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Najmłodszy z świetnych poetów swego pok lenia, był Musset 
(iSl0-1 857) beniaminkiem wie lkiej epoki romantyzmu fran
cuskiego. Niepokojący wdzięk osiemnastowiecznego Cherubina 
w połączeniu z byronicznym gestem zjednał mu szybko powo
dzenie w salonach i w literaturze. Stał się b ohaterem dnia 
w oczach młodzieży , magnes.em kobiecych pożądań i n ie.sfor
nym dzieckiem n owego prądu , którego poetykę przyswoił sobie 
z olśniewającą latwością, by chwilami igrać nią z kipiącym 
uśmiechem. Ale ten prolog błyskotliwy był wstę em do wieku 
męskiego, który dość rychło okazał się wiekiem życiowej kl ski, 
o z3g zczających ię cieniach m elancholi i i r oz arowan·a. 
„Zbyt póź o się zja\vilem w Ś\vieci.e n azbyt s tarym" - sam 
czuł się niezmi ennym przykładem ow ej ,choroby wieku" -
m a 1 d u s i e c l e, - dr„żące:i ty lu jego rówieśników, którzy 
w pat rzeni w dal -ie już luny Wielkiej ewolu cji i napoleoń
skich p od o jów , zawiedzeni w nadzie i przemian y tego „n azbyt 
'i.tarego Ś\ ·a t " , nie m ogli się pogodzić z szarą e p ką m iesz
C?'..ań.skieg egoizmu. 

Silne rzeżycia u czuciowe pogł bily ton ludzk ie j prawdy 
w w ypow iedzi.ach 1.ir. ·cznych Musseta, ujmujących bezipo~ ... d
moscią i wo ą, ale też n ie oln y początkmvo od retorycz
n ego p opisu . Z licznych rprzygód ser ca, jakie mu los przyniósł, 
n aj głośniejszym pozostał gwałtowny drama t wynikły ze s pot
ka nia George Sand. Mu..c;set w chwili poznania początkującej 
dopiero p isarki m a lat 23, on.a -- 2~ . P o krótk im kr ie 
zgodnych 1 i esi eń przychcd z" - w podróży do W 1och - e izod 
wenecki , jeden z na js!ynni. jszy h rozdziałów milo~m j kroniki 
ro:na tyzmu: z?rw anie z kapr śn kochanką , ·tórn \ CZ'1sie 
choroby swego towarzysza znalazla i dla s ie bie n ajd alej idącą 
opiekę u z_ :vezwanego lekar za włoskiego. Zaważyły tu bez 
wątpienia również ostre sprzeczności usposobień bo_iga partne
rów. W życ-i<u I eta był to wstrząs. któremu nic już potem 
de.równać nie miało. 

L"·te.ra,::)kie następstwa tego ws ·ząsu \Jk zały się niezwykle 
bogat . Ś \• icży ból ·ta ł się źródłem wi kiej poozjt Najbliższe 



lata (1834-7) są okrese m najwyższych osiągnięć ar ty 'tycz
nych Musset a. Powstają wówczas cztery „Noce" - wyznania 
poetyckie, wzruszające szczerością, wezbrane patosem i n a
dZJieją oczyszczenia się w ogniu cierpień. 1Pow.-tają zwierzenia 
prozą : „Spowiedź dziecięcia wieku", która uogólnia doświad
czenia życiowe jednostki odnajduje w nim gorycz zawodów 
całego pokolenia, rwącego się na próżno do wielkich czynów. 

W tych również latach pisze Musset kpiące „Listy Dupuis 
i Cotoneta", gdzie dwu prowincjonalnych mieszczuchów szuka 
właściwej definkji romantyzmu, ale gdzie przede wszystkim 
wyzierający spoza nich autor sklada dowo<l.y krytycznej prze
ni!kliwości w ocen:ie politycznych i społecznych prądów, które 
nadają wyraz ówczesnej literaturze francuskiej . Do tego okresu 
należą też - wraz z „Lorenzacciem" (1834) - najlepsze z dra
matycznych utworów Musseta. 
Twórczość dramatyczną rozpoczął on przed paru laty , 

