
J. POLSKI KL. VII 27.05 I 28.05. 

Witajcie na kolejnych spotkaniach związanych z lekturą. Jak wspominałam, będą one poświęcone 

różnym odsłonom komizmu. Zapraszam. 

 

Temat:  Dlaczego śmiejemy się, czytając "Zemstę"? 

             Na czym polega komizm postaci, czyli o tym, dlaczego Papkin bawi czytelnika. 

Zacznijmy od wyjaśnienia. Zanotujcie. 

KOMEDIA – gatunek literacki zaliczany do dramatu (rodzaj literacki), którego cechami 

charakterystycznymi są: 

 lekka, pogodna tematyka, 

 komizm i szczęśliwe zakończenie. 

Rodzaje i przykłady komizmu w "Zemście": 

 sytuacyjny (zabawne dla odbiorcy układy zdarzeń i sytuacji między bohaterami, 

nieporozumienia, zamiana ról), np. 

‣ dyktowanie listu przez Cześnika Dyndalskiemu i pisanie testamentu przez Papkina (akt 

IV, scena 5.), 

‣ oddanie się Wacława w niewolę i upieranie się, że w niej pozostanie (akt I, scena 8 i akt 

II, scena 2.), 

‣ oświadczyny Papkina (akt II, scena 7.), 

‣ bójka o mur (akt I, scena 7.), 

‣  rozmowa Papkina z Cześnikiem, kiedy ten pierwszy, przechwalając się, nie daje dojść do 

słowa drugiemu (akt I, scena 2.). 

 słowny (wyraża się w odpowiednio prowadzonym dialogu), np.: 

～ dyktowanie listu przez Cześnika Dyndalskiemu (akt IV, scena 5.), 

～ rozmowa Wacława i Podstoliny, kiedy ta mówi o śmierci męża (akt II, scena 5.) 

PODSTOLINA 

Oddał ducha na mym łonie. 

WACŁAW roztargniony 

Oddał?... Tak, tak, – oddał pewnie. 

PODSTOLINA 

Zapłakałam zrazu rzewnie; 

Nie mieć męża mocno boli, 

Lecz i smutek w czasie tonie. 

WACŁAW roztargniony 

Więc utonął pan Podstoli. 

PODSTOLINA 

Któż powiada? 

～ rozmowa Rejenta z Mularzami (akt III, scena 1.), 

～ testament Papkina (akt IV, scena 6.), 

～ oświadczyny Papkina (akt II, scena 7.) 

 postaci (odpowiedni sposób ukształtowania postaci), np.: 

 Rejent (śmieszny w kontraście z Cześnikiem, postępuje sprzecznie wobec  

   swego powiedzonka), 

 Dyndalski (ślamazarny, gapowaty stary sługa, zabawny w kontraście z Cześnikiem) 



 Papkin 

 

  

 

Istotą komizmu Papkina jest sprzeczność między tym, co mówi i robi, a przede 

wszystkim jego wyolbrzymione tchórzostwo, to postać karykaturalna. 

KARYKATURA – sposób przedstawienia postaci literackiej polegający na wyolbrzymieniu i pełnym 

przesady wyjaskrawieniu pewnych cech jej wyglądu lub postawy wobec życia. 

Uwaga! fragmentu utworu nie musicie przepisywać. 

Praca domowa: 

A. przeczytaj fragmenty lektury wskazane w nawiasach, 

B. stwórz karykaturę samego siebie; forma pracy dowolna, np.: pisemna autocharakterystyka, 

czyli prezentacja siebie z uwzględnieniem wyolbrzymienia swoich wybranych cech/zachowań, 

wiersz, rysunek (termin wykonania i przesłania zadania - 02.06.), 

C. przypominam o czytaniu "Kamieni na szaniec". 

Dziękuję za zaangażowanie i kreatywność. 

Pozdrawiam wszystkich.  

p. Polak 


