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Stef a.n Durski 

azwisko Ksawerego Gocleb
skiego (1801-1869) kojarzy 
się szerszemu ogółowi za
pewne z jego ojcem Cy
prianem Godebskim (.1!765-

1809), wybitnym poetą legionowym, autorem powieści 
Grenadier i filozof i ilczestnikiem bitwy pod Raszynem, 
w której zginął bohaterską śmiercią. Kojarzyć się też 

może z synem Ksawerego, również Cyprianem Go
debskim (1835-1909) , wziętym swego czasu rzeźbia

rzem we Francji, twórcą pomnika Mickiewicza w War
szawie. 

Sa m K sawery natomiast jest dziś postacią niemal nie 
znaną. Daremnie na przykład szukać by jegc imienia 
w jakimkolwiek podręczniku historii lite ratury . Pomija 
(io n a w t Gabriel Korbut w s wej L i teraturze polskiej; 
odnotowuje go j edynie skrupulatny Polski Słownik 

Biogra ficzny, ale i to bardziej ze względu na działal
ność polityczno-społeczną w czasie powstania listopa
dow ego i na Emigracji, niż za działalność literacką. 



A przecież w czasach sobie współczesnych był to 
człowiek znany również jako literat, dziennikarz, pu
blicysta, ba - współpracownik Mickiewicza w Try
bunie Ludów. Jako zaś dramatopisarz, autor kilku
dzi esięciu sztuk, zarówno oryginalnych jak przeróbek 
i tłumaczeń, należał - obok Ludwika Dmuszewskiego, 
Jakuba Adamczewskiego, Wojciecha Pękalskiego, Aloj
zego Zólkowskiego - do najbardziej płodnych dostaw
ców repertuaru dla Teatru Narodowego, tych, od 
których zależało utrzymanie sceny w Warszawie. 

Na temat młodości Godebskiego pisał Czas w poświę

conym mu nekrologu: „Swietnym było jego sieroctwo, 
bo syn Cypriana uważanym był za dziecko narodu 
i wychowany pod okiem i kierownictwem mężów 

przodujących w ówczesnym społeczeństwie warszaw
skim". Uczeń konwik~u pijarów na Żoliborzu, Szkoły 
Kadeckiej w Kaliszu i sławnego Liceum Krzemieniec
kiego, wreszcie akademik warszawski - nie sprawił 
zawodu swym opiekunom. Już będąc studentem wy
działu prawa dał się poznać lojalnym władzom uczel
nianym jako niespokojny duch o rewolucyjnych wów
czas poglądach. Wraz z Henrykiem Nakwaskim był 

wydawcą ręcznie pisanego, półjawnego Dziennika Aka
e1emickiego, z którym współpracowali znani z li bera
Jizmu i patriotyzmu oraz popularni wśród młodzieży 
akademickiej stolicy: Stanisław Kunat, Adam Zakrze
wski, Dominik Lisiecki. z tym ostatnim właśnie, 

wsławionym tłumaczeniem Nieszporów sycylijskich 
K. Delavigne'a, oraz z Franciszkiem Salezym Dmo
chowskim i Brunonem Kicińskim redagował Godebski 
od polowy 1820 roku czasopismo Wanda, które skupiło 
grupę młodych literatów i pod pretekstem zbierania 
pamiątek i kultywowania tradycji narodowych szerzy
ło idee liberalistyczne i patriotyczne. Dziś wiadomo, 
że utrzymywało także kontakt z wileńskimi Filomata
mi. Nie zdziwi więc nikogo relegowanie Godebskiego 

Ach! 

