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DECORUM MIŁOSNE
W TEATRZE STANISŁAWOWSKIM

Zagadnienie stosowności (decorum) jest jednym z najbardziej istotnych pro
blemów oświeceniowej estetyki zarówno w jej wymiarze genologicznym, jak 
i etycznym. Decorum jako pojęcie odnoszone do szeroko rozumianej twórczo
ści teatralnej przechodzi do siedemnasto-, a następnie osiemnastowiecznych teorii 
z estetyk antycznych i obejmuje swym zakresem - podobnie jak miało to miejsce 
w Grecji i Rzymie - zagadnienia związane z wartościami postrzeganymi zmysło
wo, jak kształty, barwy, dźwięki; zagadnienia związane z wartościami pojmowany
mi intelektualnie, jak miary, proporcje, liczby, a także, już w zakresie o wiele szer
szym niż miało to miejsce w starożytności1, wprowadza w swój zakres pojęciowy 
wartości społeczne jak obyczaje, charaktery, postawy moralne, które wzbogacają 
decorum o szeroko rozumianą problematykę etyczną. 

' Por. J. Styka, Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, Kraków 1997. 
2 Cyt. za: Europejskie źródła myśli estetycznoliterackiej polskiego oświecenia, oprać. T. Kost- 
kiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1997, s. 68 (przekład fragmentów pism Rapina 
J. Pleciński). 

René Rapin, jeden z pierwszych francuskich teoretyków badających to zagad
nienie, którego lekturę, mówiąc nawiasem, zalecała nasza Komisja Edukacji Na
rodowej, w Réflexions sur la poétique, wydanych w 1674 roku, czyni z decorum 
(franc, bienséance), regułę reguł wszelkiej twóczości klasycznej: „Oprócz wszyst
kich reguł zaczerpniętych z Poetyki Arystotelesa, Horacy wymienia jeszcze jedną, 
której, jako naczelnej, wszystkie inne podporządkować się muszą, a jest nią sto- 
sowność {bienséance). [... ] Jedynie dzięki stosowności osiąga się prawdopodobień
stwo; wszystko staje się prawdopodobne z chwilą, gdy przestrzega się stosowno
ści w każdej okoliczności”2. Kilkanaście stron wcześniej Rapin stwierdza w swych 
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Réflexions, iż „prawdopodobne jest wszystko, co opinia publiczności uważa za sto
sowne”3. Wniosek płynący z jego konstatacji byłby zatem taki, iż poeta, który - 
mówiąc za Arystotelesem - ma za zadanie przedstawiać rzeczywistość w duchu 
prawdopodopodobieństwa, przy użyciu koniecznych środków, właściwy efekt osią
ga tylko wtedy, gdy dzięki doskonałemu opanowaniu rzemiosła utrafi swą sztuką 
naśladowczą w poczucie stosowności widzów. Ich reakcja będzie wówczas taka, 
jak opisuje to Boileau na początku III księgi l’Art poétique-, „Nie masz ni węża, 
ni strasznego stwora, / Co by sztuką oddany nie mógł oczu cieszyć/ Delikatnego 
pędzla przyjemne rzemiosło/ Z najohydniejszej rzeczy miłą rzecz uczyni”4. Ergo, 
pojęcie decorum w interpretacji Rapina i Boileau {bienséance, stosowność) należy 
rozumieć podwójnie. Jako decorum wewnętrze, gwarantujące spoistość i współ
zależność różnych elementów dzieła oraz jako decorum zewnętrzne gwarantujące 
widzowi wrażenia, które go niczym nie będą szokować. 

3 Tego fragmentu nie ma w antologii przytoczonej w przyp. 1. Cyt. za wydaniem Réfle
xions... z roku 1970 (Paryż, E. T. Dubois, s. 39). 
4 Europejskie źródła..., s. 44 (przeł. A. Stepnowski. Trzeci wers modyfikuję, zastępując sło
wo „władanie” słowem „rzemiosło”). 
5 „Tragedia posiada moc oddziaływania bez wystawienia na scenie i bez udziału aktorów” 
(1450b), przekł. H. Podbielski, [w: ] Poetyka, BN S. II nr 209, Wrocław 1983, s. 22. 

