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Zarzucają Polakom, że ~ą nies!orni, że trudno ni~i rządzić. Mnie się 
zdaje, że bardzo łatwo, byle rządzić z konia i z szablą w ręku. Więcej 
natchnienia niż rozwagi zwykliśmy słuchać. Zgromadzamy w jedną 

osobę wszystkie nasze wymagania, całe nadzieje nasze. W niej zamy
kamy całą sprawę - czynimy ją poniekąd fatum naszym. Nim był 

Kościuszko. Pc>niatowski i charakteru tylko Chłopickiemu, a talentu 
.Sltrzyneckiemu nie dostawało. aby się utrzymać na szczycie, na który 
ich barkami narodu parło przeznaczenie. Dlatego to każdy UJ>adek po
dobnej gwiazdy roztapia do razu łączący nas cement, ogól rozkłada się 
w cząstki ,rozumowania wyradzają się w zatargi i trwają, póki jaka 
nowa iskra nowego entuzjazmu nie zapali i na nowo nie zacznie lutować, 
!\ie mamy w sobie wielkie.i wzajemnie przyc iągającej się siły - prze
ciwnie. antyłączne usposobienie jest główną naszą wadą. Każdy chce' 
robić swoją głową - pracuje często w krwawym pocie czoła, ale póki 
sam. Zaledwie jaka zwiąże się asocjacja, już więdnie w zawiązku. 

Jeden spuszcza się na drugiego, a co więcej jego zapał stygnie 
\\' miarę wzmagające· się gorliwości drugiego. Dlatego gwałtowny tylko 
\dr może łączyć rozstrzelone siły. Ale natenczas neutralizuje się in
dywidualna działalność, energia. Duch władzy ubóstwionej porywa 
nas ale nas nie przenika wskroś, stoi poniekąd zawsze osobno. Raz, 
w prądzie, niech nas prąd n ie. ie, my ręce zakładamy_ Nle przegrana 
pod Maciejowicami. ale wzięcie Kościuszki, pomimo, że on nie miał 

znakomitych zdolnośc i wodza, zadało śmiertelny cios ówczesnej spra
wie. Książę Józef byłby na koniec świata szedł za Napoleonem . a woj
sko polskie za nim. Zgii:iął, a .z nim i duch jego. Każdy wrócił do siebie 
samego i nie mógł się zrozum ieć. W ostatniej walce nie.podległości na
rodowej zamknęliśmy cały byt Ojczyzny w Warszawie. Warszawa upa
dła, a wojsko niezwyciężone . rozchodzić się zaczęło. Bo nie z własnego 
przekonania przędziemy istotę rzeczy, ducha sprawy - ale przyjmu
jemy go za pomocą chwilowegó uniesienia, za pomocą jednej indywi
dualności albo przedmiotu, którym to uniesienie zaufać kazało. 

