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PAN GELDHAB 
-PRELUDIUM SŁAWY 

1. 

Komedia Aleksandra Fredry „Pan Geldhab" , napisana 
w roku 1818, a wystawiona w Warszawie 7 paź~zier 
nika roku 1821, czyli niemal 160 lat temu, była p1erw
szq większq komediq pisarza i' drugq (oba~ „lnt~ygi na 
prędce"), która ujrzała światło sceny. ~ n1q tez ~rzez 
kilka następnych lat identyfikowano Jego nazwisko. 
Jako twórca „Męża i żony" i „Cudzoziemszczyzny", bę 
dzie bowiem Fredro określany mianem „autora Pana 
Geldhaba". Te trzy komedie (a także „Zarzęd.ność 
i przekora") należq do tych dzieł . Fred.ry~ w ~torych 
najsilniej dochodzq do głosu tradyci.e Osw1ecenia .. Ale 
ten głos nie przytlumi nowego •. r.ealistyczni:go ~p0Jm7-
nia tredry na otaczajqcy go sw1at - . spo.Jrzen1~, kto
rego przenikliwość zdecyduj~ .o wi~lkosc1 Je.go literac
kiego dorobku. „ Utwory moJeJ mysli - napisze Fredro 
po latach - Geldhab, Radost, Jowials~ i , .cześnik, etc.! 
e; tc., d I a m n i e żyjq, gdzieś ich w1dz1ałem, gdz1es 
słyszałem, gdzieś znałem - pamięciq kopiowałem rys po 
rysie„." . . . . 
Tradycja Oświecenia nakazywała spoir~ec . na sw~ot 
jak na niedostatek ideału. Z tym, ze .o"'! ideał miał 
charakter etycznej normy. Tym samym sw1at utworu -
arenę zmagań rzeczników i przeciwników ideału - two
rzyły postacie ilustrujqce system zdań "!1oralnych. No"."Y• 
dziewiętnastowieczny realizm, tzw. realizm przedstawia
nia stawiał przed twórcami nowe zadania. Była to 
ko~wencja zmierzojqco do wywoła.nic iluzj.i, . iż utw~r 
stanowi pelnq i outentycznq relację o dosw1odczeniu 
człowieka w czasie historycznie wymiernym, w prze
strzeni geograficznie umiejscowionej i w szczegółowo 
scharakteryzowanym otoczeniu. 
W roku „819 czyli 820 napisałem „Geldhaba"; bę 
dqc w Warszawie w interesach Ojca przeło~ylem z 
nieśmiałością moje dziełko jednemu z artystorkow war
szawskich. Zobaczywszy rękopis powiedział, że ws~yst : 
kim młodym pisarzom daje jedną radę, to jest skrocac 
(ukłoniłem się). po czym czytał . po jednej scen.ie ~ni 
kilka, nareszcie wydol wyrok, ze sq dobre niektore 
kawałki, ole lepiej, abym we Lwowie dal na scenę, 
bo Warszawo nie zna takich Geldhabów (ukłoniłem 
się)" , 
Doszukano się jednakowoż w „Panu Geldhabie" związ 
ków z warszawskimi realiami (a może pisarz o nie ko 
medię uzupełnił?) i Fredro mógł swoją relację zakoń
czyć optymistycznie: „Pomimo tego wkrótce posłałem 
Os i ńskiemu Geldhobo, był przedstawiony pierwszy raz 
w teotne warszawskim 17 paździ e rnika 821 roku „." 

2. 

„Pon Geldhob", grany następn i e we Lwowie P,?d c.h~
rakterystycznym tytułem „Duma sponoszonego , m1es
cil się zatem najpierw w tradycji Oświecenia. Patro
nował jej ulubiony przez tę epokę Moliere i jeg.o, zna
ny Fredrze, „Mieszczanin szlachcicem", o takze poi-
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skie przeróbki tego utworu jak np. „Pon do czasu" 
(1756) Franciszko Bohomolca. Ale były też tradycje 
bardziej oryginalne. No kreację Gledhobo, który zmie 
niając kondycję społeczną, łączył w swojej osobie 
dwie tnk różne cechy jak pycho i skąpstwo - mogla 
wywrzeć pewien wpływ postać Pysznoskąpsk i ego z ko
medii Adama Kazimierzo Czartoryskiego „Mniejszy 
koncept jak przysługo", wystawionej w roku 1777 w 
Warszawie. 
Portretując tę oświeceniowej proweniencji postać ko
mediową, zamieniał się pisarz w satyryka . Nie poprze
stawał no wymowie portretu, ole za pomocą określo
nych epitetów, o nawet bezpośredniego komentarza 
piętnował niecnoty swego negatywnego bohatera. Oto 
sceno w której Geldhab doje ogłoszenie do gazety: 

