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TRZY MURY GRANICZNE 
W „ZEMŚCIE" FREDRY 

Wielokrotnie już w literaturze wskazywano na 
związek między tematem „Zemsty" a osobistymi 
przeżyciami Fredry. 
Poślubienie p. Zofii z Jabłonowskich primo voto 
Skarbkowej zaniosło Fredrę do majątku żony, do 
Korczyny w Krośnieńszczyźnie. Częścią klucza 
korczyńskiego był też zrujnowany, ale zrujnowa
ny „malowniczo" zamek na górze w Odrzykoniu, 
słynnego niegdyś dziejami rodu Oświęcimów. 
Czy to z akt dawnych, czy z żywej tradycji do
szedł Fredro do wiadomości, że w XVll wieku, 
jeśli nie w końcu XVI, zamek i zamku teren był 
rozpołowiony między dwóch właścicieli i że ten 
stan rzeczy wywołał „trzydziestoletnią" między 
nimi wojnę . 

Wallensteinem i Gustawem Adolfem owej wojny 
byli dwaj ludzie o nie lada jakich nazwiskach, bo 
Firlej i Skotnicki ( ... ) 
Temat jakby umyślnie dla Fredry stworzony, 
jakby on go sam wymyślił : wady szlacheckie, 
śmieszności szlacheckie, toż całe jego komedio-
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pisarstwo tym się niemal wyłącznie żywi. Ani 
Radost z „Cudzoziemczyzny", ani Radost ze 
„ślubów panieńsk i1 ch", ani Jenia llkiewicz, Sma
kosz, Benet, ani Jowialski w swoich wadach 
,i śmiesznościach nie dadzą się odłączyć od ele
mentu szlachetczyzny. I oto tu, w dziejach Firleja 
i Skotnickiego, Fredro znajduje j1akby kwint
esencję tej stanowości, wypowiadającą się w naj
syntetyczniejszych objawach. 
Przede wszystkim zarys fanaberii. - „Nie dam 
mu wody ze studni, bo tak mi się podoba!" Do 
tego „tak mi się podoba" dorabiało się ex-post 
uzasadnienia prawne i nastawienia moralne ale 
u podstaw zajścia nieubłaganie musiał być od
ruch fanaberii. Firlejowi np. po przepiciu które
goś dnia w złym humorze wydało si~, że pacho_ł~ 
kowie Skotnickiego niszczą mu ogrod. - „Obic 
mi tę hołotę!" - Spełniono rozkaz JWPana. Na
zajutrz Firlej już w lepszym usposobieniu ducha 
może i widzi, że się pomylił, ale stało się, że 
Skotnicki żąda przeproszenia. „A nie doczekanie 
Twoje, mości Skotnicki! Szlachcic ma przepra
szać?!" A Skotnicki zasie: - „nie chcesz prze
prosić? - poczekaj!!" - i jazda zajmować 
gwałtem wał eks-fortyfikacyjny dotychczas spor
ny. Firlej na to jak lew idzie bronić. tego wału -
absolutnie niepotrzebnego ani jemu, ani Skotnic
kiemu. 
Fanaberia ... Siedząc dzieje psychiki słowiańskiej, 
wydaje się czcisem, że nasza dawna fana?eria 
szlachecka bywała jednak tylko podatnym srod-
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kiem do osiągnięcia waznieJszego celu: wytwo
rzenia niezgody. Niezgoda u Słowian jest niemal 
taką samą zasadą współżycia jak zasada ko
egzystencji u narodów cywilizacyjnie praktycz
nych. Czasem trzeba mniemać, że jedynym u nas 
łącznikiem osoby z osobą, gromady z gromadą 
była ... kłótnia. Odpada niezgoda - i rozpadamy 
się na drobiny socjo l'ogiczne. Czy by źródeł psy
chologicznych nie szukać w rolnym trybie życia? 
Bo weźmy społeczeństwa, które przed kilkunastu 
już wiekami zaznały. grodzkiego bytu:_ t.u c~ce 
czy nie chce - kazdy musiał wyrab1ac soo1e 
zdolność współżycia, u m i ej ę t n ość s ą s i a
d o w a n i a, tę trudną sztukę życiową. Warszta
tem Słowianina ro lri ika było pole, przestrzeń 
o d dz i e I aj ą c a g10 od innych. Sam więc już 
zawód urabiał w nim sobiepaństwo, niezdolność 
do zgodliwości. Mamy już w tym Skotnickiego 
i Firleja in nuce'''. 
Miał Fredro jeszcze jeden szczegół sz l1acheckoś
ci w Firleju i Skotnickim, szczegół przez autora 
„Cudzoziernczyzny" smakowicie w komediach 
rozgryzany: dzieciństwo starych głów szlachec
kich. Bo rozejrzyjmy się w istocie sporu odrzy
końskiego: o co tam szło? O nic. O to, by wody 
ze studni nie brać, choć wody dla jednego i dru
giego nie braknie. O drogę, która tylk? ~rogą 
zostanie, nie kopalnią złota, gdy Skotnicki czy 
Firlej przestanie po niej chodzić. Kłótnie, zwady, 

' do<;łownie: w orzech !J , w zal ą żku (przyp. red.) 
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RĘKOPIS „ZEMSTY" 

bijatyki, pieniaczenia się o nic. Nie pojmiemy 
tego, dopóki sobie nie uprzytomnimy, jakim da
rem nieba bywało takie sporne „nic " dla nudy 
szlacheckiego życia . Zabezpieczony materialnie 
pracą bezpłatną pańszczyzny, wyzbyty wyższych, 
kosztowniejszych potrzeb kulturalnych, któreby 
w nim wyrabiały pasję zdobywania maksymal
nych dochodów, szczęsny w tym, co Bóg daje, 
szlachcic próżnował i nie wiedział czym czas 
zabió. Spory i pieniactwo dawały mu uprawnione 
zabijanie czasu . Może podświadomie, do awan
tur tęsknił . 

