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ALFRED MUSSET 

ALFRED MUSSET 
A /f 1·ed Mnsset (1810-1 857) 1wleży do 1wjwybitnitjszych J,oetó11• f1·cmc1111kic

!fO roma11tyzm11. Arystokl'ata, s yn pisarza, u·ydm1•c11 i oficn·a 1w110/r111iskir!JO, 

H'iklura de iHnsse t , wychow11jr sif w tl'adycjach libP1·aluych i !:11/ri1 Nt1po/cr1111 

--- stąd jego pogol'da d/(I 1·zcczywistoilci frcwcu~hirj akrr•u Rl'sfo11rncji .Je~~ 

}l ierwszy m 1tez11icm w licc11111, kofrgujc z sy111·111 L1ctl11'il.-i1 F ilipa. U!/ll'CI 11• dum11 

Wik t ora H ugo, gdzi<' w b111 zliv:11ch clyskasjach 111lnclzi Jl"''ci wyk1rn·ają p1·0-

1;1·r1;mz1 r omantyczne. P rowadzi burz/iw żyri(' w kolttch C1/'l/1JfrJkratycz,11 j „złotrj 

111lodzidy" . D ebilltnjr tomikiem porzji „Co11tes d'Espau1w rt d'Italie" (183fl), 

pełnym kpiny , rozmaclw i wrlzięk1 1. T omikin1• t 11 111 zdob1111•n orl rru u l'ozg/os 

poetycki. Jednocześn ie debiutu je 'IV teatrze·, HZt11ka („ Noc 11' W f'l1rc}i" ) v adn _ 

całkowic ie - odtąd urażony Musse t utu.·01·11 scenicz1w og/aszn jnż t11/ko dr11-
k irm, za to n ic licz!f s ię zupełnie przy pisa11i11 z obowiąz11.iąc11111i ko1111•ene,ja11•i 

C:11.1czes11 c•j scen y . Lata 183J-iJ5 tu okres bur.:l iwl'j i t ruyic:.11ej mi/oi;ci M11s1u·la 
tiu pan i Geo ;·gc S and, wybitnej vostępowej p011•icściopisa1·k i fra1w1tskfrj . I'o
·1.:&tajq najpięknie;isze poemat y Mnssc ta ( s l y1111(' „ Cztery uocl' ' 18J!i- 3? , „L ist 

do La111.art i11e'a" 1836, „Wspo11111fr11it•" 18H i i 11 .) . l'owstaja t rraz równil'.i 

a 1·cydzicla sce niczne M usse ta, których gorzki sccpt11cyzm zawiera 11icj ed11ok ro l

·11fo osfl·e akcenty s1Jo lccz11cgo b11 11t11 : drnma t „Lorc11z11ccio" (1 SJ4) - 11aj

,:11akomitszy utwór f ra ncuslriego 1·011ia11tyci:11rgo t catrn , k o111ellir „świecznik ' ' , 

„N ie igra się z mi/ością ", „Kap 1·ys y Mario 11u y" i in. Dzii'}c 1111•cj miłości opi11zl' 
/liusset. w powfrści „Spowiedź dz iecięcia u:iclm" (1 8.'16) , 7Jo11wika r oma11 t yez11ci 

1n·ozy . Po t y m w ybnc/111 fa /e11 t1L uga ui ia 1W11sseta comz g łębszy pesymizm i z1tie

chęcenie . Żyje p1·aw il! w zapoliln ie nill , zai'ab ia - k iepsko - µi6r 111, p1·crc11j1 
1 ównież jako bib liotekarz w M i11istersl 1cie S praw Wewnęl 1 mych . Naclwqtlon 

t . 11brm życia zdrowie, alkoholizm i postępujący rozst rój 11c-r«1'0U!1i 11iszczą siły 

t wórcze p isar za. Od 1·oku 1847 jego komedie wkraczają - 71rz ez p rzypadek -

1u t scenę. M u sset z ysknjc nagle u znanie, nawet powodzl· nie, lecz v olo!l'iczue. 

W rof..·n 1952 zostaje 1rybra11 y do Akademii F ,·ancuskiej, wkrótce potem umiera. 

Mu sset jest twórcą i g lówn11m przedstaw icielem poetyckiej k omedii roman

tyczn ej , 71clnej fa ntazj i, li»yzm11 i bolesne.i il'On ii. T eal r „ Wybrzrżc" g ml z j c[Jo 

11 tworów „Barbe1-i n ę" (1 .?51J) . 



