
    

„ZEMSTA” 
      Aleksander Fredro 



Biografia autora 
      Aleksander Fredro był komediopisarzem, poetą, pamiętnikarzem, żył w latach 1790 lub 

1791–1876. Matka artysty zmarła w 1806 roku w pożarze dworku. Jego ojciec Jacek, 
otrzymał tytuł hrabiowski w 1822 roku, sam Aleksander był praprawnukiem wybitnej poetki 
Elżebiety Drużbackiej. Kształcił się wyłącznie w domu. W 1809 r. zaciągnął się do armii 
Księstwa Warszawskiego, w 1812 został mianowany kapitanem. Odbył kampanię aż do 
Moskwy, otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari. Brał też udział w bitwach pod Dreznem, 
Lipskiem i Hanau.   
W 1814 roku odznaczony Krzyżem Legii Honorowej, podał się do dymisji i w 1815 r. wrócił 
do Galicji. Wstąpił do lubelskiej loży wolnomularskiej Wolność Odzyskana. W 1828 r. ożenił 
się z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. Mieszkał w swoim majątku w Beńkowskiej Wiszni 
lub we Lwowie. W 1829 został członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 
latach 1833-1842 był posłem do Sejmu Stanowego. Po rzezi galicyjskiej napisał memoriał 
polityczny Uwagi nad stanem socjalnym w Galicji, który krążył w odpisach. W 1848 był 
członkiem lwowskiej Rady Narodowej. W latach 1850-1855 przebywał w Paryżu, poznał 
tam Mickiewicza. W 1861 wybrany do pierwszego Sejmu Krajowego. Honorowy obywatel 
Lwowa, członek Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Fredro jest uznawany za wyjątkowego komediopisarza polskiego wszystkich czasów. 
Ogólne spojrzenie na jego dorobek pozwala stwierdzić, że tworzył on skokami, nie w 
sposób ciągły. Okresy wzmożonego wysiłku twórczego przeplatały się z okresami 
milczenia. Przyczyny tych przerw, jak i decyzji niepublikowania ani niewystawiania niczego 
w ostatnich dwudziestu latach życia pisarza nie są zupełnie jasne. Na pewno odegrały tu 
rolę ataki krytyków, pomawiających pisarza o obojętność na żywotne sprawy narodowe 
oraz poczucie rozminięcia się z tryumfującym na emigracji romantyzmem.  
 



„Zemsta” streszczenie lektury 
                 Podczas śniadania Cześnik radzi się starego służącego, Dyndalskiego, 
co do swego ożenku z młodziutką Klarą, potem decyduje się jednak na 
starszą Podstolinę. Po chwili przybywa wezwany przez 
Cześnika Papkin, ubrany na modę francuską. Wprasza się na śniadanie 
i przechwala swoimi zmyślonymi podbojami sercowymi oraz bohaterskimi 
czynami. Cześnik wysyła go z poselstwem do Rejenta Milczka, który jest 
właścicielem połowy zamku kupionego niegdyś przez ojca Klary. Cześnik nie 
może sam dojść z sąsiadem do porozumienia. Papkin, bez powodzenia, 
próbuje się wykręcić od tego zadania. Chętnie natomiast zgadza się na 
przedstawienie Podstolinie w imieniu Cześnika jego matrymonialnych 
zamiarów. 

       Kiedy okazuje się, że Rejent naprawia mur graniczny, wzburzony Cześnik 
wysyła wystraszonego Papkina, aby przepędził murarzy. Tymczasem Obok 
na wpół rozwalonego muru, w altanie, potajemnie spotykają 
się Klara i Wacław. Zapewniają się o wzajemnym uczuciu. Wacław ma dość 
ukrywania swej miłości i chce pojąć ukochaną za żonę. Spór Rejenta 
i Cześnika stanowi poważną przeszkodę w realizacji tego zamierzenia. 
Papkin aresztuje Wacława, kiedy ten zmierza do swojej części zamku po 
spotkaniu z Klarą. Dzięki temu Rejentowicz przebywa w domu Cześnika jako 
jeniec. 



      Papkin przyprowadza do Cześnika Wacława i przechwala się swoim 
męstwem. Cześnik każe jednak więźniowi odejść i nie słucha jego 
namów do zawarcia pokoju z Rejentem. Papkin wspaniałomyślnie daruje 
Wacławowi wolność, ale ten upiera się, że zostanie w niewoli. W końcu 
ujawnia kim jest, wyznaje, że kocha Klarę i obiecuje Papkinowi sakiewkę 
złota za zachowanie milczenia przed Cześnikiem. Kiedy Klara dowiaduje 
się, że Wacław jest w domu Cześnika, wpada w panikę. Potem jednak 
namawia ukochanego, by zyskał przychylność Podstoliny, a wtedy 
może uda im się pobrać.  