Pieniactwo ... Instynkt szlachecki nie miał ani od
dalonej idei praworządności , a mimo to, jak nu
rek zanurzał się we flukta trybunalskie. Nieomal 
chce się powiedzieć, że w dawnej Polsce na to 
pokoleniami się prawowano i subtelizowano całą 
scholastykę paragrafów, by nareszcie po latach, 
po wszystkich apelacjach, jeden drugiego mógł 
zajechać, czyli uczynić akt, będący zaprzecze
niem prawa i sądów. Wydawałoby się , że to sa
mo mógłby zrobić przed pójściem do pierwszej 
instancji . Nie miałoby to widocznie smaku . 
Do jakich monstrualności dochodził w Polsce 
obłęd pieniactwa, miałem sposobność stwier
dzić, gdy w roku 1904 na Inflantach polskich, 
w Ruszonach u Dymszów wertowałem butwieją
ce już papiery, dotyczące tego majątku, papiery 
z pierwszej połowy XVIII wieku. Właścicie l1 ka ów
czesna Ruszon „JW.P." z Siellickich Fel,kerzam
bowa czy odwrotnie: z Felkerzambów Siellicka 
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- władała nimi przez 70 lat z górą . Prawowałe 
się z klasztorem o.o. Dominikanów o wyłowioną 
nieprawnie rybę, z kościołem o quantum* prosa, 
jakie ona qua kolatorka** proboszczowi winna 
była dostarczać; prawowała się o granice ze 
wszystkimi sąsiadami. Prawowała się z jakimś 
szlachcicem na temat godny powieści : o doro
słego syna swojej eks-poddanej Uliny, którą to 
Ulinę odsprzedała owemu szlachcicowi przed 
dwudziestu laty, w dniu, k iedy Ulina wychodziła 
za mąż za jego parobka. Cóż się okazało? Co 
jejmość Felkerzambowa wyszperała? Oto pier
worodny syn z małżeństwa owego parobka z Uli
ną urodził się w sześć miesięcy po ślubie, więc 
rzeczą, nie dającą się odeprzeć, jest, że przed 
ślubem był poczęty w łonie matki , kiedy ta matka 
była jeszcze własnością pani Felkerzambowej 
i cała cum visceribus* należała do swej dzie
dziczki. Felkerzambowa, jako iściec, żąda te
dy od sądów , by te nakazały :zwrócić jej na 
własność dwudziestoletniego dziś chłopaka, Uli
ny syna. Dwadzieścia lat wiedźma czekała, do
póki ów chłopak nie stanie się siłą roboczą , 
dwadzieścia lat w skrytości pieściła przyszły 
proces. Sprawa szła przez wszystkie instan
cje ( ... ) 
Biorąc w uwagę całość atmosfery, jaka emanuje 

• quantum (łac . ) - ilość (przyp. red.) 
• • kolator (/ac .) - opiekun i dobrodziej kościoła (przyp. red .) 

• • • cum visceribui (łac . ) - z wnętrznościami (przyp. red.) 
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z nieprawdopodobnych przykładów pieniactwa 
szlacheckiego, musimy dojść do przekonania, że 
poza niezgodą, i poza rzeczową nadzieją zys
ków, musiała się w tym wszystkim czaić jakaś 
pasja, pokrewna dzisiejszym namiętnościm spor
towym. Moment zwycięstwa nad przeciwnikiem! 
Choćby za cenę zrujnowania się, ale zwyciężyć! 
- „Czapkę sprzedam, pas zastawię, a Cześnika 
stąd wykurzę!" - jakże to świetnie streszcza 
Fredro ustami Rejenta . Umysłowość sarmacka, 
nie rozkochana na ogół w cienkościach intelek
tualnych, pławiła się z rozkoszą w zawiłościach 
jurystycznych. 

Można by powiedzieć, że pozwy i repliki sądo
we zaspakajały w szlachcie wrodzony narodom 
popęd do tworzenia literatury naukowej. Dobra 
skarga w Polsce była jedynym odpowiednikiem 
Descartes'a i Bacona. Dawało to i polsko-karte
zjańską sławę: - „Będą potem o tej sprawie 
na wołowej pisać skórze!" - lubuje się Rejent 
z „Zemsty" przyszłym swoim rozgłosem, podzi
wem szlachty u komina przy winie, jedyną wów
czas znaną formą monografii krytycznych. Nie . 
inna lubość ogarniała Skotnickiego w Odrzyko
niu, gdy rozmyślnie ze swoich dachów tak po
przeprowadzał rynny deszczowe, by te zalewały 
Firleja. Skotnicki a priori wie, że Firlej każe 
oczywiście rynny te zerwać, ale o to właśnie 
idzie! Za zerwanie rynny pociągnie się Firleja 
pod sąd grodzki, będzie się sprawę „promować" 
przez całe życie. Co za sprawa! - marzy w eks-
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tazie pieniackiej: wołowej skóry nie starczy by 
ją opisać! 
Oto są realia życiowe i zabarwienia psycholo
giczne, które Fredrze dali Firlej i Skotnicki . Jak 
one rozrastały się w komedię? Co z tych realiów 
wzią1 komediopisarz nie zmienione, a co przeina
czył? 