w chwili pierwszych zwycięstw romantycznych na scenie, gdy 
nie przebrzmiały echa oklasków witających Dumasa i Vigny' 
ego ani zgiełk walki o Hernaniego. Lecz wystawiona w Ode
onie jednoaktowa „Noc wenecka" (1830) up3dl·a dość sromotnie, 
po części dlatego, że zaskoczyła widzów ironicznym ujęoiem 
sytuacji, z<lającej się zapowiadać konflikt o wysokim napięc1iu, 
po ozęśoi zaś z przyczyn zupełnie przypadkowych. Zniechęcony 
do sceny poeta n~·e zarzuca wprawdzie 'rormy di>amt_ycznej, ale 
traMuje ją jako spe c t ac 1 e d a n s · u n f a u te u 11 -
'v.idowisko, urzeczywistniające się tylko w wyobraźni czytel
nika, który nie potrzebuje opuszczać domowego fotela. 

To odsunięcie się od teatru pozwoliło MussetowJ rnie Liczyć 
się z ograniczeniami sceny ówczesnej, dało mu poczucie swo
body, ułatwiło stworzenie własnej odmiany dramatu romantycz
neg-0. Jej najlepsze przykłady - z tych właśnie lat pochcr 
dzą- to ,Kaprysy Marianny" i „Fantasio", „N:ie tgra się z mi
łością" i „Świeczmii.k". Jest w nich Musset przede wszystkim 
poetą miłości , w której - na przekór wszelkim upadkom 
i cierpieniom - widzi główną wartość 'i!stnienia danego c.zło·· 
wiekowi, zgodnie z zapewnieniami jednego z swoich bohaterów 
Oktawa. 

„Wszyscy mężczyźni . są kłamcy, fałszywi, paple, obtudnicy, 
pyszałki lub tchórze, nędzni i zmysłowi; wszystkie kobiety są 
pnzewrotne, wyrachowane, próżne, ciekawe 1i zepsute; świat 
jest kałużą bez dna, gdzie czołgają się najpotworniejsze płazy. 
przewalając się w błocie; ale jest na świecie jedna rzecz święta 
i wzniosła : zespolenie tych dwojga szpetnych li ułomnych istot. 
Kto kocha, często doznaje zawodu, często cierpi i jest nieszczę
śliwy, ale kocha; i kiedy znajdzie się na krawędzi gmbu, obraca 
się, aby 'spojrzeć wstecz i powi.ada: Często cierpi.alem, mylilem 

Jl u st ·a c.i a do „Nie ig ra si<;> z miłością " M u <>et a : 
scen Rozal ki i Ok t.a wa 
IRy ~ Eu.e . Lamiego ). 



c;ię n eki y, ale koc alem To j żyłem. a me szt.u na t -tota 
wylęgła z mej pychy i nudy." 

Co w innej ton3cji pov.r1.ót7..ą \viersze po śmierci śpi waczk~ 
Mahbran: „W tym życi u do br j e.o;t tylko w miłości, a pr: wda 
tylko w cierpieniu." 

N1e poclejmując drobiazcrowej analizy psycholcgiczńej po~ta 
daje odczuć złożoność przeżyć delikatnyc , do rozporządz,enia 
ma bogatą skalę odcien i i b ez programowych haseł gładko 
przechodzi. oo śmiechu do morn au t ·w skond w owa·1 .i si1P 
dramat yczne j, bawi dowcipem i iron ią , o · ·ew a mi trz01Sh vem 
dialocru w y oce unerwi nego a zarazem ugestyw ni . poetyc
ki ao. Z równą umiejętnością przemaw ia zwi tczalymi ustami 
cyniik , jak doty ka płatków budzącego się dopiero uczucia ·i od
slani nańwny czar ufnych marzeń. Gr n iedopo\.vi edzianych 
wyznań, wahań i sprzeczności bywa t u językiem w ymoW
me]szvm jeszcze od słów. A r ea izm oszczędny„ po
wściągliwy, a uzy j y , wiąże Korne ie i przysłowia z epoką, 
która je wydała, chOC'iaż większ ść ich nie m a określo
nych ram czasu i m ie jsca. At mosfer a pr w inej i francuskie.i 
je.st w „Swieczn iku" n ie mnie · wyrazist . niż w znakomitych 
n, wet w ?OWieśc.i a ch tego czasu. Urok kobiec , k tóry zniewolił 
i Fortun1a, zna j u ie w Mw - cie najbardziej od danego i w ta
jemniczone o p owiernika . P rzede wsi.. s tkim jednak j est nn 
poetą mlodośoi, w je j ni naruszonym jeszcz,e przez życie pc>
powabie , - młodości, której przemijanie jest dla nieg. naj
większym i nie nd\vracalnym nieszczęś~iem . Tęskne wspom ._ie
nie mlodośoi. „czystej, ja ztotn ' idzi w ś ad ni - tylko 7.a 
Lorenmcciem. 