6 Cyt. za: J. Morel, La tragedie, anthologie théorique et critique, Paryż 1964, s. 118. 

Na teatralnej scenie stosowność przedstawiania tekstu dramatycznego wymaga 
zwrócenia specjalnej uwagi właśnie na decorum zewnętrzne, które tworzą wyko
nawcy. Piotr Corneille, mąjąc być może wciąż jeszcze w pamięci kłopoty z bienséan
ces w premierowym przedstawieniu Cyda, w Trois discours sur le poème dramatique 
z roku 1660 piszę akapit poświęcony Arystotelesowym pojęciom prawdopodo
bieństwa i konieczności właśnie z takiego punktu widzenia. Podkreśla bowiem 
wyraźnie te okoliczności oddziaływania tragedii, które Stagirytą w Poetyce oma
wia tylko marginalnie5, czyli sposób wystawienia dramatu przez aktorów. Cytuję 
Corneilla: „Po naświetleniu tego czym jest prawdopodobieństwo [... ]. Ośmielę się 
stwierdzić, że to, co Arystoteles nazywa koniecznością w tworzeniu poezji tragicz
nej, nie jest niczym innym niż potrzebą poety dojścia do swego celu oraz dopro
wadzenia do niego swoich aktorów [... ]. Celem poety jest podobanie się zgodnie 
z regułami sztuki. Aby się podobać, niekiedy musi się ugiąć przed koniecznością 
uwznioślenia pięknych czynów lub ograniczenia okrucieństwa. Te konieczności 
mogą niekiedy naruszyć prawdopodobieństwo”6. Corneille, jako praktyk sceny, 
współpracujący przez wiele lat z wybitnym aktorem Mondorym (rola Rodryga 
w Cydzie vt 1637) wie, że to, co uchodzi w lekturze dramatu - nawet najdoskonal
szego, niekoniecznie da się zagrać na scenie. 

W wieku XVIII do sporu o to, czym jest stosowność na scenie i jakie są jej 
związki z prawdopodobieństwem oraz koniecznością doboru środków artystycz
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nych, dołączają aktorzy praktycy, głównie z Teatru Włoskiego w Paryżu, co dla 
naszych rozważań ma znaczenie istotne, gdyż repertuar tej sceny był głównie ko
mediowy, a tematyka najczęściej miłosna. Dość powiedzieć, że głównym dostaw
cą repertuaru był tam w latach 30. XVIII w. Marivaux, a pierwszymi amantami 
najpierw, od 1716 Wielki Lelio, a potem od lat 30. jego syn A. F. Riccoboni oraz 
J. A. Romagnesi, autor rokokowej komedii Petit maître amoureux, z której - jak 
wiadomo - skorzystał Zabłocki, pisząc najlepszą komedię miłosną doby stani
sławowskiej, czyli Fircyka w zalotach. Aktorzy Comedii Italienne przyczynili się 
w niemałym stopniu do zmiany obowiązującego w XVII wieku w teatrze francu
skim decorum klasycznego, które rugowało ze sceny wszelką cielesność, zaś z sek
sualności czyniło najgłębsze tabu7. Za czasów Racina o miłości można było tylko 
mówić na scenie, nigdy jej pokazywać. Kilkadziesiąt lat później, w roku 1750, 
A. F. Riccoboni, w podręczniku dla aktorów, który dedykuje markizie de Pom- 
padour, daje jednak wyraźne wskazówki jak w sposób stosowny i widowiskowy 
zarazem można miłość wyrażać na scenie. Wydanie podręcznika oburzyło zwłasz
cza kręgi klerykalne i Riccoboni rnusiał się bronić. Streszczenie polemik, skąd
inąd bardzo ciekawych, trwałoby zbyt długo, wystarczy więc może zacytować nie
wielki fragment odpowiedzi włoskiego aktora na atak jezuickiego pisma „Journal 
de Trévoux”: „Na koniec ośmielam się prosić autora Dziennika, o wyrozumiałość 
względem mojego poparcia dla biednych amantów, których on chciałby bezli
tośnie wygwizdać8. Mam dla przyzwoitych obyczajów tyle respektu, ile powin
ni go mieć rozsądni ludzie. Nie będę chyba jednak w stanie przyzwyczaić się do 
wręcz zawziętego tropienia miłości w utworach dramatycznych. Uczucie to, samo 
w sobie, jest czyste i uczciwe. Żadne prawo nigdy nie atakowało jego istnienia. 
[... ] W teatrze nigdy nie przedstawia się miłości w sposób nieuczciwy. Jej zwień
czeniem jest albo małżeństwo, albo dążenie do niego”9. 

