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DRODZY UCZNIOWIE
Zapraszam Was do wêdrówki po literaturze XIX wieku. To wyj¹tkowy okres
w kulturze, zarówno europejskiej jak i polskiej, bo przecie¿ wtedy w³anie
narodzi³y siê zjawiska, które z³o¿y³y siê na pojêcie nowoczesnoci.
W XIX wieku historycy literatury wyró¿niaj¹ epokê romantyzmu i
pozytywizmu. W³anie dzie³a z tych dwóch epok stan¹ siê przedmiotem naszej
refleksji.G³ównym jej orodkiem bêdzie problem narodu i spo³eczeñstwa, problem polskiej to¿samoci narodowej. Te kwestie stawiali autorzy dziewiêtnastowieczni, tworz¹cy w czasach, gdy nie by³o niepodleg³ego pañstwa polskiego,
gdy okrelenie to¿samoci narodowej by³o bardzo wa¿ne, bo bez jej poczucia
Polacy straciliby swoj¹ kulturê. Poczucie to¿samoci narodowej nigdy nie jest
dane raz na zawsze, musi byæ nieustannie odnawiane, uwiadamiane, powinno
byæ poparte wiedz¹ o w³asnej historii i kulturze, musi te¿ byæ poddane refleksji,
musi rodziæ g³êboki i m¹dry patriotyzm.
Jest to szczególnie wa¿ne dzisiaj, w XXI wieku. Nasza kultura musi zmierzyæ
siê z wieloma wyzwaniami jakie staj¹ przed ni¹ w nowoczesnym wiecie
(globalizacja, integracja europejska).
Literatura polska XIX wieku przedstawia ró¿ne wizje narodu polskiego,
poszczególne dzie³a stanowi¹ g³osy w dyskusji o Polsce.
Epoka romantyzmu przynios³a arcydzie³a i stworzy³a narodowe mity. Wiek
pary i elektrycznoci pozwala³ siê cieszyæ triumfem ludzkiej myli, ale tak¿e
zmusza³ do refleksji.
Literaturê tego czasu charakteryzuje wyj¹tkowa ró¿norodnoæ tematów i
wielostylowoæ. Refleksja wokó³ tych tematów bêdzie rezultatem Waszej lektury.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsza w poznawaniu literatury jest samodzielna,
uwa¿na i wnikliwa lektura.
Podrêcznik zawiera cztery du¿e rozdzia³y, które wskazuj¹ problemy, szczególnie interesuj¹ce dla wspó³czesnego czytelnika. Ci¹g historycznoliteracki dostarcza
Wam informacji o kontekcie w jakim pojawi³y siê czytane przez Was dzie³a.
Ci¹g problemowy ma na celu przedstawienie zagadnieñ, które nurtowa³y umys³y
kolejnych epok. Poszczególne zagadnienia tematyczne pokazuj¹, jak ró¿ni autorzy
zmagali siê z podejmowanymi kwestiami, jak wygl¹da dialog miêdzy ich dzie³ami.
Podrêcznik obejmuje zarówno kszta³cenie w zakresie podstawowym, jak i
rozszerzonym.
W ksi¹¿ce tej znajdziecie fragmenty tekstów z danej epoki (Teksty). Pomocne
im s¹ æwiczenia i polecenia, które umo¿liwi¹ sprawn¹ analizê danego utworu.W
dyskusji nad ró¿nymi zagadnieniami wynikaj¹cymi z przeczytanych tekstów
pomog¹ Wam Komentarzei Nawi¹zania, napisane przez wspó³czesnych
mistrzów wnikliwej analizy kultury  badaczy, krytyków, eseistów.
Zapoznacie siê z wybitnymi przedstawicielami literatury i sztuki danych epok.
Poznacie ich biografie oraz kalendarium twórczoci. W Notatniku spotkacie
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siê z pojêciami dotycz¹cymi ró¿nych zjawisk omawianej epoki, które pos³u¿¹
ugruntowaniu poznanych wiadomoci. Nuczycie siê czytaæ dzie³a sztuki, a
polecenia do przemylenia pozwol¹ Wam w szerszym kontekcie dowiedzieæ
siê o twórczoci malarskiej danych epok. Niektóre utwory doczeka³y siê
ekranizacji. Pod nag³ówkiem Ogl¹damy filmy wiele dowiemy siê o znanych
filmach i re¿yserach oraz bêdziemy mieæ mo¿liwoæ analizy porównawczej danego
utworu i treci filmu. Dla ca³ociowej analizy i w³aciwej interpretacji wiêkszych
dzie³ literackich s¹ umieszczone zestawy pytañ.W celu podsumowania zdobytej
wiedzy i stworzenia w³asnego obrazu epoki znajduj¹ siê pytania syntezuj¹ce Twoje
wiadomoci. (Próba syntezy).
Zarówno romantycy jak i pozytywici musieli siê zmierzyæ z wyzwaniami
nowoczesnoci. Wiele w¹tków, postaw strategii artystycznych, które siê ujawni³y
w literaturze tego czasu, bêdzie mieæ swoje czytelne dalsze ci¹gi w wieku XX i
nawet w naszym m³odym XXI stuleciu. Mylê, ¿e bêdziecie czasami dowiadczaæ
poczucia wspólnoty z pisarzami dawno minionej epoki.Warto pamiêtaæ, ¿e
literatura ka¿dej epoki kryje w sobie odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie
postawilimy...
Autor
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I Rozdzia³
ROMANTYZM W EUROPIE
My z drugiej po³owy XX wieku
My z drugiej po³owy XX wieku
rozbijaj¹cy atomy
zdobywcy ksiê¿yca
wstydzimy siê
miêkkich gestów
czu³ych spojrzeñ
ciep³ych umiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekcewa¿¹co wargi
Kiedy przychodzi mi³oæ
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmru¿onymi oczami
Dopiero pón¹ noc¹
przy szczelnie zas³oniêtych oknach
gryziemy z bólu rêce
umieramy z mi³oci
Ma³gorzata Hillar
Czas prze³omu i buntu
Romantyzm zrodzi³ siê z w¹tpliwoci ludzi owiecenia. Ju¿ od po³owy XVIII w.
pojawia³y siê oznaki niewiary we wszechmoc ludzkiego rozumu. Coraz trudniej
by³o ufaæ uczonym, którzy formu³owali uniwersalne prawa, podczas gdy ¿ycie
wymyka³o siê schematom. Abstrakcyjna wiedza rozmija³a siê z konkretnym
ludzkim dowiadczeniem, a szczególnie z tym, co dyktowa³o cz³owiekowi serce.
Nie daj¹c odpowiedzi na wiele istotnych pytañ, racjonalizm nie t³umaczy³ te¿
wystarczaj¹co, sk¹d siê bior¹ z³o i cierpienie. I nie potrafi³ im zapobiec. Europ¹
wstrz¹snê³y gwa³towne wydarzenia: Wielka Rewolucja Francuska i wojny
napoleoñskie potwierdzi³y nowy uk³ad polityczny. Wydarzenia te nieodwo³alnie
zmieni³y pojêcia o wiecie i ludzk¹ wra¿liwoæ. Czy mo¿na d³u¿ej wierzyæ
rozumowi, gdy realizacja jego projektów okazuje siê krwaw¹ pomy³k¹? Gdy
spadaj¹ g³owy monarchów, rewolucjonistów, zwyk³ych obywateli, a piêkne has³a
wolnoci, równoci i braterstwa w praktyce przemieniaj¹ siê w niespotykany
dot¹d terror? Gdy wielkie nadzieje patriotyczne, rozbudzone przez zwyciêski
pochód wojsk Napoleona, okazuj¹ siê z³udne, a ofiary  daremne? Rozum nie
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rz¹dzi zatem histori¹. Jest ona si³¹ nieprzewidywaln¹ i okrutn¹. Taki by³ kres
owieceniowego optymizmu.
wiat czasu prze³omu zdawa³ siê byæ chaosem. Dotychczasowa kultura nie
umia³a go opisaæ ani wyraziæ rozsadzaj¹cych go sprzecznoci. Tote¿ m³odzi ludzie
w ca³ej Europie zaczêli siê buntowaæ przeciw ograniczaniu horyzontów do ciasnych
granic wyznaczonych przez poprzednie pokolenie. Od rozumu odwracali siê w
stronê uczucia, od pozornoci prawd uniwersalnych ku autentyzmowi jednostkowego prze¿ycia, od klasycystycznego uporz¹dkowania sztuki  do
artystycznej swobody. Nowe pr¹dy zaczê³y siê rozwijaæ przede wszystkim w
Niemczech i Anglii, lecz pojawi³y siê tak¿e w regionach uwa¿anych niegdy za
kulturaln¹ prowincjê. Wartoci i inspiracji poszukiwano w zwi¹zkach cz³owieka
z natur¹, z ojczystym jêzykiem i z w³asnym narodem. Zacz¹³ siê czas romantyzmu.
Geneza romantyzmu i literatury romantycznej
Genezê ideologii romantycznej wywodzi siê od przemian ideowych i
spo³ecznych, jakie przynios³y angielska rewolucja bur¿uazyjna i  przede
wszystkim  rewolucja francuska 1789 r. Jej naczelne has³o: wolnoæ, równoæ,
braterstwo sta³o siê drogowskazem dla nowego pr¹du umys³owego, który
zakwestionowa³ podstawy owieceniowego, racjonalistycznego pojmowania
wiata. Wed³ug romantyków wiat mo¿na podzieliæ na to, co widzialne (materialne)
i poznawalne zmys³owo, oraz na to, co jest niewidzialne (duchowe) i daj¹ce siê
poznaæ jedynie za pomoc¹ rodków pozarozumowych, takich jak wiara i intuicja.
Romantyzm przyniós³ ideê cz³owieka wewnêtrznego, zwróci³ uwagê na
jednostkê, jej odmiennoæ i indywidualnoæ. Romantyzm to równie¿ zwrócenie
uwagi na sferê duchow¹ cz³owieka, dominacja uczucia nad rozumem, to tak¿e
bunt przeciwko zastanej rzeczywistoci i obowi¹zuj¹cym w niej normom
spo³ecznym. Metod¹ poznania wiata mia³ siê staæ nie empiryzm, ale sztuka, z
poezj¹ jako naczeln¹ jej dziedzin¹.
Nurty romantyzmu
Nazwy romantyzm u¿ywa siê najczêciej w dwóch znaczeniach.
1. Nurt ideowy i artystyczny dominuj¹cy w kulturze europejskiej
pierwszej po³owy XIX w.
Z za³o¿enia unika³ cis³ych norm i regu³ stylu, tote¿ nie sposób zdefiniowaæ
go dok³adnie, zw³aszcza ¿e w ka¿dym kraju przybiera³ odrêbn¹ postaæ. Mo¿na
natomiast wskazaæ jego powtarzaj¹ce siê cechy. S¹ to:
 przewaga uczucia, intuicji i wiary nad rozumem,
 uznanie wznios³oci i g³êbi prze¿yæ za wartoci wa¿niejsze ni¿ piêkno,
 protest przeciw uniwersalizmowi klasycyzmu  powrót do konkretu,
lokalnego kolorytu, narodowej oryginalnoci,
 wkraczanie w wiaty ukryte  w ¿ycie wewnêtrzne cz³owieka, w tajemnice bytu,
 indywidualizm,
 bunt przeciw kanonom i konwencjom,
 umi³owanie wolnoci,
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 fascynacja ¿ywio³owoci¹ natury, jej dynamizmem i malowniczoci¹,
 historyzm, tj. widzenie teraniejszoci w perspektywie historycznej,
 poetycznoæ w ¿yciu i w sztuce, przeciwstawiona prozaicznoci,
 symbolicznoæ, maj¹ca najlepiej wyra¿aæ duchow¹ naturê sztuki.
2. Okrelenie epoki, w której wyranie dominowa³ nurt romantyczny w
kulturze  mówi siê wówczas ogólnie o epoce romantycznej. W Anglii i
