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... 'V skromnym dworku, na przedmieściu Lwowa, mieszkał sta
rzec siedemdziesiątkilkuletni, o białych włosach, ale niespożytym 

jeszcze umyśle. Rzadko widywało go miasto, przebywał w szczup
łym gronku rodzinnym i przyjaciół i trzeba było nadzwyczajnego 
zdarzenia, aby można sobie powiedzieć: widziałem Fredrę. 

Ten, co tak hojnie zbogacał naszą scenę, od lat kilkunastu prze
stał zupełnie bywać w teatrze. Rozgoryczony na krytyków, za
mknął si~ przed światem, darząc niechęcią i tych, co wcale na nią 
nie zasłużyli . Upór ten w starcu, w miarę posuwania się w lata, 
rósł coraz bardziej, a ile straciła na tym scena, niech świadczy 

spuścizna jego pośmiertna, tworzona już w zniechęceniu i goryczy. 
Otóż zdarzyła się dla lwowian niepoślednia uroczystość. 
- Stary Fredro dzisiaj w teatrze! 
- Co? Jak to? Dlaczego'? - pytają. 

Nowakowski go uprosił, aby przyszedł zobaczyć syna jego w ,,Siu
bach panieńskich". 

- Cóż ten syn grać l)(~dzie? 

- Albina. 
- Bagatela! Toż to fakt niezwyklej doniosłości. 
Ten, który zdołał osiągnąć tak wielki zaszczyt, był synem Jana 

Nowakowskiego, twórcy Cześnika z „Zemsty", dla którego stary 
Fredro żywił uczucia niewygasłej wdzięczności. Młodzieniec wra
cał z zagranicy, gdzie na wzorach niemieckich doskonalił się w 
sztuce aktorskiej. 

Trzeba było mieć duże łaski u sędziwego nestora naszej ko
medii, aby go wyciągnąć z zacisznego dworku do teatru, i to jesz
cze na własną jego sztukę. 

Dokazał tego stary Nowakowski. Cala prawie śmietanka Lwo
wa, ubrana uroczyście znalazła się w widowni. Obiecywano sobie 

................................................................................ 



SLUBY PANIENSKIE Helena Modrzejewska - Aniela. Warszawa, 
Teatr Rozmaitości 7.X.1868 

świetną reperezentację, ale jakież było zdziwienie i zgorszenie, gdy 
po paru scenach stary Fredro powstał oburzony i rzuciwszy z loży 
głośne słowa: 

- Ja moje sztuki pisałem dla artystów, a nie dla błaznów -
zatrzasnął drzwiami loży i wsiadłszy do karety kazał się szybko 
wieźć do domu. 

- Co się stało? Co to było? 
Publiczność nie mogła zorientować się w wynikłym stąd chaosie. 

Oto stało się to, że Albin, ocierając chustką oczy z łez kapią
cych począł też chustkę wyżymać, niby praczka mokrą bieliznę. Był 
to efekt z n iemieckiej farsy ... 

Odtąd nikt si«;i nie pochwalił, że widział starego Fredrę na mieś
cie, a cóż dopiero w teatrze! 

Lecz Nowakowski dolał oliwy do płonącego tak długo ognia. 
Tyle zostało w tradycji aktorskiej o zbliżeniu się do sceny ojca 
naszej kometli... 

„Wspomnienia aktorów" (1800-1925) 

Warszawa 1963 
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DAMY I HUZARY Wincenty Rapacki - Kapelan. Warszawa, Teatr 
Rozmaitości 1871-1901 