li 

Z autentycznych dziejów pieniackich Firleja 
i Skotnickiego zostawia Fredro w „Zemście" 
niezmienioną anegdotę. To samo, co w Odrzy
koniu, wspólnictwo władania, tak samo przepoło
wiony zamek, te same sąsiedzkie zatargi, a prze
de wszystkim sprawa muru granicznego. Z za
ciekłości Cześnika na Rejenta i vice versa wy
czuwamy w peryferiach akcji niejedną sprawę, 
zatargi i proces, wszystkie one koncentrują się 
w murze granicznym. Tym to murem jak klamrą, 
kor1czy się odsiana pierwsza, gdy Cześnik na pół 
przytomny wpada na scenę: 

Cóż u cza rta ty spokojny, 
Kiedy Rejent mnie napada 
I otwartej żąda wojny? („.) 
- Cóż się stało? (chce się Papkin 

dowiedzieć - przyp. AGS) 
Mur naprawia! 

Mur graniczny, trzech murarzy. 
On rozkazał! On się waży! 
Mur graniczny! 
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~ar,aś~. w?jna'. mur graniczny ... - „On się wa
z~! Nie więcej nad kilka słów, a jakby kto ma
giczną różdżką wyczarował starą Polskę szla
checką„. Gwa.ł.ty, najazdy, napady, obrony. -
„On się wazy! - to zwłaszcza idealnie dobrane 
słówko „. Jakże szlachcic ma pojąó to, by ktokol
wiek, okrom Boga, na coś się mógł przeciw nie
mu ważyć? 

Trzech na murze! 
Trzech wybiję, a mur zburzę! 
Zburzę, zniszczę. aż do ziemi ( ... ). 

Jakież mog_ły. być . istotne czy urojone prawne po
w?dy Cze.snika, ze może on zburzyć mur, z zie
mią go zrownać, ale nie pozwoli Rejentowi muru 
naprawiać? Takie same, jakie czają się i dziś 
w k.azdym na przykład parkanie, oddzielającym 
ogrod Pawła od ogrodu Gawła . Parkan ten musi 
być czyjąś własnością, albo Pawłową, albo 
Gawłową i ma prawo być, na żądanie, wniesio
nym do ?d.noś.nej hipoteki. W „ Zemście" tak się 
rzecz dzieje, ze przy nabywaniu jednej połowy 
zamku od poprzedniego tej połowy właściciela 
zapomniano widocznie mur „zapisać do własnoś
ci " i mur stał się przedmiotem sporu. I Cześnik 
sobie doń rości prawo - i Rejent. Z biegiem 
lat w murze. robi się wyłom . W głowie Rejenta, 
starego wygi sądowego, powstaje genialna idea: 
cichaczem, pokryjomu sprowadzi mularzy, na
prawi na swój koszt mur i będzie miał uprag1nio
ny, wymarzony precedens : skoro naprawiałem 

