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KOMIZM FREDRY 

W jakiż sposób uwydatnia F'redro komizm płynący 
z tej lub owej ułomności moralnej? Posługuje się trze
ma głównymi środkami. 

Pierwszym jest bardzo obfite nagromadzenie rysów 
komicznych. Weżmy np. pod uwagę scenę pierwszą »Pa
na Geldhaba <<: jego próżność odsłania się tutaj w całym 
szeregu rysów komicznych: radość na widok sutych 
i bogatych firanek, gniew na widok liberii z jednym 
galonem, popisywanie się dobroczynnością, ujawnioną 

za pieniądze w gazetach, rokaz, żeby wyniesiono na stół 
wszystkie srebra i ozdoby. Albo - scena czwarta »Ślu
bów panieńskich« : w rozmowie Radosta z Gustawem 
uwydatnia się i serdeczność, i wesołość, i żartobliwość 
i żywość i płochość i dobroć serca, i pewność siebie, 
słowem cała młodość Gustawa, a wszystko to - w kon
kretnych rysach komicznych. Albo jeszcze scena pierw
sza ,, Wielkiego człowieka do małych interesów« wszyst
kie sceny »Zemsty«, w których się ukazuje bądź 

Cieśnik, bądź Rejent, bądź Papkin, cała od początku 
do końca komedia »Damy i huzary«: czy to nie praw
dziwe mozaiki rysów komicznych? Ich bogactwo 
u Fredry jaśnieje w całym swoim przepychu wobec ich 
rozpaczliwego ubóstwa w dawniejszej komedii polskiej. 
Mocne skupianie albo potęgowanie, wyolbrzymianie, po
szczególnych rysów komicznych to środek drugi. 
zwłaszcza na polu skupiania jest Fredro niezrównanym 
mistrzem, (. .. ) wszystkie bowiem przytoczone przykła
dy charakteryzowania ludzi za pomocą kilku tylko ich 
własnych krótkich słów mogą służyć jednocześnie za 
przykłady kondensowania rysów komicznych. Oto jesz
cze inne przykłady . Ciotunia Małgorzata mdleje, a ra
czej ma dopiero ochotę zemdleć, żeby ją Edmund po
rwał w objęcia i cucił, więc woła z krzesła: 

Trzyma j mnie! 
Edm-und: Obym dwiema rękami mógl wladać! 
Malgorzata (czule) Choćby jedną poruczniku, jedną! 

Łatka targuje się z Twardoszem: 
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Niech mi w czworo zlami e nogę, 
Niech mi kości powyciąga 
Jeśli szeląg spuścić mogę, 

Jeśli spuszczę pól szeląga -
Z pięćdziesięciu(!) 

Daj czterdzieści (!) 

W »Damach i huzarach« Major wita siostry w swoim 
domu i... przeprasza ich kota za niegościnnoś ć swoich 
psów. Jenialkiewicz zwiedził powierzone sobie majątki 
i, kiedy się naocznie przekonał, że wszędzie zwaliska ... , 
ni ściany ... ni strzechy, zabrał się żwawo do roboty i... 
napisał o strzechach rozprawę. 

Przed Fredrą nadaremnie by szukać w komedii pol 
skiej tej wielkiej sztuki skupiania komizmu; a po Fre
drze czy ją znajdzie, tak wielką przynajmniej? Wy
olbrzymiać komizm o wiele łatwiej, toteż posługiwano 
się u nas -tym środkiem już dawniej: już Bohomolec, 
znał dobrze karykaturę, a Niemcewicz bardzo ją nawet 
lubił; wszystkich nauczył jej Molier. Któż panował po 
królu Batorym? pyta w komedii Niemcewicza pani 
Modnicka starszego synka, na co ten: Le roi Popiel. 
Przypomina się Geldhab, kiedy się przechwala: 
Ze pierwszy Geldhab, slawny dziely wojennemi, 
Wraz z Henrykiem Walezym z szwedzkiej przybyl ziemi, 
Potem, że ... za ... Jagiellów przez czas bardzo długi, 
Wielkie zawsze ojczyźnie czynili u slugi ... 
Lecz gdy ... Krakus świętego zabil Stanisława, 
Wraz z nim Geldhabów r zymskie wypędziły prawa; 
albo kiedy zachowala Księciu swoją córkę: 
A jaka poetyczka, aż ją słuchać mile. 
Czasem powiem, żartując: Florka, powiedz odę, 

Na przykład„. na ten czarny stolik lub komodę; 
Wnet dwieście utni e w i erszy nad czarnym stolikiem , 
Tak, że niech się ·schowają Nelson z Koperniki em. 