„Jaśnie Wielmożny Geldhob, dziedzic Samochwały 
Przybyszowie, Grypsowo, tówki et cetera" -
Et cetera, pamiętać! - „który równie wspiera 
Licznych swoich poddanych, jak wszystkich dokoła, 
Których tylko w niedoli gdzie wynaleźć zdoła -
Raczył dać no spalone Bomberga przedmieście 
Z zwykłą hojnością: złotych polskich - tysiąc 

dwieście . " 

Jest to cytat wielce charakterystyczny. Wskazuje on 
bowiem, iż Geldhob - jak samo nazwisko mówi: czło
wiek mający pieniądze. o zarazem Niemiec (który nie 
zapomina o bawarsk im miasteczku Bamberg, zapewne 
miejscu swego pochodzenia) - jest no gruncie polskim 
nie tylko samochwałem i przybyszem, lecz także kom 
binatorem. Zarazem - wbrew zamiarowi pisarza -
cytat ów zdradza niedostatek jego oświeceniowo-sa
tyrycznego warsztatu. Piętnując Goldhobo - Fredro jak 
gdyby zopmnioł o psychologic~nym prawdopodobień
stwie postaci. Takiej autoreklamy nie mógł Geldhob 
rzeczywisty (czy prawdopodobny) sformułować żadną 
miarą! 
A przecież pisarz nie ograniczył się do owej autopre 
zentacji. Wprowadzi/, no prawach kontrastu, wzmiankę 
o siostrze wdowie, czekającej daremnie no wsparcie 
swego brata Geldhobo. I w usta komisanta włożył 
bezpośrednią ocenę całej sceny: 

„Za powinny uczynek nie byłby w gazecie; 
I no cóż być uczciwym, jeżeli w sekrecie? 
i'lie dojdzie, niech kto jak chce złoci się i puszy, 
Prawdziwego szlachectwo bez szlachetnej duszy" . 

Oświeceniowe przekonanie o możliwości napiętnowa 
nia zło i konieczności zwycięstwo cnoty dyktuje też 
pisarzowi pogodne zakończenie tej gorzkiej komedii . 
Pycha gubi w końcu Geldhabo. W poszukiwaniu go
łębia no dachu wypuszcza on trzymanego w ręku 
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wróbla. Moralizatorski gest pisarza decyduje o koń 
cowym zbagatelizowaniu atutu złotej klatki. 

3. 

Miłośniczka komedii Fredry Maria Regina Korzeniow
ska, pisząc m. in. o obrazach „Lubomira, odważnego 
Majora", zaznaczyła z podziwem, że „miło w ojczystej 
mowie ujrzeć geniusz Moliera barwą narodową ozdo
biony". Tak też i było: tradycyjny schemat, owocujący 
efektami dyktowanymi przez wymogi etycznego kodek
su, uzupełnił pisarz bogactwiem realiów konkretnej 
epoki. Geldhab - „przybysz, potem mieszczanin, w 
końcu burmistrz w Schowie" - jak należy mniemać, 
korzystający z protekcji pruskich zaborców, umiał się 
urządzić jeszcze przed nastaniem Księstwa Warszaw
skiego. A w czasach Księstwa, czyli w okresie, kiedy to
czy się akcja komedii, jął się intratnego zajęcia woj
skowego dostawcy, które to stanowisko mógł mu ułat
wić fakt, że był to kraj rządzony przez króla saskiego 
Fryderyka Augusta. Te dostawy, jdk relacjonował zna
jący się na rzeczy Lisiewicz, zwiększyły w „dwójnasób 
jeszcze majątek dość duży". 
Komentarz charakterystyce Geldhaba towarzyszący 
świadczył jednocześnie, że uczulony na realia pisarz 
dostrzegał „zachwianie moralnego ładu". Dostrzegał si
łę praw społecznego rozwoju, nie w pełni jeszcze rozu
mianą przez ówczesnych poszukiwaczy realizmu: 

„Geldhab, jak wszystkie jemu podobne istoty, 
Których wyrwał z pomiotu z y ·S k, ale nie c n ot y 
których I os zbyt ro z u m n ie umieścił na 

dole 
A ś Ie pe szczęście, wzniosło n a 

przewfotnym kole 

Był niczym, jest bogatym, będzie znaczył w świecie". 