7 Por. J. Truchet, La tragédie classique en France, Paryż 1975, s. 42. 

8 Potępianie ról amantów przez jezuitów z Trévoux to dalekie echo oskarżeń jakie wobec 
teatru wysuwał jeszcze biskup Bossuet w Maksymach i refleksjach na temat komedii (Paryż 
1694). Pisał m. in. „Cnota i pobożność są tam zawsze wyśmiewane, korupcja zabawna, 
więc niegroźna i usprawiedliwiana, skromność atakowana” (przekład własny). 
9 A. F. Riccoboni, Sztuka teatru, wyd. poi. oprać. M. Dębowski, Gdańsk 2005, s. 77. 

Zmiana świadomości w stosownym przedstawianiu miłości na scenie przyciągnę
ła także uwagę teoretyków. Jean F. Marmontel w Eléments de littérature z 1787 roku, 
definiując bienséance odnosi się zarówno do ustaleń siedemnastowiecznych, zwłasz
cza René Rapin, jak i do praktyki scenicznej. Wydziela też wyraźnie czynniki od
powiedzialne za decorum wewnętrzne oraz za decorum zewnętrzne: „W sztuce na
śladowczej stosowność i konwenanse nie są dokładnie tym samym: konwenanse są 
związane z postaciami, stosowność przede wszystkim z widzami: jedne uwzględniają 
formy towarzyskie oraz obyczaje właściwe czasowi i miejscu akcji; drugie liczą się 
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z opinią i obyczajami kraju i wieku, w którym wystawia się daną akcję. Skoro zezwo
liliśmy danej postaci mówić i działać tak, jakby mówiła i działała we własnej epoce, 
zachowaliśmy konwenanse; ale jeśli ówczesne obyczaje zraniły nasze odczucie, ich 
nie złagodzony obraz uchybił stosowności Tak więc dla lepszego przestrzegania 
przyzwoitości i stosowności obecnie obowiązujących, czujemy się często zmuszeni 
do omijania konwenansów, tym samym zniekształcając prawdę. A ona jest zawsze 
sobą i stosunek łączący ją z konwenansami pozostaje niezmieniony; natomiast sto- 
sowność ulega zmianom zależnie od miejsca i czasu: w dziejach naszego teatru widzi
my tego przekonujący dowód. Był taki czas, kiedy na francuskiej scenie zakochane 
bohaterki, ba, same nawet księżniczki wyznawały swą miłość bez skrępowania, nie
rzadko ze swobodą, która dziś wzbudziłaby powszechne oburzenie”10 11 11. 

10 J. F. Marmontel, Eléments de littérature-, cyt. za: Europejskie źródła..., s. 395. 
11 Por. Z. Rejman, Świadomość literacka polskiego oświecenia, 'Warszawa 2005, s. 133. 

Omówienie problematyki decorum miłosnego w teatrze doby stanisławow
skiej warto rozpocząć od przypomnienia, iż w początkowym okresie pierwsza pol
ska scena publiczna rozwija się w oparciu o modelowy - jak powszechnie wów
czas uważano - repertuar francuski oraz w oparciu o rozwiązania organizacyjne 
i techniczne kopiowane głównie z działalności Komedii Francuskiej w Paryżu. 
Natomiast francuskie poglądy i opinie na temat stosowności w przedstawieniu 
teatralnym odnajdujemy bardzo rzadko w osiemnastowiecznych tekstach poświę
conych naszej scenie narodowej. Nawet w Sztuce rymotwórczej F. K. Dmochow
skiego, najdojrzalszej poetyce czasów stanisławowskich, zagadnienie stosowności 
jest rozważane wyłącznie z punktu widzenia decorum wewnętrznego, zasad two
rzenia utworu literackiego, a nie zasad jego przekazu i odbioru, co potwierdzają 
także najnowsze badania nad świadomością literacką polskiego oświecenia". Choć 
Sztuka rymotwórcza została napisana w 1788, a zatem po Elementach literatury 
Marmontela, z których fragment przed chwilą był cytowany, nic nie wskazuje, że 
Dmochowski korzystał z refleksji francuskiego pisarza na temat bienséances. Do
piero w polskim piśmiennictwie początków XIX wieku, a na dobrą sprawę dopie
ro po 1815 roku, w recenzjach teatralnych Iksów, można zauważyć pogłębioną 
refleksję nad decorum zewnętrznym. 

