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JULJUSZ ZALESKI.

ZE STUDJÓW  NAD MONOLOGIEM W DRAMACIE.

Monolog w dramacie pseudoklasycznym w Polsce.

I. Komedja.

Uwagi o monologu w dramacie, jakie znajdujemy w licz
nych rozprawach o teorji dramatu w wieku XVII i XVIII we 
Francji i Niemczech (Hedelin, Dubos, Gottsched, Batteux, Ram
ier, Fryderyk Nikolai, Diderot, Corneille, Marmontel, Voltaire 
i i.), nie wywołały żadnych usiłowań do badań w tym zakresie 
w Polsce; zadowolono się tutaj — i to dopiero w pierwszej 
ćwierci XIX stulecia — słabem powtórzeniem pomysłów i po
glądów francuskich i niemieckich teoretyków, nie stworzono 
zgoła żadnej, samodzielnej i oryginalnej teorji monologu, po
dobnie zresztą jak to . się rzecz miała u nas wogóle z teorją 
dramatu.

W czasach najdawniejszych źródłem naszych zapatrywań 
nie tylko na poezję dramatyczną, ale wogóle na poezję była — 
jak wiadomo — „Ars poëtica“ Horacego (bezpośrednio) i „Po
etyka“ Arystotelesa (pośrednio). W praktyce aż do połowy 
XVIII wieku nie zważano na reguły dramatyczne klasyków 
starożytnych, nie zapożyczano ani treści, ani formy dramatu 
starożytnego nie naśladowano.1) Samodzielnej, konsekwentnej 
twórczości dramatycznej w Polsce nie było. Pewne stałe usi
łowania w zakresie regularnej tragedji, a szczególnie komedji, 
uwidaczniają się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy 
zwrócono większą uwagę na wzory francuskie i na szkołę, hoł
dującą ścisłym prawom smaku i sztuki.

1) W yjątek stanowią: Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich“ 
oraz Szymonowicza : „Castus Joseph“, „Pentesilea“, które to utwory zacho
wują cechy zewnętrzne dramatu greckiego, ale nie pozostają w żadnym 
związku z współczesną twórczością dramatyczną, jako też nie wywarły żad
nego wpływu na dalszy rozwój dram atu w Polsce.
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Na pierwsze miejsce wysuwa się komedja i ta zostaje pod 
znakiem Molière’a, począwszy od Bohomolca, przejmuje regu
larną, artystycznym wymaganiom mniej lub więcej odpowiada
jącą formę.

Silny wpływ Molière’a uwydatnia się już w komedjach 
B o h o m o l c a :  schemat intrygi oraz zewnętrzne środki cha
rakterystyki postaci moljerowskich — poza te Bohomolec nie 
wyszedł. Podobnie jak Molière kładzie autor polski wielki na
cisk na dialog, uznając w nim najlepszy środek wyrażeniowy 
w komedji dla kreślenia charakterów (w swoim rodzaju). Mo
nologi stoją na planie dalszym i nie odgrywają takiej roli, jak 
u Molière’a,1) pomimo całej od niego zależności Bohomolca 
w kompozycji komedji. Wogóle Bohomolec monologów unika, 
a jeśli udziela monologowi miejsca, przeważnie używa go jako 
pomocniczego środka ekspozycyjnego i technicznego w nawią
zaniu scen w myśl przepisu, żeby „teatrum nigdy nie było 
próżne, a tak układać należy osnowę komedji, by choć jedna 
osoba z poprzedniej sceny została na scenę następującą“ („Mo
nitor“ r. 1766, Nr. 64).2) Bohomolca monolog będzie krótki, 
zwięzły.3)

W przeróbkach z Molière’a, jak n. p. „Pan do czasu“, 
Bohomolec trzyma się ściśle Molière’a w użyciu monologu 
i przydziela go tylko bohaterowi komedji z tą zmianą, że 
charaktery nagina do stosunków i obyczajów swojego kraju. 
Pewne wady swojego społeczeństwa wciela autor w analo
giczne postacie moljerowskie. W „Figlackim“, który jest na
śladowaniem komedji Molière’a „Les fourberies de Scapin“, 
monolog, pomieszczony w akcie I (sc. 1), jest ekspozycyjny 
nie akcji (która wogóle jest u Bohomolca słaba), lecz charak

1) Wszystkie monologi w komedjach Molière’a skupiają uwagę widza 
lub czytelnika koło osoby głównej (bohatera) sztuki i służą autorowi do od
malowania różnych zakątków wnętrza duszy, charakterystycznych skłonności 
bohatera. Zmieniają się przed naszemi oczyma, jak obrazki barwne w kalej
doskopie, i są jak gdyby ogniwami ściśle z sobą spojonemi w wielkim łań
cuchu, łączą się z tem, co je poprzedza i co po nich następuje. W uzupeł
nieniu charakterystyki danego typu bierze monolog u Molière’a wybitny 
udział, jest przeto integralnym czynnikiem w rozwoju charakterów, jednym 
z walnych środków kreślenia charakterów.

2) Gottsched w swojej „Kritische Dichtkunst“ (1730) powiada: „Nad
mienić muszę, że sceny w jednej akcji muszą być z sobą powiązane, ażeby 
scena nie opróżniła się całkiem, zanim akcja nie zostanie ukończoną. Musi więc 
z poprzedniej sceny zawsze jakaś osoba zostać na scenie, gdy jedna odcho
dzi, albo nowa przybywa, aby akcja była ciągłą. Gdy więc ktoś występuje, 
musi zawsze mieć drugiego, z kim mówi, a gdy ktoś oddala się, musi zo
stawić kogoś dla zapełnienia sceny“. — Nazywa się to u Boileau’a: „Et les 
scènes toujours l’une à l’autre liées“. — Tę samą zasadę wygłasza Voltaire 
w swojej „Dissertation sur la tragédie ancienne“.

Warunek krótkości, zwięzłości dla monologu postawił Gottsched 
a później Diderot w swojej rozprawie „De la poésie dramatique“ (1756, 
R. VII i XI: „Long il pèche contre la nature de l’action dramatique, qu’il 
suspend trop“) oraz inni teoretycy w. XVIII we Francji i Niemczech.
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teru bohatera komedji. Następne trzy monologi (akt II, sc. 1, 
sc. 5; akt IV, sc. 1) przydziela Bohomolec głównej postaci; 
służą one autorowi jako środek wygodny w rozpoczynaniu 
aktów lub w powiązaniu scen. Do charakterystyki postaci nic 
nie dorzucają, raczej zawierają to, co wyraziściej występuje 
w dialogach. Monologi Staruszkiewicza w „Małżeństwie z ka
lendarza“ (akt II, sc. 4; akt III, sc. 4 i 6) są słabemi rysami 
jego zacofaństwa na punkcie szlachectwa i przesądów. Mono
logi te możnaby opuścić a sztuka nicby na tem nie straciła. 
Postać tę daleko lepiej uwydatniają dialogi. Autor idzie śla
dem Molière’a, ale mu nie dorównywa nawet w bardzo małej 
części. Większe znaczenie ma tutaj monolog służącej Agaty, 
która (na wzór Molière’a) wyjawia swój zamiar względem upar
tego i skąpego Staruszkiewicza i układa intrygę (akt I, sc. 11). 
Pozostałe dwa monologi bez znaczenia dla akcji i charakterów 
łączą sceny dialogowe. W „Myśliwym“ (charakter samodzielnie 
zaobserwowany z otoczenia przez Bohomolca) sprytny służący 
odgrywa wybitną rolę i jemu też tylko przydziela autor mono
logi, w których służący układa intrygę i charakteryzuje swo
jego pana, przesądnego i namiętnego myśliwca. W akcie I 
(sc. 1) w monologu ekspozycyjnym zaznajamia nas Tomasz 
(służący) z postacią Roberta, bohatera komedji, który pragnie 
wyuczyć się sekretu myśliwskiego, by trafić dobrze do zwie
rzyny i by ta do myśliwego sama przychodziła z lasu. Mono
loguje tylko Tomasz, prowadząc intrygę. Wygodna ta technika 
ekspozycyjna, którą widzimy także w „Figlackim“, jest słabem 
odbiciem Molière’a z tą różnicą, źe wstępne te monologi przy
dziela Molière przeważnie postaci głównej komedji dla lepszego 
uwydatnienia jej cech charakterystycznych.