Z podkreślonych przeze mnie metafor 'i z.wrotów wyla
nia się osobliwy obraz: obraz · zgwałconych praw na
tury. Natura = rozumny los = cnota .i jej władztwo 
umieściły Geldhaba na dołach społecznej drabiny. Ale 
zysk obalił istniejący porządek nadając znamiona goa
ności moralnemu zeru . Na obliczu bogini Natury doj
rzał Fredro drapieżne piętno pieniężnego Fatum. 
Z realistyczną obserwacją kariery Geldhaba idzie w 
parze realistyczna obserwacja losów innych postaci . 
Przede wszystkim postaci Księcia. Zubożały arystokra
ta z żalem wspomina czasy dawnej Polski, w których 
liczna drobnoszlachecka klientela oddawała nie tylko 
swoje szable, ale i swoje oszczędności pod opiekę 
magnackich protektorów. I oto „pan z panów" zostaje 
zmuszo~y do cynicznego wyznania, tworzącego motto 
dla głownego konfliktu komedii. Uderzając w konku 
ry o rękę córki finansisty, określa następująco sens 
swoich starań: 

Pan Ge/dhab - ALOJZY tóŁKOWSKI. Warszawa, Teatr 
Rozmaitości, 1865 

4 



„Zapewne ! moja świetność jej niskość pokryje 
A na odwrót, jej złotem mój kredyt ożyje". 

Językiem „Jaśnie Oświeconej Księżnej" zaczyna rów
nież przemawiać Flora. Odrzucając miłość Lubomira, 
oświadczy dumnie: 

„Szacunek szlachty - panom jest winną daniną 
A ich złość i obmowa pośród wzgardy giną". 

W czasie, gdy Geldhab dorabiał się na WOJn1e, rot
mistrz Lubomir, kandydat na zięcia, obrał zupełnie 
inną drogę. Oto jego słowa rzu cone w twarz drapież
nemu bogaczowi: 

„Dałem pół dla Ojczyzny, sam poszedłem służyć 
Siebie i majętności możnaż lepiej lepiej użyć?" 

Tak prezentowany Lubomir (o czym świadczy także 
mówiące imię!), może okazać się życiowym ideali
stą. I Fredro - realista, tego nie ukrywa. Lubomir 
ufa, że Flora dochowa mu wierności. Jego działa
niom patronuje romansowe (nieobce i komediom) 
przekonanie o niezłomności kochanki. To przekona
nie wydrwi Książę stwierdzając, iż „dla Lubomira naj
większą jest chwałą, ścierać się o dziewicę tyrana 
Geldhaba". Tym razem drwina nie okaże się bezsilną. 
Flora - wbrew konwencji romansowej - w pełni podzie
la zdanie swego ojca. Major i Lubomir widzą z bó
lem fiasko starań o rękę tej, która „ulega mniej ojca, 
niż swej własnej woli". 
Ale tak czy inaczej - kondycja Geldhabów i zbankru
towanych arystokratów oceniona zostanie z historycz
nie określonej perspektywy: żołniersko-szlacheckiego 
patriotyzmu. Będzie to patriotyzm o dużym ładunku 
demokratyzmu, powiązanego, zgodnie z polskimi rea
liami, ale na prawach artystycznego stopu, zarówno z 
tradycją Oświecenia jak i z tradycją sarmatyzmu: 

„Człowieka w nim uważam, a z tytułów szydzę: 
Jeśli duszy nie zdobi prawej cnoty darem 
Ta wstęga i ta ranga tylko mu ciężarem". 

Tak wygląda, włożona w usta Majora krytyka Księcia 
z pozycji oświeceniowych. 
A oto deklaracja zanurzana w tradycjach szlachec
kiej demokracji: 

„Przodkowie nasi, którzy przez tak długie lata 
Mieli godnie nabyte znaczenie u świata, 
Którzy męstwem i cnotą Ojczyźnie służyli, 
Na samym szczycie sławy - tylko szlachtą byli. 
Dla nich z tytułów, w które stroi zagranica 
Najchlubniejszym był zawsze: polskiego szlachcica". 

