
Aleksander Fredro Zemsta  (dramat) 

• Gatunek literacki – komedia (w IV aktach) 

Utwór cechuje wartka akcja oparta na konflikcie postaw, zmierzająca do pomyślnego 

rozwiązania. Postacie przedstawione są na zasadzie kontrastu: porywczy Cześnik 

Raptusiewicz i skryty Rejent Milczek. Zawiera elementy trzech rodzajów komizmu:  

sytuacji (zabawne zdarzenia i sytuacje, np. scena dyktowania listu Dyndalskiemu przez 

Cześnika, oświadczyny Papkina i żarty Klary), postaci (przerysowane cechy charakteru 

bohaterów, np. porywczość Cześnika, fałszywa skromność Rejenta, pozory odwagi  

u Papkina) i języka (żartobliwe powiedzonka). Utwór ma szczęśliwe zakończenie – ślub 

Wacława i Klary, młodych należących do dwóch skłóconych rodzin. 

• Czas i miejsce akcji 

Akcja utworu trwa jeden dzień, rozgrywa się na początku XIX w. na prowincji, w starym 

zamku dzielonym przez dwóch sąsiadów szlachciców – Cześnika Raptusiewicza i Rejenta 

Miczka. 

• Bohaterowie 

Cześnik Raptusiewicz (właściciel połowy zamku, opiekun i stryj Klary), Rejent Milczek 

(właściciel drugiej połowy zamku, zamożny wdowiec, ojciec Wacława), Józef Papkin 

(ubogi szlachcic, rezydent w domu Cześnika), Wacław (syn Rejenta), Klara (podopieczna 

Cześnika), Podstolina (wdowa, krewna Klary), Dyndalski (stary sługa Cześnika). 

• Główne wątki 

Spór o mur graniczny 

Cześnik i Rejent, dwaj sąsiedzi zamieszkujący stary zamek,  toczą zaciekły spór o dziurę 
w murze granicznym. 

Wątek miłosny 

Miłość Klary, bratanicy Cześnika i Wacława, syna Rejenta. Ich małżeństwo doprowadza 
do zgody skłócone rody szlacheckie. 

• Najważniejsze motywy 

Miłość 

Uczucie łączące Wacława i Klarę jest przykładem miłości szczęśliwej i spełnionej. 

Największą przeszkodą na drodze do szczęścia młodych był konflikt ich rodzin. Spór 

między Rejentem a Cześnikiem zaostrzał się. Rejent w ramach zemsty na 

znienawidzonym sąsiedzie zaplanował małżeństwo Wacława z Podstoliną. Z kolei 

Cześnik użył podstępu, aby pokrzyżować plany Rejenta i doprowadził do ślubu 

kochającej się pary. W ten sposób Wacław i Klara, którzy z wytrwałością walczyli o swój 
związek, pobierają się. Ich miłość pogodziła zwaśnione rody. 

Sąsiedzka niezgoda 

Cześnik i Rejent byli śmiertelnymi wrogami. Nienawidzili się i robili wszystko, aby sobie 

dokuczyć. Knuli intrygi, nie dostrzegając rodzącego się między Klarą i Wacławem 



uczucia. Kiedy Rejent na złość Cześnika swatał swojego syna z Podstoliną, Cześnik  

w odwecie wyprawił wesele Wacława i Klary. W ten sposób zemsta, wbrew 

zamierzeniom, przyniosła szczęśliwe zakończenie. Spełniły się marzenia młodych  

o ślubie, a między skłóconymi sąsiadami doszło do zgody. 
 

 