W tych kilku l· tach m ile n ia sił twór czych n ajżywiej też 
może d ot kały Mu.:::...seta zagadnienia p olitycznP ii . połeczn.e, które 
przeważnie zo t w y poza kr giem W'.i bliższych m u spraw -
pragnień i ·ozczarowań j dnostki. Vidoczne je3t t o w drama
tycznym przr ow iu „Nie i f!ra sie z miłośc i.ą". gdzie k aprys 
dworaki ego pani-cz · i jeg towarzys~ki · ta;e się przyczyną śmierci 
łatwowiernej w"e jskiej dzdew czyn . T; .:;. vndzą t e>.go . trofy napi
sane po \"Vniesieniu 1st wy ogran icza;ącei wolna~ć drukowan~go 
słowa (1835). Odbi j się to również w , Lore nn.cciu" . Chociaż 
począł się on zapewne z pod 1iety G r ge Sand, jako a utorki 
kilku wcześniejszych scen h„ ·:tor ycznych n a ten sam tem at, 
zdają ię w n im brzmieć nie tylko og o<;y dni li pcowych 
i konspiracji lat t r zydziestych, ale również przygotowań do 
zrywów rewolucy jnych w Paryżu i Lyonie (1834). 

„Lorenzaccio" jednak pod wielu względaml od biega od po
zostałej twórczości dramatycznej A usseta, nie wylqczając in
nego dramatu z CZ'.lsów ren a<;ansu wlOskiego - „Andir e del 
Sarto." .Jedyny to r clz poeta ulra7.ał tak rozleg y . bar wny 
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i tłumny, iście szekspirowski obraz epoki. jej obyczajów i kon
fliktów. 

Nie bylo mu dane oglądać go na scenie (gdzie pojawił się 
dopiero w r . 1896) . i zapewne nie myślał o wystawieniu go 
także wówczas, gdy teatr francuski zainteresowal się wreszcie 
twórczo.5cią dramatyczną wielkiego pisarza. Stalo sję to jeszcze 
za życia autora, w roku 1847, główrue dzięki inicjatywie 
aktorki Lwzy Allan, która ,Ka:prysem" Musseta zachwyciła 
się w - Petersburgu. Poeta dmtosowuje wtedy do wyma
gań sceny niektóre z utworów drukiem ogłoownych i pisze 
kilka nowel. Ale nie dorównują one dawniejszym. 
Wcześnie bowiem przyszedł zmierzch człowieka i artysty. 

Już w r. 1839 zaczyna Musset powieść (niie ukończo:ią) „·Poeta 
upadły' ' . Tytuł jej, niestety, mówił prawdę. Z' wzgardą od
\vracająt: ię od przystani bw·żuazyjnego dobrobytu , obcy uty
litaryzmowi epoki i powszechnej pogoni za zyskiem, ul Ega 
Musset bezwzgl dni jsz~mu n:iż dotąd pesymi zmowi i melan
cholii. Mimo Z\WOtek jakie napisał na urodziny hrabiego Pa
ryża (1838), by tłumić zerzący się lęk przed zamąceniem mie
szczańskiego pokoju - niechętny j est monarchi:i lipoowej . 
Dręczony utratą młodości, czuje s.ię coraz bardziej obcym w ota
czającym ~ świecie, usuwa się w samotności, popada w wyni
szczając " O nałogi. Twórczość poetycka przygasa i z rzadka 
.iuż tylko podrywa się krótki mi błyskam.i. 

Trag dia schyłku wybitnego artysty przyciągała już dawniej 
wyobraźnię l\.1usseta (Andrea del Sarto). Ale lata wyczerpania ni 
przesłonią utrwalonej już poprzednio wielkości pisarza, który 
nie zdołał wiarą w przyszłość przezwyciężyć konfliktów wlas
nych 'i swego stulecia, który jednak nie tylko prze;mujące wy
znania o sobie, ale i szczerą prawdę o sercu ludzkim wyraził 
z nieporównaną lekkością poetyckiej fantazji i świetnym ar
tyzmem zarówno wiersza, jak prozy . 