A. Fredro, Trz11 po trzy, Warszawa 1957. Fraiment 



ZŁY SĄSIAD 

Zły sąsiad, miecz nad głową, wieczna infamija. Wielka to dla szlachci
ca jest melancholija! Do najgorszych utrapień życia zalicza to „dictum" 
ówczesne złego sąsiada. Jakie bywały stosunki sąsiedzkie, ile najroz
maitszych przyczyn lub tylko pozorów nastręczały do nieporozumień, 
żalów, wzajemnych pretensji, zajść gwałtownych, pozwów i procesów 
o tym da nam naljepsze wyobrażenie fakt, że kiedy między Magdaleną 
Stadnicką kasztelanową sanocką wtórego zaś małżeństwa Korycińską, 
starościną ojcowską a Jerzym Krasickim, starostą dolińskim przyszło na
reszcie do prób kompromisu, wytoczono przed sąd obywatelski, w któ
rym superarbitrem był Samuel Sieciński podkomorzy sanocki, ni mniej, 
ni więcej tylko osiemdziesiąt siedem spraw i grawaminów a wszystkie 
z dwóch czy trzech lat ostatnich. Nie potrzeba było zresztą nieporozu
mienia o granice, nie potrzeba było procesu - najmniejsza drobnostka 
dawała powód do zwady, do formalnej wojny sąsiedzkiej, Około r. 1755 
ziemia sanocka była widownią jednej z takich namiętnych, dosłownie 
morderczych waśni sąsiedzkich, której krwawy akt ostatni rozegrał się 
w Holuczkowie, czyli jak dawniej tę wieś nazywano: Hłohuczkowie. Była 
to nieprzejednana walka między Jarockimi i Dybowskimi, a po jednej 
i drugiej stronie brał w niej czynny udział cały zastęp krewnych i przy
jaciół, tak, że przybrała cechę małej wojny domowej i zawichrzyła 
znaczną część tej ziemi. Pierwsi posunęli się do otwartego gwałtu Dy
bowscy; Wojciech z swoimi dwoma synami, Janem i Wojciechem, którzy 
urządzili zbrojny zajazd na Jarockich w Hołuczkowie, a następnie krew
nego, czy też sługę Jarockich, Kowalskiego, napadli w drodze do Prze
myśla, porwali z sobą i utopili w Sanie. Po tym pierwsz.ym morder
czym gwałcie nastąpił wkrótce drugi, a popełnili go znowu Dybowscy, 
z ręki ich bowiem poniósł śmier~ drugi stronnik i bliski k rewny Ja
rockich, Grzegorz Kosmowski a gdy Adam Jarocki zwłoki zamordowa
nego wiózł według zwyczaju do Sanoka, aby „obwołać głowę" w gro
dzie i dać proklamować zabójców; Dybowscy zasadzili się n ń po dro
dze, tak że Jarocki odbieżawszy trupa ratować się musiał ucieczką. Dy
bowscy przypuszczając, że uciekł do domu rzucili się za nim w pogoń 
do Hołuczkowa, wtargnęli do dworu, a nie znalazłszy Jarockiego po
przestali na znieważeniu potruchlałych kobiet i na pogruchotaniu ru
chomości. Teraz rzeczy stanęły na ostrzu miecza w całkiem dosłow
nym znacze"niu i przyszło do ostatecznej bardzo krwawej katastrofy, 
Po stronie Jarockich stanęli Chrząstowscy , Błotniccy, Brzostowscy, 
Chrząszczowie, Korbutowie, Dębscy , Siecińscy, Męcińscy, Konarscy, po 
stronie Dybowskich - Giebułtowscy, Ujejscy, Ormoszowscy, Stad niccy, 
Krasiccy. W dzień świętego Marcina, a więc 11 listopada, zebrało się 
w dworze hołuczkowskim liczne grono przyjaciół Jarockich, niewątpliwie 
wskutek otrzymanej przestrogi, że strona przeciwna gotuje się do sta
nowczego zamachu. Obawa się sprawdziła, Dybowscy rzeczywiście z 
licznym zastępem swoich stronników uderzyli w nocy na dwór w Ho
łuczkowie. Dwór powszechnym zwyczajem ówczesnym był obwarowany 
a załoga broniła się dzielnie i odparła kilkakrotne szturmy. Nie mogąc 
dostać się do wnętrza dworu przebojem, najeżdżcy uciekli się do zdra
dzieckiego fortelu, kilku z nich pod osłoną nocy podsunęło się chyłkiem 
pod domostwo, jak wszystkie niemal siedziby szlacheckie tej pory drew-

niane ł podłożyło ogiefl. Płomienie ogarnęły budynek ł dostały się nie
bawem do wnętrza - dym i żar zmusiły Jarockich i ich przyjaciół do 
opuszczenia gorejącego dworu w popłochu i rozsypce. Wyskakując z pło
mieni wpadli na szable przeciwników. Padł sam gospodarz Adam Ja
rocki, a przy n1m polegli Konstanty Konarski, Marcin Chrząstowski, 
Andrzej i Józef Dębscy, Piotr Brzozowski, Stanisław Sieciński i Andrzej 
Męciflskl. 