mur, to tym samym mur musiał byó moją włas
nością. Sto lat po sądach można jechać na ta
k~m precedensiku . Ale Cześnik , acz nie jurysta, 
kilka stuleci pieniactwa szlacheckiego ma we 
krwi i bez udziału komórek mózgowych, samą 
skórą czuje, gdzie i w czym być może kruczek 
prawniczy. Wysyła więc służbę, przepędza mula
rzy, turbuje ich. Precedens, skorom do krwi bro
nił muru, t?. Prześwietny Sądzie, dowód niezbity, 
ze mur moj - tak będzie mógł Cześnik zacząć 
swoją orację w grodztwie. Czwarte po nim po
kolenie pojedzie jeszcze na tym argumencie . Jo
ta w jotę tak samo być musiało między Firlejem 
a Skotnickim : o mur czy studnię walczono - dla 
uzyskania p r e c e d e n s u. 
- "Jak kupiono mur graniczny, tak zostanie! " -
puszcza Cześnik złośliwość w kierunku Rejenta . 
- „Jak kupiono", ale przede wszystkim udowod
nij bratku, żeś kupił. A udowodnić nie możesz 
dlatego idziesz na precedensy. ' 
Sprawa poszłaby prawdopodobnie na sądy . Ja
~ie z m.uru grani.cznego miałby zyski wygrywa
jący? Zadne. Okoliczność ta mało obchodzi 
szlachcica. 
Nie tylko ten fizyczny m u r g r a n i cz n y od
dziela w „Zemście" Cześnika od Rejenta . Nie 
tylko on przyprawia ich o waśń, , zwady i anta
gonizm. Nie mniejszy między nimi mur stawiają 
ich charaktery, ich usposobienia i temperamenty. 
Trudno sobie wyobrazić coś równie kontrasto
wego jak ten sangwinik Raptusiewicz i ten Mil-
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czek z i m n o k r w isty, jak go nazwał Tar
nowski. Dwaj ci ludzie, na kollokację skazani, 
tak dogłębną wykc:zują odmienność, że wydaje 
się, że już chyba i cielesność ich z niejednako
wych powstała składników. 
Finał „Zemsty" zapowiada nam pojednanie 
Cześnika z Rejentem. Nie bardzo nam się chce 
wierzyć, by zgoda trwała długo. Cześnik nie 
przestanie być „burdą" dla Milczka, a Milczek 
„kretem" dla Cześnika. Rejent z politowaniem 
ocenia Raptusiewicza, który zmarnotrawił swoje 
maj ętności. - Raptusiewicz żywić nie przestanie 
niesmaku dia Rejenta na jego skupianie grosza 
do grosz:i. Milczek wzrusza ramionami nad buń
czucznościq Cześnika, Cześnik z odrazą patrzy 
na Milczka, „co się wszystkim nisko kłania". 
Cześnik l ekceważy szlachetkę w Milczku, ten nie 
wypruje ze siebie socjalnej zawiści do zuboża
łego bo zubożałego, ale karmazyna, „pana z pa
nów". 
Różnica „stanów'', kto wie czy to nie najbardziej 
decydujący kontrast między Cześnikiem a Re
jentem. 
Trudno sobie większą wyobrazić przepaść nad 
tę, jaka w dawnej Polsce dzieliła magnaterię od 
gminu szlacheckiego. Ci i tamci jednakowymi 
przywilejami konstytucji objęci, a jednak czymże 
mógł być jednowioskowy szlachcic wobec takich 
Sieniawskich, Zborowskich, Firlejów, Sapiehów, 
Radziwiłłów? („.) 
Gdy w XIX wieku likwidowano rodowe majątki 
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Paców na Litwie, to jednym tylko z kilkunastu 
kluczów rodowych, Jewnem, podzieliło się 900 
(dziewięćset) rodzin szlacheckich i każda z nich 
miała z czego iśó w gó rę . 

Warstwa magnaterii nie z samych jednak boga
czów składała się. Od cenzusu majątkowego 
ważniejszą legi tymacją warstwową była magna 
charta kol igacyjna. Dla możnowładców polskich 
świat dzielił się na tych , za których ostatecznie 
bez skandalu może za mąż wyjść : Szafrańcówna, 
Korecka, Górczan ka, Stadn icka, Sanguszkówna 
etc. i na tych, którzy o związku podobnym śnić 
nie mogli. Sensacja, jaką pod koniec XIX wieku 
wywołał mariaż „ obywatelskiego syna" Włodzi
mierza Tetmajera z córką wło ścianina, niczym 
jest wobec h a łasu , jaki by powstał w Polsce sta
rodawnej na wieść , że Koniecpo·iska wychodzi, 
no choćby za Tetmajera„. 
N'a takich zasadach posiadania i tradycji, co 
w pojęciach ówczesnych ujmowano pod wspól
nym s1owem k re w - na takich zasadach ufor
mowana warstwa możnowładcza, bezlikiem po
krewieństw i powinowactw splątana, tożsamoś
cią interesów solidarna, jedną wspó ll ną ambicją 
objęta - czuła się osobnym narodem w narodzie 
szlacheckim, zazdrośnie dla siebie strzegła pra
wa faktycznego do buław, pieczęci, senatorskich 
stolców, infuł i beneficjów - zaszczytami i god
nościami znowu pomnażając stan swój material
ny. Reszta szlachty była wobec nich tym, czym 
przed drugą wojną światową byli chłopi wobec 
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„obszarników". I szlachta ta - o ile nie spra
wowała służby na ich dworach - pałała taką 
samą ku magnatom niechęcią, jaką chłopi ku 
dworom. ( ... ) 
Takie same, jak w majątku - i w kulturze róż
nice . Sto czy dwieście rodzin magnackich w Pol
sce reprezentowało godnie gradus europejski 
oświecenia i splendoru : pałace, stawiane przez 
mistrzów włoskich, przepych, urządzenia, dzieła 
sztuki, kapele, obycie światowe, koneksje z do
robkiem kultury Zachodu. Te sto świateł tkwiło 
na przestrzeni cywilizacyjnie zaciemnionej, na
sadzonej dworami szlachty, w większości swej 
umysłowo zgrzebnej. 
Z wieku na wiek, przyrostem dzieci, podziałem 
ziemi, mnożyła się szlachecka biedota, aż w for
macji panów na kilku dymach, dzierżawców, 
szlachcie zagonowej, szlachcie cum scartabella
tu* etc. dochodziła do tej klasy socjal'nej, która 
na Zachodzie wypowiedziała się mieszczań
stwem: stan pośredni między ludem a szlachtą 
na jednej, dwu wsiach. I tak tam na Zachodzie 
z mieszczaństwa , tak u nas z naszego herbowe
go tiers etat** wyrastała warstwa bezimiennej 
inteligencji, niższa palestra, „towarzysze" w woj
sku , duchowieństwo świeckie i zakonne. 

* scartabellus (wł.) - w dawnej Polsce człowiek, który za 
zasługi wojenne otrzym ał tytuł szlachecki, pól-szlachecki, 
włodyka (red .) 

