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Zapewne - chcąc malować ludzi, 

ludzi trzeba mieć przed oczyma; 

chcąc walczyć wady społeczeństwa, 

wady uważać należy. Śmieszności 

chwytają się u1nyslu uważającego, 

jak się chwyta przechodnia pa

jęczyna na polu rozpostarta; i mo

żesz on potem widzieć, skąd którą 

nitkę zaczepił, z róży czy pokrzywy? 



Stanisław Pigoń 

FREDRO 
CHARAKTEROLOG 

STANU 
SZLACHECKIEGO 

Nie jest to ważne - powiedział któryś z myślicieli - jaką filo
zofię kto wyznaje; ważne jest jaką filozofią żyje . Kryterium to, jeśli 

ma znaczenie przy określaniu czyjejś postawy światopoglądowej, przy
datne jest podwójnie przy ustalaniu postawy społecznej. Hasła głoszone 
sprawdzają się dopiero w probierni życia. Ta prawda, oczywista i sto
sunkowo płytka, nabiera wagi i pogłębia się, jeśli ją zastosować do 
twórcy, do pisarza. Jego rzetelność sprawdzać wypada nie na po
wierzchni głoszonych poglądów, nawet nie w wiązadłach i motywach 
postępków życiowych, ale w głębokich złożach duchowości, w naj
wewnętrzniejszej miazdze podniet twórczych, w tym, co stanowi fun
dament odrębności, co wyrasta z podglebia samoistności, a kryje się 

w samej tkance dzieła, w rdzennej jego substancji. 
Tak jest właśnie z Fredrą. Najautentyczniejszym sobą jest on 

w swych utworach; pytając o jego fizjonomię społeczną, odpowiedzi 
szukać musimy głównie w jego komediach. Więcej może niż w me
moriałach politycznych, niż nawet w doraźnych wystąpieniach obywa
telskich [.„]. 

Przebadać warto tę filozofię społeczną, którą żył Fredro-komedio
pisarz. 

• 
Fredro jest etnografem i charakterologiem stanu szlacheckiego. To 

trzeba przyjąć jako fakt. Do sfery szlachty ziemiańskiej należy przy
gniatająca większość jego bohaterów; daje on nam w komediach swych 
rozległą galerię tych okazów [ ... ]. 
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Utracjuszostwo, raz pobłażliwie wybaczane, drugi raz przyganiane 
czy potępiane, nie jest jedynym problemem społecznym, jaki Fredro 
dostrzegł był na swej roli, w caliźnie masy szlacheckiej. Widział on 
zachodzące tam inne jeszcze procesy zwaśnień i rozszczepień, nie wy
łączając najgroźniejszych. Dostrzegał je wszelako - trzeba by po
wiedzieć - ze zmienną siłą ostrowidztwa. 

Tak się jakoś wydaje, jakoby w dziełach jego dochodziły do głosu 
dwie różnorakie, a zarówno przyrodzone skłonności, dwie zarazem 
orientacje uczuciowe, dwie postawy sądu. Bardzo między sobą różne, 

nawet diametralnie. W ,jego szacowaniu szlachetczyzny, w poglądach 

na działające w niej siły składu i rozkładu dochodzi do głosu raz 
zaufanie, to znów lęk, otwierają się perspektywy pogodne, optymi
styczne, to znów jak najbardziej ponure [ ... ]. 

Myślałby kto, że świat szlachecki u Fredry, że panujące w nim 
stosunki - to sjelanka, świat swobo,cly, czasem swawoli, kraina małych 
burz, zresztą pogody, otuchy, zgody, przy której Bóg rękę podaje. 
Jest oczywiście inaczej. Popod tą krainą błogostanu przechodzą wstrzą
sy, zapowiedź kataklizmu. Komizm tam nie tylko graniczy doraźnie, 

ale splata się integralnie z tragizmem. Niejedno świadczy, że ma się 

pcd koniec i tej także fredrowskiej Nawłoci [.„] 

Starego Fredrę raz po raz nachodzą czarne myśli, że szlachta 
ziemiańska jako warstwa kierownicza, jako twórczy czynnik kultury 
narodowej już si(;' koi1czy, że odrodni dzisiejsi jej potomkowie to mo
rituri., że wytopił się już z nich kruszec siły i cnót obywatelskich [ ... ] 

[S. Pigoń, z ogniw życta i Uteratury. Rozdz. : Kon
flikty t węz!y spo!eczne w komed·iach Aleksandra Fre
dry. Wrocław 1961]. 

Norblin: Szlachcic 
kłaniający się drugiemu Wakulewicz: Sarmata 
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Z PAMIĘTNIKOW 

o za świat, co za świat! Groźny, dziki, zabójczy. Swiat ucisku 
i przemocy. Swiat bez władzy, bez rządu, bez ładu i bez 
miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy 

od konia. Swiat, w którym łatwo zabić, trudno nie być 

zabitym. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił opryszek, 
kogo nie zabił opryszek, zabił go sąsiad. Swiat, w którym cnotliwym 
być trudno, spokojnym nie podobna. 

W. Łoziński 

r„Prawem i le\\'em"] 

Co się też tu pisze, to jako historię czasów swoich, a to zawsze 
ciekawe, bo nasze. Archeologia odkopuje skorupy, szkiełka, żelaziw 

ułamki, przewraca groby, a czyż nie równo ciekawe stan szlachty, 
ich domy, zabytek, obcowanie, przybory, życie publiczne i rodzinne, 
zabiegi majątkowe? 

Wspomnienia pamiętnik11r.<Jkie L. Łętowskiego 

. 
SZLACHT A, jak ją zapamiętałem w dzieciństwie, trojako by się po-
dzielić dala. Pierwszymi byli ziemianie, mający dziedzictwa odwieczne 
z pradziadów, którzy posiadają urzędy wojewódzkie, powiatowe i są

dowe w rodach swoich, a ojcowi.e, dziadowie i praojcowie ich roś1i 

tylko na dworach możnych panów [„.] Samo z siebie rozumie się, że 

wszystkie te rodziny ściśle były zjednoczone z mecenasem swoim i ota-
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czaly go na każde zawołanie, slużyly mu w każdej potrzebie; stąd 

urosła w panach ta wielka ich przewaga [„.] 
Drugi oddział szlachty b·yli to przyby1ce z górnych województw, 

z księstwa mazowieckiego, z Podlasia, siedzący tu od dawna za przy
wilejami królów nadanymi za zasługi wojenne, na nieobszernych zie
miach. Panowie, którzy ich sprowadzali, puszczali im wioski nie
słychanie tanio [„.] pomimo to dzierżawcy wiele zarabiać nie mogli. 
Taka szlachta po kilkanaście i więcej lat trzymała dobra pańskie, nie 
tylko więc przywiązywali się do ziemi jak do swej rodzinnej, ale t do 
panów, od których ją dzierżawili. Mieli obowiązek stawać na sejmikach 
dla utrzymywania partii magnata i służyć im gardłem i dłonią [„.] 

Do trzeciego oddziału liczę gubernatorów, jak to ich naówczas 
zwano, ekonomów, dyspozytorów, pisarzów prowenfowych i wszystkich 
officjalistów ekonomicznych wielkich panów. Oni to podobno najlepiej 
wyszli, porobili i niemałe majątki. 

Pamiętniki J. D. Ochockiego 

STRÓJ POLSKI utrzymuje się nadal wśród wszystkich stanów, choć 
niedostrzegalnie, z roku na rok staje się coraz mniej powszechny [„.] 
Jest w tym polskim ubiorze coś marsowego, surowego i charaktery
stycznego, a jednak nie budzącego sprzeciwu. Stanowi on bowiem jakiś 
wyłom w nudnej i mdlej jednolitości, charakteryzującej wygląd ze
wnętrzny mieszkańców Europy, którzy w trakcie bieżącego stulecia 
niemal zupełnie zatracili narodowe odrębności strojów [„.] Tylko Polacy, 
którzy przeżyli własną niepodległość, uparcie trzymają się dawnych 
obyczajów, tak że jak dotąd, nawet Rosjanie nie próbują ich zmusić 
do odstępstw. „Piast", czyli szlachcic, ubrany zgodnie z tradycją, sta
nowi uderzający kontrast z ludźmi tego stanu w jakimkolwiek innym 
kraju Europy. Na ogolonej głowie nosi on ogromną czapę futrzaną. 

Jego ubranie przypomina strój husarski z długimi, zwisającymi ręka

wami, szablą sięgającą ziemi i wysokimi butami. Całej postaci szlach
cica dodają dzikości sumiast(! wąsy, nasuwające myśl o jego sarmackim 
pochodzeniu. 

Co.l:e, Podróż po Polsce 
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Kontusz, żupan, pas, spodnie czyii portki, i boty, czapka - - to bylo 
calym ubiorem publicznym Polaka, szlachcica i mieszczanina. Szlachcic 
przepasywal kontusz pasem. Kontusze zimowe byly podszywane lekkim 
jakim futrem [ ... ] Szlachcic, gdy wychodzil z dom.u, prz·ypasywal szablę 
do boku, bral w ·rękę obuch, który prócz tego nazw-iska mianowal się 

nadziakiem i czekanem. Sklad. jego byl taki: trzcina gruba na ca l 
dyjametru, krótka w pas człowieka od ziemi, na końcu ręką trzyma"nym 
galka okrąglo-podługowata srebrna, posrebrzana albo w cale mosiężna , 

na drugim końcu u spodu osadzony mocno na tejże trzcinie młotek 
żelazny, mosiężny albo srebrny, podobny końcem jednym plaskim 
zawsze do szewskiego, drugi koniec, jeżeli mia! płasko zaklepa·ny jak 
siekierkę, to się zwal czekanem, jeżeli kończasto, grubo, nieco pochyło. 
to się zwal nadziakiem, jeżeli zawinięty w kółko jak obarzanek, to się 

zwal obuchem. 
Straszne to było narzędzie w ręku Polaka, ile podówczas, gdzie 

panował humor do zwad i bitwów skłonny [ ... ] Szlachta chodząca 

z tymi obuchami, najwięcej odbierała zdrowie swoim poddanym, a czę
sto i życie. Dlatego na wielkich zjazdach, sejmach, sejmikach, trybuna
łach.. gdzie zazwyczaj częste dzialy się zabijatyki, nie wolno bylo 
pokazywać s·ię z na.dziakiem. 

,/, Kitowicz, Opis obyczajów 

Długi czas pod panowaniem Augusta używali Polacy spodni zawią
zanych na uczkur; był to pasek jeclwabny, siatkowy, z obdlużnymi 

końcami, kutasiki. na czas srebrem i zlotem. przerabiane mający, na 
który spodnie nawlekano i onym zawięzywano sposobem na kształt 

chłopskich gaci, których do dziś dnia używają wieśniacy, z tą różnicą 

iż oni swoje gacie sznurkiem zawiązują na boku. Szlachta zaś spodnie 
wyżej opisane zawiązywała na przedzie, prosto w rozpór, który z~

krywaly ·końce uczkura z kutasami, na wierzch spodni wydawane [ ... / 
Zarzuciwszy uczkory, zaczęto nosić portki na guziki niemieckim spo
sobem zapinane. 

J. Kitowicz, Opis obyczajów 

POLACY są ludźmi o żywym usposobieniu i nawet zwyczajną rozmowę 
ożywia.ją częstą gestykulacją. Ich zwykly sposób pozdrawiania się 
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Norblin: Magnat i jego klienci 
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polega na tym, że pochylają glowę i uderzając się jedną ręką w pierś, 

drugą wyciągają w kierunku ziemi; kiedy jednak spotkają się z osobą 
wyższą od siebie stanowiskiem, wówczas zniżają głowę tak, że prawie 
nią ziemi dotykają, wykonując równacze.foie ręką uniżony ruch ku 
nogom tej osoby, której oddają paklon, i obejmując niemal jej stopy 
na wysokości pięt. 

ur. Co.t·e, Podróż po Polsce 

DUM A tak przytlumila pod obydwoma Augustami wszelkie uczucia 
szlachetne, tak wygluzowala .z ich pamięci to wszystko, czym przod
kowie zarobili sobie na znaczenie i sławę, którą im do upiastowania 
przekazali, że naukę i urodzenie sądzili niego.lnym swego urodzenia. 
Jeden też z nich odezwał się [ ... ] „mój syn obE;jrlzie się bez nauki, gdy 
będzie potrzebował rozumu, dość będzie bogaty, aby go sobie potrafi! 
kupić". Stąd też były czasy, w których panowie l.cdwie podpisać się , 

a panie wielkie ledwie czytać umiały. 