Warto dodać, że ów programowy demokratyzm Fre
dry mocno się ówczesnej krytyce nie podobał . Miano 

Pan Ge/dhab - MIECZYSŁAW FRENKIEL. Warszawa, 
Teatr Rozmaitości, 1901 
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do pisarza żal, że „ upadla" cokolwiek Księcia Rado
słc1 wc . W innym zaś miejscu, komentując kolejną anty
orystokratyczną replikę pisano wręcz: „Słowa te mogły 
znaleźć swoich amatorów i znalazłyby ich w istocie na 
parterze, lubo nie są wcale dobre, bo nie można po
wiedzieć, że kto jest panem, musi być filutem". 

4. 

Jako deklaracja osw1eceniowego światopoglądu i jako 
dokument epoki sporządzony piórem realisty - ma 
komedia Fredry wartość historyczną. Ale, jak w każ
dym wybitnym utworze i tutaj znajdujemy wa rtości po
nadczasowe. 
Otóż postać Goldhaba przybysza, cudzoziemca, 
mieszczanina i dorobkiewicza - tworzy w sumie zna
komity portret człowieka totalnie „obcego" . Obcego 
w Polsce swojskiej, szlacheckiej, wiejskiej i stanowej. 
To „pysznoskąpski" - a tym samym postać niemoral
na - i tak wyg ląda hołd złożony Oświeceniu. To ka
rierowicz i dorobkiewicz, a także „kolonizator" - i tak 
wygląda hołd złożony realizmowi . Ale z tym wszystkim 
jest to czlowiek z zewnątrz wobec zamkniętej społecz
ności. O wszem - ta społeczność, łamana presją siły 
pien iężnej - zmuszona jest do dialogu z Geldhabami. 
Stad dawne układy familijne, w których Lubomirowi 
Florę obiecano. Stąd umizgi Księcia do fortuny Geld
haba. Ale akcja komedii pokazuje zwycięstwo aliena 
cji . Obcy pozostaje obcym. Nie mieści się w spole
czeństwie, w' którym ideą jest poświęcenie majątku 
dla Ojczyzny, a ksenofobia skłania do potępienia 
Księcia, co obce naśladując obyczaje, lamie trady
cję szlacheckiej równości. Konflikt Major i Lubomir 
przeciw Geldhabowi i Księciu to jednocześnie prasta
ry, odwiaczny konflikt „swoich" i „obcych", znaczący 
nie tylko w społecznościach zróżnicowanych narodowo 
czy społecznie - lecz ujawniający się również w spo
rach regionalnych czy międzyśrodowiskowych. Tej pod
stawowej opozycji, która nadaje komedii akcent po
nadczasowy towarzyszą inne motywy i sytuacje o po
dobnym charakterze. I tak przyja źń Majora i Lubo
mira - przyjaźń, która zaowocuje w innych komediach 
Fredry (jak np. związek Majora i Edmunda w „Da
mach i huzarach") - to kolejna wersja literackich 
losów Mentora i Telemacha. Bogata tradycja miza
qinicznej litera tury przyświeca opinii Majora o Florze : 

„Kobiety, przyjacielu, mówiąc między nami, 
Jest to pi ęk ny twór Boqa, ale bardzo slaby. 
Okazałość dla kobiet wielkie ma powaby; 
Żądza pochwał, odmiany i znaczenia w sw1ecie 

' Często najszlachetniejsze w nich czucia przygniecie". 

ciągle nieobco (mimo odległego powi nowactwa z 
liryką trubadurów) brzmią słowa Flory, rozbrajające 
srogość Majora: 

Pan Ge/dhob - FERDYNAND FELDMAN. Kraków, Teatr 
Mieiski im. Juliusza Słowackiego, 1917 
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„Słabość jest naszym działem, naszą bronią wdzięki; 
Lecz te oręż nie z jednej wytrąciły ręki . 
Nie zmieniaj waćpan prawa, które niebo daje, 
Nam w miłości rozstrzygać, wam błagać przystaje. 
W pięknym czuciu serc naszych przymus nie jest 

znanym, 
I musi być podległym, kto chce być kochanym". 

5. 
I 

W pisanym po latach wierszu „Pro memoria , Fredro 
raz Jeszcze powrócił do dziejów swego warszawskiego 
debiutu scenicznego, wspominając znane nam już za
strzeżenia krytyka wobec tekstu. Ale wiersz też końqył 
się optymistycznie, chociaż inne treści składały się I na 
tok brzmiący finał: 

„Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym cierpnął zaraz w pierwszej dobie, 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie 
W lwowskich tylko, jak mówią, i pies nie 

zaszczekał." 