Wierz mi, 

zawsze milość 

rozsądek przegoni 

Rozsądek 

wprzód rozmyśla, 

nim się 

ubezpieczy, 

A milość 

bez namyslu 

prędzej 

kończy 

rzeczy. 



z Uniw ersytetu w s t 'CZniu 1821 rok u, zresztą w dobo 
rowy m towar·zystwie M. Dębiń k iego. F. Kellera. 
I Chr· --nowskiego. N i posk romiony temperament po
lityczny okaza! Godebski dzie, ięć lat później w sejmie 
powstańczym, do którego byt pos łem . Występował tam 
j alto k rzewi ci e l idei u w lasz zenia chłopów oraz zjed
noczen ia Litwy i Rusi z Królestwem Polskim. W cza
sie pow tan ia redagował także patriotyc.mego Orła 

Białeu oglądy sp l czne i politycrne pisarz stęp iła 

dop i ro E m igracja i rozgrywające j ą spory. Chociaż 

i \ ówczas odegra ł znaczną rolę w Mickiewiczowskiej 
T ryb unie L udów. W k o11cu jednak prŹes zcdt na stano
wisko ba rdzie j pra 'l ico we, opowiadając się po stronie 
str nnictw Cz rtoryskiego, tzw . Hot l u Lambert. 
Ważniej z od poli tycznej okazała się na Emi gracji 
jPgo dzi ł lność oświa towa: by ł m i ędzy innym i w~pót

za łoży idem Szkoły P olskie j (tzw . batignollskiej) i je j 
wie prezesem - jeszcze przed Mick iewiczem . 

W rok u 1B:i8 p ;vrócil do kraju. Osi edlił się we Lwo
wi , gdzie zosta! k ustoszem B ihli ot k i ssoliń skich; 

położył tu duż zasług i organ izacyj no-na ukowe . Stal 
siG też szybko magnesem skupiając 'm ży i literackie 
Lwowa. „S dziwa postać Godebskiego była ja kby du
szą. ł ą czn iki em i poś rednikiem św i ata nauk owo-li te
rackieg we Lwow ie, k tóry jeszcze n iedawno liczyl" 
viełe znakomitych imion, a le żyj ących dość w odo

sobnie niu . Godebski, zamknąwszy sw e dzienn e czyn-
ności w bibliotece, przed wieczorem szcdt pokrzepić, 

zb liżyć i zgromadz i ć taki ch ludzi jak : \Vincenty Pol, 
Maurycy Dzieduszycki, Karol Szajnocha. August Bic
lowski, Aleksander Fredro, Mal cki, Supiński" (pi sa ł 

Czas we w spomn ia n rm nekrologu). 

R1jwn ie wcześnie jak dz ia łalność poli tyczną i publicy
Sl) czną rozpoczął Godebsl i pracę literacką Pisywał 

ozm:tile ba jl{i i dr bne wiersze li ryczne umieszczan e 

nie tyl ko w Wandzi e, lecz także w Pszczółce Krakow
ski ej, Gazecie Literackiej czy tygodniku mód War s.za

wianin, z których redakcjami s ta le współprac wał. 

Z warszaw skim Teatrem Narodowym związał siq jako 
siem nastole tni młodzieniec, bo w roku 1819, kiedy 

na deski scen iczne wsze dł pierwszy jego utwór tłu

m aczony. Od tą d będzie stale zasilał Teatr Narodowy 
swoimi pr zeróbkami i tłumaczeniami, najczęściej 

j d noaktowy m i komediami, kome diooperami i łibrct·· 

tarni operow y m i, pisany mi nierza dko wspólnie z Lu
dwikiem Dmuszcwski , Dominikiem Lisieckim, Józe
f cm Damse. 

Twórczość tea trnln G debskieg rozwi jnla się przede 
wszystkim w d w óch ok re..,ach: w Jata ch 1319-IP.31 
w · ar zawie i w lata ch 185łl-1869 we Lwowie. Nn 
Emigra cji uprawiał gł w n[ e publicystykę i poezj ę . 

p:-zekłada ł także dz.ie ła naukow np . L gende de Ko~ 
ciuszko Michclcta. Za interesowania hi stor czne wzmo
gła w nim niewątpliwie i bliska znajomość osobisL1 
z Lelewelem, Micheletem i Edg rem Quinet.. Konty
nuował je póżn " ej w e Lwowie jako wydawca ź r dcl 
his torycznych; wydał też wówczas kilka wł snych 
rozpraw historycznych (np. r eformy spol czn e w Pols e 
pod kon i ec X V III w., Lwów lłl 66) , prnc publicys tycz
nych (Duch i dążność wieku, Lwów 1860) wreszcie prac 
bibliograficznych. 

