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„Ta sztuka („Nie igra się z miłością"), tak zbliżona do komedyj Ma
r ivaux swą kanwą, ja!kąz falą krwi, serdeeznej nabrzmiewa r az po razu! 
Musset, który ruiną swego życia przyipłacił szalony zamiar aby każde 
uderzenie jego serca było drgnieniem miłości, zdoła ł urzeczywistn ić go 
bodaj w s fe rze m'<l:rze nia, s twa<Tzając świat, w którym is tnieje się, żyj 

oddych ct jedynie dla miłości i przez miłość. 
Osobliwym również u r e>kiem teatru Musseta jes t to . że jest on tak 

cudowme młody. Młodością w poezji mamy sposobność rozkoszować się 

w całej pełni dość r zadko, gdyż, jak trafn ie ktoś zauważył, mlodoś 

człowiek a mija ;ię za zwyczaj z dojrzałością art ys ty. Szcz rość 
młodocianego u czucia albo nie umie j eszcze znaleźć dla sieb ie wyra :rn 
i posługuje się pożyczanym, albo łamie s ię z niedostatkami formy : gdy 
zaś a rtys ta stężał w sobie i opanował narzędzie, d awno już zazwyczaj 
pożegn a ł się z pierwocinam i młodzieńczego wzr u szenia. U Musseta, dzię

ki jego niezw kle "\Vcz nej doj rz· łości c rtystycznej, mamy t e ob i" r ze
czy nara z. Najbuj niejs ze, ·najbardzie j I ipiące młodaścią utwory: „Ka
prys y lVIariarun. ", „Nie igra si ę z mHo-ścią ' ', „Swiecznik ' '. pow" ają mię
dzy 1833 a 1833; między dwudziestym t rzecim a dwudziestym piątym 

rokiem życia; otóż , w tych dwóch ostntnich zwłaszcza komediach pew
ność ręki jest .i ż wręcz nieomylna". 

(Ze wstępu do „Komedii" Musseta). 



STANISŁAW BRUCZ 

ALFRED Dl<_, iVlUSSET - KLASYK RÓMANTYZM -

J ako autor dramatyczny Alfred de Musset miał szczególnego pecha. 
Jako p oetc zaś miał w teatrze szczególne szczęście. Wszystk o, co pi sa ł 

bezpośrednio dla sceny i w celach zarobkowych, robiło klapę. Pierwsz <1 
swą sztukę, jednoaktówkę „Noc wenecka", napisał dla „Odeonu", na za
mówienie jego dyrektora, który liczył na to, że nazwisko znanego już 
a utor a „Opowieści hiszpal1skich i włoskich" przyciągnie publiczność do 
teatru robiącego bokami. I oto w dniu premie ry, w jednej z pierwszyd1 
scen, wykonawczyni roli głównej, ubrana w piękną białą uknię, zbli
żyła .się rdo zielonej kraty ogrodowej i oparła się o nią, .nie wiedząc, że 
jes t świeżo malowana . Kiedy się odw.róciła, widownia wybuchła hu
raganowym śmiechem. Sztuka pudła z trzaskiem i n ic nie pomogły dwa 
czy trzy dalsze przedstawienia b z kraty ogrodowej. Musset, nie chcąc, 
jak twierdził, „dać się żywcem pożreć przez zwierzęta" , postanowił zer
wać na zawsze z menażerią teatru. Gdy się jednak ma dwadzieścia l rt t, 
decyzje takie zapomina się szybko, ile że kłopoty pieniężme nie dają 
o sobje zapomnieć. Później Musset napisa ł jeszcze dwie sztuki z myślą 
o scenie: „O czym marzą młode dziewczęta" oraz „Puhar i wargi" , rze
czy utrzymane w modnej wówczas konwencji romantycznej, konwencji 
„pióropusza". Obie poniosły fiasko, nie tak druzgocące jak w opisanym 
wypadku pierwszym, nie mniej jednak dotkliwe dla ambicji poety. 
z czego nie wynika, że zarzucił twórczość dramatyczną. Ale wszystko, 
co odtąd tworzył w tym gatunku, było przeznaczon nie dla sceny, lecz 
dla książki. 