Pamiętniki /(. /(oźmianu 

ORDERY. Order polski był tylko jeden, Orla Białego; ustanowiony od 
Augusta II, rzadko któremu z panów polskich był dawany [ ... ] Przy 
końcu panowania Augusta III wszyscy wojewodowie, ministrowie, i po 
większej czę.§ci kasztelanowie krzeslowi byli orderowi: i prawie weszło 
w zwyczaj, kiedy któremu panu dawano senatorskie krzesło I.ub mini

strowską godność, że mu razem dawano i order [ ... ] 
Oprócz orderu polskiego [ ... ] były w Polszcze używane ordery za

graniczne, cesarski i hiszpański Złotego Runa, francuskie, moskiew
skie, angielskie i inne rozmaite; nareszcie krz11żyki male, jedwabiem 
na sukni wyszywane, które mają być zwyczajne w Rzymie, o których 
Włosi przez swawolę zrobili przysłowie: „Pur non pisiare", aby go kto 
nie ojszczal, czyniąc aluzję do muru, na który, gdy w jakim miejscu 
znęcą się przechodzący Włosi wypuszczać urynę, wla.§ciciel muru robi 
tam krzyż z napisem: „Per amorem Dei nolite pisiare", tym sposobem 
zapobiegając dalszej ruinie muru; a więc przez tradukcyją, gdy na 
kim widzą krzyżyk wyszywany, mówią: przypiął sobie krzyż, aby go 

kto nie ojszczal. 

,/. J(ifowicz, Opis obyczajów 

12 

Norblin: 
Typ rębacza 
sejn1ikowego 

PIENIACTWO. Dużo by o tym przedmiocie napisać można; pod 
koniec bowiem zeszłego wieku tak w nałóg weszło pieniactwo, że 

w sądach grodzkich i w ziemstwie, po dwieście do trzechset wpisów 
z kadencyi na kadencję zalegało. Sądzę, że tania bardzo procedura, 
bo papier stemplowy, i to na pierwszy arkusz, srebrny grosz kos.ztowal, 
przy tym wielka liczba palestry obsiadującej jurysdykcje i nastręczają
cej się każdemu, wreszcie punkt honoru, aby przeci.wnika zwycięż11ć i na 
swoim postawić - główną były przyczyną wielu procesów. Widziałem 
nieraz sprawy dwudziestu złotych nie warte, a zawzięcie promowane, 
na których umorzeni.e ani po.frednictwo przyjaciół, ani instancje do
stojnych osób wpl11nąć nie mogly. Z nich rodzil11 się osobiste zajścia 

i nieprzyjaźni długotrwale. 
Przeciwnic11 spotykali się z nienacka w trzecim domu gdzieś na 

kompanii, jeden drugiemu Waść powiedział, zatem i coś gorszego z ust 
wyleciało; wtedy już nie bylo sposobu pojednania, kordy decydowały 
i krwi sobie musiano upuścić. Jeżeli się dobrali dwaj rębacze równej 
siły, co sobie pr.zez jakie minut dziesięć nic zrobić nie mogli, prz11-
padali sekundanci i przyznając obu doskonałość i extrakunszt, godzili 
powaśnione strony. W winie naówczas tonęła pamięć osobistości, a czę
sto dwaj owi zawzięci przeciwnicy, powziąwsz11 dla siebie szacunek 
przy kielichu, na wieki wiązali się niezłomną przyjaźnią. 

Pamiętniki ,/. D. Ochockiego 

Najtrudniej było tych braci ugodzić, który ma z nich posiadać zamek, 
czyli fortecę, która jedna tylko w tvch dobrach b11ła wzniesiona 
[ .. ] Obadwom kłótnikom wspólny dach, wspólne wejście, wspólne 
schody zostawiono, równie jak do wspólne170 używania przeznaczono 
ogrody, place, budynki, błonia, belki i rzeki . Kufry papierów zosta-
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wione następcom, do których te dobra przeszły, świadczą o gorszących 
scenach najazdów, gwałtów, zaborów, których się ci bracia dopuszczali 
do tego stopnia, że o mało nie przyszlo do bratobójst.wa. 

Na środku dziedzińca tego zamku rosła ogromna lipa, pod którą 

umieszczona była ławka clo siedzenia, brat jeden zabraniał drugiemu 
bra tu siadać pod nią i używać ci enia, gdy który samotnie s iadł pod 
nią, drugi z okna zamku drobnum śru tem strze lał do niego; stąd 

ni es łychane i oburzające, i .§mieszne processa, dekreta z iemskie, grodz
kie, pod karami nakazujące im zgodę braterską i zabraniające używać 

chłodu. i cien i a wspól.nej l.i.py jednego bez drugiego. Na koniec starszy 
brat wygryzł młodszego, t en trzeciemu i możniejszemu odstąpił swojej 
schedy, a tego znów sukcessorowie sprzedali wieś Strzy?owice Trzciń
skiemu podczaszemu sławnemu p·ien iaczowi, aby dokuczył sukcessorom 
Stanisława. Tak to ni enawiść oclradzala się w tej l i nii. Ciqg posiadania 
Strzyżowic przez Trzcińskich powiększył jednym kufrem wię cej papiery 
pi en i.ac ze. 

Pamiętniki K. Koźmiana 

POJEDYNKI pod Augustem III r zadkie . za panowaniem teraźniejszym 
weszły w modę i lubo k i lku obywateli znacznych zabitych zostało 

w pojedynkach, żadnego atoli zabójcy śmiercią nie skarano; nawet dru
gich ani nie przyzywano, albowiem ·inna nastała moda, że mający się 

z sobą pojedynkować wprzód s ię rewersują, iż którego z nich potka 
,gmierć, na adwersarzu dochodzona nie bęc/z ie. Do takowych rewersów 
przypisują s i ę czasem krewni stron obydwóch. Tak t edy pojedynek 
uprzywilejowany rozszerzył s i ę w narodzie. 

Pamiętni/li J. Kitowicza 

Gdy stanęli na placu, zaczęli rzecz najprzód od zwady o owe 
paszkwile, które dobyt.e z kieszeni wojewoda zatknął na szpadę, obie
cując przybić je do serca podkomorzemu, lżąc go ostatnimi słowy; 

nie skąpił i podkomorzy dla wojewody podobnych karczemnych pane
giryków; a tak, cokolwiek jest w języku polskim słów uszczypliwych, 
grubiańskich, wszystkie na siebie za koleją wyekspensowal'i. 

Wojewoda chciał koniecznie potukać się na szpady, podkomorzy zaś 
nie, tylko na pistolety. Gdy tak w zło.§ci ujadają się chwilę, żaden 
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żadnego na swoję wolę przeciągnąć nie mógł. Nareszcie wojewoda 
pozwoli! na pi stolety, a pokazując serce, metę od sekundantów wy
mierzoną na 20 kroków skrócił do pięciu, na której stanąwszy pieszo, 
wypali.I.i obaj do siebie po dwa razy bezskutecznie; tylko któryś z nich 
przebiegającego pr zez plac pojedynku jakieg o-ś chłopca postrzelił w za
dnią ćwierć. W ojewocla po dwoistym wystrzeleniu, nie dbający więcej 
na sekundantów ani na n i ego, rzucił się z szpaclą na podkomorzego. 
Podkomorzy w zajemnie na wojewodę, po kilku sztychach i skokach ku 
sobie 1lczynionych wo1ewoda pchnięty szpadą w samo serce, w słowach: 
o mon cl i eu ! chwytając się ręką za bok, paell i umarł. 

Podkomorzy bledniejąc powoli z rany po żebrach sobie zadanej, 
porwany od swoich do karety, złożony w koszarach gwardii koronnej, 
nad Ze/rojami, tam si ę kurował przez kilka niedziel. 

Pamiętniki J. Kitowicza 

SEJMIKI. W dawnym. rzeczy porządku szlachta od Zygmunta Augusta 
wotowała na sejmikach dla wyboru poslów, ale IO, rozumie się, szlachta 
osiadła. Panowie za Augustów obu wprowadzili zwyczaj pędzenia na 
sejmiki szlachty czynszowej, dla poparcia nią swoich celów politycz
nych, chociaż sejmy rwaly się jedne po drugich. Tak samo działo się 

jeszcze i za Stanisława Augusta. Tych sejm·ików ciżba była niezmierna; 
z trzech powiatów więcej od trzech tysięcy szlachty w kapotach, ko
żuchach, siermięgach, w butach jałowiczych, postołach, każdy jednak 
z szablą w ręku, przywlekło się do Zytomierza. Widywałem i dawniejsze 
sejmiki, gdzie c.zasem po dwóchset na raz występowało do boju, gdy 
:,: i ę dobrze podpiło; obcinano wzaj emnie nosy, ręce, uszy, i po kitka 
trupów zostawało na pobojowisku. Było kilku zau;ołanych rębaczów 

z obywateli przewódców partyj, a na ich czele starosta Wołynecki, 

ale j ednego ra zu tak go posiekano .• że części ciała nie pozostało na 
nim całej, i z tej alfery w prześderacllach go clo cyrulika zanieśli. 

Pumiętnilli J. D. Oclzockiego 

Zaczęty ten wr.zask od samych poslów stal się powszechny i arbi
trom, którzy się w kole poselskim pomiędzy posłami znajdowali, a tych 
najwięcej było czeredy służą cej Raclziwillam i Czartoryskim lub tych 
dwóch partyi przyjaciołom uzbrojonej pałaszami i pistoletami pod 



sukniami. Trwała ta wrzawa z pół kwadransa, aż nareszcie w dobycie 
szabel wybuchnęla, co iż się stalo w oka mgnieniu, trudno było do
strzec .• z której strony i kto pierwszy dobył szabli [„.] Równo z doby
ciem szabel pomięszanie wprzód między sobq, ale w ciasnym na taką 
ilo.ść c11rkule, partie rozskoczyly się i stanęl11 naprzeciw sobie w dwóch 
ścianach, sięuać się ciosami wzajemnie mogących [„.] 

Jakoż teuo samego dnia pokazał się manifest przeciw sejmowi 
ucz11nion11 [ ... ] przyczyna w tym manifeście do zerwania sejmu dana: 
gwałt wolności przez dob11cic szabel w izbie sejmowej zadany. Acz 
może i on sam [autor manifestu] z drugimi jako Mazur kordyaczn11, 
dobył swojej serpentyny. Lecz tak mu podyktowano, bo słusznej przy
czyny do urwan ia sejmu nigdy wynaleźć nie można bylo. 

Pamiętni/li .J. l(itowicza 

Nie było żadnego pożytku z sejmów, przuszly też nareszcie do ta
kiej pogardy, że arbitrowie, siedzqc11 wysoko na ławkach, ciskali 
jablkami i gruszkami twardymi. na posłów perorujących, osobliwie 
gdy który prawił co lada jako. Trafiony w leb, a jeszcze - wedlug 
mody pa.nujqcej natenczas - wygolony jak kolano, poseł wolał na 
marszalka: „Protestor, Mci Pan i e Marszałku o zniewagę charakterowi 
memu poselskiemu od arbitra uczynioną'', pokazując taki ej zniewagi 
jawny i oczywisty dowód, świeży guz na czole lub pod okiem siniec. 
Marszałek w samej r zeczy i w szyscy posłowie uznawali w tym rzucaniu 
obrazę majestatu RzeczypospoUtej. 