Przez teatr , a konkretnie dzięki jego dyrektorowi 
Ludwikowi Osińskiem dosta ł się młody Godebsłd do 
grona warszawskich pseudokl syków, skupiających s ic; 
wokół s:ilonu lite ra ckiego generała Winc tego Kra
sińskiego ora z dopiero co (1819) zami lkłych Iksów . 
W orbicie ich estetyki powstał zn a ny ówcześn'.e wiersz 
G odebski ego H y mn do Boga. J es t więc rzeczą zast -
nawiaj ącą, w jak i sposó b p isarz ten godzit z konser 
watyzmem est tyczn m pseudoklasyków swoją przy-



należność do „młodych", a tym bardziej do tzw. wan
dystów (od pisma Wanda) odznaczających się przecież 
radykalnymi i liberalnymi poglądami ideowo-politycz
nymi. Wytłumaczyć to można faktem niezbyt dyna
micznej awangardowości estetycznej warszawskich 
„młodych", którzy bardziej byli zrewolucjonizowani 
politycznie niż literacko i do romantyzmu w ogóle nie 
doszli - a z drugiej strony brakiem jednolitości wśród 
pseudoklasyków, z których jedni np. akceptowali 
Shakespeare'a, inni zaś nie. Polaryzacja stanowisk 
estetycznych była w Warszawie połowiczna. W trzecim 
dziesięcioleciu konsekwentnymi pseudoklasykami po
zostało przecież tylko dwóch: Kajetan Koźmian i Lud
wik Osiński. Inni przedstawiciele tej grupy dalecy 
byli od ortodoksji obu augurów warszawskiego salonu 
literackiego; ludzie teatru zaś, często klasycyści jako 
literacy, na scenve lansowali preromantyczne dramy 
i opery. Mógł więc Godebski równocześnie pisać pseu
doklasyczne ody i aprobować Mickiewicza, oskarżając 
go jedynie o brak wytwornego smaku. Zajął w rezul
tncie pozycję podobną jak Franciszek Salezy Dmo
chowski, którego Koźmian uznał za zdrajcę, a roman
tycy nie przyjęli. Wyszedł z warszawskiego pseudo
kl::isyeyzmu, zbliżył się do romantyzmu, nigdy go jed
nak w pełni nie pochwalając; do walki klasyków 
z romantykami już się nie wmieszał. Mimo że jego 
wczesne poglądy i działalność polityczna popychały go 
właśnie w kierunku romantyzmu„. 

Ze wspomnianych dwóch okresów twórczości drama
topisarskiej Godebskiego ważniejszy jest pierwszy; 
dowodem może być fakt, iż wszystkie jego sztuki 
i przeróbki z tych lat przeszły do roku 1831 próbę sce
ny, wystawiane w Warszawie w Teatrze Narodowym, 
Rozmaitości, lub Teatrze na Wyspie W Łazienkach. 

Trudno jednakże z dokładnością rozdzielić tę twór
czość na oba okresy, gdyż większość sztuk spoczywa 

Kocha chętnie w starości, 
kto się kochał z miodu. 

Gasną nieraz powaby 
w ·innych zalet tłumie , 

Ten wygrał, kto kobiecie 
podobać się umie. 

Każdy wiek w swych uczuciach 
nadzieją się mami, 

Ten chce błyszczeć urodą, 
tamten przymiotami. 

Własnej wartości czuciem 
przejęty nietrwalem, 

Miody w objęcia świata 
rzuca się z zapałem, 

W jednej chwili przez wszystkie 
chciałby przebiec stopnie_ 

Nie umie ani dotrwać, 
ni uledz w potrzebie, 

Sądząc, że innych kocha, 
kocha tylko siebie, 

Lękliwy w przeciwnościach, 
z zw11cięstw chluby szuka; 

Rzadko któremu znana 
podobania sztuka, 

Co urok towarzystwu, 
wdzięk miłości daje, 

I gdy sama zwycięża, 
zwycięstwo przyznaje. 

