
Juliusz Słowacki Balladyna  (dramat) 

 

• Gatunek literacki – dramat romantyczny 

Utwór o swobodnie skonstruowanej akcji. Łączy elementy fantastyczne, baśniowe 

(postać Pustelnika – czarownika i mędrca, zamiana człowieka w drzewo, wymierzanie 

sprawiedliwości przez siły natury, magiczna korona, postacie fantastyczne: Goplana, 

Skierka, Chochlik) z realistycznymi i historycznymi (nawiązanie do legendy  

o początkach państwa polskiego). Odwołuje się do ludowych wierzeń – nie ma winy bez 

kary. W utworze elementy tragiczne łączą się z komicznymi, a także dramatyczne  

z epickimi i lirycznymi. Jest gatunkiem synkretycznym (mieszanym). 

• Temat 

W utworze przedstawiona jest historia Balladyny, która kierowana żądzą władzy, 

dokonuje kolejnych zbrodni. 

• Czas  i miejsce akcji   

Wydarzenia rozgrywają się w legendarnych czasach, za panowania władców z dynastii 

Popielidów ( akcja obejmuje cztery dni),  w okolicach jeziora Gopło (Pojezierze 

Gnieźnieńskie) oraz pod murami Gniezna. 

• Bohaterowie  

postacie realistyczne: Balladyna, Alina, Wdowa, książę Kirkor, Pustelnik  

(król Popiel III), Grabiec, pasterz Filon, Kostryn – dowódca zamkowej straży;  

postacie fantastyczne: nimfa wodna Goplana, elfy Skierka i Chochlik. 

• Najważniejsze motywy 

Wina i kara 

Balladyna popełnia zbrodnie, aby dojść do władzy (zabija siostrę Alinę, Gralona, Grabca, 

Pustelnika, Kostryna, przyczynia się do śmierci Kirkora oraz matki), umiejętnie je ukrywa, 

pozbywa się kolejnych świadków. Ostatecznie zostaje ukarana – podczas sądu trzykrotnie 

wydaje wyrok śmierci, skazując w ten sposób samą siebie. Jest pewna, że kara jej nie 

dosięgnie, ale sprawiedliwość zostaje wymierzona przez siły natury – złą królową zabija 

piorun. Sprawdza się ludowe przekonanie, że nie ma winy bez kary. 

Władza 

W utworze głównym wątkiem jest wątek władzy. Sami władcy przedstawieni są na 

zasadzie przeciwieństwa. Kirkor wierzy, że jedynym słusznym rozwiązaniem sytuacji  

w kraju, w którym panuje okrutny król Popiel IV, jest przywrócenie władzy prawowitemu 

królowi, Popielowi III. Kiedy lud chce okrzyknąć Kirkora nowym władcą, zrzeka się tronu. 

U Balladyny natomiast dominuje żądza władzy. Rośnie ona wraz z rozwojem wydarzeń, 

kieruje jej życiem, pcha do popełniania kolejnych zbrodni. Balladynie nie udaje się jednak 

utrzymać władzy.  

 



Miłość 

W utworze ukazane są różne rodzaje miłości:  

miłość matki do córek (Wdowa, mimo, że została odtrącona i upokorzona przez 

Balladynę, przed sądem nie ujawnia jej imienia, przez co zostaje skazana na tortury  

i umiera);  

bezinteresowna miłość Aliny do Kirkora (dziewczyna marzy o księciu i obiecuje mu 

wierność); 

miłość nimfy wodnej do Grabca (Goplana nie mogąc znieść odrzucenia, używa swoich 

mocy, aby ukochany odwzajemnił uczucie, jej niespełniona miłość, sprzeczna z naturą  

krzywdzi wiele osób; 

miłość Filona do Aliny (pasterz, podobnie jak bohaterowie sielanek, jest pełen 

romantycznych wyobrażeń i ideałów, zachwyca się urodą zabitej dziewczyny, wzrusza 
się nieustannie i rozpacza nad jej losem. 

Przyroda 

W utworze natura staje się jednym z bohaterów, wpływa na rozwój wydarzeń. 

Towarzyszy postaciom – jest jedynym świadkiem zbrodni Aliny, prześladuje 

zabójczynię, reaguje na zło, wymierza karę za popełnione zbrodnie.  

 
 