Rzeczywiście. Zgodnie z relacjami teatralnych recen· 
zentów „trzecie wystawienie „Pana Geldhaba" było 
równie dla publiczności przyjemne jak pierwsze; molo 
znajdujemy sztuk, które by się tak powszechnie wszy· 
stkim podobały i które by ze wszech miar godne po
chwały, były dowodem dobrego gustu publiczności". 
Niemała w tym była zasługa aktorów. Trzeba pod
kreślić, że w prapremierze „Pana Geldhaba" wystą
pili aż trzej aktorzy, o dorobku zapewniającym im 
trwałe miejsce w historii polskiego aktorstwa. To Bo
nawentura Kudlicz jako Geldhab, Ludwik Adam Dmu
szewski jako Książę i Alojzy Fortunat Żółkowski w roli 
Lisiewicza. Marcin Szymański zagrał Majora, Wojciech 
Aszperger - Lubomira, a Julia Mierzyńska - Florę. 
I tak 7 października roku 1821 zaczął się w Warszawie 
nieprzerwanie od 160 lat trwający pochód Fredry 
przez sceny polskie. Nierzadko piętnowany przez kry
tyków i inscenizatorów, upraszczany z kolei w naszym 
już wieku przez historyczno-literackich zadufków i 
„awangardowych" reżyserów - cieszył się niesłabnącą 
sympatią publiczności; żywił i rozwijał się w mistrzow
skiej grze aktorów. Złożył im też Fredro w swej auto
biografii należny hołd, pisząc co następuje: „Powziąłem 
przekonanie, wzmocnione z czasem, że nie ma dzieła 
dramatycznego jakkolwiek ono dokładnie jest nakre- , 
ślonym, które nie potrzebowałoby dalszego rozwinię
cia i uwydatnienia dobrą grą aktorów. Dlatego mó
wią we Francji: creer un role, i słusznie - aktor prze
twarza myśl w czyn". 

Mieczysław Inglot 

Pan Ge/dhab - STEFAN JARACZ. Warszawa, Teatr Ate
neum, 1936 

10 



STANISŁAW DĄBROWSKI 

TYPY 
I MASKI FREDROWSKIE 

- PAN GELDHAB 

Niezwykle ubogie, w porównaniu z zagranicą, z tru
dem zachowane u nos dokumenty gry i typów aktor
skich nie pokazują wielu sylwetek wybitnych artystów, 
co pozwolił oby śledzić no przestrzeni wieku ciągłość 
tradycyjnej linii przekazywania ustalonych no premie
rach typów. Niewiele było kontaktów artystów malarzy 
ze sceną, słaby rozwój ilustrowanych czasopism, kosz
towna fotografio, niedocenianie ważkości dawnych 
oryginalnych premier, a tym samym nieutrwalanie ich 
w plastyce czy mechanicznej dokumentacji, oto powo
dy tych niezwykle skąpych w porównaniu z Zachodem 
upamiętnień scenicznych realizacji. 
Trod'ycje stylu gry podawanego z pokolenia w poko
lenie idą w parze z usiłowaniem utrwalenia szczęśli
wie skomponowanego premierowego wyglądu maski 
aktora, tj . charakteryzacji, peruki, zarostu. 
Druga połowa XIX wieku przyniosła i rozpowszechniła 
wynalazek szminki, doła możność pierwszym zamiłowa
nym w zmienianiu typów aktorom (Linkowski, Rapac
ki) tworzenia wielkich galerii oryginalnych, zaskaku
jących widownię kreacji. 
Dawni recenzenci prawie że nie notowali takich 
szczegółów, jak opis aktorskich masek. Jedynymi prze
kazami są zachowane obrazy, litografie, drzeworyty i 
fotografie. 
Zawarto w niniejszym szkicu próbo zasygnalizowania 
na podstawie odnalezionych dokumentów tradycji ma
sek typów fredrowskich obejmuje przykładowo kilka 
charakterystycznych figur męskich wy bitnych ak
torów. Jeżeli posiadamy w naszej bardzo skromnej 
plastyce i grafice teatralnej XIX wieku ten szczupły 
zbiorek upamiętniający wizerunki największych fre
drowczyków, to musimy pamiętać, że zawdzięczamy to 
uwielbieniu, jakim otoczono wówczas popularnych ar
tystów. Lotami o często i dziesiątkami lat podziwiono 
ich, rozkoszowano się powtarzaną i naśladowaną in
tonacją ważnych „kwestii", notowano gesty, pieczoło-
wicie przechowywano sytuacje sceniczne colą tę 
tradycję dziedziczyło młodsze pokolenie aktorskie. 
Stworzyły się nienaruszalne modele - idole, stale 
przypominano nakazy i przykazania teatralne: „bo tak 
grał Nowakowski", „bo tu się odwracał Rychter", „tu 
robił pauzę lółkowski", „Rapacki w tym miejscu sia
dał" . 
Gruntowały się pojęcia szczytowych doskonałości ak
torskich, bo komedie fredrowskie stale i często wracały 
no afisz, jeszcze je retuszowano, wci ąż jeszcze cyze
lowano w dalszych wieczorach. 

