
Wolność w kraju marzeń -

romantyzm
MALARSTWO, MUZYKA



Charakterystyka epoki:

 Ramy czasowe: lata 90’ XVIII wieku - pierwsza połowa XIX wieku.

 W Europie był to czas wojen i napięć społecznych – pod tym względem 

niezwykle ważna dla kontynentu była Wielka Rewolucja Francuska (1789r.), 

która głosiła idee wolności, równości i braterstwa. W krajach 

pozbawionych niezawisłości narodowej wybuchały walki 

narodowowyzwoleńcze.

 W sztuce tamtych czasów następowały największe i szybko zachodzące 

po sobie zmiany – zerwanie ze skostniałymi, antycznymi wzorcami, 

całkowity odwrót od klasycznych kanonów popularnych w XVIII wieku, 

ekspresyjne wyrażanie emocji, dawanie wyrazu twórczej swobodzie.



Malarstwo romantyczne

 Nawiązywanie do wątków z baśni i ludowych wierzeń, wydarzeń z odległej 

przeszłości (najczęściej ze średniowiecza).

 Fascynacja egzotyką: przyrodą i ludźmi z odległych krajów.

 Przedstawianie atmosfery grozy i tajemniczości.

 Zachwyt potęgą, pięknem i żywiołowością nieokiełznanej przyrody.

 Dużym zainteresowaniem cieszy się człowiek i jego uczuciowość                      

oraz patriotyczne wydarzenia historyczne.

 Ważne znaczenie miał kontrast (uwydatnienie różnic, przeciwieństw,                 

np. światło – mrok) i wydźwięk symboliczny.

 Nie obowiązywała jedna szkoła malarska. Ważna była ekspresja,             

dlatego każdy artysta mógł wypracować własny, niepowtarzalny styl.



Przedstawiciele malarstwa 

romantycznego

 Za pierwszego malarza, którego dzieła określano mianem romantycznych 

uchodzi Szwajcar – Johann Füssli.

 Tworzył on tajemnicze i groźne kompozycje. 



„Nocna mara”



„Trzy wiedźmy”



 Przedstawicielem malarstwa romantycznego w Hiszpanii                                  

był Francisco Goya.

 Zasłynął jako twórca dzieł o tematyce historycznej, niepodległościowej, 

symbolicznej i fantastycznej oraz ludowej.



„Kolos”



„Rozstrzelanie powstańców 

madryckich z 3 maja 1808r.”



„Sabat czarownic”



„Saturn pożerający własne dzieci”



 We Francji za mistrzów malarstwa romantycznego uchodziło dwóch 

artystów – Eugene Delacroix oraz Theodore Gericault.



E. Delacroix  

„Wolność wiodąca lud na barykady”



„Rzeź na wyspie Chios”



T. Gericault

„Tratwa Meduzy”



 Caspar David Fredrich to najwybitniejszy przedstawiciel                           
romantyzmu niemieckiego. 

 Jego mroczne dzieła cechują się tajemniczością i smutkiem.

 W swej twórczości posługiwał się naturą jako medium treści religijnych. 



„Opactwo w dębowym lesie”



„Dwaj mężczyźni                       

kontemplujący księżyc”



„Cmentarz klasztorny w śniegu”



„Ołtarz chrześcijański”



„Zachód słońca”



 W Anglii najsłynniejszym malarzem tamtych czasów był William Turner.

 Jego specjalnością były pejzaże.

 Do historii sztuki przeszły jego przedstawienia chmur, mgły czy toni wodnej.

 Drugim obok Turnera wybitnym przedstawicielem romantyzmu brytyjskiego 

był John Constamble.

 Specjalizował się on również w naturze, ale jego dzieła pełne są                   

barw i kształtów.



William Turner

„Szybkość, para i deszcz”



John Constamble

„Chmury”



 Pierwszym polskim malarzem romantycznym był Aleksander Orłowski.

 Zasłynął jako twórca wielkich scen batalistycznych i krajobrazów.

 Bardzo ważne w jego dziełach są wątki folklorystyczne i orientalne.



„Krajobraz z wodą w świetle księżyca”



 Najsłynniejszym polskim malarzem romantycznym był Piotr Michałowski.

