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MAŁA KRONIKA ŻYCIA 

I TWÓRCZOŚCI MUSSETA 

1810. Alfred de iviusseL urodził s1ą w Paryżu w rnrl1inie wy
wodzącej się ze starej arystokracji franc uski ej. OJcicc jego 
hyl urzędnikiem napoleońskiej :idmin istr.1C"j i p 1ń,twow.:j. 

1816-1819. W szkole doświadcza Musset upoko rzeti Z<· stro
ny fa\voryzo\vanych uprz.yv1Hejc\vanyc!1 p rzez l y rekcję 

dzieci r ojalistÓ\\' . 
1819-1827. \V Liceum Henri IV z rnie jscn 1. clobyw ·1 uzn:;n' e 
nauczycieli dla swych wybil nych zdolnosci. 1yskuj:1c ni c•n;i 
wiść kolegóvJ'. P asjonuje się filoz.ofi(J, ry~ un ki m. r.uzy!~;i 
i medycyną. 
1828. 31 sierpnia \V prowincjonal nym ~·tzien niku .. Le n r•l 

" incial "' ukazuje się ballad;i Musseta. Są to Iatn , g •' 1· >i
!.enie romantyzmu zbliża się do punktu 3zc1yto\ve r Mus ~ ret 

n oz n a je Wiktom Hugo, Alfreda de Vigny, Pro p r·1 M erimee, 
Sainte-Beuve'a. \Viersze jego. odczy:.ane \V kole: romc:inty
l<ów, budz~ zachwyt. 
1829. Na życzenie ojca przyjmuje posadę urzę0.ni 1 -:a \V ad
ministracji państwowej. W grudniu tegoż roku u wyd:.w•:y 
Urbain Canela pojawia się pierwszy tom po~1ji Musseta 
p t. 11PC\Viastki hiszp31lskie l \\•!oskie'' , z~·s k ti j ąc \Vie)ki 
s ukces dzięki SmiałoS~i wiersz2. harwnej wy0?Jr źni i gryzą
e~j. woHerowskiej niemal ironii. 

1830-1831. Pierwsze dramatyczne dzieło „ Noe wenecku·· zhyl 
c.· miałe \V sw·ym no\vatorst\v ie . a niedbale wys t a\\r;one, ;;o
_taje wygwizda ne w paryskim teatrze Odeon. M usset p ost J

nawia nie pisać więcej dla sceny. 

1832. Umiera ojciec Musseta. Poeta postan~win zdobyi• tor
t unę drugim tomem poezji. z koticem roku \vychod1t „\V:
dov.risko \V fotelu". zdumiewające p o lcnem f~ nt .::i.zji i K ::1-

rryśnym wdziękiem formy. Musse t staje się współpracowni
kiem slnwnego periodyku ,.Revuc des deux mondes " . .ę;c.11.1e 

c.dtąd pub!ikuje kolejno niem<J.l \vszystk\e 'l ti.slępnf' ut\\ o ry. 

1833. Wyjeżdż3 do Wioch razem ze sla\\'ną pi s~rką G('rrr;e 
Sand. W czasie podróży poznaje Stendhal3. zwic1J.'. ,~, Genuę, 

ł'lorencję, Bolonię, Ferrarę i \Venecję, s kqd po zcrw„niu 
z George Sand i po ciężkiej eh orob ie po\vro.i:- :l do Paryż,1. 

Fisze „Kaprysy Marianny"'. 

183-t. Musset ogłasza d\\ra nowe dzi eła ctr;nT.al~1czne ; „Loren
zaccio"', potężne, na modlę ·?ekspira ' komponowane stu 
dium. oraz „Nie igr a się z n'l.iłOś i ą·'. pein~ .ri.in:i 'i:::'J f\Te na 
arystokracJę. Powstaje też .. Fantazjo"'. 

1833. Pocz;1te k p :·acy nad .. Nocami„. ukazan i ~ sic .,$wiecz
nika"'-

1836. Musset pisze ., Spowiedź dzie<"!ęcia wicku"'. 

1837-ł7. Powstają „Opowiastki i nowele" . 

1847-18-18. Największy teatr franC'uski , TIH:,;1' re f' ran~:iis . 

