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SARMACKA KOMEDIA 
ALEKSANDRA FREDRY 

W 9 numerze lwowskich „Rozmaitości" z 1834 r. można by-
ło przeczytać, co następuje: 

DniJa 17 lutego dawano w teatrze tutejszym po raz pierwszy 
komedują w 4 aktach, oryginalnie wierszem przez Aleksan
dra hr~ Fredra napisaną, pocl nazwą „Zemsta". Pan Fredro 
jak wszędzie w charakterach _jegt nowy i mocy. tak_ i tu ro
zwinął je bardzo trafnie, i , że tok rzekę, oparl na historycz
nych podaniach zwyczajów nasz ych ojców w prJczątkach 
drugiej polowy zeszlego wieku .. 

Anonimowy autor pierwszej 1·cccn zji .,Zemsty" zwrócił uwa
gę na bardzo istotny fakt w gcnezi tego utworu. Punktei:n 
wyjścia do napisania komedii s tało si ę .. historyczne podame 
zwyczajów ojców naszych". 

W roku 1828 pisarz ożenił się z Zofią z .Jabłonowskich Sk ::i r·
bkową. W posagu wziął za nią klucz korczyński z polową sta
r eao zamku w Odrzykoniu. Druga połowa należała do kogoś 
in~ego. Przeglądając papiery zwi<:\zane z historią świeżo otrzy 

manego majątku mógł natrafić na akta procesowe właścicieli 
zamku odrzykońskiego w pierwszej połowie XVII wieku: Piot r;1 
z Dąbrownicy Firleja i Jana Skotnickiego. 

Pierwszy z nich. dumny i bogaty wojewoda ze znanego ro
du był właścicielem zamku dolnego. Drugi, znany pieniacz, 
zajmował tzw. zamek górny. F irleja raziło bardzo sąsiedztwo 
Skotnickiego, którego uważal za chudopachołka. Jak mógl, do
kuczał tedy sąsiadowi. Skotnicki nie pozostawał mu dlużny . 

M. in. umieścił on rynny t ak aby woda lała się na dachy za
budowań Firleja. Firlej napadł n a robotników naprawiających 
mury wyższego zamku i przy okazji poniszczył rynny. Zatargom 
położył kres ślub między w ojewodzicem Piotrem Firlejem 
a kasztelanką Zofią Skotnicką. 

Było to· podanie opisujące dzieje sporu między rodami. Ta
kich sporów było tak wiele, iż można uznać je za jeden ze zna
czących elementów obyczajowości szlacheckiej owych lat. Scie
żki „sprawiedliwości" dawnej Polski usłane były gęsto ciernia
mi pieniactwa sądowego i pozasądowych zajazdów. U źródeł 

wielu sporów - obok przyczyn natury ekonomicznej - tkwiło 
sp„cyfi czne poj ęcie honoru. zobowiazujące do odniesienia zwy-

cięstvva za każdą cenę. Bez wzg] du na koszty czy obiektywną 
1 a ję - t::ik jak na wojnie . Z tym. że w życiu szlacheckim 
przedmiot1::m konfliktów często bywały sprawy błahe, przysło
wiow „spory o miedzę". 

Opisy szlach eckiej klótliwości i narodowej niezgody zajęły 
sporo miejsca w rozważaniach porozbiorowych publicystów, 
któr zy w „nierządzie" wid7il li is otną przyczynę upadku kra
ju. Wielu pisarzy uderzała zar JWDO kłótliwość sziachty, jak 
i niewspółmierność między ewentualnym zyskiem a wysił