J. J(itowicz , Opl.~ obyczajów 

CAŁA ARYSTOKRACJA LUB SZLACHTA jest - wedle ścislej litery 
prawa - równa sobie urodzen i em, tak że żadne honory ani tytuły nie 
są w stanie powiększyć ich rzeczywistej godności. Przez swoich przed
stawicieli w sejmie biorą oni udział w ustanawianiu praw, a w pew
nych wypadkach jak na przyklad z okazji elekcji króla, zbierając się 

osob iście, a wt!wczas każdy szlachci c może być wybrany posłem, otrzy
mać urząd senatora lub nawet kandydować do tronu [.„] Pojęcie 

16 



„szlachcic", zastosowane w ten sposób nie tylko do osób ziemię posia
dających, ale także do ich potomków, obejmuje tak olbrzymią grupę 
ludzi, że wielu z nich znajduje się w skrajnej nędzy; a ponieważ 

zgodnie z polskimi prawami tracą oni swoje szlachectwo z chwilą 

zajęcia się przemysłem l.ub handlem, wobec tego, nie mając się z czego 
utrzymać, oddają się w służbę bogatszym od siebie, którzy jak dawni 
feudalni baronowie ustawicznie otoczeni są wielką liczbą służalców. 

Ponieważ cala szlachta bez żadnych wyjątków czy różnic posiada 
prawo wyboru posłów i brania udziału w elekcji króla, jej liczba 
i jej ubóstwo stają się często źródłem nadużyć. 

nr. Co.t·e, Podróż po Polsce 

SZLACHT A-BRUKOWCY [ ... ) znajdowali niżej następujący czworaki 
do życia sposób: najprzód podczas reasumpcji trybu.nalu udawali się 

do którejkolwiek partii zb.ierającej kupę do gwałtownego utrzymowania 
lub spychania deputatów, jako się napisało pod reasumpcją; po wtóre -
straciwszy wzięte od partii na.jmującej dwa lub trzy czerwone złote, 

i kiszki dwu- lub trzydniowym dawanym od tejże obfitym jadłem 

i piciem rozepchane, dalej postem wymorzywszy - chodząc od stancji 
do stancji pod tytułem pogorzelca lub prawem o fortunę zniszczonego 
ręce do możnych po jałmużnę wyciągali; po tr zecie najmowali się za 
świadków do zaprzysięgania jakiego winowajcy na śmierć skazanego, 
jako godzien śmierci, za co pospolicie brali od strony talar bity [ ... ] 
Po czwarte [ ... ] za dwa lub trzy czerwone złote szli [najmowali się] 

do kajdan. 

,f, Hitowicz, Opis obyczajów 

SŁUŻBA. Za mojego dzieciństwa obywatele nawet na jednej wiosce 
trzymali prócz hajduka i pajuka jednego, dwoch do trzech, wedle 
możności, dworskich szlacheckiego stanu. Było to małpowanie wielkich 
panów, którzy gromady ich żuwili. Dworski taki przed kolaską lub 
karetą do kościoła lub na wizytę jechał konno, przy szabl.i i ładownicy, 
za nim masztalerz l.ub kozak. Wsz.yscy wówczas obywatele trzymali 
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tylko ludzi wolnych, aż do stajennych, hańbą byłoby posługiwać s i ę 
poddanym w liberii. 

Pamiętniki J. D. Oclzockiego 

Canaletto: 
Hajducy 

Szlachta i pospólstwo, służące roznym panom i pankom, slus.znie 
m ogla się nazywać stanem od innych stanów oddzielnym, albowiem 
wie lka liczba takowych sług znajdowała się za panowania Augusta; 
ni e było szlachcica o jednej wiosce, żeby nie miał chować jakiego 
dworskiego. Lubo to imię „dworski", obszernie wzięte, znaczyło każdego 
służebnego. 

,/, Kitowicz, Opis obyczajów 

PIJJJ.NSTWO. Prawdę powiedziawszy, wielkim naówczas talentem była 
możność pochłaniania niezmiernej ilo.fri napoju: kto innych w tym 
przesadził, łatwo zyskiwał miłość braterską, popularność i promocyję. 

Widziałem kielichy objętości nadzwyczajnej, i butelkowych rycerzy, 
co do nich niezmrużonym przystępowali okiem [ ... ] Pan IZiński przy 
swoim obiedzie zwykle podawanym o godzinie dziesiątej, co dzień, 

ex officio wypijał dla konkokcyi s.ześć butelek francuskiego wina; przy 
obiedzie zaś powtórnym o drugiej godzinie, do którego żona, domówi 
i goście zasiadali, gdy nie było okazji wychylenia zdrowia, spełniał 
tylko drugie sześć; przy wieczerzy trzecią szóstkę. Dodać należy do 
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Norblin: Pijany szlachcic 

rachunku, że przed każdym jedzeniem, dla pobudzenia strawności, 
wychylalo się zwyczajnie coś na ksztalt pól kwarty wódki, jak spirytus 
mocnej. [„.] Przy kielichu nawet roztrząsano żywoty pobożnych i ukla
dano prośby o beatyfikacje, a wychodząc z zasady, że v i n u m Z a et i
f i ca t, i i n v i n o v er i t as, które to godla na jednym z owych 
czasów wypisano pucharze - spijano węgrzyna obficie, nie gardząc 
jednak i skromniejszym, domoroslym miodem. 

Pamiętniki J. D. Ochockiego 

Trafialo się i to, że komu trunku aż po dziurki (jak mówią) 
pelnemu nagle gardlo puściło i postrzeŁil jak z sikawki naprzeciw 
siebie znajdującą się osobę, czasem damę po twarzy i gorsie oblal 
tym pachnącym spirytusem, co bynajmniej nie psuło dobrej kompanii. 

J. Kitowicz, Opis obyczajów 
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ZAJi.lZDY. Nim konstytucja 1784 roku urządziła proces sądowy, wielkie 
było niedołęstwo i trudności niemałe, gdy przyszło własność swoją 

windykować. Możniejszy oparł się zawsze, a ponieważ dla objęcia wsi 
urzędownie na satysfakcję 1deprzyjaciela, chociaż zajeżdżał na grunt 
oficjali sta egzekucyjny, musiał j ednak mieć z sobą zawsze brach i u m 
mi lit ar e, to użycie sil-y wyradzało i nadużycia. Ubożsi zi emianie 
żołnierza dostawal i najwięcej od panów, którzy nadworną milicję trzy
mali; debit or także nie zasypiał, wiedząc o zbliżaniu się chwili 
stanowczej, od drugiego magnata wymodlił sobie c or p u s d ef es i
v u m i trafiały się ze starcia krwawe bójki niekiedy - kilka potem 
par trupów wieziono do grodu dla prezenty, a woźni zeznawali wizję 
pokaleczonych. Często dostawało się oficjaliście sądowemu [ ... ] od 
strony, która przemogla silą, dostał porządne harapy, kije lub nahaje, 
albo uchodząc od razów przesiedział jakie parę dni w konopiach 
o ścisłym poście, lub przedniował w błocie po same uszy [„ .] 

Zajazdy takie i formalne bitwy trafiały się szczególniej na gra
nicach, o które się sąsiedzi ze sobą procesowali; często ducta i reducta 
okupowane były głębokimi bliznami, jeżeli nie życiem. 

Pamiętniki .J. D. Ochockiego 

Norblin: 
Szlachcic 
na zagrodzie 

(W czasie zajazdów] działy się zabójstwa wielkie, gdy jeden 
mocny, czasem za dekretem, a czasem za jedną kondemnatą zajeżdżał 
drugiemu dobra, nazbierawszy gromadę szlachty lub nadwornego żoł
nierza, a to na fundamencie starego prawa, które na przeciwnych 
dekretom pozwalalo używać takowej mocy i tę formalność w dekre
tach i kondemnatach ostatecznych dodawało: a dh i b i t i a u n i v er
s a n ob il i ta te. Na fundamencie tedy tego kawalka prawa jeden 
na drugiego zbierał kupy zbrojne i wyganiał z majętności pod tradycją 
poddanej albo przez mocniejszą silę przeciwnika odparty uciekał z de
kretem i kondemnatą oberwawszy po skórze. Zabójstwa, rąbaniny 
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i kalectwa, które się w takich okazjach zdarzały dopiero po rozpozna
niu interesu pryncypalnego były sądzone i karane, kto przegrał interes 
pryncypalny, ten odpowiadał za gwa.ltowność użytą. Kto wygrał osta.
tec.zni e, był wolny od kary, choćby się sprzeciw ia! najzuchwalej 

i choćby stu zabił. 

P1Jmięt11iki J. liitowicza 

MŁODZIANOWSKI JEDEN wybrał się do Piotrkowa na reassumpcją 

trybunału przeszkadzać Sulerzyckiemu do przysięgi na funkcją dep·uto
wanego z rawskiego, za faworem przemocy mimo kondemnat zarzuca
nych obranemu. Pewny Sulerzycki przeszkody od Młodzianowskiego 

dobrał sobie partią ludzi gwałtownych i rębaczów dowodnych, za po
mocą których postanowił bądź co bądź utrzymać się deputowanym. 
Nie był i Młodzianowski be.z przyjaciół, [„.]. Gdy przyszła wokanda 
na województwo rawskie i Sulerzycki zabierał się do przysięgi., ledwo 
Młodzianowski odezwał się przeciw niemu z kondemnatami, Sulcrzycki 
z partią swoją rzucił się do szabl.i; zrobił tumulty i zamieszanie w ko
ściele Młodzianowskiego zrąbal ledwo nie na śmierć, partią jego 
rozpl~szył, na wojewodzie, starcu pochylonym i między ławkami schro
nienie szukającym szubę w kilkoro przeciął. Uprzątnąwszy tym spo
sobem przeszkodę, Zarębę sędziego ziemskiego sieradzkiego, także 
starca poważanego wielce od największych panów, z przyczyny głębo
kiego rozsądku i biegłości w prawie szanowanego - obłożył płazami 
i do dyktowania sob i e roty przysięgi przymusił. 

Pamiętniki J. Kitowicza 

BYŁO TYCH SULERZYCKICH PIĘCIU BRACI, wszyscy jeden w dru
giego dorodni i zawołani zuchterowie. Jeden z nich, Józef, upiwszy się, 
zabil Biernackiego w Dusznikach nad Wartą, gościem u niego będąc, 
dosiadłszy konia na pożegnanie, wypaliwszy z pistoletu i postrzeliwszy 
Biernackiego w nogę, z którego postrzału trzeciego dnia umarł. Nie 
stracił za to zabójstwo głowy, tylko wieś zabitego braciom przysądzono. 

Pamiętniki J. Kitowicza 
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TAKI ZABIJAKA dawnego autoramentu jechał zawsze na wysoko 
wysłanym siedzeniu, trochę podcięty, jak sum pod wąsem, grubemi 
czerwonymi łapami oparty o kolana [„.] Za należną mu część kró 
lestwa niebi eskiego n i e byłby ustąpił ani na cal z drogi [„ .] po za
jazdach burmistrzował, w mielicie, na ulicy przechodni łokciami roz 
pierał, a z podobnymi sobie na cale gardło się nawoływał, przy 
ob i edzie stanowczo a n i e cicho objawiał swe zdan ie o wszystkim 
i wszystkich [„ .] 

L. G. ,Jabłonowski, Złote wczasy wywcza.~y 

SPRAWIEDLIWOSC trojakie miała pobudki, z których na stępowała. : 
jedna była podług prawa i sumnienia, kiedy sprawa toczyła się między 
osobami z siebie słabymi i żadnego wsparci a od panów n i e mającymi. 

Druga była kupna i przedajna, tą handlowali deputaci z pacjentami 
bogatymi., wziętymi, reputacją w narodzie mającymi i wszelkich sztuk 
na. zepsucie sumnienia sędziowskiego, czyli ja.k mówią korrupcją, zażyć 

umiejącymi. [ ... ] Trzec'ia sprawiedliwość wypływała od panów trząsa
jących trybunałem. 

