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STANISLAW DĄBROWSKI 

PAN GELDHAB NA NASZYCH SCENACH 

Przez dwa lata oczekiwał niecierpliv»ie Aleksander Fredro, zanim opieszały i ruezde
cy~owany dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie umie::lcił na afiszu premiero\vym 
dnia 7. X. 1821 r . czerwonym drukiem tytuł jego komedii ,.PAN GELDHAB", czyli 
,,Spanoszony Przybysz". 

Premiera otrzymała doskonałą. obsadę. \V roli Geldhaba wystąpił Bonawentura Kud
licz, jego córkę Florę grała Julia Mierzyńska, Księcia - Ludwik Dmuszewski, Lubo
mira - \.Vojciech Aszperger, Majora - 1\'larcin Szymanowski, Lisiewicza - Fortunat 
Alojzy żółkowski . 

Do komedii dołączono w dzień premiery obraz heroiczny z tańcami i śpiewami 
pt. „Cień Xięcia Józefa Poniatowskiego". Jak donosi sprawozdawca Gazety \.Varszaw
s~iej, publiczność liczna dopisała i „osobliwie w aktach drugim i trzecim często słyszeć 
się dawały oklaski. Po ukończeniu sztuki żą.dano wiedzieć o imieniu Autora i żałowa
no, że oświadczono ze sceny, iż ta komedia daną została Teatrowi bezimiennie. Wielu 
twierdziło, iż to dzieło przysłane jest z Galicji". 

Powtórzono komedię z powodzeniem 25. X. z baletem „Karnawał w \Venecji·' 
23. XII. 1821 r. z operą „Odwiedziny w Bedlam". 

Późno, bo dopiero 1. I. 1822 r. ukazała się recenzja w Gazecie Warszawskiej. Krytyk 
1:· zapewnia, że tak jak się u nas podoba „Skąpiec" Moliera, „tak w Paryżu podobałby 
się Pan Geldhab, jak się podoba w Warszawie" . Oddaje pochwały dziełu i wykonaw
com, zwłaszcza roli tytułowej. Kudlicz oddał go bardzo trafnie: „Geldhab dumny 
z liberją, uniżony z Księciem, tchórz w sprawach honoru, w każdej scenie jest natu
ralnym obrazem owych drobnowzrostków, których sprawiedliwie urodzenie postawiło 
na dole, a los ślepy wzniósł w górę". 

4. VI. 1829 r. gra • gościnnie Geldhaba świetny wykonawca roli - Jan N epomuc(· ,1 

Nowakowski ze Lwowa. Ostatni raz grana 26. V. 1831 r., ogółem od premiery 9 razy . 
\.Vznowiono go znowu w Teatrze Rozmaitości 16. I. 1846 r. i do 18. VIII. 1847 r. g rano 
10 razy. Obsadę stanowili: Józef Rychter (Geldhab) , Salomea Palińska (Flora) , Alojzy • 
Stolpe (Książę ) , Józef Komorowski (Lubomir), Jan Tomasz Seweryn Jasiński (Major ), 
Alojzy żółkowski, syri (Lisiew.icz). 

\Vznowienie 29. IX. 1865 r. po raz pierwszy z Alojzym żółkowskim (synem ) w roli 
tytułowej utrwala wielki sukces komedii na warszawskiej scenie. Wielki artysta stwo
rzył tu wielką kreację, dając syntetyczny, pełny, plastyczny wizerunek charakteru 
figury, - były i akcenty dosadne, jak np. w momencie zaproszenia Lisiewicza do stołu, 
gdy po namyśle odwrócony tyłem podnosił poły fraka do góry. Opinia ówczesna t\vier
dziła, że żółkowski skopiował bankiera warszawskiego Epsteina, który zachwycony 
grą obdarzył go brylantową szpilką. Wrodzony mu żywy komizm, pomysłowość dała 
w sumie szereg doskonałych scen, aż do niemej , zamykającej ostatni akt, w momencie 
zupełnej determinacji. 