** tiers etat (fr.) - trzeci stan (red.) 
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OSOBY: 

CZEśNIK RAPTUSIEWICZ 

KLARA, JEGO SYNOWICA 

REJENT MILCZEK 

WACŁAW, SYN REJENTA 

PODSTOLINA 

PAPKIN 

- Jerzy Staszewski 

- Jadwiga Derżyńska 

- Tadeusz Teodorczyk 

- Warszosław Kmita 

- Sabina Mielczarek 

- Sławomir Matczak 

~ Marian Harasimowicz 
DYNDALSKI, 
MARSZAŁEK CZEŚNIKA - Henryk Dudziński 

śMIGALSKI, 
DWORZANIN CZEŚNIKA - Euzebiusz Olszewski 

PEREŁKA, 
KUCHMISTRZ CZEŚNIKA ~ Tadeusz Trygubowicz 

MULARZ I - Tadeusz Kożusznik 

MULARZ 11 - Bogdan Juszczyk 
HAJDUKI, PACHOŁKI ETC. - x x x 

ALOJZY żOŁKOWSKI (SYN) W ROLI PAPKINA 
1845 r. 



Cześnik - to zubożały reprezentant magnaterii, 
Rejent to już tiers etat z pochodzenia, przez 
wzbogacenie się do,cho.c\z~cy do posiadania wsi. 
„Pozna szlachcic po festynie, jak się panu w ka
szę dmucha!" - odgraża się Cześnik Rejentowi. 
Słowo „szlachcic" użyte wprost pogardliwie. I ta 
pogardliwość ileż perpektyw otwiera na istotę 
struktury socjalnej w dawnej Polsce! Dla wybor
czych celów kołatał się o~wiecz_ny frazes: 
„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie", ale 
niechby szlachcic po wyborach próbował eskon
tować tę swoją rzekomą równoą.ć! 

I nic to, że Cześnik już dzisiaj sam jakby nic nie 
posiada. ściśle mówiąc, ·siedzi, qua opiekun: 
u synowicy w jej domu. Nic to! Klika zaznaczen 
tekstu w ,,Zemście" ustala nam jego stanowisko 
na drabinie wartości szlachecl<:ich; jego rodzony 
brat był starostą. Byle kto starostą nie bywał. 
Finansowo z nim krucho, może arcykrucho, ale 
służba domowa nie śmie tytułować go inaczej 
jak tylko: „jaśnie panie"; nawet tak zżyty z nim'. 
do poufałości dopuszczany Dyndalski nie inaczej 
się doń zwraca. 
Zechce się Cześnikowi pojechaś czy to do Brze
żan, czy do Krasiczyna, a przyjmą go i nie pr~y 
drugim stol'e posadzą. Cześnik ju,ż_scho~zi w doł, 
ale jeszcze nie zeszedł. Jeszcze się czuje w kla
nie. Niechby Rejent spróbował zajecha6 do Dzi
kowa czy Łańcuta; oczywiście, że by go nie wy
proszono, ale obiad jadłby z dzierżawcami, z pe
tentami, z chudopachołkami. 
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Rejent, inaczej regent, to w dawnym naszym 
sądownictwie zarządzający kancelarią sądu 
grodzkiego, przełożony nad zespołem: woźny, 
skryby i wiceregens. Szlachcic chociażby tylko 
na jednej wsi siedzący, nie oddałby syna do tego 
sztabu, bo tym samym by go zdeklasował. Dla 
„posesjonata" kariera sądowa rozpoczynała się 
od podsędka. Szlachcic zagonowy karierę koń
czył właśnie na rejenturze. Ze szlachty zagono
wej, z dzierżawców, z pańskich podstarościch 
·powstała ta oficyna sądowa. W hierarchii urzęd
niczej stanowiska raczej podrzędne, ale docze
kać się rangi pana rejenta - jakże dochodowe. 
Bo czy to czyjeś powództwo „schować pod suk
no", jeśli to idzie na rękę pozwanemu czy na 
odwrót: wygodzić niecierpliwemu iśćcowi i poza 
normalną kolejką jego sprawę wstawić na naj
bliższą wokandę, czy sekretnie zredagować ko
muś należyty pozew, czy jak najpoufniej wska
zać zainteresowanemu adres zawodowego nie
jako - świadka („nie br.ak świadków na tym 
świecie"), czy z dżungli artykułów i paragrafów 
procedury wyłowić dla „strony" zbawczy kru
czek itd. - za każdą z takich usług wpadało coś 
w kieszeń panarejentową. Byleby tylko nie mieć 
odrazy do tego co niezupełnie godziwe. Nasz 
z „Zemsty" Milczek na pewno w tych sprawach 
nie bywał skrupulantem, toteż dorobił się na re 
genturze. Dorobił się grubo. I oto się trafiło, ż<J 

do nabycia jest połowa zamku Raptusiewiczów, 
kupuje ją bez wysiłku, bo z tekstu komedii wy-
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nika, że Rejent ma jeszcze rezerwę w kapitałach: 
w intercyzę ślubną swego syna wstawia klauzu
lę, w razie niedotrzymania obietnicy małżeństwa 
wpłaci stronie przeciwnej sto tysięcy. Nie by.le 
jaki grosz. 
Rejent ma wieś, rezyduje na zamku, rozporządza 
gotowizną - nic mu to nie pomoże: nawet zubo
żały Cześnik będzie karmazynem, nawet wzbo
gacony Rejent nie przestanie ?Yó sz!achecką 
hetką pętelką. Odwieczna tradycja podziału szla
checkiego wznosi mur między nim, a Cześni
kiem. Tak to w „Zemście" do fizycznego, kon
kretnego muru granicznego, następnie do mur~ 
odmienności charakterów, dołącza się mur trzeci: 
mur socjalny. 