Miody zdolniejszy kochać, 
starzec kocha lepiej, 

Tego miłość wycieńcza, 
tego miłość krzepi, 

Ten więcej ujmujący, 
ten więcej ujmuje, 

I często wzbudza żądzę, 
której sam nie czuje. 



dotąd w rękopiśmiennych odpisach teatralnych pocho
dzących z różnych czasów. Bodaj d w ie tylko zostały 

wydane drukiem: Kto pod k i m dołki kopie, sam w nie 
wpada (Lwów 1867) i Miłostki ułańskie (Poznań 1900). 

Z trzydzi stu t:zt erech sztuk przypisanych Godebskie
mu przez K Estreichera w Bibliografii Polskiej 
(w tym czternaście uznanych za oryginalne) - w róż
nych fród łach i ro7proszonych tu i ówdzie wzmian
kach z epoki pojawiaJą się najczęściej komedie: 
T estament , czy ti Okulary stryja stłuczone, Miłość 

i próżność, Pan notariusz, Dawne czasy, Mąż i ko
chan ek , K t o pod kim do lki kopie sam w n ie wpada, 
Szkoła miłośc i, Co się kobietom podoba; komedio
opery: Sieciech żonaty, Miłostki ułańskie, Karnawał 

w Łomży, Wdowa Malabaru , W i lk na pokucie, Ma
slcarada domowa; tragedia : M anfr ed. Znaczy to, że 

wymienione utwory - obok przekładów librett ope
rowy ch do Emmy z Roxburga Meyerbeera, T elemaka 
Boicld'cu i Turka we Włoszech Rossin iego - należały 

do najczęściej grywanych przez te try polskie pier 
wszej połowy XIX wieku . Nie wdając się w skompli
kc waną kwesti ę oryginalności , trzeba powiedzie , że 

znakomity bibliogr f miał zbyt hojną rękę w stosun
ku do Godebs kiego. Bliższy prawdy wyda je się L . Si
mon (w nie wy danej dotąd Bibliog rafii dramatu pol
skiego) przyznający całkowitą oryginalność dw u le 
dwie pozyc jom: Miiości i próżności oraz Miłostkom 

ułańskim. (-) 

J ako tłumacz Godebsk i brał najczęsc1eJ na swój 
wa rsztat adap tatorska-tra nslatorski u twory autorów 
francuskich: K . Delavigne•a, F. Ponsarda, J. Ch. \'iala, 
M~lesvUlc'a. A. Scribc'a, z ni emieckich: A. Kotzcbuego. 
Ogólnie rzecz biorąc , jego sztuki teatralne „nie odzna
czały się oryg i na lnością czy wa lorami poetyckimi , a le 
utrafiały w smak współczesnej publiczności i we 

współczesną modę repe rtuarową' . Gdy by chcieć ogar
nąć jedną formulą sy lwe tk~ twórcz Ksawerego Go
debski g , można by pow iedzieć słowami anonimowe
go a u tora nekrologu w Czasie, iż jako p isarz nie 
nal eżał do pierwszego rzędu . ale osobisty „wpływ, jaki 
wywiera!, stawiał go w szeregu tych rzadkich ludzi, 
co krzepią duchowe i umysłowe życie w narod zie" . 

Wszystko to nie dotyczy jednej tylko komedii: Miłości 
i prliżno.ki. Zastana w ia , dlaczego Godebsk i n ie zadbał 
o j j wydanie. Czyżby nie docen ił tej najl epszej 
swoje j sztuki? A p rze ież stanowi. ona zjawisko wy
j ątkowe nie tylko w twórczośc i autora, ale i w całym 
komediopisarstwie okr su fr edrowskiego. Z reklamy, 
którą poprzedzono premierę, wynika łoby , że autor 
przywiązywał do niej dużą wagę. Może rozczarowa ł 

si~ w sk tek mnie j en uzjas tycznego, n iż się spo
dziew I, przyjęcia korne ii przez w idzów '? Z tym 
wi. c;-k szą satysfakcją przychodzi nam publikować po 
r az pierwszy jej tek t. (Miało to mie jsce na lamach 
D:alogu w lipcu 1968 r. - przyp . r ed.). 