REWOLWER 

„Rewolwer", napisany w 1861, został po raz pierwszy wysta
wiony 26 lutego 1877 roku na scenie lwowskiej w niezwykle sta
rannej obsadzie. Stanislaw Dobrzański wystąpił jako Baron Mor
tara, Teofila Nowakowska - Pamela, Gustaw Fiszer - Paroli, 
Marceli Zboiński - Barbi, Władysław Woleński - Cezar Negri, 
Lucjan Kwieciński - Mario, Emilian Konarski - Monti, Józefa 
Wolc:óska - Otylda, Julia Mayówna - Klara Salwandor, Sewe
ryn Zamojski - Paolo, Adolfina Zimajer - I ulicznik. Spotkal 
się z pochlebną oceną krytyki, która podniosła: „Sliczny, jędrny 
wiersz, często żywa akcja i niema a pełna komicznych epizodów 
rola p. Zamojskiego". Z innych wykonawców podobali się wów
czas Stanisław Dobrzański i Gustaw Fiszer. Mimo to na wznowie
nie komedia musiała czekać aż do 26.IV.1901 roku. Wówczas bo
wiem przypomniał ją lwowskiej publiczności Teatr Miejski z ini
cjatywy Tadeusza Pawlikowskiego, który zatroszczył się o dro
biazgowe przygotowanie komedii. Wystąpili między innymi Wła
dysław Roman - Ulicznik, Ferdynand Feldman - Baron Mortara. 
Anna Gosty11.ska - Pamela, Antoni Bednarcźyk - Paroli, Ludwik 
Solski - Barbi i Władysław Woleński - Cezar Negri. Z okazji 
tego przedstawienia (komedia była grana tylko 2 razy) Zapolska 
pisała: „I w „Rewolwerze" jest humor „fredrowski", pomimo faktu
ry nowożytnych, a współczesnych francuskich komedii, w których 
modą ówczesną było brać jakąś rzecz martwą za główny czynnik 
i oś całej akcji. Humor ten błyska nagle po dawnemu i cofa się 
znów, jakby zdziwiony tą atmosferą quasi-włoską, w której mu 
Fredro przebywać każe. I ten temperament polskiego pisarza, 
wtłoczony gwałtownie w jakieś formułki cudzoziemskiego milieu, 
ciągle inteligentniejszego widza. Chciałoby się rozpętać więzy 

włoskich powijaków i tych Barbich, Negrich, Montich, Papkinów 



DWIE BLIZNY Antonia Hoffmann - Kasztelanowa. Teatr krakowski 
3.II.1877 

DOZYWOCIE Wincenty Rapacki - Łatka. 
Teatr krakQWski 14.XI.1865 



itd. Często śmiech serdeczny przebiegnie widownię, ale śmiech ten 
wywobtny jest i podtrzymywany grą artystów raczej, jak samą 
81119-. Bo grali artyści wczoraj doskonale, grali, jak prawdziwi, 
wiełą artyści i tym więcej są godni pochwały, że naprzód wie
d!lieli, ii: pan Pawlikowski wiedzie ich niej ako na rzeź, iż daj e 
im olbrzymie i trudne role w sztuce, na którą przyjdzie mało pub
lie~ności i która grana będzie ledwo dwa albo trzy razy ( ... ) Gra 
Feldmana, Gostyńskiej , Woleńskiego, Jaworskiego była wysoce 
fredrowska, wysoce stylowa. Był tam humor , nie było karykatur', 
przykrej dla oka. Do nich dołączyć musimy wczoraj pana Kosiń

~kiego, który wdzięczną rolę niemego grał wybornie, bez pretensji 
i z doskonałą mimiką. Artyści zatem spełnili swój obowiązek. Grali, 
jak na wielkich artystów, którzy czczą pamięć Fredry, przys tało. 

Przez cztery tygodnie („.) mozolili się rad owym „Rewolwerem" . 

