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KSAWERY GODEBSKI 

Syn Cypriana Godebskiego, wybitnego 
poety legionowego (autora powieści „Gre
nadier filozof") i ojciec - również - Cy
priana, rzeźbiarza (twórcy pomnika Mic
kiewicza w Warszawie), jest dziś Ksawe
ry Godebski (1801-1869) postacią niemal 
zupełnie zapomnianą. Inaczej niż za ży
cia, kiedy to, już od wczesnych młodzień
czych lat prowadził ożywioną działalność 
polityczną, publicystyczną i literadką. 

W czasie studiów na Uniwersytecie w 
Warszawie był jednym z wydawców pół
jawnego „Dziennika Akademickiego" 
i czasopisma. „Vvanda", które utrzymywa
ło kontnkt z wileńskimi Filomatami: te 
„nieprawomyślne" zainteresowania sprn
wiły, iż Godebskiego usunięto ze studiów. 
Już jako student zaczął drukować; były 
to bajki i wiersze liryczne. 

\V okresie powstai1ia 1831 roku redago
wał patriotyczne pismo „Orzeł Biały". 
Był także posłem w sejmie pov.'stnńczym, 
gdzie występował za uwłaszczeniem chło
pów i zjednoczeniem Litwy i Rusi z Kró
lestwem PolSkim. 

Na Emigrncji przeszedł na stanowisko 
bardziej prawicowe. Należy jednak 
wspomnieć o jego współpracy z Mickiewi
czem przy redagowaniu „Trybuny Lu
dów", oraz cenną działalność oświatową. 
Interes.owały go zagadnienia historyczne; 
we Lwowie, gdzie osiedlił się w roku 1858 
wydał kilka własnych rozpraw historycz
nych, prac publicystycznych i bibliogra
ficznych. Tam zasłużył się jako kustosz 

I 

Biblioteki Ossolińskich: skupił także wo
kół siebie ówczesne środowisko literacko
-naukowe, w którym błyszczały m. inny
mi takie nazwiska ja!k Wincenty Pol, 
Aleksander Fredro. 

Jako dramaturg zadebiutował mając lat 
18; sztukę jego zagrano na scenie Teatru 
Narodowego. W ciągu następnych lat 
wszystkie, jakie napisał wystawiono w 
warszawskich teatrach; należały też do 
najczęściej grywanych przez teatry pol
skie pierwszej połowy XIX wieku. Były 
to komedie, komedioopery, libretta ope
rowe. 

Ksaweremu Godebskiemu przypisuje 
się autorstwo 34 sztuk, lecz, według ostat
nich badań, za całkowicie oryginalną u
znano ty.l!ko „Miłość i p1óżność". Najpo
pularniejszą zaś były) „Miłostki ułańskie", 
komedia tłumaczona z francuskiego, jedy
na. jaką ogłoszono drukiem po śmierci pi
sarza. Sam Godebski wydał także tylko 
jedną pozycję: „Kto pod kim dołki kopie". 
Największą il~ć tłumaczeń, jakie dokonał 
pochodziła z języka francuskiego. 

O twórczości Ksawerego Godebsldego 
pisał anonimowy redaktor „Czas.u" (1869): 
„J ako pisarz nie należał do pierwszego 
rzędu, ale osobisty wpływ, jaki wywierał, 
stawiał go w szeregu tych rzadkich) ludzi, 
którzy krzepią duchowe i umysłowe życie 
w narodzie". Z szeregu utworów Godeb
skiego „Miłość i próżność" stanow,i pozycję 
wyjątkową - nie tylko w jego twórczości, 
ale i w całym komediopisarstwie okresu 
fredrowSkiego. 

e. lk. 

(na podst. oprac. St. Dursk'Jeg<0 „Ksiawery Go
debskJ i jego marivaudage", Dialog 1968, nr 7) 
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„MIŁOść i PRóżNOść" 

Literatura polska w przeciwieństwie do francu
skiej jest bardzo uboga w komedie ty]ko miłosne. 
„MHość i próżność" zadziwia na tym tle tym bar
dziej, że wyszła przecież spod pióra polityka, publicy
sty, działacza obywatelskiego ... Ucieczka? Wytchnie
nie? Zabawa poety? Na dobrą sprawę posiadamy pa
rę ledwie komedii podejmujących podobną tematy
kę1 W dramaturgii staropolskiej jedną - Stanisława 

Herakliusza Lubomirskiego „Komedię Lopesa stare
go ze Spirydonem" znaną lepiej pod tytułem „Ka
lendarz starych mężów", mocna zresząt obsceniczną. 1 

W dramaturgii Oświecenia - „Fircylka w zalotach" 
Zabłockiego. Później oczywiście Fredry „Męża i żo! 
nę" oraz „Sluby panieńskie". Może dodać jeszcze 
„Skiza" Zapolskiej? I to już bodaj wszystko. Wydaje 
się więc, że igraszka sceniczna Godebskiego pozwoli 
wydobyć się z zaiklętego kręgu dwóch najpopular
niejszych nazwisk - Zabłockiego i Fredry - jeśli 

