
    

ROMANTYZM 



Nazwa epoki wywodzi się z języka niemieckiego oraz 

języka francuskiego, w których oznacza powieść lub 

opowiadanie. Pojęcie romantyzmu zawdzięcza się 

braciom Augustowi i Friedrichowi Schlegelom,            

a rozpowszechnienie słowa w Europie ich znajomej 

oraz pracodawczyni- Madame De Staël. 

POCHODZENIE NAZWY 



• Siłą napędową romantyzmu była tęsknota za rajskim światem, 

poszukiwanym poza nudną codziennością, poczucie beznadziei,    

a nawet spalenia się  w poszukiwaniu ideału głównie idealnej 

miłości. 

 

W centrum romantycznego światopoglądu stał geniusz                 . 

W artyście zaczęto dostrzegać twórcę niepodobnego do zwykłych 

ludzi, nieomal bliskiego istocie boskiej. 

 

Wzorem takiego artysty stał się dla romantyków Ludwig van 

Beethoven. Odwrócił on dotychczasowy porządek, gdyż 

komponował nie na zlecenie, ale kierując się tylko natchnieniem. 

Był nieszczęśliwy i bezkompromisowy.  
 
 

IDEE 



• - przedkładanie uczucia, intuicji i wiary nad rozum, sprzeciw wobec oświeceniowego 

racjonalizmu, 

- protesty wobec klasycyzmu i harmonii, 

indywidualizm, 

- bunt przeciw kanonom i konwencjom, 

- tajemniczość, fantastyka, pochwała wyobraźni jako mocy twórczej człowieka, 

- fascynacja żywiołowością natury, 

- protest przeciwko dyktaturze i autorytaryzmowi oraz feudalnemu porządkowi 

społecznemu, a także nastającemu kapitalizmowi 

- umiłowanie wolności (walka narodowowyzwoleńcza) 

- czerpanie z folkloru 

- fascynacja kulturą średniowieczną 

ŚWIATOPOGLĄD 



historyzm – fascynacja dawnymi epokami, przede wszystkim średniowieczem, zainteresowanie gotycyzmem. 
„mroki średniowiecza” stanowiły reakcję na oświeceniowy racjonalizm i porządek, 

orientalizm – fascynacja kulturą, tradycją, religią i krajobrazami bliskiego i dalekiego wschodu, 

ludowość – fascynacja kulturą ludową i chłopską (częste są literackie nawiązania do ludowych legend, 
podań, starodawnych mitów i baśni),  

folkizm- przekonanie o naturalności i prawdziwości kultury ludowej, 

mistycyzm- poszukiwanie przeżyć duchowych i pozaracjonalnych, reprezentowany przez takich twórców jak 
William Blake czy Juliusz Słowacki, 

mesjanizm - w Polsce reprezentowany przez tzw. Koło Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego, 

winkelriedyzm -stworzony przez Juliusza Słowackiego jako odpowiedź na mickiewiczowski mesjanizm, 

bajronizm -termin powzięty od nazwiska angielskiego poety George’a Gordona Byrona, 

werteryzm -termin powzięty od imienia głównego bohatera powieści epistolarnej Johanna Wolfganga 
Goethego „Cierpienia młodego Wertera), 

prometeizm, 

wallenrodyzm, 

frenezja romantyczna -skłonność do przesycania świata przedstawionego motywami zbrodni, szaleństwa, 
okropności, nieokiełznanych namiętności. 

KIERUNKI ARTYSTYCZNE 



W literaturze i malarstwie zazwyczaj wyodrębnia się następujące fazy romantyzmu: 

 

- wczesny romantyzm (około 1789–1806), 

- pełny romantyzm (około 1806–1814), 

- późny romantyzm (około 1814–1847). 

FAZY ROMANTYZMU W LITERATURZE                 

I MALARSTWIE 



W muzyce początek romantyzmu przypada na trzy daty: 1801 – „sonata fortepianowa 

XIV” Beethovena, 1821 – opera „Wolny strzelec” Webera lub 1830 – „Symfonia 

fantastyczna” Berlioza.  

Muzyka nazywana romantyczną komponowana była jednak jeszcze w XX wieku, czego 

przykładem była twórczość Rachmaninowa, a do dzisiaj – muzyka filmowa. 