Czy można zatem powiedzieć coś pewnego o stosowności na scenie w pierw
szych dziesięcioleciach Teatru Narodowego? Spróbujmy. 

Na początek krótkie wyjaśnienie, dlaczego ciekawiej jest omówić decorum mi
łosne, a nie na przykład polityczne. Otóż o reakcjach na stosowność bądź niesto
sowność polityczną przedstawień teatralnych w czasach stanisławowskich trochę 
już napisano. Myślę tu przede wszystkim o pracach Raszewskiego i Klimowicza. 
Obaj badacze dobierali do swych analiz argumenty przemawiające za pewnym pla
nem króla w narzucaniu określonej, antysarmackiej koncepcji działalności sceny 
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polskiej. Najbardziej znana koncepcja stosowności politycznej w przedstawieniach 
komedii doby stanisławowskiej dotyczy kostiumu teatralnego. Jest to tzw. spór 
fraczka z kontuszem. Zdaniem Raszewskiego - jak pamiętamy - jeden aktor ubra
ny w kostium cudzoziemski - fraczek francuski — wnosił na scenę obyczaj zachod
nioeuropejski, zaś drugi, ubrany w polski kontusz szlachecki bronił obyczajów sar
mackich. W dobie reformowania państwa przez Stanisława Augusta taki podział 
był przez widzów odbierany bardzo wyraźnie i konkretnie, zaś ich reakcje na grę 
niektórych aktorów przedstawiających te postaci bywały tak gwałtowne, że szero
ko opisywała je ówczesna prasa, a nawet szpiedzy. Jako pierwsze przedstawienie 
oparte na schemacie walki fraczka z kontuszem Raszewski wymienia Małżeństwo 
z kalendarza, potem Staruszkiewicza, Fraczek zawstydzony, Powrót posła, etc. '2. 

Elementy budujące decorum miłosne, zwłaszcza to, które nazwałem decorum 
zewnętrznym, zauważyć jest trudniej. Zacznijmy zatem od znamiennego cytatu 
o uchybieniach w tym zakresie na scenie narodowej: „Gdybyśmy komedii zażywali 
według intencji tych, którzy je na to wynaleźli, ażeby przez reprezentację różnych 
cnót, pasji, zbrodni podać mile naukę ludziom i naprawić ich obyczaje rozwese
lając ich, i gdybyśmy chcieli uważać nie tylko, co tam widziemy, ale co to znaczy, 
do czego ściąga, mogłyby nam komedie być nieszkodliwe. Ale, że na komediach 
zwyczajnie reprezentują tak pieszczenie intrygi, różne skłonności, amory, przy
jaźni, niebezpieczne czasem sposoby, jak przyjść do nich niepodobna, żeby się co 
złego nie wkradło do serca młodych ludzi. Panienka niewinna, która dotychczas 
nie rozumiała złego, szła tylko za światłem rozumu i chrześcijańskiej nauki, żyła 
w prostocie swojej, będąc raz na komedii czuje w sobie coś nadzwyczajnego, po- 
burzone jakieś namiętności, pociechy, zazdrości, smutku i imaginacje różne wbi
jają się jej. [... ] Prawie nie podobna, żeby nie miały tknąć imaginacji owe widoki, 
skoki i żeby tam pasje tak żywo udawane nie miały się nieco w nich wzruszyć. 
[... ] Mają przestrzegać rodzice i mężowie, żeby ich żony i córki nie uczęszczały na 
widoki teatralne”12 12 13. 

12 Z. Raszewski, Staroświecczyzna i postęp czasu, Warszawa 1963, s. 295-344. 
13 S. Ozimek, Udział „Monitora” w kształtowniu Teatru Narodowego, Wrocław 1957, 
s. 198-199. 

Tekst ten ukazał się w Monitorze 24 lutego 1781. Autora nie udało się ustalić. 
Ale rok publikacji jest bardzo istotny, gdyż - jak sądzę - początek lat 80. stanowi 
z punktu widzenia decorum miłosnego w teatrze stanisławowskim wyraźną cezu
rę. Zmieniło się ono pod wpływem takich przedstawień, jak Syn marnotrawny, 
Pigmalion, Szkoła żon, Fircyk w zalotach, Małżeństwo w rozwodzie, Ojciec dobry, 
by wspomnieć te najważniejsze. 