kiem wkładanym w wygranie sprawy. Z czasem tak wygląda
j ąca sprzeczność, nie bez wpływu .. Z msty„. uznana zostanie 
za istotny rys n aszego charakteru narodowego. 
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N a t mat głównych bohaterów .. Z msty": Cześnika Raptu
siewicza i Rejenta Milczka, napisano wiele - i chyba nieprzy
padkow . Wprowadził bowiem Fr dro w tych postaciach do li
teratury n· rodowej kr a je nadzwyczaj udane. artystycznie bo
gat e i w odczuciu wielu pokoleń wielce prawdopodobne. ( ... ) 
Fredro nie ograniczył się do zaznaczonych w nazwisku mówią
cym ce h charakter logi znych. lecz przez sadzenie bohaterów 
w bogato zarysowanym kręgu społeczno-kulturalnym cechy te 
pogłębił i wzbogacil. Także - dzięki moralnie zróżnicowanej 
oc ni e postępowarua bohaterów, pelnych nie tylko wad, ale 
i zalet. Jednocześnie umiał pisarz, jak nikt przed nim, wyko
rzystać kontrast między postaciami do celów scenicznej intry
gi ; kon tra t zapow iedziany nie tylko w brzmieniu i treści, ale 
i w bu dowie nazwisk. 

I oto w „Zemście" stanęli naprzeciw siebie: raptus, zawa
diaka, konfederat barski i sejmikowy rębajło, człowiek o sze
r okim geście, gadatliwy i hałaśliwy. brat starosty oraz cześnik, 
czyli osoba należąca do średniej warstwy w bardzo zróżnico
w anej spo.teczności szlacheckiej, i pokorny, skromny, skąpy, 
obłudny i pobożny pal strant oraz dorobkiewicz, zajmujący na 
obszernej liście szlach eckich rang niskie. przedostatnie miejsce. 
Tak bogato rozbu dowany kontrast został w oryginalny sposób 
wykorzystany d budowy wartkiej i zaskakującej akcji. W jej 
trakcie obaj bohaterowie zamienili się rolami I tak Cześnik 
okazał się autorem intrygi, a Rejent przypasał szablę i stawil 
się na p ojedynek. Tak wyglądająca metamorfoza, doskonale 
pop rzez akcję umotywowan a, stworzyła pierwsze źródło komi
zmu w „Zem cie" . 
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Zamek odrzykoński, miejsce akcji „Zemsty", posiadał w swo
jej historii karty godne wskrzeszenia na lamach powieści 
z dziejów dawnej Rzeczypospolitej . Udowodnił to pisarz współ
czesny Fredrze, mianowicie Seweryn Goszczyński, który w po
wieści „Król zamczyska" ten właśnie zamek uczynił głównym 
bohaterem symboliczno-romantycznej akcji. 

Z uwielbioną przez romantyków podnietą twórczą, jaką był 
przekaz historyczny, postąpił Fredro wcale nie romantycznie, 
ale zgodnie ze swą dotychczasową praktyką komediową. Fra
gment z rzeczywistych dziejów starego zamczyska posłużył 
mu nie tylko za podstawę do pokazania określonych cech cha
rakteru narodowego, ale jednocześnie za pretekst do nasycenia 
utworu elementami parodii, która stała się kolejnym źródłem 
komizmu. 

Parodia zaczęła się z chwilą, gdy autor kazał swoim boha
terom, ludziom sobie współczesnym, zamieszkać w starym zam
czysku. Słowa Cześnika: „Tu mieszkamy niby sowy" - okre
ślały jednoznacznie stosunek bohaterów do „starego zamku", 
w którym autor celowo zakwaterował obu skłóconych poseso
rów, żyjących zwykle w modrzewiowych dworkach. Ale takiej 
właśnie kwatery wymagała logika parodii. 

Otrzymaliśmy zatem obraz starego zamku. vV zamku toczy
ła się walka. Ale ponieważ chodziło o parodię, walka toczyła 
się nie o zamek, lecz o mur graniczny. Mur zaś, zgodnie z in
tencją parodysty, był na wpół zburzony, tworząc tym samym 
ironiczną w swej wymowie ilustrację tak ulubionych przez 
romantyków ruin. 

Spór o zamek: klasyczny temat gloryfikowanych przez ro
mantyków historycznych romansów, był na ogól sporem mię
dzy dwoma rodami, i to sporem odwiecznym. Częstym narzę
dziem walki z wrogiem był obok miecza kielich z trucizną. Na
tomiast w „Zemście" spór zamkowy rozegrał się między świeżo 
kreowanymi właścicielami. Toczył się nie mniej zaciekle - ale 
za pomocą kijów, a w wyższej instancji z gwintówką i szablą. 

