
Dyrektor 
1 Kierownik artystyczny 

JULIUSZ LUBICZ LISOWSKI 

ALEKSANDER FREDRO 

PAN 
GELDHAB 

Komecha w 3 aktach 

Se z o n 1955156 
Program Nr 6115 

• 



• 
, 

ALEKSA N DER FREDRO 
ł • 

R o k 1 7 9 3 1 8 7 6 

ALEKSANDpR FREDRO 

PRO MEMORIA 
(fragment) 

Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 
Oczywiście komedią, której bez nauki' 
A na najpierwszych scenach pojąlem treść sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgnąć rady.„ ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijqc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 
U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłasza/ zapałem, 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Ze podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 
Drugi zaś nieruchomy klasyk osttokuty, 
Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 
Dał wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady.'! 

PO PREMIERZE 
Doczekaliśmy się przecież wystawienia twego „Geldlwba". 

Posyłam ci, kochany przyjacielu, afisz, żebyś wiedział jak by
ły rozdane role i „Kuriera", który donosi o przyjęciu tej ko
medii. Osiński (dyr. teatru, ów „klasyk ostrokuty" - przyp. 
red.) wśród sztuki przysłała do mnie z zapytaniem, jak sobie 
ma postąpić w przypadku, gdyby autor był wywołany. Zda
wało mi się odpowiedzieć, na co i jenerał (brat Fredry, Maksy
milian, tragediopisarz - przyp. red.) się zgodził, aby autora 
nie wymienia~. I tak się też stało, bo mimo zamilczenia ·połowa 
parteru i krzeseł wiedziała o nazwisku autora. Za/owałem moc
no, że przy odegraniu tej sztuki nie byłeś przytomny, bo by ci 
może wpadły na myśl niektóre rzeczy do odmienienia lub po
prawy - zdania o niej są rozmaite. Ciekawy jestem, czy kto 
odezwie się z rozbiorem, lecz publiczność jest sędzią najlep
szym, a ta była zupełnie zadowolona. Pisz, kochany Aleksand
rze, jak najwięcej i zasilj swymi płodami bardzo ubogą scenę 
naszą„. 

Z listu Fr. Kisielińskiego do Fredry 
z Warszawy, dnia 9. 10. 1821 roku 



DWA GŁOSY 
O FREDRZE 

KAZIMIERZ BRODZINSKT , 

Nowym zjawieniem i jedynym dziś bogactwem sceny pol
skiej są komedie Aleksandra Fredry, którego kilka sztuk pu
bliczność sprawiedliwymi oklaskami uwieńcza. Umie on wła
dać językiem i pojmuje budowę wiersza, jaka niezbędną jest 
do na.turalnej deklamacji, ma wiele siły komicznej, a szczegól
nej trafności w zapatrywaniu się na wady, naszym czasom 
\ narodowi właiciwe„. 

Z wykładów literatury polskiej 
na l 'niwL•rsykcie \Var~zawo;kim 

w 1822 r. 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI 

Komedie Fredry, jakkolwiek nieskończoną ilość błędów, 
przesadę, wpadanie w gminność, zbytek poetyczności itd., doj
rzeć w nich latwo, sq dziełem wielkiego talentu zostaną 

w naszej literatur-ze. \:V nich tyle je5t postaci naszych włas
nych, tyle prawdy, tyle prawdziwej komiczności, tak silnie one 
każdego widm poruszajq przvpotnnieniem żywego, własnego 
świata, że pomimo licznych wad, jakie w nich ':"szyscy wid_lq, 
i sam autor zapewne, nikt im nie odmówi pier't'szego młej:?ca 
w naszej literaturze dramatycznej, zresztą bardzo ubogiej. 
Niech mi wybaczą cwtorowie „Rorbary ·(Feliński), „~_uagardy" 
(Kropi11ski), „Mnicha" (Korzeniowski - przyp. red:) nc~\\. et, 
ale Fredro jeden ich \.vszystkich przeżyje, choć oni sq prawid
łowi, niepokalani, arcymistrze w swojej sztuce - szkoda tyl
ko, iż nie mają prawdy i życia, które ma Fredro. Za mało dziś 
w miarę swej wartości znany, za mało ceniony, albo powiedz
my lepiej, nieoceniony zupełnie, później zapewne odbierze 

sprawiedliwość od wnuków. 
Studia lill'rackie, 18-12 r. 