L iteratura polska w przeciwieńs t\ ie do fran cuskiej 
jes t bardzo uboga w komedie ty lko miłosne. Miłość 

i próżność za dziwia na tym tle tym bardziej że wy
szła przecież spod pióra polityka , publicys y , dzia łacza 
obywate lskiego... Ucieczka? Wytch nie n ie? Zabawa 
poe ty? Na dobrą sprawę posiadamy par~ ledwie ko
med ii podejmujących podobną tematyk~. W drama
turgii s ta ropolskiej jedną - Stanisława Herakiiusza 
Lubomłrsldego Komedię Lopesa sta r ego ze Spirydo
nem znaną lepiej pod ty tułem K alendarz starych 
mężów, mccno zresztą obsceniczną. W dramaturgii 

świecenia -- F i rc yka w zalotach Zabłockiego. Późn ie j 
oczywiście Fredry 11/Ięża i żonę oraz Ślub y panieńslcie . 
Może dodać jeszcz Skiza Zapolskiej? 1 to ju ż boóa j 
w szystko. Wydaje się więc, że igraszka scen iczna Go
clebskiego pozwoli wydobyć się z zaklQtego kręgu 



dwóch najpopularniejszych nazwisk - Zabłockiego 

i Fredry - jeśli chodzi o komedię erctyczną. I na tym 
polega wlaśnie znaczenie teatralne tego niewątpliwe
go cdkrycia. Tym bardziej iż walory artystyczne ko
medii Godebskiego nie są o wiele niżsi..._ od walorów 
Fircyka w zalotach czy nawet Slubów panieńskich. 

Wprawdzie bohaterowie , z wyjątkiem może Starosty, 
nie są tak bcgaci psychicznie jak sylwetki Fredry, 
lecz właśnie przez pewien luz czy niedokreślenia 

w chmakterach dają aktorom większe możliwości 

interpretacyjne. Dużo też w Milo.§ci i próżności sub
telnej ironii, ciętych i dowcipnych ripost, pełno zrc;cz
nych aforyzmów, swobodny język i wiersz. Komedia 

_nabrzmiała jest radością życia , wesołością, akcja toczy 
się żywo przez wartki i finezyjny dialog. Znać 

w utworze warsztatową zręczność francuskiego rze
mrosła komediowego, której autor nabył jako wielo
krotny tłumacz komediopisarzy znad Sekwany. W sen
sie gatunkowym można by Milość i próżność określić 
jako marivaudage, do którego skłonność widać także 
w intrydze Miłostek ułańskich i Kto pod kim dołki 

kopie. Ale jest to marivaudage pogłębiony przez kla
sycystyczną analizę charakterów. Doskonale można 

dostosować do tej komedii zdanie Boya o istocie 
teatru Marivaux: „Bohaterką sztuki jest miłość, uczu
cie to, jego podstępy, zabiegi, finty, marsze i kontr
marsze, wystarczają pisarzowi do stworzenia żywej 

i interesującej gry scenicznej . ( ... ) Zewnętrzność nic 
odgrywa żadnej niemal roli. Kolizje charakterów, 
o ile istnieją, to też jedynie w odniesieniu do tego 
jednego punktu. Mechanizm samego uczucia, porusza
jący ludżmi - ludilmi jego własnego, osobnego świa
ta niby pełnymi wdzięku marionetkami, to 
wszystko". 

Godebski jak Marivaux „umiał rozłożyć miłość na 
tysiąc odcienr•. Mamy tu miłość własną, próżność, 

pcdraż11ioną ambicję, przekorę, złośliwość, tyranię, 

Często 

więcej otrzyma, 

kto się 

nie zna wcale. 

Nie pomogą 

w tej mierze 

zabiegów tysiące, 

Na próżno 

chcialbyś wstrzymać 

czucie 

wzrastające . 

Nieuległa przemocy, 

nieprzystępna 

dumie 

Milość 

w 

szesnastym roku 

zmienną 

być 

nie umie ... 



niepruderyjny po c iąg fizyczny, tkliwość i nawróceni e 
błądząceg o. Wszystko to sk r zy siq i migoce w żywym 
dialo •u , gra miłosna za ś stanowi istotn ą akcję utwo
ru. Od bywa si ę to w reszcie w aurze dosyć perwer
sy jnc j ni winności i na iw no•ci , w l<tórej zw ł aszcza 

celu je Laura. Ta sama au ra p rzesyca także ytua je 
i intrygę . Ten perwersy jny kl im acik o dwuznaczności 
cbcej na wet Fredrze, to też c sobliwość na naszym 
gruncie. 

