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1. Zapisz temat: Fatalna siła miłości.
2. Przypomnij sobie treść „Balladyny”. W tym celu możesz /do wyboru/:
 obejrzeć filmiki dydaktyczne, które przybliżą Ci problematykę „Balladyny”, jej treść,
charakterystykę bohaterów oraz w znacznej mierze ułatwią rozwiązywanie ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=Tf5kWgXQn18
https://www.youtube.com/watch?v=NoiQh1w-F-M&list=RDCMUCdWwAWZWLJiJHqqPi_0alA&start_radio=1&t=100


obejrzeć sztukę „Balladyna” :
https://www.youtube.com/watch?v=efk2g3bbe9E
https://www.youtube.com/watch?v=n_iEm8CvJ1o



przeczytać fragment zamieszczony w podręczniku, str. 24-30.

3. Przeczytaj poniższe informacje:
Juliusz Słowacki
„Balladyna”
 Czas i miejsce akcji:
Wydarzenia rozgrywają się w legendarnych czasach, za panowania władców mitycznej dynastii
Popielidów. Akcja obejmuje cztery dni. Miejsce zdarzeń to rejony jeziora Gopło, położonego na
Pojezierzu Gnieźnieńskim, oraz pod murami Gniezna, pierwszej stolicy Polski.
 Temat:
Utwór opowiada historię Balladyny, która – kierowana rosnącą żądzą władzy – dokonuje kolejnych
zbrodni.





Najważniejsze motywy w utworze:
Wina i kara
Władza
Miłość









Lekturę możesz wykorzystać w wypracowaniach dotyczących:
Władzy
 Matki
Dobra i zła
 Miłości
Winy i kary
 Przyrody
Zbrodni i jej konsekwencji
 Współistnienia
świata
Zdrady
fantastycznego
Sprawiedliwości
 Ludowej moralności




Fantastyka
Przyroda

realnego

GENEZA
Pięcioaktowa tragedia pisana wierszem, wydana w 1839 roku.
Poeta dedykował ją innemu znanemu twórcy tego okresu - Zygmuntowi Krasińskiemu. Tytuł utworu
wiążę się imieniem głównej bohaterki i pochodzi od słowa "ballada" (utwór na motywach ludowych,
pełen tajemniczości i grozy).

RODZAJ LITERACKI: DRAMAT
Odmiana dramatu: DRAMAT ROMANTYCZNY
GATUNEK LITERACKI: TRAGEDIA

„Balladyna”

CECHY DRAMATU ROMANTYCZNEGO
Brak zgodności czasu, miejsca, akcji

Luźna kompozycja – sceny nie muszą się ze
sobą łączyć
Utwór łączy komizm z tragizmem

Utwór łączy realizm z fantastyką
Utwór łączy w sobie różne gatunki, style



Wydarzenia przedstawione w utworze
rozgrywają się w różnych miejscach –
chata wdowy, zamek, itp.
 Czas akcji rozciąga się na cztery dni.
 Akcja obejmuje różne wątki, np.
Goplany i Grabca, Aliny i Balladyny,
Balladyny i Kirkora, matki i córek,
Pustelnika i korony.
Poszczególne sceny „Balladyny” mieszają się.
Akcja przestaje być jednolita, narasta mnóstwo
wątków pobocznych.
Niektóre postacie mają wymiar komiczny i
tragiczny zarazem, np. Grabiec śmieszy
pijaństwem, prostactwem,
a jednocześnie staje się tragiczną marionetką – za
sprawą czarów Goplany zostaje
zamieniony w dzwonkowego króla i staje
się ofiarą Balladyny.
Obydwa światy: świat fantastyki i świat ludzi
przenikają się – Goplana ingeruje w losy ludzi.
 Legenda - obecność wątków
legendarnych - wątki o Popielu.
 Baśń - baśniowość świata – nieokreślony
bliżej czas, postacie, wydarzenia
magiczne, wątek złej siostry.

TRAGEDIA JAKO GATUNEK LITERACKI

„Balladyna”

Utwór dramatyczny, w którym bohater uwikłany
jest konflikt między dążeniami a światem

W Balladynie tytułowa bohaterka zostaje skazana
na porażkę. Żądza władzy, która ją ogarnia oraz

wartości. Jego działania z góry skazane są więc
na klęskę, co kończy się katastrofą.

kroki, które podejmuje w żaden sposób nie mogą
zostać zaakceptowane. Zbrodnia nie może
przyczynić się ani do szczęścia osobistego, ani
być „fundamentem” dobra społecznego.
Tragiczny jest też finał utworu - wszystkie
główne postaci giną.

4. Sporządź w zeszycie lektur kilkuzdaniową notatkę na temat „Balladyny”. Uwzględnij
w niej m.in. informacje dotyczące: gatunku, rodzaju literackiego, ukazanych motywów.
Notatka zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