W zakresie „aparte“, które i u Bohomolca wytwarzają 
komiczne sytuacje, spotykamy się m. i. z następującym mo
tywem, znanym w komedji rzymskiej i u Molière’a: Jedna 
osoba monologuje w podstępnym zamiarze, by drugą, o której 
wie, że to słyszy, w błąd wprowadzić (n. p. „Junak“ akt II, 
sc. 3, Robert, Dorant).

Pewne celowe użycie monologu w kompozycji komedji 
zjawia się dopiero u Franciszka Z a b ł o c k i e g o .  Bierzemy 
pod uwagę komedje: „Fircyka w zalotach“, „Zabobonnika“ 
i „Sarmatyzm“. Pierwsza, będąca reprezentantem pseudo-kla
sycyzmu francuskiego w naszej komedji, zawiera pięć mono
logów, rozdzielonych między wszystkie osoby, biorące żywy 
udział w akcji. Monolog Fircyka (akt I, sc. 4) oraz Podstoliny 
(akt II, sc. 6) są najodpowiedniejszą formą dla autora, by za
znajomić czytelnika lub widza z uczuciami i planami pewnych 
osób, które dla reszty działających postaci muszą być narazie 
ukryte. Fircyk, bohater komedji, zastanawia się w monologu 
nad aktualną dla siebie kwestją, a mianowicie, jakiejby mu 
względem Podstoliny należało użyć metody, aby skruszyć jej



upór i pozyskać względy. Widzi sam, że wzdychanie, obojęt
ność względem niej, ani udany smutek na nic się nie zdadzą, 
bo Podstolina gotowa na tem się poznać. Postanawia więc być 
wesołym i dowcipnym, ale nie uległym, gdyż — jak sam po
wiada: „Ale też źle pokorą, źle iść i rozpaczą, przysłowie: 
„Na pochyłe drzewo kozy skaczą““. — Podstolina (monolog, 
akt II, sc. 6) wbrew swoim zasadom pokochała Fircyka i żal 
jej teraz rozstania. Odtąd pragnie mu wynagrodzić wszystko 
szczerą ufnością i dobrocią, trapi ją tylko jedna wątpliwość, 
czy Fircyk, który tyle kobiet w życiu kochał, ją jedną kocha 
naprawdę. — Następne monologi natury moralnej wygłaszają 
kolejno Pustak (służący Ary sta) i Aryst. Pustak monologuje, 
po otrzymaniu policzka, na temat tatarskich obyczajów swo
jego pana (akt II, sc. 12), Aryst na temat romansów, które 
„pokaziły młodzież i kobiety“ (akt III, sc. 3). Komedję kończy 
monolog Pustaka, zawierający „filozoficzną“ uwagę o Aryście 
i Fircyku. — Monolog wstępny, ekspozycyjny charakteru bo
hatera komedji znajdujemy w „Zabobonniku“ (akt I, sc. 1, Fi- 
lutowicz, sługa Anzelma). — Wszystkie inne monologi, przy
dzielone Anzelmowi (głównej postaci), uwydatniają dobitnie 
jego wstecznictwo i uzupełniają dialog w charakterystyce bo
hatera komedji (akt II, sc. 2, sc. 4; akt III, sc. 5, sc. 8). Ko- 
medja kończy się również monologiem służącego (Frantowicza) 
na temat różnych pobudek działań ludzkich. — Podobny mo
nolog, zawierający sentencje natury moralnej, wygłasza Wa
lenty („w zamysłach rozumnych“ przyp. Zabłockiego) w „Sar- 
matyzmie“ (akt IV, sc. 9). Inne monologi, epizodyczne w tej 
komedji umieszcza autor w miejscach właściwych. Wywołują 
one efekt* komiczny i są bezpośrednim wypływem treści po
przedzających je dialogów; więc Skarbimir po rozmowie z Gó- 
ronosem nazywa go et consortes (w monologu) „hordą tatar
ską“, „plemieniem djabłów“, o „miałkich rozumach“, „sercach 
pojątrzonych“ i „małej szlachetności“ (akt I, sc. 4). Retorta 
(lekarz), niezadowolony z Walentego, prawi o batogu bonifra
terskim, jedynem antidotum na „chroniczne zawroty mózgu“ 
Walentego (akt II, sc. 9) i t. d.

Dla N i e m c e w i c z a  monologi w komedji są wygodnym 
środkiem technicznym w rozpoczynaniu aktów, a służą też 
autorowi do charakterystyki osób (choć bladej). W „Samolu
bie“ (komedji charakterów) monologuje przeważnie Damon, 
typ egoisty, skąpca (stworzonego na wzór „ L’Avare “ Moliè- 
re’a), chciwego na złoto, klejnoty, w których widzi swoje 
szczęście, „duszy połowę“ ; żyje tylko dla siebie i swoich wy
gód (akt I, sc. 6; akt III, sc. 8; akt V, sc. 1). Chciwość na 
pieniądze i inne ujemne rysy charakteru uwydatniają jego 
monologi oraz powiernika Damona, Buliona, kuchmistrza; on 
też prowadzi intrygę. Akt II rozpoczyna monologiem Delfina 
(siostra Damona, a żona Dobrosława), której nie podobają się
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wydatki jej męża na ubogich i oświatę, wolałaby zużyć te 
pieniądze na zakupno rzeczy zbytkownych. Nie zapominajmy, 
że komedje Niemcewicza, słabe pod względem kompozycji, pi
sane są tendencyjnie w odniesieniu do stosunków społecznych. 
Autor wypowiada przez usta występujących osób swoje własne 
zapatrywania, poglądy. — W komedji „Pan Nowina“ dwa dłu
gie monologi, rozpoczynające akty, przedstawiają postać boha
tera jako maniaka polityka, wygodnisia, czytającego dwa razy 
w tygodniu „Gazetę Hamburską“, która mu słodzi życie (akt I, 
sc. 1 ; akt III, sc. 1). Monolog Jaśmina epizodyczny (akt I, sc. И) 
oraz Walerego (akt III, sc. 4) zawierają pewne postanowienie 
monologujących, które wpływa na dalszy tok akcji. Postać No
winy, szlachcica zaściankowego, poczmistrza, wziął poeta z oto
czenia, lecz typ ten zarysowuje się nader słabo.

W przeróbce „Szkoły kobiet“ Molière’a pomieszcza Woj
ciech B o g u s ł a w s k i  swoje uwagi o powyższej komedji (Dzieła 
dramatyczne t. VII). Tłumacz przechyla się m. i. do zdania, iż 
„niezmiernie długie i często te same myśli powtarzającego mo
nologi wstrzymują bieg rzeczy i oziębiają niektóre sceny. Czę
ste z sobą samym rozmowy prawie wszystkie akty zaczynają
cego i kończącego Anzelma dały powód, że za życia jeszcze 
Molière’a około dwieście wierszy z nich wypuszczono“. W swo
jej przeróbce „Szkoły kobiet“ Bogusławski skraca nazbyt dłu
gie — jak powiada — same z sobą rozmowy Anzelma, a nadto 
kilka jego monologów opuszcza zupełnie. Również opuścił cał
kowicie Bogusławski w akcie IV scenę notarjusza, „który we
zwany zastaje Anzelma, z samym sobą na stronie rozmawiają
cego, i tak wszystkie słowa jego do swojej stosuje intercyzy, 
że mu przez kilka minut do wtóru odpowiada, kiedy w my
ślach zatopiony Anzelm nie tylko go nie widzi, ale nadto o in
nej wcale mówi okoliczności. To ponieważ naturalnie zdarzyć 
się nie może, wystawia w notarjuszu prawdziwie włoską ka
rykaturę“ („Buffonada“). — Potępia więc Bogusławski nie tylko 
nazbyt długie monologi Anzelma, ale równocześnie i motyw 
w zakresie t. zw. „aparte“, znanych w komedji rzymskiej, wło
skiej i u Molière’a. Uwagi Bogusławskiego świadczą o budzą
cej się świadomości warunków dramatycznej budowy, jak słusz
nie zaznacza Kielski,1) i rozpoczynają też krytykę Molière’a 
w Polsce, która doprowadzi do lepszego zrozumienia i pojęcia 
komedji moljerowskiej. — W „Spazmach modnych“ Bogusław
skiego widzimy już pewne umotywowanie pojawienia się mo
nologów. W akcie I, sc. 2, autor pomieszcza ekspozycyjny mo
nolog Hrabiego, dodając w scenarjuszu: „Hrabia wychodzi 
z pokoju żony w mocnem poruszeniu“, a więc warunek afektu,2)