Niemczech rozpoczê³a siê ona oko³o roku 1800, we Francji, W³oszech i Rosji
mniej wiêcej dwadziecia lat póniej. Przyjmuje siê umownie, ¿e w Polsce
romantyzm obejmuje lata 18221863, a wiêc okres pomiêdzy wydaniem I tomu
Poezji Adama Mickiewicza a wybuchem powstania styczniowego.
Najwa¿niejsze has³a romantyzmu
 Odrzucenie nauki racjonalizmu; zamiast nich  wiara, uczucie, wyobrania.
 Kult m³odoci.
 Jednostka wa¿niejsza ni¿ zbiorowoæ.
 D¹¿enie do wolnoci; pochwa³a buntu, spisku, walki narodowowyzwoleñczej.
Najwa¿niejsze pojêcia romantyzmu
Irracjonalizm  wiara w pozarozumowe metody poznawania wiata, w
poszukiwanie prawdy drog¹ uczucia, wiary, wizji  inaczej ni¿ drog¹ naukowego
eksperymentu (racjonalnie).
Profetyzm  dar przewidywania przesz³oci, jasnowidzenia, jaki
przypisywano niektórym jednostkom.
Mistycyzm  wiara w mo¿liwoæ kontaktu z bóstwem poprzez widzenie,
wizjê, sen, sk³onnoci do popadania w takie stany, wiara w to, ¿e ka¿da rzecz ma
inn¹, niewidzialn¹, niepoznawaln¹ stronê.
Mesjanizm  wiara w pos³annictwo, w misjê do spe³nienia wobec ca³ego
narodu lub spo³eczeñstwa, przypisywan¹ jednostkom (np. poecie) lub ca³ym
narodom (np. Polsce).
Historyzm  zainteresowanie histori¹ (zw³aszcza redniowieczem),
czerpanie z niej tematów i inspiracji.
Ludowoæ  zainteresowanie twórczoci¹ i kultur¹ ludu, moralnoci¹,
obyczajowoci¹  jako ród³em literatury.
Indywidualizm  cecha romantyków, poczucie odrêbnoci, jednostkowoci,
wyobcowania z t³umu.
Orientalizm  fascynacja kultur¹ Wschodu.
Frenezja  szaleñstwa, zbrodnie, emocje w literaturze.
NOTATNIK
Wyraz romantyczny wywodzi³ siê od romansu: romantycznymi
nazywano scenerie znane z romansów i ludzi nadaj¹cych siê na ich bohaterów.
Tote¿ typowe motywy romansów  przygody, namiêtnoci, wydarzenia
niezwyczajne  wesz³y do znaczenia wyrazu romantyczny. [...] Ale  sk¹d
romans? Od jêzyków romañskich, w których romanse najpierw by³y pisane.
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By³y to jêzyki, w których tubylcy na pograniczu Italii i Germanii po³¹czyli zepsut¹
³acinê z mow¹ Franków. Sk¹d z kolei jêzyki te wziê³y sw¹ nazwê? Od Romanii,
nazwy pogranicza na wpó³ rzymskiego, które czêciowo zachowa³o rzymsk¹
kulturê i jêzyk. Nazwa za Romanii pochodzi³a oczywicie od Romy. Wiêc nazwa
romantyzmu wywodzi siê ostatecznie z Rzymu, jakby wskazuj¹c, ¿e w naszej
mowie wszystkie drogi z Rzymu prowadz¹ (W³adys³aw Tatarkiewicz,
Romantyzm, czyli rozpacz semantyka).
Preromantyzm. Jest to zespó³ zjawisk artystycznych, które zapowiada³y nadejcie romantycznego prze³omu w kulturze europejskiej. Nale¿a³y do nich:
sentymentalizm, eksponuj¹cy rolê uczuæ,
powieæ gotycka, intryguj¹ca opisami zdarzeñ niezrozumia³ych i przera¿aj¹cych,
zwrot do przesz³oci (przede wszystkim do redniowiecza), a wiêc do czasów
sprzed panowania cywilizacji rozumu.
Krajobraz romantyczny: odkrycie piêkna Pó³nocy. Pejza¿ krajów, w
których narodzi³ siê romantyzm  Szkocji, Anglii, Niemiec, Skandynawii 
podsuwa³ artystom nowe wzory piêkna. W ich dzie³ach zapanowa³a wyobrania
melancholijna i wizje posêpnej przyrody. Malowniczy krajobraz tworz¹ dzikie
wybrze¿a zimnych mórz, chmurne niebo, lodowate wichry, zamglone horyzonty.
Jest to pejza¿ zaprzeczaj¹cy ródziemnomorskiej harmonii i zmys³owym urokom
¿ycia. Wymogi egzystencji s¹ tu twarde, bli¿sze zdaj¹ siê cierpienie i mieræ, a
myl ³atwiej odrywa siê od nieprzyjaznej ziemi  ulatuj¹c ku nieskoñczonoci.
Tê now¹ wra¿liwoæ estetyczn¹ w 1800 r. przedstawi³a francuska pisarka, Madame
de Stal [stal], programowo kontrastuj¹c literaturê Pó³nocy i Po³udnia.
Literatura burzy i naporu (niem. Sturm [szturm] und Drang) by³a efektem
poprzedzaj¹cego romantyzm wielkiego o¿ywienia w kulturze niemieckiej na
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XVIII w. Grupa m³odych literatów zbuntowa³a
siê wtedy przeciw spo³ecznej stagnacji, przeciwstawiaj¹c jej nowy idea³  twórcz¹
jednostkê rewolucjonizuj¹c¹ wiat dzie³ami geniuszu. Inspiracji poetyckich zaczêto
szukaæ w dramatycznych wizjach Szekspirowskich i nieska¿onej fa³szem kulturze
ludowej. Filozoficznym przywódc¹ ruchu by³ Johann Gottfried Herder, najwybitniejszymi autorami  Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller. Obaj pisarze
s¹ w swojej ojczynie uznawani za klasyków, natomiast z perspektywy innych
literatur europejskich ich wczesn¹ twórczoæ z okresu burzy i naporu uwa¿a siê
za preromantyczn¹.
Wielcy filozofowie romantyzmu i ich pogl¹dy na temat wolnoci
Immanuel Kant. Niebo gwiadziste nade mn¹, prawo moralne we mnie.
To s³ynne zdanie Immanuela Kanta, mo¿e byæ swoistym kluczem do interpretacji
ca³ego romantyzmu. Wynika z niego, ¿e cz³owiek jest elementem przyrody,
maleñk¹ jej cz¹stk¹. Podlega rz¹dz¹cym ni¹ prawom, musi pogodziæ siê z tym, co
z nich wynika. Ale moralnoæ jest zawarta w nim samym. Wewnêtrznie wolny,
kieruje siê w swoim postêpowaniu prawami, które s¹ w nim, których
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przestrzeganie uzna³ za niezbêdne. Swoistym centrum prawodawczym ,
najwa¿niejsz¹ kategori¹ systemu etycznego, jest dobra wola i czynienie dobra
jako cel sam w sobie. Postêpuj tak, mówi³ niemiecki filozof, jak chcia³by, by
postêpowali inni. Tylko wtedy bêdziesz ¿y³ godnie i w pe³ni odkryjesz istotê
swojego cz³owieczeñstwa, co jest w³anie celem egzystencji. Si³¹ cz³owieka jest
wiêc wiara w siebie samego, w swoje mo¿liwoci.
Byæ aktywnym poznawczo, twórczym, a jednoczenie realizowaæ etyczny
idea³  to, wed³ug Kanta, istota a zarazem cel wolnoci.
Johann Gottlieb Fichte. Kontynuatorem myli Kanta jest jego uczeñ Johann
Gottlieb Fichte, który uwa¿a, ¿e wolnoci nie pragn¹ ludzie bierni, zale¿ni od
otaczaj¹cego wiata. Przecie¿ wiat ten powsta³, istnieje i zmienia siê dziêki
dzia³aniu, aktywnoci, któr¹ Fichte okrela mianem czynu. Ka¿dy czyn jest dobry,
poniewa¿ u jego pod³o¿a tkwi wolnoæ. Z³a jest wiêc tylko do czynu niezdolnoæ,
biernoæ. ¯adne warunki nie mog¹ usprawiedliwiaæ braku aktywnoci, jeli
jestemy przekonani o jej potrzebie.
Ciekawe s¹ tak¿e rozwa¿ania J.G.Fichtego na temat kultury i historii.
Wed³ug filozofa, jako dzieci natury jestemy ró¿ni. Ka¿dy z nas ma swoje
indywidualne cechy i potrzeby. Aby móc je w sposób wolny, a zarazem rozumny
i etyczny, realizowaæ, tworzymy spo³eczeñstwa, pañstwa, uczestniczymy w
kulturze budowanej na fundamencie akceptowanych przez wiêkszoæ wartoci
(tzw. wartoci uniwersalnych). Kultura, cywilizacja, organizacja ¿ycia spo³ecznego
i politycznego powstaj¹ wiêc jako konsekwencja dzia³añ (czynów) ludzi wolnych.
Paradoksalne jest jednak to, ¿e co stworzy³a ludzka wolnoæ obraca siê przeciwko
niej. Odpowiedzi¹ na ka¿d¹ kulturê staje siê kontrkultura. Negujemy wartoci
stare, by w ich miejsce wprowadzaæ wartoci nowe. Zmieniamy wiat z nadziej¹
stworzenia lepszego choæ towarzyszy nam wiadomoæ, ¿e idea³u nie osi¹gniemy.
Nie za³amujemy siê jednak, bo to jest droga do wolnoci.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Drogi do wolnoci nigdy nie osi¹gniemy
jako jednostki, twierdzi G.W.F. Hegel. Dzieje siê tak: Ka¿dy dzia³a pod wp³ywem
osobistych sk³onnoci i potrzeb, w imiê partykularnych racji i namiêtnoci. Jako
istota wiadoma, stawia przed sob¹ okrelone cele i d¹¿y do ich osi¹gniêcia. Ale
bez wzglêdu na to, czy owe cele uda siê osi¹gn¹æ, czy te¿ nie, w wyniku dzia³ania
powstaje co wiêcej i co innego  tworzy siê historia powszechna. [...] Ka¿dy
czyn ma okrelony sens obiektywny, a jego sprawca staje siê bezwiednie narzêdziem w rêkach historycznej koniecznoci. Na tym polega chytroæ rozumu dziejowego. Wykorzystuje on d¹¿enia i namiêtnoci, zmuszaj¹c ludzi do pracy na swój
po¿ytek1. Historia wykorzystuje cz³owieka, rozwija siê jego kosztem porywów:
krótkotrwa³ych radoci, cierpieñ, czêsto tragicznych uniesieñ. To jednostki
dzia³aj¹, cierpi¹, prze¿ywaj¹ tragedie, aby w rezultacie dokona³a siê historia. To
one sk³adaj¹ siebie w ofierze na o³tarzu dziejów. Idea, wed³ug Hegla, op³aca
haracz istnienia [...]nie w³asnym kosztem, lecz kosztem namiêtnoci jednostek2.
Chytry rozum dziejowy, okrelany przez Hegla jako rozum historyczny lub
duch wiata, kszta³tuje nasz¹ rzeczywistoæ. Na rozwój ludzkoci, historiê, wp³ywa
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on, realizuj¹c has³o d¹¿enia do wolnoci  jednostek, grup spo³ecznych, narodów.
To dziêki niemu dokonuje siê postêp: wzrasta wiadomoæ cz³owieka, który w
kolejnych epokach, tworzy podwaliny moralnoci, organizuje instytucje ¿ycia
spo³ecznego, pañstwowego, rozwija kulturê i sztukê.
Pogl¹dy filozofów niemieckich odbij¹ siê szerokim echem w ca³ej Europie i
bêd¹ mia³y du¿y wp³yw na romantyków, którzy odnajd¹ w nich inspiracjê, ale i
usprawiedliwienie swoich indywidualnych wyborów, przekonañ, intuicji. Pozwol¹
traktowaæ im sztukê jako wyraz poszukiwañ wolnego artysty  twórcy wiata, a
nie jego kronikarza.
1,2
Adam Sikora Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofi¹. Warszawa. Wyd. Naukowe
OPEN 2001, s. 294295.

ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Objanij, jaka jest cena wolnoci w rozumieniu trzech niemieckich romantycznych
filozofów? Co dla ciebie oznacza pojêcie wolnoæ?
2. Czy przemylenia wy¿ej wymienionych niemieckich filozofów nie straci³y na aktualnoci,
czy maj¹ zastosowanie we wspó³czesnym wiecie?

Immanuel Kant (17241804) owieceniowy myliciel z Królewca, którego
filozofia przyczyni³a siê do krytyki racjonalizmu i zapowiedzia³a romantyzm.
Wiele zawdziêcza³a te¿ Kantowi romantyczna estetyka. Jego s³ynna sentencja:
Niebo gwiedziste nade mn¹ i prawo moralne we mnie pokazywa³a samotnoæ
i samoistnoæ jednostki wobec obiektywnych praw wiata.
Johann Gottlieb Fichte (czyt. johan gotlib fichte, 17621814)  twórca
teorii wiedzy oraz nowego typu idealizmu subiektywnego, tzw. filozofii czynu.
Mia³ du¿y wp³yw na romantyków niemieckich.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (czyt. fridrich, 17701831)  przedstawiciel niemieckiego idealizmu. Heglowski system filozoficzny dzieli siê na
trzy czêci: logikê (rozwój idei w wiecie bytów czysto logicznych), filozofiê
przyrody (przyroda jako eksterioryzacja idei), filozofiê ducha (droga idei do
samowiedzy poprzez wiat historii ludzkiej). Filozofia ducha sk³ada siê z kolei z
trzech czêci: filozofii ducha subiektywnego (antropologia, fenomenologia,
psychologia), filozofii ducha obiektywnego (pañstwo, prawo, moralnoæ),
filozofii ducha absolutnego (sztuka, religia, filozofia). Ten podzia³ odzwierciedla
charakterystyczny rytm procesu rozwoju  jego triadyczny charakter: najpierw
pojawia siê teza (punkt wyjcia, ustanowienie zasady), póniej antyteza
(zaprzeczenie zasady wyjciowej), wreszcie za synteza (zjednoczenie
sprzecznych elementów).
TWÓRCY I DZIE£A LITERACKIEGO ROMANTYZMU W EUROPIE
Pisarze niemieccy
Mi³oæ romantyczna by³a najwa¿niejsz¹ wartoci¹ w romantycznej filozofii
¿ycia. Romantycy oddzielili mi³oæ od zwyczajowo ³¹czonych z ni¹ wyobra¿eñ
szczêcia: spokojnego domu czy erotycznego spe³nienia. Nie szukali jej w
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tradycyjnej instytucji ma³¿eñstwa ani  jak XVIII-wieczni libertyni  w rozkoszy
zmys³ów. D³a romantyka wartoæ stanowi³o samo uczucie, dowiadczenie mi³oci
prawie zawsze nieszczêliwej.
Platon twierdzi³ niegdy, ¿e mi³oæ jest zwi¹zkiem dwóch istot sobie
przeznaczonych, po³ówek jednej duszy, którym uda³o siê odnaleæ w kosmosie.
Romantycy czuli i myleli podobnie, ale ten wzór mi³oci przyniós³ im gorzkie
rozczarowanie. Platoñski idea³ okaza³ siê bowiem nieosi¹galny. Bohaterowie ich
utworów spotykaj¹ wprawdzie swoje wymarzone dope³nienie  ale nie mog¹
siê szczêliwie po³¹czyæ! Zakochani musz¹ siê rozstaæ, rozdziela ich niezrozumia³y
los. Tak jakby dramat Romea i Julii mia³ powtarzaæ siê wiecznie. A skoro mi³oæ
idealna na ziemi spe³niæ siê nie mo¿e, to czy¿ istnienie nie jest skandalem?
Romantyk buntowa³ siê przeciw takim prawom wiata. Ból uwiadamia³ mu, ¿e
jest sam, i ods³ania³ przed nim otch³añ ¿ycia wewnêtrznego. Mi³oæ przynosi³a
zatem poznanie  bolesne, ale mo¿e w³anie dlatego cenne i g³êbokie. Uczy³a
pojmowaæ wiat w sposób skrajnie indywidualny, przekraczaj¹cy obowi¹zuj¹ce
normy i wartoci. Czasem mi³osne cierpienie prowadzi³o do szaleñstwa. Niekiedy
jedynym wyjciem zdawa³a siê mieræ. Lecz i ona nie zawsze wyzwala³a z bólu.
Bo mi³oæ romantyczna trwa³a tak¿e poza grobem.
Jakkolwiek taki w³anie wzór przetrwa³ w historii kultury pod nazw¹ mi³oci
romantycznej, to nie wyra¿a on ca³ej prawdy o uczuciach tej epoki. Romantykom
zdarza³o siê bowiem kochaæ wielokrotnie, poznawali te¿ ró¿ne rodzaje mi³oci.
Niektórzy ¿enili siê, mieli dzieci i wnuki.
W swych utworach próbowali wyraziæ najrozmaitsze odcienie tego uczucia
 nie tylko gwa³townoæ cierpienia, ale tak¿e niepewnoæ i marzenia, zauroczenie
mi³osn¹ gr¹ i chwile zwyk³ej radoci. Dziêki temu stworzyli poetyck¹ mowê zdoln¹
oddaæ najsubtelniejsze drgnienia serca  najbogatszy w dziejach literatury jêzyk
mi³oci.
Trudno zrozumieæ mi³oæ romantyczn¹. Trzeba by w wyobrani wejæ w duszê
i cia³o kochaj¹cego, poczuæ to, co on czuje, razem z nim szaleæ i cierpieæ, prze¿ywaæ
skrajne emocje, a tak¿e dowiadczaæ zwi¹zanych z tymi emocjami stanów:
fizycznych (bicie serca, dr¿enie cia³a, zawroty g³owy, bladoæ lub zarumienienie,
omdlenia, bezsennoæ) i duchowych (naprzemienne okresy smutku i euforii,
zniechêcenie istnieniem lub przyp³yw energii ¿yciowej, daj¹cej odwagê i poczucie
niezwyk³ej si³y, wreszcie  wra¿enie niemal metafizycznej ekstazy).
Johann Wolfgang Goethe (czyt. göte) ¿y³ w latach 17491832. Jest uznawany
za najwiêkszego pisarza w literaturze niemieckiej. Swym dzie³em i ¿yciem ³¹czy³
owiecenie z romantyzmem. Choæ sam przywi¹zany by³ do klasycyzmu, jego
utwory przyczyni³y siê do powstania nowej estetyki i zainspirowa³y romantyczn¹
m³odzie¿ w ca³ej Europie. Rozg³os zapewni³y mu ballady i elegie, a zw³aszcza
powieæ Cierpienia m³odego Wertera. Do jego domu w Weimarze  w którym
dzi jest muzeum Goethego  pielgrzymowali m³odzi romantycy. Wród nich
by³ tak¿e Adam Mickiewicz, któremu uda³o siê w 1829 roku poznaæ autora
Cierpieñ m³odego Wertera.
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O swojej, olbrzymiej zreszt¹ twórczoci Goethe napisa³: Wszystkie znane
moje utwory s¹ tylko u³omkami wielkiej spowiedzi.
Opublikowane w 1774 r. Cierpienia m³odego Wertera wstrz¹snê³y
czytelnikami w ca³ej Europie. Powieæ o wielkiej i nieszczêliwej mi³oci przet³umaczono na wiele jêzyków  do koñca XVIII w. mia³a a¿ 15 wydañ francuskich
i 11 angielskich (t³umaczenie polskie pochodzi z 1822 r.). Publicznoæ zachwyca³a siê b¹d oburza³a perypetiami Wertera. Wkrótce pojawili siê m³odzi ludzie
ubrani tak jak on  w niebieski frak i ¿ó³t¹ kamizelkê. Niestety, moda ta wymaga³a równie¿, by nieszczêliwie zakochani pope³niali samobójstwo strza³em z
pistoletu w skroñ. Dla kilku pokoleñ by³a to jedna z najwa¿niejszych, ale i najgroniejszych ksi¹¿ek. Nie bez powodu nazywano j¹ wielkim dzie³em ciemnoci.
Powieæ sta³a siê bibli¹ romantyków. Wykreowa³a nowy, romantyczny typ
bohatera, nawet pewien model ¿ycia.
Werter: Moje serce mam ja tylko. Ceni (ksi¹¿ê) te¿ mój rozum i talenty
bardziej ni¿ to serce, które jest przecie m¹ jedyn¹ dum¹, które jedynie jest ród³em
wszystkiego, wszelkiej si³y, wszelkiej szczêliwoci i wszelkiej niedoli. Ach, to,
co ja wiem, mo¿e ka¿dy wiedzieæ. Moje serce mam ja tylko  to zdanie z
powieci Goethego: manifestacyjna deklaracja indywidualizmu, sta³o siê jednym
z podstawowych hase³ europejskiego romantyzmu. Cierpienia m³odego Wertera
by³y dla romantyków nie tylko wzorem ujêcia tematu mi³osnego w literaturze,
ale przede wszystkim, wyrazem trwaj¹cej ich pokolenie choroby wieku. Dzielili
z Werterem jej objawy: smutek i melancholiê, rozczarowanie czczoci¹ ¿ycia,
wieczne zaabsorbowanie sob¹ i swoimi prze¿yciami, niezdolnoæ porozumienia
z rozs¹dnymi ludmi i ... poryw mi³osny. Goethe uwiadomi³ romantykom, ¿e
miêdzy zimnym rozs¹dkiem, stoj¹cym na stra¿y porz¹dku spo³ecznego, a
p³omiennym uczuciem kochanków, osamotnionych w rozumnym wiecie, istnieje
przepaæ. St¹d obecne w ich utworach przewiadczenie zakochanych, ¿e
prze¿ywaj¹ co wyj¹tkowego, niedostêpnego ogó³owi, co jest najwy¿szym
szczêciem mi³osnym, bliskim stanom religijnej ekstazy. Z drugiej strony za 
poczucie osamotnienia i izolacji w spo³eczeñstwie, pog³êbiaj¹ce ich cierpienie,
rozpacz, prowokuj¹ce do buntu i nierzadko prowadz¹ce do samobójstwa. Z
po¿egnalnego listu Wertera do Lotty mo¿na wydobyæ wszystkie najwa¿niejsze
cechy literackiego wzorca mi³oci, który romantycy przejêli, rozbudowali,
doprowadzili do skrajnoci i wykorzystali na swój  romantyczny  sposób.
Powieæ w formie listów
Mi³oæ do Charlotty (czyt. szarloty) Buff dostarczy³a Goethemu materia³u do
stworzenia powieci w formie listów. M³odzieniec imieniem Werter pisze je do
przyjaciela, któremu wyjawia najskrytsze tajemnice swojego serca. Zakocha³ siê
w Lotcie i mi³oæ ta stanowi najwy¿sz¹ wartoæ w jego ¿yciu, ród³o szczêcia i
sensu istnienia. Co wiêcej, ratuje go przed skrajnym pesymizmem, pogard¹ dla
wiata, samotnoci¹ i wyobcowaniem. Ale Lotta jest narzeczon¹, a potem lojaln¹
¿on¹ innego. Mimo wzajemnoci uczuæ okazuje siê dla Wertera nieosi¹galna. To
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staje siê przyczyn¹ jego rozpaczy. wiat wydaje mu siê wrogi i okrutny, ludzie
przyziemni i nieczuli, natura za wiecznie po³ykaj¹cym, wiecznie prze¿uwaj¹cym
potworem. Wyj¹tkowa wra¿liwoæ Wertera sprawia, ¿e odczuwa on to, co Goethe
okreli³ jako Weltschmerz  ból wiata. Nie mog¹c ¿yæ w takim wiecie ani z
Lott¹, ani bez niej, Werter pope³nia samobójstwo.
Po latach Charlotta Buff  pierwowzór Lotty  ju¿ jako stara kobieta, wdowa
po Johannie Christianie Kestnerze, odwiedzi³a równie¿ starego, s³awnego Goethego.
Ubra³a siê na wizytê w tê sam¹ bia³¹ sukniê, ozdobion¹ ró¿owymi kokardami, w
której zobaczy³ j¹ niegdy m³ody Goethe. Poeta przyj¹³ j¹ ch³odno. Córka Charlotty
zanotowa³a: chocia¿ stara³ siê byæ serdeczny, jednak ca³e jego zachowanie
cechowa³a dworska sztucznoæ, nie by³o w nim odrobiny serdecznoci.
TEKSTY
CIERPIENIA M£ODEGO WERTERA (Fragment)
Ostatni list Wertera do Lotty
Ostatni tedy raz, ostatni raz otwieram oczy! Ach, nie ujrz¹ one ju¿ s³oñca,
zakry³ je mêtny chmurny dzieñ. Wiêc smuæ siê, naturo  twój syn, twój przyjaciel,
twój kochanek zbli¿a siê do grobu. Lotto, uczucie to nieporównane z niczym, a
jednak najbli¿sze majacz¹cemu snowi, rzec sobie: to ostatni ranek. Ostatni! Lotto,
nie mogê poj¹æ tego s³owa, ostatni! Nie stojê¿ tu w pe³ni swej si³y? A jutro
le¿eæ bêdê wyci¹gniêty i bezw³adny na ziemi. Umrzeæ! Co to znaczy? My nimy,
mówi¹c o mierci. Widzia³em niejednego konaj¹cego, ale taka jest ludzkoæ, ¿e
nie ma zmys³u dla pocz¹tku i koñca swego istnienia. Teraz jeszcze swój, twój!
Twój! O najdro¿sza! Po chwili  rozdzieleni  roz³¹czeni  mo¿e na wieki?
Nie, Lotto, nie! Jak mogê znikn¹æ? Jak ty mo¿esz znikn¹æ? Jestemy przecie!
Znikn¹æ? Co to znaczy? To znowu s³owo! Pusty dwiêk bez treci uczuciowej dla
mego serca!!! Umar³y, Lotto! Zagrzebany w zimnej ziemi ... tak ciasno, tak
ciemno!  Mia³em przyjació³kê, która by³a mi wszystkim w mej bezradnej
m³odoci; umar³a. Szed³em za jej zw³okami i sta³em nad grobem, gdy spucili
trumnê i wyci¹gali spod niej z chrzêstem sznury, potem rzucili w dó³ pierwsz¹
³opatê ziemi, a trwo¿ne wieko odebrzmia³o g³ucho i g³uszej, i coraz g³uszej, a¿
wreszcie zosta³o przykryte! Run¹³em ko³o grobu. Przejête, wstrz¹niête, strwo¿one,
rozdarte by³o me wnêtrze, lecz nie wiedzia³em, co siê ze mn¹ dzia³o, co ze mn¹
dziaæ siê bêdzie. Umrzeæ! Grób! Ja nie rozumiem tych s³ów.
O, przebacz mi! Przebacz mi! Wczoraj! Powinien to byæ ostatni dzieñ mego
¿ycia. O ty, Aniele! Po raz pierwszy, po raz pierwszy bez wszelkiej w¹tpliwoci
zap³onê³o w najtajniejszej mej g³êbi uczucie rozkoszy: ona mnie kocha! Ona mnie
kocha! Jeszcze pali siê na mych wargach wiêty ogieñ, który p³yn¹³ z twoich;
nowa, ciep³a rozkosz jest w moim sercu.
Przebacz mi! Przebacz mi! Ach, wiedzia³em, ¿e mnie kochasz, wiedzia³em z
pierwszych spojrzeñ, w których odbija³a siê dusza, z pierwszego ucisku rêki; a
jednak, gdym znowu odszed³, gdym widzia³ Alberta u twego boku, rozpacza³em
znów w gor¹czkowym zw¹tpieniu.
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Czy pamiêtasz kwiaty, które mi przys³a³a, gdy w owym fatalnym towarzystwie nie mog³a powiedzieæ mi s³owa, ucisn¹æ rêki? O, pó³ nocy klêcza³em
przed nimi i one potwierdzi³y mi tw¹ mi³oæ. Lecz, ach! te wra¿enia przesz³y, jak
stopniowo znika z duszy wierz¹cego uczucie ³aski boskiej, która w ca³ej pe³ni
niebieskiej podana mu zosta³a w wiêtym, widzialnym symbolu.
Wszystko to jest przemijaj¹ce, ale wiecznoæ nie zniszczy p³omiennego ¿ycia,
które pi³em wczoraj z twych ust, które czujê w sobie! Ona mnie kocha! To ramiê
j¹ otacza³o, te wargi dr¿a³y na jej wargach, te usta szepta³y na jej ustach. Ona jest
moja! Ty jeste moja! Tak, Lotto, na wieki!
I có¿ z tego, ¿e Albert jest twym mê¿em? Mê¿em! To¿ to jest dla tego wiata 
i dla tego wiata grzechem jest, ¿e ja ciê kocham, ¿e chcia³bym ciê porwaæ z jego
ramion w moje. Grzechem? Dobrze! I karzê siê za to. Zakosztowa³em tego grzechu
w jego ca³ej niebiañskiej rozkoszy, napoi³em swe serce balsamem ¿ycia i si³¹; od
tej chwili jeste moja! Moja, o Lotto! Idê pierwszy! Idê do mego Ojca, do twego
Ojca. Jemu siê chcê poskar¿yæ i On mnie pocieszy, dopóki Ty nie przyjdziesz,
dopóki nie polecê na twe spotkanie i nie pochwycê ciê, i nie zostanê przy tobie
przed obliczem Nieskoñczonego w wiecznym ucisku.
Ja nie niê, nie rojê! Nad grobem rozjani³o mi siê. Bêdziemy istnieæ! Ujrzymy
siê znowu!
Johann Wolfgang Goethe Prze³o¿y³ Leopold Staff
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Okrel styl listu Wertera. Zwróæ uwagê na zastosowane tu typy zdañ, ich intonacjê.
Zastanów siê nad rol¹ nagromadzenia zdañ wykrzyknikowych i pytaj¹cych oraz
wykrzykników. Sprawd, czy poszczególne zdania ³¹cz¹ siê ze sob¹ tematycznie? Czy
Werter informuje Lottê o czym, czy raczej wyra¿a swoje uczucia?
2. Na podstawie listu okrel stan emocjonalny Wertera. Jaki obraz nadawcy wy³ania siê z
tego tekstu?
3. Napiszcie wypracowanie na temat: Czy dzisiaj w ¿yciu b¹d w literaturze jest mo¿liwa
historia Wertera?.

