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Będziemy mieli dziś możność poznać jedno z arcydzieł Alek
sandra Fredry „Pana Oeldhaba". Aczkolwiek jest to pierwsza 
z większych całospektaklowych sztuk ojca komedji polskiej i mogła
by być niekoniecznie udatną próbą talentu, jednak ten fenome
nalny talent ~prawił to, że „Pan Oeldhab" do dziś dnia utrzy
muje się na repertuarze scen naszych i jaśnieje niezdawkowymi 
zaletami tak konstrukcji jak i dialogu, czy charakterystyki figur. 

„Pana Oeldhaba" jako właśnie debiutu komediopbarskiego 
nia da się odłączyć od przeżyć osobistych autora. 

Jak wiadomo, Aleksander Fredro m::ijąc 16 lat, w roku 1809 
więc równo 140 lat temu, przejęty wieścią, że jedno z mocarstw 
zaborczych, a mianowicie Austria napada na świeżo utworzony 
twór państwowości ojczystej, na Księstwo Warszawskie, - wy
myka się z domu ojcowskiego i zaciąga się pod sztandary pol
skie, którymi wówczas przewodził książę Józef Poniatowski, a któ
re pozostawały pod sojuszniczym zwierzchnictwem Napoleona 
Bonaparte. Tak się rozpoczęła wojskowa i wojenna kariera Fredry, 
znaczona kampanią 1809 roku, wyprawą Napoleona na Moskwę 
w roku 1812, wreszcie kampanią odwrotną wielkiej armii przez 
Niemcy w roku 1813. - W roku 1814, roku pierwszej kapitula
cji Napoleona, Fredro ze swym pułkiem przebywa pod Paryżem -
i tę okoliczność uważać należy za narodziny największego z na
szych geniuszów komediopisarskich. 

Dlaczego? Postaram się to wyjaśnić: 
Przed rokiem 1814 przyszły autor "Pana Oeldhaba" prawie 

że nie znał teatru, a w każdym razie nie widział teatru dobrego 
Bo gdzie i kiedy? Przez 5 lat służby wojskowej albo był na po
lach bitewnych albo w garnizonach po malych miastach bez tea
tru. Zanim zaś wstąpił do wojska, - przebywał bądź na wsi 
u ojca, bądź we Lwowie, gdzie teatr wówczas bardzo był m.· 
zerny. I dopiero teraz, w roku 1814 - w Paryżu - w stolicy 
najlepszych w tej epoce teatrów, - ma sposobność oglądać 

prawdziwe przedstawieni 1, przez fenomenalnych aktorów wyko
nywane. I przedstawienia te wprowadzają rotmistrza..fredrę,w_stan 

nieprzerwalnego olśnienia. Rzecz jasna, że gdyby w jego mózgu 
nie spoczywał nie obudzony na razie twórczy talent, to na olśnie
niu skończyło-by się. Ponieważ jednak olśnienie to uderzyło 
w przeznaczenie komediopisarskie, więc stało się ono ośmiele
niem, zachętą, psychiczną zarodnią talentu. 

Owocowanie nie odrazu nastąpiło. Dopiero w roku 1817 
występuje Fred ro z pierwszą sztuką swoją, a jest nią dość jesz
cze niezgrabny wodewil pt. „Intryga na prędce", ale następna to 
już „Pan Oeldhab". 

Mówiliśmy, że odnaleźć w „Panu Oeldhabie• można echa 
przeżyć osobistych Fredry. Odnajdziemy w postaciach dwóch 
oficerów, niejako towarzyszach broni autora sztuki, - a senty
ment dla szabli i szlif wypowie się tu faktem, że w całej galerii 
figur w „Oeldhabie" pokazanych, tylko oni obaj reprezentują do
datnie wartości ludzkie. Obaj oni to jakby tęskne Fredry wes
tchnienie za mundurem, za sztandarem, z którym się pożegnał. 

Jeszcze bardziej autobiograficzne w „Oeldhabie" - to spoj
rzenie na świat i ludzi lat ówczesnych. Pięć lat, pięć lat naj
piękniejszej młodości spędził Fredro wraz z nieprzeliczoną ilością 
takich samych jak on entuzjastów, na wojnie. Wszyscy oni krew 
swoją przelewali lub gotowi byli przelewać z jedyną myślą; by 
wywalczyć Polskę. Nic dziwnego, że Polska ta stawała przed ni
mi w barwach jakiegoś ideału, czegoś wzniosłego, szlachetnego, 
bezinteresownego, ofiarnego. 