• 

Fredro i jego twórczość komediowa 
życic twórcy polskiego rL·pt·rtuaru ko111edit1w,·go pr7.} paci.i na czas wiel

kich przemian spolecznych i politycznych l\ieJy \\' Surochowie pod J aro 
slawiem, w· zicmiańskkj rodzinie, która w 1822 r. od cesarza au:;triackiego 
otrzyma tytuł hrabiow~ki, rodził się 20 czerwca 179~ r. przyszły autor 
. .!'ana G~ldha.ba'' - Sl'jlll grodzieilski zatwtl•rdzał drugi rozbiór Polski. 
Kiedy Fredro przl'<l 80 laty umierał we Lwowie. ł5 lipca 1876 r. - w War
szawie, w fabryce Lilpopa pojawił ~i~· ślusarz, plo111irnny agitator, Ludwik 
\\' ary11ski. ~ 

Za życia l'rt'dry kla~a. z którl•j pochodził, traci -woje znaczeni<' społl'czne. 
P11triarchalny ,zlachrn:-<lzicdzic -taje się 1icmianinc111-kapitalbtą. któremu 
nit· obce :;ą ju,: kredyt 1 gw da. transak1:ja handlowa i fotel prezl'sa czy 
dyrektora. \\'obrc no\\)Ch sil spoltc.rnych burżuazji przemysłowej. 

MARIAN KOLODZIEJ 
projekt kostiumu 



, 
uwłaszczonego chłopstwa i rodzącego się proletariatu - galicy.j$ka nlachts 

·stacza się coraz bardziej na stanowiska zdecydowanie wsteczne. 
Przemiany te - to z okien dworku w Bieńkowej Wiszni, to z lwowskich 

apartamentów - obserwują bystre oczy byłego kapitana pułku strzelców 
konnych Księstwa Warszawskiego, rubasznego poety żołnierskich biwaków, 
samouka, którego więcej nauczyło życie, podróże, lektura gdzieś u ulicz
m·go bukinisty kupionych tomów Moliera i widziane we Włoszech sztuki 
Goldoniego, niż domowi preceptorzy. Ci nie nauczyli go nawet ortografii. 

Pierwszą swą komedię „Strach nastraszony" - napisał Fredro mając 
111t dwanaście. 

Po napoleońskiej zawierusze. "" której brat udział, osiadł we Lwowie, 
wszedł w towarzystwo „wielkiego świata", podpatrywał jego wady 
i śmiesznostki, zbierał obserwacje do przyszłych swych komedii. „Pan 
Geldhab", „Zrzędność i przekora", ""ystawione anonimowo w wfrszawil.', 
zdobyły mu taki rozgłos, że po premierze „Męża i żony" w 1823 r. na 
ż=-t<lanie publiczności wyjawiono jego nazwisko. 

Bogata twórczość komediopisarska rredry zamyka się w dwu okresach. 
Najwybitniejsze z 19 komedii pierwszego okrc·su „Sfuby panieńskie", 
,Pan Jowialski'', „Zemsta". „Dożywocie" - wyszły spod pióra Fredry 
w latoch 1826-1835. Ataki Goszczyńskiego i Pola. a najbardziej anonimowy 
pe.szkwil „Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji". drukowany w poznańskim 
„Tygodniku literackim" w 1842 r. tak zniechęciły Fredrę, że rzucił twór
czość li ter ac ką na I at 15. 

Wycofawszy się z życia likrackiq:o Fredro zwrócił sii; do spraw spo
łf-cznych i politycznych; zabiegał u wla<lz i finansistów wiedeńskich o bu
dowę kolei żelaznej do Brzeżan, wspólpracowal w zalożeniu Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, 6alicyjskiej Kasy Oslczędności, Towarzystwa 
t:bezpieczeń od Ognia, opracowywał plan uwłaszczrnia chlopów. W prze
konaniach politycznych zbliża si'< Fredro do partii konserwatywnej, jest 
przeciwnikiem spisków politycznych. 