Pan Ge/dhab - TADEUSZ CHMIELEWSKI. Warszawa, 
Teatr Powszechny, 1950 
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Nie wiemy, jak wyąlqdal w tytułowej roli pierwszy od
twórca Pana Geldhaba, Bonawentura Kudlicz, ani też 
Rychter, który ąrał ją krótko. 
Oglądając podobizny Goldhaba - Żólkowskiego, ob
serwujemy, przy jego wieloletnim utrzymywaniu się w 
tej roli, zmiany w wyglądzie i charakteryzacji. Coś jak
by dbałość o współczesną, najnowszą metodę tego do
robkiewicza powodowało nowe szczegóły ubioru. W 
roli tej ogromne znaczenie miała wyrazista mimika -
pyszałkowate odęcie warg, wyniośle uniesione brwi, 
spojrzenia lekceważące i upokarzające, wobec Księ
cia łaszące się, to zasadnicze ornamenty figury. Żół
kowski biorąc rolę po złożeniu jej przez Rychtera w 
roku 1865 swoją elegancją, pysznym strojem prezen
tował nie byle jaki dostatek. We wtórnej koncepcji, 
po latach rnodernizował typ: zamiast lorąnon broi 
binokle tak typowe u bankierów, zasadzał komicznie 
na nosie, biały krawat zmieniał na czarny. Dostoso
wywał do mody także zarost i fryzurę. Brał ciemną 
perukę imitującą farbowane włosy . Jego żydowskie 
maniery w gestach i słowie naśladowali później Feld
man, Zamojski, Siemaszko. Kleił Żólkowski nisko za
chodzące szerokie bokobrody, typowe w sferach ban
kierskich według mody lat sześćdziesiątych, warga gór
na golona . 
Frenkiel dziedzicząc po nim rolę (otrzymał w prezen
cie po zgonie Żółkowskiego jego autentyczny egzem
plarz roli od wdowy!) wystąpił w kostiumie z epoki, 
miał podobny do poprzednika nastroszony czub na 
peruce i bokobrody, ale w stylu gry poszedł swoją 
drogą . Nadęty głupi pyszałek był wytwornym elegan
tem o dobrych manierach. Używał jednak czasem 
prostackiego gestu, którym np. raczej upoważniał niż 
zapraszał Lisiewicza na obiad, zlustrowawszy go 
przedtem podejrzliwie. Gierka ta - to również spadek 
po Żólkowskim . Czy Żółkowski dziedziczył styl gry po 
KL•dliczu - nic wiadom.), chyba częściowo tak. 
Trudno sobie wyobrazić, aby Jan Królikowski grający 
tę rolę w dwudziestym czwartym roku życia w Krako
wie mógł stworzyć jakąś imponującą maskę. Długo i 
szeroko na polskich scenach utrzvmywo/ się typ wy
glądu ustalony przez genialnego Żółkowskiego. 

Stanisław Dąbrowski 
Fragmenty szk icu „Typy i maski fredrowskie", 

„Pamiętnik teatrd lny" 1958, zeszyt 2 

Pan Ge/dhab - ST AN'SŁAW ŁAP/ŃSKI. Łódź, Teatr im. 
Stefana /oracza, 1951 
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WITOLD FILLER 

