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.,PAN GELDHAB" FREDRY 
W OPINII KRYTYKÓW 

STANISŁAW DĄBROWSKI, RYSZARD GORSKI: 

Pan Geldhab jest drugą z kolei komedią Fredry. Autor, 
b<;dąc w Warszawie złożył ją na ręc2 Ludwika Osińskiego, 
dyrektora Teatru Narodowego, w nadziei, że doczeka się 

rychło wystawienia w stolicy. Tak się jednak nie stało. 

Na premierę czekać musiał aż dwa lata, gdyż komedia nie 
przypadła zbytnio do gustu Osińskiemu i Morawskiemu. 
Toteż prapremiera, przede wszystkim na skutek opieszałości 
i przeszkód ze strony Osińskiego, odwlekała się, o czym 
dokładnie informował Fredrę przyjaciel z czasów wojaczki 
napoleońskiej, Kisieliński. Os ta tecznic, głównie dzięki usil
nym zabiegom tego ostatniego, doszła ona do skutku, ale 
dopiero 7 października 1821 roku. Obsadę miała dobrą: Bo
nawentura Kudlicz (Geldhab), Julia Mierzyńska (Flora), 
Ludwik Adam Dmuszewski (Książę), Wojciech Aszperger 
(Lubomir), Marcin Szymanowski (Major) i Alojzy Fortunat 
Zółkowski (Lisiewicz). Na ocenę wypadło czekać do 22 stycz
nia 1822 roku, wcześniej jednak informował autora Kisie
liński w liście z 9 października o tym, jakiego Pan Geldhab 
doznał przyjęcia: „Zdania są o nim rozmaite. Ciekawy 
jestem, czyli kto odezwie się z rozbiorem - lecz publiczność 
jest sędzią najlepszym, a ta była zupełnie zadowolnioną" . 

Jak okazało się niebawem, komedia ściągnęła do teatru 
liczną publiczność, która żywo reagowała na poszczególne 
jej sceny i kwestie: „Osobliwie w aktach drugim i trzecim 
często słyszeć się dawały oklaski. Po ukończeniu sztuki żą
dano wiedzieć o imieniu Autora i żałowano, że oświadczono 
ze sceny, iż ta komedia daną została teatrowi bezimiennie". 
Krytyk Gazety Warszawskiej również nie szczędził pochwał 
grze całego zespołu, z którego wyróżniał Kudlicza, gdyż 

w jego ujęciu „Geldhab dumny z liberią, uniżony z Księ-
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ciem, tchórz w sprawach honoru, w każdej scenie jest na
turalnym obrazem owych drobnowzrostków, których spra
wiedliwość postawiła na dole, a los ślepy wzniósł w górę". 

FREDRO NA SCENIE, 1963 

PIOTR CHMIELOWSKI: 

„Pan Geldhab" ma rysy raczej ogólno-lu::lzkie, niż naro
dowe. Na tej komedyi można najlepiej chyba w3kazać po
dobieństwo i różnice, zachodzące między Fredrą a Molie
rem. „Le bourgeois gentilhomme" i „Pan Geldhab" wysta
wiają też samą śmieszność ludzi raptem zbogaconych , 
którzy się chcą koniecznie wedrzeć do towarzystwa arysto
kratycznego. W ogólnikowości typowej są oni do siebie 
po::lobni, ale w szczegółach wykonania znacznie o:l siebie 
o::lbiegają. Gdyby się chciało bą'.lź co bą::lź upatrzyć w tych 
szczegółach podobieństwo, to możnaby tylko owe przesadne 
i z rozkoszą wykonywane ukłony, w jakich Geldhab wobec 
listu Księcia się wygina, w połączeniu z ukłonami Zofii, 
z innego nieco wypływającemi żródła, zestawić z lekcyami 
śpiewu i tańca u Moliera. Zresztą wszystkie inne właści

wości Geldhaba są wynikiem obserwacji naszego komedyo
pisarza. Geldhab to dorobkiewicz zbogacony na liwerunkach 
za czasów Napoleona. Zbyt on był zajęty korzystnemi spe
kulacyami i zbyt mało miał swobodnego czasu, by nabra .'.: 
wykształcenia, a choćby tylko ogłady towarzyskiej. Córce 
stara się dać najwykwintniejsze, to znaczy, najmodniejsze 
i najkosztowniejsze wychowanie i czyni z niej gadającą 

lalk ę salonową, ale sam pozostał zupełnym ignorantem 
w rzeczach historyi i literatury, tak że najdziwniejsze bred
nie może wygłaszać z całkowitym spokojem sumienia. Wy
dając ogromne sumy na pokaz, zo3taje w gruncie rzeczy 
skąpcem, oszczędzającym na drobiazgach, bo to jest nałóg, 
który wyrobił sobie w samych po<.„ąt:.-ct1..h swojej karyery, 
bo tylko oszczędzając, mógł uciułać pierwszy kapitalik, ma
jący mu do jego operacyj finansowych p03łużyć. Na przy
jęcie paru osób każe rozłożyć na stole wszystkie srebra, 
ażeby znano jego bogactwo, lecz lokajowi nakazuje surowo, 
by resztki wina zlał do jednej butelki a niedopałki świec 
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oddał mu poj rachunkiem. Na spalone Bamberga przed
mieście daje kwotę pokaźną i sam dyktuje zawiadomienie 
o tern mające być zamieszczone w gazetach, lecz, gdy siostra 
prosi go o przyśpieszenie wypłaty procentu, odmawia sucho 
i twardo, bo mu żal tej szczypty dochoju, jaki przez parę 
miesięcy ciągnąć jeszcze może z kapitału. Jest zuchwalcem 
i tchórzem, samochwałem i pokornym s toso wnie do tego 
z kim rozmawia: z wyższym czy ni ższym, odważnym czy 
bojaźliwym. Wszystko w nim jest sz tuczne i na chwilowy 
interes obrachowane. 