J, Kitowicz, Opis obyczajów 

Czułem się w tym kraju jak na najbardziej pouczającej i prze
rażającej lekcji historii , szczęśl iwy jednocześnie, że dane mi było 

poznać go, n im zostanie ostatecznie wykreślony z listy narodów lub 
rozdarty przez otaczając e go potężne monarchie, a którego koniec, 
sądząc z chwi li obecnej, nie jest chyba zbyt odległy i w obecnej 
sytuacji powinien być n a.wet przez samych Polaków raczej pożądany 
niż przeklinany [„.] Przyczyn [.„] wewnętrznych wszystkich nieszczęść 

narodowych należy szukać w odrażającym i chylącym się do upadku 
stani e ich państwowości. Czegóż zresztą ·innego można się było wła

ściwie spodziewać po kraju, w k tórym król jest ob i eralny, przekupny 
i bezsi lny, w którym szlachta. j est niezależna, niekontrolowana i ty
rańska, lud zaś pogrążony w ciemnocie, ucisku i ubóstwie? Na.leży się 

raczej dziwić temu, że Polska. tak długo utrzymała swój byt niezależny, 

niż temu, że znajduje się w obliczu ruiny i zbliżającej się zagłady. 

JV. Wra.\:all, Wspomnienia z Po/sili 
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Była to epoka najinteresowniejsza: porównałbym ją do stanu cho
rego, który dręczony chroniczną słabością, na dobę lub krótko przed 
śmiercią ludzi otaczających poprawą stanu i jakim.§ siły powrotem. 
Tak się działo z krajem naszym: dobijala ostatnia godzina życia jego, 
przedwiecznym naznaczona wyrokiem. 

Pamiętniki J. D. Ochockiego 

Koniec XVIII wieku, koniec staropolskiego świata. Zdawałoby się, 

że koniec stanowczy, ostateczny, koniec końców. Już dlatego, że świat 
ten nie zanikał, nie ustawał, nie przeobrażał się normalnym biegiem 
społecznego postępu i rozwoju, ale zerwał się niejako gwałtem i kata
strofą, runął wraz z bytem politycznym. 

A przecież ta demarkacja byla tylko mechaniczna, ta granica po
została płynna, i nie byłoby to może niewdzięczne zadanie dla histo
rycznego badacza-psychologa: wykazać, jak tej przeszłości jesteśmy już 
dalecy i jak jeszcze bliscy. 

W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach 

Teksty pamiętników cytowane są wg następujących wydań : L. Ł ę to w
ski [1786-1868], Wspomnienia pamiętnikarskie, Wrocław 1952; Polska stantsla
wowska w oczach cudzoztemc6w, Warszawa 1963; J. KI to w i cz, Op!s oby
czajów za panowania Augusta III, BN s. I, nr 88; Pamiętniki Jana Duklana 
Ochocktego, Lwów 1868; Pamiętnik! ks. A. Kitowicza, Lwów 1882; Pamiętnik! 

Kajetana Koźmiana, obejmujqce wspomni.enta od roku 1780 do roku 1815, War
szawa 1907; w. Łoziński, życie polskie w dawnych wiekach. Kraków 1964]. 

Norblin: 
Lutnista 
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Nic nas nie nauczył czas 
I nauka poszła w las. 
Anarchiji bujne ziarno 
Zachowała nasza niwa 
Egoizm ręką bezkarną 
Plącze nici, węzły zrywa. 
Wróg się patrzy, wróg spokojny, 
Pewien zwycięstwa bez wojny, 
Bo się zeżrem sami siebie, 
Bo się naród sam pogrzebie. 

Aleksander Fredro 
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Eugeniusz R·ucharshi 

GENEZA ,,ZEMSTY'' 
Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że komedię tę pisał Fredro w r. 1833, 

to jednak pierwszy zalążel< jej pomysłu rodził się u parę lat wcześniej, praw
dopodobnie już w r. 1829, kiedy to młody małżonek-poeta, obejmując w zarząd 

majątek żony, przeglądał stare akta majątkowe. W posagu bowiem za żoną 

oprócz kilku wsi i folwarków, stanowiących !<!ucz korczyńsl<i, otrzymywał takie 
oprawę prawdziwie godną poety, mianowicie połowę starego zamczyska w Odrzy. 
koniu. \Vyobrażnię, wrażliwą w równej mierze na piękno przyrody jak i na 
romantyczne uroczysko czy ruiny („Kamień nad Liskiem",, pociągało zamczysko 
samotne, a zaciekawiało zarówno budową, jak i dziwnym sposobem podziału. 

Tradycja miejscowa i stare akta majątkowe wyjaśniały nowemu dziedzicowi
-poecie tę zagadkę i zaspokajały jego ciekawość. 

Zamek odrzykoński, ten sam, który w kilka lat później natchnął Goszczyń
skiego pomysłem powieści alegorycznej pt. „Król zamczyska" (1839,, nosił niegdy~ 

nazwę Kamieniec. Stary, XIV wieku sięgający gród obronny, składał się z dwu 
części: z zamku niższego (ogniś „przygródka") i zamku wyższego (właśeiwego 

„grodu"). Przechodząc drogą zapisów i spadków od rodziny do rodziny (Mosko
rzewskich, Kamienieckich, Bonerów), uległ podziałowi i z początkiem XVll 
wieku znalazł się w posiadaniu dwu niezgodnych sąsiadów. Zamek wyższy za
kupił pieniacz szczwany, Jan Skotnicki, na niższym zaś rezydował zaw.adiacki 
i dumny panek, Piotr z Dąbrowicy Firlej. Począwszy od roku 1603, przez lat 
z górą trzydzieści trwały między oboma niezgodnymi sąsiadami ustawiczne 
waśni, zatargi, procesy. Chodziło im o rzeczy najrozmaitsze, to o kaplicę zam
kową i o prawo osadzania kapelana, to o studnię wspólną, o mur graniczny, 
o wał zamkowy lub o drogę do zamku wyższego. Długoletnie zatargi dwu do
mów, przeplatane bójkami, szkodami i procesami, skończyły się wreszcie (w r. 
1638), podobnie jak w „Zemście'', małżeństwem między wojewodzicem Piotrem 
Firlejem a kasztelanką Zofią Skotnicką. 

Stare, w spleśniałych aktach procesowych zamarłe dzieje niezgody sąsiedz· 
kiej posłużyły Fredrze za wątek, z którego wysnuł przedziwne sceny swego arc}' · 
dzieła. Jeden z aktów procesowych może · dać pojęcie, jak ta zamierzchła rzeczy
wistość życiowa, zamknięta w suchym materiale procesowym, przekształcała się 

w dzieło sztuki. Niby to Bogu· ducha winny 1 srodze przez Firleja poszkodowany 
Skotnicki wnosi na sąsiada skargę równie jadowitą i wydętą, jak Rejent Milczek. 
Pod sąd pozywa go za to, że „w czwartek przed Zwiastowaniem N.P. pospołu 
z pachołki i wspólniki swemi, dla dokonania zamyślonej z b rod n i (!) pością

ganymi, ręką zbrojną na zamek wyższy wtargnął i rzemieślniki tamże pracujące 
rozpędził, a canales alias rynny (puścił je był Skotnicki z rozmysłem złośliwym 
na dach pana Firlejowy) pilą przetrzeć i podrzezać ku największej zagładzie (!) 

budynków kazał, przez co iśćcowi szkodę na d z i es i ę ć tys i ę c y (!) zip 
\\'yrządzil". 

Dzieje zamku odrzykońskiego nasuwały Fredrze nie tylko pomysł komedii 
opartej na niezgodzie sąsiedzkiej, i postaci dwu przeciwników zawziętych, ale 
także pomysł wprowadzenia wdowy, nieznużonej w poszukiwaniu męża. 

Za prototyp Podstoliny może uchodzić wdowa po Skotnickim Zofia z Bobr
ku Ligęzianka, która czuć musiala, podobnie jak Podstolina, że „nie mieć męża 
mocno boli'', skoro miała ochotę oplal<ać stratę aż trzech małżoni<ów, Kalinow
skiego, Skotnickiego i Ostroroga, a ka:ldym razem, wychodząc za mąż za innego 
umiała podeprzeć swą intercyzę ślubną sowitym wadium ze strony nowożeńca. 

E. Kucharski, Wstęp do Zemsty, BN nr 32, Kraków 1920) 
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MROWISKO 

Nie myślą teraz w mrowisku, 
Jak zagoić dawne rany, 
Jaką dobrą radę dać; 

Lecz walczą tylko z przeszłością. 
Z nieboszczykiem łatwa sprawa 

I zwycięstwo poszło w lot, 
A zwycięscy biją w dzwony 

I przed czasem w trąby dmą. 
[ ... ] 
Gmach był zły - zgoda. Naprawcie; 
Ale nowe wznosząc słupy, 

Nie ruszajcie dawnych z miejsc, 
Bo runie cały budynek, 
A z budynkiem zginie razem 

Nowej sztuki nowy mistrz, 
I zniszczenia groźna próżnia 

Wichrem tylko będzie dąć. 

Aleksander Fredro 

Juliusz Kleiner 

,,ZEMSTA'' - KOMEDIA 
ANTYROMANTYCZNA 

I ROMANTYCZNA 
I pokochać zdoła też romantyk antyromantyczną Zemstę. 
Tak - antyromantyczną: nie zwalczającą wprawdzie romantyzmu, 

ale parodiującą celowo motywy powieści romantyczno-rycerskiej, 
zwłaszcza Walterscottowskiej. 

Odkąd Walpole Zamkiem w Otranto zainicjował powieść sensa
cyjną, z której niem1,łło zaczerpnął Walter Scott, dzieje rycerskie 
związały się z budowlami - zamek lub klasztor stawał się niemal 
bohaterem; zespoliła się z tą romantyką budowli poezja ruin - roman
tyczny zamek winien być chociażby w części ruiną; poświadczyć może 

jako znawca kompetentny - Hrabia z Pana Tadeusza. Sprężynę akcji 
stanowi często albo tajemnica zamku, albo spór o zamek. Zamek jest 
też tłem w Zemście; ponieważ o parodię chodzi, o komiczny powód 
waśni, zatem toczy się walka nie o zamek, lecz o mur graniczny, 
mur zaś zgodnie z tendencjami romantycznymi - jest na pół zbu
rzony, jest parodią ruin romantycznych; Cześnik odgrywa rolę obrońcy 
ruin przed dłonią świętokradzką.„ murarzy. W powieści rycerskiej 
zwada wiedzie i do wojny, i do bitwy; nie poskąpił też obrazu bitwy 
wspaniałej autor Zemsty dając go w świetnej scenie aktu pierwszego 
i dopełniając parodią wzięcia w niewolę, gdy Wacław staje się jeńcem 
Papkina. 

Spór o za.mek to spór dwu rodów odwiecznie wrogich. Fredro 
odpoiWiednio pomniejszył ten motyw i przestylizował na ton komedii; 
nie rodowa nienawiść dzieli Cześnika i Rejenta, ale niechęć dwu 
stanów i dwu typów ludzkich. [„.] Spór o zamek, spór dwu rodów 
może się romansowo zaognić i skomplikować w sposób dwojaki -
,jeżeli albo dwaj reprezentanci stron walczących ubiegają się o względy 
tej samej kobiety, albo też jeżeli miłość wiąże dwoje osób z rodów 
wrogich, niby Romea i Julię. Fredro wprowadził oba motywy: zabiegi 
Cześnika i Rejenta o Podstolinę i romans Wacława i Klary. Rycerz 
zakochany wkradający się do obozu wrogiego, by widzieć kochankę, 
to jeden z najefektowniejszych pomysłów w powieści rycerskiej; trans-
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pozycja komediowa daje Wacława, który jako komisarz dostaje się 

w dom Cześnika. Wyraźniej jeszcze sparodiowana jest romantyczna wal
ka dwu zakochanych; zamiast rycerzy walczących o kochankę - Pod
~tolina, która usiłuje odzyskać Wacława, stojącego w ten sposób 
między dwiema zakcchanymi, między Podstoliną a Klarą; sam zaś 

Wacław ma parodię rywala w Papkinie, jeśli chodzi o Klarę, w Cze
śniku, jeśli chodzi o Podstolinę. Obok walki otwartej wrogich obozów, 
wyzyskanej w akcie pierwszym, dwa jeszcze motywy dostarczały 

punktów szczytowych w romansie rycerskim: porwanie i pojedynek. 
Dokoła nich osnuty akt czwarty. Porwanie przybrało jednak charakter 
dość niespodziany: zamiast porwania panny ma nastą pić porwanie 
kawalera, w dodatku kawalera, który przed „porwaniem" - sam się 

znalazł dobrowolnie w domu Cześ nika. Porwanie inscenizowane przez 
Cześnika jest więc zbyteczne, co zresztą nie przeszkadza faktowi, źe 

niby scena porwania rozgrywa się w chwili gdy Wacław zostaje oto
czon y w scenie ósmej [ .. . ] 

Nie tylko Cześnik, lecz takźe i Rejent ma w sobie krew rycerską ; 

pojedynek musi być brany na serio; wobec tego do pojedynku nie 
dochodzi, a za to z nieodbycia się pojedynku wysnuwa Fredro z praw
dziwym mistrzostwem konsekwencje rzucające światło najpełniejsze 

na rycerskość Cześnika i na pomysłową, wyrafinowaną mściwość 

Milczka, który niepunktualnego przeciwnika pragnie śmiertelnie skom
promitować, a trafia - na moment swej przegranej [ ... ] 

Nienawiść dwu rodów przeszkadzająca miłości kochanków prowadzi 
logicznie do katastrofy, którą stanowi (po dokonanym porwaniu) ślub 
wymuszony. Cześnik zatem jako tradycyjny „tyran" z romansów rycer
sko-miłosnych zmusza do małźe11stwa - ale, na złość przeciwnikowi, 
nakazu."e malżet1stwo kochającej się pary z dwu rodów wrogich. Po
mysł tej „zemsty" jest naprawdę niezrównany [ ... ] 

Obok „sporu o zamek" i zawikłań romansowych jest nadto kom
pletna biografia rycerza w czterech aktach. Bohaterem jest Papkin. 

