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Ballady i romanse Adam Mickiewicz Hent PDF Ballady i romanse to zbiór kilkunastu utworów, które
wytyczyły nowy tor historii literatury polskiej. Datę ich wydania przyjmuje się symbolicznie za początek

polskiego romantyzmu. W tajemniczych opowieściach rzeczywistość miesza się ze światem
nadprzyrodzonym. Rusałki, duchy i upiory przyglądają się ludzkim czynom i wymierzają sprawiedliwość. Tu
wszystko co znane, ma swoją drugą twarz – niebezpieczną i tajemniczą. Grozy dodaje dzika natura: cisza,

szum wiatru, noc, odbicie gwiazd w tafli jeziora. Czy to wszystko dzieje się naprawdę? A może jest
wytworem wyobraźni? "Miej serce i patrzaj w serce" szepcze Mickiewicz...

Adam Mickiewicz (1798-1855) - wybitny polski pisarz-wizjoner, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta
Krasińskiego określany jako wieszcz narodowy. Był twórcą poetyckim, dramatycznym i prozatorskim.

Aktywnie działał na arenie politycznej. Mickiewicz był członkiem i założycielem Towarzystwa
Filomatycznego oraz oddanym mesjanistą związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Do jego

najważniejszych dzieł należą zbiory poezji: "Ballady i romanse", "Sonety Krymskie", poemat "Konrad
Wallenrod", dramat "Dziady" i epopeja narodowa "Pan Tadeusz". Dramaty Mickiewicza w całej Europie

porównywano do dzieł Byrona i Goethego.

 

Ballady i romanse to zbiór kilkunastu utworów, które wytyczyły
nowy tor historii literatury polskiej. Datę ich wydania przyjmuje się
symbolicznie za początek polskiego romantyzmu. W tajemniczych

opowieściach rzeczywistość miesza się ze światem
nadprzyrodzonym. Rusałki, duchy i upiory przyglądają się ludzkim
czynom i wymierzają sprawiedliwość. Tu wszystko co znane, ma

swoją drugą twarz – niebezpieczną i tajemniczą. Grozy dodaje dzika
natura: cisza, szum wiatru, noc, odbicie gwiazd w tafli jeziora. Czy
to wszystko dzieje się naprawdę? A może jest wytworem wyobraźni?

"Miej serce i patrzaj w serce" szepcze Mickiewicz...

Adam Mickiewicz (1798-1855) - wybitny polski pisarz-wizjoner,
obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego określany jako

wieszcz narodowy. Był twórcą poetyckim, dramatycznym i
prozatorskim. Aktywnie działał na arenie politycznej. Mickiewicz
był członkiem i założycielem Towarzystwa Filomatycznego oraz
oddanym mesjanistą związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja

Towiańskiego. Do jego najważniejszych dzieł należą zbiory poezji:
"Ballady i romanse", "Sonety Krymskie", poemat "Konrad

Wallenrod", dramat "Dziady" i epopeja narodowa "Pan Tadeusz".
Dramaty Mickiewicza w całej Europie porównywano do dzieł

Byrona i Goethego.
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