*) O wpływie Molière’a na rozwój komedji polskiej. Kraków, 1906.
*) Postulat afektu dla wygłaszającego monolog stawia już Gottsched 

w swojej „Versuch einer kritischen D ichtkunst“ (ed. 1730). Duchowe wzru-
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jako psychiczna podstawa, uzasadniająca monolog, wyraźnie za
znaczony. Dowiadujemy się od Hrabiego o stosunku jego do 
żony, chorującej na „modne spazmy“. „Darmo — powiada — 
nie można dłużej wytrzymać“ i narzeka na zmartwienie swoje. 
Wreszcie postanawia „rozpuścić cugle małżeńskiej wierności“, 
zatopić się w rozkoszach, by żona nie miała więcej powodów 
natrząsać się z jego słabości. Monolog Szarmantskiego (akt I, 
sc. 2 i 5) i Lukrecji (akt III, sc. 3 i 5) służą do charaktery
styki powyższych postaci. Pewne aluzje do współczesnych sto
sunków zawierają monologi Pułkownika (akt II, sc. 11) i Jurgi 
(sc. 13). Pierwszy moralizuje: „O nieba! Co za wiek! Co za 
obyczaje. Kobiety intrygami swojemi oszukują najpoczciwszych 
ludzi, a mężczyźni stają się obrońcami ich nieprawości“. — 
Jurga (służący Pułkownika) w. monologu, kończącym akt, wy
chwala życie służących w mieście, którzy nic nie robią, mają 
pieniądze, zawsze piją, bogacą się, a czasem i na panów wy
chodzą. „Nie wielka to rzecz być wielkim panem ! Mówił mi 
kamerdyner Hrabiego, że byłem umiał grać w karty, zwodzić 
młode panienki, nadymać się jak purchawka, robić długi, a ni
gdy nie płacić, rozwalać się, gardzić ubogimi... O! to nie wielka 
sztuka. Ja odrazu potrafię“.

D m u s z e w s k i  Ludwik, autor jednoaktówek (komedjo- 
oper) i tem różniący się zewnętrznie od swoich poprzedników, 
pozostaje również pod wpływem Molière’a w przejęciu zasad
niczych elementów komedji, ale charaktery zastępuje moty
wami obyczajowemi. W zakresie techniki zewnętrznej spoty
kamy u niego nieumotywowane wchodzenie i wychodzenie 
osób; stąd i monologi bez większego znaczenia dla akcji i cha
rakterów. Natomiast co do treści zawierają one sentencje mo
ralne jak n. p. „Nie jest ten panem, który dusi w worach 
złoto“, — „Jaśnie Wielmożność wtenczas jaśniejszą się staje, 
jeśli dumnych karci, a biedniejszym daje“, lub „Nigdy nie 
trzeba ufać świętoszkowskiej cnocie, z pozoru gołąbkiem, a sę
pem w istocie“, albo „Miłość dziwaczna, płocha, dla niej kmio
tek jest księciem, kiedy go pokocha“ („Odwet czyli Barbara 
Zapolska“, sc. 5 i 10), — „Co to jest miłość, wiele też to ta

szenie mówiącego, jako główny warunek dramatycznego monologu podnosi
i Batteaux i Diderot. Jest mało reguł ogólnych w sztuce poetycznej, ale 
jest — powiada Diderot — jedna, z której nie znam wyjątku, t. j. że mo
nolog jest c h w i l ą  s p o c z y n k u  d l a  a k c j i ,  a w z r u s z e n i a  d l a  o s o b 
n i k a .  To jest prawdą nawet dla monologu, który rozpoczyna sztukę. „Donc 
tranquille — il est contre la nature selon laquelle l’homme ne se parle 
à lui même, que dans des instants de perplexité“. — Na stanowisku Dide
rota stoi i Corneille w swoich „Discours de l’utilité et des parties du po- 
ëme dramatique“. Nie twierdzi poeta - teoretyk, by aktor, mówiąc sam, nie 
mógł objaśnić audytorjum o wielu rzeczach, ale wymaga, żeby to osiągnięte 
zostało przez uczucie, płynące z wezbranej namiętności, a nie zwyczajnem 
tylko recytowaniem. Jeśli aktor znajduje się sam na scenie, nie powinien 
mówić nic ponadto, co jest konieczne dla zrozumienia akcji przez widza.
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Dobrodzijka złego, ale też i wiele dobrego czyni. Szczęśliwy, 
kto się dobrze namyśli, nim się podda pod je] samowładne 
panowanie“ („Szkoda wąsów“, sc. 6). — W monologu pomie
szcza Dmuszewski ekspozycję komedji (np. „Szkoda wąsów“ 
sc. 1, monolog Dorotki). Na wzór Molière’a służący układają 
intrygę w monologach (sc. 3, 8 i i.).

Sentencje moralne i obyczajowe zawierają monologi w ko- 
medjach Jana D r o z d o w s k i e g o  (który zrywa z moljerow- 
skim schematem intrygi), np. monolog Basi (służącej) w „Bi
gosie hultajskim“ (akt I, sc. 5) na temat wdowieństwa, nad 
któregoż „niema w świecie lepszego“, lub Starościny o pięk
nej wiośnie i miłości, o szczęściu ludzkiem („Czemuż, o szczę
ście, ślepo sypiące twe dary, nie służysz dla pociechy dobrym, 
złym dla kary“ i t. d. („Bigos“ akt I, sc. 4 i 9), — Podkomo
rzego o zepsuciu młodzieży warszawskiej i wiarołomstwie ko
biet („Co za świat, co za czasy! Góruje sromota, obyczaje wy
gnane, potępiona cnota!“ i t. p.). Również używa monologu 
Drozdowski do objaśnienia charakterów osób występujących. 
I tak Frontyn (służący) charakteryzuje Walerego Starościca 
jako marnotrawcę, karciarza, rozpustnika, którego „dusza 
próżnością zajęta“, obdłużonego po uszy filuta („Bigos“ akt I, 
sc. 1 i 3) oraz jego wujaszka Podkomorzego, zapowiadając 
„śmieszno · pocieszną aw anturę“. Akcja spoczywa u Drozdow
skiego w dialogach, monologi zaś skupiają uwagę widza nad 
tendencją komedji np. „Literat z biedy“ (akt I, sc. 6): Filon: 
„Piękność, pieniądze, mająż władać literatem?...“ Biedosz (bo
hater komedji) w sc. 8 aktu II zastanawia się nad małżeń
stwem, panowaniem rozumu, błędnem postępowaniem ludz
kiem. „Rozum chce cienia, młodość do rozkoszy wzdycha, 
modny przesąd ludzi twierdzi, że żeni się zgodnie z rozu
mem, gdy bogato“, i chociaż Biedosz napisał całe tomy, 
zgodne z tym przesądem, chociaż „wyklął miłość“, kobiety 
nazwał „marą, omamieniem“, to jednak konkluduje, iż nie dla 
siebie, lecz dla drugich „człek prawidła pisze“. Filon w ak
cie III, sc. 7, powiada w monologu : „Miło filozofować, nie żal 
chodzić goło, gdy los w nagrodę złego, dobrem wieńczy czoło“ 
i t. d.