ROMANTYZM W MUZYCE 



Romantyzm w historii literatury polskiej przypadał na lata 1822–1863.  
Rozpoczął się wraz z wydaniem tomu poetyckiego  „ Ballady i romanse” (1822) Adama Mickiewicza.  

 

ROMANTYZM W POLSCE 



W zbiorze znajduje się 14 utworów, kolejno: 

- Pierwiosnek 

- Romantyczność 

- Świteź 

- Świtezianka 

- Rybka 

- Powrót taty 

- Kurhanek Maryli 

- Do przyjaciół 

- To lubię 

- Rękawiczka 

- Pani Twardowska 

- Tukaj albo próby przyjaźni 

- Lilije 

- Dudarz 

„ BALLADY I ROMANSE” 



Adam Mickiewicz  Juliusz Słowacki  Cyprian Kamil Norwid  

                                

 

 

 

 

Zygmunt Krasiński                    Józef Ignacy Kraszewski 

 

CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE ROMANTYZMU  

W POLSCE 



Malarstwo okresu romantyzmu jest niejednolite. 

Za prekursorów romantyzmu uważa się: Johanna Heinricha Füssli , 

Francisco Goyę . 

Za artystę, który najlepiej wyraża romantyczne idee uważany jest 

niemiecki pejzażysta Caspar David Friedrich, dla którego 

charakterystyczne są nokturny, przedstawienia ruin, cmentarzy, 

roztrzaskanych statków, świtów i zmierzchów. 

Najwybitniejszym polskim malarzem romantycznym niewątpliwie był 

Piotr Michałowski, który oprócz znakomitych portretów, tworzył 

sceny batalistyczne oraz wizerunki koni. 

ROMANTYZM W MALARSTWIE 



        „ WĘDROWIEC NAD MORZEM MGŁY” 

CASPAR DAVID FRIEDRICH - OBRAZY 



         „ PORANEK W KARKONOSZACH” 

FRIDRICH- OBRAZY C.D. 



           „ CIUCIUBABKA”                           „ RODZINA KAROLA IV” 

 

FRANCISKO GOYA- OBRAZY 



     „ PARASOLKA”                        „ SPRZEDAWCA FAJANSÓW” 

 

GOYA- OBRAZY C.D. 



„ SZARŻA W WĄWOZIE SOMOSIERRA” „ KOŃSKI TARG” 

PIOTR MICHAŁOWSKI - OBRAZY 



      „ MICKIEWICZ NA JUDAHU SKALE” 

 
 Portret olejny Adama Mickiewicza namalowany przez Walentego 

Wańkowicza w latach 1827–1828; od 1925 obraz znajduje się w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Inspiracją do powstania obrazu były „Sonety krymskie”, a ściślej sonet XVIII 

„Ajudah”, zaczynający się słowami: 

 

„ Lubię poglądać wsparty na Judahu skale, 

Jak spienione bałwany to w czarne szeregi 

Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi 

W milijonowych tęczach kołują wspaniale”. 

 

Charakterystyczny dla tego obrazu jest sztafaż romantyczny. Adam 

Mickiewicz pokazany został w byronicznej pozie, wsparty na skale na 

szczycie góry Ajudah, na wybrzeżu Półwyspu Krymskiego, okryty burką 

krymskich górali. 

 

WALENTY WAŃKOWICZ I JEGO SŁYNNY OBRAZ 



Architektura romantyzmu wyrosła z fascynacji gotykiem i naturą. Co ważne, 

romantyzm nie jest osobnym stylem w sztuce, ale pojawia się w różnych epokach 

niosąc ze sobą zainteresowanie tym, co dysharmonijne, nietypowe i 

oddziaływające na wyobraźnię. Jeżeli chodzi zaś o architekturę romantyzmu jako 

konkretnej epoki historycznej, należy pamiętać, że miała ona charakter budowli 

przede wszystkim prywatnych, rzadziej natomiast sięgano po rozwiązania 

romantyczne w projektowaniu przestrzeni publicznej. Z pewnością najważniejszymi 

formami architektonicznymi były zamki, kościoły i ogrody, niejednokrotnie 

tworzące rozbudowane kompleksy parków. 

Ogród angielski to przeciwieństwo klasycystycznego ogrodu francuskiego. 

