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Klasa  VIII - 26.05.20r. 

 

Temat: J. Słowacki - "Balladyna" - powtórzenie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  przypomnimy  sobie  dramat  J. Słowackiego  

"Balladyna", w  tym  celu  pomocne  będą  Wasze  zeszyty  z  VIII  klasy  i  

materiały  ksero, strony: 65 - 67. 

 

Dramat: przypomnienie 

- utwór  sceniczny, tzn. przeznaczony  do  odgrywania  w  teatrze, 

- podzielony  na  akty  i  sceny 

akt: obejmuje  kilka  scen ( stanowi  coś  w  rodzaju  rozdziału ) 

scena: zmienia  się  w  zależności  od  pojawienia  się  nowego  bohatera  lub  

zmiany  miejsca  akcji, 

- podział  na  tekst  główny - role  aktorów  i  poboczny ( didaskalia ) - 

wskazówki  do  gry - mogą  one  dotyczyć  strojów, miejsc, zachowania  

bohaterów, zwrot  "na  stronie"  oznacza, że  postać  nie  mówi  do  innych  

bohaterów, ale  zwraca  się  do  publiczności  lub  coś  komentuje, 

- w  zależności  od  treści  dramatu  wyróżniamy: 

tragedię - zakończenie  niepomyślne  dla  bohatera, 

komedię - szczęśliwe  zakończenie. 

 

"Balladyna"  jest  tragedią, ponieważ: 

- główna  bohaterka  ponosi klęskę, nie  tylko  o  to  chodzi, że  umiera, ale  też  

o  to, że  zatraciła  się  moralnie, stała  się  morderczynią, a  w  chwili  gdy  

odniosła  wymarzony  sukces  i  została  królową - sama  siebie  skazuje  na  

śmierć, 

- utrzymana  jest  w  poważnym  nastroju, 

- pojawia  się  wiele  zbrodni 

 

W  jakich  tematach  warto  wykorzystać  "Balladynę" 

- przemiana  bohatera - z  tym, że  na  zupełnie  innej  płaszczyźnie  niż  np. 

Winicjusz, Chilon  czy  Scrooge. Oni  przemieniają  się  ze  złych, w  dobrych. 

Tymczasem  Balladyna  przemienia  się  z  dziewczyny  samolubnej  w  

morderczynię, z  chłopki  w  królową, 
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- władza  i  władca - Kirkor  może  tu  być  wzorem  władcy, który  jest  

skromny  i  zawsze  wybierze  dobro  ludu. Mamy  odwołanie  do  Popiela, który  

wymordował  rodzinę  pustelnika, żeby  zdobyć  władzę, mamy  Pustelnika - 

władcę  pozbawionego  korony  i  wreszcie  Balladynę, która  jest  królową  

tylko  przez  chwilę, ale  za  to  sumienną  i  sprawiedliwą.  Jeśli  chodzi  o  

władzę, to  Kirkor  wcale  jej  nie  chce, a  Balladyna  zrobi  wszystko, żeby  ją  

zdobyć, 

- dobra  i  zła, 

- winy  i  kary, sprawiedliwości. Na  Balladynę  spada  sprawiedliwość  Boska - 

mimo, że  nikt  nie  udowodnił  jej  popełnionych  zbrodni, 

- zbrodni, jej  konsekwencji - podobnie  w  "Quo  vadis" - Neron  ponosi  

konsekwencje  za  swoje  zbrodnie - musi  uciekać  i  popełnić  honorowe  

samobójstwo, 

- rodziny - matki, sióstr, 

- miłości, 

- świata  przyrody,  

- mieszania  się  świata  fantastycznego  z  realistycznym - ingerencja Goplany 

w  losy  Balladyny, 

- moralności  ludowej, 

- ironii 

 

Filmik  powtórkowy 

Tą  serię  powtórek  już  znacie, ja  też  zachęcam  do  obejrzenia  filmiku. 

Filmik  jest  wyjątkowo  długi, bo  trwa  aż  50  minut, więc  możecie  podzielić  

go  sobie  na  krótsze  fragmenty  i  oglądać  przez  kilka  dni, bo  na  razie  nie  

będę  Wam  polecać  innych  filmików :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4

