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ALEKSANDER FREDRO 

AWANS PANA GELDHABA 
„Pan Geldhab" powstał w r. 1818. Nie był to pierwszy 

utwór Aleksandra Fredry: jego debiutem na polu komedio
pisarstwa była napisana w r. 1815 jednoaktówka „Intryga na 
prędce", którą wystawił na scenie lwowskiej J. N. Kamiński 
i którą autor w kilka lat później przerobił na komedię trzy
aktową pt. „Nowy Don Kiszot". Ale „Pan Geldhab" jest 
pierwszą poważną komedią Fredry, pierwszym płodem „stu
diów na serio", zwycięską próbą młodego talentu, do której 
autor przywiązywał istotną wagę, czego dowodem jest to, że 
w pierwszym wiedeńskim wydaniu swych dzieł (r. 1826) 
umieścił „Pana Geldbaha" na czele pierwszego tomu. 

Rękopis swej komedii zawiózł Fredro osobiście do Warsza
wy w r. 1819 i tu przedłożył ją do oceny dwum wybitnym 
osobistościom warszawskiego świata literackiego: znakomite
mu bajkopisarzowi Franciszkowi Morawskiemu i dyrektorowi 
Teatru Narodowego Ludwikowi Osińskiemu. Udzieliwszy po
czątkującemu pisarzowi pobłażliwych porad, aby „skracał 
swe utwory", i pochwaliwszy „niektóre kawałki", Osiński 
zgodził się wystawić „Pana Geldbaha", ale zwlekał z tym ca
łe dwa lata. Premiera odbyła się dopiero 7 października 
1821 r. Publiczność warszawska przyjęła komedię bardzo 
ciepło, o wiele cieplej niż klasyczny areopag ówczesnych wy
roczni literackich. Przerywała przedstawienie oklaskami i po 
zapadnięciu kurtyny domagała się wyjawienia nazwiska 
autora, gdyż w owych czasach sztuki wystawiano bezimien
nie. W dwa lata później „Pan Geldhab" ukazał się na macie
rzystej scenie Fredry, w teatrze lwowskim, pod tytułem „Du
ma spanoszonego" i odniósł sukces większy bodaj niż 
w Warszawie. Odtąd zaczyna się triumfalna kariera tej sztu
ki, która w ciągu stulecia była wielokrotnie wznawiana we 
wszystkich teatrach polskich, której główną rolę kreowali 
najwięksi nasi aktorzy od Józefa Rychtera poprzez Alojzego 
Żółkowskiego do Mieczysława Frenkla. „Pan Geldhab" &tał 
sę żelazną pozycją naszego repertuaru klasycznego. 
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Pan Geldhab STANISŁAW ŁAPIŃSKI 

I 
WFM PERCZYŃSKA 

Flora, jego córka ANIELA ŚWIDERSKA 

Książę Radosław LEON ŁUSZCZEWSKI 

Lubomir, rotmistrz RYSZARD BARYCZ 

Ma jor, przyjaciel Lubomira HENRYK MODRZEWSKI 

Lisiewicz, przyjaciel księcia LUDWIK SEMPOLIŃSKI 

Konto, intendent księcia KAZIMIERZ JAROCKI 

Pi6r1vo ANTONI LEWEK 

Komisant EDWARD GUDOWSKI 

Krawiec WŁADYSŁAW BUGAJ NY 

Kamerdyner STANISŁAW DĄBROWSKI 

Lokaj 

' 
CEZARY JULSKI 
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Inscenizacja i reżyseria: Stanisław Łapński 