\V Paryżu, \Vysta\via z ogromnym s ukcescin ko1ned1c.; l\!usset a 
.. Kaprys". \V chodzą na scenę również kcmedie .. Ni"e · neb:I 
s ię zarzekać„ i „świecznik'' , zyskując au oro~~, · i cnra:r \l, :~k ~ l:"i 

rozgłos . 

1852. Musset zost;.je przyjęty cio Akademii Frnuc uski cj . 
1857. Alfred de Musset umier;i w Paryi. u. 

Alfred de Musset - rys. M. Bida 

MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM, MIŁOŚĆ TO 
ŻYCIE WśROD SLONCA (Alfred de Musset) 
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Z PRZEDMOWY DO POEZJI 
A'LFREDA DE MUSSET 

Musset jest jednym z tych, nie tak zno
wu licznych poetów, którzy serce trak
towali na serio. Nie zawaham się na
wet stwierdzić trochę na wyrost, że 
tak serio jak Musset nikt serca nie 
trakto.wał. Miłość jest dla niego jedyną 
ostateczną sprawą człowieka. Ona 
kształtuje los człowieczy, ona wyzna
cza proporcje, ona wytycza granice 
świata„. W związku z tym biografowie 
Musseta u genezy jego sztuki poetyc
kiej umieścili George Sand. Oczywiście 
miłość do George Sand (lato 1833-1835) 
odegrała o.lbrzymią rolę w tej poezji. 
Ona jest progiem życia i sztuki Mus
seta. Nim go przekroczył, jego poezja 
była ironią, a więc obroną serca, gdy 
go przekroczył - jego rezygnacją i fi
lozofią„. George Sand dała Mussetowi 
skalę miłości, ale nie ona go do miłości 
powołała. Już w swoich pierwszych 
wie1·szach, kiedy miłości jeszcze nie 
zna, poprzez miłość, poprzez marzenie 
o niej patrzy na świat. Miłość nauczy
ła go czytać i pisać. Poezja Musseta to 
jakby dziennik sentymentalny, w któ
rym odbijają się fazy serca. Młodzień
czy Musset to marzenie sąsiadujące 
z ironią, głębia z żartem, wyznanie 
z drwiną, dziecię wieku, dandy stoją
cy na progu serca. Ale kiedy ten próg 
przekroczył, stanął wobec sprawy bez 
dna, niemożliwej do wyczerpania, dla 
której za mało jednego życia„. 

Zbigniew Bieńkowski WATTEAU - SERENADA 
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„z HISTORII MEGO ŻYCIA" 

GDYBY MŁODOSC, JUŻ NAZAJUTRZ PO KLĘSCE, 
NIE OTRZĄSNĘŁA SIĘ Z ROZPACZY, GDYBY NIE 
ODŻYŁA DLA MARZEN, WIARY, ENTUZ.TASTYCZ
NEJ OFIARNOSCI, DLA GORZKIEJ POGARDY, PŁO
MIENNEGO OBURZENIA, SŁOWEM DLA WSZYST
KICH UPADKÓW I WZLOTÓW DUCHA, - TO NIE 
BYŁABY MŁODOSCIĄ. ALBOWIEM PRZEZNACZE
NIEM MŁODOSCI JEST ODKRYWAC SWIAT SWEJ 
WYOBRAŻNI I SWOJE IDEAŁY POPRZEZ GROŻĄCE 
KATASTROFY. JEST TO NIEOMAL PRAWO NA
TURY. 

POETA MŁODOSCI 

oto jedno z trafnych określeń, jakie 
znalazł dla Musseta wiek dziewiętnasty. Pod~tawą tej la
pidarnej definicji jest niewątpliwie fakt, że najcelniejsze 
dzieła autora komedii „Nie igra się z miłością" przypadają 
na jego młode lata i są wyrazistym odbiciem nastrojów 
ówczesnej młodzieży. Urodzony w roku 1810, Alfred de 
Musset debiutuje publicznie w dwudziestym roku życia 
zbiorem poetyckim pt. „Opowieści hiszpai1skie i włoskie", 
w którym ujawnia się już jego aktywna postawa pisanka 
wobec współczesnej rzeczywistości, bunt przeciw filister
skim konwencjom społecznym, bezkompromisowa szczerosć 
i odwaga wypowiadania swego poglądu, słowem zalety 
łączące się zwykle w naszych pojęciach z młodością fi
zyczną. 