Formy monologu w komedji polskiej XVIII i początku 
XIX stulecia używano: 1) jako środka pomocniczego, ekspo
zycyjnego i technicznego w nawiązaniu scen; 2) dla zaznajo
mienia widza z planami i uczuciami występujących postaci ko
medji, które dla reszty · działających osób muszą być chwilowo 
nieznane ; 3) dla wypowiadania sentencyj natury moralnej, 
które co do treści oczywiście pozostają w pewnym związku 
z akcją ; 4) dla uzupełnienia dialogu w charakterystyce osób ; 
5) dla zwrócenia uwagi na tendencję komedji; 6) dla wywoła- 
łania efektu komicznego (monolog użyty epizodycznie). — 
Wszystkie te formy znajdziemy u Molière’a (w odpowiedniej



modyfikacji). Ogółem, monolog zajmuje się mało charaktery
styką osób (przeciwnie niż u Molière’a, u którego w komedji 
charakterowej monologi zajęły właściwe miejsce), natomiast 
po największej części objaśnia widzowi wzajemny stosunek 
osób występujących w komedji.

W zakresie techniki zewnętrznej monolog jest przeważnie 
nawiązaniem scen dialogowych, a często wstrzymuje akcję bez 
istotnej potrzeby. Tłumaczy się to nieumotywowanem wchodze
niem i wychodzeniem osób ze sceny,1) co jest wynikiem krępują
cych twórczość poetycką t. zw. jedności miejsca i czasu (reguły 
poetyki francuskiej). Wyjątek stanowią Zabłocki i Bogusławski, 
u których widzimy pewną świadomość warunków dramatycznej 
budowy, a w użyciu monologów w komedji pewną celowość. 
Szczególnie Bogusławski motywuje wprowadzenie monologu, 
a mianowicie afektem danej osoby (jako psychiczną podstawą 
monologu). Uwagi zaś jego o „Szkole kobiet“ Molière’a, o kom
pozycji dramatu (choć skromne) są jedyne w okresie rozwoju 
komedji moljerowskiej w Polsce. Na wzór Molière’a monologi 
są przydzielane bohaterom komedyj lub służącym, którzy ukła
dają intrygę.

Komedja polska w drugiej połowie XVIII i w początkach 
XIX wieku odzwierciedla wyraźnie żywioł tendencyjny (zwal
czanie wad), który ujemnie oddziałał na artystyczny rozwój 
charakterów i sytuacyj. Stąd i treść monologu jest przeważnie 
natury moralnej. Mają one dla nas dzisiaj wartość raczej hi
storyczną niż estetyczną, jak wogóle cała powyższa komedja, 
która posiada charaktery, do pewnego stopnia przez naszych 
komedjopisarzy zaobserwowane, obok zależności pod względem 
intryg i poszczególnych motywów od Molière’a. Od Zabłoc
kiego począwszy przedmiotem komedji staje się krytyka aktu
alnych objawów życia. Prawem imitacji wyrabia sobie kome
dja XVIII wieku formę, prawem kontrastu zdobywa treść.2)

8  I. ROZPRAWY. — Ze studjów nad monologiem w dramacie.

II. Tragedja.

Przepisy estetyki pseudoklasycznej francuskiej wyci
snęły — jak wiadomo — piętno także na polskiej tragedji 
wieku XVIII i pierwszej ćwierci wieku XIX nie tylko co do jej 
układu, sposobu prowadzenia akcji, ale i zasadniczych moty
wów konfliktu. Teorja i praktyka monologu w pseudoklasycz-

0 Jedna osoba musi ustępować^ przed drugą, aby jej umożliwić roz
mowę bez (niepożądanych) świadków. 'Zaznaczyć tu  również trzeba, że mo
nologujący (z wyjątkiem monologu epizodycznego, który kończy akt) zwy
czajnie zapowiada nadchodzącą osobę i rozpoczyna się dialog. Jest to wła
ściwość komedji rzymskiej.

2) Zob. Kielski j. w.
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nej tragedji polskiej będzie zatem również hołdowała wzorom 
francuskim. W wieku XVII i XVIII, od chwili pierwszej próby 
przeszczepienia na grunt polski formy dramatu klasycznego 
francuskiego przez Morsztyna, nie znajdujemy u teoretyków 
współczesnych żadnej wzmianki o monologu (W. Rzewuski, 
Adam ks. Czartoryski, F. N. Golański i i.); jedynie Dmochow
ski, „prawodawca“ smaku estetycznego, w swojej „Sztuce ry- 
motwórczej“, powtarzając za Boileau’em, poleca, by „Teatrum 
nigdy nie było próżne“ t. j. choć jedna osoba musi z poprze
dzającej sceny pozostać i zapełnić ją — oczywiście głośnym 
monologiem („A to już naganie strasznej podpada, próżna gdy 
scena zostanie“. P. III, w. 101 i n.). Tyczy się to naturalnie 
tylko techniki zewnętrznej monologu : wygodne nawiązanie 
monologiem scen dialogowych. Dopiero początek XIX wieku 
przynosi kilka teoretycznych uwag o monologu, a miano
wicie: Ludwika Osińskiego, Franciszka Wężyka, Aleksandra 
Chodkiewicza, Euzebjusza Słowackiego, oraz w „Uwagach o po
ezji dramatycznej“ w „Wyborze różnych gatunków poezji“ (pod
ręcznik szkolny z r. 1807 i 1820). — „Pamiętnik warszawski“ 
(wyraz współczesnych opinij teoretycznych) pomieszcza w r. 1810 
recenzję tragedji Franciszka Wężyka p. t. „Gliński“ (niewątpli
wie pióra Ludwika Osińskiego), a tutaj następującą uwagę 
o monologu: „Zdaniem wielu monolog wtenczas tylko użytym 
być może, gdy tego zrządzona wielu poprzedniemi okoliczno
ściami walka namiętności wymaga, co często zdarzać się zwy
kło w dalszym ciągu tragedji, rzadko na początku“.

Szerzej nieco o monologu pisze Ludwik O s i ń s k i  w roz
dzielę p. t. „Ogólne prawidła“ (Dzieła t. III). Arystarcha par
nasu klasycznego, podając wzory dobrych ekspozycyj w dra
matach Racine’a („Athalja“, „Ifigenja“), powiada, „iż z temi 
wysokiemi przykładami równać się nie mogą owe ekspozycje, 
w których jedna osoba, mówiąc do siebie samej, z osnową 
sztuki oswaja słuchacza. Cezar, Katylina, Emilja, i tyle mono
logów Alfierego już przez to samo ubliżać muszą ścisłemu po
dobieństwu do prawdy, że taki rodzaj scen tam właściwsze ma 
miejsce, gdzie stan osoby, jej namiętności, jej walka tajemna 
w najgwałtowniejszem jest poruszeniu. Bardzo mało takich 
zdarzeń znaleźćby można, którychby wstęp od tak silnego 
obrazu mógł się poczynać. Cóż dopiero, gdyby aktor, w ta
kim stanie, przypuszczając nas do zaufania swojego, musiał 
wszystkim umówionym warunkom sztuki ulegać, wymienić 
nam swoje nazwisko, wymienić miejsce sceny i opowiadać 
przeszłość, aby obecność zrozumialszą uczynił“. — Na pyta
nie, jak wielka liczba działających osób może wchodzić do 
tragedji, odpowiada Osiński: „Ten wzgląd wskazuje sama na
tura widowiska, potrzeba słuchacza, rozsądek wreszcie, który 
szczęśliwą miarę doradza. Jedni do jak największej ścisłości 
ograniczali liczbę osób, jak Alfieri, stąd poszła niejaka su
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chość wystawień scenicznych, nienaturalność monologów, 
trudność naostatek w postępie samej akcji, kiedy autor nie 
ma komu powierzyć narracji o tem, co się stać mogło za 
sceną. Inni, unikając monologów, wprowadzili, jak Francuzi, 
mnóstwo powierników i, żeby te podrzędne role potrzebnemi 
uczynić, często poruczają ich opowiadaniu to, coby z więk
szym skutkiem dziać się mogło pod okiem słuchacza“.

Uwagi Osińskiego dotyczą monologów ekspozycyjnych 
(zawierających osnowę sztuki), których nie pochwala, jako 
grzeszących przeciwko „prawdopodobieństwu“, a zarazem po
tępia rodzaj monologów najprymitywniejszych, t. j. relacyj
nych. Jako warunek, motywujący wprowadzenie monologu do 
dramatu, stawia Osiński postulat afektu. To echo poglądów 
Hedeline’a i jego następców.