chodzi o komedię erotyczną. I na tym polega właś
nie znaczenie teatralne tego niewątpliwego odkrycia. 
Tym bardziej iż walory artystyczne !komedii Godeb
skiego nie są o wiele niższe od walorów „Fircyka w 
zalotach" czy nawet „Ślubów panieńskich" . Wpraw
dzie bohaterowie, z wyjątkiem może Starosty, nie są 
talk bogaci psychicznie jak sylwetki Fredry, lecz 
właśnie przez pewien luz czy niedookreślenia w cha
rakterach dają aktorom większe możliwości interpre
tacyjne. 
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Dużo też w „Miłości i Próżności" subtelnej 
ironii, ciętych i dowcipnych ripost, pełno zręcznych 
aforyzmów, swobodny język i wiersz. K omedia na
brzmiała jest radością życia, wesołością, akcja toczy 
się .żywo przez wartki i finezyjny dialog. Znać w 
utworze warsztatową zręczność francuskiego rzemio
sła !komediowego, której autor nabył jako wielokrot
ny tłumacz komediopisarzy znad Sekwany. W sensie 
gaturrkowym można by „Miłość i próżność" olueślić 
jako marivaudage2 do któregQ skłonność widać tak
że w intrydze „Miłostek ułańskich" i „Kto pod kiiv 
dołki !kopie". Ale tu jest to marivaudage pogłębiony 
przez klasycystyczną analizę charakteru. Doskonale 
można dostosować do tej komedii zdanie Boya o isto
cie teatru Marivaux: „Bohaterką sztuki jest miłość, 
uczucie to, jego podstępy, zabiegi, finty, marsze 
i kontrmarsze, wystarczają pisarzowi do stworzenia 
żywej i interesującej gry scenicznej. ( ... ) Zewnętrz
ność nie odgrywa żadnej niemal roli. Kolizje charak
terów, o ile istnieją ,to też jedynie w odniesieniu do 
tego jednego punktu. Mechanizm samego uczucia, 
poruszający ludźmi - niby pełnymi wdzięku mario
netkami, to wszysVko". 
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Godebski jak Marivaux „umiał rozłożyć miłość na 
tysiąc odcieni". Mamy tu miłość własną, próżność, 
podrażnioną ambicję, przekorę, złośliwość, tyranię, 

niepruderyjny pociąg fizyczny, tkliwość i nmvróce
nie błądzącego. Wszystko to skrzy się i migoce w ży
wym dialogu, gra miłosna za§ stanowi istotną akcję 
utworu. Odbywa się to wreszcie w aurze dosyć per
wersyjnej niewinności i naiwności, w której zwłdsz
cza celuje Laura. Ta sama aura przesyca także sytua
cje i intrygę. Ten perwersyjny klimacilkl o dwuznacz
ności obcej nawet Fredrze to też osobliwość na na-
szym gruncie. I 

Kilkaikrotnie zapowiadana premiera „Miłości 

i próimości" odbyła się w Teatrze Narodowym w 
Warszawie w niedzielę 4 maja 1828 roku, następne~ 
przedstawienia 13. V. i 22. VII. tegoż roku. Sztuka 
została dobrze przyjęta przez publiczność, a nawet 
prasę romantyczną. Nie zaangażowany w spory lite
rackie „Kurier Warszawski" pisał: „Scena narodowa 
obdarzona została nowym pięknym dziełem. Kome
dia „Miłość i próżność" wczoraj przedstawiona po 
raz pierwszy powszechnie się podobała; dawano 
liczne oklaski płynnym wierszom, dobrze prowadzo
nym scenom i wybornej grze aktorów". 

St. Durski „Ksawery Godebski i jego marivaudage", Dialog 
1968 1111 7. (fragmenty) 

1
) obsceniczny - nieprzyzwoity 
') marivaudage - fr. rmar,i;woda:ż] przesadna, niekiedy afektowa

na subtelność myśli, wyrafincxwanie uczuć,· manieryczność, 
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BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 
PROPONUJE OBEJRZEĆ: 

Wojciech Bogusławski 
KRAKOWIACY I GÓRALE 

spektakl nagrodzony na XI Festiwalu Teatrów Polski Północnej 
w Toruniu. 

Aleksy Arbuzow 
MÓJ BIEDNY MARAT 

w reżyserii Romana Kordzińskiego i scenografii Zofii Wiercho
wicz. 

Jerzy Janicki 
OJ. TE BABY! 

(TEN WSTRĘTNY SOŁTYS). 
współczesna polska komedia obyczajowa. 

Agnieszka Osiecka 
APETYT NA CZEREŚNIE 

mus~ cal. 

Bertolt Brecht 
PAN PUNTILA 

I JEGO SŁUGA MATTI 
w reżyserii Macieja Prusa i scenografii Łukasza Burnata. 

Juliusz Słowacki 
SEN SREBRNY SALOMEI 

w reży s er ii Romana Kcr dzióskiego i scenografLi Zofii Wierch owicz 

ś w 
Molier 
ĘTOSZEK 

F 

klnsyczna komedia francusk a 

Jean Racine 
E D R 

kla syczny dr<J mat fra ncuski 
A 

Ksawery Godebski 
MIŁOŚĆ I PRÓŻNOŚĆ 

klasyczna komedia p-0 lsJrn 

J. Keller. Zb. Kopalko. J. Siekiera 
ON 

Spektakl dokumentalna-poetycki o W. I. Leninie 

Kierownik techniczny 

Główny elek tryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Kder. prac. krawieckiej 

Kier. prac. s tolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

Józef Karbowiak 

Stanisław Jeziorski 

Jan Laskowski 

Stanisław Kawalec 

J an Marciniak 

Jan Swiderski 

Franciszek Piątek 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kufmicb 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK. SOBOTA, NIEDZIELA 

soch. u 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOWi 

K OSZ LIN : Dział Organizacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w godz. 13-14, kasa te
atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

or az k asy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SŁUPSK: Kasa Teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
iedziałków godz. 11-18 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMOWlENIA NA BILETY 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
K ierownik działu - Dlt ta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK : Kasa teatru tel. 52-85 
Organizator widowni - Jadwiga Subocz 

Druk programu: Koszalićskie Zakłady Graficzne 
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