Wl..ADYSl..AW l..OZJ1"8JU 

ZEMSTA 
Teałr Lwowsld 

(1834) 

Dnia 17 zm. dawano w teatrze lwowskim po raz 
pierwszy komedię w 4 aktach, oryginalnie wierszem 
przez Aleksandra hr Fredro (I) napisaną pod nazwą: 
„Zemsta". Pan Fredro jak wszędzie w charakterach 
jest nowy i mocny, tak i tu rozwinął je bardzo traf
nie, i że tak rzekę oparł na historycznych podaniach 
zwyczajów naszych ojców w początkach drugiej po
łowy zeszłego wieku. Między innymi udały mu się 
bardzo szczęśliwie dwa charaktery: junaka i powol
nego. Cała sztuka ma wiele scen wzorowych, wiele 
dowcipu, ale szczególnie akt IV jest pełen najzabaw
niejszych sytuacji. Teatr był osobami różnego stanu 
niezmiernie napełniony, co jest dowodem smaku pu
bliczności tamecznej i jej zam.iłowania w utworach 
oryginalnych. 

(Recensja anonimowa, „Kw:le.r Waruawlkl" 
1134, nr N) 
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• KRYTYCY O ZEMSCIE • 
Jeśli postacie (komedii) są wiernymi a pięknymi typami natury tego 
narodu, do którego należą, jeżeli w powszechności swojego położenia 
i mierze przeciętnej swoich natur mają niezwyczajny urok poetyczny, 
jeżeli każda z nich jest nie wielkim i pat.etycznym, ale wdzięcznym 
i sympatycznym ideałem; wtedy k<>medya daje więcej, niż winna, 
dotrzymuje więcej, niż obiecuje, wtedy Wkracza już w sferę poezyi. 
( ... ) W tej &Prawie o mur graniczny stoją obok siebie i walczą dwa 
kierunki powołania i życia, nawet dwa stopnie spałecznego położenia. 
Szlachcic bogaty na dziedzicznym majątku, zakrawający na magnata, 
i syn senatorski zapewne, choć sam tylko na ziemskim urzędzie i dru
gi na dorobku zbijający grosz do grosza przez całe życie, cierpliwie, 
skwapliwie, w pocie a zapewne i w uchyleniu czoła. 
Kiedy Cześnik za młodµ żył hucznie, sejmikował i próbował dobroci 
swoich różnych karabel na łbach adwersarzy przy wyborach lub poje
dynkach, a nieprzyjaciół aa wojaczce, młody Milczek patrzył na niego 
jak na ziemskie bóstwo uprzywilejowane, obsypane wszystkimi darami 
fortuny i pytał czemu to nie ja? Za?.drościć już nie ma czego, ale 
zazdrości przecież z nał<>gu, z natury; zazdrości Cześnikowi wszystkiego, 
e,lośnego i rozkazującego słowa, swobodnego i śmiałego ruchu, głowy 
swobodnie w górę podniesionej, za?.drości mu miło ci ludzkiej on, 
który czuje dobrze, że sam robi na ludziach wrażenie nieprzyjemne, 
odtrącające jak dotknięcie płazu Jeden, gdyby jego złe skłonności 
1vzięły górę i gdyby zajmował wielkie w świecie stanowisko, urażony, 
!JOdniósłby rokosz jak Zebrzydowski o kamien icę. drugi jak Radzie
.iow ki wyniósłby się chyłkiem i sprowadziłby Szwedów, jeden umrze 
na a,popleksyę, drugi na wątrobę. Te dwa temperamenta, sangwiniczny 
i żółciowy, są u nas najpowszechniejsze, trafiają się w naszej historii, 
w literaturze, w codziennym życiu i objawiają się prawie zawsze tak 
iak tu w komedyi. 

Stanisław Tarnow ki 
Kom~dyc Aleksandra hr. Fredry. War. zawa 1876. 
Fragm<:nly. 

Skądże to pochodzi, że mimo skupienia tylko rysów ujemnych w jed
nej postaci. a nieoszczędzania drugiej, obraz przeszłości wcale nas nie 
przygnębia ani nie pozostawia wrażenia ujemnego? 

