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"Zemsta" Aleksandra Fredry. Najsłynniejsza polska komedia święci nieprzerwane triumfy 
na scenach od 1834 roku . Osnowę intrygi stanowi spór dwóch 

powiatowych osobistości : Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka 
(nazwiska znaczące), sąsiadujących ze sobą w podzielonym na dwie części 
zrujnowanym zamczysku. Perypetie wynikają z zaostrzenia sporu 
w rezultacie podjętej przez Rejenta, a udaremnionej na rozkaz Cześnika 

próby naprawienia dzielącego zamek muru. 
Szukający zemsty na sąsiedzie Cześnik, zwabiwszy podstępem Wacława, 
syna Rejenta, zmusza go do ślubu z synowicą Klarą nie wiedząc, że działa 
zgodnie z życzeniem kochających się potajemnie młodych . 

Skoro okazuje się , że majątek zasobnej Podstoliny, którą Raptusi w1cz 
upatrzył sobie na żonę, Milczek zaś na synową , na leży w istocie 
do Klary,Rej ent godzi się z faktem dokonanym, a także z sąsiad m. 
Doniosłą rolę odgrywa pieczeniarz Papk in, blagier podszyty tchórzem, 
znakomita , ni zwykle zabawna kreacja komediowa rodem 

z typu żołni erza-samochwała. 
Walory "Zemsty" to bystro tocząca się akcja, pełna ni oczekiwanych 

zwrotów, mistrzowska charakterystyka postaci, dialog i fonna wiersza oraz 
liryczna pochwała szlacheckiego obyczaju jako wcielenia narodowości. 

Nowa, kameralna inscenizacja, skupia się na wydobyciu kunsztu poetyckieg1 
słowa Fredry, w nim szukając niepowtarzalnego żródła komediowości. 
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