
Charakterystyka porównawcza Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka.
     Dwaj głowni bohaterowie książki pt. "Zemsta" Aleksanda Fredry to Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Mieszkają w zamku, podzielonym rozsypującym się murem. Cześnik pochodził, ze szlacheckiej rodziny, niegdyś pełnij funkcję urzędnika królewskiego. Rejent jednak sam musiał dorobić się majątku, pracując jako urzędnik w sądzie. Maciej mieszka z synem Wacławem. Raptusiewicz nosił żupan, pas oraz kontusz. Często wykonywał zamaszyste ruchy np. uderzenia w stół, aby podkreślić ważność swoich słów. Rejent zakładał skromny strój szlachecki. Zawsze był opanowany, powściągliwy w gestach. Często składał ręce w znak pobożności. Jego ulubionym powiedzonkiem było: "niech się dzieje wola nieba" Drugi bohater też miał swoje powiedzonko, które brzmiało: "Mocium Panie". 
       Cześnik był bardzo porywczy i wybuchowy. Udowadnia to sytuacja, kiedy wygonił murarzy naprawiających zepsuty mur. Był w stanie zastrzelić Rejenta. Chciał pozbyć się sąsiada z zamku, co pokazuje że, był nerwowy i kłótliwy. Rejent potrafi zachować spokój w wielu sytuacjach. Świadczy o tym sytuacja, kiedy Raptusiewicz próbował go zabić, albo  gdy jego plan ożenienia Wacława z Podstoliną legnie w gruzach. Cześnik charakteryzuje się dobrodusznością i uczciwością. Pokazuje to sytuacja z przyjęciem do swojego domu Papkina lub opieka nad Klarą. Był inteligentny i pomysłowy, ponieważ wpadł na pomysł ożenienia Klary i Wacława. Rejent jest podstępny oraz przebiegły. Przekupuje Podstolinę, aby wyszła za jego syna. Nie liczy się ze zdaniem Wacława, myśli o własnych korzyściach. Obaj bohaterowie są zawzięci i nie chcą się zaprzyjaźnić, mimo to coś ich łączy. Ważne są dla nich tradycje i obyczaje. Świadczy o tym sytuacja, kiedy Rejent przychodzi do Cześnika, a ten mimo niechęci, traktuje go jak gościa, Raptusiewicz pierwszy postanawia wyciągnąć rękę do zgody. Rejent to osoba pobożna, najważniejsza dla niego jest religia, chociaż w rzeczywistości jest osobą fałszywą i zakłamaną. Na końcu miłość Wacława i Klary godzi sąsiadów. 
Postacie Moim zdaniem są ciekawe i interesujące. Czytając tę historię można stwierdzić, że jest podobna do prawdziwego życia. Pokazuje ona że, nawet osoby, które się nienawidzą mogą się pogodzić.
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