Ale te pozytywne cechy nJe wyczerpują charakterystyki 
Alfreda de Musset jako „poety młodości". Był on dotknię
ty, podobnie do większości inteligenckiej młodzieży Jego 
czasów, chorobą epoki - rozczarowaniem I głębokim pe
symizmem. Weltschmerz, osobliwe cierpienie ducha, szerzy 
się \\re Francji za Restauracji i za panowania „króla-mi.er 
szczanina" Ludwika-Filipa w sposób zastraszający. Wy
mowny obraz tej epidemii znajdu,iemy w znakomitej „Spo
wiedzi dziecięcia wieku", gdzie Musset ukazuje na wstępie 
źródła zjawiska mówiąc, że naród, który przeszedł rok 
1793 i 1814, nosi w sercu dwie rany: „Wszystko co było już 
nie jest, to co ma być jeszcze nie nastąpiło". 

Zawód, jaki zrobiła postępowej czę,;cj społeczeństwa mo
narchia lipcowa, odzwierciedla się u l\lusseta w pesymi
stycznym temacie rozdźwięku pomi~dzy dumną, kochającą 
wolność jednostką a społeczeństwem bur~uazyjnym, w któ
rym główną dźwignią życia stało się złoto. W wielu swoich 
utworach wczesnych i pómych, czy to w znanym dr:amacie 

z 1834 r. „Lorenzacclo'', gdzie obraz rozpusty florenckiej 
Jest trawes~acJ:l' rozprzężenia obyczajów Francji XIX w., 
czy tez w c1ęt~.J satyrze ~t. „O lenistwie", naplsane.1 w roku 
1811, poe!a p1ęt. nuje. ub_ost.wo moralne swego środowisk:i, 
Jego egoizm 1 zoboJętmenie, niezdolność do szlnchetnvch 
uniesień i do namiętności na wielką ntiarę. -

Słusznie ktoś nazwał pesymizm Musse ta „pesymizmem so
qalny!TI"· Jednak przejścia osob iste pls:irz złożyły się w 
111emmc.!szym . stopniu. na mclan cho!ijn e zabar wienie jego 
dz~ela 1 przcmkaJący Je sceptycyzm. Zna ny szeroko bolesny 
epizod, m1losc do George Sand, pozos tawił po rozstaniu nie
zat.arty siad w psychice 21-l»tniego poety. 

W~rawd~!e ciężki smutek znalazł ujście we wstrza sa.Jacych 
, .Nocach . . będących. najwyż zym w zlotem jego liryki, 
wprawdzie u!<azuje się cal ·z!' re o; znakomiitych jego dzieł 
ale _po~ta me odzyskał już pełni siły życiowej. Hulanki; 
na Jakich spęd".a czas, nadwPrężają mu zdrowie do reszty, 
-: tak dał~ce , ze po r. _1840 werwa twórcza Musseta stop
mowo zamka. W ostatmch latach jego s t.osunkowo nicdlu
giego ży<:ia natchnienie pisarza rzadko ,vznosi się do daw· 
ne~o .pozrnmu. Talent jego był jai<h~' związany z młodością. 
Dz_1ę!t1 bujnemu rozkwitowi talentu pisa rza w latach m10-
dz1en~zych, po?'~stawil l\lussct niemalo dziel, których lek
i ura Jeszcze. dzisiaj pasjonuje . .-\ renesans jego teatru w na
szym stuleciu jest rzeczą dawno dostrzeżo'l ą . Bo też naj
lepsze _jego s.ztu!'i, kt~re napisał mając lat 2~-25 , jak np. 
komed1~:. „Nie igra su; z nlilością", „ \\'iecznil;'„ ,vspom
niany _Juz. dramat „Lorenzaccio" i „l,nprysy !\tari anny„ -
zale~aJą się wdziękiem młodości i prawdą głównych po
~t.ac1, .kunsztow_ną kompozy~ją, szybko rozwijając ą •ię ak
c. Ją . . Dialog tu. Je'~ bardzo fmezyjny: w part iach poważnych 
nabiera on w1elk1ego waloru poetyckiego, w partiach ko
m.lcznych dowcip nie trąci nigdy trywialno .•cią. 

