
ti a), pomiędzy cĘstuscm a Ecclesią i jeżel i związek monogamicz-
ny daje hamonię duchową i cielesną jest niebem na ziemi.

Patrz takżc: ',Teońa literan]ry i elementy wiedzy o kultuŹe,,, temat :
,'omów zwią.zek między światopo8lądem epoki a wybranymi przez
romajltyków gafu nkami litefackimi''.

2. POKOLENIE ,,BIJRZY I NAPORU' (,,STURM UND DRANG')

Na II połowę xvlll w. prz}pada afuosfeIa fementu i[telektualnęgo
i twórczcgo w śIodowisku rnłodych twórców niemieckich. w kołacb in-
teligenckich lodzi się si]ne pŹekonanie o konieczlości re|om i zmjan
w dziedzinie sztuki.

Na lata ok' 1760-1785 prą,pada twórczość pokolenia ,Furzy inapo-
ru,', któIego tcorctykami byli: J. Hamann i J' G. Herdel. Ruch ten przyjął
nazwę od t}tufu dramatu F' Klingera,,stum uod Drang,'. wśIód piŚalzy
znaleźLi się: F. Schiller, J. W. Goethe, F. K]inger' Do u|ormowania siQ
nowego programu litelackiego pIzyczyniły się z\"/łaszcza poglądy
J. G. lłefde.a:

- historyzm - zalecał on sięganie do historii jako koŹeni kul|uly

- ludowość - litelatula ludowa tmklowana była jako źródło wiedzy
o pra.lziejach nalodu, które zachowały się w niej dzięki odizolowa-
niu kultury ludowej od elitamej,

- kładł nacisk na twozenie ]itemfury narcdowej, o odrębnym cha.

- na\'oływał do obszemych sfudiów filologicznych, fwłasfcza dla
tłumaczy, poniewaź dobry tłumacz zDa ńe ty1ko język danego na-
rodu, ale też jego kulfirrQ i historię-

Zaloż€nia proglamo\Ye teoretyków poko|€nia ,,Burzy i naporu'':
- zanęgowali założ.enia klasycyzmu i ńcjonalizmu
- podstawowymi zxódłami poznania i 1wórczości literackiej są ucfir-
cie i intuicja (nawiązanie do poglądów J. J. Rousseau)'

- posrulowali orygiDalność sztuki, mającej odwoływać się do iTódeł
narcdowvch i ludowvch-
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- głosi1i wyższość geniuszu i swobodnej wyobazni twóIcy nad rcgu-
łami i autoMetami,

- w powieściach pojawiły się tenderlcje psychologiczne i emocjona-
listyczne' powstał nowy |yp bohatera lirerackiego I j ednostka plo|e.

srująca pŹeciw determinanlom społecmym i momlnym,
. w lĘce wplowadzono motywy ludowe, sięgnięlo do języka po.

locznego,
- najwybilnicjszymi twórcami pokolenia byli: J. W Goethę (1749-

l832) i F' Schillel (1759.1805), którzy związanibyli z nim tylko na
początku swojoj twólczościi

. J.W Goelher

.autolbalLadi poefji(najbardziej znaneto|,,Królolch'' i,,Śpiewak'');
kuhowa slała sięjcgo powieść ,,cierpierlia młodego weltela'(1774),
k1órej bohatcr (młodzicnicc przeżywający liczncloŹorki, nieszczę-
śliwą miłość, ci9rpiący na ból istnienia) stał się nowym $uoręm
]itęrackim (patlz|,,Ham]ętyzn, węńeryzm, bajlonizm''''');

. F' schil]ęri
- I u-órca ńowoczesnego dranah|, | yruziciel ideąlów wo|ności i spra-

\,ri e!]]i,ości ofaz ro1fi anłczne4o buktu'i ednostkl (s' Makowski)'
. Co ł kochasz' t! czynisz - to tylko sąptąwa (,,ccniusz'') -podkę-

ślał wańośó i prawo jcdno$tkowego geniuszu,
- byl lwórcą s}yn'ne8o ..Hymnu do radości.. ( | '85 ) napisancgo do

muzyki L. van Beethovena'
. znany jesljako twórcy dramatu ,.zbójcy'' (178I), którego bohate.
rem uczynił Katola Moora - ,,szlachctnego zbójcę', walcfącego
z |eudaln}m świalcm'

Podsumowanie

Twórczość i poglądy pokolenia ,,Burzy i napolu'' przyczyniły się do po.

wstania nowcj koncepcji literafury zwanej prcromantyczną odtychmło.
dych pisarzy przejmą romantycy fafascynowanie ludowością historią
sięgną lakżę do nowęj formuły bohatem litemckiego.
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3. DLACZEGo RoMANTYCY UZNALI szEKsPIRĄ zA
SWOJEGO DUCHOWEGO PATRONA?

- PŹygoto\łując się do oplacowania tematu' zajrzyj do lomu.,Ręnesans-
oś\'r'iecenie'., w któtym omówiona zoslała twórczośó szekspira. Pźc-
czyta] |akż'e rozdziaŁ: ''(Hamlet) jako dlamat prercmantycmy,'.