Akt pierwszy: r ycerz Papkin daje się poznać jako wojownik, ubocz
nie występuje w roli swata [„.] i w roli trubadura [ ... ) Akt drugi: 
rycerz Papkin produku.ie się jako kochanek [„.] Akt trzeci: rycerz 
Papkin jest posłem i w dotkliwy sposób odczuwa, jak wyglądają 

honory posłowi świadczone. 
A finał? Finałem może być tylko śmierć bohatera. Parodia śmierci 

była pomysłem bardzo ryzykownym; ale Fredro przezwycięźył trud
ności nadzwycza,ine. W akcie czwartym rycerz Papkin umiera i ogłasza 
swą wolę ostatnią . 

Z reakcji przeciw romantyzmowi zrodziły się w pewnej mierze 
dwa arcyd zieła Fredry. Ale reakcja jest takźe pewną formą ulegania 
wpływom. Nic więc dziwnego, że antyromantyczny Gustaw [ze Ślubów 
panieńskich] opromienił s i ę blaskami romantycznego pojmowania 
uczuć i źe antyromantyczna Z emsta owiewa urokiem romantycznego 
wskrzeszania czasów minionych. 

[O K rasickim i Fredrze dziesięć rozpraw, Wrocław 1956] 

30 

I 

r • 

l"·•·Y-- . 

~-

Autograf „zemsty" ze szkicem zamku. 



, -

32 

• 
Szalona niegdyś rozpusta 
Teraz do krwi zbliża usta. 
Dom rodzinny, ojców wiara 
Wszystko furda, wszystko mara. 
Pohulanka to dziś grunt, 
A brak środków? - dalej w buntr 

A w tym buncie, gdzie świat młody 
Na weselne sprasza gody, 
Gdzie się każdy zowie bratem -
Każdy gotów zostać katem ... 

Aleksander Fredro 

J 

Kazimierz Wyka 

„ZEMSTA" A HISTORYZM 
ROMANTYCZNY 

Ze wszystkich cech romantyzmu Fredro wobec jednej miał naj
mniej podstaw do opo,ru - wobec historyzmu romantycznego [ ... ] Nie 
znajdujemy u Fredry nigdzie ani pośrednich, ani bezpośrednich wy
powiedzi przeciwko kultowi przeszłości narodowej [ ... ] Gwaltu co się 

dzieje w swojej warstwie historycznej dowodzi głównie, że od historii 
domagał się on realności i że w imię tej realności na wiele był gotów. 
Przede wszystkim na śmiałość obserwacji, na rysunek czasów minio
nych, daleki od ich pÓwierzchownego idealizowania. Precyzyjnie gro
madząc realia już w tym utworze przygotowywał Zemstę. 

Czy wobec tego Zemsta ,jest dokładniejszą i pełniejszą realizacją 

spojrzenia na historię w myśl plebejskiej groteski? Nic podobnego. 
Czy jest może urzeczywistnieniem postępowego wariantu romantycz
nego historyzmu? Na pewno nie. Jest więc dziełem o reakcyjnym 
zabarwieniu? Skądże! 

Postępowy historyzm romantyczny nie tylko dążył do prawdziwego 
odtworzenia przeszłości, ale szukał w niej sił kształtujących przy
szłość [ ... ] „Czegóż chcieli romantycy - pytał Mochnacki ~ na ziemi 
Bolesława Chrobrego? Ojczystej poezji, związku z dawniejszą Polską 
i rozumem starego czasu [ ... ] Chcieli oni większej zapewne z wspo
mnieniami zgody, mniemając, że groby i rumowiska do życia należą 

i jakoby samo zniszczenie było tylko atomem, jednym z pierwiastków 
rzeczywistości". Zemsta nie jest więc komedią, która by [ ... ] wypeł
niała postulaty postępowego historyzmu romantyków [ ... ] 

Boy, jedną ręką odsądzając Fredrę od molieryzmu drugą zbyt 
hojnie wsypywał mu do szlachecki~j polewki molierowską i balza
kowską gorycz, zanadto też Zemstę traktował wedle wzorca realizmu 
krytycznego. Jednak wniosek stawiał słuszny: „Uważać ją [Zemstę]' 

za autorem Przygód Benedykta Winnickiego za wzór poczciwości, 

szczęścia i cnoty - to mi się wydaje osobliwym nieporozumieniem". 
O reakcyjnym charakterze historyzmu Zemsty nie ma co mówić. 

Pozostają tylko związki ze specjalnym, fredrowskim widzeniem prze
szłości. Byłoby dużym ryzykanctwem zrównywać wizję światka szla
checkiego w tym utworze z groteską . [Równie ryzykowne jest jedno-
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znaczne] ujęcie tej komedii jako apologii sarmatyzmu czy też jako 
krytycznego rozrachunku [ ... ] Poetyka Zemsty nie jest poetyką groteski. 
Z groteski przejmuje tylko to, co było w niej niezbędne dla stworze
nia kpiącej deziluzji -- realia, świetnie podpatrzone realia. Realia 
w wąskim znaczeniu tego słowa oraz charaktery ludzkie i stosunki 
między rudżmi jako swoiste dla danej epoki realia. Na tej podstawie 
wyjściowej w Gwałtu, co się dzieje budował Fredro wieloznaczną 

kpinę, w Zemście co innego stanowi piętro górne. 
Była już mowa o dwoistości Fredry, o jednoczesnej umiejętności 

spojrzenia serio i spojrzenia kpiącego na tę samą rzecz. Ta dwoistość 
dotyczy również rodzajów humoru jako szczególnej, bezpośrednio 

w materiale obserwacji wyrażającej się formy oceny rzeczywistości. 

Pisarze, którzy posiedli tę co Fredro zdolność całkowitej obiektywi
zacji pomysłu, nie wypowiadają się inaczej. 

Humor Fredry bywa kąśliwy i groteskowy; wtedy pisarz mówi, 
że nie ceni uczuciowo i że nie jest przywiązany ideowo do osoby, 
bądż konfliktu, który opatrzył nawiasem takiego humoru. Humor 
Fredry bywa pełen ciepłego uczucia i pobłażliwy; wtedy pisarz mówi, 
że nie chciałby poprzez śmiech obniżyć uczuciowej i ideowej rangi 
rzeczy podanych w aureoli tej odmiany humoru [ ... ] 

Dwojaki rodzaj humoru wyraża dwojaką ocenę przedstawionego 
świata: satyryczną aż do kpiny - rozumiejącą aż do lirycznego przy
wiązania [ ... ] 

Rzetelność realistycznego przedstawienia wraz z tą właśnie posta
cią humoru, która nie była obca Mickiewiczowi, zbliżają ludzi Zemsty 
óo postaci Pana Tadeusza. Ale o ile ludzi przedstawionego w tych 
dwu arcydziełach światka szlacheckiego można bez większego błędu 

zbliżać ku sobie, nie należy nadmiernie zbliżać zawarte.i w nich pro
blematyki realizmu [ ... ] 

Pan Jowialski stanowi ostatnie słowo pisarza w jego wieloletniej 
dyskusji z romantykami [ ... ] Zdrowy rozsądek Fredry bierze przy tej 
sposobności odwet za wszystko, co realistę raziło w idealistyczno
kantowskich wmówieniach romantycznej filozofii krajowego chowu. 

[Fredro] okazuje się najbardziej przenikliwym czytelnikiem tekstu 
otaczającej go sfery społecznej. Okazuje się nim wcześniej od wszyst
kich swoich współczesnych. 

[Wstęp do Pism wszystkich. Fredry, t. 1, Warszawa 1955) 

34 

. 
1 ' 

. 
H '"0 

. K I U • 

J{arta tytułowa wydania „Zemsty" z r. 1838 

35 



36 

W naszej ziemi samowładnie 
Zamieszkały teraz węże. 
Żaden rozum ich nie zgadnie, 
Żadne męstwo nie dosiężc. 

Nie zatopią deszcze lite, 
Piorun w murach nie zagrzebie 
Aż nareszcie, w kłęby zbite, 
Nie pożrą się - same siebie. 

Aleksander Fredro 

O FREDRZE: 
KRYTYKA XIX i XX w. 

KOMEDIE FREDRY SĄ NIENARODOWE 

Niejeden znakomity pisarz mógłby zazdrościć tej wziętości, jaką jednały 

sobie i w jakiej utrzymują się jeszcze dotąd jego komedie; cl10ciaż, obejrzane na 
wszyst.I<ie strony, nie pokażą do niej żadnego l>rawa [ .. . ]. Ze komedii' pisane dla 
n:irodu powinny schwytywać i wydawać treść jego życia z wlaściwej swemu 
powołaniu strony, na to się lrnżdy zgodzi, kto przyzna, iż komedia nie jest 
clziec•nnym cackiem, ale jednym z najdzielniejszych srodków wychowania 
i ukształtowania narodu. Ze komedie Fredra nie odpowiadają temu celowi, że 

są nienarodowe, o tym lepiej niż najdłuższa rozprawa przekona odczytanie ichże 
samych. Trochę czasu, trochę więcej oświaty, a będziemy skąpsi w oklaskach 
dla kome<lii takich, jakimi są Fredrowe. 

Seweryn Goszczyński 

[Nou:a epoka poezji polskiej, ,.Powszechny 
Pamiętnik Nauk i Umiejętności , 1835] 

OZDOBA LITERATURY 

Komedie Al. hr. Fredry są i będą ozdobą literatury naszej. A przecież autor 
rozpraw)' (Goszczyński] rozszerzył swó,i zły humor aż do powyżej wzmiankowa
nych płodów. Na wszystko bez braku rzucił wyraz potępienia. Fredro jest podług 
jego wyrażenia s,,częśliwym, ale niezasłużonym pisarzem i nie ma żadnego 

prawa do pozyskanej wziętości; jego komedie są karykaturami, wiersz jak woda, 
bez jędrności, niedołężne cieniowanie charakterów itd. itd. 

Zgola to wszystko, co tylko najbardziej upośledzającego o pisarzu powie
dzieć możn:i. 

Nie myślę wdawać się w zbijani e takich twierdzeń, najlepszą odpowiedzią 

na nie jest uczucie czytelnika lub słuchacza. Chociażby i krytyk zbrojny wszel
kimi cytacjami najsławniejszych estetyków dowodził, że moje zajęcie i uwiel· 
hienie jest niesprawiedliwym i nierozsądnym, to przecież, jeśli mnie wiersz jaki 
rozrzewni, wzruszy, zapali - nie jego rozpraw, ale własnego uczucia słuchać 

będę i wszystkim toż samo radzę uczynić. 

