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O wieści gminna! Ty arko przymierza 
Między dawnymi a młodszymi laty! 
W tobie lud składa broń swego rycerza, 
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. 
Arko I tyś żadnym nie złamana ciosem, 
Póki cię własny twój lud nie znieważy, 
O pieśni gminna, ty stoisz na straży 
Narodowego pamiątek kościoła, 
Z archanielskimi skrzydłami i głosem -
Ty czasem dzierżysz i miecz archanioła. 

Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod" 
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OD REŻYSERA: 

Rodowodem pieśni „Konrad Wallenrod" zdają się być listo
padowe „Dziady": „Dziady" jest to nazwisko uroczystości 

obchodzonej dotąd między pospólstwem (-), no pamiątkę 
dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. 
(-) początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwoła 
się niegdyś ucztą kozia, na której przewodniczył Koźlarz, 

Huslar, Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz). (-)cel tak 
pobożny święta, miejsce samotne, czas nocny, obrzędy fan
tastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji, 
słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach, powra
cających z prośbami ~ub przestrogami; a we wszystkich 
zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dą
żenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem przedsta
wione. Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym 
duchu'.„. (A. Mickiewicz - fragmenty wstępu li części 
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Gdybym był zdolny własne ognie przelać 
w piersi słuchaczów i wskrzesić postaci 
Zmarłej przeszłości, gdybym umiał strzelać 
Brzmiącymi słowy do serca współbraci: 
Może by jeszcze w tej jedynej chwili, 
Kiedy ich piosnka ojczysta poruszy, 
Uczuli w sobie dawne serca bicie, 
Uczuli w sobie dawną wielkość duszy 
I chwilę jedną. tak górnie przeżyli, 
Jak ich przodkowie niegdyś całe życie. 







KIM BYŁEŚ, KONRADZIE? 

Adam Mickiewicz ogłosił „Wallenroda", zapowiedział ziomkom, że 

lud nieszczęśiiwy oprócz pieśni i pamiątek ma jeszcze miecz Archanioła. 
Zrozumieliśmy to uroczyste, · to wielkie, to okropne naszym ciemiężcom 

wyzwanie. Porzuciliśmy księgi, a miecz Archanioła w naszym zabłysnął 

ręku. 

„Nowa Polska" 1831 
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„. ani bowiem najsubtelniejsze sumienie spo!eczne, ani najdelikat
niejsze poczucie prawa, wyjąwszy ograniczoną tartufferię, nie uzna wiel
kiego czynu konradowego za zbrodnię zdrady, której i na podstawie 
najdawniejszych mniemań, i dzisiejszych teorii dopuszczać się można 

na wlasnych rodakach i swoich najbli ższych, nie na wrogu, którego się 

tylko zwalcza, pokonywa i tępi wszelkimi możliwymi sposobami. 

Wilhelm Bruchnalski 
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W „Konradzie Wallenrodzie" pokazal nam Mickiewicx 1dradę wprost 
jako pierwiastek koniecznego zatrucia w życiu xwycięionych, skrzyw
dzonych. On nam ją pokazał jako jad, rozkładający nie tylko etykę 

życia, ale i wolę życia. Idea ogromnie wysoka, bardzo psychologicznie 
prawdziwa i jako motyw tragiczny - niezmiernie silna. 

Konrad Wallenrod to nie 110 p ot eo z a z d r a dy", a I e j ej tra
g izm. 

Maria Konopnicka 

~ 



na użycie przemocy - nie może być obce przemyślenie moralnej treści 

własnych decyzji, ich uzasadnienia tkwiące w najgłębszych przekona
niach o moralnej także słuszności czy niesluszności obranej drogi. 
W tym świetle też trzeba spojrzeć na uczestników polskiego ruchu nie
podległościowego pierwszej połowy XIX wieku. Przekonanie o słuszności 

decyzji z pewnością ułatwiał wyraźny i zrozumiały w naszym rnchu prio
rytet nieubłaganej walki z zaborcą i najeźdźcą - - w tym zakresie nie 
moglo być żadnych gtębszych wątpliwości o charciktcrze moralnym. 

~ 

Plync1ca z poczuciu własnej slabości zadra „postępu" tkwiła równiez 
mocno w świadomości pokolenia rewolucjonistów lat dwudziestych, jak
kolwiek nie znaczy to wcale, że uciekali się oni w rzeczywistości wprost 
do „wallenrodycznych" czynów. Szyjkowski nawet stwierdził, że spiskowcy 
„praktycznie nie doprowadzili do żadnej ,,zdrady" (na polskim gruncie), 
ale do otwartej, zbrojnej rozprawy Hl:ll roku". 

~ 

Wewnętrzna motywacja tragizmu poematu obraca się przede wszyst'kim 
wokół konfliktu etycznego, zakładającego konieczność zdrady po to, aby 
uratować wartość nadrzędną, a~y oc61.ić prawdziwą wierność wobec niej 
właśnie. 
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Koordynacja procy artystycznej 
ELŻBIETA MACH 

Kierownik techni-czny 
STEFAN SŁOBODZIAN 

Kierowni'k muzyczny 
EWA LIS 
Inspicjent 
DOROTA WYSOCKA 

Sufler 
MICHALINA SZRAMEL 

Oświetlenie 

LUDWIK KOLANOWSKI 

Akustyk 
JERZY KUŚ 
Brygadier sceny 
EDWARD GORSKI 
Kierownictwo pracowni krawieckich 
WŁADYSŁAWA BIRONT I ADAM KISZKA 
Pracownia perukc;ir-ska 
ELWIRA i HENRYK JARGOSZOWIE 

• Prace modelatorskie 
EDWARD SOLECKI 
Proce malarskie 
WŁADYSŁAW GRABOWSKI 

Proce stolarskie 
ZYGMUNT OSIKA 

Tapicer 
STANISŁAW KASPRZYK 
Opracowanie graficzne prcgramu 
BARBARA BUJAS-SZOZDA 
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