Bo i Fredro bynajmniej od karykatury nie stronił 

(jedyny to u niego okaz komizmu gro teskowego) ; tyra
da Radosta: Dobry dzień czy dzień dobry twardo i nie 
ładnie itd. - także mocno trąci karykaturą. A Sma
kosz? a baron Antenacki? a stary Jowialski? A gdyby 
się kto i w Albinie dopatrzył trochę karykatury, to
byśmy go tak dalece o zły wzrok nie posądzili . Cóż do 
piero mówić o starych pannach z Ciotunią Małgorzatą 
na czele! Tak jednak taniej karykatury, jak w »Panu 
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Geldhabie« i w »Cudzoziemczyźnie« w późniejszych ko
mediach juź nie ma, a w groteskę Moliera nie wpada 
karykatura Fredry nigdy; celem jak i u Moliera, także 
nigdy nie jest, jest zawsze tylko środkiem do tym sil
niejszego uwydatnienia komizmu postaci; toteż jest 
zawsze logiczna, konsekwentna: jej treść, choć pod 
względem ilościowym, w natężeniu objawów lub owej 
śmieszności, przesadzona, jest pod względem jakościo
wym, w swej istocie, zawsze realna, bo wyolbrzymia 
tylko to, co istnieje w rzeczywistości. I wreszcie środek 
trzeci: zatarg komiczny. A mamy tutaj na myśli nie te 
zatargi zasadnicze, główne, zwane pospolicie konflikta ·
mi komicznymi, które stanowią motywy konstrukcyjne 
całych komedii, tylko cały szereg zatargów drobnych 
pomiędzy poszczególnymi postaciami : jedna się z drugą 
kłóci, jedna drugą namawia albo zniechęca do czegoś, 
gani, krytykuje, drażni, jedna drugiej przeszkadza, do
kucza, przekomarza się, przymawia - we wszystkich 
tych drobnych zatargach w całej plastyce i wyrazistości 
ukazuje się komizm postaci, raz - jednej tylko strony, 
innym razem - obu stron. Kiedy Geldhab rozmawia 
z krawcem, komisantem, lokajem, pos tacią komiczną 

jest tylko on, wszystkie nine postacie są jedynie środ
kami, potrzebnymi Fredrze do wywołania reakcji ko
micznej w duszy Geldhaba: ten środek artystyczny jest 
w komedii przedfredrowskiej najpospolitszym; w ko
medii Bohomolca np. panuje niemal wszechwładnie. 

Zabłocki wraz ze swoimi mistrzami francuskimi posłu
guje się już częściej zatargiem, w którym obydwie stro
ny są śmieszne. Wystarczy przypomnieć rozmowy Fir
cyka z Podstoliną i jego partię pikiety z Arystem albo 
kłótnię Guronosa z żegotą (w scenie dziesiątej aktu 
piątego «Sarmatyzmu». W »Powrocie posła« Niemce
wic'.za taką sceną jest kłótnia Starosty ze Starościną , 

lecz dopiero Fredro z całą już swobodą umiał się tym 
środkiem posługiwać i on dopiero wywalczył mu sta
nowcze zwycięstwo nad tamtym, znacznie łatwiejszym , 

daleko mniej komicznym i bez porównania mniej dra
matycznym. A jak ogromne w tej mierze poczynił po
stępy, to widać z porównania »Pana Geldhaba« ze »Ślu
bami panieńskimi« albo z » Zemstą«: w »Panu Geldha
bie« komizm obu stron, będących z sobą w zatargu, 
jest w tych jedynie scenach, w których występuje Ma-
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jor; w » Ślubach panieńskich « i w »Zemście« takimi 
scenami są już prawie wszystkie: to już cecha komedii 
nowoczesnej, która się (oczywiście z wyjątkiem farsy) 
coraz mniej będzie posługiwała sytuacjami sztucznymi 
czy przypadkowymi, a dążyć będzie natomiast do sy
tuacji prostych, naturalnych, wytworzonych jedynie 
przez charaktery ludzkie w ich zatargach wzajemnych, 
tj. do takich właśnie sytuacji, jakimi są, dajmy na to, 
rozmowy Gustawa z Radostem, z Klarą , Albinem albo 
Cześnika z Dyndalskim, Rejenta z Papkinem itd. Ko
mizm sytuacji polega tu jedynie na przeciwieństwie 

charakterów, czy też chv,;ilowych nastrojów. 