ALOJZY źóŁKOWSKI 

w roli Geldhaba 

Powodzenie komedii potwierdziło 14 przedstawień, danych do końca roku. W 1866 r. 
grano 9 razy, w 1867 - 7 razy - w dalszych latach stale od 2 do 7 ra-zy rocznie. 
Zmieniają się powoli obsady; Florę w 1885 r. gra Zofia Lebrun, Księcia - Henryk 
Gmbiński, Lubomira - Edward Wolski, Majora - Józef Grzywiński. 

W 1901 r. Geldhaba dano w 80-tą rocznicę prapremiery 14. X. na otwarcie sezonu 
w Teatrze Rozmaitości. Komedię poprzedził prolog pióra Stanisława Kozłowskiego. 

Rolę tytułową grał Mieczyslaw Frenkiel, Florę - Felicja Rutkowska, Księcia -·
Marian Prażmowski, Lubomira - Seweryn Nowicki, Majora - Bolesław Leszczyński, 

Lisiewicza - Władysław Szymanowski, Konto - Franciszek Dąbrowski. Była to 
jedna z najznakomitszych ról Frenkla, bez cienia szarży czy przesady, monolit o stylo
wych , wykończonych liniach, bogatej i wycieniowanej świetnie grze. 
Władysław Bogusławski, chwaląc świetną grę Frenkla, wspomina poprzednika jego 

żółkowskiego, który dał ową rolę „z siłą plastyki, która w wyobraźni tych, co na nią 
wtedy patrzyli, musiała zostawić niezatarte ślady. Doskonale grali Bolesław Leszczyń
ski (Major), Seweryn Nowicki (Lubomir). 

Dnia 8. X. 1909 r. otworzono sezon w Teatrze Rozmaitości „Panem Geldhabem" 
i ,.Panem Benetem" .z znakomitymi: Frenklem i \Vładysławem Wojdałowiczem w ro
lach tytułowych. Grali poza tym w Geldhabie: Prażmowski - Księcia, Józef śliwicki
Lubomira, Mieczysław Różański - Majora, Eugenia Weryho - Florę. 

I znów 19. VI. 1918 r. w tym samym teatrze króluje w swej roli Frenkiel w otoczeniu 
Heleny Sulimy (Flora) , śliwickiego, Antoniego Różyckiego (Książę), Władysława 

Staszkowskiego (Lisiewicz), Różańskiego (Major). 
W 1921 r. scena warszawska obchodzi uroczystość stulecia Geldhaba, 20. V. dają.c 



ll!IECZYSŁA W FRENKIEL 
w rol-i Geldhaba 

komedię w reżyserii śliwickiego. Frenkiel, sliwicki (Lubomir ) Mariusz M - k ' 
(L. · · ) J d · S , aszyns 1 

1s1ew1~z , a wiga. mosarska (Florn), Juliusz Kalinowski (Konto). 
Ostatme wznow1em e podjął teatr Ateneum" 12 n 1936 r z st f J . . . " · . . e e anem aracze1n 

w rol: t::tułowe~, .Ewą. Bonacką (Flora) , Władysławem Wojteckim (Lubomir) . Jerzym 
Chodeckim ( Ks1ązę), J uhuszem Łuszczewskim (Lisiewicz), Stanisławem Bryl" 1 · (Ma· ) · .. S . mscm1 

Jor , ~ r ezysen1 tarusławy Perzanowskiej , w dekoracji \oVładysława Daszewski e-
go. Komedię grano. co dzień do _23. III. Insceniza cja i reżyseria skierowała sztukę na 
no~e tory: odstępuJąc od trad.YCJl, co w sumie nie przyniosło sukcesu. Uj ęcie roli przez 
Ja1acza m e stworzyło mocneJ, mteresującej kreacji. 

