
Czytamy Wertera . 

Takiej miłości każdy młodzian czeka, tak być kochana chce każda dziewczyna; czemuż w 
najświętszym z popędów człowieka tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna? 

Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wetrera 
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Myśl przewodnia: Świat jest więzieniem – to główna teza światopoglądu bohatera. 

"O! Jakże trudno na tym świecie człowiekowi zrozumieć drugiego człowieka." 

J.W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" 

     Utwór wprowadza nas w epokę romantyzmu:  nieszczęśliwa miłość, śmierć, 
cierpienie, samobójstwo, nostalgia, smutek, tęsknota, poszukiwanie sensu życia,  
duchowa walka, indywidualizm, tajemniczość, bunt i nadwrażliwość głównego 
bohatera. 
     Tytułowy bohater zdaje sobie sprawę z tego, że nie może być ze swoją 
ukochaną Lottą, że ta miłość jest zakazana, bo ona ma już ukochanego – Alberta. 
Z tego powodu traci sens życia. Nie wiem cóż w takiej sytuacji ma uczynić? Czy 
poświęcić całe swoje życie na bezcelowym wielbieniu Lotty, jednocześnie 
umierając z miłości? A być może jedynym wyjściem jest (jak to sam Werter 
określa) "uwolnienie się z więzienia duszy"? 

,, Bóg świadkiem, że kładę się często z pragnieniem, a nawet czasem nadzieją nie zbudzenia 
się wcale. A rano otwieram oczy, spostrzegam słońce i czuję się nieszczęśliwy’’. 

"Sto razy chwytałem nóż, by ulżyć zbolałemu sercu. Podobne konie szlachetnej rasy, gdy są 
zdenerwowane biegiem i prze drażnione, instynktownie nagryzają sobie żyłę, by upuścić krwi i 
przyjść do siebie. I ja też, często, rady bym sonie otworzyć żyłę, by uzyskać wolność wieczysta" 

J.W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" 
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          Po napisaniu utworu przez Johana Wolfganga Goethego  "Cierpienia młodego Wertera" 

zapanowała moda na tzw. werteryzm. Obowiązywała wtedy moda na strój werterowski: 

Panowie ubierali się w niebieskie fraki i żółte kamizelki. Natomiast panie podobnie jak Lotta 

ubierały sukienki z różowymi kokardami. Pod wpływem werteryzmu wielu młodych ludzi na 

przełomie XIII I XIX w. podobnie jak Werter popełniało samobójstwo wskutek nieszczęśliwej 

miłości 

Werteryzm:  postawa romantyczna, charakteryzującą się pesymizmem, melancholia 

poczuciem wyjątkowego osamotnienia, wyobcowania i nie zrozumienia prze otoczenie oraz 

wielka, tragiczną miłość.  

,,Cierpienia młodego Wertera’’ to dramat, określany jako ,,powieść duszy’’, bo przepełniony 

jest silnymi emocjami i uczuciami oraz refleksją i zadumą nad sensem życia. 

" (...) smutne koleje jego życia wycisnąć muszą łzę z oczu. Zacna duszo, odczuwająca te same co on 

tęsknoty, niechże ci z cierpień jego spłynie w duszę pociecha i jeśli los zawistny lub wina własna nie 

pozwoliły ci pozyskać przyjaciela bliższego, niechże ci książka ta przyjacielem się stanie" 
J.W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera", Wstęp do książki 
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Werter: zagadkowy, wrażliwy, subtelny, kocha całym sercem i całą 

swoją duszą. Silna miłość do Lotty wypala go wewnętrznie i 

zewnętrznie. Żyje marzeniami, poetyzuje świat pod wpływem wielu 

lektur. Swoją ukochaną Lottę idealizuje i nie widzi w niej żadnych wad.  