Franciszek Dmochowski 

[„Muzeum Domowe" 1835, nr 42] 
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PRAWDA I ŻYCIE W /{OMEDIACH FREDRY 
Komedie Fredry [ .. . ] są dziełem wielkjego talentu i zostaną w naszej li

teraturze. W nich tyle jes t postaci naszych wla>nycb, tyle prawdy, tyle pra wdzi
\\ej komicznoSc i, ta k s ilnie one każdego \Vid za poruszają przypomnienietn ży

wego, własnego Ś\Vi a ta , że pomin10 liczn y ch w a d, j ;.i. kic \vszyscy \V nich widzą 

i san1 autor zapewne, nikt iin nie odmówi picr\vszego miejsca \\' naszej litcr :J 
turze dramat.yczne.i, zresztą bardzo ubogie.i. Niech mi wybaczą autorowie „ B:i r
bary'', "Ludgardy", „i\Inicha" na\\1et; ale Fredro jeden ich \\1szystkich przeżyje, 

chol'. oni są prawidłowi, niepokalani, arcyn1istrze " ' S\\l cj sztuce - szkot.la tyllH1, 
iż nie mają prawdy i życia, które ma Fredro. 

Józef Ignacy Kraszewski 

[Slll c!!a Literackie. Wilno 1842] 

BRAK POSTĘPOWEJ DĄŻNOŚCI 
Widny jest w ostatnich pTacach Fredry ten bra k celowości. Widny jest ten 

brak gruntu poważnego, na którym komedia budowana być winna. S a ma sztuka 
nie wystarcza już. Komedia ożywioną być powinna tą wyższą iskrą, która .i•l 
podnosi do stanowiska społecznego i nadaje jej wyraźną post~pową dążność . 

Bez tej wspólnej kombinacji, bez tego ścisłego zjednoczenia, nie ma dziś kome
dii w obszernym tego słowa znaczeniu, lrnmeclii, która winna nie tylko bawić 
i śmieszyć, ale i wpły\V zha\vienny na towarzystwo wy\vierać. Zrozumia ł Ko
rzeniowski to wysokie jej zadanie i rozwiązał je w ostatnich swoich utworac h. 
Fredro przeciwnie, 'v ostatnich !:;\Voich pracach zapo1nina o tym konieczny1n 
warunku, który stawia komedię na wysokości, jaka jej przystoi i zaznacza jej 
tak poważne miejsce w literaturze [ ... ]. 

Co Fredro w komedii chce ośmieszyć, n a co uderza, jakie jest jej oby
czajowe i mora lne znaczenie? - to jest pierwsze pytanie, na które trzeba od
powiedzieć. 

Kiedy komedia w teraźniejszości czerpie, wolno jej i powinna bez żad

nej litości, bez żadnego pobłażania karcić wady, wytyltać ś1nics1.ności obe cnego 
żyjącego towa rzystwa. To jest jej zadaniem. Im uderzenie będzie silniejsze, im 
natarcie śmielsze, tym zasługa większa. 

w „Zemście" Fredro przechodzi w ubiegłe czasy i podnosi przeszłości za 
słonę. Ale jak ją wystawia'! Czy humoru, wiary, cnoty "yrazicielkq ją czyn i? 
Czy zasługą poświęcenia uzacnia ją i uszlachetnia '! Czy zclobi .iq kwiat.em ucz uci a 
i poezji, czy przemawia przez nią do naszej duszy, czy trafia do najskrytszych 
tajników naszego serca, czy obrazem jej czynów wskazuje nam tor prawy i do 
naśladowania zachęca? Nie. Fredro się śmieje, ujemną jej stronę wskazu j e, 
ujemny kolor i myśl w dziele swoim wyraża. Nigdy się nie zgodzimy z autorem 
na stanowisko, jakie obrał. Nigdy nie prz;yjmiemy zasady, na której oparł swoje 
dzieło [ •. . ]. 

Ta ujemna strona piętnuje się w komedii głównie w dwóch charakterach, 
Cześnika i l\lilczka. Wszystkie zie popędy, gwałtowność, intryga, chęć wzajemnego 
szkodzenia sobie, podstępy, zła wiara , są ich udziałem. Niena\viść sobie wypn
wiedzieli i wojnę. W gruncie obaj są zepsuci, obaj nie podnoszą się do sta1111 
obywatelsl<iego, wyobrażenia obu nie p rzechoch:q za granice, jakie im za kre
śliło samolubstwo lub ciuma. Własnych namiętności tylko słuchają natchni eni a 
i smutny przedstawiają obraz nierządu, niezgody, niejedności i swawoli [.„]. 
Starcie ich i walka ma być zdrobniałym wyrażeniem anarchii spoleczei1skiej. 
Przesady \V skreśleniu ich nie ma, prawdy \V nich \Viele, cłu;tnie przyznajeiny. 
Te wady, przywa ry nie są urojeniem autora. Na przeciw tych charakterów Fredro 
nie stawia żadnego, l<lóry by by ł wyrażeniem oświaty, godności stanu obywa
telskiego i który by bronił przed nami tej przeszłości, którą Cześnik i i'llilc 7. ek 
w tak niekorzystnych przedstawiają kolorach [ ... ]. 
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Już to nie ulega zaprzeczeniu, że Fredro odgadł tajemnicę budowy sce
nicznej. Zna scenę i wszystkie jej tajniki dokładnie. W „Zemście" kombinacj a , 
ugrupo \vanie wypadkó\v zręczne, akcja pełna życia, z\viązek, harn1onia między 

scenami utrzymana i całe dzieło pod względem jedności i całości artystycznej 
niewiele zostawia do życzenia [ ... ]. 

Ogólne n a sze zdanie jest, że „Zemsta" bez pretensji do tytułu komedii 
najwyższego rzędu , płód swobodnego umysłu autora, jest utworem lekkim, we
sołym, przyjemnym, z charakterami dobrze wyrobionyn1i, a n1ianowicie CzeSnikn, 
l\:Iilczka, Dyndalskiego i Klary. Celo\vo ś ć, dążenie obyczajowe, postępow e, nic 
jest j ej zad a niem. „Zemsta" chce tylko ba\vić ś1nies "tyć , weselić. Dowt'i11, 
\Viers z - oto jej dwie główne zalety. \'Viersz łnt\vy, płynny, do\vcip nasz rodowy. 

Antoni Lesznowski 

[„ Gaze ta Wa rszawska" 1345, nr 282] 

ZEMSTA - KOMEDIA NARODOWA 
l\'szystko tu \V samej rzeczy S\voje, \Vłasne, nie n1asz nic zapożyczonego : 

i ten Papkin junałrn, słaby w sercu, ale mocny językiem, jeden z tych rezy
dentów-pieczeniarzy, którzy albo straciwszy co mieli, albo nie mając nigdy 
nic do stracenia, nadrabiają kłamstwem i miną, wyzyskując cudze spiżarnie 

i kieszenie, z samochwalstwem łącząc tchórzost.wo, a zaplątawszy się we własne 
swe sieci, już się z nich rozplątać nie mogą; i stary marszałek Dyndalski, wierny 
swojego pana przyjaciel i sługa; nawet dworzanin i kuchmistrz - wszyscy jakby 
wyjęci żywcem z domu zamożnego dawne.i szlachty brata i szlachcica [ ... ] 

Fredro w innych 
0

komediach swoich starannie ogładzony, przejrzysty 
i obrotny, przyjął tu od razu całą niby rubaszną czerstwość, silną sprężystość 

i zmysłową krągłość pradziadowskiej mowy. Przyjął zarazem i we wszystkich 
swoich następstwach odzienie pradziaclowskiej charakterystyki. Cześnik, gwal
towny, haraburd a , w gorącej wodzie kąpa ny [ .. . ]. Rejent, świętoszek, który 
w obłudnej uległości co chwila poddaje się konieczności [ .. . ]. I jeden, i drugi, 
klótruk i pieniacz [ ... ] WYTażają jednocześnie strony szlachetne, sympatyczne 
charaktern; smutny obraz niezgody łagodzi się popt;dami dziarskości, która bez 
wątpienia najczęściej bywała podstawą i tej buty szlacheckiej, i tej przesadnej 
ambicji, czulej drażljwości na lada cie1i mimowolnej obrazy - lubo to wszystko 
z drugiej strony wypływało także ze zbyt rozwiniętego uczucia prywaty, po 
prostu sobkostwa [.„]. 

\V „Zemście" [ .. . ] muza komiczna jaśnieje całyn1 swym blaskiem. 

Henryk Lewestam 
[Aleksand er F r ed ro , studium biograficzno-l it erac k ie, 

„Kłosy" li VII 1368 ] 

UZDRAWIAJĄCY ŚMIECH 
Główną dźwignią [twórczości Fredry], iskrq ożywczą, była głęboka, niczym 

nie zachwiana miłość Polski, chęć służenia jej i ratowania jeżeli już nie ma
terialnego, to duchowego jej bytu [ ... ]. Tylko gorące uczucie dla Polski mogło 
wlać tak wyłącznie, tak sympatycznie, tak prawdziwie polskie życie we wszyst
l<ie utwory i postacie wskrzeszone lub stworzone wielkim talentem Fredry. Ko
medie Freclry są polskie nie patriotycznym frazesem, ale treścią { ... ]. Najnie
szczęśliwszy na ród nie może żyć tylko Izami i westchnieniami; potrzebny i jemu 
śmiech do zdrowia, ale musi on być szczerym_, uczciwym, samorodny1n, rodzi· 
mym. Twórcą tego porozbiorowego śmiechu był u nas Fredro [.„]. 

Fred.ro uratował Polskę od ogólnej melancholii, winniśmy mu wdzięcznośt 
chorego dla lekarza. 

39 



I zaprawdę śmiech Fredrowski ma dla nas większe, głębsze znaczenie; on 
przypomina nam warunki rzeczywistego życia, on nas odrywa od smętnej, a ja
łowej kontemplacji i zwraca w kolej normalną ucząc, że nie rozpaczać, ale 
przede wszystkim żyć trzeba, będąc narodem. 

Stanisław Koźmian 

[„Przegląd polski" 1876] 

' , 

UPRAW/A RODZAJ WYŁĄCZNIE 
SOBIE WŁAŚCIWY 

Pan Fredro zasłynął wielką liczbą znakomitych komedyj, w których przed
stawia obyczaje polskie_ Uprawia on rodzaj, wyłącznie sobie właściwy. W każ

dej z jego sztuk znajduje się kilka osób, które autor lubi obarczać śmiesznością 
i które, wplatając się w akcję, urozmaicają ją w sposób zabawny i dowcipny: 
gdy bohaterowie intrygi, postaci główne, cłowem kochankowie, są zawsze cha
rakteru wzniosłego i zajmującego. Sceny, zachodzące między nimi, są pełne 

pierwiastka patetycznego, wzruszających myśli, najpiękniejszych uczuć miłości 

i najszlachetniejszych porywów patriotyzmu, co przykuwa nieskończenie widzów 
do przedmiotu sztuki. 
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Zygmunt Krasiński 

[List o stanie obecnym Uteratary potskiej. W: Pisma, t. VIII, 

Kraków 1912] 

ŚWIADECTWO CARSKIEJ CENZURY 
O „ZEMŚCIE" 

W roku 1839 trafiło na biurko cenzora Pawła Kukolnika lwowskie 
wydanie Zemsty z r. 1838 [ ... ] [w relacji] cenzor pisał: 

„Książka ta należy do utworów znanego polskiego komika hr. Fredry. 
Treść przedstawia się jak n<:Istępuje: .Jakiś Cześnik żył w nieustannym sporze 
ze swoim sąsiadem Rejentem Milczkiem. Znajdująca się pod opieką Cześnika 

jego bratanica Klara kocha z wzajemnością syna Rejenta Wacława. Ale ani 
Cześnik, ani Rejent nie zgadzają się na ic'1 ślub. W międzyczasie Cześnik 

pragnąc powiększyć swój majątek oświ<Jdczył się jakiejś bogatej Podstolinie. 
Oświadczyny zostały przyjęte i dzieil ślubu oznaczony. Ale Rejent zjedna! ją 

na s'\voją stronę i zobo\viązał syna, aby się z nią ożenił. CzeSnik, rozdrażniony 
tym, zwabił syna Rejenta do swojego domu przemocą ożenił go z Klarą, speł

niając mimo\volnie pragnienie zakochnnycłl". 