Na 1 w o w s k i e j scenie ukazała się komedia pod tytułem „Duma spanosz ne
go" -. 5. X. 1824 l\ przyjęta doskonale przez publiczność i prasę. Rolę Geldhaba grał 
28-letm Jan N epomucen Nowakowski , słynący późn iej w repertuarze fredrowskich ko
medii (Cudzoziemszczyzna, J owialski, Zemsta, Dożywoci e ) . Rolę tę ITał stale przez 
~~ b 

Z biegiem lat zmieniały się obsady: w 1863 r . rolę Flory gra Teofila Nowakowska 
(synowa Jana) , Księcia - elegancki Julian \Vilkoszewski , Lubomira - Adam Miła
szewski, . Majora - świetny fredrowczyk Wiil:alis Smochowski , Lisiewicza _ ~pecjali
sta od UJemnych charakterów - Adolf Linkowski. Stai e wznawiana komedia miała tu 
szczęście do doskonałych wykonawców. W roli Geldhaba od 1873 r„ przez kilkanaście 
lat, oglądano Stanisława Dobrzańskiego , równocześnie ulubiony, lekki amant __ 
Luc:·~n Kwiecińs~ gral Księcia. Władysław Woleński - Lubomira a później i Księcia, 
Em1łlan K?narsk1 i Marceli Zboiński - Majora, Aleksander Podwyszyński, Bronisław 
bębieki, Adolf Walewski - Lisiewicza. W roku 1887 triumfuje tu w roli tytułowej 

dwudziestosześcioletni Mieczysław Frenkiel, który tą kreacją zachwycał Polskę prze
szło 40 lat. Grywał tę rolę i Antoni Siemaszko (1893) i od 1900 r„ za dyrekcji Tadeusza 
Pawlikowskiego - Ferdynand Feldmar... Florę ukazała w interesującej fonni e Irena 
Solska, później objęła tę rolę Irena Trapszo. 

W K r a k o w i e grał Geldhaba po raz pierwszy na występach bawią.cy Kazimierz 
Skibiński 20. X. 1839 r. W roku 1843 tytułową rolę obją.ł 23-letni Józef Rychter, specja
lizujący się w „charakterach" . Karol Estreicher twierdził, że grał go słabiej od świet
nego wykonawcy roli Jana Nepomucena Nowakowskiego ze Lwowa, będą.cego wzorem 
gry w komediach Fredry. W roku 1844 w roli Geldhaba ogólnie bardzo się podobał 

24-letni Jan Królikowski, który grając wówczas bardzo wiele rozmaitych ról, grywał 
i Szambelana (Pan Jowia lski} , Łatkę (Dożywocie), Milczka (Zemsta). W roku 1860 
obją.ł rolę tytułową Leon Karsznicki. vV roku 1866 oglądał Kraków artystyczną obsadę 
komedii z Wincentym Rapackim (Geldhab), Marią Safir (Flora), Feliksem Bendą 
(Książę) , Bolesławem Ładnowskim (Lubomir) . Wznowiono w 1873 r . z Józefem Rych
terem (Geldhab). W 1886 r . Geldhaba gra Antoni Siemaszko, Florę - vVanda Barsz
czewska, Lubomira - \Vładysław Antoniewski. 

W roku 1903 rolę tytułową grał Aleksander Zelwerowicz, Florę - H elena Sulima. 
W 1905 r. wystąpił gościnnie w Geldhabie Mieczysław Frenkiel. W 1908 r. rolę Lubo
mira objął Stanisław Stanisławski. W 1917 r. Geldhaba grał Ferdynand F eldman, 
Florę - Janina Zarzycka, Księcia - AlekEa.nder ·węgierko, Lubomira - Bolesław 

1"1.ierzejewski, Majora - Marian J ednowski, Lisiewicza - Zygmunt Noskowski. 
Od roku 1893 do 1918 grany był tu Geldhab 34 razy. 

W 1921 r. Mieczysław Frenkiel wystąpił gościnnie w „Bagateli". Florę grała Helena 
Bruczowa, Lubomira - Włodzimierz Ziembiński , Księcia -- Bolesław Brzeski , Lisie
wicza - Ignacy Berski. 

