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Geneza

1828 – wydanie; napisane w Petersburgu
Konrad Wallenrod, powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich

POWIEŚĆ POETYCKA
1. Fabuła pisana wierszem, poemat epicki.
2. Fabuła jest fragmentaryczna i często chaotyczna pod względem chronologii.
3. Zaangażowany uczuciowo narrator.
4. Historyczne tło wydarzeń.



Pierwsze 
wydanie 



Karl Friedrich Schinkel, Średniowieczne miasto nad rzeką, po 1813

Osjanizm, 
gotycyzm 



Osjanizm, 
gotycyzm

Mariusz Kozik, Teutonic 
Order, Battle of Lake Peipus

DLACZEGO ROMANTYCY 
WYKORZYSTUJĄ 
ŚREDNIOWIECZE JAKO TŁO 
SWOICH OPOWIEŚCI?



Motto

„Dovete adunque sapere come sono due generazioni
da combattere..... bisogna essere volpe e leone.”
Machiavelli 
[Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki... trzeba być 
lisem i lwem]

Cytat pochodzi ze słynnego traktatu filozoficznego „Książę”. 



Symbolika lisa i lwa

Makiawelizm
Najważniejszym celem w polityce jest racja państwa. Aby ją osiągnąć można korzystać z wszelkich 
dostępnych środków (także np. podstępu i okrucieństwa). Synonim bezwzględnego postępowania w 
myśl hasła „cel uświęca środki”. [wikipedia]

Czego alegorią jest lew?

Władza, wielkość, szlachetność, zwycięstwo, honor

Czego alegorią jest lis?

Spryt, podstęp, chytrość

Lis + lew = ?



Charakterystyka bohatera

Na podstawie pieśni I i II scharakteryzuj Konrada Wallenroda. 

Wytłumacz, jakie są podstawy jego zachowania.

Michał Andriolli



O Konradzie 

1. Co mówi nam o wczesnych losach Konrada „Powieść Wajdeloty”?
2. Co zrobił Walter Alf po opuszczeniu Litwy?
3. Jakie są losy fałszywego Konrada Wallenroda?

Czy Wallenrod jest Litwinem czy Niemcem?
Czy jest rycerzem honorowym?
Czy jest postacią tragiczną?



Miłość a obowiązek

1. Przypomnij sobie Karusię, bohaterkę „Romantyczności”, i 
wskaż podobieństwa pomiędzy nią a Aldoną.

2. Jaka archetypiczna historia przedstawiona jest w historii 
Aldony i Alfa? Dlaczego Aldona zamknęła się w wieży?

3. Dlaczego Alf wyrzekł się Aldony? Co uświadamia mu jej 
pobyt w wieży?

Caspar David Friedrich



Ojczyzna i patriotyzm

Pochodzenie tego słowa greckie i łacińskie - oznacza „ojca” i tworzy 
ogromną rodzinę słów o pokrewnej semantyce. 
Po grecku patris – ojczyzna, patriótes – rodak. W łacińskim 
języku: patria – „ojczyzna, kraj ojczysty”, patrius – „ojcowski, ojczysty”.
W polszczyźnie XVI w. „ojczyzna” znaczyła pierwotnie to, co się po ojcu 

dziedziczy, a więc „ojcowizna”, natomiast kraj, którego się jest 
obywatelem, niektórzy woleli oznaczać słowem Patria.

CZY KONRAD WALLENROD JEST PATRIOTĄ?



Jack Strong (2014)

Opowiada historię pułkownika Wojska 
Polskiego Ryszarda Kuklińskiego, który 
w latach 70. i na początku 80. XX w. 
współpracował z CIA, przekazując wiele 
kluczowych informacji na temat obronności 
Układu Warszawskiego. Film na nowo 
rozpętał społeczną dyskusję na temat: 
Kukliński – bohater narodowy i patriota czy 
zdrajca.



Problemy do rozpatrzenia po lekturze i filmie

• Czy warto poświęcić osobiste szczęście dla misji społecznej?
• Gdzie przebiega granica pomiędzy bohaterstwem a zdradą?
• Jaki jest stan świadomości patriotycznej narodu?
• Gdzie znajduje się granica naszego wolnego wyboru, a kiedy jesteśmy 

poddawani manipulacji?
* Czy Wallenrod jest podobny do Kmicica?