Nie oparł się jednak powiewow· Wiosny Ludów. Widzimy Fredrę w Radzie 
Narodowej; na czele 3 kompani I batalionu Gwardii Narodowej; widzimy 
go jak protestuje przeciwko austriackiemu centralizmowi, jak żegna syna 
Aleksandra, spieszącego w szeregi węgierskich powstańców. 
Około r. 1855 powraca Fredro do pióra i tworzy jeszcze 16 - artystycznie 

już słabszych - komedii. Ale czasy zmieniały się tak szybko, ie pióro 
w starczej dłoni nie nadą~lo już za zmiennością ich problematyki. 'Ze swej 
ogłuchłej i oślepłej starości żalił się Fredro na świat w jednym ze swych 

wierszy: Nie słyszymy się wzajemnie, 
Rozumiemy coraz mniej. 

Jeszcze tylko zapamiętale dyskutował z zięciem o polityce, rysował plany 
budynków, maszyn, przemyśliwał nad wykryciem perpetuum mobile. 
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Scenografia: 

ALEKSANDER FREDRO 

„P AN G ELDHAB" 
Komedia w 3 aktach 

Pan Geldhab 
Flora. jego córka 
Ksiqże Rodosław 

Lubomir. rotmistrz 

Major. p rzyjaciel Lubomira 

Lisiewicz. przyjaciel Księcia 

Konto. intendent Księcia 
Piórko 
Komisant . 
Kamerdyner 
Służba 

OS OBY 

STANISŁAW WOLICKI 
ZOFIA BAJUK 
STEF AN KOSMOWSKI 
JÓZEF KORZENIOWSKI 
ZBIGNIEW PIECZUL 
ZYGMUNT WACŁAWEK 
HENRYK KLEPS 

{ 
ANDRZEJ KURYŁŁO 
JÓZEF KORZENIOWSKI 
JÓZEF SAJDAK 
HENRYK KLEPS 
HENRYK KLEPS 
JÓZEF ZAJĄC 

Reżyseria: 

MARIAN KOŁODZIEJ JULIUSZ LUBICZ LISOWSKI 
Kierownik literacki: 

WALERIAN LACHNITT 

Kostiumy wykonali: MARIA PIELECHM-A i JÓZEF KRÓL 



Li schylku życia powil' Fn·dro o ~wcj twórczości: „Pisałem jak czułem 
i jak mi natchnienie kazało biorąc wzory z otaczającej mnie rzerzywistośct, 
wzedstawia/em je u:.• komt!dtach' . Poza swą klasę spolec:tną Fredro nie wy
sn·dl, si',.'gal co najwyżej do warsl\\, żyjących ,,. polu widzenia ziemiań

slwa. Mimo to nit' można b) go nazwać \\'sll'cznikil'm. Nic był też Fredro 
rdormatorem. Był nato111iast świdnj 111 n·albtą Obserwacji i języka arty
;;tycznego. a jl'go r('a!iz111 przt·kazujL' 11a111 dziś zachodzące za jego czasów 
\\ kraju, a nieznani? na:-zy111 wit·lki111 twórcom. którzy znalt>żli się na emi· 
gracji, zjawiska przenikania kapitalizmu w feudalne jeszcze stosunki spo· 
hnne Zupelną kż słu~zność miał historyk literatury. Piotr Chmielowski 
v:idząc w Fredrze „jedyną 1 zeczywi.,fą potrgi' poerycką" w literatmze kra
jowej XIX w„ „połączenie dwóclt przedmiotó~: dowcipu słowa i dowcipu 
sywacii z niepospołily111 darem spo.-;trztga~•cz11m. z mis/rzo~skim włada-

1i;em nad j1•zykiem". 