Idealizuje rzeczywistość,  która okazuje się dla niego niezwykle 

brutalna i niesprawiedliwa. Jest pełen buntu wobec świata, samotny 

duchowo – czuje się wyizolowany od reszty ludzi. Werter przyznaje się 

, że odczuwa ,, ból świata’’ – traci sens życia. Czuje się odrzucony i 

nikomu niepotrzebny. Życie jest dla niego więzieniem i pasmem 

nieszczęść. Lęka się samego siebie, wpada w apatię i depresję, 

Cierpienie powoduje destrukcję i huśtawkę emocjonalną. Kocha i ma 

poczucie bezsensu życia i tylko śmierć może uwolnić go od tego 

cierpienia. 

Mam tak wiele, a uczucie do niej pochłania wszystko; mam tak wiele, a 
bez niej wszystko staje się niczym. ... 

 

 

 

okazuje się dla młodzieńca niezwykle brutalna 

i niesprawiedliwa, stąd bierze się jego bunt wobec świata, 

nie zgoda z prawami jakie obowiązują na ziemi. 

Werter: się zatraca w miłości, złudne szczęście znika szybko i 

staje się  przyczynkiem do jego śmierci. Popełnia samobójstwo bo 
nie zniósł odrzucenia i nie mógł żyć bez Lotty w bezdusznym świecie 
konwenansów. Umiera jak na romantyka przystało – z własnej ręki i 
kona kilka godzin, przesiąknięty bólem i poczuciem tragizmu 
swojego losu. 



 

  
Werter i Lotta, Grafika C. Preisel wg. W. v. Kaulbacha ( II poł. XIX w.) 

Werter o Lottcie – idealizacja ukochanej:  

‘’ Jest dla mnie święta. Wszelka żądza milczy w jej obecności. Ach ta pustka! Ta przeraźliwa 
pustka, którą tu czuję w mej piersi!. Myślę często: gdybyś ją raz tylko, choć raz przycisnąć mógł do 
serca, cała ta pustka zapełniłaby się. Jak mnie prześladuje ta postać!. Na jawie i we śnie wypełnia 
całą mą duszę. Nie wiem, doprawdy, całkiem, po co się budzę, po co idę spać.’’ 

Jej obecność, jej los, jej współczucie z moim losem wyciskają jeszcze ostatnie łzy z mego przepalonego mózgu. 

Johann Wolfgang von Goethe –,,Cierpienia młodego Wertera’’.  

Sens utworu: 

 Goethe nie moralizuje i nie osądza Wertera, a raczej solidaryzuje się z nim i jego cierpieniem. 

Osądza natomiast świat – ,,ból istnienia’’ : 

 protest przeciw zniewoleniu miłości przez konwenanse -  kobieta nie może sama 
decydować o sobie i swojej przyszłości; 

 bunt przeciw światu – jego niesprawiedliwości, bezduszności, który ponad uczucia 
stawia konwenanse, obyczaje i  pieniądz,  klęska człowieka zarówno w miłości jak i 
umiejętności przystosowania się do takiego świata, bunt przeciw społeczeństwu i 
przegrana.  

 wrażliwość młodego człowieka, nieszczęśliwa miłość, ból, upokorzenie i klęska  
popycha go do samobójstwa. 

Źródła:  

http://cytatybaza.pl/publikacje/cierpienia-mlodego-wertera.html 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/lotta-1265.html 

  

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

Lotta: piękna, wrażliwa i szlachetna dziewczyna, która po śmierci 

matki zajmuje się ośmiorgiem rodzeństwa. Odpowiedzialna i prawa, 
uosobienie słodyczy i dobra, ale nie widzi, co swym zgubnym 
urokiem robi z drugim człowiekiem. Wyjdzie za Alberta, gdyż 
obiecała to umierającej matce. Albert to wartościowy, 
odpowiedzialny, szlachetny i opiekuńczy mężczyzna, który zapewnia 
Lotcie i jej rodzeństwu bezpieczne życie.  
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