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Barbara Jaśkiewicz – Czytająca dziewczyna 

Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem”. 
Motto utworu zaczerpnięte z Księcia Niccoló Machiavellego 

 

Konrad Wallenrod, powieść historyczna (poetycka) 

z dziejów litewskich i pruskich. 

 Adama Mickiewicza napisał powieść w czasie zesłania poety do Rosji ( 1825- 1827), 

a  poemat miał być zachętą do walki.  

 

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 

Adam Mickiewicz 

 

 



Główne postacie: 

Konrad Wallenrod , Aldona , Wajdelota Halban 

Konrad Wallenrod – postać tragiczna: 

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

Aldony - poświęcił swoje życie prywatne i miłość ukochanej kobiety. 

Uczucie łączące Wallenroda z Aldoną, miłość, która całkowicie 

podporządkowana została przez obydwoje powinności patriotycznej wobec 

ojczyzny. 

Biada, biada, jeśli dotąd nie spełnił przysięgi, 

Jeśli zrzekłszy się szczęścia, szczęście Aldony zatruwszy... 

Jeśli tyle poświęcił i dla niczego poświęcił... 

  
https://histmag.org/Konrad-Wallenrod-i-wallenrodyzm-19613/ 

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

Lecz nie pytaj, dla Boga! Stokroć przeklęta godzina, w której od wrogów zmuszony  
chwycę się tego sposobu. 

 Konrad 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 

Mesjanizm (poświęcenie), indywidualizm(staje do samotnej walki ze złem), poświęca szczęście 
prywatne dla służby ojczyźnie. 

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy! 
 

Jeden sposób, Aldono, jeden pozostał Litwinom 

Skruszyć potęgę zakonu; mnie ten sposób wiadomy. 
 



Aldona -  imię ukochanej Wallenroda 

 Patriotyczny aspekt ofiary złożonej z uczucia podkreśla fakt iż w tradycji historycznej 
Mickiewicza:  „imię Aldony symbolizowało pierwsze związki Litwy z Polską”. 

 Historyczna Aldona: Anna Aldona, córka księcia Giedymina, a nie Kiejstuta, jak podaje 
Adam Mickiewicz w powieści poetyckiej, w 1325 roku została żoną syna Władysława 
Łokietka, Kazimierza, przyszłego króla polskiego. Psychologiczny portret Aldony jest 
podporządkowany patriotyzmowi męża, który „szczęścia w domu nie znalazł,/ bo go 
nie było w ojczyźnie”. 
https://histmag.org/Konrad-Wallenrod-i-wallenrodyzm-19613/ 

Aldona - żona Konrada - pustelnica zamknięta w wieży i prowadząca co noc 

potajemne rozmowy : 
 Ukochana rozumie przeciwstawienie szczęścia osobistego obowiązkowi 

patriotycznemu, rozumie wagę powinności męża. Jednak wzajemna tęsknota, jest 
tak silna, że Aldona odważy się na podróż do Malborka, aby tam zamknięta w 
pustelniczej wieży, być w pobliżu męża. Ich patriotyzm jest wielki, a jednak nie 
zakłóca on ich wielkiej miłości. Narażając się na niebezpieczeństwo, snują szczere 
wieczorne rozmowy.  

„Tyś Konrad, przebóg! spełnione wyroki. Ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał! 
Czyż nie poznają? - ukrywasz daremnie, 

Chociażbyś, jak wąż, inne przybrał ciało, Jeszcze by w twojej duszy pozostało 
Wiele dawnego - wszak zostało we mnie! 

Chociażbyś wrócił, po twoim pogrzebie. Jeszcze Krzyżacy poznaliby ciebie». 
Słucha rycerstwo - to głos pustelnicy. Spojrzą na kratę, zda się pochylona, 

Zda się ku ziemi wyciągać ramiona, 
Do kogoż?” 

 

 

 

 

 

 Zakochana Aldona podziwia Waltera, „we śnie powtarza” barwne opowieści 

ukochanego. Konrad jawi się jej jako wielki rycerz, którzy walczy w obronie 

słusznych spraw, dlatego zrozumie wybór męża i nie będzie odwodzić go od zemsty 

na Krzyżakach. Uczucie Aldony sprawia, że dla Konrada miłość staje się źródłem 

cierpień, przeszkodą w realizacji walki. Konrad docenia jej wielką miłość, 

wrażliwość i zdolność do wielkich poświęceń. Istotne jest również szczególne 

porozumienie zakochanych, wzajemna szczerość.  

Ważne: Cechą godną podziwu kobiety w romantyzmie jest jej siła, jaką ujawnia w 

relacji z wielkim, bohaterskim mężczyzną. Jest też głęboko moralna i sprawiedliwa, 
potrafi wzbudzić głęboką miłość.  

 

https://histmag.org/Konrad-Wallenrod-i-wallenrodyzm-19613/


Wajdelota Halban 

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

Poezja zawiera prawdę o dziejach narodu, scala naród. 

 

 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.  

  Pieśń w czasie uczty- ballada Alpuhara o poświęceniu arabskiego wojownika, który 

udając przyjaźń, pozarażał wrogów dżumą – zawierała wzór postępowania i 

wznieciła w Konradzie uczucie nienawiści do wroga.  

 Rodzaj relacji zachodzącej pomiędzy Halbanem a Konradem odsłania najwyraźniej 

scena uczty. Na pieśń Wajdeloty odpowie tu Konrad historią Almanzora,  

  ,„w której pokaże drugie oblicze patriotycznej edukacji, zatajone jego zdaniem, 

przez Halbana. W ten sposób odsłoni ukryty konflikt między ,,rządem dusz’’ - 

,,ideologami’’ patriotyzmu – a wykonawcami patriotycznych nakazów”.  

 

Zemsta patriotyczna usprawiedliwia każdy rodzaj postępowania. 
 

Źródło: S. Chwin: Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, op., cit 

S. Chwin: Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, Wydawnictwo Oficyna Literacka, Kraków 1999, s. 57. 

https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2320,11,%CB%9DJa_i_Ojczyzna_to_jedno%C5%9B%C4%87%CB%9D-

%CB%9DKonrad_Wallenrod%CB%9D_Adama_Mickiewicza-Wallenrod_i_Aldona 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

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

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod 
 

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/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c136-adam-mickiewicz/jak-okreslisz-role-piesni-i-poezji-w-zyciu-narodu-na-podstawie-konrada-wallenroda
https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2320,11,%CB%9DJa_i_Ojczyzna_to_jedno%C5%9B%C4%87%CB%9D-%CB%9DKonrad_Wallenrod%CB%9D_Adama_Mickiewicza-Wallenrod_i_Aldona
https://www.szkolnictwo.pl/test,4,2320,11,%CB%9DJa_i_Ojczyzna_to_jedno%C5%9B%C4%87%CB%9D-%CB%9DKonrad_Wallenrod%CB%9D_Adama_Mickiewicza-Wallenrod_i_Aldona
https://lubimyczytac.pl/autor/6520/adam-mickiewicz
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/70043/konrad-wallenrod


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