Ignacy Chrzanowski: 
O komediach Aleksandra Fredry; 
Kraków, 1917 r. 
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P A N GELDHAB 

Byłem raz na odczycie Grzymały-Siedleckiego o Fre
drze, na którym prelegent wymownie dowodził, że spod 
ostrego pióra Fredry, które nikomu nie przepuściło 

przywary lub śmieszności, jeden tylko typ, jeden stan 
wyszedł niepokalanie czysty i jasny jak kryształ ; oficer 
polski. Jego Fredro darzy bezwzględną sympatią; on 
zawsze ma w sztuce piękną rolę! jeżeli nawet ma jakie 
słabostki, to zawsze są one sympatyczne i okupione 
wielkimi cnotami. Tak to było przekonywająco mówio
ne, że uwierzyłem. Ale mam ten nałóg, że kiedy jestem 
w teatrze, słucham każdego słowa z całą naiwnością , 

tak jakbym pierwszy raz je słyszał. Toteż zdziwił mnie 
wczoraj na »Geldhabie« jeden passus. Pamiętają 

wszyscy owego Majora, który rządzi się w domu Geld
haba, grozi, klnie, straszy pojedynkami, ściska ręce , że 

aż palce wykręca. Honor dżwięczy w każdym jego sło
wie: to rycerz honoru, rzetelności i przyjażni. I nagle, 
w rozmowie z Geldhabem, kiedy Major walcząc w obr9-
nie miłości swego przyjaciela, Lubomira, stara się od
wieść Geldhaba od małżeńskich konszachtów z księ

ciem, pada takie słówko: 

My§tisz, że po tym kroku zapomną w Warszawi e 
Tę mękę.„ hm? ... Ten owi es w ostatniej przystaw ie 
Co to zgniły ... rozumiesz? Każdy to pamięta! 
Jakże w §wiecie ty będziesz, jak córka · 

przyjęta? 

To wszystko jest dość jasne; pan Geldhab robi mają
tek na dostawach wojskowych, przy czym dostawił 

armii - i to nie w zamierzchłych czasach, ale teraz, 
świeżo - wątpliwą papkę 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 War
szawy tajemnicą - mogą łatwo zyskać nowy rozgłos 
(mamy prawo przypuszczać, że . Major do tego dopo
może) ; jeśli natomiast Geldhab zgodzi się utrzymać 

dawne układy, zostanie nadal owym człowiekiem, któ-
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rego Major znal od dawna, człowiekiem z rozsądkiem, 
sercem, glową, a posag panny Flory, uciułany z tej 
właśnie mąki i owsa, nada się doskonale rotmistrzowi 
Lubomirowi, przyjacielowi Majora... W nadziei tego 
pomyślnego zwrotu Major silnie wstrząsa ręką Geldha
ba, 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 le
piej przyjęta? Hm, jeżeli Geldhab jest drabem, ten pan 
Major, w swoich przyjacielskich usługach, diablo trąci 
szantażystą i odgrywa nie o wiele lepszą rolę od Lisie
wicza, którego krętactwu przeciwstawia swoją prawość. 

Czy mamy widzieć w tym rys świadomej satyry auto
ra? Obraz deprawacji, którą pieniądz niesie z sobą, 

i zgnilizny, której udziela? Nie przypuszczam. Sądzę, że 
Fredro brał to zupełnie szczerze, po prostu, po szla
checku, to znaczy nie wglądając zbyt ściśle. Major jest 
dla r.!ego po prostu dzielnym wiarusem. Jego Lubomir 
pól majątku dał dla ojczyzny, sam poszedł slużyć; że 
potem załatałby szczerby majątku posagiem uciułanym 
ze zgniłego owsa dostarczonego tej samej armii, której 
był bohaterem, to jest właśnie czysta szlachetczyzna, 
zarówno jak owe honorowe swaty Majora. Bardzo pou
czające jest śledzić w naszej dawności przykłady tego 
daltonizmu moralnego: to nam tłumaczy wiele zabaw
nych nieporozumień etycznych, jakie spotykamy do 
dziś u naszych moralistów pewnego typu. Czasem aż 
pachnie zgniłym owsem! 