Ili 

Jedno jeszcze dzie 'liło Cześnika od Milczka. Li
nia demarkacyjna, jaka się rozciąga między przy
szłością takich ludzi, jak Cześnik, a takimi, jak 
Rejent. . 
Cześnik jest chemicznie czystą tkanką feudaliz
mu. Wszystko jedno, jakie by przeżyci a przebył, 
jakie zmiany ustrojowe by się V: oczac~ jeg~ o~
były - on pozostanie przeszłos_c1ą. Moze zg_inąc, 
ale nie zmieni się. Stracił majątek, resztki mu 
tylko pozostały. Dlaczego świat i ludzie nie prz~
chodzą mu z pomocą? Dlaczego monarcha nie 
śpieszy ze starostwami? Bo przecież zarabiać 
ani potrafi, ani mu zarabiać przystoi. Toż by przod-
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kawie w grobach się przewrócili. Raptusiewicz 
może pracować pro bono publico, może - „zaj
mować stanowisko", może krew swą wreszcie 
w „potrzebie dla kraju prze 1l ewać", ale coś nie 
dającego się pogodz i 1 ć z istotą Cześnika jest: za
robić na swą egzystencję. Co innego bogaty 
ożenek, posag - to jedna z należnych funkcji, 
jaką los powinien odbyć dla rod u, który Cześ
nik reprezentuje. I oto widzimy go w komedii, 
jak rozpatruje się w tabelach Podstoliny, jak je 
zestawia z intratami synowicy Klary. Bo to już 
tylko od niego zależy - wydaje mu się - która 
z nich, Klara, czy Podstolina, ma przyjść z po
mocą jego rodowi; nie sposób sobie, mocium 
panie, wyobrazić, by która z nich zechciała mu 
dać rekuzę, przecież ktoś powinien go na nogi 
postawić! Ktoś: czy Pan Bóg, czy przyjaciel, czy 
przyszła żona, byle nie on sam. Pięć wieków, 
czy więcej, przyzwyczajenia do tego, że pańsz
czyzna dawała szlachcicowi istnienie, tak już 
weszło w jego krew, że" nawet na Opatrzność 
patrzy, jak na pewną kategorię służącej mu pań
szczyzny. Jeśli i Podstolina i Klara i Opatrzność 
zawiodą - Cześnik przepadnie. Przepadnie, bo 
przepadł ustrój feudalny, którego on jest ideal
nym, nie dającym się zmienić produktem. 
Antytezą jego jest Rejent. I pod tym względem 
antytezą. 

Rejent wszystko zawdzięcza sobie. Od natury 
wziął tylko zdolność. Reszta - to już on. Swoją 
pracą, oszczędnością, umiejętnością życia do-
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robił się niezależności. Umiejętnością życia ... 
Charakter Rejenta, jakim go komedia rysuje, 
pozwala nam przypuszczać, że w tę umiejętność 
wchodziło nie jedno, z czym by się nie bez trudu 
pogodzić można ... Czasy, które biją we wrota je
go epoki, zamykały na to oczy. Wszystkie pod
stępy życiowe, wszystkie niedozwolone chwyty 
zyskały w XIX wieku akcept opinii, o ile się koń
czyły powodzeniem. życiowe sztuczki Rejenta 
dziecięcą są igraszką wobec tych „posunięć", 
jakich s i ę dopuszczają figury np. Balzaca, a te 
figury są przecie wiernym zwierciadłem nowej 
moralności, w nowym pofeudalnym układzie 
świata. Więc ta strona niejako jest bezprzedmio
towa w zagadnieniu, które poruszamy. Dla nas 
tu ważne, że o ile Cześnik w warunkach wieku 
XIX musiałby sczeznąć, Rejent do sobie radę. 
Cześnika na tle Europy możemy sobie wyobrazić 
tylko w wieku XVIII, i tylko w feudalizmie, choć
by już w likwidacji feudalizmu. Rejent w okresie 
„ Zemsty" będzie tym, czym jest, w trzydzieści 
lat później: może być równie ziemianinem, jak 
przedsiębiorcą przemysłowym, w połowie XIX 
wieku może być światowym aferzystą giełdo
wym, właścicielem kopalń, eksploatatorem wiel
kich terenów. Rejent w przyszłości nie zg inie. 
Da sobie radę. 
Cześnik jest ostatnim odpryskiem czasów, któ
rym kres zadała wielka rewolucja francuska. Je
go drzewo genealogiczne duchowo się na nim 
kończy. Rejenta wi dzimy w nieskończonej ilości 
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P?tomstw~ d u c h o we g o aż do naszych cza
sow, on Jest p r z y s z ł o ś c i ą, jak tamten 
przeszłością. 