 Przeszedł do historii jako autor scen batalistycznych i rodzajowych                  

oraz portretów. Kilkakrotnie przedstawiał na płótnie portret Napoleona,             

co było charakterystyczne dla polskich twórców tamtego okresu.



„Szarża pod Somosierrą”



 Znanym polskim portrecistą epoki romantyzmu był Henryk Rodakowski.

 Cechą jego dzieł było to, że ukazując czyjąś twarz, pokazywał także 

wnętrze tej osoby.



„Portret gen. H. Dembińskiego”



 Nieco później tworzyli tacy artyści jak Jan Matejko, Artur Grottger                       

czy Wojciech Kossak. Można ich jednak po trosze zaliczyć do epoki 

romantyzmu, gdyż tworzyli dzieła historyczne, co było jedną z cech 

malarstwa romantycznego.

 W czasie ciągłych walk o odzyskanie niepodległości swoją twórczością 

zagrzewali ducha do walki, wzmacniali nadzieję na przywrócenie Polski            

na mapę świata, wytykali wady i słabości, ale także przestrzegali                 

przed nimi.  



Jan Matejko

„Konstytucja 3 Maja”



Jan Matejko

„Stańczyk”



Artur Grottger

„Kucie kos”



„Branka”



„Pożegnanie powstańca”



Wojciech Kossak

„Panorama Racławicka”



Muzyka epoki romantyzmu

ROMANTYCZNY KOMPOZYTOR

 Zmniejszyło się znaczenie mecenatu arystokratycznego i kościelnego dla sztuki.

 Sztuka utraciła swoje dotychczasowe cele i „trafiła na rynek”.

 Kompozytorzy poza umiejętnościami muzycznymi musieli się też charakteryzować zdolnością 
pozyskiwania publiczności.

 Zyskiwali większą swobodę i możność komponowania, co chcą i jak chcą, kierując się jedynie własnym 
wyobrażeniem o „najlepszej” muzyce.

 W centrum romantycznego światopoglądu znalazła się jednostka twórcza, wyjątkowa, heroiczna, 
genialna, przełamująca reguły i tradycję, a nawet zbuntowana, zmagająca się ze światem i własną 

nadwrażliwą psychiką.

 Uzasadniona stała się racja bytu artysty, który nie pozostawał w niczyjej służbie. Wzorem takiego artysty 
był Beethoven, który mógł komponować co chce i jak chce, gdyż nie musiał się martwić o sprawy 

materialne (trzech mecenasów jemu wypłacało roczną pensję). Nie on dostosowywał się                               
do oczekiwań słuchaczy, ale to oni musieli sprostać wymaganiom, jakie stawiała przed nimi 

niekonwencjonalna twórczość geniusza.

 Przed muzyką postawiono zadanie odrywania słuchaczy od cierpień oraz nędzy ziemskiej egzystencji               
i przenoszenia ich w świat idealny.



ROMANTYCZNY SŁUCHACZ

 Wykonanie, a jeszcze bardziej słuchanie muzyki, stało się mistyczną 
celebracją, źródłem przeżyć nieomal metafizycznych. W skrajnych 

przypadkach, w kręgach intelektualno – artystycznych, stawała się ona 
wręcz substytutem religii i głównym źródłem przeżyć duchowych. 

 Kontynuowano tradycję polegającą na tym, że sztuka propaguje dobre 
wzory zachowania. W dobie rewolucji przemysłowej lenistwo uchodziło             
za grzech. Uważano więc, że czas wolny powinien być przeznaczony                

na służbę wobec ducha, czyli kształcenie się, doskonalenie wewnętrzne                  
i pielęgnowanie rodzinnych tradycji. Wspólne muzykowanie w gronie 
bliskich uchodziło za zajęcie godne polecenia, łączące przyjemne                      

z pożytecznym. Muzykowano w salonach, w coraz liczniejszych 
stowarzyszeniach miłośników muzyki i w chórach. 



 Wznoszono sale koncertowe i gmachy operowe, w których oświecone 
mieszczaństwo korzystało z przywileju obcowania ze sztuką, jak niegdyś 

arystokracja w pałacach.