Projektowano go zatem precyzyjnie zacierając ślady ludzkiej ingerencji. Ogród 

taki miał do złudzenia przypominać dziką, nieokiełznaną naturę, miał być niejako 

dziełem samego Boga. Unikano zatem geometrycznych kształtów i prosto 

wytyczonych ścieżek. Jego teren miały wypełniać dzikie chaszcze, krzewy i 

żywopłoty. Ogród angielski stanowił typ tajemniczego labiryntu z niejasno 

wytyczonym centrum. 

ARCHITEKTURA W ROMANTYZMIE 



  ZAMEK W KÓRNIKU         BAZYLIKA ŚW.KLOTYLDY W PARYŻU 

 

PRZYKŁADY BUDOWLI 



Romantyzm w muzyce zaczął się rodzić już w twórczości Beethovena. Po rewolucji 

francuskiej w całej Europie zaczęły zachodzić zmiany o przełomowym znaczeniu. 

Najwyższym celem romantycznych kompozytorów było oddawanie uczuć za 

pomocą środków muzycznych. 

 

Naczelne hasła romantyzmu w muzyce: 

 

„Sztuka dla sztuki” co znaczyło, że muzyka przestała być pisana i komponowana 

na życzenie, ale wtedy, kiedy muzyk miał natchnienie i chciał przekazać własną 

wypowiedź, wyraz jego idei. Miał powrócić do natury, do dawnych wierzeń 

ludowych i korzeni kultury jego narodu. 

 

„Sztuka totalna” co znaczyło, że muzyka przemawiała do odbiorcy różnymi 

środkami wyrazu jednocześnie (np. barwą, słowem, dźwiękiem), by w jak 

najbogatszy i najszerszy sposób wyrazić uczucia człowieka; 

MUZYKA ROMANTYCZNA 



- programowość w muzyce (utwór ma treść pozamuzyczną), 

- uczuciowość, 

- subiektywizm, indywidualizm twórców, 

- synteza sztuk- silne związki z literaturą oraz z malarstwem. Powstają liczne 

pieśni solowe z towarzyszeniem fortepianu, opery i utwory programowe; 

- elementy narodowe i ludowe (związek muzyki z folklorem swojego 

narodu, sięganie do motywów muzyki ludowej), 

- tematyka fantastyczna i baśniowa, 

- rozwój wirtuozostwa, 

- rozwój instrumentacji, 

- rozszerzenie harmoniki, 

- rozwój muzykowania domowego, 

- powstawanie muzycznych szkół narodowych 

- rozluźnienie dotychczasowych form muzycznych. 

CECHY ROMANTYZMU W MUZYCE 



FRANZ SCHUBERT    ROBERT SCHUMANN   FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY   NICCOLÒ PAGANINI       FRYDERYK CHOPIN 
 

 
 
 
 
 

GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE ROMANTYZMU W MUZYCE 



 

 

 

 

 

 

STANISŁAW MONIUSZKO    HENRYK WIENIAWSKI  JOHANNES BRAHMS  RICHARD WAGNER   FERENC LISZT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARL MARIA VON WEBER   HECTOR BERLIOZ      ANTONÍN DVOŘÁK   GUSTAV MAHLER  ANTON BRUCKNER 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE ROMANTYZMU W MUZYCE C.D. 

 



- powstaniec             

 -  buntownik 

 -  patriota spiskowiec 

 -  szaleniec 

 -  pielgrzym 

-   poeta wieszcz 

 -  nieszczęśliwy 

kochanek 

 -  człowiek z ludu 

 

WZORCE OSOBOWE ROMANTYZMU 

WAŻNE MOTYWY 

- bunt, walka, powstanie 

- ojczyzna, naród 

- wybitna jednostka 

- wolność, rewolucja 

- miłość, cierpienie 

- natura 

- Orient 

- ludowość 

- podróż, pielgrzym 

-poezja 

- poeta wieszcz 

-  historia 



„ Miej serce i patrzaj w serce”. 

 

„ Czucie i wiara silniej mówią do mnie, niż mędrca szkiełko i oko”. 

 

„ Młodości ,ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe poziomy przenikaj z końca do końca”. 

 

„ Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”. 

 

                                                                                                                        Adam Mickiewicz 

 

„ Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 

 

„ Lecz zaklinam- niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

   A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. 

 

                                                                                                                       Juliusz Słowacki 

WAŻNE CYTATY 



https://eszkola.pl/jezyk-polski/romantyzm 

https://wikipedia.org 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_romantyczna 

https://www.epokiliterackie.pl 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁA: 