Gruntowniejsze są uwagi o monologu w dramacie Fran
ciszka W ę ż y k a ,  poety i autora rozprawy: „O poezji drama
tycznej“ (nap. w r. 1811, rozdział VI, § 4): „Nie same roz
mowy — pisze Wężyk — dwóch lub kilku osób składać mogą 
scenę. Są wydarzenia, gdzie jeden aktor, jedna działająca 
osoba sama z sobą rozmawia. Scena takowa zowie się z grec
kiego monologiem czyli rozmową jednej osoby. Lecz jak rzad
kie są w naturze podobnych rozmów przypadki, tak niemniej 
rzadkiemi powinny być monologi w sztuce. Mowa jest z prze
znaczenia swojego dla ludzi, nie dla jednego człowieka. Na
tenczas jedynie zwykliśmy myśli nasze w szaty wyrazów przy
bierać, kiedy je innym objawić pragniemy. Ten jest stan na
turalny człowieka. Zdarzają się wypadki, w których zbytek 
namiętności wyprze z granic swoich naturę. Natenczas wszystko 
inną przybiera postać, uczucia gwałtowne, sprzeczne wzrusze
nia cisną się z głębi serca do ust człowieka, trudno się oprzeć 
tak silnym popędom. W tym stanie rzeczy kto zdoła przy
zwoity swym myślom oznaczyć porządek ? Z tego, co się tu 
rzekło, następujące wynika prawidło: Że monologów jak naj
rzadziej i wtedy tylko używać należy, kiedy działająca osoba 
w takim jest stanie, iż wzruszeń swego serca w żaden spo
sób powściągnąć nie zdoła. Z natury powyższego prawidła wy
pływa, że takowe monologi nie mogą wystawiać ciągu myśli 
ułożonych starannie, ani wyrazów, na których wybór zimnej 
potrzeba rozwagi. Wszystko to musi być gwałtowne, wszystko 
nierówne, jak namiętność, która wzruszeniem kieruje. Cóż mó
wić o tych monologach, któremi są napełnione wszystkich pi
sarzy francuskich dzieła, gdzie wszystkie retoryczne prawidła 
z taką usilnością zachowane są, z jaką Cicero mowy swoje 
układał? Najwyborniejszym do naśladowania wzorem będą 
monologi Szekspira“.

Pomijając to, że Wężyk w ogólnych zarysach przejął po
gląd na monolog od Sulzera („Allgemeine Theorie der schö
nen Künste“, ed. 1787), jest on za ograniczeniem monologów
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w sztuce, „bo w naturze rzadkie są przypadki podobnych roz
mów“, a szczególną uwagę zwraca stanowcze wystąpienie te
oretyka polskiego przeciw monologom, pełnym retoryczności 
u francuskich pisarzy, oraz wskazanie monologu Szekspira 
jako wzoru najwyborniejszego do naśladowania. W okresie 
pseudoklasycznym zapatrywania te są nader ciekawe i postę
powe, choć ich autor w praktyce nie zachował, trzymając się 
prawideł pseudoklasycznych. Rozprawa Wężyka zresztą szer
szego wpływu wywrzeć nie mogła, pozostając w rękopisie aż 
do roku 1878 („Archiwum do dziejów oświaty w Polsce“ 1 .1).

Śmiały i samodzielny, prawie że naturalistyczny (chociaż 
żbyt powierzchowny) pogląd na monolog w dramacie znajdu
jemy w „Uwagach“ Aleksandra C h o d k i e w i c z a  (pomieszczone 
w wydaniu jego „Teony“ w r. 1816). Jest to odpowiedź 
na recenzję pana X. Chodkiewicz broni się przed zarzutami 
recenzenta i m. i. pisze: „Co się tyczy lakonizmu, winienem 
powiedzieć, iż nic łatwiejszego niema nad napisanie kilkudzie
sięciu wierszy, lecz przekonanie, iż człowiek przy zdrowym ro 
zumie duma tylko, a nie zaś mówi do siebie, jest, było i bę
dzie dla mnie wstrętem do wszystkich monologów. Człowiek 
w zapale słów tylko kilka może powiedzieć, lecz całe kartki 
w ustach jego największą są nienaturalnością, której strzec 
się wypada, lubo ta i wierszami i tworami wzorowemi jest 
upoważniona“.

O S ł o w a c k i m  Euzebjuszu powiemy, że dość obficie 
czerpał z Batteaux, o ile chodzi o teorje dramatyczne, a pi
sząc o monologu, trzyma się niewolniczo poglądów francuskiego 
teoretyka. W rozdziale p. t. „Kształty dramatyczne“ czytamy: 
„Gdy aktor sam do siebie mówi, mowa jego powinna być 
k ró tką1), albowiem rozmawianie z samym sobą rzadko ma 
miejsce w naturze. Aby to uczynić prawdopodobnem, trzeba, 
iżby osoba w gwałtownem jakiem była poruszeniu. Człowiek 
spokojny myśli i rozważa, a wtenczas tylko do siebie mówi, 
gdy go mocna jaka namiętność unosi. Taki np. jest w „Ifigenji“ 
Racine’a monolog Agamemnona (akt IV, sc. 7), kiedy roztrząsa 
w samym sobie, czy ma swoją córkę oddać lub nie oddać na 
ofiarę Dianie. Dwóch wtenczas w jednym człowieku można 
uważać ludzi. Król i ojciec sprzeczają się zawzięcie o prawa 
swoje. Co jeden doradza, temu się drugi przeciwi“.

W rozprawie l’Abbé Batteaux’a „De la poésie dramatique“
(Principes de la littérature, t. III. Paris, 1775) czytamy:...... „Un
acteur, qui parle seul, fait ce, qu’on appelle un monologue. 
Toute personne, qui parle doit avoir une raison, au moins ap
parente pour parler. Tout monologue doit être court, la raison 
est, qu’il est presque hors de la nature. S’il est long, il faut 
que l’acteur soit dans une agitation violente. Un homme tran-

]) Zob. str. 2, przyp. 3.
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quille se contente de penser, de réfléchir et ne parle que quand 
il est sous un grand trouble au dedans de lui, même, qu’il éclate, 
qu’il marche à grands pas, qu’il fait des gestes et prononce des 
mots. Tel est le monologue de Medée dans P. Corneille. Tel 
est celui d’Agamemnon dans Racine, lors qu’il délibère tout 
haut avec lui même, s’il immolera ou non Iphigenie. Il y a alors 
une espèce de dialogue de deux hommes en un seul. Le roi 
et le père se disputent leurs droits entre eux. L’un veut immo
ler, l’autre ne le veut pas. [Pour éviter les longs et fréquents 
monologues, on a inventé les confidents, dans le sein desquels 
les héros déposent leurs chagrins et leurs desseins. Mais le 
rôle de ces confidents est ordinairement si froid, que le remède 
ne vout guere mieux, que le mal].

Słowacki, jak widzimy, opuszcza końcową uwagę francu
skiego tęoretyka o zastąpieniu długich i częstych monologów 
przez t. z w. osoby poufałe (les confidents), a to zdaje się z tej 
przyczyny, że w praktyce („Mendog“, „Wanda“) sam je wpro
wadza.

„Wybór różnych gatunków poezji z rymotwórców pol
skich“ cz. III. (Warszawa, 1807 i 1820), używany jako podręcz
nik szkolny, pomieszcza w rozdzielę o poezji dramatycznej 
dosłowne tłumaczenie uwag o monologu Batteaux’a, opuszczając 
znowu jego zdanie o roli powierników, które jest „ordinaire
ment si froid“, gdyż było ugruntowane używanie i nadużywa
nie t. zw. „confidents“ w ówczesnych sztukach scenicznych 
jako stałych figur.

Oto wszystkie teoretyczne uwagi o monologu naszych 
pseudoklasyków w Polsce. Jak widać — echo to zagranicy, 
słabe odbicie poglądów teoretyków francuskich i niemieckich
XVII i XVIII stulecia. Dotyczą one tylko zewnętrznej strony 
monologu ; na czem polega istota monologu, gdzie odpowiednie 
jego miejsce w akcji, ustosunkowanie do scen dialogowych 
i całokształtu akcji, o tem nie dowiemy się od teoretyków 
polskich.