Znamirnne byly dzkjt:' slawy Fredry. Romantycy atakowali go za brak 
polskości, ducha narodowego. nazywali go ..reprezentantem francuszczyzny. 

malownikiem salonuw" Ofiarowana pr7.l'Z Ludwika Dmuszewskiego nagroda 
za najlep:-z;i komedię nikomu do r. !830 nie zostala przyznana przez War
s;:awskie Towarzystwo Przy jaciól ;\ auk. chociaż warszawska publiczność 

oklaskiwala już . .Pana Geldhaba'', „Męża i żonę" i „Cudzoziemczyznę". 

a bracia Aleksander i Maks~ mili an Fredrowie zostali zaliczeni w poczet 
członków Towarzystwa. Na wartościach komedii Fredry poznali się tylko 
n~cliczni, Brodziński. Kraszcw::.ki, .\\ickiewicz. 

Był czas. Żl' czcigodne imię Fn·dry ,,. pacht wzięli reakcyjni gloryfika
torzy sar111ackiej krzf'py. cbzy mourzŁ•wiowcgo dworku ziemiańskiego, szla 
chc:ckiej przeszlości Polski, ugodowcy polityczni, stańczycy - po nich ich 
spadkobiercy. polscy nacjonaliści. l'ndecy. Z artyzm Fredry uslowali uczy 
nić hamulec postępu 

Dopiero rewizjonizm literacki Boy·a-Zdl't\skiego teatralny Jaracza 
\I niosły świeży wiew w zatęchlą atmosfer\' opinii o dziele Fredry. 

Dopil'ro dziś olrzymujrmy pełne wydanie jego dzieł. Dziś dopiero mo
z< my w pełni ocenie znaczŁ·nic i wartość jego twórczości, wyznaczyć je1 
miejsce w ludowym teatrze polskim Frl·dro. „ojciec komedii polskiej", jest 
l\':Órcą artystycznej. realistyczm·j koml'dii. Każde prawdziwie realistyczne 
dzieło !>Ztul..i jŁ•st zarazem dokumenlL·ni° ~wi:g•J czasu. Takie są i jego ko-
111cdie. Dziś dopiero w pełni korzystac możemy z niewyczerpanego żródla 
zclrowrgo smiechu, bijąCŁ·go Z" sztuk frl'drowskich, śmiechu oczyszczonego 
z goryc~y prz1·z czas. 

Fredro żyje na :,cenie pl·lni1) życia i ż.y.' b.,.dzic, potwicrdi.ając prorocze 
slowa Józefa Korzeniowskiego. włożone w usta karczmarza z „Karpackich 
górali": .Za sto lat wszyscy bedą znali pana 11/eksandra Fredrat' 

w. L. 

• 

KAZIMIERZ WYKA 

O „Panu Geldhabie" 
Zagadnienie glównc „Pana Geldhaba" daje się określić w sposób całkiem 

prosty. Jest nim próba wdarcia się w szeregi szlachty, przedsięwzięta przez 
osobnika, który zdołał dla siebie stworzyć na tyle szeroką podstawę mająt 
kową, że stać go już na to, ażeby na jej gruncie zaszczepić odpowiednio 
ro1lożyste drzewo genealogiczne swego rodu ... 

Lecz nie dajmy się temu zwieść, jakoby rozwiązanie komedii, zwróconL' 
przeciwko Geldhabowi, przekreślało raz na zawsze jego szanse wejścia 
w klasę i obyczaj szlachecki. Cała historia Flory z Lubomirem i księciem 
stanowi jedynie„. nieszczęśliwy przypadek po drodze. I dopóki Geldhab me 
straci! swojego majątku (a widzimy w komedii, że umie się z nim liczyć, 
o ile tylko konwenans nie zmusza go do hojności), nie osiadl on naprawdę 
na lodzie. I wśród innych zbankrutowanych książąt oraz hrabiów na pewno 
nie zabraknie konkurenta do wdzięków i majątku emancypowanej i oczy· 
te.n ej panny Flory. 

Próbę przedostania się Geldhaba w obręb pociągającej go klasy społecznei 
komedia Fredry osłabia więc tylko i ośmiesza, ale nie rozwiązuje w sposób, 
który by wśród przedstawionych w utworze warunków spolecznych na
prawdę przekreśla! wszelkie rachuby nowobogackiego. Stąd nie może tej 
próby tak rozwiązać, ponieważ na jaskrawym przykładzie człowieka cu
dzoziemskiego pochodzenia zobrazował Fredro proces, który w pierwszych 
clziesiątkach lat XIX wieku, w dzielnicach będących pod panowaniem 
autriackim i pruskim, nie był zjawiskem wyjątkowym. , . 

