwstawność obu stanowisk. W tej sytuacji wyższość jednego z 

nich musi być oczywista – i, co więcej, wydawałoby się, że bezsprzecznie rację ma starzec, nietraktujący 

poważnie majaków istoty obłąkanej. [...] 

(6) Młody romantyk mógł oceniać rzecz inaczej. W ówczesnej wiedzy znalazłby nawet racjonalne 

podstawy, by obłąkaniu przypisać różne nadzwyczajne walory poznawcze. Z pewnością – ujawnianie 

niezwykłych talentów artystycznych, dar „widzenia”. [...] Starzec chorobę umysłu oceniał jako upośledzenie, 

romantyk mógł widzieć w niej wyraz tajemniczych zaburzeń. [...] W tym rozumieniu Karusia nie jest „chora”, 

lecz jest „inna”, szalona, przeżywa wieszcze napięcie, które rozbija porządek świata. 

 
Alina Kowalczykowa, Widzenie w biały dzień. O „Romantyczności” Mickiewicza [w:] Mickiewicz w „Pamiętniku 

Literackim”, pod red. Stanisława Rośka, Gdańsk 2011, s. 176–191. 

 

 

                                                 
1 katalepsja – objaw chorobowy polegający na zastygnięciu ciała w jednej pozycji, w której chory pozostaje przez jakiś czas. 



PONIŻSZE POLECENIA MAJĄ ĆWICZYĆ UMIEJĘTNOŚCI MATURALNE – CZYTANIE ZE 

ZROZUMIENIEM. POWTARZAJĄ TEŻ TREŚCI LEKCJI. 

 
1. Napisz, czyje poglądy reprezentował Jan Śniadecki. 

.......................................................................................................................................................................... 

2. Omów, w jaki sposób naukowiec postrzegał szaleństwo. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

3. Wymień zainteresowania epoki, za których sprawą w literaturze pojawiły się osoby obłąkane (akapit 

2.). 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

4. Określ, jakie powiązania pomiędzy motywem obłąkania a literaturą ludową dostrzega Alina 

Witkowska. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

5. Podaj, co – według autorki – mogło w oczach romantyków łączyć mądrość ludu z szaleństwem. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

6. Wyjaśnij, jak rozumiesz wypowiedź Aliny Kowalczykowej: „Zatem inspiracją dla literackiej postaci 

szaleńca z ludu byłyby nie tyle autentyczne teksty folklorystyczne, ile raczej impuls intelektualny, każący 

romantykom tak w ludzie, jak w szaleństwie poszukiwać szansy otwarcia nowych perspektyw 

poznawczych”. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

7. Sformułuj trzy główne tezy artykułu. 

•........................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

•........................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

•........................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

 

8. Wytłumacz, czym było szaleństwo Karusi dla starca, a co oznaczało dla narratora ballady 

Romantyczność. 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



BALLADY ADAMA MICKIEIWCZA – „ROMANTYCZNOŚĆ” 

 

„Romantyczność” 

 

Methinks, I see... Where? 

– In my mind's eyes. 

Shakespeare 

Zdaje mi się, że widzę... gdzie? 

Przed oczyma duszy mojej. 

 

 

Słuchaj, dzieweczko! 

– Ona nie słucha – 

To dzień biały! to miasteczko! 

Przy tobie nie ma żywego ducha. 

Co tam wkoło siebie chwytasz? 

Kogo wołasz, z kim się witasz? 

– Ona nie słucha. – 

To jak martwa opoka 

Nie zwróci w stronę oka, 

To strzela wkoło oczyma, 

To się łzami zaleje; 

Coś niby chwyta, coś niby trzyma; 

Rozpłacze się i zaśmieje. 

„Tyżeś to w nocy? to ty, Jasieńku! 

Ach! i po śmierci kocha! 

Tutaj, tutaj, pomaleńku, 

Czasem usłyszy macocha! 

Niech sobie słyszy, już nie ma 

ciebie! 

Już po twoim pogrzebie! 

Ty już umarłeś? Ach! ja się boję! 
Czego się boję mego Jasieńka? 

Ach, to on! lica twoje, oczki twoje! 

Twoja biała sukienka! 

I sam ty biały jak chusta, 

Zimny, jakie zimne dłonie! 

Tutaj połóż, tu na łonie, 

Przyciśnij mnie, do ust usta! 

Ach, jak tam zimno musi być 
w grobie! 

Umarłeś! tak, dwa lata! 

Weź mię, ja umrę przy tobie, 

Nie lubię świata. 

Źle mnie w złych ludzi tłumie, 

Płaczę, a oni szydzą; 
Mówię, nikt nie rozumie; 

Widzę, oni nie widzą! 
Śród dnia przyjdź kiedy... To może 

we śnie? 

Nie, nie... trzymam ciebie w ręku. 

Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku! 

Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie! 

Mój Boże! kur się odzywa, 

Zorza błyska w okienku. 

Gdzie znikłeś? ach! stój, Jasieńku! 

Ja nieszczęśliwa”. 

Tak się dziewczyna z kochankiem 

pieści, 

Bieży za nim, krzyczy, pada; 

Na ten upadek, na głos boleści 

Skupia się ludzi gromada. 

„Mówcie pacierze! – krzyczy 

prostota – 

Tu jego dusza być musi. 

Jasio być musi przy swej Karusi, 

On ją kochał za żywota!” 

I ja to słyszę, i ja tak wierzę, 
Płaczę i mówię pacierze. 

”Słuchaj, dzieweczko!” – krzyknie 

śród zgiełku 

Starzec, i na lud zawoła: 

”Ufajcie memu oku i szkiełku, 

Nic tu nie widzę dokoła. 

Duchy karczemnej tworem 

gawiedzi, 

W głupstwa wywarzone kuźni. 

Dziewczyna duby smalone bredzi, 

A gmin rozumowi bluźni”. 

„Dziewczyna czuje, – odpowiadam 

skromnie – 

A gawiedź wierzy głęboko; 

Czucie i wiara silniej mówi do 

mnie 

Niż mędrca szkiełko i oko. 

Martwe znasz prawdy, nieznane 

dla ludu, 

Widzisz świat w proszku, w każdej 

gwiazd iskierce. 

Nie znasz prawd żywych, nie 

obaczysz cudu! 

Miej serce i patrzaj w serce!” 

 

 