Nasuwa się teraz pytanie, czy i o ile teorja monologu 
oddziałała na praktykę i czy znalazła tam zastosowanie choć 
o tak skromnych postulatach? — Sumaryczną odpowiedź daje 
tragedja pseudoklasyczna. Właściwy jej rozwój przypada wpraw
dzie dopiero na początek XIX stulecia, ale zawiązki poczynają 
się jeszcze w wieku XVII (A. Morsztyn) i w drugiej połowie
XVIII wieku.

Uwzględnimy więc i utwory Stanisława Konarskiego, 
W. Rzewuskiego, J. Wybickiego i J. U. Niemcewicza. Trakto
wanie przez nich monologu jest jeszcze niedołężne, przygodne, 
strona moralna tragedji (wogóle etyczna racja bytu tragedji) 
odgrywa u nich większą rolę, niż strona artystyczna.

K o n a r s k i  w „Epaminondasie“, w monologu Menekli- 
desa (akt I, sc. 1) daje ekspozycję, objaśniając widza o oso-
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bistych pobudkach nienawiści Meneklidesa do Epaminondasa. 
Monolog Pelopidasa (akt III, sc. 6) bez znaczenia, narracyjny, 
jak również Lizysa (akt IV, sc. 6).

W tragedjachг) R z e w u s k i e g o  osoby monologujące 
zdają sprawę z tego, co się za sceną dzieje, lub zawierają ty
rady, k tórjch  treścią są wynurzenia osobiste, w przeczuciu 
śmierci, lub modlitwa do Boga (np. z prośbą o zwycięstwo 
dla Po lsk i2). Naiwnie postępuje Rzewuski, by zrobić miejsce 
monologom. Oto jedna osoba żąda, aby ją druga w samotności 
zostawiła, a nawet do tego tych samych słów używa, np. Wła
dysław (król polski) każe oddalić się Zawiszy, mówiąc, że chce 
się „sam na moment zabawić ze swojemi myślami“ i wygłasza 
monolog. Emiljanna oddala Faustynę (siostrę) ze sceny, gdyż 
chce „radzić się w osobności z sercem i z myślą“. Tarnowski 
oddala Korwina, gdyż „chce się ze swemi myślami zabawić“ 
(„Władysław pod W arną“ akt I, sc. 3; akt II sc. 4; akt III, 
sc. 3).

Brak pierwiastka dramatycznego uwydatnia się także 
u W y b i c k i e g o .  Monologi w słabej jego tragedji „Zygmunt 
August“ (1787) bez istotnego znaczenia są pomostem, prowa
dzącym autora z jednej sceny do drugiej. Jedynie monologi 
Bony mają pewną wartość, rysując czarny charakter matki 
króla (Akt II, sc. 5; akt IV, sc. 2; akt V, sc. 9). Monolog Kmity 
(akt V, sc. 1) zawiera relację o przegranej bitwie.

Relacyjne monologi znajdziemy także u N i e m c e w i c z a  
w tragedjach „Władysław pod W arną“, „Zbigniew“, „Jadwiga“. 
Służą one autorowi do objaśnienia zamiarów i planów działa
jących osób. W „Zbigniewie“ król Bolesław (akt II, sc. 1) prawi 
o „brzemieniu ciężkich trosków“, jakie obarcza umysł króla. 
Bohater tragedji uważa za stosowne przedstawić się („Ja Zbi
gniew...“) i objaśnić widza, w jakim celu przybywa, a wyraża 
się w słowach, pełnych patosu i t. d.

Wszyscy powyżej wymienieni pisarze dramatyczni, 
a uwzględnić jeszcze należy N a r u s z e w i c z a  („Gwido hrabia 
Blezu“) i K a r p i ń s k i e g o  („Judyta“), nie traktują monologu 
z pewnem obmyśleniem jego zastosowania tam, gdzie jego 
istotne miejsce może mieć znaczenie dramatyczne, posuwając 
akcję naprzód lub wstrzymując ją dla ważnej przyczyny od
nośnie do charakterów działających osób lub samej akcji.

W okresie Księstwa Warszawskiego, w okresie narodzin 
właściwej tragedji pseudoklasycznej, widzimy już pewne ce
lowe użycie monologu (w komedji stało się to o wiele wcze
śniej), i tu dopiero można mówić o stosunku teorji i praktyki

’) Są to raczej, jak słusznie zauważono, historyczne zdarzenia bez 
siły węzła dramatycznego, bez charakterów rzucone na scenę.

2) „Żółkiewski“ akt II, sc. 2 i 4; akt IV, sc. 3; akt V sc. 2; „Wła
dysław pod W arną“ akt I, sc. 3; akt U, sc. 4; akt III, 3; akt V, sc. 2.
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monologu. Mamy na myśli tragedję historyczną, opartą na tle 
dziejów narodowych, który to kierunek na polu dramatu za
znaczył się dobitnie w powyższym okresie. Podkreślić przytem 
należy, że będziemy mieli do czynienia z tym typem tragedji 
rasynowskiej, w którym czynnik miłości staje się główną sprę
żyną akcji. z pewnem uwzględnieniem pierwiastka psycholo
gicznego. — „Ludgarda“ Ludwika K r o p i ń s k i e g o  jest pierw
szą w tym szeregu. Monologi przydziela autor tylko Przemy
sławowi i Ludgardzie; monologi pełne deklamacji Ludgardy 
mają uwydatnić jej miłość do Przemysława, wszystkie są też 
uczuciowemi wynurzeniami o charakterze sentymentalnym. Au
tor umie uzasadnić monolog afektem danej osoby, np. Lud
garda monologuje „w głębokiem poruszeniu“, zawiedziona 
w miłości (scenarjusz: „z obłąkaniem“) pod wrażeniem pod
słuchanej przez nią rozmowy Przemysława z Ryksą; Przemy
sław monologuje, podniecony po rozmowie z Ludgardą. Mono
log patetyczny Przemysława (akt I, sc. 2) zawiera po części 
ekspozycję tragedji. Przemysław usprawiedliwia się z czynu 
zdrady Ludgardy i postanawia pomimo oporu ludu dojść do 
celu, choćby i gwałtu użyć trzeba (motyw późniejszego czynu 
króla).

Monologi w tragedjach Franciszka W ę ż y k a  noszą zna
mię pewnego przemyślenia w zakresie techniki dramatu. 
Wprawdzie zewnętrznie niczem się nie różnią od monologu 
Kropińskiego (chyba lepszą nieco techniką wiersza), ale wszyst
kie natomiast umotywowane afektem danej osoby (choć ten 
afekt jest dość płytki i nie wynika z rzeczywiście dramatycz
nej sytuacji), jedyny postulat, jaki Wężyk postawił w swojej 
teorji o monologu. Pozatem jest i retoryka, deklamacja i pa
tos. Monolog wypływa z „wzruszeń serca“ działającej osoby. 
Widzimy to i w „Barbarze Radziwiłłównie“ i w „Glińskim“ 
i w „Bolesławie Śmiałym“. Posłowie żądają od Augusta roz
wodu, król pragnie „chwili do namysłu“ nad postawionem żą
daniem, „czuła prośba serce jego wzrusza“, oddala więc posłów 
i następuje monolog patetyczny: zastanowienie się króla nad 
obowiązkiem i miłością ku Barbarze oraz postanowienie za
sięgnięcia rady u Tarnowskiego i Maciejowskiego (akt I, sc. 4— 
kończy akt). Wśród uczuć gwałtownych, w niepewności o swój 
los i Angusta, pełna złych przeczuć monologuje Barbara, otwie
rając akt IV. Pomijamy to, iż monolog ten niezgodny z jej 
charakterem. W „Glińskim“ *) (akt I, sc. 1), w „Bolesławie 
Śmiałym“ (akt I, sc. 2 )2) mamy monologi ekspozycyjne. Autor 
wprowadza bohaterów na scenę „w najżywszem poruszeniu“. 
W pierwszej tragedji akcja rozpoczyna się wśród nocy dla pod
niesienia nastroju. Gliński dręczony wyrzutami sumienia za

*) Monologuje tylko bohater.
2) Monolog Mścisława w akcie II, sc. 1.
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zdradę Ojczyzny, miota nim rozpacz. Przemawia do samego 
siebie jakby do drugiej osoby („Ty, przed którym wprzódy 
niknęły zbrojne'hufce, upadały grody“ i t. d.; „Przez ciebie 
włada Litwą Moskwicin zwycięski“, dalej: „I ty drżysz?... 
Precz odemnie czarnej nocy m ary“), zdaje mu się, że ścigają 
go cienie Zabrzezińskich. Gliński wspomina dawne swoje mę
stwo, oddala błahe urojenia i chociaż przed chwilą straszny 
sen stał się przyczyną jego trwogi, chce w śnie spokojnym 
poszukać wytchnienia. Zwrot wkońcu do Boga z prośbą, by 
mu dozwolił zginąć za Polskę. Brak w tym monologu uzasad
nienia psychologicznego. W rzeczy samej wstrzymują go — 
znowu widma piekielne. — Dwa wstępne monologi Glińskiego 
(akt IV, sc. 1 i 8) wyjaśniają sytuację, w jakiej się bohater tra
gedji znajduje.