Spór o zamek bywał przez preromantycznych i romantycz
nych pisarzy komplikowany przez wprowadzenie do akcji 
motywów miłosnych. Skłóceni ze sobą bohaterowie musieli się 
kochać w tej samej kobiecie, bądź też syp jednego z nich wi
nien być zakochany w córce drugiego. Frępro wprowadził oba 
motywy (oczywiście odpowiednio je mogyfikując) i na tle walki 

o mur pokazał zabiegi Cześnika oraz Rejenta o Podstolinę, 
a jednocześnie romans Wacława Milczka z Klarą Raptusiewi
czówną. 

Szczyt parodii stanowiła scena końcowa. Nienawiść dwóch 
rodów, która przeszkadzała milości kochanków, prowadziła naj
częściej do katastrofy. Stanowił ją wymuszony ślub. Cześnik, 
jak tradycyjny „tyran" z romant ycznego romansu, również 
zmusił swoją wychowaniec.; do małżeństwa, ale na złość prze
ciwnikowi nakazał małżeństwo„. kochającej się parze. 

-4-

Jakie mie.Jsce zajmuje tekst „Zemsty" w naszej potocznej 
świadomości kulturalnej dzisiaj? Niełatwo odpowiedzieć na to 
pytanie, mimo, że stała obecność utworu w repertuarze tea
tralnym i honorow miejsce w spisie lektur dla szkoły podsta
wowej (oraz zwi ;-~zane z tym wysokie nakłady) skłaniają do 
odpowiedzi łatwej i dla utworu pochlebnej. 

Niełatwo - bo arbitralna w końcu obecność „Zemsty" na 
liście lektur szkolnych wcale nic świadczy o tym, że młodzież 
poznaje ten utwór dogłębnie i że aprobuje jego artyzm. Bo owa 
obecność określa rodzaj inscenizacji w sposób zarówno stereo
typowy, jak też często wręcz niezgodny z rzeczywistymi doko
naniami sztuki pisarskiej Fredry. Generalnie rzecz biorąc 
obserwujemy obecnie proces swoistej infantylizacji tekstu 
„Zemsty" w przeznaczonych dla szkoły inscenizacjach teatral
nych. Samo zjawisko nie jest ani niezwykłe, ani groźne. 
W końcu podobny proces z bardzo zaszczytnym wyrokiem wy
toczyła historia „Robinsonowi Cruzoe'', „Podróżom Guliwera'', 
a ostatnio „Trylogii". Budząca obawę swoistość infantylizacji 
w teatralnych odczytywaniach „Zemsty" polega na traktowaniu 
obyczajowego dramatu jak komicznej farsy, w której centralną 
postacią staje się operetkowo ujęty Papkin i w której niewin
ne romanse Podstoliny i Klary nabierają mocnych oraz dwu
znacznych akcentów. Tymczasem farsowość i widowiskowość 
należą właśnie do przezwyciężanej przez Fredrę tradycji da
wnej komedii. Przezwyciężanej na rzecz kunsztu słowa, kame
ralizmu scen i psychologicznego pogłębienia postaci. 

Z drugiej jednak strony obserwujemy zjawisko zadziwia
jącej „przyleglosci" „Zemsty" gq obrazu naszej rzeczywistości. 
tak jak ją ujmuje potoczna świadpmość. „Zemsta", jak jakieś 
trafne przysłowie, dostarcza stale żywych pojęć i obrazów dla 



publicystycznych spraw zwykłego dnia. ( ... ) Czy w takich wy
padka~h mamy do czynienia li tylko z aktualizacją „Zemsty"? 
A_ m?ze po raz ~et~y i tysiącz~y rozgrywa się przed nami spór 
F1r~eJa ze .skotmck,~? PowstaJe w związku z poprzednim py
tanie koleJne: czy zrodel powodzenia „Zemsty" Fredry nie na
leży wiązać z trwałością elementów kultury s:dachecklej 
w naszym nar~owy~ ~~yczaju? 

