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WESOŁE KUMOSZKI  Z  WINDSORU



"Wesołe Kumoszki z Windsoru" Williama
Szekspira stanowić mogą kanoniczną pozycję
komediową. Pełne żartów słownych i
sytuacyjnych. Zbudowane na prostym, a
niekiedy i prostackim humorze. Bawią - a
może i uczą?

Poniższy konspekt, kierowany zarówno 
do nauczycieli, edukatorów, jak i rodziców,
zawiera materiały, szeroko omawiające
zagadnienie poczucia humoru, skupiając się
przede wszystkim na jego rodzajach. Jest to
próba rozpoznania tego CO nas bawi
 i DLACZEGO. Opracowane materiały
posłużyć mogą do stworzenia ciekawych
zajęć dla dzieci i młodzieży, w ramach
których poprzez śmiech i zabawę, mogą
uczyć się tolerancji i empatii, nabywać
kompetencje społeczne, lub - tak jak w
proponowanym scenariuszu godziny
wychowawczej - rozbudzać swoją ciekawość,
dociekliwość i poznawać specyfikę pracy
badawczej.

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr
Szekspirowski w ramach projektu
SzekspirOn//line. 

"ŚMIECH TO ZDROWIE ,
SZEKSPIR  C I  TO POWIE"
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"WESOŁE KUMOSZKI  Z  WINDSORU"  INSPIRACJĄ  DO PRACY TWÓRCZEJ  
Z  MŁODZIEŻĄ W ASPEKCIE  POCZUCIA  HUMORU
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TEMATY DO OMÓWIENIA:
I. co to jest poczucie humoru?
II. komizm słowny/sytuacyjny - czyli co nas bawi?
III. poczucie humoru i zależność od wieku odbiorcy

"Człowiek pokazuje swój charakter najwięcej poprzez to, co uważa za śmieszne"
Johann Wolfgang von Goethe 

Chcąc rozluźnić sztywną atmosferę imieninowego przyjęcia,
gospodarz opowiedział zebranym pikantny, "niecenzuralny"
dowcip. Choć pan domu oczekiwał powszechnego aplauzu, 
ku jego zdziwieniu reakcje słuchaczy były rozmaite. 
Niektórzy faktycznie wybuchnęli gromkim śmiechem, inni
poprzestali na uśmiechu oraz stwierdzeniu: "niezły".
Byli jednak i tacy, którzy zachowali kamienną twarz bądź
usiłowali maskować zażenowanie, tłumacząc: 
"Nie przepadam za takimi kawałami".

NIETOLERANCJA  /  TOLERANCJA  WIELOZNACZNOŚCI  
KONSERWATYZM /  RADYKALIZM /  L IBERAL IZM

MIĘKKOŚĆ /  TWARDOŚĆ MYŚLENIA
POSZUKIWANIE  DOZNAŃ

NIESTABILNOŚĆ /  STABILNOŚĆ EMOCJONALNA,  
EKSTRAWERSJA  /  INTROWERSJA

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIE

Ludzie różnią się między sobą tym, co wydaje im się zabawne. Poczucie humoru rozumiane jako
wrażliwość na określony typ komizmu jest cechą bardzo zindywidualizowaną i ściśle związaną 
z całokształtem psychicznych właściwości człowieka.

Do najważniejszych cech osobowościowych, które mają związek z określonym typem humoru należą:

OPIS  SYTUACJ I

J EDEN DOWCIP ,  A  TYLE  REAKCJ I .
DLACZEGO RÓŻNIE  REAGUJEMY NA SYTUACJE  KOMICZNE,  ŻARTY ,  DOWCIPY  ITP . ?