I znów gości Frenkiel w 1931. r. w Teatrze im. Słowackiego , grając w otoczeniu: 
Elżbieta Dziewońska (Flora), Wacław Pawłowski (Książę), Tadeusz Burnatowicz !Lu
bomir) , Lucjan Krzemiński (Major), Stefan Turski (Lisiewicz). 
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ANTONI KOWAR 

ALEKSANDER PIOTROWSKI 
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Prace krawieckie - M. Bodek i T . Zieliński 

Prace stolarskie - J. Umięcki i A . Kalinowski 

Prace modelatorakie - R. Radwański 

Prace tapicerskie - J. Zgliński 

Prace malarskie - S. Kamiński 

Prace perukarskie - A. Zdrodowska 



KAZThUERZ BUDzyK 

„P AN GELDHAB" 

Czego się spodziewamy idąc na jedną ze szt11k żelaznego repertuaru sceny polskiej -
na „Pana Geldhaba"? Z"!lamy ten utwór jeszcze z tradycji szkolnej , coś nam jeszez · 
zostało w pamięci: dorobkiewicz, pragnący wejść w arystokrację , niewierna narzeczo
na, zawiedziony kochanek, książę popełniający mezalians dla podreperowania roztrwo
nionej już kiesy, dużo komicznych sytuacji, moc uciechy ... 

Nie ma już dzisiaj arystokracji, ostatnie niedobitkl zrujnowanych książąt nie szu
kają już posażnych córek wzbogaconych dorobkiewiczów, inne mają na emigracji zaję 

cia - moglibyśmy już teraz tym wszystkim się nie interesować. 

A jednak idziemy na „Gel<Uiaba". Czy tylko dlatego, żeby się pośmiać ? żeby się 

zabawić kosztem wskrzeszonych na scenie mar przeszłości? Albo, żeby z ich kłopotów 
nauk i wyciągnąć dla siebie ? Nie tak należy rozumieć „Geldhaba" i nie tak zostało 
ujęte dzisiejsze przedstawienie. 

Ni e ulega żadnej wątpliwości, że Fredro j est wielkim artystą, największym naszym 
komediopisarzem. ·wiadomo też, ż był on ideologiem kla sy szlachecko-z.i emiailsk:ej, 
wrogiem postępu i wstecznikiem. Stąd wypływały takie a ni e inne j ego sympatie i a n
t ypatie, tuta j leżało źródło uwielbienia najgorszych tra dycji staroszlacheckich, tu ·wresz. 
cie leiy tajemnica zasadniczej j ednostronności tematyki j ego arcydzieł. Ale przy tym 
wszystkim Fredro, jako rzetelny artysta, dopuścił do głosu rzeczyvvistość, którą przed
stawiał nawet wbrew swoim sympatiom, wbrew wyznawanej ideolog·ii. W „Gelclhabi e' ' 
na przykład uchwycony został z prawdziwym r ealizmem charakterystycznym, moment 
naszej historii, czasy, kiedy przedstawiciele obozu f eudalnego musieli już ustępowa-:! 

przed siłą pieniądza, zdobyvranego p rzez przedsiębiorczych mieszczan. Wtedy już 

zachwiał się właściwie cały dotychczasowy ustrój , cl1oć nie zarysowały się jeszcze 
dostatecznie jasno zręby nowego ustroju, opartego na kapitalistycznych fonnacil 
prodlikcji, 

Mamy oto księcia , który grzęźnie w długach po uszy, wszystkie posiadłości w zasta
wie u wierzycieli, jedyny ratunek - to albo ożenek z posażną córką Geldhaba, alho 
śmierć bogatej ciotki. \'Vłaściv,ie nie ratunek to, bo nic go już uratować nie zdoła. To 
pozwoli mu tylko jakiś czas jeszcze trwonić cudze tym razem pieniądze, on sam, wraz 
ze swoim świetnym niegdyś księstwem skazany jest na zagładę. Na widownię dziejo
wą występuje Geldhab. 