MIECZYSŁAW INGLOT 
Fragmenty •. Poslowia" do faksymi
lowego wydania „Zemst11" Aleksan
dra Fredry, Ossolineum, Wroclaw 
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Hierarchia urzędów ziemskich 
KORONY i LITWY. 

ustalona przez sejm 1768 roku 

KORONA LITWA 

Podkomorzy 1. Ciwun 

Starosta grodowy 2. Marszałek 

Chorąży 3. Podkomorzy 

Sędzia ziemski 4. Starosta grodow,· 

Stolnik 5. Chorąży 

Podczaszy R. Sędzia zi ,mski 

Podsędek 7. Wojski 

Podstoli 8. Stolnik 

Cześnik 9. Podstoli 

Łowczy 10. Pisarz ziemsKi 

Wojski większy 11. Podwojewodzi albo podstarości 

Pisarz ziemski 12. Sędzia grodzki 

Miecznik 13. Pisarz grodzki 

Wojski mniejszy 14. Podczaszy 

Skarbnik 15. Cześnik 

16. Horodniczy 

17. Skarbnik 

18. Łowczy 

19. Miecznik 
20. Koniuszy 

21. Oboźny 

22. Strażnik 

23. Krajczy 

I 

Przedruk z ksiqżkt Zbigniewa Gó-
ralskiego „Urzędy i godności w da-
t1m11; Polic•", LSW, W-WA 11188 
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SARMACKIE POLE 

Cale nasze rozległe sarmackie pole „od Tatr do Bałtyku" 
zroszone jest obficie potem. Tyle, że w dawnych stuleciach był 
to pot kmiotków, gdy „prawdziwi Sarmaci", korzystając z tego, 
uprawiali uideologizowane lenistwo. Przez nasze dzieje ciągnie 
się - obok „Siłaczek", Judymów. a nawet Bartków Zwycięz
ców niezmierny tlum nicponiów, kombinatorów, cinkciarzy, 
złotej i bananowej młodzieży , młodzianków urodzonych z bu
ławami w tornistrach i z dwiema lewymi rękami oraz maciu
peńkim móżdżkiem. („.) 

Bezpośrednim następstwem lenistwa Polaków jest tylekroć 
opisywany „słomiany ogień". Eliminując drobne, jednostkowe 
przykłady, wystarczy spojrzeć na dzieje „Sarmacji Europej
skiej" by dostrzec tam właśnie tyle piękności zaczętych a nie 
dokończonych. I nie chodziło tu o mierzenie siły na zamiary. 
co u Wlochów obfituje tak ogromną liczbą nie dokończonych 
po dziś dzień budowli. U nas podjęte budowy, nawet ogromnie 
monumentalne, po większej części kończono, tyle że później po
zostawiano je własnemu losowi. 

Gorzej , gdy takim niedokończonym i pozostawionym wła
snemu losowi monumentem jawi się nam gmach pierwszej 
Rzeczypospolitej, ta niebywała wprost zapowiedź całkiem no
wego modelu państwa, zapowiedź o wymiarze, śmiem twierdzić, 
ogólnoludzkim. Proszę bowiem pamiętać. że wówczas gdy oni, 
ci „grubi Sarmatowie" w XV, XVI i jeszcze na początku XVII 
wieku budowali Rzeczpospolit~1 z niczym nie dającq się poró
wnać, wciąż istniały najlepsze nadzieje, otwierające nowe per
spektywy prawno-ustrojowe. W Europie zaczęto budować 
oświeceniowe z ducha konstytucje dopiero wówczas, gdy Sejm 
Czteroletni uchwalił konstytucję pod wieloma względami wy
przedzającą historię. A w tym sejmie zasiadało przecież ogro
mnie wielu Sarmatów nie tylko z ubioru i wąsisk, ale i z men
talności - tyle, że ci wszyscy, którzy zaaprobowali Konstytu
cję 3 maja, byli potomkami Sarmatów oświeconych, których 
nawet w najgłębszym mroku dziejów nie brakowało. Równo
cześnie gmach owej Konstytucji, wraz z państwem, które miała 
wesprzeć, burzyli także Sarmaci - ale inni, ci opanowani le
nistwem myśli, lenistwem przewidywania, ogromnym lenis
twem wyobraźni nie sięgającej pozą granice własnych włości. 
własnego prywatnego „państwa''. („.) 



