
Klasa I MA – 24 kwietnia 

Temat: Manifest romantyzmu – A. Mickiewicz „Romantyczność”. 

Zapoznaj się z wierszem Adama Mickiewicza: 

 

„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!" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utwór, który przeczytałeś jest balladą. Przepisz poniższą definicję do zeszytu: 
 
Ballada to gatunek łączący cechy epiki i liryki oraz dramatu. Obejmuje utwory, w których świat realny 
współistnieje z fantastycznym, zainspirowanym przez ludowe podania i legendy. Ich tematem są wydarzenia 
zagadkowe i tajemnicze , często panuje w nich nastrój grozy i niesamowitości. Ballady przedstawiają ważne 
prawdy życiowe i nauki moralne. 
 

Romantyczność jest utworem składającym się z dwóch części. W pierwszej pokazane zostały 
losy Karusi, dziewczyny, która straciła swego ukochanego i która twierdzi, że – mimo upływu dwóch 
lat od jego śmierci – widzi swego Jasieńka i w środku dnia na ulicy z nim rozmawia. Ta obyczajowa 
scenka stanowi pretekst do pokazania odmiennych postaw bohaterów wobec tego, co się dzieje i 
poszukiwania odpowiedzi na pytania o drogi dochodzenia do prawdy. Część druga ma zatem charakter 
refleksyjno-polemiczny i odzwierciedla konflikt dotyczący interpretacji rzeczywistości, jaki zaistniał 
pomiędzy romantykami a klasykami. Dzień, miasteczko i zbiegowisko ludzi. Zainteresowanie budzi 
dziewczyna, która twierdzi, że rozmawia z duchem – zmarłym przed kilku laty Jasieńkiem. Dla Karusi 
jest środek nocy, wydaje się jej, że jest sama z Jasieńkiem w domu, że może usłyszeć go macocha. Mówi 
do niego o tym, jak się boi i jak trudno jej żyć teraz samej. Słyszy nawet pianie kura i widzi w okienku 
błysk zorzy. Zebrani ludzie widzą dziewczynę, która straciła zupełnie kontakt z otaczającym ją światem, 
która mówi do kogoś, kogo nie widać i nie reaguje zupełnie na zadawane jej pytania (dwukrotne aż 
powtórzenie słów „Ona nie słucha” podkreśla jej zamknięcie na świat realny). Tragedia bohaterki jest 
przejmująca. Prosta dziewczyna z ludu okazuje się osobą nieprzeciętnie wrażliwą, a przez to niezwykle 
samotną. Silne przeżycia sprawiły, że nie jest w stanie funkcjonować w normalnym świecie, świat ten 
jest dla niej groźny, wrogi, nikt z jej otoczenia nie potrafi jej zrozumieć. Wypowiedzi Karusi oddają 
stan, w jakim dziewczyna się znajduje: gwałtowność słów, emocjonalność wypowiedzi, zdania pytające 
i wykrzyknikowe, rozbita składnia wyrażają jej przeżycia i podkreślają chaotyczność jej myśli. 
Zgromadzony lud, który obserwuje zachowanie dziewczyny, wprawdzie kochanka Karusi nie widzi, ale 
głęboko wierzy, iż może ona zobaczyć ducha osoby zamarłe. Z opinią tłumu zgadza się narrator 
Romantyczności. 

Od razu jednak jego pogląd skontrastowany jest z wypowiedzą starca, który krzyczy do ludu: 
 
Ufajcie memu oku i szkiełku, 
Nic tu nie widzę dokoła. 
 
Starzec, którego postać utożsamiano z Janem Śniadeckim, astronomem i matematykiem, autorem 
potępiającej romantyzm rozprawy O pismach klasycznych i romantycznych, jest racjonalistą, uważa, że 
tylko rozum orzeka o prawdzie i wobec tego rzeczywistość powinniśmy poznawać w sposób naukowy. 
On jako jedyny ze zgromadzonych nie wierzy w to, co mówi Karusia i traktuje ją oraz tych, którzy 
uważają, że mówi prawdę, w sposób pogardliwy. Poglądom starca zaprzecza narrator-poeta – nie prosty 
człowiek z ludu, ale również osoba wykształcona, intelektualista. Wyraża on przekonanie, że do prawdy 
dochodzi się drogą intuicji, a narzędziem poznania jest ludzka dusza. 

Zapisz na środku w zeszycie najważniejszy cytat z wiersza: 

 
 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie 
Niż mędrca szkiełko i oko. 

 

 
 



 
W balladzie są zaprezentowane dwa przeciwstawne stanowiska – Starca i Poety. Zastanów się czym się one 
różnią? Która z nich jest Ci bliższa? 


