
 

 

 
                                                                                            Barbara Jaśkiewicz – Czytająca dziewczyna 

 

Wszystko rozerwie nienawiść narodów; 
Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków 
Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty. 

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod 

Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... 
Juliusz Słowacki, Kordian  

Konrad Wallenrod 

Kordian 

https://lubimyczytac.pl/autor/6520/adam-mickiewicz
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/70043/konrad-wallenrod
https://lubimyczytac.pl/autor/16114/juliusz-slowacki
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/48624/kordian


Konrad Wallenrod – Adam Mickiewicz 

 

Powieść poetycka  Adama Mickiewicza powstała w czasie zesłania poety do Rosji; 

pisał ją w latach 1825-1827. Poemat uważano za zachętę do walki.  

Główne postacie:  

Konrad Wallenrod; 

Aldona(  pustelnica zamknięta w wieży (Aldona, prowadząca co noc potajemne 

rozmowy z Konradem),  

 Wajdelota Halban. 

Wallenrodyzm – to postawa wzięta od tego co czynił  Konrad Wallenrod – walczy o 

słuszną i sprawiedliwą ideę, lecz żeby osiągnąć swój cel, używa środków 

nieetycznych, nagannych moralnie, takich jak podstęp, zdrada, kłamstwo. Wallenrod, 

by zwyciężyć Krzyżaków, przeniknął do ich szeregów, zdobył władzę, udawał rycerza 

krzyżackiego i przywiódł zakon do klęski. Nie była to walka czysta i honorowa. 

Wallenrod pozostaje wierny swojej ojczyźnie, zdradzając jednocześnie zakon. Jest 

zmuszony porzucić drogie mu ideały chrystianizmu i rycerskości. Czyni to dla 

ratowania ojczyzny i dobra ojczyzny, a to stanowi dla niego wartość najwyższą. 

 

Konrad Wallenrod – postać tragiczna: 

 dokonuje wyboru pomiędzy miłością do ojczyzny – Litwy,  a miłością do 

Aldony - poświęcił swoje życie prywatne i miłość ukochanej kobiety; 

 

Biada, biada, jeśli dotąd nie spełnił przysięgi, 

Jeśli zrzekłszy się szczęścia, szczęście Aldony zatruwszy... 

Jeśli tyle poświęcił i dla niczego poświęcił... 

„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… 

trzeba być lisem i lwem”. 

Motto utworu zaczerpnięte z Księcia Niccoló Machiavellego 

 



 dokonuje wyboru  między honorem, a zwycięstwem nad Krzyżakami – tylko 
taką metodą mógł pokonać Krzyżaków, ale postąpił nieetycznie , nie po 
rycersku.  
 

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy! 
 

Jeden sposób, Aldono, jeden pozostał Litwinom 
Skruszyć potęgę zakonu; mnie ten sposób wiadomy. 
Lecz nie pytaj, dla Boga! Stokroć przeklęta godzina, 

W której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu. 
 

 odebrał sobie życie ponieważ nie mógł żyć w przeświadczeniu dokonania 
zdrady i złamania ślubów zakonnych, a zdrada była grzechem najcięższym. 

 

Konrad Wallenrod – bohater bajroniczny 

Przypomina Giaura – Byrona:  tajemniczy, samotny, zbuntowany, zdolny do 

największych poświęceń, dumnie odwrócony od świata, skrywający ponurą tajemnicę 

przeszłości, etyczne dylematy ( zemsta Giaura).  

Konrad Wallenrod – bohater romantyczny 

 gotycyzm (akcja rozgrywa się w średniowieczu); 
 orientalizm (w Pieśni Alpuhary); 
 mesjanizm (poświęcenie głównego bohatera); 
 indywidualizm jednostki stającej do samotnej walki ze złem (Konrad Wallenrod); 
 konflikt szczęścia prywatnego ze służbą ojczyźnie; 
 bunt, spisek, podstęp jako metody walki; 
 poezja jednym z tematów wiodących. 

 

Ważnym tematem utworu jest rola pieśni i poezji w życiu i historii  narodu. 

Halban wzniecał w małym Konradzie wychowującym się wśród Krzyżaków  miłość do 

Litwy.  Pieśniami przybliżał mu obraz ojczyzny i wzbudzał w nim uczucia patriotyczne. 

Gdy Konrad jako komtur krzyżacki  miał dokonać ostatecznej klęski zakonu, wahał się 

i zwlekał. To pieśń - ballada Alpuhara o poświęceniu arabskiego wojownika, który 

udając przyjaźń, pozarażał wrogów dżumą – zawierała wzór postępowania i wznieciła 

w nim uczucie nienawiści do wroga.  