ŚWIDERSKI EGO 
PRACA NA FREDRA 

„Potrzebny jest w Polsce toki jeden teatr, w którym 
młodzi i starzy mogliby się nodyszeć polszczyzną, za
chłysnąć pięknem mowy polskiej. Chciałbym być akto
rem takiego teatru". Autor tej apostrofy jest akto
rem takiego teatru, tworzy go bowiem sam niepowta
rzalną magią własnego talentu, acz spełniać mu się 
przyszło no kilku plonach: Warszawo i gościnne wy
stępy w terenie, Telewizjo i Radio, tournee dla Polo
nii w USA. Tworzywo dostarczali Jonowi Świderskiemu 
Fredro, Słowacki, Wyspiański i Rittner, zaś aktor kla
rownością interpretacji dokumentował nadrzędną jed
ność tej mieniącej się bogactlhem znaczeń literatury. 
Jedność, której mianownikiem było zawsze polskość„. 
Chciałbym teraz no użytek tego szkicu wyodrębnić z 
bogatej galerii ról Świd~rskiego tych kilka kreacji, 
którym ojcował Aleksander Fredro. Nie jest ich z licz
by dużo, o przecież ważą. Zarówno w dorobku akto
ra, jak w teatralnej tradycji fredrowskiej. Zestaw ten 
tworzą: Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz z „Zem
sty", Radost ze „ślubów panieńskich", Pon Geldhab; 
bardziej dla kompletności bibliografii, niźli z przyczyn 
poznawczych należy do rejestru dopisać Birbanckiego, 
którego odtwarzał młody świderski w łódzkim Teatrze 
Wojsko Polskiego, gdzie w kwietniu 1945 roku reży
serował „Dożywocie" Jerzy Kreczmar oraz Wacławo w 
„Zemście" tamże, w reżyserii Jerzego Leszczyńskiego 
i Henryko Szletyńskiego. 
Ról zatem zaledwie kilka, a jakież bogactwo przemy
śleń u aktora, doznań u widza. Uderza przede wszy
stkim kontrastowość sylwetek. Świderskiego frapował 
zawsze w jego bohaterach stopień ich odrębności. 
Szkicował kreską tak wyrazistą, by była niepowtarzal
na. Jakby się obawiał, że mogłoby jego samego znu
dzić zbytnie pokrewieństwo scenicznych wcieleń. Stąd 
intensywność różnic, które i tok przecież tkwiły w 
materiale literackim. Stąd akcent no wewnętrzne kon
trasty tego materiału„. 
Zanotujmy teraz motywy przewodnie poszczególnych 
ról. Więc Rejent Milczek (Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 
1967) - Świderski czyni go jawnym neurastel'likiem. A 
może pasowałby tu story, znany termin „śledziennik"? 
„Mistrzowsko interpretowany bogatą mozaiką drob
nych gestów, odruchów, skrzywień, nerwowych tików, 