PRZYJMUJE SIĘ, ŻE POCZUCIE HUMORU JEST WIELOWYMIAROWE, OBEJMUJĄCE CZTERY
PODSTAWOWE ASPEKTY:

zdolności do spontanicznego tworzenia "humorystycznych" komentarzy, opinii,
anegdot;
umiejętności "dzielenia się" komizmem, kompetentnego przekazywania go innym;  
stopnia, w jakim jednostki rozumieją dowcipy i inne, potencjalnie humorystyczne bodźce; 
sposobu, w jaki wyrażają one doświadczane uczucie rozbawienia, zarówno pod względem
jakości, jak i natężenia; 
oceny zabawności różnych rodzajów dowcipów słownych, rysunkowych i innych typów
materiału humorystycznego; 
stopnia, w jakim aktywnie poszukiwane są bodźce mogące być źródłem rozbawienia; 
pamięci dowcipów lub zabawnych zdarzeń; 
tendencji do posługiwania się humorem jako mechanizmem obronnym

(Hehl i Ruch 1985)
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TWORZENIE

WYRAŻANIE

ROZUMIENIE

REAGOWANIE NA KOMIZM
(Ruch, 1998)  

RÓŻNICE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE POCZUCIA HUMORU MOGĄ DOTYCZYĆ:



Humor nietendencyjny, zwany także "nieszkodliwym" lub "niewinnym", operuje
tematyką neutralną. Do podstawowych technik stosowanych w komizmie
nietendencyjnym należą:
gra słów, kalambur, hiperbola i powtórzenia.
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CO PAN NA TO, PANIE FREUD?
KOMIZM NIETENDENCYJNY I TENDENCYJNY

(Freud 1905/1993)

Humor tendencyjny wprowadza tematykę o silnym zabarwieniu emocjonalnym,
angażującą odbiorcę. Operuje treścią obłożoną społecznym tabu, jawnie

niedozwolona, zakazaną pod groźbą narażenia się na społeczną dezaprobatę,
możliwą do ekspresji jedynie pod przysłoną maskującej "fasady" dowcipu.

Trzy podstawowe rodzaje humoru tendencyjnego:
I. złośliwy (wrogo-agresywny)
II. obnażający i obsceniczny (seksualny)
III. cyniczny (krytyczny lub bluźnierczy)

Człowiek intuicyjnie docenia doniosłą rolę, jaką zmysł komizmu odgrywa w życiu
codziennym. Jak trafnie stwierdził F.M. Colby: "Ludzie przyznają się do zdrady,
morderstwa, podpalenia, sztucznych zębów lub peruki. Niewielu jednak przyzna się do
braku poczucia humoru"
Zmysł komizmu jest niezwykle wysoko cenionym społecznie przymiotem, którego po
prostu "nie wypada" nie posiadać.
Mówić powinno się więc nie tyle o całkowitym braku zmysłu komizmu, co o indywidualnej
jego specyfice. Powszechne subiektywne przeświadczenie o posiadaniu poczucia
humoru ma zatem, na ogół, rację bytu — każdego człowieka cechują swoiste,
dostosowane do jego temperamentalno-osobowościowych cech wrażliwość i potrzeba
kontaktu z potencjalnie komicznym bodźcem.



TEMATEM ZAJĘĆ JEST ROZMOWA O TYM,
CO ŚMIESZY MŁODZIEŻ.

Członkowie klasy tworzą zespoły
badawcze, które szukają odpowiedzi na

pytanie o humor charakterystyczny dla ich
rówieśników.

Uczniowie sami dostarczają materiał
badawczy – dzielą

się przykładami zabawnych filmów, zdjęć,
postów, memów itp.

CELE LEKCJI:
 szukanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: co jest zabawne z perspektywy    
 współczesnej młodzieży?
 sprawdzenie się w roli badacza konkretnego zagadnienia.
 
UCZEŃ BADACZEM:
chcą się dowiedzieć, co bawi dzisiejszą młodzież
zastanawiają się, jakie podejście powinien mieć ktoś, kto chce coś zbadać?·      
jakie pytania powinni zadawać? ·      
na co zwracać uwagę?      
przeprowadzają jak największą liczbę rozmów z rówieśnikami, zapoznają się z przykładami
"co kogo .................. śmieszy"·      
sporządzają raport z badań - mapa myśli, prezentacja
dyskutują (refleksje, stosunek emocjonalny badaczy do tematu)
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PRZYKŁADOWA
GODZINA
WYCHOWAWCZA
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CIEKAWOSTKI

„Facebook? Chyba oszalałeś! Moja babcia z tego korzysta”, powiedział ostatnio mój bratanek
 z zażenowaniem. Rzeczywiście to medium „starców”?