„Pan Geldhab" został napisany w roku 1818. Data jest przez to ważna, 
fr odsuwa ona Królestwo Kongresowe, ledwo konstytuujące się w swoich 
formach gospodarczych i politycznych, jako możliwy teren pobierania przel 
T'redrę obserwacji' dla lej komedii. Bo chociaż tekst utworu zdaje się wskazy
wać, że jego akcja rozgrywa sifl po Kongresie Wit>dcńskim, majątek Geldhaba 
nie mógł przecież uróść w przeciągu dwóch. trzech lat. Ten oszukańczy 
dostawca pułków Królestwa Kongresowego nie został nim prawdopodobnie 
dopiero po roku 1815. ale aprowidował już i zarabiał przy pułkach Księstwa 
Warszawskiego. Napoleończyk od strony intendentury ... 
Także i uzbrojenie literacko-erudycyjne P.,anny Flory jest typowe dla 

preromantyzmu i sentymentalizmu Księstwa "Warszawskiego i lat najbliż
szych ... 

Od razu stwierdzić wyparła. że strzelając do nowobogackiego, Fredro 
jE dnocześnie rykoszelt·rn trafia - nie z przypadku, lecz z zamiaru -
w. a~ystokratę. W konstrukcji komedii Geldhab i resztkami majątku ciągnący 
ks1ązę Radosław, to partnerzy w dużej micrze godni siebie. Fredro obydwu 
kompromituje, chociaż nie każdego z nich w sposób identyczny i nie każ 
dego z równą zacięto~cią. Glównym celem jest Geldhab, ale księciu dostaje 
się w plecy niezgorsza porcja ~rutu. 
G~ldhab zos.taj~ potępiony i skompromitowany za to. że gwaltem przy

wdziewa na s1eb1e calą powlokę obyczajowo-towarzysk;i stanu, do którego 
dąży nie umiejąc się w tej powłoce zmieści~ ani też obejść się z nią w spa 
sób należyty. , , 
, O postaci zbankrutowanego arystokraty. który przez bogate, lecz meza

hc:nsowe małżeństwo pragnie poprawić swoją sytuację, jeszcze słówko. 
Postać ta dobrze świadczy o stopniu realizmu u Fredry. Bezpośrednich 



MARIAN KOLODZIEJ 
projekt kostiumu 

wzorów literackich pisarz dla nieJ nic posiadał, natomaist wzory .. życi~we 
w Polsce częste. Proces bow1l'm topnienia lortun, proCL'S tleklasaCj1 maj:}l
lwwej i dągnącej za nią groźby deklasacji towarzyskiej jest dla schyłkowej. 
porozbiorowej fazy ~zla~hccko-fcudalnej struktury społecznej w Polsce 
całkiem typowy ... 

Kierunek ataku zatem. chociaż nic dokonywa si\.' on z identycznym wobc•: 
obydwu przl•ciwników nasi leniem, je:-t całkiem j11sno okrrslony. przez. kon: 
slrukcję akcji oraz wypowiedzi wla sne autora. Bo atak takt, z jednej 
strony na hrabiów-utracjuszów, hrabiów nadużywj:icych przywilejów 
swojego stanu, z drugiej strony na finan"owych karierowiczów. na mętn>' 
typy w rodzaju Kon ta czy Li~1ewicza (jakże \\ l~ m drugim jest widoczn) 
protoplasta Papkina!), rozwija ię w twórczości F~l.'dry na .c~łe utwory. 
To przecicź „Mąż t żona" z jednej strony. ,.Dozywoc1t„. z drug1t~j. a clop1eru 
pomiędzy nimi arkadia ludzi prawdziwych i miłych sercu pot'ty 
„~luby panieńskie" 