 

 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c136-adam-mickiewicz/jak-okreslisz-role-piesni-i-poezji-w-zyciu-narodu-na-podstawie-konrada-wallenroda


Poezja zawiera prawdę o dziejach narodu, scala naród. 

 

O wieści gminna! Ty arko przymierza 

Między dawnymi i młodszymi laty. 

W tobie lud składa broń swego rycerza, 

Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty 
(Pieśń Wajdeloty) 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/konrad-wallenrod-mickiewicz 

 

Przeczytaj na : 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/konrad-wallenrod/ 
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Kordian – Juliusz Słowacki 

Kordian to dramat romantyczny nawiązujący do powstania listopadowego i 
jego klęski.  

 

 

 

Bohaterowie:  

 Kordian – bohater romantyczny (który łączy wątki i różne miejsca dramatu - 
motyw podróży). 

 Przywódcy powstania: portrety i ocena. 

 Osoby historyczne: car, wielki książę, papież. Bohater zbiorowy: tłum 
warszawski, obłąkani w szpitalu wariatów, anonimowi spiskowcy. 

Treść utworu:   

 Przygotowanie – scena fantastyczna ( jak w Makbecie) w chacie 
czarnoksiężnika Twardowskiego w 1799 r.  -  wiedźma, szatan i diabły warzą 
podejrzaną strawę w czarodziejskim kotle i  oceniają kolejnych przywódców 
powstania listopadowego. 

 Prolog – Trzy Osoby Prologu przedstawiają trzy koncepcje roli jaką ma spełniać 
poezja. Najbliższa autorowi jest koncepcja „narodowej urny” (Osoba Trzecia). 
To nie tylko sąd autora na temat roli poezji, ale też polemika z Mickiewiczem. 

 W akcie pierwszym Kordian to 15 letni szlachcic, który nie zna 
prawdziwego życia, ponieważ wiedzę o życiu czerpał głównie z 
poezji i   z opowiadań swego starego sługi Grzegorza, który 
przekazywał  mu jakie wartości są najważniejsze w życiu : walka 
o wolność, oddanie za ojczyznę,  wartość pracy.  

 

Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczem,  

Nie wyjdę z niego...  

Mogłem być czymś... będę niczem . 

                             Kordian – Juliusz Słowacki 

http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/kordian-2


 
 Akt I – młodzieńcza, nieszczęśliwa miłość piętnastoletniego uduchowionego 

 poety do starszej od siebie Laury, która go lekceważy i wyśmiewa.  Werteryzm 
( Cierpienia młodego Wertera) i próba samobójcza Kordiana, który strzela do 
siebie. 

Kordian – nadwrażliwy, znudzony życiem, nie widzi sensu życia, wierzy w 
przesądy,  nie radzi sobie sobie z otaczającymi go problemami. W rozmowie z 
Laurą mówi o swoim zagubieniu  

" Bez harmonii wyrazów... Niech grom we mnie wali(...) Boże! zdejm z mego serca jaskółczy 
niepokój".  

"(...) lecz ja nie mam wiary, gdzie ludzie oddychają, ja oddech utracam(...)  Dróg zawartych 
przesądem nie przestąpię krokiem".  

" Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży, a za ciekawość trzeba nieszczęściami 
płacić, i nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić... Jam je utracił! Boże! zmiłuj się 
nademną!"  

"O! nie wiem! nie wiem - jest to gwiazda obłąkana. Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać 
trzeba...".  

Kordian – romantyk  - przeżywa nieszczęśliwą miłość  i tęskni za głębokim 
uczuciem, chce zapomnieć o Laurze. 

"Jam się w miłość nieszczęsną całym sercem wsączył..." Przez swą nieszczęśliwą miłość do 
Laury, czuje się nieszczęśliwy.  

"Jam bezsilny! Nie mogę jak Edyp zabójca, rozwiązać wszystkich sfinksów zagadki na 
świecie" . 

Kordian pragnie śmierci, jest posępny  – chce uciec od bólu nieszczęśliwej miłości 
, zapomnieć o Laurze, znaleźć ukojenie od problemów świata.   

"Czekam - nad otchłaniami niebieskimi stoję(...) Gwiazdy! wy gdzieś lecicie jak żurawi 
stada! Gwiazdy! polecę z wami po niebios szafirze!".  

"Miłość - zapomnę o niej - wśród światowej burzy."  

"Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści. Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych 
liści"  

Kordian uważa ze jest zbyt słaby i niedojrzały aby osiągnąć swój cel do którego 
dąży, brakuje mu optymizmu i wiary. 