Z lenistwa rodziły si · ambicj e równoległe z instrumental
nym lub bezmyślnym \Vręcz pielęgnowaniem sar~ac~~ej. s~a~ 
bilincji, ;ile ponadto rodziła się powszechna chciwosc i JeJ 
siostra - bliźniaczka - zawiść, bardzo często na dobitkę pla
toniczna. W tym kraju, gdzi wielonarodowy naród zaczął tak 
pięknie budować model federac jnej demokracji, w tym kraju. 
gdzie wszyscy szlachta - bracia mi.cli być równi i gdzie lanso · 
wano nieustannie model , zlotego środka" . czy li ideał jednowio
skowego szlachcica, w grunci e rzeczy kip i ::i ło od pazcn oścL oc 
bezwzględnego - per fas et nefas - wy:szarpywania sobie 
wszystkiego, co się wyszarpać dało. P ieniactwo sądow~ to obraz 
aktywności, która w korycie społecznego lenistwa skanalizowała 
się w działaniach pseudoprawnych, w poszukiwaniu pseudo
sprawiedliwości, nie o sprawiedliwość bowiem chodziło, lecz 
o osobisty pożytek i jeszcze o coś - o poczuci-. ;:e „moje na 
wierzchu". ( ... ) 

W charakterze Sarmatów r:sujc się wyraźna dwojakość 
formacji , post~w.· . aktywnośc i lub jej brak u. Z przeciwieństw 
zbudowany był ich świat wewnętrzny, świa t psychicznego pej
zażu. Na przykład przeciwieństwem lenistwa była zawsze 
skłonność do aktywności, która w dziedzinie intelektualnej 
przejawiała się w samodzielności i niezależności umysłowej . 
Mogłoby się to wydawać drobiazgiem w rozległym krajobrazie 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jednak z tej cechy rodzą 
się i rozkwitają prawdziwe a nie utkane z pozorów i. sutości , 
kwiaty polskie. To bowiem dążenie do samodzielności i nieza
leżności umysłowej prowadziło do umiłowania takiej ~_ytuacji, 
w której owa niezależność znajdowała pełną możliwość rozkwi
tu. Czyli - innymi słowy - wolności. Przy tym indywidua
lizm, który ową niezależność gruntował, poszerzał jednocześnie 
zakres wolności z przywileju osobistego w sferę przywileju 
zbiorowego. W konsekwencji rodziło się poszanowanie nieza
leżności cudzej i cudzego prawa wyboru. ( ... ) 

Ze szlachecko-sarmackiego chrześcijaństwa przyrodzonego 
płynęła też łagodność naszych przodków, to niezamiłowanie 
w okrucieństwie , ta niechęć do terroru (o fali oburzenia opinii 
społecznej wieściami o nocy św. Bartłomieja pisano u nas spo
ro), ta wyrozumiałość dla cudzych poglądów i wiar, którą tak 
pięknie ujęła w samorzutną konstytucję konfederacja warszaw
ska, a najpi~kniej wypowiedział Zygmunt August, że jest mo
narchą obywateli, ale nie ich su~eń . 

• 
Więc wbrew tym wydzielinom pokoleń, zarówno lekkim jak 

i najcięższym, Sarmaei w swej znacznej większości odczuwali 

w sbsunku do bliiriiego poczucie wspókrlewieczeństwa. eszy
wiście poczucie to było skażone stanowym podziałem kraju, ale 
to już nie była nasza specyfika, wręcz przeciwnie - należale 
to do tych trujących „towarów importowanych", którymi ra
czyła nas zachodnia cywilizacja, gdyśmy się w nią zaczęli 
włączać . Niezbędne jest bowiem obserwowanie fenomenu 
Rzeczypospolitej w takiej perspektywie, w jakiej jest histo
rycznie uwarunkowana: jako demokrację wprawdzie jednego 
tylko stanu, ale za to jakże licznego. ( ... ) 