Teatr krakowski wystąpił z premLrą ,,Rewolweru" 3.III.1 877 r. 
Poszczególne postacie odtwarzali: J ózel' Szymański - Baron Mor
tara, Antonina Hoffmann - Pamela, Aleksander Podwyszyński 
Paroli, Władysława Wojdałowicz - Barbi, Adolf Jankowski -
Cezar Negri, Roman Żelazowski - Mario, Helena Marcello -
Otylda, Rufin Morozowicz - Paolo i Maria Kwiatkowska - Klara 
Salwandor. Mimo dobrej gry zespołu komedia uznana została za 
jedną z mniej udanych i zeszła po trzech wieczorach ze sceny. 
Nie zagrzała też miejsca w r epertuarze, w którym ponownie zja
wiła się po przeszło 15 latach, kiedy to 28.IV.1895 wystawił j ą 

bardzo starannie Pawlikowski. Grali wówczas między innymi An
toni Siemaszko - Baron Mortara, Paulina Wojnowska - Pamela, 
Anastazy Trapszo - Paroli, Kazimierz Kamiński - Bo.rbi, Ed
mund Rygier - Cezar Negri, Władysław Roman - Mario, Wanda 
Siemaszkowa - Otylda, Józef Popławski - Paolo, i Zawadzka -
Klara Salwandor. Z tej doborowej obsady, według Kazimierza 
Ehrenberga, wyróżnili się Siemaszko. Poplawski i Kamiński , o któ
rym napisał: („.) „Bez zarzutu był tylko jeden : naturalnie p. Ka
miński. Do szeregu ról znakomitego artysty przybyła nowa rola, 
przeprowadzona nawet z pewnym rozmachem komif'znym, co jak 
wiadomo, jest u p. Kamińskiego zj awiskiem dość rzadkim . Oprócz 
t• podnosił, że komedia zawiera i inne atr akcyjne postaci . któ
re mogą stać się okazją do popisu dla aktorów komicznych. Za 
taką uważał Barona, gdy stwierdzał: „J est to jedna z najwdzięcz-
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P AN GEł..DHAB Mieczysław Frenkiel - Pan Geldhab, WanmiN, 
Teatr Rozmaitoiici 14.X .1901 



z:iiejszych ról, jakie w tym kierunku zdarzyć się mogą" . Toteż nic 
dziwnego, że zbierali w niej laury aktorzy tej miary, co Ferdynand 
Feldman we Lwowie, Szymański i Siemaszko w Krakowie oraz 
Wojdałowicz w Warszawie. 

Wkrótce, 28.1.1880 roku, komedia trafiła na scenę poznańską, 

gdzie z ówczesnych wykonawców na pierwszy plan wysunęli się 

Barbara Linkowska jako Pamela i Lucjan Kwieciński - Cezar 
Negri. Natomiast na swoje pierwsze wystawienie w Warszawie, 
w Teatrze Letnim, musiała czekać aż do 25.VI.1907. Wcześniej na 
jej zagranie nie zgodziła się cenzura. Przyczyniła się do tego przede 
wszystkim problematyka utworu (spiski wolnomularskie), ruchy 
·narodowościowe, represje policyjne), która - mimo przeniesienia 
akcji do Włoch - dotyczyła stosunków polskich. Recenzenci ów
cześni, jak Władysław Rabski, zarzucali komedii brak prawdziwie 
komicznych postaci, niejasność w konstrukcji fabuły i monotonię 
w zarysowaniu losów bohaterów, podkreślając jednocześnie trafną 

reżyserię i stylową oprawę sztuki oraz dobrą grę aktorów, z któ
rych podobali się najbardziej Władysław Wojdałowicz - Baron 
Mortara, Wanda Barszczewska - Pamela, Teodor Roland - Paolo, 
Edward Wolski - Cezar Negri i Antoni Bednarczyk - Barbi. Za
strzeżenia do komedii miał także Jan Lorentowicz. Był zdania, że 

niepotrzebnie ją wystawiono, ponieważ należy do zdecydowanie 
słabszych sztuk Fredry i powinna spoczywać na półkach biblio
tecznych, a nie trafiać na scenę. Argumentował swój pogląd na
stępująco: „Intryga - błaha, a co gorsze, mdła i nudna. Wiersz 
nie zdołał ożywić dialogów, traktowanych na ogół przez wyko
nawców bez dobrego zrozumienia rzeczy. Nie brak tu epizodów 
prawdziwego Fredry, tego, który miał olbrzymie poczucie stylo
wego komizmu. Niektóre oderwane sceny tworzą same w sobie 
świetne materiały komediowe. W całości jednak nie ma dość jedno
litego tonu; do mocnej satyry - gołębia dusza Fredry nie była 
zdolna; do stworzenia komedii obyczajowej - brakło należytego 