Lecz /. jakiej to pozycji atak? \V „Panu Gcltlhabic" z pozycji Lubomira 
!\'ie chodzi tu jednak o obronę clobrt-go olicrrn napoleoó„kiego. którą pl)· 
wszechni•• wmawia si~· Fredrze jako przyczyni: j<.:go chętm·go stosunku 
d(I takich postaci jak Lubomir ... Przcdt• wszystkim jl'clnak o to chodzi. 
że Lubomir rrprezentuje okrL·ślony kqg \\ew1iiitrz szlact1ly. jej sfery śrl'
clnie ... Reprezenlujl' on również pojęcia br,rl<1ce wla-.ności;+ l1•go kri;gu 
pojęcia pod wLglęckm spolt'rzny111 najhliż,;zl' Fn·clrze. \V imię tych poh'L 
rozgrywa on swojl} kornedi\· i wielokrotnie' każl' jL· głosić LuLomirowi jako 
uzasadnienie jego p05lępowania .. 

. . . Wszystkie wyst\·pująct• osob:- z os ta ly 7.hudo\\ am: na prawach poetyki 
typu. nie poetyk;l 'indywidualności. \\'obC'c tego nir ulrgaj;i one przemianom 
wewnętrznym w ciągu akcji. Tymcza~em jedna jedyna Flora tym przemia
nom podlega. Wprawdzir przed podniesicnil'rn kurtyny. niemniej ulega . 

. . . Na tej uczonej bialoglowic skupia si\' bowiem kilka równoczesnych 
niechęci pisarza ... Tl' niecht;ci są trzy: Flora prL'Zentuj:ic bogaty wachlarz 
preromantycznego senlymentalnnu znosi na ~wojrj skórze cal<) ironię 
Fredry w stosunku do objawów te1?0 sentynurntalizrnu Flora swoim po 
stępowaniem dowodzi. że nawet córka czlowit·ka takiego jak Geldhab. kiec!) 
daje się uwieść miraforn wielkopańskilll, popełnia czyny zdroi.nl', odrzuc:i 
Lowiem niedawną swoją milośr. flora wreszcit• cierpi za la, Ź(' wcale 
nie reprezentuje ona tego zespolu cnót, rozsądku i wdzięków, iakiego Major, 
wedlug staroszlacheckich przvpisów. każe szukać \\' ko hi ecie Polce. Do za
sobu tych cnót nic nalcżaly hynaj111niej SZt' rok1t• horywnty iikrackie cz:, 
umyslowr. nie nal<'żala sarnoclziclno~c. in!c-IC'ktualna kobiet;. 

... Tradycjonalizm Fredr) zderza ~ię w l\'111 miejscu z objawem. któf\ 
pochodząc z krusn•nia się poj\•ć feudalnyi'.'h o kobi ecil'. kruszt-nia się pod 
wpływem kapitalizmu. musiał mocno c.brażaĆ' j1·go przl'konania flora bowirm 
to karykaturalnie pokazany obraz t'mancypanlki ... 

Obydwa zjawisl.a closlrzl'żone w tej kom•.>dii prZL'Z Fredrę - awans ma
}ątkowy dorobkiC'wicza, zwi<)zany /. gwalto\\ nyrn prZC'jn-owaniem pru~ 
niego ziemiai\cskiej skorupy towarzyskiej. jak ki obrona arvstokraty przt·d 
deklasacją, obrona za posrednictwern odpowkdnie-go •1lokowania swojego 
tytułu na rynku 111alżC'i1skim frnflalno-hapitalio;!ycrnyrn - te obydwa zja 
wiska są w Polsce typowe dla objawów przrnikania kapitalizmu w formacj~· 
f<·udalną. Wczesna do bi lność tego procĘ'su w warunkach zaboru pruskiego 
po trzecim rozbiorze, jak też w Ksi\•<;(wie Warsza\\·skim, ulałwia Fr(•drzr 
jego dosh zeżenie ... 