Pod sam koniec 1779 roku lub na początku 1780 roku publiczność warszaw
ska ujrzała Syna marnotrawnego Woltera w wierszowanej adaptacji Trembeckiego.  
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Tym samym po raz pierwszy na polskiej scenie publicznej wystawiono wysoką ko
medię, w której młoda kobieta, Elżusia, walczy o prawo do miłości. Miłości, która, 
jej zdaniem, jest naturalnym, a więc niezbędnym warunkiem małżeństwa. Z ust 
młodej bohaterki pada wiele nowoczesnych i niesłyszanych na naszej scenie idei 
o miłości. To od Elżusi słyszymy bardzo odważne słowa w chwili, gdy Bizarski - jej 
ojciec - chcąc zmusić córkę do małżeństwa z Sieciechem - rozkazuje: 

A nie wiesz to, że ci każę przyszłe zaślubienie, 
Byś mu oddała serce? Nie wiesz? 

Elżusia: Pewnie, że nie. 
Znam ja, kochany ojcze, cokolwiek te prawa
Pod które obowiązek wieczysty poddawa
[-. ]
Co się tycze kochania, to jest rzecz osobna; 
Wewnętrznym poruszeniem rządzić nie podobna
[... ]
Bo serce do podbicia najwięcej niesnadne, 
Nigdy nie umie kochać przez rozkazy żadne; 

Elżusia, nie chcąc poślubić mężczyzny, którego nie kocha, sprzeciwia się nie tylko 
odwiecznemu nakazowi posłuszeństwa córki wobec ojca. Sprzeciwia się funda
mentalnym zasadom porządku społecznego, regulowanym przez prawo kanonicz
ne i świeckie. Czyni to w przekonaniu, że najuczciwsze i najwartościowsze prawa 
stanowi sama natura: 

Natura i uczciwość mają swoje prawa 
Więcej warte niż wasza w Herburcie ustawa! 14

14 Wolter, Syn marnotrawny, przeł. S. Trembecki, Wrocław 1951, s. 10 i 33. BN S. II 
nr 63. 

Trembecki — w co nie należy wątpić — świadomie przywołał polską kodyfi
kację prawną, wydaną jeszcze w XVI wieku przez Jana Herburta (Statuti Regni 
Poloniae), która w XVIII wieku wciąż jeszcze obowiązywała. Dlatego, wzywając 
naturę jako najważniejszą legitymację swego prawa do małżeństwa z miłości, El
żusia stawia się niejako ponad ówczesnym prawem i tak zostało to odebrane przez 
sarmackiego zalotnika, jurystę Sieciecha, który oburza się na niestosowność i brak 
respektu młodej kobiety wobec tradycji. Na szczęście dla Elżusi Sieciech sam się 
skompromitował i jej ręki nie otrzymał. 

Jak owo nowe decorum miłosne odbierali widzowie? Wprawdzie nie mamy 
bezpośrednich relacji, ale sądząc po ilości przedstawień (7 w 1780) Syn marno
trawny miał dość duże powodzenie. Pewnie także z powodu obsady aktorskiej.  
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Bizarskiego grał Karol Świerzawski, a dwie główne role kobiece grały gwiazdy ów
czesnego zespołu polskiego. Wdowę Zdawnialską - Barbara Sierakowska (lat 32), 
a Elżusię - Salomea Deszner (lat 20). Portrety obu urodziwych artystek są nam 
znane, a ich przymiotom aktorskim poświęcił kilka stron Wojciech Bogusławski 
w Dziejach Teatru Narodowego. 