Pan Geldhab - JAN ŚWIDERSKI. Warszawa, Teatr Pol
sl<i, 1980. ldj(!cie: Marek Holzman. 
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skrzeczącego qlosu - pisol recenzent „Teatru" - chwila
mi p~zekrc:iczał wy~_iar postaci w kierunku prawie pa
tologicznej wotesk1 . Dawała tu. o sobie znać, wywo
dząca się Jeszcze ze wspomnien o Baronie z Na· 
dn!e": s.kł?nność świderskiego do deformacji psych,icz
nej, Jakiej poddawał swoich bohaterów; dodać może 
war~o'. że po~atność na taki test leży niewątpliwie 
gdz1es na dnie duszy fredrowskiego kauzyperdy. 
Wysta~czyło .tego, b~ sprowokować aktora. Wynik pro
wokacji .musiał uznac .z~ zamknięcie wątku, do podob
nych prob z Fredrą JUZ potem nie wracał . Ale jego 
Cze.śnik. (Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, 1970) 
odz1edz.1czył sporo z „mozaikowości odruchów" swego 
l1terack1ego antagonisty. Tyle, że i ntegrował je ogniem 
staropolskiej krwistości. Szedł ten szlago.n przez scenę 
szeleszcząc wylotami kontusza, szedł chwilami rubato 
chwilami con fuoco, krzykliwie. Ze wszystkich ról fre
dro"".skich Świderskiego ta była najbliższa ujęć tra
dycy~nych, cala ~ieledwie wsparta na ostentacyjnej 
m1łosc1 do tradycji. Umiał przecież artysta no/ożyć no 
sarmacką. rodzajowość nawias współczesnej ironii -
1 zderzenie tych dwu elementów nadawało Cześnikowi 
nowy koloryt. Był to Fredro nie tylko po lekturach 
Boy'a, ole i Kazimierzo Wyki„. 
I wreszcie Radost (Teatr Ateneum, 1976). Tu całkowi
te. t.onu odm!enienie. Radost jawił się nam ozłocony 
u~m1echem birbanta, co znakomicie się bawi miłosny
mi perypetiami młodzieży, zaś najlepiej by się chyba 
poczuł w karczme „Pod Złotą Papugą", gdyby mu 
pocz.ątki podag~y i pamięć o qodności stryjaszka po
zwol.1ły tam uciec. „Promienieje radością życia" -
napisze o tym Radoście J. A. Szczepański, zamykając 
w tym zdaniu cały sens roli„. 
T~zeba .by teraz wywieść temu tercetowi myślowy łącz 
nik: Świderski zdawał się zawsze czytać tekst fredrow
s~i pa.miętając, ie mówi on prawdę o ludziach w spo
s~b .nie tylko mc;idry, ale też sprzyjający rozbawieniu 
w1dzow; Ze.spolen1e obu swych założeń osiągał poprzez 
podkreslon1e w swych rolach pełnej kolorystyki wier
szo„. 
W jednym z wywiadów wyznał aktor, jak wielkie zna
czenie p.osiado dlań s!owo. Świderski czyni je głów
nym nos1c1ele.n:1 własnej sztuki, podporządkowując im
pulsywny .sWOJ temperament czarodziejskiej rytmice 
!razy, dbając o muzyczną wręcz barwność głosek. Nie 
jest .t.o przy t.ym . zwyczajowa trosko purysty o precyzję 
dykcj1. R<;iczej piękno pokoro wobec owej „polszczy
z~y - . Ojczyzn(. I chęć, iżby sugestywnością wypo
w1odon1a nodac słowu fizyczną niemal bryłowatość i 
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jędrność. Iżby gamo brzmień tworzyła nastrój, o cisza 
uskrzydlało go echem. Ze wspaniałą swobodą operu
jąc rytmiką poetyckiego metrum, wyraziście nasycając 
uczuciem poszczególne głoski, aktor jakby wskazywał 
na dwoistość efektu, jaki dzięki tej metodzie uzyskiwał. 
Więc primo indywidualizacja granych postaci w sposób 
tyleż nośny, ile poetycki, tyleż skuteczny ile własny. 
A secundo świadome nominowanie samego siebie no 
stopień strażnika tradycji„. Świderskiemu obca jest 
bowien1 uległość wobec mitologii zawodu. Na tyle pe
wien jt!st własnej wartości - i może dlatego ma dum
ną świadomość, że przyszło mu być kolejnym w sze
regu, co oznacza po równi obowiązek kontynuacji, jak 
i obov1iązek wzbogacania. W kreacjach fredrowskich 
Swiderskiego nie ma polemicznej ostentacji, jakiej po
dobnym pracom nie szczędził chociażby Jacek Wosz
czerowicz, swym Łatką wodzący się z Solskim, swym 
Papkinem sprzeciwiający się Jerzemu Leszczyńskiemu . 
Swiderski ujęciem takich ról, jak Cześnik czy Geldhab 
nie odcina się od dokonań legendarnych poprzedni
ków. Gdy mówi apostrofę do Pani Borskiej, można so
bie wyobrazić, że podobnie podawał ją Bolesław 
Leszczyński, gdy dyktuje list Dyndalskiemu moi.na 
mniemać, ie podobnie śmieszność tej sceny akcento
wał Mieczysław Frenkiel. Jest przy tym Swiderski wpro
wadzony w meritum dawnych ujęć, wie w jaki sposób 
kończył „Pana Geldhoba" Rychter, o w jaki Alojzy 
Żółkowski„ . 
I świadomy swego, odstępuje od kostyczności pierwsze
go, by nawiązać do wersji drugiego z mistrzów. Przy
toczmy za Józefem Kotarbińskim („Aktorzy i aktorki") 
opis finału „Pana Geldhobo" w wykonaniu Żółkow
skiego: „Po otrzymanej reprymendzie od Majora sia
dał na kanapce, patrzył przed siebie obałwaniony i 
bębnił nerwowo po kamizelce, wykręcając szyję, jakby 
się chciał uwolnić od przykrego koszmaru . Był to do
dany do tekstu moment bezwładu, gdy pyszałek widzi 
przed sobą ruinę morzeń ambitnych". W 'telewizyjnej 
edycji „Geldhobo" (1969) Świderski bliźniaczo prowa
dził tę sekwencję, kapitalny wyraz mimiczny znajdując 
dla owego - wspólnego z Żółkowskim - „obałwonie
nia". 
Przed nami kolejna przygodo aktora z Fredrą . Można 
żywić przekonanie, iŻ efekt przedsięwzięcia wyznaczy 
dalszy bieg pięknej linii u początków której kroczą 
Jon Nepomucen Nowakowski i Bonawenturo Kudlicz, 
o potem aż tłoczno od wielkich nazwisk. Jon Swider
ski kolejnym jest w tym szeregu „ . 

Witold Filler 
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