Udi:.i Lopatyń. ka 

KONFLIKTY W „1 IE IGRA SIJ:! Z 1\1IŁOśCIĄ" 

1\lówi~ o ·obie, swoim Hercu, Mu::;:et zduje obie doskonale :pra
wę z tego, czym .! s t : jeRt wytwo1<em ściśle . określonego okre u 
dziejowego, je t „dziecięciem wieku", obciażonym wszystkimi kon
fliktami właściwymi temu wiekowi. Z biegiem czasu w poecie coraz 
\Jardzie.i wzrasta owo poczucie łączno ~c i ze swoją „generacją" - my 
l ~:/:, 1y clzi ~ powiedzieli : ze swoją kia ą czy swoim klanem inteligenc
kim, I o rzecz Ja ·na, że konfli1{tów, jakie przeżywaj~ bohalerowie 
~lussela, Oktaw, Fantazjo, Lorenzaccio, nie można rzutować ani na 
przedstawicieli proletariatu, ani na przedstawicieli burżuazji przeli
czajl!Cei wsz::tkie warto~ci na pieniądze. Mówiac o ~obie l\.Ius ·et 

aje, i to : ''iadomie, \V\Taz pog-lądorn i nastrojoin. swoich ~·ówieśni
k iw ze swojej kłusy . Dlatego też jego bohateroWJe sa dla nas cie a
wi nie tyle jako maski, pod których osłoną przema~ia ::;e1ce poety, 
ule także - , le przede wszy. tkim jako ~\\iadectwo epoki. 

\.' II rozdziale s·wojej „Snowiedzi dzieciecia wieku" opowiada 
-fu~set o osach młodzieży ze sfer postępowej arystokracj i i miesz
czanst ~a. wychowanej w kulcie Nap()leona, l iczącej na nieograniczo
ne możli wości kariery i awansu społecznego i ostawionej nagle, P'' 
upadk~ Cesar twa, w _ob?czu nbwego społeczeństwa, w którym po
wracaJą awne przyw1leJe kastowe, w którym szaleje reakcja feu
clalno-klen'kalna. w którym tępiona jest wolna my 'I, v. ymówienie 
wyrazu „ \"Olność" uważane bywa za zbrodnię, i w ktorvm na skutek 
zcimknięcia wszystkich dr óg awansu społeczneg .i est ~ię skazanym 
na J?r:;ynmsową bezczynność . Z bezczynnofici tei , którą odczuwaja. 
bol~sm_e wszn;cy bohate1:owie l\Iu seta, rodzi sie ich zniechęcenie 
t
1o zycia , oraz wyładowama zastępcze w po:;;tnci badź to h ulanek cłla 
ogłuszenia się, bądź też rozmiłowania w komplikac]ach psychologicz
nyeh i wybuiałego subiektywizmu. 

T . ·p czło~eka , jaki l\Ius ·et opisuje i :al 1 uważa za repr 1.entatyw
n;-,r dla · ·oJe~o <>k r su - jest t o istota zmienna w podoiJaniacb . 
mestała w P tanowieniach, nie przewidująca i zbyt czesto tracaca 
z. oczu. poczucie . o~pow1edzialności , która bciąża .ią w Jej poczyna
niach, u;tota o s ilm~ rozbudowane.i i drażliwej rniłrnki własne.i , o nie
rozumi:iym uporze, istota, która nie zna siebie i nie zdaje sobie ·pra
wv am z po~ Liek, ~n i z moż_liwych skutków swego postępowania . 
}.fu<:_1'!e_t oska rza swo.ią _reneracJ. (sprostujmy jeszcze raz : generację 
s~oJeJ. klasy społeczne.]) o brak wiary w sensie braku oparcia o ja
k1kohn~k _trnah~ ystem wartości , na skutek czego rówieśnicy jego 
nozba wiem s~ rownowagi we nętrznej. Wszystkie uczuciowe i inte
lektualne kaprysy, wszystkie zaleń&twa swoich bohaterów Musset 
wyprowadza z takiego nie<lo tatku. 

„ 

Poiedyne!i uczuci0wy Kamilli i Oktawa .iest ,;u:1kraw:m pr:.:.~ kła.
ciem bl'iego ojmowt 1ia życia i człmvieka. Oktaw i Kamilfa ~ą 1w 
;:ówr.i reprezentatywnymi dla swojej epoki i poprzez le obydwie po
slacie Musset w. bzuj bolączkę moralną wojej klas). poddaje ją 
Porowej krytyce. rzez pych., urażoną miło.~ć ła~mą. lckkomy8lno:-., 
a pr.t.ede wszystkim przez niedocenianie swt•ich "\\'lasnych ucwć. Zdają 
sc1bie sprawę ze ::iwojej miłości zbvt późno, wtedy, kiedy ich postę
powanie doprowadziło do śmierci naiwną, ufną. szczerą nozalkę. 