Formę przemowy do samego siebie (w osobie drugiej 
„ty“), co czyni monolog bardziej dramatycznym, znajdujemy 
i u Alojzego F e l i ń s k i e g o  w „Barbarze Radziwiłłównie“. — 
Monologi, umotywowane głębszym afektem osób niż u Wę
żyka, są naturalnym, konsekwentnym wypływem poprzedzają
cych je dialogów. Osoba podniecona musi dać wyraz swoim 
uczuciom, jakie cisną się do ust, nie może oprzeć się silnym 
popędom z zewnątrz idącym. Feliński pomieścił w „Barbarze“ 
tylko trzy monologi : wygłasza je Bona x) i Barbara *). Mono
logi Bony (akt I, sc. 4 i koniec sceny 5 )3) oświetlają czarny 
charakter matki króla, knującej intrygę, podkreślają motywy 
jej czynów, a zarazem oddziaływują na akcję, pozostając z nią 
w ścisłej łączności, wskutek czego monolog staje się aktualny. 
W kompozycji tragedji Felińskiego monolog patetyczny Barbary 
(akt III, sc. 6)4) stanowi szczyt zawikłania dramatycznego. 
Barbara, potępiając samą siebie, postanawia popełnić samo
bójstwo. Wprawdzie monolog ten nie odpowiada łagodnemu 
charakterowi Barbary i uważany jest jako najsłabsze miejsce 
w tragedji, ze stanowiska jednak teorji monologu, przynajmniej 
w okresie pseudoklasycznym, monolog ten jest uzasadniony 
afektem i „walką serca“ u Barbary; bohaterka w gwałtownem 
podrażnieniu, niezdecydowana, wahająca się, dysputująca sama 
z sobą, co czynić jej należy, powtóre forma przemówienia 
Barbary do samej sieb ie5) czyni monolog ten poniekąd dra
matycznym.

*) Po dialogu z Barbarą i Izabelą, następnie po dialogu z Kmitą.
2) Po otrzymaniu fałszywej wieści od Posła sejmowego.
*) Monolog ten epizodyczny zamyka akt 1.
4) Barbara chce wynurzyć uczucia, które skutkiem scen poprzednich 

u niej powstały’.
5) Akt III, sc. 6: „Niedołężna! Wśród hańby wzgardy i zniewagi. — 

Chcesz umrzeć, bo żyć dalej nie czujesz odwagi“ „Teraz przyjm śmierć nik
czemną, jakąć los przeznaczy...“ „Ja mam czekać, Aż przyjdzie w moich oczach
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W tragedji Felińskiego monolog nie jest jakąś ślepą wy
padkową scen dialogowych, lecz dobrze obmyślanym środkiem 
w swoim rodzaju, gdzie i jak go w akcji użyć należy, a umo
tywowany afektem danej osoby czyni monolog prawdopodob
nym. Burzliwe jednak poruszenie duszy zamknął poeta w ciasną 
formę trzynastozgłoskowca, krępując bieg myśli, który w pa
tetycznym monologu zupełnie dowolnym nie bywa. Trudno 
mu czynić z tego powodu zarzut, skoro prawidła kodeksu este
tycznego na odstępstwo nie pozwalały, a Feliński sprzeciwić 
się nie mógł i nie chciał, a zresztą nie innemi były wzory 
francuskie oraz cała nasza tragedja pseudoklasyczna.

Monologi w tragedjach Euzebjusza S ł o w a c k i e g o  mają 
przeważnie charakter opowiadający. Autor „Mendoga“ układa 
sobie wygodnie ekspozycję tragedji monologiem Aldony, która 
zdaje nam zarazem sprawę z tego, co się za sceną dzieje (akt I, 
sc. 1). „W gwałtownem poruszentu“ monologuje Mendog, od
krywa nam swój zamiar zgładzenia mieczem Aldony, opierają
cej się jego miłości (sc. 6, — monolog epizodyczny, zamyka 
akt I), w następnym zaś monologu reflektuje się w wydanym 
rozkazie zamordowania jej, oczekując przybycia Kiejstuta (akt 
II, sc. 1). Monologi Mendoga w akcie IV, sc. 1 i 3, wyjaśniają 
sytuację i rzucają pewne światło na charakter Mendoga. Zwro
tem do bóstw z prośbą o pomoc kończy się monolog Mendoga 
w scenie 3 aktu IV ; podobnie w „Wandzie“ zwrot do bóstwa 
na początku monologu Maluda (ministra Krakusa) dziękczynny. 
I inne monologi recytacyjne, pomieszczone tutaj raczej dla za
pełnienia luki między scenami dialogowemi, służą autorowi jako 
techniczny środek w rozpoczynaniu aktów. Z akcją pozostają 
w dość luźnym związku.

Zgodnie z „Uwagami“, o monologu wypowiedzianemi, 
używa go Aleksander C h o d k i e w i c z  w praktyce. Bierzemy 
pod uwagę jego tragedję „Teonę“ (1816 r.) oraz przeróbkę 
„Katona“ (1817 r.). W pierwszej pomieścił autor trzy monologi

swej żony się zrzekać...“ — „Śpiesz się! Śpiesz, nieszczęśliwa! Uprzedź ten 
cios krwawy! — Umieraj bez pociechy, bez pomsty, bez sławy“.

Ajschylos i Sofokles nie stosują przemowy monologującego do samego 
siebie. Przemawia on do swojego θ-υμός w pierwszej osobie. Przemowę „do 
siebie“ wprowadził Eurypides i stworzył dla monologu należne miejsce w tra 
gedji („Medea“, „Elektra“, „Ifigenja“). Forma eurypidejskiej przemowy do 
siebie, monolog z „ ja“, i monolog z „ty“ znalazła zastosowanie w tragedjach 
Corneille’a i Racine’a. U nich znajdują się bądźto monologi z „ja“, bądź 
z „ty“, a również i takie, które zawierają „ja“ i „ty“. Doskonałą ilustracją 
ostatniego typu jest monolog Tytusa w „Berenice“ Racine’a (akt IV, sc. 4); 
z „ja“ mówi tu  rozum, z „ty“ mówią serce i uczucie. Podobnie w „Cynnie“ 
Corneille’a w monologu Augusta (akt IV, sc. 2), w „Brytanniku“ Racine’a 
(akt II, sc. 8 i akt III, sc. 2), w „Mitrydatesie“ (akt IV, sc. 5) i i. W wnę
trzu więc monologu zachodzi pewne rozdwojenie: „ja“ walczy z „ty“, jedna 
osoba zmienia kolejno swoje myśli i wolę, przyczem sprzeczne zdania, choć 
wzajemnie uzupełniają się i wzajemnie dają sobie odpowiedź, mają formę 
jednostronnych zwierzeń.
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lakoniczne (w dwu-wierszach). Monolog Teony, córki Arysto- 
dema (akt I, sc. 2), jest zwrotem bohaterki do Apolina z prośbą
0 wzięcie w opiekę walecznego Kleona, bijącego się za Ojczy
znę. W scenię 6-tej Efeol, wieszczek, wynurza niespodzianie 
swoją miłość dla Etuzy i zamyka monologiem akt I; w akcie 
II (sc. 6) wieszczek przysięga, że, gdyby nawet Messena upaść 
miała, Etuza musi być ocalona. Autor wskazuje pobudki póź
niejszego czynu wieszczka (monolog zamyka akt II). Podobnie 
lakoniczne monologi mamy w „Katonie“; wszystkie wygłasza 
Katon. W akcie V, sc. 1, Katon czyta Platona „Dialog o nie
śmiertelności duszy“, a „po długiem milczeniu“ powiada: „Pla
tonie, twych dowodzeń o jakże moc dzielna! Tak jest w tem 
słabem ciele dusza nieśm iertelna!“ W scenie trzeciej, po dia
logu z Butasem (przyjacielem), Katon: „Coraz się bardziej 
zbliża ostatnia godzina“. („Siada i czy ta*) dalej dialog Pla
tona — chwila milczenia“). W scenie 8 „chwila bardzo dłu
giego milczenia“ i lakonicznych pięć wierszy na temat nie
śmiertelności duszy. Katon „bierze miecz, zamyśla się, widać 
w nim walkę między chęcią utrzymania życia a śmiercią. Spo- 
kojność powraca, wstaje i opierając się na mieczu powiada : 
„Niebo! wyrzuć twe gromy na Rzymu tyrana!“ — Wprawdzie 
wszystkie przytoczone monologi niedostatecznie umotywowane
1 użyte dla powiązania scen dialogowych lub zamknięcia aktów 
(„Teona“), ale ze względu na lakonizm2) wyrażenia w opowia
daniu monologicznem, które jest jedynem w polskiej tragedji 
pseudoklasycznej, oraz sposób przeprowadzenia akcesorjów mo
nologu (mimika i gęsta) zasługuje na bliższą uwagę.