Nie można powiedzieć, żeby Fredro zbyt łaskawym okiem patrzył na rodzinę Geld
haba. ówczesne mieszczaństwo zostało w jego osobie wręcz zohydzone. Bogate ono 
jest, prawda, ale to z nadużyć i oszustwa; w dumę bardzo porasta, ale to w istocie 
samo grubiaństwo; wzrastają jego potrzeby kulturalne, ale są one w gruncie rzeczy 
pozorne, snobistyczne, śmieszne. Fredro, ideolog szlachecki, me mógł się dopatrzeć 

w mieszczaństwie żadnych pozytywnych wartości. Nie to wszakże jest ważne. W grun
cie rzeczy ważna jest tutaj zarysowana przez Fredrę droga awansu społecznego, pro· 

•ces wrastania bogatych mieszczan w ziemiaństwo i arystokrację. Na czym też to 
.Polega? 

Pół wieku po perypetiach Geldhaba z księciem Rodosławem wzbogacony mieszcza
nin będzie się porozumiewał ze zubożałymi arystokratami na płaszczyźnie wspólnych 
interesów gospodarczych. Będzie to sojusz w ramach krystalizującego się coraz jedno
liciej obozu kapitalistycznego. Obecnie nie ma jeszcze takiej możliwości współpracy. 
Arystokrację przeżarł zupełnie rozkład wewnętrzny, niczego ona nie produkuje - -
wszystko trwoni. Geldhab z kolei nie ma jeszcze gdzie inwestować niezupełnie uczciWie 
zarobionych pieniędzy, chce za nie kupić dla si ebie splendor rodowy, chce zostać flanem 
feudalnym z wielkimi tytułami, z pałacem i bogatym w dostojność rodowodem społe
cznym. Z możliwości tego rodzaju awansu społec;mego pana Geldhaba wynika, jak 
bardzo podupadło znaczenie mitry książęcej. Nic już ona nie znaczy w realnym ukła
dzie sił społecznych , skoro każdy bogacz może ją sobie kupić. 

Jedno jeszcze z tej nowej wtedy sytuacji wynika. Oto Geldhab nie znajduje dostatecz
nych możliwości awansu społecznego w ramach rozwoju własnej klasy, klasy miesz
czańskiej , burżuazyjnej. Za pół wi eku Geldhab zostałby wielkim fabrykantem, uciska
jącym robotników i z tego tytułu mógłby się równać z księciem, uciskającym chłopów. 
Obecnie nie wie nawet co z tymi pieniędzmi robić. żeby siąść wyżej, obok księcia, 
muS:i za to zapłacić. Nie nastąpi stopniowa zmiana jego własnej pozycji społecznej, 
musi więc zająć pozycję cudzą. Dawniej by się spotkał z oporem , byłby wyświecony 
i piętnowany publicznie - nazwiska Geldhabów gęsto zapełniałyby szpalty c.oraz to 
nowych ksiąg chamów, przy pomocy których szlachta broniła czystości swego klejnotu. 
Nic podobnego mu obecnie nie grozi. Pieniądz nie zna przeszkód. I dlatego Geldhab 
swobodnie może podyktować panu Piórko swój szacowny rodowód: 

że pierwszy Geldhab, sławny dzieły wojennymi , 
Wraz z Henrykiem W alezym z s.z vedzkiej przybył ziem '. . 
Potem, że„. za„. Jagi ełłów pr zez czas bardzo długi 
Wielkie zawsze ojczyźnie czynili usługi„. 
Lecz gdy.„ Krakus świętego zabił Stanisława, 

Wraz z nim, Geldhabów rzymskie wypędziły prawa. 
Włóż kilku v1:oj ewodów i kilku h etmanów, 
Kanclerzy choć ze czter ech, z parę kasztelanów, 
I biskupów - ze sześciu„. 

Nic to, że przodkowie Geldhaba wsławili się bohaterskimi czyny w czasie kiedy 
Kara Mustafa ·wielki Mistr z Krzyżaków„ . Pieniądz istotnie nie zna przeszkód. 
Jego to moc a nie poczucie honom każe księciu żywić oficjalny szacunek dla domli 
Geldhabów i na serio traktować śmieszną gąskę i stylizują.cą się na sentymentalną 
damę - córkę Geldhaba, pannę Florę . 