Legenda awanturnika
Doktor Johann Faust  w przeciwieñstwie do mitologicznego Prometeusza
I biblijnego Kaina  by³ postaci¹ historyczn¹. ¯y³ w Niemczech na prze³omie
XV i XVI wieku, w okresie reformacji. Interesowa³ siê teologi¹, filozofi¹, literatur¹
staro¿ytn¹, alchemi¹, czarn¹ magi¹. Wêdrowa³ po Europie, prowadz¹c bujne,
awanturnicze ¿ycie. Podobno studiowa³ nauki tajemne tak¿e w Krakowie. By³
przyjmowany na dworach, gdzie leczy³ i, jak mówiono, wywo³ywa³ duchy. Ju¿
za ¿ycia zyska³ s³awê czarnoksiê¿nika, który zapisa³ duszê diab³u. Póniej
utrzymywano równie¿, ¿e po mierci zosta³ porwany do piek³a.
W renesansowych Niemczech legenda Fausta rozpowszechni³a siê dziêki
popularnej literaturze jarmarcznej. W 1587 roku opublikowano umoralniaj¹c¹
Histori¹ o doktorze Janie Faucie, szeroko okrzyczanym gularzu i czarnoksiê¿niku. Jej wydawca Johann Spiess (czyt. szpis), przedstawiaj¹c niesamowite
przygody Fausta, potraktowa³ jego postaæ jako odstraszaj¹cy przyk³ad cz³owieka,
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którego niepohamowana ¿¹dza wiedzy, pycha, zaparcie siê Boga i pakt z diab³em
doprowadzi³y do zguby. T³umaczenia i przeróbki epickiej Historii o Faucie
kr¹¿y³y po Europie do koñca XVIII wieku. Jedn¹ z jej wersji jest polska legenda
o panu Twardowskim.
Angielskie t³umaczenie opowieci Spiessa zainspirowa³o renesansowego poetê
Christophera Marlowea (czyt. kristofera marlo³). Jego sztuka Tragiczna historia
doktora Fausta (1588) jest najstarszym dramatycznym opracowaniem tej legendy.
Sztukê Marlowea z zabawnymi wstawkami farsowymi rozpowszechnili w
Europie angielscy aktorzy wêdrowni. W Niemczech ju¿ na pocz¹tku XVIII wieku
Faust by³ ulubionym bohaterem kultury ludowej. Jego postaæ fascynowa³a te¿
rodowisko m³odych niemieckich pisarzy tak zwanego okresu burzy i naporu.
Jednym z nich by³ Johann Wolfgang Goethe, który ju¿ jako dziecko pozna³ historiê
legendarnego czarnoksiê¿nika w wêdrownym teatrze marionetek, ciesz¹cym siê
wówczas wielk¹ popularnoci¹. Pracuj¹c nad Faustem ponad szeædziesi¹t lat ,
wykorzysta³ i po³¹czy³ rozmaite wp³ywy europejskiej tradycji literackiej i
filozoficznej od antyku po czasy sobie wspó³czesne. Dramat sta³ siê sum¹ duchowych i intelektualnych dowiadczeñ artysty, zosta³ uznany za arcydzie³o literatury
wiatowej, a postaæ Fausta zyska³a rangê figury mitycznej.
FAUST (Fragment)
(N o c. W wysoko sklepionej ciasnej gotyckiej izbie
F a u s t niespokojny przy pulpicie)
FAUST
Choæ filozofiê studiowa³em,
medyczny kunszt, arkana prawa
i teologiê te¿, z zapa³em
godnym, zaiste, lepszej sprawy,
na nic siê zda³y moje trudy 
jestem tak m¹dry, jak i wprzódy!
Zw¹ mnie magistrem, ba, doktorem!
Od lat dziesiêciu za nos wodzê
po krêtej poszukiwañ drodze
swych uczniów g³upkowat¹ sforê
i widzê, ¿e nic nie wiem przecie.
Ta myl, jak kamieñ, serce gniecie!
I có¿, ¿em jest mêdrszy ni¿ owe gadu³y
magistry, doktory, pismaki i klechy,
¿e za nic mam wszelkie moralne skrupu³y,
nie bojê siê diab³a ni kary za grzechy
wraz z trwog¹ i radoæ zosta³a odjêta,
bo ksiêga poznania jest dla mnie zamkniêta!
Czy¿ stert¹ uczonych ksi¹¿kowych m¹droci
naprawiæ wiat zdo³am, daæ szczêcie ludzkoci?
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Ni w³oci nie mam, ni pieniêdzy,
obce mi s¹ rozkosze wiata.
Pies ¿yæ by nie chcia³ w takiej nêdzy,
w jakiej mijaj¹ moje lata!
Ku magii przeto zwracam wzrok:
czy za nie czystych duchów spraw¹
nie prynie tajemnicy mrok,
nie stanie siê przeczucie jaw¹?
Mo¿e wyjawi¹ mi ich usta
si³ê, co rz¹dzi we wszechwiecie,
przyczynê sprawcz¹ i cel rzeczy,
bym przesta³ kupczyæ s³owem pustym.
Ksiê¿ycu! dzi po raz ostatni
owietlasz tê ponur¹ niszê!
Ilu¿ to nocy blask twój bratni
by³ mi jedynym towarzyszem,
gdym nad pulpitem pochylony
wertowa³ stosy ksi¹g uczonych!
O, gdybym móg³ na szczyty gór
za twoim jasnym biec promieniem,
z duchami wznosiæ siê wród chmur,
oddychaæ ³¹ki wie¿ym tchnieniem,
sk¹paæ siê w blasków twych powodzi
i z pró¿nych m¹k siê oswobodziæ!
Biada! Wci¹¿ jeszcze tkwiê w tej norze!
Zatêch³y lochu, b¹d przeklêty!
wiat³o tu ledwie dotrzeæ mo¿e
przez szyby brudem zaroniête.
Pod sufit piêtrz¹ siê szparga³y,
pokryte kurzem ksi¹¿ek zwa³y,
które od dawna robak toczy.
Jak siê to wszystko na mnie t³oczy
te sterty niepotrzebnych sprzêtów,
probówek, butli, instrumentów,
wród których ugrz¹z³ stary grat
i to jest wiat, to jest twój wiat!
I ty siê pytasz, czemu lêk
przypiesza serca twego têtno,
dlaczego bujny ¿ycia pêd
t³umi udrêka niepojêta?
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Zamiast na ³onie ¿yæ natury
i oczy kras¹ jej weseliæ
ty w lochu gnijesz swym ponurym
wród trupich czaszek i piszczeli!
Uciekaæ st¹d! W szeroki wiat!
Johann Wolfgang Goethe (Prze³o¿y³ Janusz Szpotañski)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Dlaczego Fausta nie zadowala zdobyta wiedza?
2. Jak bohater odnosi siê do ludzi i jak ich ocenia? Kim oni s¹ dla niego, a kim on chcia³by
byæ dla nich?
3. Co najbardziej przeszkadza Faustowi? Dlaczego czuje siê uwiêziony? Czego siê boi? O
czym marzy?
4. Z czym kojarzy siê Faustowi ¿mudne zdobywanie wiedzy?
5. Jakim s³owem okreli³by postawê Fausta: bunt, za³amanie, rozpacz?