MIECZYSŁAW BRAHMER 
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BOY O KOMEDIACH MUSSETA 

Na czym polega trwała wartość teatru Musseta? Jest on nie
zmienl1iie oryginalny, niepodobny do niczego innego. Je~t w naj
bardz.iej znamiennych swych utworach - na wskroś osobisty; 
plynie wprost z tego samego źródla, co liryka poety. Mimo to 
egotyzm ten nie je.s.t nigdy drażniący przeciwnie, stanowi 
największy czar owego teatru. Tajemnica to w części osobistego 
uroku Musset::i, a w częsci tego, że f'gotyzm t en nigdy nie 
jest mizdrzeniem, nigdy przeglądaniem się w różn . ·eh luster 
kach. Musset, mlode pacholę o sercu w ezbranym tak, że omal 
mu piersi nie r ozsadzi, to Fortunio; Mu..,set, dandys, hulaka, 
i1roniczny sceptyk kryjący na dnie zdoln ość i potrzeb, kochania, 
to Walent n; Mus · 0 t to za.razem Celio i Oktaw z „Kaprysów 
Marianny": to upostaciowane owe rozdwojenie jego natu ry , 
będące tłem wewn trznego dramatu w „Spow~edzi dziecięcia 
wieku". Przeżyci a osobiste p oety w lotnej i bł. _zcząc j trans
pnycji, wciskają się w ka·żdy nieomal z tych Ultworów : 
.,Świecznik" to echo p rzygody, jaką przeżył Mu et mając lat 
siedemnaści e ; w „Nie igra ię z miłością' pulsują akc nty zma
gań się dwojga kochanków z „e izodu weneokiego"; ostatnie 
wiersze zamykające akt drugi przeniesione są żywcem z l istu 
Goo.rge Sand do Alfreda. List panny Airnee d'AHon , dołącz ,ny 
beą;imiennie do sakiewki pł·zeslanej poecie, znalazł SLę dosłow
nie w „Kapyrsie", w którym rolę pani de Lery ode.grała , zdaje 
się w życiu pani Joubert, urocza chrzestna mateezka AlfrEda. 
Każde słowo miłości , jaikie pada w tym teatrze. płynie wpr ost 
z .<:erca; a .i t on utkany cały :zie słów milioścl . 

Jede i z pisarzy ostatniej doby zatytutowal z:biór kilku swoich 
komedii „Teatrem miłośei" . Dokoła miłości kręci się kilka 
sztuk teatralnych; ale zdaje mi się, że owym tytułem 

„Teatru miłości" po Racinie przede wszystkim 
Musset miałby prawo objąć swoje dzieto. I Marivaux, oczy
wi·ście: on, który pierwszy uczynił miłość wyłączną treścią i sa
mym przedmiotem swych komedi!i; ale miłość u Marivaux to 
raczej to, co w życiu potoc.mym pewnych sfer s.poleczeństwa 
zwykło nazywać się „miłością" owa mieszaning_ zaciekawienia, 
poaiągu i próżności, płomień. wspólobcy świadek tego. co się 



dzieje, który n ie pali i nie gro2li pożarem. On sam, w owych 
duszyczkach, spokojnie nakręca mechanizm stworzonych przez 
siebie laleczek, bacząc zresztą, aby 1i.graszka nie wychodziła 
nigdy poza ramy żartu: niepor ozumienia kręcą się zawsze kolo 
słów, kolo pozorów; serca. uczucia s.ą, w gruncie, zawsze w hacr
morui; czujemy, że im nic nie grozi. Język wyostrzony, naje
żony kazuistyką, raczej miłości własnej niż miłości, nie buch 
nigdy lawą rozżarzonego uczucia. 
Jakże inaczej u Musseta! Posłuchajmy w tchnień Celi<:1, 

szyderstw lkań wydzierających się ze ściśniętej piersi Fortunia, 
jakiż w nich dźwięczny akcent namiętności. A Oktaw i Ka
milla w „Nie igra się z miłością": ta ztuka, tak zbliżona d 
komedii Mar ivaux swą re ' cią, jakąż falą k rwi serdecznej na
brzmiewa raz po raz! Musset, k tóry ruiną swego życia przy
płacił szalony zamiar, aby każde uderzenie jego serca było 
drgnien iem miłości, zdołał urzeczywistnić go bodaj w sferze 
marzenia stwarzając świat , w którym ist nie je się, żyje. oddycha 
jedynie dh miłości i p rzez miłość. 

lVElość jest je, o rel igią: 

- Po viedz mi (mówi Walentyn do C cylii), jeżeli .istniała 
kiroy hwila, w k tór j wszystk o zostało 5two rzone, na m ocy 
jakiej s i ły zaczęł. się porusz.ać te światy, k tóre nie zatrzymują 
ię nigdy? 