     Niestety Podstolina okazuje się być dawną miłością Wacława i jest szczerze rada 
ze spotkania z dawnym adoratorem. Na koniec Cześnik wysyła Papkina do 
Rejenta z wyzwaniem na pojedynek. Zrozpaczony i przerażony szlachcic 
wyrusza z tą misją. Rejent Milczek oświadcza synowi, że ożeni go 
z Podstoliną. Papkin odbywa trudną rozmowę z Rejentem, który wyraźnie go 
lekceważy i z rozmysłem straszy. Mimo to Papkin informuje Milczka o wyzwaniu 
go na pojedynek przez Cześnika, a następnie opuszcza niebezpieczną cześć 
zamku. Wcześniej jednak dowiaduje się o planowanym przez Rejenta ślubie 
Wacława z Podstoliną. Tymczasem w swojej części zamku Cześnik 
przygotowuje się do wesela i do pojedynku. Wraca Papkin z listem Rejenta. Po 
jego przeczytaniu wpada we wściekłość. Odzyskuje rezon, kiedy się dowiaduje, 
że w jego domu przebywa Wacław Rejentowicz.                                               
Niewiele myśląc postanawia ożenić go z Klarą i tym samym zemścić się na 
sąsiedzie. Zakochani wpadają w euforię. Ostatecznie sąsiedzi godzą się 
i wspólnie błogosławią młodym.     

 



Rodzaj i Gatunek literacki 

      Gatunek literacki: komedia -  gatunek dramatyczny o treści pogodnej, 

akcji obfitującej w wydarzenia oraz mającej pomyślne dla bohaterów 

zakończenie, z elementami komizmu, niekiedy także karykatury, 

satyry i groteski, mający na celu wywołanie śmiechu widza. 

 

     Rodzaj literacki: dramat (utwór przeznaczony do wystawienia na 

scenie). 

 

"Zemsta" jest komedią składającą się z czterech podzielonych na 

sceny aktów. Zasadą kompozycyjną komedii jest kontrast: 

charakterów, obyczajów, mentalności. W utworze Aleksandra Fredry 

przedstawiono kontrast charakterów.  

 

"Zemsta" zachowuje jedność czasu, miejsca i akcji.  

 



Czas i miejsce akcji 

     Akcja „Zemsty” Aleksandra Fredry rozgrywa się w czasach współczesnych 
autorowi – na przełomie XVIII i XIX wieku, u schyłku Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej.  
 
Miejscem akcji jest niewielka wieś, położona na mazowieckiej prowincji, na 
co wskazuje adnotacja pisarza pod spisem osób, występujących w sztuce – 
„scena na wsi” oraz pojawiające się w tekście regionalizmy. Wszystkie 
wydarzenia rozgrywają się wstarym zamczysku, którego współwłaścicielami 
są Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz.   

Zamek Odrzykoński - miejsce akcji "Zemsty" A. Fredry 

 



Bohaterowie  
     1.Maciej Raptusiewicz ( Cześnik) - Jest to stryj Klary, którą 

wychowuje. To właśnie do niej należy zamek. Cześnik sam nie jest 
zamożny, lecz za takiego się podaje.Pochodzi z dość starej i 
szlacheckiej rodziny. Nie jest on wykształcony, a jego ulubione 
powiedzonko to ,,Mocium panie''. Raptuszewicz nie był przykładem 
zdrowia. Jego nazwisko w pewnym sensie odzwierciedla jego 
zachowanie. Zazwyczaj był on skory do kłótni i bójek. Miał on też 
duże poczucie humoru. Słowa mężczyzny „Wszak gdy wstąpił w 
progi moje, włos mu z głowy spaść nie może” świadczą o tym, że 
był on bardzo gościnny. Cześnik był dość nieśmiały w stosunku do 
kobiet, dlatego to Papkin musiał załatwić za niego sprawę z 
Postoliną. 
 

 
2.Rejent Milczek - W przeciwieństwie do Raptusiewicza był 
on cichy i spokojny, a przynajmniej na takiego wyglada. Jest 
on wdowcem, a do tego bogatym. Wychowuje swego syna 
Wacława. Jest dość szczupły, a także niski. Nie działa 
radykalnie, woli najpierw przemysleć sprawe niż od razu 
atakować . Mężczyzna także ma swoje ulubione 
powiedzonko : "Niech się dziej wola nieba, z nią się zawsze 
zgadzać trzeba". Jest skryty w sobie i opanowany. Lubi 
intrygi,a wskazuje na to przykładowo to, że chce ożenić 
Wacława z kobietą, której on wcale nie kocha. Tylko po to 
by zrobić na złość Cześnikowi. Rejant jest pamiętliwy gdyż 
pamięta prawie wszystkie kłótnie z sąsiadem. Ma on duży 
majatek, a i tak robi absolutnie wszystko aby był większy. 
Jest poprostu pazerny. 
 