pretekstu; pomieszał więc autor powierzchownie traktowane dia
logi z wątłym motywem krotochwilnym, rozwałkowanym na cały 

szereg scen". Nie był też zadowolony w całości z wykonania ko
medii, która nie wypadła najlepiej, ponieważ grano ją nazbyt serio 
i dramatycznie. Z tego względu - podnosi Lorentowicz - „wolał

bym co prawda, ażeby p. Bednarczyk o jedną chociaż oktawę ob-
ZEMSTA Wincenty Rapacki - Rejent. Warszawa, Teatr Polski I.Il.1919 



Baron Mortara, bankier. 

Pamela, wdowa 

Paroli, notariusz 

Barbi, agent 

Cezar Negri, literat 

Mario, sekretarz bankiera. 

Manti, kapitan pensjonowany 

Otylda, jego córka 

Klara Salvandor, żona malarza 

Paolo, niemy komisjoner 
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Oficer 

Dwóch Uliczników 

Dama 
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LUCJAN MARZEWSKI 
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inspicjent 

Katarzyna Karow 

premiera czerwiec 1988 



niżył ton gry Barbiego; wolałbym ażeby p. Barszczewska miała 

więcej humoru; lecz te niedobory równoważyli mi wcale nieźle: 

p. Wojdałowicz, jak zwykle przyjemnie jawalialny i p. Roland, 
bardzo zabawny, groteskowy Głuchoniemy". Wskazywał tym sa
mym, w jakim kierunku powinna iść inscenizacja „Rewolweru" i \V 

jaki sposób należy traktować jego postacie. 

Stanisław Dąbrowski , Ryszard Górski 

„Fredro na scenie", Warszawa 1963 

, 

ZEMSTA Juliusz Osterwa - Wacław. Warszawa, Teatr Rozmaitości 
12.IX.1923 



PAN JOWIALSKI Aleksander Zelwerowicz Szambelan. Warszawa' 
Teatr Polski 27.II.1923 

ALEKSANDER FREDRO 

PRO MEMORIA 

Wyjechal iśmy razeni nie z równych pobmlek, 
N .poleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem.„ nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić, zostałem poetą. 

PoeLą! ... Tam clo licha!„. To panie, nie żarty! 
Bylżeś przynajmniej s · zną nauką podparty? 
Ach gdzież tam!„. Byłem sobie, ot szesnastoletnim 
Pośród dwóch gtLwernerów nieukiem kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 

Trąbka myśliwska w kniei była moją s::;kolą. 

A gdy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj!„. Zegnając rodzicielski dworzec, 
Zegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i prysku i lodu, 
1\.Ioskwy, Paryża, Wiedniu od grodu do grodu; 
Ze sześciomiesięcznym niewoli popasem, 
Wróciłem z niezw iększonym nauki zapasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 

Razu jednego kiedy w malignie zasnąłem, 

Wpaclł mi palec w kałama,-;·z i pisać zac:::ąłem; 

Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na na}pierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 
Pisałeni więc z wieku młodego oclwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje ·plagą . 

Chciałem zas•ęgać rady.„ ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 



ZEMSTA Ste:an J::iracz - Rejent. Warszawa, Te::ilr Ateneum 25.IX .HJ30 

U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem, 
A finalnie półgębkiem skończył na odpmwie, 
Ze podobnych Gelclhabów nie mamy w Warszawie. 
Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty, 
Który z tej s:imej jednej zawsze śpiewał nuty, 
Dał wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!!„. 
Nie wiedząc ji.'.ż nareszcie, jak poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny ukłacl robię: 

Darowałem mil pisma, ażeby poprawił, 
Potem wydał... a sobie wawrzyny zostaw~ł . 