I oto paradoks: właśnie t-e s z,tuki książkowe - owe .s łynne „Kome
die i przysłowia", pisane w latach trzydziestych i drukowane „Revue 
des deux mondes" - właśnie one w następnym dziesięcioleciu trafiły 

na scenę „Komedii Francuskiej'', od razu, wstępnym boj m, zdobywa
jąc publiczność. A stało się to dzięki przypadkowi, do którego Musse t 
bynajmniej nie przyłożył r ki. Co W·ięcej, tało się to na przekór jego 
serdecznej niechęci do teatru. W roku 1846 wybitna aktorka francuska, 
od piętnastu lat zamieszkała w Petersburgu, pani Allan-Despreaux, wy
brała się któregoś dnia do podrzędnego teatrzyku msyjskiego, aby za 
namową przyj aciół obejrzeć anonimową jednoaktówkę „Kaprys". Sztucz
ka tak jej przy.padła do gustu, że postanowiła zalecić ją „Komedii Fran
cuskiej" natychmiast po powrocie do Paryża - oczywiście rezerwując 

dla s!ebie rolę główną. Niewiele brakowalo, aby car Mikołaj Pierwszy, 
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bardzo <1ktorce przychylny, zamówił tłumaczenie „Kaprysu '· na francus
ki, gdy niemal w ostatnie.i chwili wyszło na ja w , że ,.Kaprys" jes t prze
kładem z macierzystego j ęzyka pani Allan i że autorem j go jes t jej 
rodak, Alfred de Musset. 

Po .powrocie do Paryża pani Allan od rozu zabrała się do roboty. Traf 
chciał, ź w tym okresie dyrektorem „Komedii Francu kie.i " został n ::i 
czelny redaktor „Revu des deu;.. mondes", Franci 'Zek Buloz, który od 
pewnego czasu nosił się z zamiarem wystawienia na scenie tego, co tak 
wielkim powodzeniem cieszyło się w jego piśmie. „Kaprys ' bowiem 
ukazał się w tym szaco\vnym miesięczniku dziesięć lat przedtem, 
w roku 1837, Tak więc inicjatywa pani Allan zbiegła się z zamysłem 
Buloza i oto 27 listopada 1847 roku odbył ···ę w „Kom dii Francu kiej·' 
premiera „Kaprysu" z panią Allan w roli pani de Lery. Sukces był 

ogromny. Biaha jednoaktówka, poczęta jako żart literacki , uczyniła dla 
sławy Musseta więcej, niż wszystkie jego dotąd ogłoszone dzieła. \".1 kil
ka dni nazwisko Musseta, dotychczas znane i cenione w wąskich sfe
rach eł.ity literackiej , dotarło do szerokich rzesz publiczności. Po „K3·
prysie" światło kinkietów pierwszej :ceny francu kiej ujrzały kolejno 
w zystkie inne „Komedie i ,przysłowia". W ciągu następnych dvn1dziestu 
la t zdobyły one sobie trwałą pozycję " klasycznym repertuarze !lie 
tylko Francji, ale i wielu innych krajów europejskich. I one właśn ie 

zapewniły Mussetowi nieśmiertelność, nie tę, którą przydziela swoim 
członkom „Akademia Francuska" , lecz bardzie.i realną - długo\. ieczny 
żywot w światowej literaturze dramatycznej. Poezje, nowele i wyzna
nia „dziecięcia wieku" zostały doszczętnie zapomniane, ale „Komedie 
i przysłowia" ą po dziś dzień grane na sc na ch wszystkich krajów cy
wilizowanych. 

2. 

Cóż się więc stało? Musset, rdzenny Paryżanin , bardzo uczLąony na 
przemiany gustu i wrażliwości swojego miasta i swojej epoki, szybko 
zdał sobie sprawę, że wielka drama roma ntyc:ma w dniu rewolucyjnej 
premiery „Hernaniego" \Viktora Hugo osiągnęła swój punkt szczytowy, 
po którym musiał na tąpić schyłek. Nie znaczy to, oczywiście że ro
mantyzm w roku 1830 dokonał żywota. Haczej przeciwnie: jego rozrost 
ekstensywny, upowszechnianie się w pi~miennictwie popularnym, w po-
1,v,1esc1 odcinkowej i historycznej, w melodramacie bulwarowym, 
w wierszach przeciętnych „powielaczy" poezji, w piosence i dziennikar
stwie - miało się właściwie zacząć. Ale okres „burzy i naporu" już do
gorywał, w mniej lub więcej efektownych konwul sjach. Musset, mimo 
że sam miał jeszcze napisać szekspirowski drama t romantyczny „La-
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renzaccio" , nie tylko wyczuwał ten „zmierzch bogów", ale i przeczuw:cil 
już nadciągającą falę reakcji przeciwromantycznej. Reakcja ta była 

dwutorowa: w tak zwanym poważnym teatrze bu!warowym zaczynało 
się 1panowanie mieszczańskiej komedii obyczajów - Scribe'a, Augierci 
i Dumasa-syna; w teatrze oficjalnym i akademickim odzyskiwał prymat 
wielki repertuar klasyczny 17 i 18 wieku. 
Zwłaszcza wiek 18 miał w tej powrotnej fali klasycyzmu odegr ::i ć 