Konflikt „.i.:Tie igra się z miło~cil!" rozgrywa .«Iu: e niejako na 
dwu pla..,zczyznai;h. Mamr t u także ·prawę o niewątpliwym piętnie 

, l i kła owej : panicz z zamku, powodowany kaprysem Rerca i W~'
o!Jraini, bałamuci dziewczyne wiej. ką, stai~c się w kuńcu .:prnwq 
jej 8mierci. Jest jasne, i ż \\ la~nie pozy~ja . połeczna Rozalki stwarza 
dla Oktawa dogodm.L .:;po~obność do obrania sobie jej za ofiarę; wo lee 
dziewczyny należącej do własnej sfery towarzy 'kie.i czułby . ię zobo
' ·iązan) do ściślejszego prze. trzegania konwenan:l>w, do 'Większej 
powściągliwości i rezerwy, podczas gd~r Rozalka - ,;łaśnie na skutek 
swej kompletnej nieznajomości prawideł kokieterii. flu1:u, wyrafino
wanego wabienia i rozkoszowania ię subtel o· ciami p!>ychologiczny
mi, właściwościami , nabywanymi w salonach - sta.ie ~ię tak łatwą 
i tak wzruszającą ofiarą dwojga egoisty ·zn,\·ch światowców. I tylko 

toc·zenie Rozalki , chór wieśniaków, przestrzeg-a Rozall1ę. dema kui~c 
. grę Kamilli i Oktawa ; chór t en gra rolę opinii i immien;t' społecznego. 

„Jest mi t ak, j ak gdybym ręce miał zbroczone kr\\ ią" -- mówi 
Oktaw. Bo eż oboje, on i Kamilla, są lej :-mierci mimowolnrmi al 
odpowiedzialnymi sprawcami. Konflikt komediowy posiada tragicz
ne rozwiązanie lecz zespolenie tragedii i komedii wynika z samej 
i ·Loty J-onflikt u . Przez nieświadomoś ~ i k~prys ·złowiek zdaniem 
Musseta staje Ri . sprawcą tragedii własnej i t n1ge Iii Rwojego oto-
rzenia . ... 

(F ragmenty wstępu do „Wie igra się z miłością.", Ossolineum, Wrocław 195:; 

M. Trt:skunow 

PR OF IL POLITYCZNY MU SETA 

. Pol~tyczny światopogląd Musseta, jak w ogóle polityczne pogl~dy 
wielu mnych romantyków, zawiera dużo sprzeczności. Musset o!:<lru 
i namiętnie krytykował burżuazyjny reżim Ludwika Filipa i mie~z
~za11s~e u.~rupo"'.'ania swojej epoki, a le na krytyce jego ciąży piętno 
m~~w1du~~u I pesymizmu. Indywidualizm poety wypowiada .ie 
uaJJaskraw1eJ w początkowych strofach uoematu „Prawo druku" 
(„La loi sur la presse", 1835), gdzie Musset mówi o swojej głębokiej 
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uiechęci do walki p lit:cznej - ni chęd. która jedna - nie prze zko
rlr.iła mu w Lymże poemacie wnieść nrote t przeciw urżuazyJnej re
akcii ' · ob1onie wolno,;.ci :;ława. Tragedia Musseta J1olegała na tym, 
że krytykując mie:-;zczafo;ką kultur1,. i polityczne ż. •tie swojej epoki, 
:::am sta l daleko d wyzwolel'1czej walki, od przoduje:~cyc.:h. r ewolucyj
nych idei. Stąd bolesne poczucie głębokiego osamotnienia, st~1cl -
pes~ misi 'CZne motvw'' je~to twórao~ti . 

Al pesymizm l\Iu. seta nie ma biernej, refleksyjnej bar wy . .Jest 
::i.larmujący, pełen Wc\\'nętrznego niepokoju, daje znać o ciągłej , na
piętej walce poety ze sobą . Pesymizm Mus. eta, o którym tak wiele 
ri.:a a mieszc;io..ań. ka krytyka, chcąc zafałszoW'clĆ dziedzictwo poety 
i przek:szi11łcić go drog~} świadomego kłam ·twa \V jednego z prekur
sorów rnieszcza1'1sko - dekadenckiej poezji - pesymizm ten był 
v. zai::adiie peRymizmem społ cznym. Trngiczny światopogląd poety 
zro'lził ię z jego głębokiego rozczarowania do mieszczańskich form 
ż.vcia i rozdźwięku z otaczającym środowiskiem. 

