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ALEKSANDER FREDRO 

,,PAN GELDHAB'' 
Komedia w 3-ch a ktach wiersze m 

O S O B Y : 

Pan Geldhah 

Flcra, córka jego 

Hsiąże Rodosław 
rotmistrz 

Lubomir. 

Major, przyjaciel Lubomira 

Lisiewicz, przyjaciel księcia 

l-{cnto, intendent księcia 

Piórko 

11-{omisant 

Hrawiec 

Hamerdyne; 

Lokaje, służebna, taipicer 

GUDOWSHI EDWARD 

MROZOWNA JANINA 

BARDZHA BARBARA 

CZERNIAWSKI JOZEF 

WILDA RYSZARD 

ROGUC:KI WACLAW 

J-{IEBICZ FABIAN 

POHS STANISLA W 

l\lAH ZBIGNIEW 

HALSHI STANISLAW 

* * * 

SA WICKI FRANCISZEK 

* * * 

Sceno w Wa rszawie, w dom~ Pan a G eld haba 

Reżyseria: 
§f;enosręna: 

Tadeusz Kozłowski Wanda Kuczyńska 

Hiemwnik literacki: Zdzisław Janiak 

Inspicjent: W. Rogucki Brygadier : I. Koś c iu czyk Oś1ric tlenie: W. Cyrulik 

Modelator: M. G ą so wski 

ADMINISTRATO R : W ITOLD RÓŻYCKI 

Początek przedstawienia punktualnie o godz. 18.30 

Renesans Fredry 
W Surochowie pod Jarosławiem w dawnej Galicji, urodził 

się 20 czerwca 1 793 roku największy komediopisarz polski -
Aleksander Fredro. 

Galicja, wchodząca od 1 772 r. w skład zaboru austriackie
go, dzięki polityce mon;Jrchii habsburskiej. znajdowała się za 
życia pisarza poza zasięgiem głównym prądów politycznych, u
mysłowych i kulturalnych epoki, które nn naszym k rajowym od
cinku ogniskowały się głównie w Wilnie, Warszawie i nieco póź
niej w Hrakowie. Z racji swego szlacheckiego pochodzenia i ma
jf!lku hrabL1 Fredro przynależał do klasy społecznej, która na 
tych ziemiach najdłużej przetrwała w feuda lnym niedowładzie 
i zacofaniu gospodarczym _ W tej najmniej sprzyja,iącej rozwoj o
wi wielkiego talentu atmosferze politycznej i społeczne.i, gospo
dHrując we \vłasnym majątku zicJll'skim, spędza Fredro całe swoje 
długie życie. Wyjątek st2no>1ią Jedyn:e lata 1809 - 1814, w 
których młody szlachcic przemierza szlaki zwycięstw i ostatecz
nej klęski Napoleona. 

Zdumiewający w twórczości Aleksandra Fred ry jest fakt, że 
dosłownie od p:erwszej swojej komedii tworzy dzieła odznacza
jące się pciną doskonałością artystyczną. Do tych pierwszych 
utworów należą: „Pan Geldhnb" (1818), „Mąż i żona" (1820), 
„Cudzozicmczyzna" (1822), „Odludki i poeta" (1825) oraz „Da
my i huzary" (1825). Z p6źniejs2J•ch wymienić jeszcze należy 
szczytowe os:qgnięciu komediopisarstwa polskieg'<J. jak „Sluby 
panieńsk:ie". „ZemstR" , .,Dożywocie" i „Pan Jowialski". 

· Wi9kszość kom cd i i Fredry ukazała się na scenie teatru je
szcze za życia 1:oety. wzbudzając sympat:ę u jednych, lub ostrą 
krytykę u cl1·ugich. W miarę oddalania :.ię ocl epoki bohaterów 
fredrowskich, i:owodzenic Fredry r:rzcchodzi różne koleje . Naj
pierw więc obserwujemy stały wzrost tego powodzenia, a od ko15. 
ca ub'.cglego wieku coraz większy spadek, aż do zupełnego nie
mal zapomn:enia w nastQpnych dziesięcioleciach Pół wieku temu 
krytyk krakowski i tc·11rolog, Teofil Trzcinski, tak pisał na ten 
1 emat z okazji sicclemclzicsięciopiQciolec:a „ślubów panieńskich": 
Z;i.pornnienie w teotrze, zapomnienie w literaturze a potem sam 
l zas oddalający nas coraz bardz'.ej oj ei:;oki malowanej przez Fre
drę od jej kultury - dokonały d7.ieła zniszczenia. Na razie teatr 
fredrowski tak jakby już nic istniał.„." 

