
Bohaterowie utworu
„Przypadki Robinsona Kruzoe”,

czy też „Robinson Crusoe”:

Bohaterowie utworu stworzeni przez D.Defoe w utworze o rozbitku
- schemat.

Robinson Kruzoe (Crusoe)
- bohater główny i tytułowy powieści, na
skutek zamiłowania do morskich podróży
i nudnego życia w małym angielskim
miasteczku, udaje się w daleki rejs. Staje
się podróżnikiem, marynarzem i plantatorem.
W wyniku katastrofy przychodzi mu żyć
samotnie na wyspie. Uczy się pokonywać
trudności, jakie przynosi natura oraz
doceniać przyrodę i bliskich, których
opuścił.

 

Ojciec Robinsona
- bardzo kochający syna,
prowadzący handel
zamorskimi towarami.
Surowy dla dziecka, ale
bojący się o jego przyszłość.
Z tej troski sprzeciwia się
planom morskich podróży
Robinsona. 

Piętaszek
- bohater pierwszoplanowy, rdzenny
mieszkaniec archipelagu Wysp Karaibskich
(Karaib), młody mężczyzna (ok. 26 lat).
Przygarnięty przez Robinsona zaczyna swój
żywot na bezludziu. Dobry, uczciwy,
podziwia towarzysza i wiele się od niego
uczy, ale i sam staje się jego nauczycielem.

Kapitan statku w Londynie
- szlachetny człowiek, zabiera Kruzoe na
wyspę do Gwinei, uczy podstaw żeglugi.
Niestety, wkrótce umiera.

Kapitan statku w Portugalii
- dobry człowiek, odkupuje od Robin-
sona po korzystnej cenie skóry, łódź,
dzięki czemu bohater może zacząć
nowe życie w Brazylii. Po wielu latach
pomógł Kruzoe w odzyskaniu plantacji.

Ojciec Piętaszka
- senior bardzo kochający
swego potomka, ucieszony
ze spotkania z nim.
Życie ocalił mu właśnie syn,
ratując go z rąk ludożerców.
Starzec dożył swych ostatnich
dni na wyspie Robinsona.

Ksury
- czternastoleni niewolnik,
którego uratował Robinson,
razem uciekają z niewoli
mauretańskiej.

Kapitan okrętu ze zbuntowaną
załogą
- wspomógł Robinsona,
dając listy polecające.
Podarował pewną kwotę,
która umożliwiła wyruszenie
Kruzoe do Lizbony.

Don Juan Castillos
- szlachcic z Valladolid w Hiszpanii.
Przez sztorm rozbił się jego statek,
a on sam wpada w ręce ludożerców.
Ratuje go Piętaszek z Kruzoe.

Poll / Polly - postać zwierzęca,
papuga oswojona
przez Robinsona na wyspie,
uczy się od niego mówić.

Amigo - bohater zwierzęcy,
pies wierny Robinsonowi,
znaleziony na rozbitym statku.

Atkins - przywódca angielskich
buntowników.

Barnaba - bohater zwierzęcy, kozioł, przywódca
stadka kóz głownej postaci.

William - kolega Kruzoe z lat szkolnych
Namawia go do wyprawy. To z nim
Robinson odbywa pierwszą w swym
życiu podróż morską.

http://werbalnik.xunil.pl