"Z wyniosłych myśli ludzkich niedowiarka okiem. Wsteczną drogą do źródła mętnego 
powracam"  

"Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój" . 

"Boże jak ten stary, rósł zapałem w olbrzyma, lecz ja nie mam wiary, gdzie ludzie 
oddychają, ja oddech utracam"  

Kordian poszukuje celu, nowych możliwości,  które nadadzą sens jego życiu, 
marzy o służbie dla wielkiej idei i pragnie wyzwolić się z bezsilności i odzyskuje 
wiarę w lepsze jutro:  

"Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj..." 

"...Niech grom we mnie wali! Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali..." 

"Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba." 

"Nabity - niechaj krzemień na żelazo pada... Ból, chwila jedna, ciemno - potem jasność 
błyśnie."  

"Więc idę na świat rąbać nadpróchniałe drewna." 

 

W akcie drugim Kordian  przechodzi wiele zmian -  dojrzewa,  

przeżywa wiele doświadczeń i rozczarowań. Kluczowy element jego 

życiowej edukacji stanowią jego podróże po Europie. 

 
Akt II – Kordian - wędrowca ciekawy ludzi i świata: „chciałbym go poznać...Bracie, 
znasz tego człowieka?” Przebywa w Londynie, we Włoszech, na Mont Blanc – tam 

wygłasza monolog  z okrzykiem „Polska Winkelriedem narodów!” . 
 
Kordian jest cynikiem - kpi z romantycznych bohaterów którzy popełniają 

samobójstwo z miłości: „A potem jako czynią modne bohatery, w łeb sobie 
strzelę’’ . 
Kordian nie przywiązuje wagi do pieniądza: DOZORCA: "Panie mój! pens za krzesło! 
Pan mój jak lord płaci, a jak lord siąść nie umie!..."   

Kordian - romantyczny kochanek prowadzi dialog z swoją wybranką Wiolettą, którą 
darzy miłością, wywyższa swoją oblubienicę. Miłość jest dla niego najważniejsza, 
bogactwo jest nieważne. Oddany swojej wybrance i dla niej jest w stanie poświęcić 

dziedzictwo swoich przodków:   „A gdy spojrzysz iskrami twych oczu- szaleję! I ożywam 
na całą pocałunku chwilę”,  

 „Bo zamek ojców stopiłem na złoto, a z tego złota nosisz przepaskę na skroni.”,  



"Droga! Gdybym pałace nazad odzyskać Jedną łzą twoją, nie chcę, abyś tę łzę wylała..." 

Kordian jest wrażliwy na literaturę:  "Szekspirze! duchu! zbudowałeś górę, Większa od 
góry, którą Bóg postawił..."  

Kordian jest świadomy własnej potęgi i geniuszu twórczego:  „Jam jest posąg 
człowieka , na posagu świata”  

Kordian jest religijny i oskarża papieża o chciwość:  "W darzę niosę ci, Ojcze 
relikwię świętą... w zamian daj mi łzę jedną łzę..." ,  

"Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary"  

Kordian  myśli o swojej słabości i o samobójstwie: „spróbuję, westchnę i zginę” ,  

„Może lepiej się rzucić w lodowe szczeliny?” . 

Kordian jest patriotą: „Garść ziemi, kędy dziesięć tysięcy wyrżnięto dziatek, starców i 
niewiast... Ani te ofiary opatrzono przed śmiercią chlebem eucharisti”  

W akcie III Kordian występuje w roli bojownika o niepodległość 
Polski – doznaje wielu niepowodzeń i ponosi klęski  

Akt III Spisek Koronacyjny –  car Mikołaj koronuje się na króla Polski, w podziemiach 
kościoła św. Jana odbywa się zebranie spiskowców, wśród których pod postacią 
podchorążego rozpoznajemy Kordiana. Społeczeństwo jest podzielone: Młodzi 
oficerowie pragną walki ( patriotyzm) i nienawidzą wroga. Kler proponuje cierpieć i 
modlić się. Lud ( żołnierz, starzec, nieznajomy) nienawidzi cara, pragnie powstania, 
ale potrzebuje przywódców. Głosowanie nad zamachem wypada negatywnie, więc 
Kordian  decyduje się sam dokonać zamachu na cara. Kiedy kieruje się do sypialni by 
go zabić przestępują mu drogę Strach i Imaginacja. Kordian uświadamia sobie grzech, 
jaki ma popełnić – zabójstwo i królobójstwo – nie jest w stanie tego uczynić i mdleje, 
ponosi klęskę. 

 uwięzienie, wizyta w szpitalu wariatów, niedokończona egzekucja. 

 szpital wariatów – leżącego tu Kordiana odwiedza Doktor o cechach szatana. 
Przedstawia mu wariatów – mesjaszy. Jeden jest krzyżem, drugi podtrzymuje 
niebo, by nie spadło na ludzi – obaj prezentują swoistą ocenę mesjanizmu. 

 na placu Saskim Kordian, na rozkaz księcia Konstantego, dokonuje konno 
skoku przez piramidę z karabinów, czym zyskuje sobie uznanie wielkiego 
księcia, lecz car jest nieugięty i każe rozstrzelać młodzieńca. 