Co trzeba wiedzieæ o Faucie?
Faust Pierwowzorem bohatera dramatu by³ Johann Faust (14801540), s³ynny
mag renesansowy. Pierwsze literackie wersje jego legendy powsta³y ju¿ w XVI
w., kiedy to angielski pisarz Christopher Marlowe (czyt. kristofer marlo³) powiêci³
mu sztukê Tragiczne dzieje doktora Fausta.
Mefistofeles To duch, co zawsze przeczy .
Ma³gorzata Uosobienie dobroci i prostolinijnoci. Gdy Faust poznaje
Ma³gorzatê, Mefisto pomaga mu j¹ uwieæ, co doprowadzi³o oboje do zguby. Jej
cierpienie i mieræ mog¹ jednak ocaliæ duszê Fausta  wedle Goethego wieczna
kobiecoæ jest si³¹ twórcz¹ i zbawcz¹.
Pakt z diab³em Zgodnie z podpisanym cyrografem, Mefistofeles ofiaruje
Faustowi czarnoksiêsk¹ moc, bogactwo i eliksir m³odoci. Bêdzie mu pomaga³
we wszystkich d¹¿eniach, dopóki Faust nie zaniecha swego trudu. Gdy osi¹gnie
stan b³ogiego spokoju i zechce zatrzymaæ czas zaklêciem: trwaj piêkna chwilo 
szatan zabierze jego duszê.
Wêdrówka Faust nie chce ustabilizowanego, mieszczañskiego ¿ycia. Gnany
wewnêtrznym niepokojem, wyrusza w podró¿, poznaje wiat wspó³czesny i jego
mitologiczne, greckie i germañskie, pocz¹tki (bohaterowie utworów Goethego
czêsto s¹ wêdrowcami).
D¹¿enie (niem. Streben). Dla Goethego najwa¿niejsze jest d¹¿enie do idea³u,
choæ cel bywa nieosi¹galny. Faust podejmuje trud dla dobra ludzkoci  próbuje
rozwi¹zaæ alchemiczn¹ zagadkê niemiertelnoci i zbudowaæ idealne pañstwo.
Pomoc Mefistofelesa i tym razem prowadzi go do katastrofy.
Czy Faust bêdzie zbawiony? Gdy Faust umiera, w obronê bior¹ go anio³y:
Ten, kto do celu w trudzie d¹¿y, I W nas ocalenie zyska.
NOTATNIK
Werteryzm  mianem werteryzmu okrela siê postawê cz³owieka, który
chce byæ uwa¿any za jednostkê obdarzon¹ szczególn¹ wra¿liwoci¹. Pragnie, by
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dostrze¿ono, ¿e ta wyj¹tkowoæ wynosi go ponad przyziemne ¿ycie, lecz zarazem
skazuje na g³êbokie cierpienie i samotnoæ.
Mit cz³owieka faustycznego  jest jednym z najwa¿niejszych mitów
nowoczesnej kultury, pojawiaj¹cym siê w licznych dzie³ach XIX i XX w. Opowiada o cz³owieku, który chce ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia zachowaæ wieczn¹ m³odoæ, zdobyæ
w³adzê nad przyrod¹ i nad ludmi. By to osi¹gn¹æ, zdecydowany jest na wszystko,
nawet na paktowanie ze z³em. Odsuwaj¹c od siebie tradycyjne wyobra¿enia
moralne, miar¹ wiata czyni ludzkie pragnienia. Czekaj¹ go targaj¹ce sumieniem
w¹tpliwoci i ostatecznie  klêska. Porównywany do staro¿ytnego Prometeusza,
Faust sta³ siê upostaciowaniem cz³owieka niezale¿nego  buntownika i zdobywcy.
Mistrz romantycznej fantastyki  Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
(17761822)  pisarz niemiecki, twórca nowego gatunku fantastyki, kompozytor,
krytyk muzyczny i karykaturzysta. W m³odoci mieszka³ w G³ogowie, Poznaniu,
Warszawie i P³ocku. W jego powieciach (Diable eliksiry, Kota Mruczyslawa
pogl¹dy na ¿ycie) i opowiadaniach pojawiaj¹ siê o¿ywione przedmioty, demoniczne automaty, mówi¹ce zwierzêta i sobowtóry. Twórczoæ literacka
Hoffmanna (np. baniowy Dziadek do orzechów) inspirowa³a romantycznych
kompozytorów (Roberta Schumanna, Piotra Czajkowskiego, Jakuba Offenbacha).
KOMENTARZ
Mefistofeles i androgyn
Duch, który przeczy
[1] w koncepcji Goethego Mefistofeles jest duchem, który przeczy, protestuje,
który przede wszystkim zatrzymuje tok ¿ycia i utrudnia stawanie siê rzeczy. Dzia³ania Mefistofelesa skierowane s¹ nie przeciw Bogu, lecz przeciw ¿yciu. Mefistofeles
jest ojcem wszelkich przeszkód. Mefistofeles ¿¹da od Fausta, by siê zatrzyma³,
zastanowi³. O, nadal trwaj!  to formu³a mefistofeliczna par excellence1 .
Mefistofeles wie, ¿e z chwil¹, kiedy Faust siê zatrzyma, straci duszê, zatrzymanie
za nie jest zanegowaniem Stwórcy, lecz zanegowaniem ¯ycia. Mefistofeles nie
przeciwstawia siê bezporednio Bogu, lecz ¯yciu  jego g³ównemu stworzeniu.
[2] Zamiast ruchu i ¯ycia stara siê narzuciæ odpoczynek, bezruch, mieræ.
Ka¿dy bowiem, kto przestaje siê zmieniaæ i przeobra¿aæ, rozpada siê i ginie. Ta
mieræ za ¿ycia objawia siê ja³owoci¹ ducha, jest, koniec koñców, równoznaczna z potêpieniem. Kto dopuszcza siê tego, by w nim samym zginê³y korzenie
¯ycia, ten dostaje siê pod panowanie Ducha negacji. Zbrodnia przeciw ¯yciu
daje do zrozumienia Goethe  jest zbrodni¹ przeciwko Zbawieniu.
[3] Aczkolwiek Mefistofeles przeciwstawia siê wszelkimi dostêpnymi sobie
rodkami tokowi ¯ycia, niemniej jednak on to ¯ycie stymuluje. Walczy z Dobrem,
ale ostatecznie czyni Dobro (Mefistofeles jest Tej si³y cz¹stk¹ drobn¹, / Co zawsze
z³ego chce i zawsze sprawia dobro. Ten z³y duch, który neguje ¯ycie, jest jednak
wspó³pracownikiem Boga, tote¿ w swej boskiej wiedzy o przysz³oci Bóg dobrowolnie daje go cz³owiekowi za towarzysza.
Mircea Eliade (Prze³o¿y³ Bogdan Kupis)
par excellence [parekselãs] (fr.)  w ca³ym tego s³owa znaczeniu

1
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ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Na podstawie pierwszego akapitu wyjanij, dlaczego autor nazywa Mefistofelesa ojcem
wszelkich przeszkód.
2. Do czego prowadz¹ dzia³ania Mefistofelesa? Odpowiedz na podstawie drugiego akapitu.
3. Wska¿ w drugim akapicie metaforyczne okrelenie Mefistofelesa.
4. Jak¹ rolê odgrywa w trzecim akapicie cytat z Fausta?
a) ubarwia trudny, naukowy wywód
b) wprowadza nowy w¹tek rozwa¿añ
c) ilustruje tezê postawion¹ przez autora

Mircea [czyt. mirczia] Eliade (19071986)  rumuñski religioznawca i
pisarz, wiêksz¹ czêæ ¿ycia spêdzi³ na emigracji, a najwa¿niejsze dzie³a og³asza³
po francusku. Fausta Goethego uwa¿a³ za literackie wcielenie odwiecznego mitu
Ca³oci, gdzie przeciwieñstwa (np. Dobro i Z³o) ³¹cz¹ siê w kosmiczn¹ Pe³niê.
TEKSTY
Spotkanie dwóch wiatów
Ballada Król olch Johanna Wolfganga Goethego, napisana w 1782 roku, jest
utworem preromantycznym. Odzwierciedla typowe dla okresu burzy i naporu
zainteresowanie folklorem, zw³aszcza twórczoci¹ ludow¹. Goethe wykorzysta³
motywy z duñskiej pieni ludowej, ale przekszta³ci³ je i podporz¹dkowa³ w³asnej
wizji artystycznej. W rezultacie powsta³ nowy utwór, mroczny i demoniczny,
zapowiadaj¹cy problematykê, która póniej zosta³a przez romantyzm rozwiniêta
i pog³êbiona.
Ciemn¹ noc¹, konno, wraca do domu ojciec z ma³ym dzieckiem. Chory
ch³opiec majaczy, a ojciec stara siê go uspokoiæ. Ale to tylko pierwsza warstwa
opowieci. Pod ni¹ ukrywa siê druga. Tê sam¹ okolicê doros³y i dziecko widz¹
zupe³nie inaczej. W balladzie Goethego dochodzi bowiem do zderzenia dwóch
wiatów. Pierwszy ³¹czy siê z ojcem; z tym, co jawne, w sposób oczywisty
widoczne, zrozumia³e i racjonalne. Drugi, postrzegany tylko przez dziecko  z
królem olch; z tym, co ukryte, niewidzialne, irracjonalne.
Zderzenie wiata widzialnego z niewidzialnym, racjonalnego z irracjonalnym,
realistycznie postrzeganej  choæ gronej  natury z jej obrazem demonicznym
powoduje, ¿e w balladzie Geothego rzeczywistoæ przestaje byæ jednoznaczna.
Przekszta³ca siê w tajemnicz¹, zagadkow¹, kryj¹c¹ obszary dostêpne tylko
nielicznym. Odkrywcami tej niewidzialnej strony rzeczywistoci bêd¹ w
romantyzmie w³anie dzieci, lud, poeci i zakochani.
KRÓL OLSZYN (Ballada)
Kto jedzie tak póno wród nocnej zamieci?
To ojciec z dzieciêciem jak gdyby wiatr leci.
Ch³opczynê na rêku piastuj¹c najczulej,
Ogrzewa oddechem, do piersi go tuli.
Mój synu, dlaczego twarz kryjesz we d³onie?
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Czy widzisz, mój ojcze? Król olszyn w tej stronie,
Król olszyn w koronie, z ogonem jak ¿mija!
To tylko, mój synu, mg³a nocna siê zwija.
Chod do mnie, ch³opczyno, zapraszam najmilej,
Piêknymi zabawki bêdziem siê bawili,
Chod na brzeg, tu kwiatki kraniej¹1 i p³on¹2,
A moja ci mama da sukniê z³ocon¹.
Mój ojcze, mój ojcze! Czy widzisz te dziwa?
Król olszyn do siebie zaprasza i wzywa!
Nie bój siê, mój synu! Sk¹d tobie te dreszcze?
To tylko wiatr cichy po liciach szeleszcze.
Chod do mnie, ch³opczyno, poigrasz3 z rozkosz¹,
Mam córki, co ciebie czekaj¹ i prosz¹,
Czekaj¹ na ciebie z biesiady nocnymi,
Zapiewasz, potañczysz, zabawisz siê z nimi.
Mój ojcze, mój ojcze! Ach, patrzaj ... gdzie ciemno ...
Król olszyn ma córki, chc¹ bawiæ siê ze mn¹.
Nie bój siê, mój synu, ja widzê to z dala.
To wierzba swe stare ga³êzie rozwala.

kranieæ 
czerwienieæ, tak¿e
b³yszczeæ, janieæ;
2
p³on¹æ  tu: mieæ
jaskrawy, intensywny
kolor;
3
poigraæ  pobawiæ
siê;
4
dopóki masz porê 
dopóki jeszcze
mo¿esz;
5
dworzec  tu: dwór,
dom.
1