wybitną rolę. Wiek najbardziej fr ancuski z ducha, wiek, w któr~ język 
francuski był łaciną Europy, w którym idee Oświecenia i R wolucji za
pładniały i kształtowały myśl postępową kontynentu, jego kulturę 

i sztukę. Jeśli o Musseta chodzi, to nie tylko tendencje poromantyczne, 
ale i jego upodobania osobiste sprawiły, że już na początku lat trzy
dziestych, po zerwaniu z retoryką i poetyką romantyzmu, zwrócił ię 

ku osiemnastowiecznym źródłom inspiracji. I znalazł je w dramaturgii 
Marivaux. 

Bez wątpienia, Musset to M a rivaux 19 wieku. Ale Marivaux, który 
czytał „Smutek Olimpia" Wiktora Hugo, „Namounę" Mus-seta i może 
nawet traktat „O mil.ości" Stendhala. Nie Marivaux zbanalizowanej le
gendy literackie.i, libertyn w masce sentymentu, salonowy immoralisb, 
dla którego miłość była frywolną paradą słów i gestów, wynalazca 
„mariwodażu", owej komedii dąsów i przekomarzań dwojga zakocha
nych, co to „dlatego się czubią , że się lubią". Dla Musseta Marivaux jest 
moralistą, a więc badaczem serca ludzkiego, badaczem wnikliwym 
i trzeżwym, wyrozumiałym i wolnym od złudzeń, ale nigdy - pesymistą: 

serce ludzkie nie jest dla niego „workiem pełnym błota", lecz złożonym 
mechanizmem uczucia, który można i należy analizować tak, jak ana
lizuje się m chanizm umysłu. Oto więc typowa dla wieku Oświecenia 
postawa humanisty: Marivaux jest przekonany, że serce i umysł nie są 
ze sobą niewspółmierne, że jedno i drugie podlega tym samym prawom 
analizy poznawczej. „Tylko kochają c - powiada, autor „Próby" - zy
skujemy prawo do poznania". I dalej: „Miłość jest radością rozumną 
i jedynie takiej miłości obca jest wszelka próżność". To, co zwykło się 
nazywać „mariwodażem", jest w istocie formą humanizacji miłości, 

która pragnie jak najdalej odv.,:lec i tym samym złagodzić brutalne 
wtargnięcie instynktu. Owo przekoma,rzanie się pary zakochanych, bły
skotliwa szermierka intelektualna, jest tylko kształtem, jaki przybiera 
myśl, aby wypełnić dystans między pierwotnym afektem a kulturą 

uczuć. 

Taki jest Marivaux i takim widzi go Musset. Ale autor „Nocy" wzbo
gaca Marivaux o całe niebo czy też o cale piekło doświadczeń roman
tycznych. Miłość dla Musseta to nie tylko „radość rozumna" , ale także 

przede \V\SZystkim cierpieni·e (Kamilla) i namiętność (Oktaw). To, 
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co u Marivaux jest jeszcze „grą miłości i trafu", u Musseta staje się 

sprawą, z którą się nie igra, urasta do „gry miłości i śmierci" . \V „Nie 
igra się z miłością" do mariwodażu wkrada się trzeci niewidzialny 
partner. Jest nim śmierć, która w chwili pojednania zjawia się nagle 
między Kamillą i Oktawem, aby im przypomnieć, że nie igra się z os obą 
ludzlką. Ze miłość lo także, a może nade w zystko - odpowiedzialność 

moralna. 
Tajemnica powodzenia „Komedii i przysłów" wyjaśnia się bez trudu. 

Schemcit osiemnastowiecznej komedii klasycznej potrafił Musset wy
pełnić romantyczną treścią; racjonalistyczny dowcip pogodzić z irracjo
nalną pasją; radość rozumną zaprawić goryczą niedosytu. Słowem, Mus
set stworzył jakąś syntezę klasycyzmu i romantyzmu, zachowując 

z pierwszego jasność dyskursywnej myśli, z drugiego - no\vą uczucio
wość. I w ten sposób, oczywiście bezwiednie, odsłonił pierwszy zarys 
świadomości współczesnej . Oto dlaczego, gdy poematy Musseta i nawet 
jego ,.Spowiedź dziecięcia wieku" są już d1.· iaj martwe i chyba nigdy nie 
·ws:kirzesną, „Komed ie i przysłowia" są ciągle żywe chyba ·nieprędko 

umrą. 