Ki lkakrotnie zapowi < dana pre miera Miłości i p·róż 

no fr i odby' a się w Teatrze Narc dcwym w Wa rszawie 
w niedz i e lę 4 maja 1928 r. , następne przeds taw ienia 
l:l V i 22 VII t egoż roku. Sztuka zos tała dobrze przy
j~ ta przez publiczność, a nawet prasę romantyczną 

Nie zaa ngażowa!ly w spory literackie Kurier War
szaw ski. pisal: „ cena na rodowa c bdarzona zostafa 
nowym pięknym dzi ełem . Komedia "vt ilość i próż11 0.ść 

wczoraj przed lawiona po raz pierw szy powszechnie 
się podobała; dawano liczne oklas !ci płynnym w ie -
szom, dobrze prowadzo nym scenom i wybornej g rz1:: 
artystów". 

„Do nadania większej świ etności wczorajszemu wi
dow i ku - ubolewał dalej Kurier - n ie dostawa ło 

licznie jszego lóż napełnienia; obec ność' dam i oklaski 
dłoń pięknych zachęcają a utorów i pomnażają usiło

wania artystów. Dobra komedia, pięknym wierszem 
napisana przez rodaka zasł uguje, aby z s ała zaszczy
cona obecnością ty lu światłych spektator k , ile ich 
chętnie uczęszcza na przedstawienia dzi eł scenicznych 
cza~em i miernych, dawanych w obcych językac h" . 

STEFAN DURSKI 

Ob,lcr nc f r a gmen ty artykułu ' y drulwwancgo w Lipcowym 

nun1 crze Dialngu z roku HHiO z okazj i pierwodruku „l\1litu ś ci 

i p r<'lżnoSci". 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

RYSZARD BAROI 

• 
Przedstawienie prowadzi 

ALFRED BODZIACHOWSKI 

Kierownik Techniczny 
EDWARD GŁOGOWSKI 

Brygadier sceny 
BRONISŁAW SWIĄC 

Swiatło 

JÓZEF GRADEK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
krawieckiej 

STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Z-ca kierownika pracowni 
krawieckiej 

STEFANIA WITAS 

Kierownik pracowni 
m,odelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik prac.:iwni 
elek irotechnicznej 

JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
szewskiej 

VlINCENTY KOSMIDER 

Kierownik Objazdu 
STEFAN SLĘZAK 

, 

Zamówieni a 
na bilety zbiorowe 

przyjmuje Organizacja Widowni 
w godz. 8-16 codziennie 

z wyjątkiem niedziel i świąt 

Kasa tee.tru 
czynna codziennie 

z wyjątkiem poniedziałków 
w godz. 13-19 

w niedziele i święta 
w godz. 12-19 

CENA 4 ZŁOTE 



KSAWERY GODEBSKI 

I I 

MIŁOSC 

PRÓŻNOŚĆ 
KOMEDIA 

W 3 AKTACH 
WIERSZEM 

OPRACOWANIE TEKSTU - STEFAN DURSKI 

TEKSTY PIOSENEK - IRMA CZAYKOWSKA 

OSOBY: 

Hrabina. wdowa . . 

Starosta, wdowiec . 

Gustaw, syn Star:isły 

Laura, córka Hrabiny 

Wiktor. kamerdyner Starosty 

Zosia, służąca Hrabiny 

Rejent 

Lokaj . . 

REŻYSERIA 

IRMA CZAYKOWSKA 

MARIA DRZEWIECKA 

JANUSZ BARBURSKI 

WALDEMAR SZO P A 

IWONA ŻELAŻNICKA 

HENRYK WÓJCIKO WSKI 

S T A N I SŁ A W A G A L L 

JERZY PETERS 

SCENOGRAFIA 

JERZY FELOMANN 
MUZYKA 

WOJCIECH ŁUKASZEWSKI 
ASYSTENT REŻYSERA PLASTYKA RUCHU 

JANUSZ BARBURSKI MIKOŁAJ KOPIŃSKI 