Chod do mnie, mój ch³opcze, dopóki masz porê4.
Gdy chêtnie nie przyjdziesz, toæ gwa³tem zabiorê.
Mój ojcze, mój ojcze! Ratujcie dziecinê!
Król olszyn mnie dusi ...mnie s³abo ...ja ginê ...
Ojcowi bolesno ... on pêdzi jak strza³a.
Na rêkach mu jêczy dziecina omdla³a.
Dolata na dworzec5 ... lecz pró¿na otucha!
Na rêku ojcowskim ju¿ dzieciê bez ducha.
Johann Wolfgang Goethe (Prze³o¿y³ W³adys³aw Syrokomla)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Narrator ballady ujawnia siê tylko w pierwsze i ostatniej zwrotce. W pozosta³ych mówi¹
bezporednio wy³¹cznie ojciec, dziecko i król olch. Przyjrzyj siê porz¹dkowi tych
wypowiedzi (kto z kim rozmawia i kto po kim mówi). Jak s¹dzisz, czemu s³u¿y taka
konstrukcja opowieci?
2. Poszukaj informacje o miejscu i czasie akcji. Jakie uczucia wzbudza opisana sceneria?
3. Dokonaj zestawienia tego, co widzi i s³yszy ojciec, z tym, co widzi i s³yszy dziecko.
Dlaczego s¹ to obrazy rozbie¿ne?
4. Scharakteryzuj obraz wiata w balladzie.
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RÊKAWICZKA (Powiastka)
Chc¹c byæ widzem dzikich bojów,
Ju¿ u zwierzyñca podwojów
Król zasiada.
Przy nim ksi¹¿êta i panowie Rada,
A gdzie wznios³y kr¹¿y³ ganek,
Rycerze obok kochanek.
Król skin¹³ palcem, zaczêto igrzysko,
Spad³y wrzeci¹dze, ogromne lwisko
Z wolna siê toczy,
Podnosi czo³o,
Milczkiem obraca oczy
Woko³o,
I ziewy rozdar³ straszliwe
I kud³y zatrz¹s³ na grzywie,
I wyci¹gn¹³ cielska brzemiê,
I obali³ siê na ziemiê.
Król skin¹³ znowu,
Znowu przemknie siê krata,
Szybkimi skoki, chciwy po³owu,
Tygrys wylata.
Spoziera z dala
I k³ami b³yska,
Jêzyk wywala,
Ogonem ciska
I lwa doko³a obiega.
Topi¹c wzrok jaszczurczy
Wyje i burczy;
Burcz¹c na stronie przylega.
Król skin¹³ znowu,
Znowu podwój otwarty,
I z jednego zachowu
Dwa wyskakuj¹ lamparty.
£akoma boju, para zajad³a
Ju¿ tygrysa opad³a,
Ju¿ siê tygrys z nimi drapie,
Ju¿ obydwu trzyma w ³apie;
Wtem lew podniós³ ³eb do góry,
Zagrzmia³  i znowu cisze 
A dzicz z krwawymi pazury
Obiega... za mordem dysze.
Dysz¹c na stronie przylega.
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Wtem leci rêkawiczka z kru¿ganków pa³acu,
Z r¹czek nadobnej Marty,
Pada miêdzy tygrysa i miêdzy lamparty,
Na rodek placu.
Marta z umiechem rzecze do Emroda:
Kto miê tak kocha, jak po tysi¹c razy
Czu³ymi przysiêga³ wyrazy,
Niechaj mi teraz rêkawiczkê poda.
Emrod przeskoczy³ zapory,
Idzie pomiêdzy potwory,
mia³o rêkawiczkê bierze.
Dziwi¹ siê panie, dziwi¹ rycerze.
A on w zwyciêskiej chwale
Wstêpuje na kru¿ganki.
Tam od radosnej witany kochanki,
Rycerz jej w oczy rêkawiczkê rzuci³:
Pani! Twych wdziêków nie trzeba mi wcale.
To rzek³ i poszed³, i wiêcej nie wróci³.
Friedrich Schiller (Prze³o¿y³ Adam Mickiewicz)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Jaki jest sens sceny koñcowej?
2. Jak¹ rolê spe³nia rozbudowane przygotowanie do sceny koñcowej?
3. Co powiesz o kolorycie redniowiecznej ballady?
Pisarze angielscy
Badacze ludowoci. Lud i jego twórczoæ  nieuczona, spontaniczna,
istniej¹ca poza oficjalnym obiegiem kultury  mia³y dla romantyków szczególne
znaczenie. W ludowych pieniach, baniach, wierzeniach, przys³owiach,
obrzêdach, siêgaj¹cych korzeniami odleg³ych epok, widzieli oni autentyczne,
wolne od obcych w³ywów skarby narodowej przesz³oci. Lud, stra¿nik pamiêci,
przechowywa³ w swojej tradycji to wszystko, co dla to¿samoci narodu by³o
najwa¿niejsze. Tê kulturê nale¿a³o zatem poznaæ, opisaæ, ocaliæ.
Mistyfikacja. W Europie najs³ynniejszym odkrywc¹ dawnej poezji ludowej
by³ James Macpherson (czyt. d¿ejms makferson). W 1760 roku zacz¹³ publikowaæ
pieni Osjana, legendarnego barda celtyckiego. Mia³y one pochodziæ z XIII wieku,
a niektórzy znawcy literatury twierdzili nawet, ¿e by³y znacznie starsze.
Opowiada³y bowiem o przygodach bohaterskiego Fingala, króla Morwenu
(Szkocji), ¿yj¹cego w III wieku. Pozostawi³ on po sobie syna, niegdy dzielnego
wojownika, potem olep³ego barda, opiewaj¹cego dzieje ojca i jego towarzyszy.
Te heroiczne, pe³ne romantycznych uczuæ i przesycone smutkiem utwory wkrótce
sta³y siê w Europie tak popularne, ¿e coraz wiêcej artystów próbowa³o w swoich
tekstach naladowaæ ich kompozycjê, cechy stylistyczne i nastrój, tworzyæ podobne
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postacie. Pieni Osjana trafi³y równie¿ do literatury: czyta³ je tytu³owy bohater
Cierpieñ m³odego Wertera Johanna Wolfganga Goethego. Z kolei Napoleon
traktowa³ ten tomik jak talizman. Wozi³ go ze sob¹ wszêdzie i zabra³ tak¿e na
Wyspê wiêtej Heleny: miejsce wygnania i mierci.
Pieni celtyckiego barda rozbudzi³y wród innych narodów zainteresowanie
ich przesz³oci¹. Zaczêto poszukiwaæ rodzimych piewaków i lirników, którzy
opiewali nieznane zmierzch³e czasy. Odnalezione teksty nie dorównywa³y jednak
twórczoci Osjana.
Nic dziwnego. Doæ szybko okaza³o siê, ¿e odkrycie Macphersona by³o
literack¹ mistyfikacj¹. Macpherson nie przet³umaczy³ na jêzyk angielski
staroceltyckich pieni Osjana, ale je napisa³, natchnienie i wzory czerpi¹c z
autentycznej twórczoci górali szkockich. Nie potrafi³ jednak przyznaæ otwarcie,
¿e nie jest on odkrywc¹ tych utworów, ale ich autorem. Od takich rozterek wolni
bêd¹ artyci romantyczni. Kultura ludu stanie siê dla nich po prostu ród³em
inspiracji. Wykreuj¹ w³asny obraz ludowej fantastyki i w³asnych pieniarzy 
wajdelotów.
G³ównym bohaterem Pieni jest król Morwenu (Szkocji), Fingal, a ich
tematem s¹ walki z królem Lochlinu (Norwegii), Swaranem. Pieni te, stanowi¹ce
wspomnienie przesz³oci, piewa syn Fingala, samorodny poeta (bard) Osjan,
który co pewien czas przytacza pieni bardów dawniejszych. Dziêki temu utwór
ma kompozycjê szkatu³kow¹ (opowiadanie w opowiadaniu). S³uchaczk¹ Osjana
jest wra¿liwa na heroiczn¹ przesz³oæ narodow¹ harfiarka Malwina.
Kardon, syn Klesamora, chc¹c pomciæ upadek Balkluty, swojego rodzinnego
miasta, zaatakowa³ wybrze¿a Morwenu, ale w jednej z bitew zosta³ miertelnie
raniony przez w³asnego ojca. Ten przed laty trafi³ do Balkluty i polubi³ córkê
w³adcy tego grodu. Jeden z jej adoratorów, dotkniêty odmow¹, sprowokowa³
Klesamora do walki. Kiedy zgin¹³, jego towarzysze zmusili wojownika do ucieczki.
Niesprzyjaj¹ce wiatry sprawi³y, ¿e nie uda³o mu siê powróciæ po ¿onê, która zmar³a
wkrótce po urodzeniu Kardona. W dzieciñstwie Kardona ojciec Fingala zdoby³
Balklutê. To po latach doprowadzi³o do bitwy, w której ojciec i syn, niewiadomi
pokrewieñstwa, stoczyli pojedynek. W poni¿szym urywku Fingal zapewnia
umieraj¹cego Kardona, ¿e dziêki bardom Morwenu jego s³awa nie przeminie.
Pieni Osjana wywar³y ogromne wra¿enie. Przynosi³y bowiem nieznany
czytelnikowi wychowanemu na grecko-rzymskim antyku obraz redniowiecza,
wprowadza³y do literatury pó³nocn¹ mitologiê, ukazywa³y melancholijny pejza¿
Pó³nocy. piewaj¹cy za je poeta narodowy, Osjan, jawi³ siê jako nowy Homer.
TEKSTY
PIENI OSJANA (Fragment)
Fingal1 ujrza³ krew rycerza  zatrzyma³ uniesiony oszczep. Poddaj siê, królu
mieczów!  zawo³a³ syn Komala2.  Widzê krew twoj¹: potê¿ny by³e w boju i
s³awa twoja nie mo¿e zbledn¹æ.  Czy ty jeste królem, którego s³awa taka
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jest wielka?  zapyta³ Kardon, wonica rydwanu; czy ty jeste b³yskawic¹ mierci,
która przera¿a królów wiata3? Ale na có¿ Kardon ma pytaæ? Jeste jak strumieñ
twoich wzgórz, gwa³towny w pêdzie, jak rzeka, szybki, jak niebieski orze³. O
gdybym walczy³ z takim królem, to s³awa moja wielk¹ by³aby w pieni! Wtedy
³owca, spogl¹daj¹c na mój grób, móg³by rzec: Ten walczy³ z potê¿nym
Fingalem!. Lecz Kardon umiera nieznany  strwoni³ swoje si³y ze s³abymi.
Nie umrzesz nieznany  odpowiedzia³ król lesistego Morwenu  wielu
mam bardów, o Kardonie! A ich pieni id¹ w przysz³oæ! Dzieci lat potomnych
us³ysz¹ s³awê Kardona, kiedy obsi¹d¹ d¹b p³on¹cy i noc starym pieniom powiêc¹.
£owca, siedz¹c wród wrzosów, us³yszy szelest powiewu i podniesie oczy na
ska³ê, gdzie Kardon upad³. Wtedy obróci siê do syna i poka¿e mu miejsce, gdzie
walczyli mocarze: Tu król Balkluty walczy³ jak potêga tysi¹ca strumieni!
James Macpherson (Prze³o¿y³ Seweryn Goszczyñski)
Fingal  ojciec Osjana, wielki w³adca Morwenu, czyli Szkocji, blisko spokrewniony z
Klesamorem;
2
syn Komala  Fingal;
3
królowie wiata  Rzymianie.
1

ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Wyjanij, czego obawia siê Kardon.
2. Opowiedz, jak¹ rolê odgrywaj¹ bardowie. Co od nich zale¿y?

James Macpherson ( 17361796)  szkocki poeta, t³umacz historyki,
dzia³acz polityczny, pisarz: sprawca jednej z najs³ynniejszych mistyfikacji w
dziejach literatury.
Walter Scot (czyt. uolter skot) 17711832)  poeta, powieciopisarz, jeden
z twórców angielskiego romantyzmu.
Literackie rekonstruowanie historii
Z ziemi i tradycji szkockiej wywodzi siê Walter Scot, który stworzy³
oryginaln¹ literack¹ wizjê historii, budowan¹ z uwzglêdnieniem tzw. kolorytu
czasu i miejsca. Efekt ten uzyska³ dziêki wprowadzeniu autentycznych szczegó³ów
z ¿ycia codziennego, wydarzeñ historycznych, typów ludzkich, miejscowoci,
obyczajów, strojów, pejza¿y itd.
Taki sposób literackiego rekonstruowania historii wzbudzi³ w ca³ej Europie
zainteresowanie przesz³oci¹ i ¿yciem prowincji, a utwory Scotta wywar³y wp³yw
na warsztat twórczy innych pisarzy.
Walter Scot jest autorem m.in. powieci poetyckich: Pieñ ostatniego
minstrela, Pani jeziora oraz powieci historycznych: Waverley (czyt. owerli),
Narzeczona z Lammermooru (czyt. lamermuru), Ivanhoe (czyt. ajwanhu).
W Waverleyu losy tytu³owego bohatera, Edwarda, zosta³y przedstawione na
tle wydarzeñ zwi¹zanych z powstaniem górali szkockich w 1745 r., które
zakoñczy³o siê zniszczeniem przez wojska angielskie ustroju klanowego Szkotów
i zintegrowaniem Szkocji z Angli¹.
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WAVERLEY (Fragment)
Uczta góralska
Sala, w której przygotowano ucztê, zajmowa³a ca³e dolne piêtro pierwotnego
budynku Jana nan Chaistel1, a wielki stó³ dêbowy ci¹gn¹³ siê przez ca³¹ jej d³ugoæ.
Dania obiadowe by³y skromne, nawet proste, a towarzystwo liczne, t³umne nawet.
Na pierwszym miejscu siedzia³ sam Naczelnik z Edwardem i dwoma czy trzema
goæmi z s¹siednich klanów; starsi z jego w³asnego szczepu, trzymaj¹cy czêci
jego dóbr zastawem lub dzier¿aw¹, siedzieli nastêpn¹ kolej¹, dalej synowie ich,
bratankowie i mleczni bracia2; za nimi urzêdnicy domu Naczelnika wedle swej
godnoci, a najni¿ej czynszownicy, którzy rzeczywicie uprawiali ziemiê. Oprócz
tego d³ugiego szeregu biesiadników móg³ Edward widzieæ na trawniku, na który
otwiera³a siê para ogromnych drzwi podwójnych, wielk¹ liczbê górali jeszcze
mniejszego znaczenia, którzy przecie¿ byli uwa¿ani za goci i mieli swój udzia³
tak w ogl¹daniu oblicza gospodarza, jak i w uczcie dnia tego. W odleg³oci, krêc¹c
siê doko³a tej granicy bankietu, snu³a siê gromada kobiet, obdartych ch³opaków i
dziewcz¹t, ¿ebraków m³odych i starych, wielkich psów goñczych, terierów i
wy¿³ów, i kundli ni¿szego gatunku; wszystko to bra³o bezporedni lub poredni
udzia³ w g³ównej akcji sztuki.
Ta gocinnoæ, na pozór nieograniczona, mia³a jednak pewn¹ przewodni¹
liniê oszczêdnoci. Zadano sobie pewien trud w przyprawianiu dañ z ryby,
zwierzyny itp., podawanych w górnej czêci sto³u przed oczami angielskiego
gocia. Poni¿ej sta³y olbrzymie, niezgrabne udce baranie i wo³owe, co  gdyby
nie brak wieprzowiny nie cierpianej w górach  przypomina³oby prostackie
biesiady zalotników Penelopy. Porodku sto³u ustawiono roczne jagniê upieczone
w ca³oci. Postawiono je na nogach, z garci¹ zielonej pietruszki w zêbach, a to
prawdopodobnie dla zadowolenia ambicji kucharza, który wiêcej siê szczyci³
obfitoci¹ ni¿ elegancj¹ sto³u swego pana. Boki biednego zwierzêcia zaciekle
atakowali cz³onkowie klanu to pugina³em, to no¿em, którzy zwykli trzymaæ we
wspólnej pochwie z pugina³em; niebawem te¿ przedstawia³o ono smêtny i
okaleczony widok. W ni¿szej czêci sto³u wiktua³y wydawa³y siê jeszcze prostsze
jakoci¹, choæ wystarczaj¹co obfite. Rosó³, cebula, ser i resztki biesiady raczy³y
synów Ivora3 ucztuj¹cych na wolnym powietrzu.
Trunku dostarczono w tej samej proporcji i wedle tego samego porz¹dku.
Wybornym winem czerwonym i szampanem czêstowano hojnie najbli¿szych
s¹siadów Naczelnika; whisky, pe³na albo rozcieñczona, i mocne piwo krzepi³y
tych, którzy siedzieli bli¿ej ni¿szego koñca. Nikogo te¿ widocznie ta nierównoæ
w poczêstunku nie obra¿a³a. Ka¿dy z obecnych rozumia³, ¿e gust swój winien
stosowaæ w stosunku do zajmowanego przy stole miejsca; tote¿ dzier¿awcy i ich
przynale¿ni stale utrzymywali, ¿e wino za zimne dla ich ¿o³¹dków, i prosili niby
to dlatego raczej o trunek, który z oszczêdnoci w³anie by³ dla nich przeznaczony.
Kobziarze, a by³o ich trzech, wykrzykiwali przez ca³y czas trwania obiadu jak¹
straszliw¹ wojenn¹ melodiê, a echo sklepionego sufitu i dwiêk celtyckiej mowy
tworzy³y tak ha³aliw¹ Wie¿ê Babel4, ¿e Waverley lêka³ siê o swoje uszy. Mac-
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Ivor w istocie przeprasza³ za zamêt spowodowany tak licznym zgromadzeniem i
broni³ siê koniecznoci¹ swego stanowiska, którego pierwszym obowi¹zkiem by³a
nieograniczona gocinnoæ.
Walter Scot (Prze³o¿y³a Teresa widerska)