 Filharmonie stawały się „świątyniami muzyki”, w których celebrowano muzykę. 
Wymieniano tam poglądy na temat zasłyszanych utworów, słuchano                       

w skupieniu i oczekiwano dobrego wykonania. Wykształcił się więc obyczaj 
prób. Wymagała ich także coraz większa złożoność partytur. Z czasem 

powaga koncertu tak wzrosła, że zdyscyplinowano publiczność, 
uniemożliwiając jej swobodne poruszanie się po sali w czasie gry.  

 Początkowo repertuar stanowiły w większości utwory nowe, z czasem jednak 
odkrywano utwory dawnych twórców. Sama publiczność domagała się takiej 

muzyki, gdyż przyznając kompozytorom całkowitą swobodę tworzenia,               
często nie nadążała za ich inwencją i innowacyjnością.



Ludwig van Beethoven



Ludwig van Beethoven

 Pomimo, iż razem z J. Haydnem i W.A. Mozartem należał do grona klasyków wiedeńskich, swoją 
twórczością, pojmowaniem roli sztuki i samego artysty zdecydowanie wyprzedzał tę epokę. 

 Szybko zdobył sławę fenomenalnego improwizatora i być może kariera pianistyczna 
przesłoniłaby jego inne osiągnięcia, gdyby nie postępująca głuchota, która zmusiła go do 

wycofania się z roli wykonawcy. W październiku 1802r. w Heiligenstadt pod Wiedniem napisał 
„romantyczny testament”. Świadomy, że nie będzie mógł żyć jak inni, zdrowi ludzie, postanowił 

wszystkie siły poświęcić muzyce.

 Stał się bardzo popularny, mimo iż świadomie tworzył „trudną muzykę”, niejednokrotnie 
ignorując przyzwyczajenia wykonawców i słuchaczy. Uznano go jednak za artystę 

bezkompromisowego, a nawet zbuntowanego artysty – obywatela, który poprzez sztukę 
zaangażował się w sprawy świata i polityki, a tworzył jedynie z wewnętrznej potrzeby. 

 Wychowywany był w środowisku, gdzie sympatyzowano z ideałami głoszony przez rewolucję 
francuską: wolności i godności jednostki. 

 Zmarł w 1827 roku po długotrwałej chorobie. Trzy dni później w jego pogrzebie wzięło udział 20 
000 osób.



Słynne kompozycje

 Dziewięć symfonii: najsłynniejsze to – III Symfonia (Eroika) powstała                      

w hołdzie Napoleonowi, V Symfonia ze słynnym motywem „pukania losu 

do drzwi”, VI Symfonia (Pastoralna) - programowa, nawiązująca                           

do wyidealizowanego obrazu natury, IX Symfonia ze słynnym finałem                

do słów „Ody do radości” Fryderyka Schillera – obecnie hymn Unii 

Europejskiej.

 Sonata „Księżycowa” (cis-moll)

 Sonata „Wiosenna” (F-dur)

 Miniatura fortepianowa „Dla Elizy” 



Aparaty słuchowe wykorzystywane 

przez Beethovena



Carl Maria von Weber



Carl Maria von Weber

 U schyłku XVIII wieku angielscy pisarze stworzyli „powieść gotycką”, pełną 

tajemnic, nadprzyrodzonych sił, wypadków rozgrywających się                         

w ciemnych lasach lub starych zamczyskach. Wkrótce Niemcy odkryli                       

w opowieściach grozy świetny materiał na libretta operowe. W 1827 roku 

narodziny nowej muzyki niemieckiej i zarazem romantycznej opery 

zamanifestowała premiera „Wolnego strzelca” Carla Marii von Webera. 



 Akcja opery toczy się wśród wieśniaków i myśliwych. Zakochany Maks 
decyduje się sprzedać diabłu duszę, aby zdobyć rękę ukochanej Agaty. 
Oczywiście przeznaczenie nie pozwoli skrzywdzić niewinnej dziewczyny                          

i w końcowej scenie zwycięży dobro oraz miłość. Przedtem nastąpi jednak 
konfrontacja dwóch światów.

 Wyjątkowy nastrój opery buduje już uwertura, czyli wstęp, w którym pojawiają 
się motywy (melodie), które później wybrzmią w całym dziele. 