Wrócił z wojny - i cóż zastał? Swiat ludzi zwyczajnych, 
biernych zjadaczów chleba, a wśród nich i rekinów finansowych, 
żyjących z nieczystych interesów, wylżygroszów i wystygłych 
cyników bez czci. Serce Fredry napełniło się gniewem - i ten 
gniew pomieszany z szyderczym śmiechem będzie dziś do was 
szedł ze sceny przez cały czas przedstawienia. 

AG. S. 



ALEKSANDER FREDRO 

komedia w 3-ch aktach . 

PAN GELDHAB 
flora, jego córka 
Książę Radosław 
Lubomir, rotmistrz . 
Major ..... . 
Lisiewicz . . . . . . 
Konto, intendent księcia . 
Piórko .. 
Komisant .. 
Krawiec .. 
Kamerdyner. . 
Lokaj . . 

OSOBY: 

. " 

KAZIMIERZ SZUBERT 
Stanisława Masłowska 

Zbigniew Sfarski 
Witold Skrzypiński 

Kazimierz Brodzikowski 
f ranciszek Buratowski 
Tadeusz Andruchowicz 
Zbigniew Graczyk 
Władysław Olszak 
Stefan Latuszkiewicz 
Antoni f ercki 
Stanisław Kamiński 

Rzecz dzieje się w Warszawie, w domu pana Oeldhaba. 

Reżyseria: KAZIMIERZ SZUBERT Dekoracja: ROMAN FENIUK 



f red ro na naszym repertuarze 

W czepku urodzony Fredro zawsze miał powodzenie. Za
równo w okresach, kiedy cieszył się dobrą prasą, jak i wtedy, 
kiedy go zwalczano lub też wzruszano nad nim ramionami. Po
wodzenie miał zawsze, ale nigdy takiego, jakim go przywitała 
Polska naszych dni, rzeczywistość wynurzona z piekła okupacji 
hitlerowskiej. 

I tu rozciekawiający paradoks pisarz, kwintesencjonalnie wy
rosły ze świata szlacheckiego nigdy nie miał takich sukcesów, 
j1kie mu przyniosły czasy szczerej demokracji, demokracji ludo
wej. I to nie tylko u szerokiej publiczności, szukającej w teatrze 
zabawy bez wnikania w tła i w rdzeń socjologiczny sztuki, -
nie tylko u publiczności ale i niemal bez wyjątku w krytyce 
wszelkich odcieni ideologicznych. Swojego czasu Sienkiewicz po
wiedział: „tylko przez jakieś dziwne nieporozumienie Fredry nie 
zalicza się u nas do wielkich oetów". Istotnie, jakby we Francji 
do wielkich poetów nie zaliczano np. La f ontaine'a. Może wła
śnie demokracja ludowa naprawi to nieporozumienie w stosunku 
do Fredry. 

Korci jednak szukać, dlaczego doba obecna tak sobie upo
dobała twórcę „Pana Geldhaba"? 

W roku 1946 czy jes1cze 1945, po wystawieniu w Warsza
wie którejś z komedii Fredry jeden z krytyków napisał: „Fredro 
pławi się w szlacheckości, ale w niej nie tonie". Hystre to spo
strzeżenie! Autor "Zemsty" istotnie wyrasta głową ponad falę 
swojej warstwy - i choć wszystkimi upodobaniami te111atyczny
mi tkwi w swojej klasie socjalnej, to jednak zawsze jest jej sę

dzią, nie adwok::item. 1 u i ówdzie brano mu za złe, że nie jest 
prokuratorem, ale on wolał być sędzią. Wyższość umysłowa od 
swej warstwy nie wyjaśnia wsiystkiego. Muszą być jakieś inne 
powiązania Fredry z naszymi czasami. 