. w Litemflrrze loman1ycmej pojawia sięzjawisko fwanęszekspiryzmem.
obejmuje ono tendencje (zwłasfcza w dmmacie) nawiązujące do twóI-
cfości dramaturga ze s|m||ordu. Na czym polegał |cnomen szekspi-
ra? co zjcgo lwórczości p|zejęli roma]1lycy?

] ) Budowa dramafu odgucenie zasady tEech jedności, swoboda kom-
pozycyJna' synkrętyzm ga|unkowy, nacisk położony nie na akcję' ale
na życie wewnętżne bohatem'

2) Swobodne opmcowanie rragizmu w połączeniu z komizmęm i grotcską
np' sccna egzorcyanów w,,Dziadach'' cz' III, postać Gtabca.króla
w,,Balladynie".

3) Dramaty ludzkichnamiętności lematęm stały się odwiecmc pragrrie-
nia, mażenia i źądza czło\'/ieka, np' zcmsta, władza' miłośó'

4) swiat przędstawiony w dramatach dalekijęst od idealizacji' ham]onii
i ładu' RZądząnim namięhości ludzkie' sily ciemności' podświadome
pragnienia. Dobto miesza się ze złem; dynamika światawynika ze ścię-
mnia się antagonistycmych piolwiastków.

5) Koncepcja bohatera pozostającego pod wpływem si]nycb namiętno.
ści' Jest onjednostką wybilną przęrastającą otaczający go świat (np.
Kordian, Konrad), pżęź,ywającą konfl ikt wewnęfmy-

ó) szaleństwo - ulubioną bohaterką szekspirowską s !ała się ofe]ia, osza-
iała po śmielci Poloniusza, odtącona pŹcz Ham]eta. scena obłędu
a1a]azła odbicie choćby w,,Romantyczności', Mickięwicza.

7) Są necą, na niebie i nązieui' o których sięĄie śnih ł',asrymJilozo'foln
(',Ham1et,'). pf zekonanie o istnioniu Źeczywistości poDadzmysłowej,
świata |antastycznęgo czy nawe| mętafizyczncgo, co pŹekrcślało
możliwość poznania całościowego za pomocą rozlrmu i doświadcze-
nia, np. udział duchów w iyciu boh aterów. realnych (Goplana w. ,,BaL-
Ladynie'', duch Pana w,,Lilłach,', duchy w ',Dziadach'' cz. Il).

8) Zdaie ni się, że witlzę' Gdzie? Przed oczlna dusry olej ('Hafi-
]et'') podkeślenic ogromnej roti wyobraźni w życiu człowie1G' Dzięki
niej bohater poznaje i widzi to' co inacjona1ne i ponadzmysłowc' Nie
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Podsumowanie

Romanlycznc fascynacje twórczością szekspira biorą swc Źródło
z nowa1o61wa dmlnalów strat1oldcfyl(a' Kompozycja dramatu, nowa ](rc.
acja bohalera (psychologizrcja i sięganie do Podświadomości), prob]e-
mat}'ka ulwońw silnie przemawiały do poe1ów roman|ycmych' któIzy
podobniejak szckspir dalecy byLi odhamonijnego i klarownego pŹed-

s1awiania świala-

B darmo ten cytat poprzedza .,Romafiycmość'' Mickiewicza.
9) l|aDletyzm - patrz: .,Hamlctyzn' weńeryzm' bajronizm''.''.

l0) Przenilcnie się świa|a fantastycznego irea]nęgo, pizy czym oba są
lal samo ważlę. swial |antastyczny ksztahuje świat lealny' np' scena
PŹygolowaDia w ,,KoIdianic.' (nawiązanię do ',Makbęta',). Iola co'
p|a'y w.'Bailadynie'' (nawiązanie do ',Snu nocy lelniej'')'

l l) o fascynacji jwórczością szekspira świadczą iakże nol1a utworów
romantycznych (',Romanlyczność''''Nię-Boska kolncdia''' .,Dziady''
cz.Il), klóre wskazują na lo, iŹpogLądy i myś]i angie]Śkicgo dmmatur-
ga bliskie były lomanlykom'

l2) BezpośIednic nawiązanie do dramalów Szękspira znajdujemy np.
\! .,Balladynie'. (badanie litęratury wskazuje tu na analogię do ..Mak-
bela", .,Burzy" i ,,Snu nocy letniej") oraz w wierszu S. K. Norwida
.'w weronie'' (może być on odcfytany jako poclycki komęntaż do
hisrorii Romea i Julii).

,1. ,,HAMLET' szEKsPIIŁĄ JAI{o DRĄMAT
PREROMANTYCZNY

- ''Hamlct'' to bez wątpienia najsłynniejszy dramat wszechczasów wy-
slawiony po raz picrlvszy w 1601 r, od lazu zyskał uznanie publicz-
ności' Nawiązuje do au|cnrycmych wydarzeń (Xlt/Xlll w) opisa-
!ych rl''.Gesia Danorum,'' Romantycy upodobali sobic to dzieło nię
1yLko ze wzg]ędu lla nowatorską kompozycję, ale na problematykę
i kcację bohaterów'

1) Kompozycla dramatui
- Patż |om: .'Tcorja literatury i elementy wicdzy o kulturze'', rofdz.
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