
Temat: „Tych dwóch ludzi – ogieo,  woda „ – charakterystyka Cześnika i Rejenta. 

 

(przedstawienie postaci – pozycja społeczna, majątek, relacje z innymi bohaterami, przeszłośd) 

 

KIM JEST? – CZEŚNIK - 

mieszkaniec części zamku, ale nie jej właściciel, wróg Rejenta toczący z nim spór o mur graniczny, 

ubogi szlachcic noszący staropolski tytuł cześnika, brał udział w konfederacji barskiej, opiekun i stryj 

Klary, kawaler, który pragnie się ożenid, aby polepszyd swoją sytuację finansową 

 

KIM JEST? – REJENT - 

 sąsiad Cześnika i jego zacięty wróg, toczący z nim spór o mur graniczny, majętny rejent (notariusz), 

właściciel drugiej części zamku, wdowiec, ojciec Wacława  

 

(cechy charakteru i osobowości, sposób zachowania) 

 

JAKI JEST? – CZEŚNIK -  

 niecierpliwy, nerwowy, wybuchowy („Cześnik – wulkan”), nadto żywy, swoją wybuchowością 

budzący przerażenie innych, zapalczywy, w gorącej wodzie kąpany, porywczy, skory do gniewu, 

niespokojny, zachowujący się gwałtownie (uderzanie w stół, darcie listów), postrzegany jako tyran, 

mściwy, zacięty i nieustępliwy (za nic nie chce zgody z Rejentem), nieśmiały wobec kobiet, 

przekonany, że nie potrafi ich oczarowad wymową, uczciwy (każe zapłacid murarzom za ich 

przepędzenie), prostolinijny – woli rozwiązad sprawę pojedynkiem, niż knud zawiłe intrygi, chociaż 

doprowadzony do ostateczności też zaczyna intrygowad (plan zemsty na Rejencie), typowy szlachcic – 

krzykacz i pieniacz, ale gościnny, dbający o suto zastawiony stół i przestrzegający obyczajów 

szlacheckich (nie mógł się pojedynkowad z Rejentem, który był gościem w jego domu),  

 

JAKI JEST? – REJENT - 

odważny, dobrze władający szablą z pozoru słodki, cichy, z pokornym wyrazem twarzy, ale w gruncie 

rzeczy „z diabłem w duszy”, nazywany przez Cześnika niecnotą, który mógłby skrycie otrud i zabid 

przeciwnika, zawsze cierpliwy i zachowujący spokój, opanowany, przymilnie i uniżenie zachowujący 

się wobec innych, nieuczciwy (fałszowanie zeznao murarzy), za wszelką cenę dążący do celu (nie dba 

o szczęście syna, tylko chce dokuczyd Cześnikowi), przewrotny, obłudny, fałszywy wobec innych, 

mściwy, nieustępliwy, przebiegły, zapobiegliwy (intercyza spisana z Podstoliną), intrygant, człowiek 

bardzo inteligentny i sprytny, fałszywie pobożny, flegmatyczny, o czym świadczą jego zachowanie i 

postawa (zawsze nieporuszenie stoi w miejscu z rękoma założonymi na piersiach), lubiący ciszę – 

nieznoszący, gdy ktoś mówi głośno, nieskory do pojedynku – wie, że nie jest to jego mocna strona, 

ale przestrzegający obyczaju szlacheckiego i przyjmujący wyzwanie  

 

INNE INFORMACJE  - CZEŚNIK - 

człowiek już niemłody, ale nieuważający się za starego, któremu jednak dokuczają różne choroby, jak 

podagra, kurcz żołądka czy reumatyzm; ulubione powiedzonko: „mocium panie”  

 

INNE INFORMACJE – REJENT - 

człowiek niemłody, uważający się za osobę starszą i stateczną; ulubione powiedzonko: „Niech się 

dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzad trzeba 