. Ni_e tylko stą~ .. ie zakończenie jest podniosłe, bo u Fredry zakończe
me Jest zwyczaJme tylko ustęp lwem na rzecz publiczności a w Zem
ście" _jest ~>n.o wr~cz ~oniec~nością kom~zycyjną, ale slqd wlaśnie, 
:ze aru C_zes~. ~ru ff:eJi:nt me są „typarru" przeszłości, tylko indywi
dualnymi ludzm1. Dz1ęk1 temu patrząc w przeszłość przez pryzmat 
„Zemsty" jes 'S""'lY w stanie doskonale wyróżnić, co w tych dwu lu
dziach położyć należy na karb ich jednostkowej, indywidualnej natury, 
a C? poczyta~ _za ry . trwalszy i dziejowy. Czujemy i uświadamiamy 
sobie _z_nakon:1c1e._ w Jednym i w drug'm pozostaje ja!kaś reszta, jakaś 
~art?sc domośleJsza, która nam mówi nie o tern, co przemijające 
1 znikome, ale o tern , co wieczne i żywe w człowieku w narodzie 
w dziejach. ' ' 
Co to jest za wartość? 
Jest to tęga szabla Cześnika i jeszcze tęższa głowa Rejenta. Wycho
dząc .z przedstaw_ienia „~e!Ds~y" nie _możemy qprzeć się myśli, że jaki
~olw1ek tam sobie osob1sc1e Jest ReJent czy Cześnik, jacykolwiek tam 
mdywidualnie byli ci ludzie w przeszłości, Polska urosła z takich dwu 
· i~ i -yarboś~i , i; IJO!Ys.ku sta~i w ~ękach .takich rębaczy jak Raptusie
wicz i z meug1ęteJ, zelazneJ woli, skupionej w mózgach takich ba
jecznych głowaczy jak Milczek. 

Eugenłu :it Kuchar kl 
Wstęp do „Zemsty" w wydaniu Blblloleki NarOdnw"J 
Fragmenty. 1963. 

• KRYIYCY O ZEMSCIE • 

„Jedyna komedia Fredry - stwierdza prof. Chrzanowski - która się 
kończy Bogiem i odzwierciedla obyczaj staropolski i duszę staropolską" . 

I wszyscy grają w tę dudkę ... 
Nie pierwszy to raz obserwuję to zjawisko. Polemizowalem już nie

gdyś z powodu „Dam i huzarów" o ten „zacny obyczaj" i „życie nii!-
k~kowane". To samo tutaj_ Sztuka kończy się Bogiem? Trudno 

