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Kiedy wydano książkę pt. „Balladyna”

•

Juliusz Słowacki napisał „Balladynę” w 1834 roku, lecz opublikował ją dopiero w 1839 roku.
Była ona napisana dla Zygmunta Krasińskiego. Dramat ten składa się z 5 aktów.

•

Juliusz Słowacki jest autorem dramatu pt. „Balladyna". Jest to dramat romantyczny, ponieważ
zawiera elementy fantastyczne. Utwór został napisany wierszem, a jego tytuł to imię głównej
bohaterki. Nazwa Balladyna pochodzi od słowa ballada, co oznacza utwór tajemniczy, pełen
grozy i pisany na motywach ludowych.

…I trochę o dramacie
Dramat jest jednym z trzech rodzajów literackich. Wywodzi się ze starożytnej Grecji.
Forma dramatu jest tak skonstruowana, żeby można go było wystawić na scenie.
Podział na role, dialogi i monologi bohaterów oraz didaskalia to niezbędne składniki tego
gatunku.
W literaturze polskiej przykładem dramatu jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego, który inspirował
się twórczością Szekspira. Również umieścił w swoim dziele postacie mistyczne, duchy, których
działania miały realny wpływ na żyjących ludzi. Pokazuje życie prostego ludu, a akcję utworu
umieszcza, podobnie jak Szekspir, nad jeziorem.

Trochę o Juliuszu Słowackim
Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu.
Matka Słowackiego miała na imię Salomea i prowadziła salon kulturalny, a jego Ojciec nazywał
się Euzebiusz - pracował między innymi w Gimnazjum Krzemienieckim, a później wykładał na
Uniwersytecie w Wilnie.
Juliusz w czasie powstania listopadowego pracował w rządzie powstańczym i w marcu 1831 roku
udał się w misji dyplomatycznej do Paryża i Londynu. Juliusz już nigdy nie wrócił do ojczyzny.
W 1832 roku osiedlił się w Szwajcarii a w latach 1836-1837 odbył podróż do Egiptu, Palestyny oraz
Grecji po czym wrócił do Paryża gdzie zmarł 3 kwietnia 1849 roku.
Przed powstaniem listopadowym następuje jego debiut literacki. Jedne z pierwszych utworów to:
-Arab
-Jan Bielecki
-Bogarodzica
-Lambro

Bohaterowie Balladyny

Balladyna to: Córka biednej wdowy i siostra Aliny. Jest leniwa, nieuczciwa i lekkomyślna. Przed tym jak poznała,
Kirkora spotykała się z Grabcem. Balladyna wyznaje miłość Księciu mając nadzieję, że dzięki temu zostanie
księżną. Bohaterka pragnie władzy. Aby osiągnąć swój cel, gotowa jest zamordować własną siostrę. Później
przyczyni się do śmierci swojego męża, co ukazuje, że jest złym i niewdzięcznym dzieckiem. Wypiera się własnej
matki oraz wyrzuca ją z zamku i skazuje na tułaczkę.
Alina to: Siostra Balladyny i córka wdowy. Jest uczciwa i dobra. Troszczy się o matkę, pomaga jej. Kocha także
Balladynę oraz nie spodziewa się niebezpieczeństwa ze strony siostry. Godzi się wyjść za Kirkora, pod jednym
warunkiem, że będzie mogła zabrać ze sobą matkę i Balladynę. Zostaje jednak zabita przez Balladynę.

Bohaterowie Balladyny
Wdowa to: Matka Aliny i Balladyny jest stara i siwa. Alina z chęcią się nią opiekuje. Balladyna , gdy została królewną,
zaczęła się jej wstydzić i wydała rozkaz wyprowadzenia jej z zamku. Wdowa wędruje podczas burzy i błąka się. Jest
zrozpaczona, bo wyrzekła się jej ukochana córka.
Kirkor to: Szlachetny książę, pragnący do doprowadzenia, by na tronie jego państwa zasiadł prawowity król - Popiel III.
Skierka i Chochlik to: Niewidzialne dla ludzi duszki będące sługami swojej królowej Goplany. Są wesołe i lubią psocić oraz
szaleć.
Goplana to: Królowa jeziora Gopło i otaczającej jej przyrody, jest dobrą wróżką, która zakochuje się w Grabcu i dlatego
doprowadza do tego, że Kirkor zakochuje się w Alinie i Balladynie. Grabiec zakochał się w Balladynie. Goplana chce
pozbyć się rywalki, gdy widzi, do czego doprowadziły jej rozkazy, jest zrozpaczona, bo nie miała złych intencji. Jest
mądra oraz troszczy się o swoje królestwo.
Kanclerz to: Wysoki urzędnik królewski, który jest surowy i bardzo ściśle przestrzega zarządzeń prawa. Potrafi być okrutny,
kiedy wie, że służy sprawiedliwości. Skazuje matkę, która kocha swoje dziecko, na tortury, by dowiedzieć się prawdy. Jest
bezwzględny i nieludzki.

Dziękujemy za uwagę