Czy obraz miłości, który oglądała wcześniej publiczność warszawska, był inny? 
Tak i to diametralnie. Sięgnijmy po wcześniej wspomniane Małżeństwo z kalen
darza, grane często od premiery w 1766 roku. Miłość w tej komedii jest nie tylko 
marginalna, jest wręcz zbędna. Chociaż główny bohater sztuki Bohomolca, ma
lowniczy sarmata Staruszkiewicz, jest ojcem, który - podobnie jak Bizarski w Synu 
marnotrawnym - chce wydać za mąż swą córkę Elizę, konkurentów ubiegających 
się o jej rękę traktuje wyłącznie z punktu widzenia ich udziałów w nowej inwesty
cji gospodarskiej, której zwieńczeniem ma być małżeństwo jako związek służący 
prokreacji, a nie miłości. Aluzja w 1. scenie I aktu do prokreacyjnego charakte
ru owej inwestycji, do bibilijnego przesłania „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” 
(Rodź. 1, 16), choć pokryta rubasznością, jest oczywista: „Staruszkiewicz: Dziś 
Elizo będziesz miała to czego panienki w twoim wieku niecierpliwie żądają. / Eli
za: Coż takiego mości dobrodzieju? / Staruszkiewicz: Męża, cha, cha, cha! Albo 
nie zgadłem, że tego pragniesz? Cha, cha, cha! / Eliza: Jeszczem nie przestarzała, 
mogę wyśmienicie poczekać. / Staruszkiewicz: Spodziewałem się, że mi na to 
prawdy nie powiesz. Wy kobietki wstydzicie się to wyznać co najbardziej lubicie. 
Nie ganię tego, że idziesz torem płci swojej”15. Wpływ na ów merkantylno-prokre- 
acyjny związek ma u Staruszkiewicza jedynie kalendarz wyznaczający - jak mówi 
— „dzień najlepszy do ożenienia” oraz sposoby postępowania we wspólnym związ
ku. Eliza nie kocha zalotnika Marnotrawskiego, ale zachowuje się zupełnie inaczej 
niż Elżusia z Syna marnotrawnego. Po prostu nawet jej nie przychodzi do głowy, 
iż argument o miłości do drugiego zalotnika, Ernesta, mógłby zrobić jakiekolwiek 
wrażenie na ojcu. Miłość w Małżeństwie z kalendarza to element nieistotny, źródło 
słabości, a nie siły Elizy. Inne postaci Małżeństwa z kalendarza też nic nie mówią 
w trakcie owych zalotów o rękę Elizy na temat miłości (prócz jednej kwestii służą
cych), ani nie potrafią wyrażać uczuć. Ogólne ubóstwo języka intymnego, a wła
ściwie jego brak, uniemożliwia jakąkolwiek analizę uczuć. 

15 Cyt. za: F. Bohomolec, Komedie, oprać. J. Kott, Warszawa 1960, t. 2, s. 19. 
16 Pisali o tym m. in. B. Kryda, J. Kott, Z. Wołoszyńska. 

Daty premier obu komedii dzieli od siebie kilkanaście lat. Język miłosny obu 
utworów, czyli ten element, który należy do decorum wewnętrzego, uległ w tym 
czasie bez wątpienia głębokiej przemianie. Istnieją liczne prace na ten temat16. Czy 
możemy tu coś powiedzieć o zmianie decorum zewnętrznego, o zmianie nastawie
nia publiczności i o tym, co Marmontel nazwał myśląc o odbiorcy sztuki „ranie
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niem naszych odczuć, których nie złagodzony obraz uchybia stosownos'ci”? Brak 
dokumentów możemy zastąpić tylko anegdotą, ale ważną, bo opowiedzianą przez 
Bogusławskiego, która dotyczy Karola Boromeusza Świerzawskiego, aktora, który 
grał najprawdopodobniej rolę Marnotrawskiego w 1766 w Małżeństwie z kalen
darza, a w Synu marnotrawnym rolę Bizarskiego. Jego specjalnością były role kon
tuszowe, co zapewniał mu sarmacki temperament oraz zawadiacki wygląd, znany 
nam z często powielanego portretu pędzla Iyora. Nie wiemy, jak się czuł w rolach 
amantów, ale wkrótce po zagraniu w komedii Trembeckiego zapragnął wystąpić 
na swym benefisie w najbardziej miłosnej z ról lirycznych - Pigmaliona zakocha
nego w Galetei J. J. Rousseau, w tłumaczeniu Węgierskiego. Było to na wiosnę 
roku 1781. „Publiczność - piszę Bogusławski - z wielką ciekawością wyglądała 
nowego Pigmaliona; kiedy to pokazał się ubrany po grecku Świerzawski, z wąsami 
(których nigdy ogolić nie chciał) przypomadowanymi i upudrowanymi, a obwi
nięty długim płaszczem, który całą niemal postać jego, a osobliwie niezbyt pro
ste nogi okrywał, dosyć znośną przedstawiał osobę. [... ] Kilka wierszy dosyć mu 
się dobrze udały. [... ] W dalszem, mocniejszejszych wyrazów wysłowieniu, zjawił 
się na twarzy Pigmaliona nieco krotochwilny grymas, który sprawił publiczności 
niejaki uśmiech. [... ] Silił się on jeszcze wzbudzić odwagę w sobie, ale chęć co
raz mocniejszego wydania gniewu, rozpaczy obłąkania, a co najbardziej miłości, 
tak się w twarzy jego pociesznymi wydawały, że nieskończone widzów prawie za 
każdym wierszem oklaski, dowodziły ich najprzyjemniejszego zadowolnienia z tej 
prawdziwie tragiczney parodyi”17. Świerzawski był łubiany przez publiczność, ale, 
jej zdaniem, do ról miłosnych najwyraźniej nie pasował. Niestety, do naszych cza
sów dotrwało niewiele anegdot odzwierciedlających podobny brak stosowności 
w kreacjach aktorskich. 