Rzecz ciekawa, że zastrzeżeń Kukolnika nie obudził nawet tytuł 

utworu. [W epoce romantyzmu słowo „zemsta" było rozumiane jedno
znacznie - jako „zemsta na wroga"]. To „niedopatrzenie" nadrobi 
w roku 1845 jego warszawski kolega, zaopatrując wybitną komedię 

w nowy, poszerzony tytuł: Zemsta za mur graniczny. 

IM. I n g 1 o t, Carska cenzura w tatach 1831-1850 
wobec arcydztei literatury potsk!ej. „Ze skarbca 
kultury". Wrocław 1955, z. 17] 

INTUICYJNE ODGADNIENIE PRZESZŁOŚCI 
W te.i sprawie o mur graniczny stają obok siebie i walczą dwa główne 

rodzaje polskiej natury [ ... ]. Jeden, gdyby jego złe skłonności wzięły górę i gdy
by zajmował wielkie w świecie stanowisko, urażony>, podniósłby rokosz, jak Ze
brzydowski o kamienicę, drugi, jak Radziejowski, wyniósłby się chyłkiem 

i sprowadził Szwedów; jeden umrze na apopleksję, drugi na wątrobę [._.J. 
Psychologiczna prawda i wyrazistość tych dwóch charakterów w przed

stawieniu dochodzi do doskonałości, a ich typowość polska utrzymana .iest po 
mistrzowsku od głównych aż do najdrobniejszych rysów. Dwie były wielkie 
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drogi czy formy życia, dwa powołania i zajęcia dla Szlachcica w dawnej Polsce: 
wojna i prawo, szabla i statut; każdy z tych ludzi wybiera je podług swojej 
natury. Cześnil< pełen jakiejś fizycznej energii, cały na zewnątrz był żołnierzem, 
pó:i.niej ziemianinem; i\Iilczek palestrantem. 

Cześnik mógłby śmiele znaleźć się w Soplicowie w towarzystwie Podkomo
rzego, Sędziego i Wojskiego, i w tym towarzystwie byłby zupełnie na swoim 
miejscu ich godzien. W czwartym akcie zaś, kiedy próbuje, czy ręka nie za
pomniała krzyżowej sztuki, czy karabele świszczą w powietrzu jak dawniej, jak 
pod Słonimem i Podhajcami, albo kiedy sumienie i honor wstrzymują n;kę, 

która na widok nieprzyjaciela .iuż za kord chwyciła - wtedy znów godzien jest 
stanąć obok tamtych, wtedy znowu jak oni przedstawia przeszłość nie tylko 
w świetle miłym, sympatycznym i pogodnym, ale pięknym ze strony szlachet
nej i pięknej [ ... /. 

W komedii współczesnej nie może wystarczyć obserwacja i talent, tu trzeba 
jeszcze jakiegoś intuicyjnego odgacłnienia przeszłości [„./ jeżeli komedia będzie 

nam stawiała przed oczy świat nasz własny ze \Vszystkim, co \V nim żyje, a za
razem stworzy typy, które w zakresie ogólnej ludzkiej prawdy noszą na sobie 
wyraźne znamiona ubiegłej a szanownej i szanowanej przeszłości, wtedy komedia 
nie przestając być sobą, nabiera jakiejś niezwyklej powagi; wtedy na jej po
stacie patrzymy nie jak na dobre i zabawne typy Irnmiczne tylko, ale prawie 
jak na ideały poetyczne, kreślone wesoło i z humorem, prawdą, ale i z uczuciem, 
jakimś serdecznym rozrzewnieniem, jakimś tęsknym wspomnieniem. I to . jest 
urok, to jest poważna wartość, to jest piękność. „zemsty". 

Stanisław Tarnowski 

!Komedie Aleksandra hr. Fredry. Trzy odczyty 
publiczne, Warszawa 1876] 

DUSZA STAROPOLSKA 
„Zemsta" należy do najwcześniejszych utworów naszej bogatej literatury 

tradycyjnej XIX w., jest po „Panu Tadeuszu" jej najpiękniejszą perłą, nie mó
wiąc ju:l o tym, że jest nic tylko pierwszą, ale i jedyną naszą komedią tradycyj
ną [„.]. Odsłoniła się tutaj nieśpodzianie cala jedna nowa strona wielkiego ta
lentu Fredry: zdolność odczuwania ducha niedawnej przeszłości i jej poetyckiego 
uobrażania, umiejętność wżywania się w dusze dawnych ludzi. że obok tych 
cl.ynników fantazji twórczej odegrał także pewną rolę czynnik uczuciowy, mia
nowicie miłość przeszłości narodowej, to także wątpliwości nie ulega. 

„Zemsta" jest komedią: czy kto jednak wyniósł z teatru po jej przedsta
wieniu wrażenie albo żal do Fredry, że osmieszyl naszą przeszłość? Chyba nikt. 
A dlaczego? Nie tylko dlatego, że humor Fredry w „Zemście" jest pogodny, 
wesoły, nie złośliwy, nie uszczypliwy, nie satyryczny, ale i dlatego, że zakoil
c,enie jest takie jakie jest [„.]. Jedyna to komedia Fredry, która ko1iczy się 

Bogiem i ta jedynie jest komedią tradycyjną, odzwierciedlającą obyczaj staro
polski i duszę staropolską. 

Ignacy Chrzanowski 
[O komediach Aleksandra Fredry, Kraków 1917] 

ARCYDZIEŁO KOMPOZYCJI 
Komedia o sporzl' granicznym jest powszechnie uznanym arcydziełem 

kunsztu charakterowego [„.]. Mniej z.wracano uwagi na to, że „Zemsta" jest 
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zarazem arcydziełem kompozycji [„.]. co w kompozycji uderza przede wszystkim 
to bystrość akcji. Akcję tę (zawartą w tak niewielkiej ilości wierszy) . cechu~e 
ciągły prawie ruch. w tym ruchu są poch':"yc~n~ ch~raktery, PoznaJ~my ~e 
w żywej grze interesów, wśród wytężonych dzialan 1 zabiegów [„./ PoznaJemy. Je 
po kolei w osobnych dla każdej ekspozycjach, po . ~zym. w s~ere~u. przeplataJ~
cych się ze sobą scen każda z osobna się rozwiJa, me UJawmaJąc ~a r~z1e 
bliższej łączności z innymi. w tym niejako równoł~gły~ ~~owadzemu kił.ku 
różnych akcji dramatycznych wykazuje „Zemsta" w1ęce.1 mz w czymkolwiek 

innym cechy teatru romantycznego. 

Wacław Borowy 

[Ze studiów nad Fredrq, Kraków 1921] 

SZABLA CZEŚNIKA I GŁOWA REJENTA 
Podejmując wątek z czasów odległych poeta mimo to nie miał zamiaru na

dawać mu cech historycznych [„.]. 
„Zemsta" powstała w epoce narodowego przygnęb.ie":ia ! upadku. duch~ 

po klęsce 1831 r. Tego rodzaju okresy mają już to do siebie, ze z~r~caJą sw~J 
wzrok z tęsknotą, nieraz uwielbieniem, kU czasom minionej przeszlosc1, upatr~J~ 
w niej wszystko dobre i piękne, idealizują ją bezwiednie. Taki kult prz~szlosc1, 
nieraz wręcz ślepy, gloryfikujący nawet ciemne strony narodowe.go zy":ota, 
rozkwitnie bujnie w naszej literaturze po roku 1R31. Fredro go me ~odziel~. 
Przeszłość miłuje sercem Polaka, patrzy na nią oczyma poety, ale mier:iy Ją 
i ocenia sumieniem człowieka, a nie fikcją doktrynera czy marzyciela. Nie mó· 
wiąc już 0 Rejencie, któremu barw ciemniejszych wcale nie posk~p.il, sa~ego 
cześnika nie pasował wcale na jakiś ideał doskonałości staropolsk1eJ, choc_ ~o 
traktuje z sympatią niewątpliwą [„.]. czujemy i uświadamiamy sobie znakomicie, 
ie w jednym i w drugim pozostaje jakaś reszta, jakaś wartość donioślejsza, 
która nam mówi nie o tym, co przemijające i znikome, ale o tym, co wieczne 
żywe w człowieku, narodzie, w dziejach. 

Cóż to jest za wartość? 
Jest to tęga sza b I a Cześnika i jeszcze tęższa g I o w a Rejenta. 
wychodząc z przedstawienia „zemsty" nie możemy się oprzeć myśli, że 

jakikolwiek tam sobie osobiście jest Rejent czy Cześnik, jacykolwiek tam indy· 
widualnie byli ci ludzie przeszłości, Polska urosła z takich dwu sił i wartości: 
z połysku stali w rękach takich rębaczy jak Raptusiewicz i z nieugiętej, żelaznej 
woli, skupionej w mózgu takich bajecznych głowaczy jak Milczek. 

Eugeniusz Kucharski 

[Wstęp do zemsty, BN nr 32, Kraków 1920] 

TO SIĘ NAZYWA PODBIJAĆ BĘBENKA! 
Zważmy, że takie poczynania, takie wybryki gwałtu samowoli były 

/w „Zemście"] dość wiernym odbiciem obyczaju, i jeżeli która, to ta. sztuka 
pokazuje sprawy, które „w innym okazane świetle, już tragi_czne mogłyliy o_bu
dzić uczucia" - jak to o utworach Fredry z dość osobhwym wyłączemem 

„zemsty" pisał Pol. 

43 



Wszystko to jest bardzo żywe, prawdziwe w każdym slowie i geście i wier
nie maluje obyczaj szlachecki, zwłaszcza z epoki rozkładu; co do artyzmu, co 
do wizji świata, „zemsta" jest l<lejnotem jedynym w skarbcu komediowym 
wszystkich literatur. Topnieję z rozkoszy oglądając ją dobrze graną na scenie. 
Ale uważać ją, za autorem „Przygód Benedykta Winnickiego" za wzór poczci
wości, szczęścia i cnoty to mi się wydaje osobliwym nieporozumieniem. Jeszcze 
dziwniejsze wydaje mi się, że ktoś odważa się twierdzić [ ... ] że Fredro „chcial 
tu pokazać, .iak pojmuje prawdziwą staropolszczyznę". A już najdziksze, to wi
dzieć w „zemście" - ,ja k tenże sa m komentator - „królewskie blaski przeszłoś
ci". Co tu jest królewskiego? Królewska jest tu tylko poezja Fredry; reszta 
to małe świństwa drobnych ludzi. 

\V apoteozie tego ponurego sarmatyzmu nasza nowa krytyka przelicytowala 
swoich poprzedników. Jeżeli Tarnowski [ ... ] powiadał, że gdyby mieli stanowisko 
i siły po temu, Cześnik, „urażony podnióslby rokosz ja!!; Zebrzydowski o ka
mienicę, a Rejent, „jak Radziejowski wyniósłby się chyłkiem i sprowadził 

Szwedów" - to prof. Kucharski pisze ni mniej ni więcej, że „Polska urosla 
z takich dwu sił i wartości" [ ..• ]. 

To się nazywa podbijać bębenka! Skoro już tak daleko sięgać, sądzę, że 

z większym prawdopodobieństwem do prawdy można by powiedzieć, że Polska 
upadla przez taki.eh ciemnych warchołów jak Cześnik, który, jak był konfede
ratem barskim, tak samo mógłby być konfederatem targowickim, przez takich 
sobków, krętaczy i pieniaczy jak Rejent, którego „bajeczna głowa" objawia się 

głównie rutyną w dostarczaniu falszywych świadków, słowem upadła przez za
późnienie się w tępej i zmurszałej szlachetczyźnie . 

.9&1rni9J• •tr Boy-Żeleński 
[Obrachunkt fredrowskie, Warszawa 1949) 

CZEŚNIK RAPTUSIEWICZ 
W XIX-WIECZNEJ GALICJI 

Dokładnie 90 lat przed wystąpieniem Boya w r. 1844 ukazało się 

w Pradze dzieło Karela Vladislava Zapa pt. Zrcadlo zivota na vyhodni 
Europe. Swazek III, Cesty a prochazky po Halicke zemi. 