Obraz sto unków społecznych zarysowany przez Fredrę w „Geldhabic" nie byłby 
pełny, g dyby pominąć wielce charakterystyczną. postać Majora i rza dki zabytek 
przeszłości szlachetnego szlachcica, obecnie rotmistrza Lubomira. Nie była tak bardzo 
typowa ta szlachetność, toteż Lubomir pozostał postacią papierową, na którą autor 
vłożył dodatkowo obowiązek wytrzymania roli serntymentalnego i zawiedzionego 

w swych uczuciach kochanka. Pozytyi.vny ideał szlachecki i figur a z romansów sen
tymentalnych, to istotnie dość osobliwa postać i niewdzięczna rola dla każdego 
aktora. 

Realistycznie natomiast wypadł u Fredry Major, który wcale ni e jest usposobie
niem szlacheckiego i oficerskiego honoru. Fredro miał dużo powodów, żeby trakto
wać tę postać pozytyi.\'nie i z szacunkiem. Ale wielki artysta zwyciężył - realizm 
wziął górę nad tendencją. Zaobsrewujmy dokładnie tę scenę Ma jora z Geldhabem: 



Myślisz, że po tym kroku zapomną w Warszawie 
Tę mąkę.„ hm? „ Ten owies w ostatniej przystawie, 
Co to zgniły„. rozumiesz? Każdy to pamięta. 
Jakże w świecie ty będziesz, jak córka przyjęta? 

Jest to ten sam Major, który, rzekomo w obronie obrażonych przez księcia zasaa 
moralnych, chce się potykać z księciem jak średniowieczny rycerz. Trudno o bar
dziej zręcznego szantażystę, który zresztą nie bez powodu chyba należał do grona. 
bliskich przyjaciół Geldhaba, oddającego się tego rodzaju machinacjom. 

Zmiana obyczaju , wynikająr,a ze zmi enionych słtosunków społecznych, odesłała 

do lamusa historycznych pamiątek także i zewnętrzne rekwizyty, będące dotychczas 
w użyciu. Weźmy pojedynek. Nie tylko Major śmie już teraz wzywać księcia, 

co dawniej było świętokradztwem nie do pomyślen:ia, lecz wyzwany wprawdzie 
z zakłopotaniem, ale stanowczo uchyli się od podjęcia rękavlicy: 

Cóż to, czyśmy wrócili w te szalone wieki, 
Gdzie płeć piękna wzywała rycerzów opieki? 
Mamyż na Rosynantach, długa dzida w dłoni -
Zbijać karki na polu w miłosnej pogoni. 

Istotnie wiele się już wtedy zmieniło. W tej zabawnej i z pozoru niepoważnej sztuce 
znalazły odbicie najbardziej podstawowe przemiany zachodzące podówczas. Zary
sował się również kierunek rozwoju tych przemian, który łatwo możemy poznać, 
przywołując na pamięć wcześniejszy okres, który zakończył się upadkiem feuda
lizmu, rozkładem najważniejszych jego instytucji społecznych . 

Późniejsze czasy potwierdziły ów kierunek rnzwoju wyciągnąwszy stąd dalsze 
konsekwencje społeczne, które tkwiły zarodkowa już wówczas w zaczątkowych for
mach gospodarki kapitalistycznej, w rozwijającej się klasie mieszczańskiej. Nowy 
pogłębiony wariant tej samej sytuacji ukaże nam następny po Fredrze wielki reali
sta - Prus, który w losach ·wakulskiego nie znajdzie już powodu do śmiechu. 

Będąc ideologiem mieszczaństwa poważniej potraktuje ten konflikt, i zatroskany 
o wynik krytyczniej. ostrzej spojrzy na swych bohaterów. Zamiast komedii wystąpi 
wtedy epopeja mieszczańska, powieść realistyczna o tyle bliższa prawdy, o ile 
bardziej postępowa jest jej ideologia. 

Biuro Organizacji Widowni przy1mu1e za
mówienia: 

a} na bilety dla grup pracowniczych, wycie
czek itp. - po cenach ulgowych 

b) na przedstawienia za.mknięte„-:- dla orga
nizacji, związków, instytuc11 itp. (po ce
nach specjalnych) . 
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B-116401 - Druk. ZMP, Warszawa 