W kilkanaśc ie lal później usłyszymy jeszcze smutniejszy 
gfos krytyka warszawskiego Jana lor ·n1owicza: „Tradycj::i ko
medii fredrowskiej zagasła na scenach polskich ju~ od dłuższego 
szeregu lat Tu i ówdzie czyniono sporadyczne próby „wznowień". 
<>le wynik kasowy. tył tak k2!<1strofalny, że komedie fredrowskie 
poczQto traktować jako pcwn;-i konie zno"ć kulluralną. jako wido
wisko z góry skazane na żywot krótki i grywane _jedynie dla ho-
noru domu„." · 

Taka sy tuacja przetrwała do wybuchu ostatniej wojny. Jedy
nie poszczególne choć wspani8lc krcoc_ie Solskiego. Jaracza, Je
rzego 1 e<:zczyńskiego i Frenkla i:rzyr:;ominaly społeczeństwu pol-
skiemu imiQ genialnego pisarza. · 

SpóJr7111y teraz jak i na 1\'tn o:lcinku zmieniła siQ sytuacja po 
wojnie w F.Jc! s~e Ludowej. W jednym zaledw~e półroczu 1951 r. 
mogliśmy oglądać na scenach w Warszawie ,.P:-i na Gcldhaba", 



,.Męża i żonę", „Damy i huzary", w Łodzi „Pana Geldhaba", 
we Wrocławiu - „Sluby panie11skie", w Poznaniu - „Zemstę", 
w Hrakowie - „Ciotunię", w Bia·łymstoku -, ,Zemstę", „Do-
7ywocie", „Sluby panie11skic". Wprawdzie wykaz ten nie jest je
szcze kompletny a jednak już na tym przykładzle Jatwo się prze
konać, że dzieło poety odradza się, że już to prawdziwy renesans 
Fredry w Polsce Ludowej. 

Na pytanie dlaczego tak się dzieje daję słuszną odpowiedź 

współczesny krytyk Jerzy Pomianowski: „ Fredro wystawiany 
jest tak t:hętnie właśnie wtedy. kiedy ludzie pracy , wypełniający 
dziś nasze widownie. postanowili dać w swoim nowym życiu nowy 
kształt najlepszym tradycjom narodowej kultury. Ten pisarz -
to real ista czystej krwi, majster wiersza, mistrz zwięzłego i boga-
1 ego zarazem języka. mawca obyczajów, wyborny malarz chara
,kterów, dramaturg dowc:pny i optymistyczny" . 

Z. Janiak 

„Był niczem, ie st bogatym, będzie znaczył w świecie" . .. 
(Hilka słów o próbach znalezienia wlaściwej interpretacji postaci 
Geldhaba .) 

Al,eksander Fredro, tv. orząc genialną charakterystykę postaci 
Geldhaba niewątpliwie nie był do swego bohater:t przychylnie 
usposobiony. Przeciwnie, obdarował go już na amym początku 
tj. motto szLukl mianem „nądzki spanoszonego". W odczytywani u 
więc myśli fredrowskiej, zawartej w utworze, bardzo często szuka· 
l!śmy odbicia Jej w rzeczywistości .. Jako zadanie 11aczelne w in
tepretacji sztuki posla. wili~my sobie wlaściwe. klasowe i dialekty
czne odczytanie tekslu. W ov.ym ciążeniu znalazły się naturalnie 
wyraźne rozb'.cżności miQdzy sposobem patrzenia l1rabiego Fre
dry, a spo,irzeniem naszych oczu uzbrojonych w dodatku w ogrom· 
ną perspektywę lal i. za~ób elementarnych choćby wi;1clomości eko
nomii politycznej. Dla Freclrv Gcldhab to tylho „sp2noszony nądz
ka", dla nas to przyszły kapitalista, okaz znancg<~ nam jeszcze 
dzisiaj wyzyskiwacza. To. że Geldhah daży do 1.dobycia t~·luiu 

książęcego, w nasrym rozumieniu. nic było iyr,owym dla klasy 
„Geldhabów" j możemy przypuszczać, a nawet jPsteśmy pewni, 
7.e nasz „nądzka" da sobie w przyszłości radę i bez mitry książę
cej, wyzyskując pracę innych i gromadząc coraz większe kapita
ły. A książę? Czy jego duma i pewnoć(: c:;ich;c m'1 ja realnP podło
że? Spadek po c'.otce wkrótce siQ skońC1y i rozejdzie na hulanki, 
a co będzie potem? Wicia<~ w nim odrnzu <"!;7"mplm z ginacego już 
reodala, sieclzc:1cego razem ze swym her! cm !JO u::,zy w długach u 
ludzi. podol.mych panu Geldhabowi. 

Zobaczycie jeszcze w sztuce dwie posl"cic polskich winrusów. 
uosob'enie sarmnckiego patriotyzmu. sz:ilr~11t:zcgo bohaterstwa i 
:i.ołnicrskicj dumy. Czy jednak owe liczrie> razesy o zasługach wo
bec Ojczyzny , o pośw1Qceniu i oddaniu dla Niei. nie nabiera,ią 

innego sen"u w zeslaw'.cniu z faktem. że oba.i bohaterowie. rot
mistrz Lubomir i maior są podkomendnymi car kjego satrapy 
W. H. H.onstantego. Był to rok 1818. 

Te kilka myśli przekazujemy widzowi dla szy\Js:>:ego odczyta
nia naszych intencji, jak również wyciągnięcia właściwych wnln
sków z wystawionej przez nasz teatr komedii „ Pan Geldhah". 

T. Hozłowski 