K. W. Zap przebywał od listopada 1836 r. do kwietnia r. 1845 
we Lwowie [ ... ] Omawiając stosunki panujące w Galicji, pisząc o życiu 
kulturalnym tej dzielnicy Polski, informował Zap między innymi 
czytelników o swojej bytności na Zem§cie [ ... ] konsekwencje pobytu 
Zapa na Zem.frie nie dały długo na siebie czekać i ujawniły się 

wkrótce, gdy uzbrojony w literacką metaforę rzeczywistości polskiej 
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[współczesnej] (za co uważał Zemstę) udał się autor w podróż po 
prowincji galicyjskiej. 

Protegowany przez przyjaciela swego pana R. (ościszewskiego?) 

przyjmowany w domach szlachty, spisywał Zap swoje wrażenia 

z autopsji. [„ .] W czasie jednego, szczególnie dla nas interesującego 

pobytu na dworze jakiegoś pana Jana ukazał nam Zap sylwetkę typo
wego szlachcica polskiego, którego nazwał Jaśnie wielmożnym Panem 
Raptusiewiczem. 

[W cytowa nej pracy M. Inglota , znajduje się wspomniany opis]. 

[M. I n g I o t, Nieznany portret CzeAnika Raptu
siewicza. „Sbornik Pracl Filosoficke Fakulty Brnen
ske University", 1965, n 12] 

ZEMSTA KOMEDIA TRADYCYJNA 
1 WSPÓŁCZESNA 

Przystępując do pisania „zemsty" wychodził więc Fredro z bazy współ

czesnej, a nie historycznej [ ..• ]. Jeżeli - co wydaje się bezsporne - funkcja 
iapładniającą wyobraźnię autora „Zemsty" przypada fascykułom archiwalnym, 
obrazującym spór Firleja ze Skotnickim o zamek odrzykoński, to trzeba stwier
dzić, że z aktów tych przeszła w koncepcję pierwotną głównie sytuacja topo
graficzna. Są tu już dwa zamki sąsiadujące ze sobą, są dwaj skłóceni ich wła
ściciele. Jest również bitka o mur graniczny. Ale to chyba wszystko. Akceso
riów historycznych nie wykazuje konspekt {„Zemsty"] żadnych [ ···1· 

Czytamy wprawdzie u Kucharskiego twierdzenie, że Fredro w „Zemście" 

„przenosił treść w czasy niepodległej Rzeczypospolitej, wprowadzał sceny kul· 
turalno-obyczajowe z dawno zamarłego życia" - czytamy i słyszymy, ale nie 
chce nam się w to wierzyć. Gdzie, które sceny wymagały podczas pisania 
komedii, żeby ich przebieg wiązać z „dawno zamarłym życiem"? Dalibóg, 
trudno zgadnąć. Pojedynek na szable? Przecież nie. Czy to, że Rejent, stary 
wyga palestrancki, sam ściąga protokół z mularzy? Też nie, bo jeśliby nawet 
'.\-lilczek, zawodowy adwokat, nie sam miał wnosić skargę sądową na Cześnika, 

niemniej chce silą nalogu sam przygotować do niej materia!. Nie znaczy to 
przecież, żeby sam miał być wciąż jeszcze aktualnym rejentem przy jakichś 

iam subseliach. Nie, nie natrafimy w wiązaniach komedii na żaden szczegół 

taki, który byłby zrozumiały jedynie na tle „dawno zamarłego życia" [ ..• ]. 
Sprawa „zemsty" toczy się na początku wieku X.IX [ ... ]. 
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Po zarzuceniu pierwotnego pomysłu komedii współczesnej Fredro od razu 
przeszedł do pomysłu komedii tradycyjnej, dla niej to zgromadził paru ludzi, 
co się rod2ili jeszcze za czasów saskich, chodzili do szkół jezuickich i teraz 
ciągną za sobą aurę starego obyczaju. 

Stanisław Pigoń 

[W pracowni Aleksandra Fredry. Przemiany „zemst " 
warszawa 1956] 

FREDRĘ SPOTKAŁA PRZYGODA 
która przydarza się tylko nielicznym, istotnie wielkim pisarzom. Coraz wyraź
niej zaczął W)'stępować jako pisarz dotąd nieznany. Przy usuwaniu patriotycz
nego werniksu z portretu ł'redry wystąpiła całkiem nowa jego twarz. Najmniej 
chyba nada.ie się do niej utarte określenie „poczciwy". Prawdziwa twarz Fredry 
uderza olśniewającą inteligencją, głęboką mądTością i trochę smutnym uśmie

chem, kwitującym błahość ludzkich spraw i namiętności •.. Jeśli nie maluje się 

w niej cecha najistotniejsza poety, jego geniusz komiczny, to dlatego, że tej 
cechy nie umie wyrazić na ogół żaden portret [ ... /. Dzisiaj już zaczynamy do
strzegać, że nowa twarz Fredry mieni się takim bogactwem uczuć i myśli, ja
kiego dotąd mało kto się spodziewał. 

Przed kilkunastu Jaty rozumniejsi krytycy zsadzili Fredrę z konia i od
pas·ali mu ułańską szablę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tego ganku 
we dworze, skąd widok rozciąga się tylko do lasu na horyzoncie. Otwieramy 
przed nim - z całym szacunkiem! - drzwi do domu, gdzie mieściła się jego 
pracownia. Juliusz Kossak, także malarz koni, zostawił portret Fredry stoją

cego przy pulpicie do pisania. Wskazał, zapewne mimo woli, właściwą drogę 

do poznania poety. \V pracowni pisarskiej Fredry mieści się ten skarb wartości 
ogólnoludzkich, który możemy ofiarować kulturze światowej. 

Bohdan Korzeniewski 
[Ci<wte F ·redro, . ,Pamiętnik Teatralny" , 1958, z. 21 
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Zbigniew Raszewski 

WROCŁAWSKI EPIZOD 
Z ŻYCIA FREDRY 

„Schlesische Zeitung" informowała o nim wrocławian (w entuzja
stycznym tonie) już w roku 1857 (w nr 467--469). Bliższylll zetknię

ciom miały towarzyszyć okoliczności niemalże sensacyjne. 
Po swym pobycie w Paryżu, gdzie [Fredro] natknął się przypad

kiem w jednym z teatrów na bezprawne tłumaczenie swych Ślubóu: 
panieńskich, znalazł się komediopisarz w Stolicy śląska. Traf chciał, 

że w Teatrze Miejskim, który zapragnął oczywiście odwiedzić, grano 
tego dnia komedię Holteia [ ... ]: Sie schrei bt an sich selbst, „frei nach 
dem franzosi schen bearbeitet". Była to właśnie przeróbka owego bez
prawnego tłumaczenia Slubów panieńskich ... Nie kończy się jednak na 
tym dziwny splot przypadków. Sprawa ma dzisiaj dla nas smak spe
cjalny, gdyż Holtei przeróbkę francuską nie tylko przełożył na nie
miecki i skrócił, ale także zlokalizował. Całą akcję przeniósł miano
wicie w środowisko mieszczańskie. W jego wers.ii Aniela nie tylko 
zmieniła imię (na Julię), ale jest - córką kupca bławatnego z Wro
cławia. 

Chyba tym właśnie wrocławskim epizodem z życia Fredry tłuma
czyć należy powstanie jego utworu Lita et camp. Przypomnieć bowiem 
trzeba, że około roku 1858 napisał autor Ślubów panieńskich kome
dyjkę, w której kochankowie pochodzą z Gdańska i Wrocławia. Karol 
Lita jest synem wrocławskiego kupca - Polaka. Do Poznania jedzie 
ze swą kuzynką gdańszczanką, która do stolicy Śląska przybyła in
cognito, gdyż chciała poznać bliżej Karola, przeznaczonego jej przez 
rodzinę układem handlowym na małżonka . Czyżby za model tego 
środowiska posłużyło Fredrze biuro handlowe F. W. Kaczmarczyka 
i sp., które w latach pięćdziesiątych XIX wieku ogłaszało się w „Schle
sische Zeitung" po polsku i z którym mógł się zetknąć, kiedy zamierzał 
osiedlić się na śląsku? Wrocław połowy wieku XIX, Wrocław domów 
handlowych, kolei żelaznych i telegrafów wprowadził w każdym razie 
Fredro do dramatu z pewnością po pobycie w tym mieście. Zetknięcie 
się ze Ślubami w szacie mieszczańskiej mogło zaś odegrać pewną rolę 
w kształtowaniu się pomysłu komedyjki o tematyce mieszczańskiej -
komedy jki otwierającej w twórczości Fredry całą serię utworów tego 
rodzaju. 
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W Paryżu zachował się Fredro bardzo pobłażliwie wobec plagia
tora. We Wrocławiu nie poznał raczej - niewinnego zresztą - autora 
Starego wodza, gdyż ten przebywał wówczas poza swoim rodzinnym 
miastem. Tylko afisz Teatru Miejskiego zabrał więc znakomity ko
mediopisarz na pamiątkę tego osobliwego spotkania wrocławskiego. 

Kiedyś, po latach, Jan Aleksanper Fredro rozwinie wyblakły druk 
przed zdumionymi wiedei1czykami po „prawdziwej" niemieckiej pre
mierze Slubów panieńskich w Burghteater. Krytycy tamtejsi utrzymy
wali bowiem, że utwór swój wzorował Fredro na komedii Holteia! 

Premiera komedii Li.ta et comp. odbyła się 19 X 1878 w Krakowie, 
drukowano ją w roku 1880. 

Amatorzy Towarzystwa Przemysłowego* nie znali zapewne jej za
wiłej historii i nie zwrócili na nią uwagi, kiedy zdecydowali się na 
wystawienie utworów Fredry we Wrocławiu . Czy mogła być dla nich 
jakąś podnietą rozprawa Emila Ftanzos o Fredrze ogłoszona w „Bres
lauer Zeitung" w grudniu roku 1879? W pół roku później w każdym 
razie - 12 VI 1880, grali już amatorzy komedię Nikt mnie nie zna 
i ta właśnie data oznacza zapewne dzień, w którym po raz pierwszy 
we Wrocławiu, na scenie teatrzyku Stadtpark, przy ul. Piotra Skargi 
21, zabrzmiały słowa największego polskiego komediopisarza. 

W latach osiemdziesiątych mnożą się już polskie przedstawienia 
we Wrocławiu, Urządzają je teraz jako osobne imprezy właściwi 

inicjatorzy ruchu [teatralnego - amatorskiego] - młodzież akademic
ka. Jej to zawdzięczała publiczność wrocławska najambitniejsze po
zycje repertuarowe okresu - inscenizację Rady w Dobrzynie z VII 
księgi Pana Tadeusza Mickiewicza (28 XI 1881) oraz Zemstę Fredry 
(12 II 1885) [ .. . ] 

Najczęściej grywano [ ... ] w Domu św. Wincentego, przy Seminar
gasse 15, obecnie Frycza Modrzewskiego 1/ 3. Był to ogród z kawiarnią 
o dość nieoczekiwanej nazwie „Humanitas". W roku 1869 zakupił go 
biskup wrocławski na użytek stowarzyszeń religijnych, rychło jednak 
zaczęły korzystać zeń i towarzystwa świeckie. Tylko fundamenty wi
dnieją dziś na miejscu, gdzie wznosił się ten budynek pamiętając~· 

wrocławskie przedstawienie Zemsty w roku 1885. 

[Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski 
i Sląska, Wrocław 1955] 

• [Towarzystwo Pr zemysłowe organizowało m. in. amatorskie przedstawienia 
teatralne. W 1880 r. wystawiono komedię Fredry N!kt mnte zna , w 1885 -
Zemstę, w 1887 - Damy i huzary. Zob. rozd ział z cytowanej ksią ż ki Z. Raszew
skiego]. 
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AMBO MELIORES 

Wiek dawny był Lwem, krwią kupował krew, 
Niebezpieczeństwu mężnie stawał wbrew. 
N o wy jest wężem, czołga się w pokorze, 
Lecz wyssie' milczkiem to, co wyssać może! 
Pierwszy był zbojem, złodziejem jest drugi, 
Oba w przyszłości stoją na usługi. 

Aleksander Fredro 
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