To prawda, młodzi uciekają z Facebooka. Wtargnięcie starszych osób na ich terytorium rusza ich
bardziej niż kwestie naruszania przez Facebooka prywatności użytkowników. Ucieczka ta nie jest

jednak ucieczką totalną. Przede wszystkim dlatego, że codzienność młodych wciąż toczy się na
zamkniętych facebookowych grupkach: od grupki szkolnej, przez społeczności fanowskie, po

grupy ogólne, takie jak Storyofmajlajf. Tam starsi nie mają już tak łatwego wejścia, więc młodzi
czują się bardziej komfortowo niż na „pierwszym Facebooku”.

Czym różnią się kontakty między rówieśnikami dziś, od tych 20 lat temu?
Mimo różnych form, języka i tematów, potrzeby i emocje są te same. Jedni chwalą się
pelargoniami na balkonie, drudzy zdjęciami z raperem Quebonafide, ale dla obu pokoleń te
grupy to takie bezpieczne przestrzenie, w których przede wszystkim są akceptowani. Nawet
jeśli język młodych się zmienia, wciąż chodzi im o to, co było ważne kiedyś. Nie szukają ucieczki
od rzeczywistości. Nawet jeśli między tzw. IRL-em („in real life”) a „netem” są jakieś różnice, nie
chodzi o to, aby się odciąć, wyobcować. Bycie „w necie” to bycie „w świecie”, wraz z innymi –
nawet jeśli na pierwszy rzut oka tak to nie wygląda. 

Co jest dla młodych synonimem obciachu? 
Po pierwsze i najważniejsze – bycie tzw. „atencjuszem”, czyli przesadzone ubieganie się o uwagę

innych. Na zamkniętych grupach atencjuszy trzymają w ryzach admini, ich zadaniem jest
wyłapywanie osób, których posty są nieautentyczne, obliczone tylko na zwrócenie na siebie

uwagi (fejm) czy wywołanie niepotrzebnej dyskusji (gównoburzy). To niesamowite, że
 w rzeczywistości mediów społecznościowych, w której chodzi przecież o lajki, to pokolenie

umiało wykształcić w sobie wrażliwość, która oddziela to, co fejkowe (sztuczne), od tego,
 co prawdziwe. 

Kto jest idolem, a kto autorytetem dla dzisiejszej młodzieży? Youtuber? Rodzic?
Idole młodych to niekoniecznie celebryci z pierwszych stron gazet. Youtuberzy, którzy zaskarbili
sobie uznanie młodych, osiągnęli je właśnie dlatego, że byli normalni – tacy jak ich widzowie.
Nie mieli oporów, żeby mówić o swoich obawach i lękach – zrobił tak Gimper, zrobił tak Dubiel.
Autorytety młodych muszą rozumieć nowe domeny, w których nastolatkowie odnajdują się
 w naturalny sposób – gaming, YouTube czy rap. Pokazać im, jak można poprawiać swojego
„skilla” w grach, o czym można mieć kanał czy o czym można rapować. Takie osoby ich inspirują,
to od nich chcą się uczyć, to dzięki nim mogą dowiedzieć się, jak można np. zarobić na swojej
pasji, co pozwoliłoby uciec im przed światem oczekiwań pt. „normalna praca”.



ANALIZA TEKSTU
TEMATY DO OMÓWIENIA:

I. charakterystyka postaci pod kątem
komizmu słownego
II. charakterystyka postaci pod kątem
komizmu sytuacyjnego
III. inspiracje do rozbawienia
widowni/czytelnika

MATERIAŁY  DO ZAJĘĆ 1 .0

Wesołe Kumoszki z Windsoru, akt III, scena 1
tłum. S. Barańczak

Wchodzą Evans i Tuman.
 
EVANS
Pardzo cię proszę, pachołku naszego dobrego pana Mizerka a mój przyjacielu Tumanie –
albowiem takie jest twoje nazwisko – zechciej mi opjaśnić, w oprępie jakich to okolic
szukałeś pana Caiusa, tego, który sam siepie tytułuje doktorem medycyny.
 