Na tym jednakowoż realizm Fredry się nie kończy. Bo wszystkie tl! 
Clbjawy Fredro dostrugl, a w dużej mierze skarykaturował, stosując poetyko: 
!Hu. Poetyka taka pozwoliła na dobilną przesadę w konstruowaniu po
staci. Skarykaturował więc w tym celu, ażeby bronić tradycyjnych pozycji 
~1lacheckich. Nawet akcję poprowadzi! - przy wszystkich wątpliwościach. 
jakie ona budzi - w tym kierunku, ażeby Geldhabowi i córce zamknąc 
przed nosem szeroko już uchylone drzwi stanu szlacheckiego ... 

Przy sposobności zalalwil Fredro wewnąlrzklasowy porachunek pomiędzy 
drobnym szlachcicem a magnatem. Załatwił go w formie możliwie oględne] 
wobec arystokraty. Nie dostrzcgl jL'cinakowoż, że pogrążając ostatecznie 
Geldhaba przez Io, iż książę uzyskawszy spadek odmawia ręki jego córce, 
rozwiązaniem tym jednak nicmnil'j silnie uderzył w człowieka swojej klasy 
społecznej. . 

Wartości „Pana Geldhaba" pochodzą więc wyłącznie z typowych proce
sów wdm:rania się kapitalizmu w urządze>nia i pojęcia feudalno-szlacheckie. 
a nic z osobistej ideologii Fredry. Ta ideologia, tradycyjna ideologia 
średniego szlachcica, najbardzit•j komcdi~, rredry ogranicza. 

MARIAN KOLODZIEJ 
projekt kostiumu 

Fragmenty z rozprawy drukowanej 
w „Pamiętniku Literackim" z r. 1951, 
zeszyt 3-4 

• 

W ieairze Fredry 
Czas w starych kopersztychach zżółkły papier marszczy, 
u/a1iskim błyska czakiem. kitką w amarantach, 
zegar-empire złoconą zakrywa się tarczą, 
by f alszywym, za długim zmącić sen kurantem 

Senny park - gdzie w strzyżonych klombach i alejach 
na ławeczce pod klonem amory 11ła1iskie, 
w nocy wiatr wspominkami i liśćmi przewieje, 
aż rozszlocha się panna nad romansem Tariskiej. 

W miastach smukli panowie de Birbant-Birbanccy 
w faraona postawią dożywocia stawkę, 
aby na wsi z posagiem pogrucha{ w altance. 
a przed zmrokiem przejść jeszcze na nudę i kawkf. 

Kontusze drzemią w kufrach, już dawno do szatni 
kuse fraczki w kolorach weszły uśmiechniętych. 
Oniemiał z kordem w ręku rębajło ostatni, 
zwiesił wąs i mieszczańskim ostał się rejentem. 

Pochowano pod korcem dukatowe złoto. 
lak aktor straszy skurczem komediowej maski 
i schyłkiem dni rubaszną ko1iczy anegdotą 
żywy - a już umarły szlachecki Jowialski. 

Patrzcie, mieszczariski Latka, horrendum, mosanie, 
szlagonów i birbantów obrawszy ze skórki, 
chociaż sam innobilis omal nie dostanie 
biednej, lecz wciąż wielmożnej, bo szlacheckiej córki. 

Co za czasy, panowie, pono na Zachodzie 
korabie parą dymów pierza się na f luktach .. 

O tempora/ O mores/ Szlachta na psy schodzi 
Nad Pqlską Wioch w balonie - nieczysta to szt11'1w. 

Oficerom z wo1enki zbyt nudno w traktierniach, 
[11/ki ćmią, baki świecą. zadzit'rają nosa. 
a że w worku grosz goni drugi grosz niewii•rny 
m11nd11rem i szabelką zarobią na posag. 

- Epoko! Hrabia piórem po pa1iskr1 się para, 
hrabia rej wodzi w tłumie iraczków kanarkowych 
Już dawno w empirowych czas staną/ zegarach, 
sypiąc młodym szale1istwem, starym - śnieg na głowy. 

I scena jak kopersztych wszelką ostrość zatrze, 
jak próchno błyska ku nam senną światła smugą ... 
- Sto lat śmiechem ogromnym parskn('ło w teatrze. 
- Sto lat się tak śmiejemy - naprawdę - to długo. 

TADEUSZ HOLLENDER 

• 
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