
JĘZYK POLSKI KL.VIII 15.05. i 18.05. 

Witajcie, przed nami  ostatnie spotkania z problematyką lektury. 

Temat: Dobro i zło w tragedii Słowackiego. 

Czy problemy poruszone w "Balladynie" są aktualne i dzisiaj? 

DOBRO:  

- 

- 

- 

- 

- 

(proszę zapisać kilka swoich skojarzeń i dalej zanotować) 

Utwór Słowackiego jest wyjątkowym przykładem lektury, w której główna i tytułowa bohaterka to 

postać negatywna. Oprócz Balladyny zło w tragedii reprezentują Kostryn - "sługa w obcym kraju"- oraz 

król Popiel III. Wymowa utworu jest pesymistyczna: 

a) przemoc i zbrodnie panoszą się w świecie, 

b) giną ludzie szlachetni i dobrzy, tj.: 

- Alina - wspaniała córka i dobra siostra - zostaje zamordowana, 

- Kirkor - szlachetny, bezinteresowny, walczy z bezprawiem, odzyskuje tron dla prawowitego 

władcy - ginie w bratobójczej  walce, 

- Wdowa - uosobienie miłości macierzyńskiej, wygnana przez wyrodną córkę umiera 

na torturach, bo nie chce zdradzić jej imienia, 

- Pustelnik - brzydzi się bezprawiem, sam jest jego ofiarą, nie lęka się zarzucić zbrodni  

pani zamku - ginie powieszony. 

Pesymistyczna wymowa utworu nie oznacza zgody na zło. Jego potępienie wyraża się w sposobie 

przedstawienia postaci negatywnych. Czyny bohaterki tytułowej budzą: 

- 

- 

-                                                                             . 

(Proszę uzupełnić własnymi odczuciami) 

Nie dosięga jej co prawda kara ziemska, ale ginie od "boskiego pioruna". 

 

 Współczesny nastoletni odbiorca po przeczytaniu i omówieniu problematyki "Balladyny": 

                            Co myśli?                                                       Co czuje? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

(Proszę zanotować przynajmniej po 3 refleksje -mile widziane nieco rozbudowane.) 

 



Zadanie domowe (wypracowanie) 

Jak dalej potoczyłyby się losy Aliny i Balladyny, gdyby nie doszło do tragedii?- kartka z 

pamiętnika (Pamiętajcie o narracji pierwszoosobowej; losy- ważne życiowe decyzje - jednej z 

bohaterek będą  przedstawione szczegółowo, drugiej tylko zasygnalizowane "przy okazji", bo pamiętnik 

będzie pisać tylko jedna dziewczyna i to jeszcze na przestrzeni kilku lat - właściwie trzeba dopasować 

daty w dowolnym okresie; nie mniej niż 170 słów.) Pracę wraz z powyższymi refleksjami przysyłacie 

 do piątku, 22.05.   

 

Życzę wspaniałych pomysłów, a teraz miłego odpoczynku. 

p. Polak 