1
Tj. starego zamku Jana z Wie¿y, przodka powieciowego naczelnika klanu Ivorów 
Fergusa Mac-Ivora  przyjaciela Waverleya;
2
mleczni bracia  ch³opcy wykarmieni piersi¹ tej samej kobiety, lecz nie spokrewnieni
ze sob¹.
3
Tj. cz³onków klanu Ivora;
4
Wie¿a Babel  zgromadzenie mówi¹ce na ró¿ne tematy jednoczenie, na
podobieñstwo biblijnych budowniczych Wie¿y Babel, którzy w pewnym momencie
zaczêli mówiæ ró¿nymi jêzykami i nie zrealizowali rozpoczêtego dzie³a.

ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Opisz goci i posi³ki jakie spo¿ywali.
2. Co mo¿esz powiedzieæ, na podstawie przeczytanego fragmentu powieci W.Scota, o
kolorycie tradycji danej epoki?

Powieæ poetycka Giaur
George Gordon Byron (czyt. d¿ord¿ bajron) ju¿ za ¿ycia sta³ siê legend¹.
Widziano w nim artystê, który przeciwstawiaj¹c siê wiatu, wciela³ poezjê w
rzeczywistoæ i walczy³ o realizacjê swoich idea³ów. Prowokowa³ i gorszy³ opiniê
publiczn¹, któr¹ oskar¿a³ o zak³amanie i ob³udê. Uwa¿a³, ¿e europejski porz¹dek
polityczny zosta³ zbudowany na nieszczêciu wielu zniewolonych narodów.
Zaanga¿owanie poety w walkê o niepodleg³oæ Grecji i jego nag³a mieræ dodatkowo umocni³y legendê Byrona  genialnego twórcy i niez³omnego bohatera.
Dzie³a poety podziwiano w ca³ej Europie. Mo¿na mówiæ nawet o bajronicznej
modzie. Naladowano bowiem jego strój, postawê, sposób zachowania; porozumiewano siê cytatami z jego utworów, a niektórzy starali siê pisaæ  i pisali
tak jak on. W dziewiêtnastowiecznej Polsce ¿aden z obcych twórców nie by³
równie znany i ceniony.
Powody zafascynowania Byronem przypomnia³ po latach A. Mickiewicz w
wyk³adach powiêconych literaturom s³owiañskim:
Lord Byron rozpoczyna epokê nowej poezji; on pierwszy da³ ludziom odczuæ
ca³¹ powagê poezji, ujrzano, ¿e nale¿y ¿yæ tak, jak siê pisze, ¿e pragnienia, s³owa
nie wystarczaj¹; ujrzano, jak ten poeta bogaty i wychowany w kraju arystokratycznym porzuca parlament i ojczyznê, aby s³u¿yæ sprawie greckiej. Ta g³êboko
odczuta potrzeba upoetyzowania swego ¿ycia, a przez to zbli¿enia idea³u do
rzeczywistoci, stanowi ca³¹ zas³ugê poetyck¹ Byrona.[...]
Nikt lepiej nie ukaza³ udrêki tych anormalnych istot, znacz¹cych przejcie
miêdzy XVIII a XIX wiekiem, tego b³¹kania siê bez celu, tego poszukiwania
nadzwyczajnych przygód, tych wzlotów ku przysz³oci, której jeszcze nie znano.
Wszystko to wype³nia³o dusze m³odzieñców naszego pokolenia i wszystko zosta³o
przez lorda Byrona z wielk¹ wiernoci¹ oddane. Z tego punktu widzenia jest to
poeta ¿ycia rzeczywistego. Wiadomo te¿, jak wznios³y i nieomylny by³ jego pogl¹d,
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kiedy wydawa³ s¹d w sprawach politycznych, oraz jak nieustanne by³o w nim
pragnienie zg³êbienia i poznawania zagadek bytu.
Charakterystycznym i ci¹gle ¿ywym przyk³adem twórczoci Byrona jest
Giaur.
Bohaterem tego poematu epickiego jest otoczony tajemnic¹ cz³owiek
wielkiego umys³u i serca, który mci siê na nieprzyjacielu, ale czyn ten nie koi
jego rozpaczy i rodzi kolejne rozterki wewnêtrzne. Bohater ucieka wiêc w
samotnoæ aby potwierdziæ niepowtarzaln¹ wielkoæ w³asnych uczuæ oraz
wszechstronn¹ wolnoæ jednostki (¿y³bym tak jak ¿y³em). Utwór nasycony jest
akcentami antytyrañskimi i niepodleg³ociowymi. Wydarzenia rozgrywaj¹ siê w
ujarzmionej przez Turków Grecji, na tle egzotycznego dla nas krajobrazu. St¹d
tyle tu orientalnych oraz greckich s³ów i wyobra¿eñ. Tajemniczoæ i wewnêtrzne
stany bohatera podkrela nie przestrzegaj¹ca chronologii wydarzeñ kompozycja
narracji, nasyconej wstawkami lirycznymi i filozoficznymi. Wszystko to sprawia,
¿e Giaur jest typowym przyk³adem powieci poetyckiej.
GIAUR1 (Fragmenty)
[1] Kto tam grzmi konno po skalistej drodze? 
Wygiêty naprzód, na wiatr puci³ wodze,
Kopyt têtenty jak grzmoty po grzmotach
Wci¹¿ budz¹ echa drzemi¹ce po grotach.
Koñ jak kruk czarny, a na bokach piana,
Jak gdyby wie¿o z morza zszumowana.
Wieczór ju¿ upi³ fale morskiej toni,
Ale nie serce tej dzikiej pogoni.
Gronie na jutro niebo siê zachmurza,
Ale groniejsza w sercu Giaura burza.
Nie znam ciê, rodu twego nienawidzê,
Ale w twych licach takie rysy widzê,
Które w pamiêci kiedy siê raz wra¿¹,
Z czasem siê g³êbiej werzn¹, lecz nie zma¿¹.
Ty m³ody, blady, lecz namiêtne bole,
Gorza³y d³ugo na twym smag³ym czole.
Z³e oko twoje choæ mnie nie urzek³o,
Choæ jak meteor b³ysn¹wszy uciek³o,
Zgad³em, ¿e Turek takiego cz³owieka
Powinien zabiæ  lub niech sam ucieka.
Tam  tam  polecia³  ladem jego biegu
Sz³y mimowolnie oczy me wzd³u¿ brzegu,
[...]
I d³ugo w uchu huk kopyt s³ysza³em
Czarnego konia lec¹cego czwa³em
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[...]
[2] Jak siê ten zowie kajalor2 ponury? 
Twarz mnie znajoma  raz go napotka³em
W ojczynie mojej lecia³ miêdzy góry
Na dzielnym koniu, pomin¹³ mnie cwa³em;
Lecia³, jak tylko zdo³a koñ wyskoczyæ,
Oblicze jezdca ledwie mog³em zoczyæ3
Lecz widaæ by³o z twarzy i wejrzenia,
¯e go opêta³ duch z³ego sumienia.
Nie chcia³bym nigdzie zdybaæ takiej twarzy,
Bo z³¹ jest wró¿b¹ spotkanie zbrodniarzy.
I teraz strasznie wygl¹da ten cz³owiek,
Jak gdyby mieræ mu patrzy³a spod powiek.
Szeæ lat minê³o jak przyby³ w te strony.
Wszed³ do klasztoru [...]
Spod mnichowskiego czarnego kaptura
wieci jak z grobu renica ponura,
Czasem z ukosa b³yskawicê cinie
I ca³¹ burz¹ dawnych lat zab³ynie.
George Gordon Byron (Prze³o¿y³ Adam Mickiewicz)

Giaur  w kulturze muzu³mañskiej cz³owiek niewierny;
kajalor  mnich grecki;
3
zoczyæ  dostrzec, zobaczyæ.
1
2

ÆWICZENIA I POLECENIA
1.Wska¿ dwa wa¿ne wydarzenia z ¿ycia bohatera, które rozdzielaj¹ dwa powy¿sze
fragmenty powieci Giaur.
2. Wymieñ z pierwszego fragmentu tekstu wszystkie elementy krajobrazu, na tle którego
ukazany zosta³ bohater.
3. Jak¹ funkcjê pe³ni przedstawiona w pierwszym fragmencie przyroda?
4. Podaj sposób, w jaki autor opisuje oblicze Giaura.
5. Zinterpretuj w kontekcie powieci s³owa narratora Nie znam ciê, rodu twego nienawidzê.
6. Zinterpretuj w kontekcie powieci s³owa narratora Zgad³em, ¿e Turek takiego cz³owieka /
Powinien zabiæ  lub niech sam ucieka.