 

 



 
3.Józef Papkin - Ubierał się zazwyczaj w krótkie spodnie, okrągłe buty 
oraz tupet. Ze sobą nosił także kilka pistoletów i szabli. Był on szczupłym 
mężczyzną średniego wzrostu oraz z podkręconym wąsikiem. Był on 
wielkim gadułom, czasem mówił tak szybko, że nie zdawał sobie sprawy 
co powiedział. Bardzo lubił wino i kochaj jeść. Częśto zmyślał i 
koloryzował historie gdzie był i co robił. Choć na pierwszy rzut oka tego 
nie widać jest to człowiek inteligentny. Bardzo podobału się mu Klara. Był 
również strachliwy i tchórzliwy co świadczy o tym, że przy murze bał się 
walczyć. 
 
 

       4.Wacław Milczek - Był synem Rejanta. Zakochał się w Klarze wiedząc, 
że jego ojciej będzie z tego powodu wściekły spotykał się z nią w 
tajemnicy. Wykształcenie zdobył w Warszawie. Gdy ojciec kazał mu 
ożenić się z Postoliną nie zgodził się gdyż kochał Klare i do samego 
końca miał nadzieje, że będą razem. Kochankowie dopieli swego i 
pogodzili obie rodziny. 
 

      5.Klara Raptusiewiczówna - Była bardzo łoda, miała bardzo duży 
majątek. Była bardzo ładna i iteligentna. Nie przyjeła oświadczyn ze 
strony Papkina, gdyż zakochała się w Wacławie. Jest bardzo miła i 
dobroduszna, a świadczy o tym to, że postanowiła zapłacić sto tysięcy 
Postolinie choć zrobić to miał Rejent. 

 

       6.Hanna Czepiersińska Podstolina - Jest ona krewną Klary. Miała trzech 
mężów, a teraz jest wdową. Z początku miała zamiar wyjść za Cześnika 
, lecz gdy Rejant zaproponował jej ślub z jej synem Wacławem zgodziła 
się. Jest ona materialistką i myśli tylko i wyłącznie o sobie.  

        

       7. Dyndalski - oddany chlebodawcy, wierzy w jego szlachetność i 
mądrość, traktując na serio opinie wypowiadane przez Cześnika. 
Dominuje w nim poczucie szacunku i lojalności. Jest ślamazarny, 
niezbyt mądry i mało bystry, choć potrafi dowcipnie odpowiedzieć lub 
dociąć Papkinowi. 
 



Problematyka utworu 

Motto komedii brzmi: 

„Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało. 

Bywa z węża dryjakiew, złe często dobremu okazyją daje”. 

 
Problematyką jest obraz szlachty polskiej. Fragment: ,,W świetle utworu szlachta jawi się jako 

grupa pasożytnicza, bo przecież nie widzimy ani nie dowiadujemy się z treści, by czymkolwiek 

się szlachta zajmowała, oprócz porachunków między sobą. Jest to grupa pieniacka, lubująca 

się w awanturnictwie, a nawet w pojedynkach o kompletnie błahe sprawy o naprawę muru 

granicznego. Cechuje ją bujna fantazja i typowo sarmacka buta, której nie umiała i nie chciała 

powściągnąć, gdyż w Polsce szlacheckiej przedstawiciele tej grupy rządzili się swoimi prawami, 

nikt ich nie karał za niesubordynację, pojedynki i samowolę. Duma i zawadiactwo, warcholstwo, 

skłonność do intryg (Cześnik), mieszają się u bohaterów z nieporadnością i śmiesznością 

zachowań wywołujących u czytelnika przynajmniej uśmiech pobłażliwości, jeżeli nie szczery 

śmiech. Udawana pobożność, obłudne milczenie i pokora w połączeniu z zawziętością (Rejent 

Milczek) to też typowe cechy środowiska szlacheckiego. I Cześnik i Rejent mimo że różnią się 

od siebie, jak „ogień i woda”, to przecież łączy ich jedno: dbałość o honor i obrona tego honoru 

staje się nadrzędnym celem ich działań. Obaj też są w równym stopniu zawzięci i nieustępliwi i 

to głównie te cechy zdominowały ich postępowanie. Papkin to zdeklasowany szlachcic, który 

przyjął pozę rodem z przeczytanych przez siebie książek. Udaje kogoś, kim nie jest, to zwykły 

pozer, tchórz, człowiek mało wartościowy, jego życie to zwykła błazenada.  



    Aleksander Fredro po mistrzowsku operuje wszystkimi 

rodzajami komizmu przykłady: 

 

 rozmowa Papkina z Milczkiem, w czasie której Rejent udaje 

pokornego sługę, aby nagle pokazać swoje prawdziwe oblicze; 

rozmowa Papkina i Klary, zakończona prośbą panny o krokodyla; 

scena, w której Dyndalski pisze list „jakby Klara do Wacława”; 

 przykłady komizmu słowa: wtrącanie przez Rejenta słów „Niech się 

dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba” w sytuacji, kiedy 

zmusza innych, by spełniali jego wolę; 

 przykłady komizmu postaci: niewątpliwie najkomiczniejszą 

postacią ”Zemsty” jest Papkin (parodia żołnierza), śmieszna jest 

także podstarzała Podstolina, kiedy zaleca się do Wacława, śmieszny 

bywa Cześnik w swoim zacietrzewieniu. 

 



Kadr z filmu „Zemsta” 