Taki. teatr nie starzeje się z czasem i daje bodźca do po
szuktwanla nowych rozwiązań inscenizator.,ki ch. 
Krytycy klasyfikujący pisarzy wedlug szkół zaliczvli Musse
ta do romantyków. Istotnie z latwościa można · · twierdzić 
chociażby pokrewieństwo kompozycji jego sztuk z budo
wą dramatu romantycznego, polegające ni>. na lekceważe
niu klasycznej Jedności mi<>jsca i czasu lub też na łącze
niu komizmu z tragizmem itd. Otóż w okrPsie swego de
biutu poetyckiego zbliżył się Musset do grupy utalentowa
nej młodzieży, gromadzącej się wokół wodza romantyków 
Wiktora Hugo, który przypuścił energiczny atak na za
śniedziałe kanony estetyczne pseudoklasycyzmu. Nowator
stwo teorii romantyków Cćnacle'u pociągalo 1>oczątkowo 
Musseta, ale niebawem zapragnął posunąć się dalc ,;. U jaw
niała się coraz bardziej odrębność jego własnej osobowości 
pisarskiej. Poezja Musseta była zupełnie pozbawiona mi
stycyzmu cechującego utwory niektórych romantyków 
francuskich i nie ma w sobie ich pompatyczności. Przesa
da, zmanierowanie są całkowicie obce l\lussetowi, w naj
lepszych swoich dziełach umie on wyrażać uczucia boha
terów ze szlachetną prostotą. 

Po wyjściu z Cćnacle'u Musset ustawicznie zaznaczał 
w pełnych sarkazmu „wyznaniach wiary poetyckiej" swo
.ią niezależność od „szkól". Zwalczał wszelki dogmatyzm 
z gcle młodym zapałem i czupurnością. 

Zacięcie polemiczne, jakaś niezwykła żarliwość nawl't w 
rozpaczy, wreszcie wszechpotężna ironia, nie pozwalająca, 
by smutek wyrodził się w łzawy sentymentalizm - to 
wszystko, obok szczerej, prawdziwej, sub\elnej 11oezji, sta
nowi o trwałości młodego dzieła Alfreda de Musset, arty
sty, który powiedział: „Poeta jest człowiekiem, dla Judzi 
on t ·worzy". 

Maria Bechczyc-Rudnicka 
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ALBANI - TMCZĄCE AMORKI 

Wiele istot ludzkich zyJe nie zdając sobie pe.
ważnie sprawy z sensu istnienia. Pn;echodzą 
koło nas nie wyjawiając swego ja, ponieważ 
wegetują, nie znając siebie samych. 

Gecrge Sand 

REFLEHSJE REŻYSERA 

Kiedy się wc.zytujemy w dzieł o Musseta „ Nie igra się 
z milośc ią", nasuwa s ię nam sporo ciekawych re
fl eksji. 
Musset nie wi.ąza l się z obozem roma ntyków, prokl•a
mujących tak gorąco nowy prąd w literaturze. W li
stach. swoich drukowanych w „Revue des deux 
Mondes" za rzuca romantykom te same grzechy , które 
popełniał skostniały klasycyzm, zastąpienie kanonótc 
klasycyzmu nowymi regułami, tak sClmo krępującymi 
wolność myśli twórczej. Poza tym wyrzuca im brak 
smaku i niechlujność formy . Czyż mógł przyptlszczać, 
że właśnie on, dzięki swej śmiałej i niezależnej myśli, 
uznany zostanie, obok Wiktora Hugo, za przedstawi 
cie la romant·yzmu francuskieko? Chyba nie. Ale tak 
właśnie jest poprzez wszystkie wieki do dni a dzi si ej
szego: prawdziwy artysta, którego przenika każde 
drgnienie współczesności, gdy wielkość przeszłości 
krąży w nim jak krew, a przeczucie przyszłości do
daje mu skrzydeł, - nie należy clo żadnej szkoły , bo 
on sam właśnie stwarza ją dla i nnych. Pisze jak czuje 
i ja.k chce. Nie wiedząc o tym, stwarza nową formę 
dla wyrażenia swego artystycznego wnętrza. N ie 
może więc przyjąć i nie może naśladować żadnego 
obcego stylu. Tworzy styl dla innych. A naśladowcy 
jego narzucają społeczeństwu tylko ni e twórczą modę, 
która trwa dopóty, dopóki jakaś inna indywidualność 
twórcza ni e znajdz i.e w sobie wyrazu na nową r ze
czywistość. 