 Scena IX to rozmowa cara z bratem – wielkim księciem, która obnaża ciemne 
sprawki obu monarchów, lecz Konstanty uzyskuje ułaskawienie Kordiana. 
Scena końcowa dramatu to egzekucja Kordiana, adiutant pędzi z 
ułaskawieniem, lecz nie wiadomo, czy zdąży… 



Kordian nienawidzi cara – jest żądny zemsty. „Więc zemsta! Nierządnica i car 
Katarzyna, zabijające oko trzyma nad nami; Osądziła nas wartych męczeńskiego wieńca, 
wymyśliła męczeństwo (…)  

Idźmy tam… i wypalmy ogniami na murze wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara. 
Carowi nie dopita z rąk wypadnie czara…  

Kordian jest pewny siebie, pełen zapału, szczery, prawdomówny  i odważny, nie 

chce sławy : „Wierzcie mi! Wierzcie, ludzie! Jam jest wielki, mocny. Jedyną słabość zamknę 
w sercu tajemniczym…; " 

Zdaje mi się, że piersi otworzył na poły, że powinniście widzieć czyste serce moje…"  ; 

 "Pośród szlachetnych Kordian zwycięzcą zostanie. Wy, oblicze, on myśli i serce pokaże." ;  

„Nie przyszedłem was błąkać jak ciemne anioły (...)  Jestem cały i jeden... A gdy kraj ocalę,  
nie zasiądę na tronie, przy tronie, pod tronem.  Ja się w chwili ofiarnej jak kadzidło spalę!  

Kordian ma ambicje na przywódcę narodu:  "Dla was życie, kraina wolna, dla was 
trony; Ja wszystko skończę z chwilą ogromną odrodu. Lecz dajcie mi w ręce, zamiast trzymać 
berło niechaj piastuję siłę olbrzymią narodu! … 

Kordian jest zdecydowany zamordować cara ,pragnie Polski szczęśliwej i 
wolnej, gotowy na poświęcenie,  chce postąpić niemoralnie  ale sumienie nie 
daje mu spokoju:  

"Puszczajcie mnie, puszczajcie! Jam carów morderca, idę zabijać... ktoś mię za włos 
trzyma." ;   

„Przeczytałbym kartę O Polszcze, kiedy była kwitnąca, szczęśliwa, a wstalibyście wszyscy 
jak groby otwarte Rzucające mścicieli… 

„Oto pierwsze zwycięstwo… pokonam! Lub zginę!... Ha! carze ty nam polską ukradłeś 
krainę? Za to śmierć! Bo wiedziałeś kradnąc, żeś wart śmierci! … 

"  Wiele trzeba zabójstw, nim się kraj odzyska."  

Kordian uważany jest przez prezesa za obłąkanego i sam zachowuje się jak 
obłąkany. Jest przerażony i słaby: 

„ Na Boga, Kordianie! Ty masz gorączkę, w oczach dziwne obłąkanie…” 

„Ktoś mi przez ucho do mózgu sztylet wbija…” 

"Jak w grobie głucho (...) Jezus, Maryja!" 

 



Kordian swoim bohaterstwem i zręcznością zdobywa szacunek Wielkiego 
Księcia:  

„Patrz! patrz! Piasku chmura! Nie widzę… Spinaj konia! Ha! przeskoczył…(…) No! No! 
Chwat młodzieniec!”  

Kordian jest samotny, a jedyny jego przyjaciel to Grzegorz, a Kordian kocha go 
jak swojego ojca:  

„Dzięki ci, Boże, tylko pięć głosów za zbrodnią. Młodzieńcze, pięć kul tylko padło... Stu 
pięćdziesięciu przeciw zbrodni głosowało...”, 

„Ojciec w grobie - i matka w grobie – krewni w grobie (...)”, 

„ Nie masz co komu przekazać na ziemi ? Nic. I nikogo na ziemi ? Nikogo. Nie byliż ludzie 
przyjaciółmi twemi ?... Nikt.” 