I są: 
Nasze pojęcia o Fredrze uwodził zawsze jego tytuł hrabiow

ski. Nie dostrzegano, ile demokratyzmu tkwiło w tym potomku 
kas z te I a n a Fredry (Andrzeja Maksymiliana, zresztą także pi
sarza i wcale nie zdawkowego autora Maksym). Ród to był nie
wątpliwie arystokratyczny, ale na szczęście dla swego wyrobienia 
umysłowego autor „Slubów panieńskich" miał za ojca człowieka 
wyjątkowo rozsądnego, za nic sobie mającego tytuły i fumy, 

J 

a twardą, niemal chlopską ręką wychowującego synów. Czytając 
„ Trzy po trzy", uroczy pamiętnik życia Fredry, natrafiamy tam na 
karty, z których bije prawdziwa duma z tego, że on wraz z brać
mi wychował się na „razowym chlebie", nie na marcepanach. 
Twardość wychowania uzupełniła potem służba wojskowa, a zwła
szcza wojna. Właśnie w tym „Panu Geldhabie", który wszedł na 
repertuar naszego teatru, Fredro mówi: 

„Kula w haft i w siermięgę zarówno uderza". 
Tak jest! Nic ponad wojnę nie może być bardziej przejmu

jącym obrazem rów n ości wobec śmierci. Myśliciel Fredro mie
siącami i latami wpatrywał się w ten obraz, wpatrywał się i prze
żywał go, - wszakci cudem tylko ominęła go wojenna śmierć, -
a na szpit::ilnym barłogu w Wilnie, obok jego legowiska „z a
rów n o umierali chłopi jak i diukowie". Tę wstrząsającą lekcję 

wojny wyniósł na całe życie i nie mogło się to nie odbić i na . 
tym, co tworzył. Mo!!ą zaświadczyć teksty jego utworów: w jed
nej z pierwszych swych prac, w „Mężu i żo„nie" maluje nam 
zgniliznę moralną arystokratycznego właśnie środowiska, a nie 
lepiej to środowisko wygląda i w poprzedniej Fredry komedii, 
w tym oto wystawianym u nas „Panu Geldhabie". Jakimiż to 
uczuciami, jeśli nie antypatią, darzy autor tego ks i ę ci a Rado
sława, który następne w sztuce po postaci tytułowej zajmuje 
miejsce? A na Rodosławie i arystokratach z "Męża i żonyu nie 
kończy się przecież ostry krytycyzm Fredry w stosunku do tej 
klasy społecznej: w dalszej jego twórczości znajdziemy i obu 
szambelanów: Kawalerskiego z „Ciotuni" i J;ina Jowialskiego, 
znajdziemy bar o n a Antenackiego z „Przyjaciół" i tylu innych· 
Podobną satyrę na swą „brać" odszukać się da w europejskim 
komediopisarstwie nie wcześniej, jak dopiero u schyłku stulecia, 
u Oskara Wilde'a i w sztukach de Flers'a i de Caillaveta. 

Nie można jednak nie zauważyć jednego 
Gdyby nawet znacznie jaskrawszych nabierał był kolorów 

ten komediopisarski demokratyzm Fredry, nie zniewal.·ł by tak 
sympatji ludowego demokratyzmu naszych czasów, gdyby dzi
siejszy widz teatralny w .Zemście", w „Slubach panieńskich", 

w „Panu Jowialskim", w „Damach i huzarach" czy w „Panu 
Geldhabie" nie natrafiał na wymarzoną dla swych gustów skalę 

aitystyczną 

Niedościgła prostota, ale prostota, któ~a wysoko się wznio
sła ponad prostactwo sztuki, - ten naczelny bodaj rys twórczo-



ści Fredry jakżeż harmonijnie odpowiada nam, pokoleniu z nie
chęcią witająceJ,?o psychologizm, przerafinowanie, zbędną zawi
łość. W teatrze szukamy witaminy psychicznej, zdrowia moral
nego i wzruszeń, do których należy przecie i nie bezmyślny 

śmiech . Jasność konstrukcji, jędrność sytuacji, męska zawsze po
stawa wobec życia - czy potrzeba lepszego wydźwięk u ide
owego, nie z tematu lecz z ducha tworzenia - co znacznie waż
niejsze - płynącego? 

Na tych to podstawach, z tych danych wypływa serdeczne 
porozumienie nowego naszego społeczeństwa ze „starym Fre
drą". A warto też tu wspomnieć, że zanosi się i na „eksport" 
f redry za granicę. Okazało się bowiem, że dwaj znakomici reży

serzy francuscy mieli sposobność oglądania „Zemsty" w War
szawie, obaj przejęli się chęcią wystawienia naszego arcydzieła 
na scenach paryskich - i już odbywa się ll,Taca nad przekładem 
„Zemsty" na język francuski. 

A. G. S. 
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