Tadeusz Boy-Żeleński: Pan Geld
hab, Obrachunki Fredrowskie; PIW, 
1954 r. 



HRABIA FREDRO 

Kiedy niedawno, sprawdzając rozmaite teksty „Męża 
i żony" wziąłem w rękę tom pierwszego wydania ko
medji Fredry (Wiedeń 1826), uderzyło mnie jedno: spis 
prenumeratorów umieszczony na czele drugiego tomu. 
Jest tam - oprócz paru księgarzy - ze strzydzieści 

nazwisk, samo ziemiaństwo. Wśród nich połowa - ściśle 

szesnaście na trzydzieści - utytułowanych. 

Czytamy tam: Boworowska hrabina, Brzostowska 
hrabina, Czosnowski Jakub hrabia Drohojowski hrabia 
Gołuchowski hrabia, Horodyska K~rdula hrabina , Hum~ 
nicki Antoni hrabia, Karśnicki Antoni hrabia Konar
ski Wincenty hrabia, Krasiński Piotr hrabia, ' Lancko
rońska hrabina, Polanowski hrabia, Rzewuski Henryk 
hrabia, Starzyński Fryderyk hrabia, Strachocki Antoni 
szambelan, Szeptycki Wincenty hrabia. 

Pięćdziesiąt procent! Uderzyć może ten urodzaj. To 
są przeważnie sławni „hrabiowie galicyjscy' ', możniej

sza szlachta, która w owej epoce gromadnie zabiegała 
o austriackie tytuły. Rząd udzielał ich dość chętnie: 

z jednej strony tytułami osładzał szlachcie to, że darł 
z niej łyko, z drugiej zarabiał i na tym ... „ Doskonale 
znal naszą próżność cesarz Józef - pisze pamiętnikarz 

Michał Budzyński - gdy zawezwał szlachtę polską, aby 
dowodziła swego rodu, obiecując, iż kto między przod
kami swymi pokaże hetmana, wojewodę albo kaszte
lana, zostanie hrabią; a kto starostę, zostanie baronem . 
Trzeba było tylko za patent hrabiego zapłacić 16 ty
sięcy reńskich srebrnych, a połowę tego za ty tuł barona. 
Ochota była tak gorąca do tych tytułów, że ani pat rza
no, że opłata procentu często trzecią część fortuny po
łykała. Toteż łaskawość rządu starała się dogodzić tej 
fantazji i kto pokazał dowody r odu i zapłacił, dostał 

zaraz patent, a kto zapłacił, a n ie pokazał dowodów na 
pochodzenie żądane , to dostał go trochę późnie j t ylk o; 
i tym sposobem napełniła się Galic ja ty tułami" . 
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Tadeusz Boy-Żeleński : Hrabia Fredro; 
Obrachunki Fredrowsk ie; PIW, 1954 r . 

Geldhab jest postacią dość naiwnie przeczernioną. 
Snob, lizus, krętacz, tchórz, skąpiec, pyszałek i drań bez 
serca, to komplecik dość solidny jak na jedną osobę. 
Zagrać taką rolę niełatwo. Geldhab za mało ma cech 
ludzkich, za mało daje aktorowi materiału psychologicz
nego, Jaracz swym nieomylnym instynktem aktorskim 
wyciągnął jedną mizerną nutkę człowieczeństwa, miłość 

Geldhaba do córki i tym ożywił rolę. Wiemy, że ta mi
łość niewiele jest warta, że łączy się z nadzieją błyszcze
nia w świecie, ale gdy Geldhab rozpływa się z rozkoszy 
patrząc na swą jedynaczkę, gdy słucha jej pretensjonal
nego szczebiotu z miną wniebowziętą , nabiera śmiesz

ności prawdziwej, bo ludzkiej. Jaracz ma w tej roli 
parę chwytów aktorskich niezrównanych. Choćby to 
pobrzękiwanie pieniędzmi w kieszeni jest w swej pro
stocie i bezpośrednim komizmie małym arcydziełem. 

Zdrowe, realistyczne poszukiwanie prawdopodobień

stwa odbiło się nieco na czystości wypowiadania pięk
nego, giętkiego, pełnego swady wiersza, który ocala 
»Pana Geldhaba« jako dzieło sztuki i pokrywa jak 
piękny płaszcz ubóstwo komedii. 

Antoni Słonimski - Premiery Fredry 
Wiadomości Literackie 1936 nr 9 
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