 „Panie drogi! Pociesz mię, mów do mnie! Pisarzowi napisać każę twoje słowa.  W życiu je 
stary Grzegorz przechowa (…) Z tą myślą, że mój malec, choć nędzarz, ubogi, Ja go będę 
nazywał Kordian…”  

„Bądź zdrów – mój wierny – ojcze...” 

Zapamiętaj !  

Przebieg powstania na podstawie Kordiana 

 Przygotowanie (przywódcy i rozmowy spiskowe). 

 Podział głosów i poglądów wśród społeczeństwa. 

 Szaleńczy, niepewny, jednostkowy atak (zamach Kordiana). 

 Klęska (porażka Kordiana i całej koncepcji). 

Ocena powstania listopadowego w Kordianie 

Słowacki, literacką rekonstrukcję spisku z 1829 r. – Kordiana – przedstawił swoje poglądy na 

temat klęski powstania listopadowego. Jego ocena była polemiczna wobec zdania Adama 

Mickiewicza. 

Według autora przyczyną klęski powstania listopadowego były: 

 niedojrzałość psychiczna pokolenia powstańców – Kordian podejmuje 
decyzję o udziale w spisku pod wpływem kontaktu z piękną alpejską przyrodą i 
jest przede wszystkim wytworem jego wybujałej romantycznej wyobraźni. 
Romantyczna oprawa spotkania spiskowców w podziemiach kościoła św. Jana 
w Warszawie – maski, hasło, bliskość grobów królewskich – sprzyja podjęciu 
decyzji przez bohatera; 

 niedojrzałość moralna spiskowców – młodzi powstańcy byli zniewoleni przez 
kodeks rycerski, który wykluczał podstępną walkę z wrogiem, złamanie danej 



przysięgi. Nie byli w stanie walczyć z pełną bezwzględnością wobec zaborcy, 
który zniewolił ojczyznę. Przerażała ich okropność czynu, którego mieliby 
dokonać; 

 polityczna niedojrzałość powstańców – brak konkretnego programu 
politycznego, planów, spiskowcy nie wiedzieli co mają robić, tylko Kordian chciał 
złożyć siebie w ofierze. 

Według Słowackiego  największą tragedią powstania byli przywódcy. W 
Przygotowaniu autor przedstawia proces stwarzania przywódców powstania 
– są oni jakby z piekła rodem . Diabły stawiają im zarzuty i oceniają ich w 
następujący sposób: 

 gen.  Józef Chłopicki – ambitny konserwatysta, stary i odizolowany od ludu, na 

którego czele staje. Jest niechętny chłopom i niższym warstwom. Brakuje mu  

umiejętności strategicznych, odwagi, energii i zdecydowania; 

  książę Adam Jerzy Czartoryski -  przesadnie ostrożny, zmienny i pyszny z racji 

swego arystokratycznego pochodzenia oraz niepotrafiący realnie ocenić szans 

Polaków na zwycięstwo; 

 gen.  Jan Zygmunt Skrzynecki - brak odwagi, kunktatorstwo, powolność i 

niezdecydowanie, niechęć do akcji militarnych; 

 Joachim Lelewel –  chwiejność w swoich przekonaniach, brak zdecydowania, 

przesadna ostrożność, teoria dominuje nad konkretnym działaniem. 

 gen. Jan Krukowiecki - zdrajca który po pertraktacjach z Rosjanami podpisał akt 

kapitulacji Warszawy. 

Ocena przywódców powstania jest negatywna.  
Ogrom zrywu i jego konsekwencje przeraziły ich, dlatego hamowali oni zapał 

narodu, który odpowiednio pokierowany, mógł  stanąć do walki i przyczynić się 
do zwycięstwa. 

 

Wniosek:  

Słowacki wystawia zrywowi  negatywną ocenę . Krytykuje przywódców i podział 
społeczeństwa. Działania jednostki ( Kordian) są bezsensowne. Dobrze ocenia sam 
czyn patriotyczny młodych ludzi, którzy pragną wolności, ale ich potencjał i zapał został 
zmarnowany.    

U Mickiewicza grzech zostanie wybaczony Konradowi. Klęska Kordiana wynika jednak 
z jego słabości. Słowacki podważa w ten sposób koncepcję Mickiewicza, który 
przekonuje rodaków, że trzeba czekać na zbawiciela Polski o imieniu 44, bo tylko on 
jeden może wyzwolić ojczyznę. 

Źródło: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/ 

https://język-polski.pl/lektury-opracowania/kordian-juliusz-slowacki 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/
https://język-polski.pl/lektury-opracowania/kordian-juliusz-slowacki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