Dla zamknięcia szeregu pisarzy dramatycznych w okresie 
pseudoklasycyzmu w Polsce wymieniamy jeszcze Ignacego 
H u m n i c k i e g o .  Pomijając to, że jego dramaty noszą cechę 
wielu niedomagań pod względem akcji i charakteru występu
jących osób oraz techniki wiersza, zaznaczyć należy, że w uży
ciu monologów są echem Rzewuskiego, spóźnicme płody dra
matyczne wieku XVIII („Goworek“ r. 1819, „Żółkiewski pod 
Cecorą“ r. 1820).

Przebiegliśmy kolejno wszystkie ważniejsze utwory dra
matyczne, jakie wydał pseudoklasycyzm w Polsce, omawiając 
rodzaj i użycie monologów w poszczególnych sztukach. Chcąc 
dać odpowiedź na pytanie, wyżej postawione, co do stosunku 
teorji i praktyki monologu, uwzględnić tu można tylko trage
dję wieku XIX. Opinje teoretyków polskich dadzą się ująć w dwa 
postulaty : afektu (gwałtowne wzburzenie umysłu monologują
cego, które „zwykle zdarza się w dalszym ciągu tragedji, rzadko

1) U francuskiego poety Tardieu-Saint-M arcel (1795) w tragedji 
„Cato“, w tem miejscu monolog o nieśmiertelności duszy. To samo u Addi- 
sona (1719).

2) Przypominają lakonizm monologów Voltaire’a.
P am iętn ik  literack i XXI. 2
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na początku“) i krótkości, zwięzłości (wyrażenie afektu w naj
mniej kunsztownej formie). Tyczy to się strony zewnętrznej 
i formalnej monologu. Potępiono zarazem monolog ekspozy
cyjny, jako sprzeciwiający się prawdopodobieństwu akcji, oraz 
relacyjny, zdający sprawę z tego, co się stało poza naszemi 
oczyma.

Między teorją a praktyką istniała wielka rozbieżność. 
Wprawdzie postulat afektu zachowano mniej lub więcej uza
sadniony, ale trudno mówić o zwięzłości wyrażania wobec dłu
gich deklamacyj, tyrad, z największą precyzją budowanych 
(monologujących osób) trzynastozgłoskowcem. Monolog ekspo
zycyjny, odrzucony w teorji, pojawia się w tragedji jako śro
dek wygodny w rozpoczynaniu i nawiązaniu akcji; w innych 
wypadkach zastąpiono go t. zw. „confident“, powiernikiem, 
figurą integralną w stałym schemacie tragedji pseudoklasycz- 
nej. (Co do wprowadzenia „powierników“ — to zdania w teorji 
były podzielone).

Monolog w tragedji pseudoklasycznej nie różni się w pew
nej mierze od monologu w komedji XVIII wieku, jeśli uwzględni 
się oczywiście zasadniczą różnicę założenia obu gatunków poe
zji dramatycznej. Podobnie, jak w komedji, znajdujemy też 
w tragedji pseudoklasycznej dość monologów o charakterze 
ekspozycyjnym, wogóle zaś jest i tu monolog pomocniczym 
środkiem technicznym w nawiązaniu scen. Następnie służy 
monolog autorowi do zaznajomienia widza z planami i uczuciami 
działających osób (uwydatnia motywy ich czynów), zawiera też 
często i osobiste tendencje autora natury społecznej, co zresztą 
i dialogi posiadają. W komedji i tragedji jest widoczna pewna 
tendencja w przydzielaniu monologów przeważnie bohaterom 
sztuki. O aktualności monologu w tragedji, jego oddziaływa
niu na tok akcji można mówić tylko u Felińskiego (monologi 
Bony). Pierwiastek narracyjny, sprzeciwiający się sam przez 
się istocie dramatycznego monologu, dominuje we wszystkich 
monologach tragedji pseudoklasycznej, a jest wynikiem krę
pujących reguł i przepisów poetyki. Charakterystycznym jest 
w monologach pseudoklasycznych zwrot końcowy osób mono
logujących do bóstwa. Forma ta jednostronnego przemówienia 
przeszła z francuskiej tragedji, w której powyższy zwrot wy
stępuje w monologu jako stała figura stylistycznaг).

’) Źródło tego motywu znajdujemy w eposie Homera, a w formie 
dramatycznej u tragików greckich: Ajschylosa („Agamemnon“ — Prolog 
Strażnika, „Eumenidy“ — Prolog kapłanki, „Prometeusz“ — Monolog boha
tera w samotności przykutego do skały, — wszystkie te trzy monologi nie 
zwracają się u mówiącego do jego własnej duszy, lecz wprowadzone są 
jako przemówienia do bogów albo do otaczających żywiołów), Sofoklesa 
(„Elektra“ — „Ajas“ — przedśmiertny monolog Ajasa), Eurypidesa („lfigenja 
w Taurji“, „Elektra“, „Orestes“, „Medea“.)

Charakterystyczny ten zwrot (retoryczny) najczęściej do potęg włada-
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Przyjmując w zasadzie samotność t. j. ograniczenie się 
do obcowania z samym sobą jako warunek konieczny zewnętrzny 
dla monologu, wzięliśmy pod uwagę tylko te monologi, w któ
rych ten warunek zachowano. Nie uwzględniliśmy natomiast 
monologów, maskowanych dialogiem *) (jako monologów nie
prawdziwych), których osoby monologujące nie rozmawiają 
z sobą same, lecz z jedną z osób tragedji, powiadamiając ją 
o swoich myślach. Tyczy się to szczególnie ekspozycji tragedji ; 
wprowadzono tu za przykładem Francuzów (Racine) osoby 
„poufałe“ tylko w tym celu, aby uniknąć monologu, rozpoczy
nającego sztukę, oraz ustawicznego monologowania w dalszym 
ciągu akcji.

jących, a więc do przeznaczenia, do bóstwa, posiadają monologi w utworach 
Corneille’a (np. „Cinna“ — monolog Augusta, zwrot do bogów z prośbą 
o pomoc i inne), Kacine’a (np. „Britannicus”, „Berenice“, „Fhedra” i i.), 
Voltaire’a (np. „Semiramis“, oraz w każdym prawie monologu, podobnie 
jak u Racine’a) i Molière’a (zwrot do bóstw z prośbą o pomoc w przedsię
wziętym zamiarze).

*) Jest to tylko surogat monologu, jak słusznie zauważono.
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