Nasuwa się mimo woli pytanie, po czyjej stronie 
stała sympatia autora? Komu z nich dwu, Cześni
kowi czy Rejentowi, sprzyjał? 
Należy rozpocząć od tego, że jak w całym ko
mediopisarstwie Fredry, tak i w „Zemście " nie 
ma figur tzw. uprzywilejowanych. Każda z nich 
odsunięta jest od autora na dystans obiektywiz
mu. I Cześnik i Rejent żyją w oświetleniu raczej 
satyrycznym. Jeżeli jednak w tym naświetleniu 
c~cemy rozróżniać stopień natężenia, to niewąt
pliwie da się wyśledzić, że Cześnik mimo wszyst
ko Jest Fredrze sympatyczniejszy. 
Wady Cześnika są może groźniejsze dla postę
pu zbiorowości, ale bardziej wybaczalne w za
kresie moralności . Cześnik nie posunie się do 
teg_o, by zarwać rzemieślnika na jego zarobkach. 
Rejenta ~idzi Fredro w mchu raczej pełzającym, 
gdy Czesnik nawet w wadach swoich ma jakiś 
lot. . 
Innego us~osunkowania do tych dwóch figur nie 
mogło byc, skoro komedię pisał Fredro. Jak to 
już było powiedziane powyżej, Fredro ka rmił się 
wada_mi i śmiesznościami szlacheckości: czuł je, 
Jak nikt inny może, poza Henrykiem Rzewuskim, 
a Ja~ nikt inny, umiał je uplastycznić , ale nic na 
to nie pomoże, autor „Zemsty" był sam szlachci
cem, nie tylko z rodu, nie tylko z temperamentu, 
ale i z umysłowości . Sz lachcic, a cóż dopiero 
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taka kwintesencja szlacheckości, jak Cześnik, 
nie mógł nie wkradać się potajemnie w jegio 
serce. 
Wady Cześnika tak są ustawione, że one mogą 
zrodzić naganę naszego rozumu, ale nie instynk
tu. Jak jest śmieszny i obarczony błędami ~ 
możemy go sobie wyobrazić, jako naszego krew
nego. Od powinowactwa z Rejentem radzi byśmy 
się wykręcić. 

„MYśL NARODOWA" 1926, nr 1, 2, 3 

(Adam Grzymała Siedlecki 
- „Na orbicie Melpomeny"; 
WAiF 1966 r) 

J.N. NOWAKOWSKI - PI ERWSZY CZEŚNIK 
1834 r. 



GtOWNE DATY ŻYCIA I TWORCZOSCI 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793 
Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny 
z domu hrabianki Dembińskiej, przychodzi 
na świat w dni,u 20 czerwca w majątku ro
dzinnym Surochowie w ziemi przemyskiej 
(nie wykluczone, że był starszy o dwa lata). 
W domu Fredrów chowa się dziewięcioro 
dzieci : trzy córki, sześciu synów. Wczesne 
dzieciństwo upływa im w majątku Beńkowa 
Wisznia . 

1805 
Pierwsza próba twórczości teatralnej: dzie
cięca komedyjka „Strach nastraszony". 

1806 
W dniu 18 stycznia umiera Marianna Fre
drowa . Mąż z rodziną przenosi się do Lwo
wa. 

1809 
Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako 
ochotnik do wojsk księcia Józefa Poniatow
skiego w Trześni pod Sandomierzem; 9 
czerwca mianowany podporucznikiem 11 
pułku ułanów. 
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1812-18113 
Kampania moskiewska; 20 października od
znaczenie krzyżem Virtuti Militari. Odwrót 
spod Moskwy i przejście przez Berezynę . 
Tyfus w Wilnie, ucieczka w przebraniu 
z niewoli do Lwowa. 
1813-1814 
Dnia 1 O sierpnia przybywa Fredro do Drez
na i przyłącza się do Wielkiej Armii. Bierze 
udział w kampanii pruskiej i francuskiej 
w funkcji oficera ordynansowego sztabu 
generalnego; 30 października uczestniczy 
w bitwie pod Hanau . Dnia 15 kwietnia 1814 
odznaczony Legią Honorową. Wiosną na 
kwaterze pod Paryżem, powrót do Lwowa 
v·1 czerwcu tegoż roku. 
1815 
Zwolnienie ze służby wojskowej na własną 
prośbę. 

1817 
Pierwsza - bez powodzenia - wystawio
na komedia (Lwów, 10 marca) ,,Intryga na 
prędce'', napisana w Beńkowej Wiszni, nie 
publikowana przez pisarza. 
1818 
Pierwsza publikowana i z powodzeniem 
grana komedia „Pan Geldhab" (prapremie
ra Warszawa, 7 października 1821 ). 
1822 
Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię 
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rodu od przełomu XIV/XV stulecia w ra
mach akcji sprawdzania tytułów rodowych, 
uzyskuje od rządu austriackiego tytuł hra
biowski dla siebie i rodziny. 

1824 
Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie 
brata Maksymiliana, który rad by go wy
swatać z kuzynką żony. 

1826 
Pierwsze wydanie zbiorowe „Komedii Ale
ksandra h. Fredra") Wiedeń i Lwów 1826-
-1838, t. 1-5) (nazwisko odmieniano ów
cześnie : Fredro-Fredra). 