-
1P rzez wiekuistą myśl. -

- P r zez wiekuistą miłość. Ręka, która je zawiesił.a w prze-
sw orza, wypisała tylko jedno słowo płomiennymi głoskami 
Żyją, ponieważ dążą do s ie bi e : · ońca ro~adlyby się w pył, 
gdyby jedno z nich przestało k chać ... 

I bez\viedn ie, śwńat , .i i tworzy t n po t '.ł , l udzie. którzy 
powstają ipod jego p iórem, kształtują się wedle tej myśli. W 
śv.riecie tym żyją ~lnyrn życiem jed •nie ci, którzy żyi ą prz2z 
miłość; ktokolwiek p ozbawiony jest te .i łaski , s ta je ię jakby 
bezduszn ym aut omat m : istota. która w k onywa gesty, krząta 
się. szamota. kłopoce, ale czyż można powiedzi ć że żyj e ! 
I z t j wzgardy, połączonej z intuicją psychologiiczną poety, 
wylęgnie się cal galeria owych uciesznych marionetek two
rzących wszystkie niemal drugoplano w postaci jego k omedii: 
Klaudio, Baran , Książe, Mar~noni, Blazjusz , etc. Pajace, raw
da? Ale przyjrzyjmy się bliżej: toć-to wlaśnie wszystko to, co 
nas uczono szanować w życiu: powaga, władza, rozsądek, am
bicja, nauka; i oi, do jakich io w szsytko kurczyło się pociesz
nych wymiarów z perspektywy dwojga serc bijących jedno 
przy drugim sto kilkadziesiąt razy na mimutę! Jeżeli to S7.a

leństwo, „nie jest ono bez metody", jak mówń Hamlet; ale 



szaleństwa poetów czyż nie głębiej nieraz wnikają w sens życia 
niż trzeźwość ludzi myślących prozą. 

Osobliwym również urokiem teatru Musseta jest to, że jest 
on tak cudownie młody. Młodośoią w teatrze mamy sposobność 
rozkoszować się w całej pełni dość rzadko, gdyż jak trafnie 
ktoś zauważył, młodość człowieka mija się zazwyczaj z doj
rzałością artystv. Szczerość młodocianego uczucia albo nie umie 
jeszcze znaleźć dla siebie wyrazu i postuguje się pożyczanym, 

albo łamie się z niedostatkami formy, gdy zaś artysta stężał 
w sobie i opanował narzędzie, dawno już zazwyczaj •pożegnał 
się z pierwoci,nami młodzieńczego wzruszErnia. U Musseta. 
dzięki jego niezwykle wczesnej dojrzałości artystycznej , mamy 
te obie lzeczy na.raz. Najbujni.ejsze, n'ljbardziej kipiące mło
dością utwory: „Kaprys y Marianny", „Nie i.gra się z milością". 
,.Świecznik", powstają między 1833 a 1835; między dwudzi·e
stym trzecim a dwudzi stym piątym rokiem życia; otóż w tych 
dwóch os tatnich zwłaszcza komediach pewność ręki jest już 

wręcz nieomJ:7 lna . 
Ni eomylna jest też przenikliwość tego mł d cgo ctLłopca jako 

psychologa. Samo to świadczy, że nie mógl on być czystej 
krwi „romantykiem": psychologia how.iem stanc 'Ni niewątpliwie 
najsłabszą stronę romantyczne.go teatru . W p C>równaniu do Di
die rów i Hernanich - tak samo zr ztą jak, na drugim bie
gunie, w porównaniu z teatrem Scrib 'a - 'wiat , w który 
prowadzi nas Musset, ujmuje wą ludzką szcze.roś0ią i prawdą. 
Ale nie tylko w porównaniu: biorąc zupełnie bezwzględnie, 
teatr ów j st pcd j·ednym względem niemal bez skazy: zdaje 
.się , że cały haracz w tej mierze s.placil poeta Romantyzmowi 
w pisanej prawie równoc21eśnie „Spowi dzi dziecięcrn wieku" . 
Tam wylał . niejako wszystkie „serca swego rdzawe niedo
kwasy" i może dZ!ięki temu teatr jego, z tych samych natchnień 
i z tych samych przygód poczęty, jest od nich wolny. I wśród 
przyczyn , które zapewruily teatrowi poety trwałość, ni e os.tatnie 
z i::;ewnośoią mi jsce zajmuje owa silna i pewna więź, wokoło 
której wiją się kwiaty kaprysu i wyobraźni .. 