WSTĘP DO „KOMEDY J" FREDRY, 1898 

BOY-ŻELENSKI: 

Byłem raz na odczycie Grzymały-Siedleckiego o Fredrze , 
na którym prelegent wymownie dowodził, że spoj ostrego 
pióra Fredry, które nikomu nie przepuściło przywary lub 
śmieszności, jeden tylko typ, jeden stan wyszedł niepoka
lanie czysty i jasny jak kryształ: oficer polski. Jego 
Fredro darzy bezwzględną sympatią; on zawsze ma w sztu
ce piękną rolę; jeżeli n awet ma jakie słabostki, to zawsze 
są one sympatyczne i okupione wielkimi cnotami. Tak to 
było przekonywająco mówione, że - uwierzyłem. Ale mam 
ten nałóg, że kiedy jestem w teatrze, słucham każdego 

słowa z całą naiwnością, tak jakbym pierwszy raz je sły

szał. Toteż zdziwił mnie wczoraj na Geldhabie jeden passus. 
Pamiętają wszyscy owego Majora, który rzą-Jzi się w domu 
Geldhaba, grozi, klnie, straszy pojedynkami, ściska ręce, że 
aż palce wykręca. Honor dźwięczy w każdym jego słowie ; 

to rycerz honoru, rzetelności i przyjaźni. I nagle, w roz
mowie z Geldhabem, kiedy Major walcząc w obronie mi
łości swego przyjaciela, Lubomira, s tara się odwieść Geld
haba od małżeńskich konszachtów z Księciem, pada takie 
słówko: 
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Myślisz, że po tym kroku zapomną w Warszawie 
Tę mqkę ... hm? ... T en owies w ostatniej przystawie, 
Co to zgnily ... rozumiesz? Każdy go pamięta! 
Jakże w świecie ty będziesz, jak córka przyjęta! 

To wszystko jest dość jasne: pan Geldhab robi majątek 
na dostawach wojskowych, przy czym dostawił armii -
i to nie w zamierzchłych czasach, ale teraz, świeżo -
wątpliwą mąkę i zgniły owies. Jeżeli uprze się zerwać 

z Lubomirem i oddać córkę Księciu, w takim razie ta mąka 
i ten owies - nie będące pono dla Warszawy tajemnicą -
mogą łatwo zyskać nowy rozgłos (mamy prawo przypusz
czać, że Major do tego dopomoże); jeśli natomiast Geldhab 
zgodzi się utrzymać dawne układy, zo3tanie nadal owym 
człowiekiem, którego Major „znał o:l dawna", człowiekiem 
„z rozsądkiem, sercem, głową", a posag panny Flory, uciu
łany z tej właśnie mąki i owsa, nada się doskonale Rot
mistrzowi Lubomirowi, przyjacielowi Majora... W nadziei 
tego pomyślnego zwrotu Major „silnie wstrząsa ręką Geld
haba", który jeszcze przed chwilą był dlań „w uczciwości 
różny", i powiada: „Nie bój się, Geldhabie! Nie bój się, 

dobrze będzie ... " 

Dobrze będzie? Więc co? Kiedy panna Flora wyjdzie za 
Lubomira, wówczas ludzie nie będą pamiętali mąki i owsa? 
Wówczas będzie w świecie lepiej przyjęta? Hm, jeżeli 

Geldhab jest drabem, ten pan Major, w swoich przyjaciel
skich usługach, diablo trąci szantażystą i odgrywa nie 
o wiele lepszą rolę od Lisiewicza, którego krętactwu prze
ciwstawia swoją prawość. Czy ma,my widzieć w tym rys 
świadomej satyry autora? Obraz deprawacji, którą pieniądz 
niesie z sobą, i zgnilizny, której udziela? Nie przypuszczam. 
Sądzę, że Fredro brał to zupełnie szczerze, po prostu, po 
szlachecku, to znaczy nie wglądając zbyt ściśle. Major jest 
dla niego po prostu dzielnym wiarusem. Jego Lubomir „pół 
majątku dał dla ojczyzny, sam poszedł służyć"; że potem 
załatałby szczerby majątku posagiem uciułanym ze zgniłe
go owsa dostarczonego tej samej armii, której był bohate
rem, to jest właśnie czysta szlachetczyzna, zarówno jak 
owe honorowe swaty Majora. Bardzo pouczające jest śle

dzić w naszej dawności przykłady tego daltonizmu moral
nego: to nam tłumaczy wiele zabawnych nieporozumień 

etycznych, jakie spotykamy do dziś u naszych moralistów 
pewnego typu. Czasem aż pachnie zgniłym owsem! 

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, 1930 
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