KRYSTYNA ŁAPII.'VSKA 

JERZY SZPUNAR 

Inscenizacja plastyczna: Ewa Soboltowa i Józef Rachwalski 

Prolog i opracowanie literackie: Stanisław Brucz 

Obraz starej Warszawy według Canaletta wykonała malarnia 
pod kierownictwem Stefana Polanowskie{io. 
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W postaci Geldhaba skupił Fredro pewne rysy typowe dla 
bogatego mieszczaństwa pierwszych lat ubiegłego wieku. 
Mieszczaństwo to było warstwą osobliwą. Oparta niemal wy
łącznie na handlu; pozbawiona zaplecza rodzimego przemy
słu; niejednolita narodowo, bo złożona w ogromnej większo
ści z cudzoziemców, Niemców, Ormian, Greków itp.; 
ekonomicznie słaba w porównaniu z rządzącą arystokracją 
obszarniczą - warstwa ta, mimo że wyposażona przez Kon
stytucję 3 Maja w prawa obywatelskie, nie była jeszcze klasą 
w istotnym znaczeniu tego słowa, nie miała bowiem świado
mości ani ambicji klasowej, nie stanowiła siły politycznej, nie 
była, w odróżnieniu od ówczesnej burżuazji Zachodu, czyn
nikiem postępu społecznego. A zatem awans społeczny poj
mowało mieszczaństwo polskie nie jako awans całej klasy 
w walce z feudalną magnaterią i podległą jej szlachtą, lecz 
jedynie jako awans indywidualny, to znaczy - jako wciśnię
cie się wzbogaconej jednostki do wyższej sfery szlacheckiej. 
Taki pan Geldhab, dorobkiewicz i parweniusz, marzy 
jedynie o tym, aby wyprzeć się swego pochodzenia społeczne
go, zdezerterować ze swojej klasy i wdrapać się po drabinie 
pieniędzy na szczyty szlachty rodowej. Do tego celu wiedzie 
ubita droga - droga związków małżeńskich. Pan Geldhab 
usiłuje wydać swą jedynaczkę za zrujnowanego księcia -
w nadziei, że tym sposobem on sam uzyska prawo obywatel
stwa w świecie arystokracji. Próżność nie jest jedyną cechą 
Geldhaba: jest bowiem chciwy, wyrachowany, tchórzliwy, 
nieuczciwy, wyniosiy wobec niżej stojących, ciemny jak ta
baka rogu - ale próżność jest naczelną cechą jego charak
teru. Próżność ta w komedii ponosi karę: wzbogacony 
mieszczuch, bliski już upragnionego szczebla szlacheckiego, 
zostaje żałośnie strącony w dół. Czy znaczy to, że Geldhabom 
nie udawało się nigdy przeskoczyć do arystokracji? Nie -
znaczy to, że nawet wpuszczeni do tej sfery, Geldhabowie 
byli tu zawsze traktowani z pogardą, jako „spanoszeni przy
bysze". 

Fredro wykpił Geldhaba z pozycji szlachcica i konserwa
tysty. Chciał może świadomie ostrzec własną klasę przed 
wścibstwem wzbogaconych mieszczan i dlatego przerysował 
ponad miarę komediową cechy Geldhaba, usiłując z drugiej 

strony wzbudzić sympatię widza dla szlaćheckich figur ko
medii: Lubomira, Majora i nawet Radosława. Ale wbrew in
tnecjom autora talent wielkiego realisty ukazał w właściwym 
świetle te rzekomo „pozytywne" postaci sztuki. Bo przecież 
Major, rzecznik honoru, uosobienie prawości, adwokat ura
żonej dumy Lubomira, doskonale wie o szalbierstwach Geld
haba, o nieczystych źródłach jego majątku, a jednak wojuje 
o to, aby wprowadzić Lubomira do jego rodziny. Rotmistrz 
Lubomir, jak powiada Boy, „rozbija się po domu Geldhaba, 
chociaż już go tam sobie nie życzą" i „radby załatać szczerby 
swego majątku posagiem uciułanym ze zgniłego owsa, do
starczonego tej samej armii, której był bohaterem". Książę 
Radosław, łowca posagów, cynik nie robiący tajemnicy z te
go, że gotów sprzedać się za pieniądze, jest produktem roz
kładu swojej klasy. Lisiewicz, totumfacki księcia, jest wy
raźnie szubrawą figurą i choć Fredro gromi go przez usta 
Majora, to przecież skądinąd nie odmawia mu pobłażliwej 
przychylności ubawionego pana. 

Tak więc, „Pan Geldhab" ukazuje nam w skrócie kome
diowym nie tylko bogate mieszczaństwo; - na przekór za
mierzeniom autora ukazuje również w rzeczywistym świetle 
wszystkie klasy posiadające ówczesnego społeczeństwa: ary
stokrację rodową w osobie księcia Radosława, średnią 
warstwę szlachecką w osobach Majora i Lubomira i wreszcie 
tak zwany gmin szlachecki w osobie Lisiewicza. Komedia 
jest niejako przekrojem górnych pokładów społeczeństwa 
polskiego w pewnej chwili historycznej, w zaraniu Królestwa 
Kongresowego to stanowi o jej nieprzemijającej 
wartości. 



• 

Zakłady Graficzno Sp6ldz. Wyd. „lt.si •żk• i Wiedza", t.6Jź , Piotrkowsk--;-16 
Zam. 134 - D-2-13974 - 20. I 51 r . 4.000 ogzem. 