Nie csfatnie, ale z pewnością n~e jedyne; och nie! Trafność 
psycholog·ii Mus.seta oceni.amy refleksją, ale raczej o wszyst
kim innym myślimy, kiedy się poddajem,y urokowi poety. 
Czaruje nas igraszką fantazji, dowcipu, wymowy; porywa szcze
rością uczucia , namiętności : ale zwłaszcza ksztaJtem, jaki umie 
im dać. Dialog Mus.seta w najlepszych jego utworc>.ch uznaje 
krytyka francuska za jeden z najświetniejszych, jaki po.siadamy 
w teatrz;e. Co za bog·actwo tonów! jak każdy przemawia tu 
własnym językiem. jak szczęśliwy wyraz znajduje dla swej 
indywidualności! 

Bo subiektywizm czy egotyzm Musseta w jego utworach 
teatralnych polega tylko na tym, że własnym czuciem, myślą, 
przesyca całą ich atmosferę moralną, ale bynajmniej n~e na 
oprowadzaniu samego siebie wśród figur z kartonu, jak to 
zdarza się niekiedy lirykom imającym się teatru. Jeżeli drugo
planowe figury stylizuje w marionetki, czyni to z rozmy
ślnym zamiarem ; ale te marionetki jakże są wymowne w auto
matyznlie swoich toków! A w zamian, jakże p2lnym życiem 
tętnią te wszystkie postacie kobiece, te kochanki, które sobie 
wymarzył kolejno. Jak u Racine'a, jak u Mal"1vaux, jak 
u wszystkich twórców teatru miłości. kobieta jest istotną bo
haterką tych komedii: ale tutaj, jako jej partner, poeta sam 
staje na placu, dlatego partia jest równa! Nie czujemy tu 
owego chłodu, który pomimo wszystko idzie zazwyczaj od mę
skich poGtaci największego nawet miłosnego teatru: Ten dwu
-Oztl.estotrz.echletni poeta dość ma w piersiach ognia. aby nim 
obdzielić po równi obie strony: Oktawa i Mariannę , Fortunia 
i .panią Joasię, Oktawa i KamiUę. Dlatego, kiedy dialog się 
rozgrzeje i zacznie sypać .jskrami, kiedy te mlode usta zaczną 
miotać słowa na przemian gorizkiie, tkliwe, namiętne, wyzywa
jące, doprawdy, mało znam rzeczy w literaturze, które by miały 
tę bezpośredniość czucia przy tak doj~zale :zmbiektywizowanej 
formie. 

Jakże bogatą jest owa galeria figur kobiecych Musseta! cóż 
_za nienasycona zdolność kochania była w tym człowieku, który 
potrafił sobie stworzyć taki harem! Bo stos.unek Musseta do 
jego heroin jest na wskroś osobisty: to się o:ouje. I jak różno
rodne, i jak żywe wszystkie, od lubieżnej kotki Joasi, przecią
gającej się leni.wie w sze1rokim łóżku, aż do dumnej mniszeczki 
Kamilli, do tej Cesi, tak słodkiej ufnością i prostotą! Bettina, 
rasowa airtys.tka, cala w 1impulsje, nawykła patrzeć na życie 
ponad jego małostki; Barberyna, ta kobieta głęboko uczciwa 
a tak pełna wdzięku (połączenie mniej łatwe do osiągnięcia, 
niżby się zdawało); pani de Lery, dająca nam przecz;uwać skar
by serca pod powłoką salonowej szeil.'mierki dowdpem. Nie
które z tych post.am są prawdziwą rewelacją dla francu&kiej 
sceny; zwłaszcza młode dziewczyny, młode dziewczyny, na
prawdę, a nie z woli konwencji teatralnych. Ten przedwczesny 
cynik, za jakiego się chętnie Musset podaje, ten „libertyn". 
który między jedną a drugą hulanką lubił na niewinnych bali
kach obejmować w turze walca kibicie dztl.ewczęce, odgadł 
intuicją lub wyczuł fibrami zmysłów istotę duszy dziewiczej: 
mało który pisarz umiał ją oddać z taką delikatnością, prawdą 
i cza·rem. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 



MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWORCZOSCI 
ALFREDA DE MUSSET 

1810 

Alfred de Musett urodził się w Paryżu w rodzinie wywodzą
cej się ze sta rej arystokracji francuskiej. Ojciec przyszłego
poety był urzędnikiem napoleońskiej administracji państwo
wej. W domu rodzicielskim panuje atm .fera kultu dla Napo
leona I. 