1828 
Smieró ojca. W dniu 8 kwietnia ślub w Kor
czynie (pod Krosnem) z Zofią hr. Skarbko
wą. 

1829 
W dniu 2 września narodziny w Beńkowej 
Wiszni jedynego syna, Jana Aleksandra, 
w przyszłości również komediopisarza . 
(Urodzeni w 1831, 1832 Gustaw i Jan Nepo
mucen umierają w niemowlęctwie) . Pisarz 
powołany w poczet członków Warszawskie
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1831 
W okresie powstania listopadowego pobyt 
z rodziną w Wiedniu, spowodowany obawą 
przed epidemią cholery zawleczoną przez 
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armię rosyjską. Bracia Edward Henryk 
biorą u dział w powstaniu 

1832-1835 
Szczytowy okres ~:-Vór~zości komediowej 
Fredry - „Zemsta , „Sluby pani e ńskie" , 
„Pan Jowialski", „Dożywocie". 

1833 
Fredro jako przedstawiciel stanu maanac
kiego wybrany deputatem do Sejmu"' Sta
nowego, obejmuje w Wydziale Stanowym 
referat instytucji naukowych. 

1835 
W krakowskim „ Pamiętniku Nauk i Umie
jętności "_ ukazuje się rozprawa Seweryna 
GoszczY..nsk1ego pt. „Nowa epoka poezji 
po_lskieJ , uwazana przez współczesnych za 
gtowną p rzyczynę zarnilknięcia Fredry. 

1837 
W ,d.niu _2_1 _maja . n.aro?ziny jedynej córki1, 
z .0111, poznieJSZe~, zony Jana hr. Szeptyc
kiego , malarki 1 !literatki. 

1839 
De:yzja zaprzestan:a twórczości pisarskiej 
(da,ta podawana przez Fredrę w jego oso
tiscycn notatkach). 

1842 
Ataki na Fredrę w czasopism ach krajo
wych, za pewne utw ie rdzające go w decyzji 
rrn lcze111 a pisarskiego. 
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1845 
Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoń
ski, uczestnik ataku na Samosierrę . 

1846 
Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli 
w Galicji Fredro składa pełnomocnikowi ce
sarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion me
moriał „Uwagi nad stanem socjalnym w 
Galicji " . Umiera w Paryżu brat, Jan Maksy
milian, b. major w wojsku Księstwa War
szawskiego, odznaczony w r. 1807 Virtuti 
Militari i Legią Honorową , adiutant ks . Jó
zefa, później cara Aleksandra I, kurator 
uniwersytetu warszawskiego, literat, tra
gediopisarz, miłośnik teatru, pośredniczący 
w wystawianiu komedii brata w Warszawie. 

1848 
Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we 
Lwowie ; uczestnictwo w dowództwie Gwar
dii Narodowej. Fredro, wybrany prezesem 
Rady Narodowej w miasteczku powiato
wym Rudki, wygłasza mowę przeciw biuro
kracji austriackiej: „należy przepędzić dia
bła w stosowanym kapel.uszu". 

1849 
Syn pisarza, biorący udział w powstaniu 
węgierskim, po jego klęsce uchodzi przez 
Turcję do Francji. 
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1850 
W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przy
bywa do Paryża . Nawiązuje tam liczne zna
jomości wśród emigracji polskiej, m.in. po
znaje Mickiewicza, Lenartowicza, portrecis
tę Henryka Rodakowskiego. 

1851 
Po grudniowym zamachu stanu we Francji 
Fredro wraz z rodziną przenosi się do Bru
kseli, w roku następnym powraca do Pa
ryża . 

1852 
Ponowne rozpoczęcie twórczości - data 
podawana przez pisarza. 

1852-1854 
Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowo
dowane jego mową w Rudkach w roku 
1848; proces umorzony na skutek inter
w~ncji. bliskiego pisa·rzowi ówczesnego na
miestnika Gal,icji, hr. Agenora Gołuchow
skiego. 

1857 
W kwietniu powrót syna do kraju, Fredro 
osiada we Lwowie w dworku na Chorąż
czyźnie. 

1859 
w_ lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk 
pisarza, Andrzej Maksymilian, syn Jana 
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Aleksandra, również w przyszłości literat 
wierszopis . 

1861 
Fredro zostaje posłem większej własności 
z ziemi samborskiej do pierwszego autono
mi.cznego Sejmu Krajowego w Galicji; po 
kilku miesiącach składa mandat. W paź
dzierniku ślub córki . 

1865 
Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo 
miasta Lwowa i zostaje powołany do grona 
członków Akademii Umiejętności w Krako
wie. 

1867 
Ostatnia napisana i datowana komedia Fre
dry pt. „Ostatnia wola " . Umiera brat Hen
ryk. 

1876 
W dniu 1. 5 lipca Aleksander Fredro umiera 
we Lwowie w cztery miesiące po zgonie 
Goszczynskiego, osiadłego na starość rów
nież we Lwowie, naprzeciwko domu Fredry. 
Zwłoki zostają złożone w grobach rodzin
nych w kościele parafialnym w Rudkach. 

(KAZIMIERZ WYKA - „ ALEKSANDER 
FREDRO"; PWN, WARSZAWA 1968) 
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