Dylemat Sarmacji polegał chyba głównie na tym, że bardzo 
dobre intencje i bardzo dobre wl;:i~ ci ~ości psychiczne rozbijały 
się o rafy niedoświadczenia (naszC'go i europejskiego), ~1 tak~:L' 
lenistwa podsycanego umiejętną propagandą sloganową. I m o
gę już jedyni współczesnych ,.Sarmatów" zachęcać do pracy. 
przede wszystkim pracy myśli. a więc przewakzania dzi t- dzicz
nych lenistw. ( ... ) 

TADEUSZ CHRZANOV\!SKI 

Fragmenty artykułu zamieszczon e~o 
w książce 
„Wędrówki po SaT7n4cji t!Uropt>J
sk1ej", Kraków 1988 



Z DAWNYCH I NOWSZYCH 
SĄDÓW O „ZEMŚCIE" 

Uważam Fredrę za jednego z najwięk~zych artystów świata , 
zjawienie się jego w dziejach naszego teatru, zwłaszcza w danej 
epoce, wydaje mi się jakimś cudem. Toteż, odkąd się bliżej z~j
muję teatrem, dręczy mnie myśl, dlaczego wbrew wszystkim 
entuzjazmom i nawet moralizowaniu krytyki dzisjejsza publicz
ność pozostaje wobec Fredry tak oporna? I zacząłem przypu
szczać, że to nic innego, tylko że to zbyt młoda i nadwrażliwa 
jeszcze demokratyzacj a nnszego spolecz!C'ństwa reaguje tak nie
chętnie na szlachetczyznę Fredry ; że to ta przeszłość, odbija
jąca się w jego utworach , j ~ st mo;:e zap rą , odgradzającą go od 
tych, którzy jeszcze nie dojrz li do rozko_ zowania się samym 
artyzmem. 

A może i jeszcze coś? Może właśnie tej przeszłości jeszcze 
za dużo w n aszym obecnym ż ciu? Może za dużo się jeszcze 
w Polsce tłucze ducha szlachetczyzny, tym tylko różniej od 
owej fredrowskiej. że straciła do szczętu wdzięk, humor i gest ? 
Może i to jest ową przeszkodą? I moż dopiero kiedy ów cze
reb rubaszny stanie się naprawdę muzealnym zabytkiem, wów
czas wyzwolona ze skorupy swego materiału, przemówi do 
wszystkich Polaków dusza anielska artysty Fredry? 

Tadeusz Boy-Żeleński 
(1924) 

Czym jest „Pan Tadeusz" dla twórczości Mickiewicza, tym 
dla twórczości Fredry „Zemsta". Fredro ukazuje ludzi, których 
postępki są tak zgodne z normami środowiska, że stają się oni 
daltonistami, niezdolnymi do jakiejkolwiek autooceny. Sylwe
tki tych ludzi łagodzi wszakże rysami, w których się objawia 
prosta, ludzka, a nawet sympatyczna cząstka ich natury. Jest 
to optymliltyczna poprawka Fredry do natury ludzkiej . 

Kazimierz Wyka 
(1968) 

Czy tylko prze9:r:łość? - Jak ei~ wydaje, „~em9ta" zllwieu 
jednocześnie Fredrowską utopię współczesności, idylliczną pro
pozycję wszechogarniającej zgody, „zemsty" nie krwawej, lecz 
przynoszącej spokój i szczęście dobrosąsiedzkich stosunków 
łączących wzajemnie ludzi. 

ltry1tyna Poklewska 
(1977) 

Wartość „Zemsty" polega głównie na genialnym uchwyee
niu zasadniczych rysów kultury sarmackiej. Pr:.:cmijała ona 
wraz z pierwszą niepodległością. Fredro, podobnie jak Mickie
wicz w „Panu Tadeuszu" uchwycił jej główne cechy. Ale to 
był zmierzch pozorny. Sarmatyzm przetrwał w naszej świado
mości i obok romantyzmu współtworzy po dziś dzień nasz na
rodowy charakter. Stąd też „Zemsta" - utwór historyczny 
- funkcjonuje jako znakomity układ odniesienia do sytuacji 
współczesnego nam życia. 

Mieczysław Inglot 
(198'3) 
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