Mędrzec wziął, co chciał. A musiałem bez swatów 
Uratowcć wawrzyny za d_,_iesięć dukatów. 
Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 

Trzeba było jeść diabla, aby pisać jeszcze . 
Publiczność tylko szczerą, tę niiałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie, 
W lwowskich tylko, jak mówię, i pies nie zaszczekał. 

Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekał. 
Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Zlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 
Nie mogłem pojąć, zgadnąć, c:::.y rada czy zdrada, 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 

Milczałem lat piętnaście i nie schudłem wcale; 
Jakżem się nagle znalazł w moim dawnym szale? 
O! w labiryncie życia ścieżki niezliczone, 
Nikt nigdy nie przewidzi, w jaką zajdzie stronę. 

Nie jeden mimo przestróg i przewodniej nici, 
Chcąc chwycić Apolina, żandarma uchwyci, 
Tak i ja z łaski głupców, ich zwodnej przyjaźni, 



WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW Aleksander Zelwe
rowicz - Jenialkiew icz. Warszawa, Teatr Narodowy 31.1.1935 

Tuj, tuj, że nie beknąłem w Temidowej kaźni. 

Gcly bowiem ktoś niepomny na wypadki krwa we 

Wkrótce o ekonomii rozpoczął rozprawę, 

Rzucono kilka wierszów, wprawdzie nie z Parnasu, 

Ale zastosowanych do miejsca i czasu: 

Finał był taki: 

„A rząd? ... Rzącl, Mospanie, kiep! 

Jego argumentem stryczek albo cep; 

Gdzie taka Ekonomia w zrasta, 

Wszystko błazefistwo i basta!" 

Staclyjon przejął wiersze, mnie oskarżył o nie, 

Zgromadził całe gremium w rządowym salonie, 

I słuchajcie! słuchajcie! Do uwagi zmusił; 

Etmajer deklamował... na kpie się zakrztusił, 

Stadion kichnął, kichnęLi wszyscy hofratowie, 

A ja miałem gdzieś w kozie powiedzieć : „Na zdrowie!" 

Przyszła chwila odwetu - każcly miał swój znaczek, 

Bo zemsta, jak to mówią, królewski przysmaczek. 

Zbombardowano wieżę„ . od tak ,clla uciechy; 

Za mniemane a wsteczne oskarżono grzechy 

Miera, ambasadora, że kłaclł barykady, 

Mnie zaś, żem lżył Cesarza wśrócl Rudeckiej Racly. 

Smiano się do rozpuku, nie dając im wiary, 

Ale wiary nie trzeba, kiedy trzeba kary. 

Jak szydło z worha, Stadion wyla::::ł w danej chwili. 

Kto tam zapłacił, nie wiem, lecz świadków ku.pili 

I fałsz miał zostać prawclą. - Nareszcie pojąłem, 

Ze słowo w zlata ptaszkiem, a powraca wołem; 

A mówiąc między nami, szczerze wam udzielę, 

Ze moich piosnek były niezbyt głośne trele; 

U clając zaś fantazję przed grożącą kozą, 



WIELKI CZŁOWIEK DO MAL YCH INTERESÓW Jadwiga Smosarska 
- Matylda . Warszawa, Teatr Narodowy 31.I.1935 

Napisałem komedię„. lecz tym ra zem prozą. 

A n cLpisawszy jedną, po szczęsnym pologu, 

Do dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 

Jl tero:: to Pro memoria spisuję dokładnie , 

Bo pochwałom ;1ie wier ę ... Za późno na racly . 

.4. t eraz to Pro m emoria spi.sują clokłaclnic , 

Ab u g wizclano, jak kurtyna spadnie. 

29 p::rźd ~iernika 1872. 



ZEMSTA Karol Adwentowicz - Cześnik. Katowice, Teatr im. Stanis
ława Wyspiańskiego 4.V.1945 

PAN JOWIALSKI Ludwik Solski - Pan Jowialski. Warszawa, T2atr 
Polski 16.X.1948 