17 W. Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego, Warszawa 1822, s. 296-297. 

Problem zmiany stosunku widzów wobec decorum miłosnego i jego akcep
tacji, bądź odrzucenia zależał oczywiście nie tylko od gry. Na początku lat 80. 
także w tematyce utworów dramatycznych zachodzi głęboka i z początku pewnie 
szokująca widzów zmiana. Przede wszystkim dzięki Zabłockiemu na scenę Teatru 
Narodowego wprowadzona zostaje cielesność i seksualność. Najpierw w czerw
cu 1781 w Fircyku w zalotach, zaś pół roku później w Ojcu dobrym, tłumaczeniu 
słynnej dramy mieszczańskiej Diderota. Fircyka wprawdzie zagrano kilka razy, bo 
rozkosz seksualna jest w tej komedii subtelnie zawoalowana. Ojca dobrego udało 
się Zabłockiemu wystawić tylko jeden raz. Nie znamy wyraźnego powodu tego fia
ska. Podejrzewam, że mogło do tego doprowadzić poważne uchybienie względem 
decorum, które publiczność mogła spostrzec przede wszystkim w potraktowanej 
w sposób niezwykle dosłowny lekcji wychowania seksualnego udzielanej przez 
pana Dobruckiego córce Cecylii. Dzięki badaniom R. Lewintera i G. Bernekas- 
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sa znamy powiązania istniejące między „komedią poważną” z 1758 roku i hasłem 
„Jouissance” (Rozkosz), które Diderot, jako jego autor, umieścił w Encyklopedii 
w 1762 roku18. Nauki przedmałżeńskie udzielane przez pana d’Ormesson (u Za
błockiego: Dobrucki, ociec dobry) córce Cecylii nie pozostawiają żadnych wątpli
wości, iż mamy do czynienia z zalążkowym stadium „ideologizacji mieszczańskiej 
moralności seksualnej”19, która rozwinie się w odpowiedni artykuł „Jouissance” 
w Encyklopedii. Zabłocki znał prawdopodobnie następstwo czasowe obu tekstów, 
gdyż w tłumaczniu wyciąga z tego konsekwencje. W scenie 2. aktu II jest w pew
nym sensie odważniejszy niż Diderot. Ostatnie dwa zdania z owej słynnej lekcji 
wychowania seksualnego brzmią: pierwsze - „Cecylio, wspomnij sobie życie twej 
matki; możesz być słodsze życie od życia kobiety, która strawi dzień cały na peł
nieniu obowiązków żony bacznej, czułej matki, pani łaskawej... (wierny przekład 
Zabłockiego). Drugie zdanie Diderota: „Quel sujet de réflexions délicieuses elle 
emporte en son coeur le soir quand elle se retire”20. Czyli (tłum, moje): „Cóż za 
temat do subtelnych rozmyślań unosi w sercu swoim, oddalając się wieczorem na 
spoczynek”. Zabłocki tłumaczy natomiast: „Ileż ona uwag rozkosznych nie wnosi 
w sercu swoim na łoże, gdy wieczorem spoczywać idzie”, doprecyzowując jakby 
magiczną i oczyszczającą moc małżeńskiego pożycia21. 

18 L'article „Jouissance” et l'idéologie érotique de Diderot, [w: ] „Revue Dix-huitième siècle”, 
nr 12, 1980, s. 26-33. 

19 Ibidem, s. 30. 

20 Cyt. za: M. Lioure, Le Drame, Paryż 1963, s. 221. 

21 Cyt. za: Teatr Franciszka Zabłockiego, t. 2: W stronę dramatu mieszczańskiego, oprać. 
J. Pawłowiczowa, Wrocław 1995, s. 32. 

Czy w styczniu 1782 widzów Teatru Narodowego faktycznie uraziła owa do
słowność? O tym nie dowiemy się nigdy. 
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