
JĘZYK POLSKI KL. VII 

 

Witajcie, nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone kompozycji "Zemsty. Najbliższe  

lekcje to praca w grupach. 

Temat: Kompozycja komedii Fredry. 

Zanotujcie: 

Dramat to specyficzny rodzaj literacki (oprócz liryki i epiki), bo może funkcjonować: 

a) w postaci pisanej (jak wskazane wyżej rodzaje literackie), 

b) w formie scenicznej, jako sztuka teatralna. 

 

Wyróżniki rodzajowe i forma dramatu (konsekwencje przeznaczenia scenicznego): 

 brak narratora, 

 wyrazista, wartka akcja,  

 bohaterowie prezentowani poprzez słowa i czyny, 

 zapis:*tekst główny (dialogi, monologi), *tekst poboczny (tzw. didaskalia), 

 podział na akty i sceny. 

 

Kompozycja "Zemsty"jako utworu dramatycznego: 

1. Realizacja zasady trzech jedności: 

- miejsca (stary zamek i jego otoczenie), 

- czasu (jeden dzień), 

- akcji ( wątek główny - spór o dziurę w murze; z nim wiążą się pozostałe, tj.: miłość Wacława i 

Klary, plany matrymonialne Cześnika i rola Papkina). 

2. Klasycznie przebiegająca akcja jako skutek konfliktu dramatycznego, którego źródłem są 

dwaj kontrastowi bohaterowie o sprzecznych dążeniach: 

A. ekspozycja, czyli wprowadzenie: 

- zamiary matrymonialne Cześnika, 

- przybycie Papkina - chęć wykorzystania go jako swata i posła, 

- przyjęcie oświadczyn Cześnika przez Podstolinę, 

- marzenia małżeńskie Klary i Wacława; 

B. zawiązanie akcji: bójka o naprawę muru granicznego; 

C. rozwój akcji: 

- Wacław dobrowolnym jeńcem Papkina, 

- nieudana próba pogodzenia przeciwników, 

- przekupienie Papkina, 

- odwrotny skutek szukania pomocy u Podstoliny, 

- wydrwienie oświadczyn Papkina przez Klarę,  

- szykowanie procesu przez Rejenta, 

- zamiar ożenienia Wacława z Podstoliną (intryga I), 

- wizyta Papkina u Rejenta, 

- zerwane zaręczyny Cześnika, 



- próba zwabienia Wacława- pisanie listu (intryga II), 

- testament Papkina, 

- ślub Wacława i Klary; 

D. punkt kulminacyjny: spotkanie Rejenta i Cześnika; 

E. rozwiązanie akcji: pogodzenie się przeciwników. 

"Zemsta" gatunkiem komediowym: 

 szczęśliwe zakończenie (obydwie intrygi się zneutralizowały i obróciły na dobre dla 

bohaterów), 

 obecność komizmu w utworze. 

 

To ostatnie zagadnienie będzie przez nas szerzej omawiane. Bardzo proszę o niezwykle 

rzetelne prześledzenie i zapamiętanie wszystkich informacji; wiele z nich to powtórzenie 

(problematyka tej komedii często pojawia się w testach). 

Motto: "Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało ..." 

Skomentuj cytat, podając przykłady z literatury bądź wzięte z życia (pisemnie w zeszycie). 

 

Dziękuję za solidną pracę i pozdrawiam.  

p. Polak 