TUMAN
Ano, w obrębie Mniejszego Parku i w obrębie Większego Parku, w każdym obrębie; także 
w obrębie Starego Windsoru i w ogóle w obrębie wszystkiego z wyjątkiem obrębu samego
miasta.
 
EVANS
Pragnąłpym usilnie, apyś przyjrzał się pacznie również temu ostatniemu oprępowi.
 
TUMAN
Dobrze, idę.

Wychodzi.
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EVANS
Poże w niebiesiech, jakże mnie wątropa rozpolała ze złości, jak mi się wszystko we
wnętrzu trzęsie aż do głępi! Okpił mnie? Ha, doprze, pardzo doprze! Żółć się we mnie
purzy. Przy pierwszej sposopności rospiję mu wszystkie urynały na tym jego paniastym
łpie, tak mi dopomóż Póg!
Śpiewa:

Siądziemy u źródlanej wody,
Tam, gdzie pasterze poją trzody.

Nurt pędzie pystrym plaskiem migał,
Ptak nam zaśpiewa swój madrygał.

Siądziemy...
Poże miłosierny, aż mi się na płacz spiera!

Ptak nam zaśpiewa swój madrygał,
Nurt pędzie pystrym plaskiem migał,

Gdy nad rzekami Papilonu
Siądziemy...

Wraca Tuman.

TUMAN
O, widać go, idzie tutaj, księże plebanie!
 
EVANS
Pardzo mnie to cieszy.
Śpiewa:

Siądziemy u źródlanej wody...
Niepo niech sprzyja sprawiedliwym! – A jaką ma proń?
 
TUMAN
Broni nie ma! A z resztą ci, co nadchodzą, to właściwie mój pan, sędzia Spłyć i jeszcze
jeden jegomość; idą gościńcem od strony Frogmore.
 
EVANS
Daj mi, proszę, moją rewerendę, alpo raczej pądź gotów mi ją podać w razie potrzepy.
 
Wchodzą Page, Spłyć i Mizerek.
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SPŁYĆ
Witaj, mości plebanie! Jakże się miewa mój miły sir Hugo? Ujrzeć tak pilnego czytelnika jak
ty bez książki w rękach – byłby to prawie taki sam cud, jak ujrzeć szulera bez talii kart
 w garści.
 
MIZEREK
Ach, słodka Anno Page!
 
PAGE
Witaj, wielebny ojcze.
 
EVANS
Niech  wam wszystkim Pan Póg płogosławi w swojej pezmiernej łasce.
 
SPŁYĆ
A to co? Nie tylko papier, ale i rapier? Czyżbyś do fechtunku przykładał się tak samo jak 
do lektury?
 
PAGE
I w taki zimny, reumatyczny dzień chodzisz jak młodzik w samym kaftanie i pantalonach?
 
EVANS
Ma to swoje powody i przyczyny.
 
PAGE
Przybyliśmy tu, żeby ci oddać przysługę, księże plebanie.
 
EVANS
Pardzo doprze: jaką mianowicie?
 
PAGE
Niedaleko stąd znajduje się pewien czcigodny szlachcic, który, najwyraźniej przez kogoś
pokrzywdzony, zatracił swoje zwykłe dostojeństwo i rozwagę do tego stopnia, że czegoś
takiego w życiu nie widziałeś.
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SPŁYĆ
Co do mnie, żyję już wiele dziesiątków lat, a nigdy nie słyszałem, aby człowiek o tej pozycji,
powadze i wykształceniu zachowywał się w sposób tak bardzo sprzeczny ze swą zwykłą
naturą.

EVANS
O kim mowa?
 
PAGE
Znasz go chyba: pan doktor Caius, francuski lekarz sławny ze swoich zalet.
 
EVANS
Na wszystkie rany Pana naszego, pardziej pi mi przypadło do smaku, gdypyś mi zachwalał
sławne zalety piplijnej miski soczewicy.
 
PAGE
Dlaczegóż to?
 
EVANS
Ten osopnik nie ma pojęcia o Hipokratesie i Galenie, a w dodatku to łopuz, najtchórzliwszy
ze wszystkich łobuzów i pęcwałów, z jakimi chciałoby się komuś zawierać znajomość.
 