Pisarze francuscy
Sporód twórców literatury francuskiej bliski naszym romantykom by³ Jean
Jacques Rousseau (czyt. ¿ã ¿ak ruso), osiemnastowieczny autor sentymentalnej
powieci Julia, czyli Nowa Heloiza (1776), napisanej w formie listów dwojga
kochanków: Julii i Saint-Preux (czyt. sê pre). Na symbolizuj¹cy wielkie uczucie
mi³oci ¿ywot Heloizy (zarówno historycznej, jak i literackiej) powo³uje siê
Gustaw z czêci IV Dziadów.
Wydana w 1760 r. w Amsterdamie i wznowiona w Pary¿u w 1761 r. powieæ
pt. Julia, czyli Nowa Heloiza, listy dwojga kochanków, mieszkañców ma³ego
miasteczka u stóp Alp by³a w XVIII w. dzie³em szokuj¹cym, niezwyk³ym. W
XVIII w. mia³a 70 wydañ, prze³o¿ono j¹ na wiele jêzyków.
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Utwór Rousseau jest powieci¹ epistolarn¹ w szeciu ksiêgach. Autor opisuje
dzieje fikcyjnej choæ niezwykle prawdziwej mi³oci. Stwarza czu³¹ parê
zakochanych: Juliê, pannê z zamo¿nego domu i jej nauczyciela Saint-Preux,
nierównego ukochanej pochodzeniem i maj¹tkiem. Julia i Saint-Preux pozostali
sobie wierni, kochali siê do koñca swych dni, mimo ¿e roz³¹czyli siê w imiê
powinnoci i cnoty.
Nowa moralnoæ g³oszona przez J.J. Rousseau polega na obronie praw serca,
na przekonaniu, ¿e dobre i czyste jest wszystko, co zrodzi³o siê z uczciwego
zamiaru, ze szlachetnej intencji.
TEKSTY
Nowa Heloiza
List XII. Do Julii
A wiêc nie próbujmy szukaæ w ksi¹¿kach zasad i regu³, które znajdujemy z
najwiêksz¹ pewnoci¹ we w³asnym wnêtrzu. [ ... ] Ach, Julio, serce nam mówi o
wiele wiêcej, a naladowany jêzyk ksi¹¿ek jest dla nas, miotanych namiêtnoci¹
nader oziêb³y! Zreszt¹ podobne nauki os³abiaj¹ duszê, czyni¹ j¹ gnun¹ i niezdoln¹
do dzia³ania. Przeciwnie, prawdziwa mi³oæ to ogieñ, który wszystko trawi i
roz¿arzaj¹c inne uczucie wlewa w nie nowe si³y. Dlatego powiedziano, ¿e mi³oæ
tworzy bohaterów.
Jan Jakub Rousseau (Prze³o¿y³a E. Rzadkowska)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Jak s¹dzisz, czy mi³oæ jest szczêciem czy cierpieniem? W wypowiedzi nawi¹¿ swoj¹
myl do przedstawionego listu.
2. O jakich zasadach przypomina Julii jej ukochany?

Przedmowa do Cromwella
[O DRAMACIE]
Drama jest poezj¹ wszechstronn¹. Oda i epopeja zawieraj¹ dramat jedynie w
zal¹¿ku. On je zawiera obie ju¿ rozwiniête, on je obie streszcza i obejmuje.[...].
Nasza epoka, z gruntu dramatyczna, jest przez to samo wybitnie liryczna.[...]
Dramat zosta³ stworzony z chwil¹, gdy chrzecijañstwo oznajmi³o cz³owiekowi: Jeste dwoisty, sk³adasz siê z dwóch bytów, jeden jest podleg³y zag³adzie,
drugi niemiertelny, jeden cielesny, drugi duchowy.[...]
Poezja zrodzona z chrzecijañstwa, poezja naszego czasu jest przeto dramatem.
Cech¹ dramatu jest to, co rzeczywiste. To, co rzeczywiste, jest wynikiem bardzo
naturanej kombinacji dwóch wzorców, wznios³oci i groteski, które krzy¿uj¹ siê
w ¿yciu i w tworzeniu. Albowiem prawdziwa poezja, pe³na poezja polega na
harmonii przeciwieñstw. [ ]
Kiedy pedanci [tj. zwolennicy zasad poetyki klasycznej], wyparci na drug¹
liniê okopów, ponawiaj¹ zakaz ³¹czenia groteski ze wznios³oci¹, stapiania komedii
z tragedi¹, warto im przypomnieæ, ¿e w poezji ludów chrzecijañskich pierwszy z
tych wzorców uosabia bestiê ludzk¹, drugi duszê. [...] Od wznios³oci do
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miesznoci jest tylko jeden krok mówi³ Napoleon, kiedy zdawa³ sobie sprawê,
¿e jest cz³owiekiem. I ten b³ysk p³omiennej duszy, która siê na chwilê roztwiera,
owietla jednoczenie sztukê i historiê; ten okrzyk niepokoju streszcza dramat i
¿ycie.[...]
Tak wiêc groteska jest jednym z g³ównych elementów piêkna w dramacie. Jest
w nim nie tylko cz¹stk¹ sk³adow¹, jest w nim czêstokroæ koniecznoci¹.[...] Dziêki
niej nie masz wra¿eñ jednostajnych. Wnosi do tragedii b¹d miech, b¹d przera¿enie.
Ona sprawia, ¿e Romeo spotyka aptekarza, Makbet trzy czarownice, Hamlet
grabarzy. [...] Oto czego potrafi³ dokonaæ jak nikt inny, w sposób sobie w³aciwy,
którego nie sposób i nie potrzeba naladowaæ, Szekspir, ten bóg teatru. [...]
Gdyby nas zapytano o zdanie, jaki powinien byæ styl dramatu, ¿yczylibymy
sobie, aby wiersz by³ swobodny, bezporedni, rzetelny, zdolny mia³o wszystko
wypowiedzieæ bez pruderii, wszystko wyraziæ bez przesady; przechodz¹cy z
³atwoci¹ od komedii do tragedii, od wznios³oci do groteski, na przemian
rzeczowy I poetycki, zarazem kunsztowny i natchniony, g³êboki i zaskakuj¹cy,
hojny i prawdziwy.
Victor Hugo (Prze³o¿y³ J. Parvi)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. Jakie s¹ pogl¹dy Victora Hugo na dramat jako gatunek uniwersalny?
2. Co s¹dzi autor o istocie synkretyzmu (zmieszania) gatunkowego i estetycznego,
obserwowanego w dramatach Shakespearea?
3. Co wyra¿a projekt dramatu wspó³czesnego?

François Rene de Chateaubriand (czyt. szatobria, 17681848) mia³ burzliwe
¿ycie: tu³acze dzieciñstwo w Bretanii, podró¿ do Ameryki, potem doæ nêdzn¹
egzystencjê w Londynie podczas rewolucji francuskiej; sukcesy literackie i
opozycja polityczna we Francji za Pierwszego Cesarstwa, kariera dyplomatyczna
w okresie Restauracji, gdy mianowany zosta³ ambasadorem i ministrem
pe³nomocnym, wynios³e odosobnienie po rewolucji 1830 r., która obali³a
prawowit¹ dynastiê. Nieposkromiona pycha, nieujarzmiona wyobrania, melancholia po³¹czona z wyczulonym zmys³em piêkna  oto g³ówne rysy jego
osobowoci. Najwa¿niejsze utwory: Geniusz chrzecijañstwa (1802), Atala (1801),
Rene (1802), Mêczennicy (1809), Podró¿ z Pary¿a do Jerozolimy (1811),
Pamiêtniki zza grobu (18481850).
Victor Hugo (czyt. wiktor ugo; 18021885)  najwybitniejszy poeta
romantyzmu francuskiego. Ody i ballady oraz Poematy wschodnie zapewni³y mu
rozg³os jako lirykowi. Przedmowa do dramatu Cromwell by³a polemik¹ z teori¹
dramatu pseudoklasycznego. Z trzech jednoci obowi¹zuj¹cych w pseudoklasycyzmie, Hugo zachowywa³ tylko jednoæ akcji, za zbêdne natomiast uzna³
jednoæ miejsca i czasu. W jego dramatach (Hernani, Ruy Blas i inne) mieszaj¹
siê sceny i nastroje pogodne z ponurymi.
Hugo by³ obroñc¹ swobód demokratycznych; potêpienie despotyzmu wyrazi³
w wielu wierszach politycznych.
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Pisarze rosyjscy
Wzajemne zwi¹zki ³¹cz¹ce romantyzm polski z rosyjskim widoczne s¹
zw³aszcza miêdzy Mickiewiczem i Aleksandrem Puszkinem (17991837),
autorem poematu Eugeniusz Oniegin, dramatu Borys Godunow (1825) oraz
liryków. Mickiewicz scharakteryzowa³ go nastêpuj¹co:
Puszkin prawie mego wieku (dwoma miesi¹cami m³odszy), w rozmowie
bardzo dowcipny,i porywaj¹cy; czyta³ wiele i dobrze zna literaturê nowo¿ytn¹, o
poezji ma czyste i wznios³e pojêcie. Napisa³ teraz tragediê Borys Godunow; znam
jej scen kilka, w rodzaju historycznym, dobrze pomylane i szczegó³y piêkne.
(List do A.E.Odyñca z marca 1827 r.)
Z Puszkina Mickiewicz prze³o¿y³ m.in. Przypomnienie. Puszkin z kolei przet³umaczy³ Trzech Budrysów i Czaty; próbowa³ tak¿e przek³adaæ Konrada
Wallenroda.
We wspomnieniu pomiertnym, podpisanym Przyjaciel Puszkina,
Mickiewicz m.in. napisa³:
Puszkin uprawiaj¹cy opozycjê jak wszyscy jego przyjaciele, puci³ w wiat
w ostatnich latach panowania Aleksandra kilka epigramatów przeciw jego osobie
i jego rz¹dom; u³o¿y³ nawet Odê do sztyletu [w oryg. Kind¿a³.].[...] Lekce sobie
wa¿y³ autorów, którzy nie maj¹ ¿adnego celu, ¿adnego d¹¿enia. Nie by³ mu mi³y
sceptycyzm filozoficzny i ch³ód artystyczny Goethego.[...] Kula, która ugodzi³a
Puszkina, zada³a cios straszliwy Rosji intelektualnej. [...] Umar³ maj¹c trzydzieci
osiem lat.(Puszkin i ruch literacki w Rosji, 1837).
Puszkin owia³ ca³y poemat smutkiem.
Osnowa Oniegina jest niezmiernie prosta; s¹ to dzieje dwóch m³odych ludzi,
zakochanych w dwóch pannach. [...] Puszkin w scenach ¿ycia domowego, w
obrazach ziemi rosyjskiej w potocznych wydarzeniach umia³ znaleæ
nieskoñczenie wiele motywów, to komediowych, to tragicznych, to znów
romansowych. Styl jego ma niezwyk³¹ doskona³oæ przepiêkny tok, coraz to
zmieniaj¹cy swój kszta³t i barwê, tak ¿e czytelnik ani siê spostrzega, jak z tonu
ody spadamy do epigramatu, potem siê podnosimy, napotykamy sceny
opowiedziane z powag¹ niemal epick¹.
Puszkin owia³ ca³y poemat smutkiem, jeszcze g³êbszym ni¿ smutek panuj¹cy
w utworach Byrona. Jest tu rozczarowanie do wszystkiego, co tylko na wiecie
wielkie i piêkne.
A. Mickiewicz, Wyk³ad w College de France z 7 czerwca 1842 r.
TEKSTY
EUGENIUSZ ONIEGIN
II
Pozwólcie, czytelnicy mili,
¯e bez przedmowy, w tej¿e chwili,
Bohater mój przed wami stanie;
Oniegin, mój znajomy bliski,
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Na brzegach Newy ujrza³ wiat,
Gdzie mo¿e wycie od ko³yski
Roli bryluj¹c w kwiecie lat,
Gdziem ja na spacer chêtnie chodzi³,
Lecz mnie  pó³nocny klimat szkodzi³.
III
W poczesnej s³u¿bie, okazale,
Ojciec panicza brn¹³ w procenta,
Co roku dawa³ po trzy bale,
A¿ puci³ wszystko co do centa.
Lecz syna losy oszczêdzi³y:
W cieniu Madame siê zrazu chowa³,
A potem j¹ Monsieur zluzowa³.
Malec by³ wisus, ale mi³y.
Wpó³ go zabawia³, wpó³ naucza³
Biedny jak mysz Monsieur l Abbé:
Mora³em nudnym nie dokucza³,
Swawoli nie bra³ mu za z³e,
£agodnie karci³, no i w zgodzie
Po Letnim chodzi³ z nim Ogrodzie.
IV
A kiedy ju¿ podrasta³ uczeñ
I przysz³a lat burzliwych pora,
Nadziei s³odkich i zasmuceñ,
Monsieur wygnano precz ze dwora.
Wtedy Oniegin, wyzwolony,
Ubrany, ostrzy¿ony modnie,
Jak dandy nosz¹c siê swobodnie,
Nareszcie wkroczy³ na salony.
Francuskim biegle w s³owie w³ada³,
Licik napisaæ mia³o móg³,
Uk³on niewymuszony sk³ada³,
W mazurku nie popl¹ta³ nóg.
Có¿ jeszcze? Panie oceni³y,
¯e m¹dry jest i bardzo mi³y.
Aleksander Puszkin (Prze³o¿y³ A. Wa¿yk)
ÆWICZENIA I POLECENIA
1. O kim opowiada narrator w wierszu? Kim jest podmiot liryczny?
2. Czy na podstawie wiersza mo¿emy u³o¿yæ biografiê Oniegina?
Romantyzm w Rosji przypad³ na wyj¹tkowo trudny okres dziejów kraju.
Mimo ¿e w porównaniu z czasami Aleksandra I z formalnego punktu widzenia w
spo³ecznej i politycznej strukturze pañstwa nie nast¹pi³y ¿adne istotne zmiany,
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