
BALLADYNA



CZYM JEST BALLADYNA?

❖ Balladyna to jeden z dzieł Juliusza Słowackiego, jednego z 

najsłynniejszych polskich pisarzy. Utwór powstał w 1834 roku w 

Szwajcarii. Drukiem wydana została w Polsce w 1839 roku. Dzieło 

powstało w atmosferze klęski i nastrojów pesymizmu, po upadku 

powstania listopadowego (1831). „Balladyna”  to dramat opowiadający o 

funkcjonowaniu dobra i zła na świecie. Dwie główne bohaterki- Balladyna 

i Alina przedstawiają kontrast. Balladyna to bezduszna żądna władzy i 

bogactwa egoistka, natomiast Alina to uosobienie miłości i dobroci.  



KRÓTKIE STRESZCZENIE 

CZ.1 

❖ W skromnej chatce mieszka uboga wdowa wraz ze swymi dwiema pięknymi córkami: 

Aliną i Balladyną. Pewnego dnia do ich domu przybywa książę Kirkor i ogłasza konkurs, 

który ma się odbyć następnego dnia. Ta dama, która wygra, zostanie jego żoną. Konkurs 

polega na jak najszybszym zapełnieniu kosza malinami. Okrutna Balladyna jeszcze tego 

samego dnia postanawia zabić siostrę i w ten sposób wygrać rywalizację.

❖ Następnego dnia Balladyna zabija siostrę w lesie i ogłasza swoje zwycięstwo. Odbywa 

się huczne wesele i Balladyna zostaje żoną Kirkora i panią na jego zamku. Zabiera ze sobą 

matkę, ale szybko zaczyna ją ukrywać przed ludźmi, bo wstydzi się swojego chłopskiego 

pochodzenia.



KRÓTKIE STRESZCZENIE 

CZ.2

❖ Podaje się za osobę z królewskiego rodu. Kiedy Kirkor wyrusza na wojnę, Balladyna 

przemyśliwa, jak pozbyć się męża i zasiąść na tronie. Wybiera jednego z rycerzy, von 

Kostryna, którego w sobie rozkochuje, a potem namawia, by pomógł jej zgładzić Kirkora. 

Potem, posługując się trucizną, pozbywa się także von Kostryna.

❖ Na szczęście dobro zwycięża, a Balladyna zostaje ukarana za swe czyny przez 

uderzenie pioruna zesłanego z nieba.    



ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

❖ Czas: czasy baśniowe, pradawna historia Polski, akcja utworu obejmuje cztery dni. 

❖ Miejsce: okolice jeziora Gopło, nieopodal Gniezna, zamek Kirkora, chata Wdowy, 

chata Pustelnika.

❖ Bohaterowie:

- Realistyczni: Balladyna- główny bohater, Alina, Wdowa, Kirkor,  von Kostryn, Pustelnik, 

Grabiec, Gralon

- Fantastyczni: Goplana, Chochlik, Skierka. 



CHARAKTERYSTYKA 

BALLADYNY

❖ Balladyna jest tytułową bohaterką tragedii Juliusza Słowackiego.  To prosta dziewczyna córka 

ubogiej wdowy. Ma młodszą siostrę Alinę, która jest jej zupełnym przeciwieństwem.

❖ Balladyna wyróżnia się swoją urodą, słynie z wyjątkowego wdzięku. Siostra Aliny to piękna 

brunetka o jasnej jak alabaster, gładkiej cerze (Kirkor mówi o niej „starsza jak śniegi”, „ta z 

alabastrów”, „ma pod rzęsą węgle”, „jako noc biała nad rankiem”).

❖ Charakteryzuje się  wyjątkową ambicją – chce zdobyć władzę i dla osiągnięcia celu nie cofa 

się nawet przed zbrodnią.  Traktuje bliskich jako narzędzie do realizacji własnych celów. Chłodna, 

rodzina nic dla niej nie znaczy. Bez żadnych skrupułów zabija najpierw siostrę, potem męża, a na 

koniec wypiera się biednej, schorowanej matki. Nikogo nie kocha i nie szanuje oprócz samej 

siebie.



O AUTORZE

❖ Juliusz Słowacki był jednym z najsłynniejszych polskich pisarzy. Urodził się 

4 września 1809 roku w Krzemieńcu (Ukraina), zm. 3 kwietnia 1849 roku w 

Paryżu. Był on jednym z Wieszczów Narodowych (obok Mickiewicza i 

Krasickiego). Słowacki to również przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i 

epistolograf. Był to też Twórca filozofii genezyjskiej, epizodycznie związany 

także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. 



GŁÓWNE MOTYWY 

UTWORU

❖ Wina i kara (zabójstwa i  knucie intryg przez Balladynę, a w efekcie kara za winy-

śmierć przez uderzenie pioruna)

❖ Miłość (bezinteresowna miłość Aliny do Kirkora, uczucie wodnej  Goplany do 

Grabca, Filon i jego miłość do Aliny)

❖ Przyroda (poprzez udział natury w wydarzeniach i silny wpływ na rozwój fabuły, 

staje się ona jednym z bohaterów utworu)

❖ Elementy fantastyczne (postacie pochodzące ze świata fantastycznego, np. Goplana, 

elementy ludowych wierzeń, np. nawiązanie do legendy o początkach państwa polskiego. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ☺

❖ Źródło: Repetytorium,  notatki z zeszytu, Wikipedia i wiele innych