PAGE
Powiadam wam: to nasz pleban jest tym człowiekiem, z którym doktor zamierza się bić.
 
MIZEREK
O, słodka Anno Page!

SPŁYĆ
Na to by wskazywał jego oręż. Nie dopuśćcie tych dwóch do siebie. O, idzie właśnie doktor
Caius.
 
Wchodzą Oberżysta, Caius i Rugby.
 
PAGE
Nie, zacny plebanie, nie dobywaj broni.
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SPŁYĆ
Ty też nie, drogi doktorze.
 
OBERŻYSTA
Trzeba ich rozbroić i niech walczą na języki. Zamiast żeby jeden drugiemu miał co uciąć, 
z dwojga złego niech już raczej maltretują naszą ojczystą angielszczyznę.
 
CAIUS
Prrhoszę, że zamienię parrhę słów we ucho twe. Dlaszego ty nie stawił szję?
 
EVANS
na stronie do Caiusa
Cierpliwości, pardzo proszę.
głośno
To ty pyłeś nieopecny, mój panie!
 
CAIUS
Na miłi Bóg-e, so za tkórz; so za tkórzliwi pies lub małpichonne.
 
EVANS
na stronie do Caiusa
Nie rópmy z siebie pośmiewiska, po ta panda tylko na to czeka; pragnę ci pyć
przyjacielem, a co pyło złego, to naprawię innym sposopem.
głośno
Opiję cię urynałem, ty parani łpie!

CAIUS
Diable! Mów, Jean Rrhougbie, mów, pan gospodage: szy ja nie szekał, żebi zabiłem go? 
szy ja nie stawił szję na umówiony plas?
 
EVANS
Jakem chrześcijańska dusza, przecie to jest umówiony plac poju. Niech pan operżysta
pędzie arbitrem i powie, kto ma rację.

OBERŻYSTA
Pokój, powiadam, Walio i Galio, Francuzie i Walijczyku, lekarzu duszy i lekarzu ciała!
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CAIUS
A, to barrhdzo dobrrhe, excellent.
 
OBERŻYSTA
Pokój, powiadam; wysłuchajcie gospodarza spod „Powiązki”. Czyż w mojej głowie może się
kryć jakiś podstęp? jakaś polityczność? jakaś makiaweliczność? Czyż ja pragnę utracić
mojego doktora? Nie, albowiem przepisuje mi mnóstwo ziółek i pigułek. Czyż pragnę utracić
mojego plabana? mojego wielebnego kapłana? mojego sir Hugona? Nie, albowiem gani
moje grzechy i dostarcza pociechy. Podajcie mi obaj dłonie, ty ziemską, ty niebiańską, o tak.
Wyprowadziłem was obu w pole, moje wy uczone chłopięta: każdego posłałem w inne
miejsce: serca wasze są nieustraszone, skóry wasze są nienaruszone i niech pinałej całej
sprawy będzie butelka kseresu. Dalej, rapiery do lamusa i chodźcie za mną, moje gołąbki; 
za mną, za mną, za mną!
 
Wychodzi.
 
SPŁYĆ
Wariat z naszego gospodarza, słowo daję. Za nim, panowie, za nim.
 
MIZEREK
O, słodka Anno Page!
 
Spłyć, Mizerek i Page wychodzą.
 
CAIUS
Szy ja dobrze rrhozumiem to? On zrrhobił dudek z nas? Ha! ha!

EVANS
Zropił, zropił; naprał nas, pestia, i doprze się naszym kosztem upawił. Pragnę, żepyśmy
odtąd pyli przyjaciółmi. Połączmy mózgi i wspólnymi siłami opmyślajmy zemstę na tym
pezczelnym pydlaku, tym pezpożnym, parparzyńskim operżyście.

CAIUS
Na miłi Bóg-e, rrhobię to. On słowo dał, że zaprrhowadżi mię tam, gdże Anna Page; na miłi
Bóg-e, nabił we butelkę mię on.
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EVANS
Rozpiję mu łep w dropny mak. Chodź ze mną.
 
Wychodzą.
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