 Kontrast między dwoma światami został zbudowany poprzez wykorzystanie 
różnorodnego instrumentarium oraz różne tonalności (dur – radosna, gdy akcja 

dzieje się wśród pobożnych, dobrych wieśniaków i moll – smutna,                           
gdy pojawiają się moce piekielne).

 Opera została przyjęta bardzo entuzjastycznie. Publiczności spodobał się 
swojski klimat i charakter muzyki. 



Ryszard Wagner



Richard Wagner

 Zapisał się w dziejach muzyki jako twórca dramatu muzycznego.

 Na temat swojej sztuki wypowiadał się wielokrotnie, zawsze z emfazą i górnolotnie.

 Libretta do większości swoich oper pisał samodzielnie, gdyż uważał, że tylko w ten sposób 
osiągnie się pełnię harmonii między słowem i muzyką.

 Bohaterowie oper Wagnera nie są „normalnymi ludźmi”. Wagner poszukiwał inspiracji                          
w legendach i mitologii.

 Uważał się za proroka i wodza. W 1848 roku przyłączył się do Wiosny Ludów, gdyż uważał,                 
że sztuka powinna wspierać rewolucję społeczną.

 Miał skłonności do gigantomanii. Wystawienie „tetralogii” (czyli trzech powiązanych ze sobą 
oper: Walkiria, Zygfryd i Zmierzch bogów) wymaga co najmniej 12 godzin, czyli czterech 

wieczorów. 

 Wielbicielem i mecenasem Wagnera był król Ludwik Bawarski, który pomógł kompozytorowi 
zbudować teatr w Beyreuth, gdzie mogła być wystawiana „tetralogia”. Sam również był 

owładnięty pragnieniem stawiania baśniowych zamków, rodem prosto z oper swojego idola 
(np. Neuschwanstein czy Hohenschwangau)



Zamek Neuschwanstein





Zamek Hohenschwangau





 Wagner wiązał sztukę z polityką. Chciał odrodzić ludzkość, a potem naród 
niemiecki poprzez przyjęcie „sztuki przyszłości”.

 Wcześnie zadeklarował się jako antysemita, a pod koniec życia zaczął 
propagować dietę wegańską. Głosił, ze odrodzenie społeczne wymaga 
naturalnego odżywiania tudzież wyeliminowania wpływów żydowskich.

 Ta mieszanka muzyki i ideologii znalazła wielu wyznawców, a w latach 
dwudziestych XX wieku wzbudziła ogromny rezonans w Adolfie Hitlerze.            

Po dojściu Hitlera do władzy nazistowskie ceremoniały wzorowano                         
na festiwalach w Beyreuth. W ramach polityki walki o „czystość rasową” 

podjęto działania przeciwko „żydostwu w muzyce”.

 Dzięki politykom Wagner stał się symbolem niemieckiej muzyki na długie lata, 
chociaż germańskość jego dramatów przejawiała się głównie w librettach,             

a narodową tożsamość kompozytora podkreślali najgorliwiej ideolodzy Trzeciej 
Rzeszy. 



Słynne utwory

 Opery: Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan i Izodla, Pierścień 

Nibelungów (Złoto Renu oraz Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogów).

 Opera komiczna: Śpiewacy norymberscy.

 Misterium: Parsifal.



Fryderyk Chopin



Fryderyk Chopin

 Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich. Najsłynniejszy 

kompozytor polskiego romantyzmu. 

 Pisał utwory głęboko związane z polskością – nawiązanie do folkloru 

muzycznego oraz sytuacji politycznej Polski w pierwszej połowie XIX w. 

 Zmarł na emigracji. Powodem śmierci była głęboko zaawansowana 

gruźlica. Ciało kompozytora spoczęło na paryskim cmentarzu Pere

Lachaise, a jego serce powróciło do Polski i zostało pochowane w 

warszawskim kościele pw. Św. Krzyża.



Słynne kompozycje

 Koncerty fortepianowe : e-moll i f-moll,

 Etiuda „Rewolucyjna”,

 Scherzo h-moll z cytatem polskiej kolędy „Lulajże Jezuniu”,

 Polonez „Fantazja”,

 Marsz żałobny.

 Polonez A-dur

 Polonez As-dur