Musset je st dzieckiem swego wieku. Arystokrata 
z urodzenia, wolny od przymusu zarobkowania, wy
chowany w atmosferze wolnomyślicielstwa, żyjący 
w czasach wielkich · rozczarowań, jakie przyniosły 
Restauracja i Monarchia Lipcowa, świadek zaprze
paszczenia ideałów wolności, równości i braterstwa -
znajduje jedyną ostoję w sztuce wolnej od wszelkich 
reguł i nakazów. 



Watteau - Miłość na francuskiej scenie 

Sztuka „Nie igra się z mifością", skupiająca w sobie 
esencję twórczości Musseta, j est kapryśna w swej 
formie i treści. Forma jej w swoich scenach zabaw
nych przypomina komedie molierowskie. Sceny mi
łosne są niemal współczesne. Dwór Barona, ojca Okta
wa, przypomina czasy Ludwika XIV; podobnie jak 
dwór Ludwika Filipa, na którym bywał Musset, roi 
się od nazwisk sięgających swoim splendorem Wojen 
Krzyżowych. Ale ta misterna saty)µ na kler i. ary
stokrację stanowi. jedynie tło tej komedii (czy też 
dramatu - jak kto wal.i.). Poeta wyśpiewuje pieśń 
SU.'Ojego wieku. StauAa problem, który wydaje mu 

się jedynie godny rozważania, po bankructwie wiary 
w kościelnie pojętego Boga, w szlachetność i nieza
leżność ludzi. Problemem tym jest miłość. 

„W jednym pocałunku du;oje kochaj cych się istot 
może poznać najwyższe dobro i prawdę czy li zbliżyć 
się do Boga" - tak mówi bohater sztuk" Ok taw. 

W miłosnej walce Oktawa z Kammą. w bólu, jaki 
miłość rodzi z siebie, zanim do jdzie do swego osta
t ecznego celu: otwarcia duszy i ciała n a przyjęcie je j 
bez oporu - str atowan e zo ta je niebaczn ie serce Ro
v.1. !ki. Mylil by się bardzo ten, ktu by się dopatrywał 
w historii Rozalki aluzj i do k rzyu;dy społecznej . 
N ie o to chodzi/o Mussetou;i. 

Gdyby prosto linijna. i naiwna Rozalka b·yla hrab ian
ką, spotkafoby ją ta. ama krzy w da. Oktaw o pro-
t u zakochał się bez re szty w Kamill i . Fascynuje go 

nie tylko jej uroda , ale opór, inteligencja i statcianie 
milości wymagań n ieo1r>a l religijnej natury. 

Przez wielkość i potęgę milości Oktaw i Kamrna sq 
oczyszczeni i opro ienieni. Nagle objawiona krzywda 
RozaLki, której przedtem nie c=ul.i, każe im wyrzec 
się dobrowolnie własnego szczęścia. Wesoła i wy
kwintn a sielanka kończy się klęską tro1ga istnieii. 
Al'e to nie jest :>?tuka tragiczna. Zostawia ona po 
sobie uczucie ciszy i opt umi.>tyczną pociechę, ratując 
w naszych sercach wiarę w uświęcającą siłę praw
dziwej milośc'i. 1 to właśnie dl.atego Musset, nie
śmiertelny jej twórca, stoi przed nami jako przedsta
wiciel Romantyzmu. 

Zofia Modrzewska 

Na ziemi zawsze wypadnie kochać, a co zatem 
współczuć i cierpieć. Nie trzeba więc dążyć do 
-wyeliminowania cierpienia.„ Doprowadziłoby 
to do wyzbycia się wrażliwości, do niemocy, 
do śmierci duchowej. 
Opowieść o cierpieniach i konfliktach życio
wych każdego człowieka może być nauką dla 
wszystkich; byłoby rzeczą zbawienną dla ludzi, 
by każdy człowiek potrafił zrozumieć, co. go 
przyprawiło o cierpienia, i rozpoznać, co go od 
cierpień wybawiło. (George Sand) 



OPRACOWANIE PROGRAMU : 

Maria Bechczyc-Rudnicka 

PROJEKT OKŁADKI: 

Urszula Gogulska 

Fragonard - Źródlo miłości 

I DYREKTOR TEATRU: 

L zislaw Lorenowicz 

E ó 

PRE M [ERA 12.[V.19:J 



P R O GR A M NR 59 (3) 

CENA 2 ZL 

L- .P- Zam . le85 l.IV.-i3 2000 K-5/75~ 