1816-1819 

W szkole doświadczał Musset upokorzeń ze strony fawory:zi~ 
wanych i uprzywilejowanych przez dyrekcję dzieci rojalistów. 

181.9-1827 

W Liceum H n ri IV z miejsca zdobywa uznanie nauczycieli 
dla swych wybi tnych zdoln o ' ci, zyskując nienawiść kolegów: 
P as jonuje się filozofią, ry. unkie m, muzyką i medycypą . 

31 .-;ierpnia w prowincjonalnym dz.ii.enniku „L e Provincial" 
ukazuje się ballada Musseta . Są to lata, gdy n as ilenie roman
tyzmu zbliża się do punkt u szczy towego. Musset p ::iznaje Wikto
ra Hugo, Alfreda de V igny, Prospera Merimee, Sainte-Beuve'a. 
Staje się gorącym zwolennikiem romantyzmu. Wiersze jego, 
odczytan e w kole romantyków. budzą zachwyt . 

t 829 

Na życzenie ojca przy jmuje posadę urzędnika w administracji 
państwowej. W grudniu tegoż roku u wydawcy Urbain Canela 
pojawia się 232~tronicowy pierwszy tom poezji" Musseta pt . 

„Powiastki hiszpańskie i włoskie" zyskując wielki sukces dziękl 
śmiałości wiersza, barwnej wyobraźni i gryzącej, wolterow ..... 
skiej niemal, ironii. 

1830-1831 

Pierwsze dramatyczne dzieło „Noc wenecka" zbyt śmiałe 
w swym nowatorstwie, a niedbale wystawione, zostaje w y
gwizdane w paryskim teatrze Odeon. Musset po...<;.tanawia nie 
pisać więcej dla sceny. Zostaje współpracownikiem dziennika 
„Temps", gdzie umieszcza artykuły okoli nościowe w rubryce 
„ Pr7..egląd fantastyczny" . 

1832 

Umiera ojciec Musseta. P oeta postana ia zdobyć fortunę 

drugim tome m poezji. z· końcem roku wychodzi „Widowisko 
w fotelu", zdumiewające polotem fantazj i i kapryś ym wdziię
k.iem form y . Musset staj się wspól.pracowflikiem slawnego 
periodyku „Revue de deux monde s", gdzie odtąd p wblikuje 
kol ejno niemal wszystkie następne utwory. 

1833 

W rj eżdi3. do Wloch razem ze ławną pisarką George Sand. 
W czasie podróży poznaje Stendhala , zwie dza Genuę, Floren~ 
ej , Bolonię, Ferrarę i Wenecj ę, skąd po zenvaniu z George 
Sa n d i po ciężkiej choro bie p . w rac do Paryża . Nawiązuj e 

znowu współpracę z „Revue d e deux m ondes ". 

1.8::?4 

M t og!asza dwa nowe dzieła dramatyczne: „Lo m.acC'io", 
potężne, na modlę Sze-ks ira skom p-o'10WJ'1e stud ium, oraz 
„Nie igra się z miłością", pel:ną ironi1i satyrę na arystokrację 

1847-1848 

Największy teatr francuski, Theatre Franc;a is , v Pary.l.u, 
wystawia z ogromnym sukcesem kom: di Musseta „Kapr,,' ". 
Wchodzą na scenę również komedie „Nie t rzeba ' ę zarzeka ć' ' 



i "Swiecznik;. zyskując autorowi coraz większy rozgłos. Po 
upływie kilkunastu lat dopiero nowatorstwo Musseta zostału 
ocenione z entuzjazmem. 

1852 

Musset zostaje przyjęty do Akademii Francuskiej. 

1857 

Alfred de Musset umi e r a w Paryżu. 

„Prasa" W1·. :3:\23. F-22/:3149 . 
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