nie zauważyć, że gdyby nie ,,dwa posagi„ Klary, sztuka nie k<>ńczyłaby 
si Bogiem, ale nowym procesem wytoczonym przez nieubłaganego Re
jenta. „Uczciwy obyczaj"? - t<> pieniactwo, gwałty . fałszywe świadectwa, 
bałwochwalczy kult pieniądza: „obraz cnoty domowej" -- to szacherki 
z Podstoliną, która wędruje niemal z rąk do rąk i w którą ojciec, przez 
zemstę, chciwość i pychę, chce ubrać własnego syna? Promienny 
uśmiech Fredry zmienia wszystkie brzydactwa w piękno, ale czar tego 
uśmiechu nie powinien urzec aż do popełniania tak grubych omyłek 
natury moralnej. 
„Zemsta" jest klejnotem jedynym w skarbcu komediowym w:.zyst
kich literatur. Tqpnieję z rozkoszy oglądając ją dobrze graną na sce
nie. Ale uważać ją, za autorem „Przygód Benedykta Winniokiego", zu 
„wzór poczciwości, szczęścia i cnoty" to mi się wydaje osobliwym 
nieporozumieniem. Jeszcze dziwniejsze wydaje mi się, że ktoś odważa 
się twierdzić - i budować na poparcie tego twierdzenia jakże sztuczne 
konstrukcje - że Fredro „chciał tu pokazać, jak pojmuje prawdziwą 
staropolszczyznę"_ A już najdziksze to widzieć w „Zemście", jak tenże 
sam k<>mentator - „królewskie blaski przeszłości". Co tu jest królew
skiego? Królewska tu tylko poezja Fredry; reszta to małe świństwa 
drobnych ludzi. 
\A.' apoteozie tego ponurego sarmatyzmu nasza nowa krytyka przelicy
towała swoich poprzedników. Jeżeli Tarnowski (który wielbił Fredrę 
niemal bez zastrzeżeń, ale w ocenie fredrowskiego świata znał propor
cje. mocium panie) charakteryzu.iąc O!n6) dwóch bohaterów „Ze:nsly" 
powi?dał, że gdyby mieli s tanowisko i siły po temu. Cześn i k „urażony 
podniósłby rokosz, .iak Zebrzydowski o kamienicę", a Rejent ,.jak 
Rndziejowski wyniósłby się chyłkiem i sprowadził Szwedów" - to 
prof. Kucharski ,pisze, ni mniej n i więcej, że Polska uro ła z takich 
dwu sił i wartości; z połysku stali w ręku takich rębaczy jak Raptu
siewicz i z nieugięte · żelaznej woli. skupione j w mózgu takich bajecz
nych głowaczy jak Milczek". 
To się nazywa podbijać bębenka! Skoro już lak daleko siegać. ~dzę 
że z większym podobieństwem do prawdy mo:i.na by powiedzieć, że Pol
ska upadła przez takich ciemnych warchołów. jak Cze~nik. kl6ry jak 
bl'.l ~O'llfederatem bar ki m, tak samo mógł być konf€deratem t~rgo
w1ck1m, p rzez takich sobków, krętaczy i pieniaczy jak Rejent które"O 
,.bajecma głowa" objawiała się głównie rutyną w dostarcz~niu ful
szywych świadków , upadła przez zapóźnienie się w tępe i i zmurszałej 
silacbe1czyżnic . · 

• 

Tadeusz Boy-Zeleńsk~ 

.,Obrach unki F r cllrowskle", K"iążk~ 
<>zawa, 1940 r . ł·ragmcnty. 

Wil'dza . War-
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• KRYfYC'Y O ZEMSCIE • 

Największym, najznakomitszym dz.ielem Fredry jest „Zemsta" (wy
stawiona po raz pierwszy w r . 1834 we Lwowie), wyróżnia się ona 
z całej ·ego twórczości przede wszystkim swym kolorytem hi torycz
nym; akcja je i rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX wieku i jest 
(co najważniejsze) z duchem tych czasów zupełnie zgodna. Miloś~ 
dwojga młodych ludzi, pochodzących z wrogich sobie rodzin, schodzi 
tu na tplan drugi i nie ona, ale mściwość popędliwego opiekuna d,1pro
wadzi ich do ołtarza . Na plan pierwszy wysuwają się cztery postacie 
męskie: energiczny Cześnik, jego totumfacki łgarz Papkin, stary sługa 
Dyndalski i chytry mściwy świętoszek - Rejent. Charakterystyka ich 
jei:t znakomita. postaci tchnących taką pr&wdą życiową, mało jest nie 
tylko w komedii, ale w całej naSU!j literaturze - z wyjątkiem PapkinR, 
który doprowadzony jest do granic karykatury, ale przesadę tę okupuje 
wybornym komizmem. Przypadek zdarzył się, że „Zemsta" ukazała 
się w tym samym rdku co ,,Pan Tadeusz" i że w niej takie treścią 
jest pogodzenie dwóch rodów szlacheckich za pomocą małżeństwa 
- z postaci jej c<> najmniej dwie, Cześnik i Dyndalski, mogłyby w So
plicowie czuć się jak we własnym domu. Akcja nie jest tu wprawdzie 
zupełnie jednolita, mimo to jednak jest „Zemsta" najświetniejszą i naj
bardziej polską komedią nie tylko w dorobku Fredry, ale w ogóle 
w całej naszej literaturze. 

Tadeusz Pini 

„Literatura Polska w okrcSie 1796 1863 . . 

• KRYfYCY O ZEMSCIE • 
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