Sprzeczności światopoglądowe Musseta wyraziły się i w jego io
sun~u clo r el igii. N iewiara w istnienie świata pozagrobowego, n go
wanie Boga i aut oryt etu duchowie11siwa o 1 noczątku iaskrawo wy
r1)żniały twórczość Musseta od twórczości reakcyjnych romantyków, 
Chateaubr ianda i Lamartine'a. Scept ycyzm religijny, cechujący Ś\ ia
clomość poety, ukształtował się ood wpływem twórczości Voltaile'a 
i ateistycznych nauk filozofów XVIII ·w. Krytvczny tosunek do 
Kościoła i jego sług znalazł swój wyraz w poematach „l\fardoche''. 
„lrsta i puchar'', w komediach „Fantazjo", ,. rie igra się z miłością.". 
w dramacie „Lorenzaccio". 

W poezji Musseta odbija się nie ·lko dumne upojenie swobodą 
rozumu ludzkieg-o, zuchwałe kpiar. kie Z\qtpienie w religię i negac ·a 
ascetycznej relig ij nej moralnotci, ale i :-;łabc strony mieszczańskie
go ateizmu, jego sprkeczno 'ci i niekonsekwencje. Poeta rozumie, że 
stare świąt nie i ołtarze są zburzone i nic nie może ich odrodzić . Ale 
negując relig i ę Musset jednocześnie niekiedy hoi si . odwagi własne
go wyznania: t wierdzi, że utrata wiary stanowi jedno z nieszrzęść 
ludzkości i że ludzie dawnych, naiwnych eook bvli szcześliwsi w swo
im zaślepienid': Należy jednak podkreślić, że ~ahania Musseta nie 
przywiodły go nigdy do poetyzacji katolickiego 'wiatopogladu i do 
ri.rób dociekania istoty chrześcijańskich dogmatów. • 

W swoim literackim rozwoju pozostał głęboko obcy ideom ro
mantycznej r eakcji w rozmaitych jej formach . Od rornantyk ' w obo
Zl1 konserwatywnego odróżnia się Musset swoboda i polotem swojego 
d~c~owego a:viata, ?bojętnością dla średniowiecza, głębokim zwąt
~ iemem w m1eszczansk1e formy życia i zaczepną, zuchwałą, kocha
J<!Cą wolność ironią. Ironii jako swoistego twórczeg- chwytu nie 
stosowali inni francuscy roman tycy : Lamartine, de Vigny, Sainte-

Beuve. Wśród współcześników Musseta spotykamy ją u Merimeego 
i - \V o wiele większym topniu - u bliskiego l\Ius:etowi niemiec
kiego poety Henryka Heinego. 

Charakterystyczne jest, że szkoła arna ·1. tów, która zapanowała 
w końcu lat czterdziestych po sukcesach poezji romant.'cznej, przy
gotowując grunt dla francuskich dekadentów, odnio·ła się wrogo do 
l\Iusseta jako do namiętnego li1yka. piewc.y gł~bokiego człowiec7.' i1-
.·twa, pisarza nie uznając go samoazielnego znaczenia poetyc.kiej for
my. Szkoła ta wyniosła na piedestał przeciwnika jego, Teofila Gau
tier, praktyka i proroka reakcyjnej idei „sztuka dla sztuki", przeciw
stawia iac jego estetyzm i stylizacje narodowej. poct) ckiej h·adycji 
l\Iu.~seta. · 

Słabość Mus ·eta zawierała się w tym, że nie wici1.ial przed :;ol1t~ 
Żt.ttlnych per.·pektyw przebudowy : połecznej i li za krytyk nie mógł 
v;ysun.~ć żadnego pozytywnego prog-ramu. W o<lnie21eniu do l\lusseta 
bez ·porna jest formuła Plocha nowa: „Protestująl' przeciwko miesz
czańskim formom życia rcmantycy jednocze nic oclno:ili sie wrogo 
cl :ystemów socjalistyczny h, w kazując~ eh na konieczna.~{ reform 
połecznych. Romantycy chcieli zmienić u· · za.ie społeczne, nie zmie

nia iac ustroju społecznego. Jasna rzeLz, że j,ęst to zupełnie nie
n.ożliwe' ' . 

( F ' :l!?'menty wst.;-pu do „ lJ tworow wybnmych" l\[u:;sŁ·tłl , i\loskwa, 195:?}. 

Tłum. L. Z. 

Tadeu ·z Boy-Żeleński 

N AD M "SETE~r 

sobliwym urokiem teatru l\fo!';:eta jest to, ż' jest on tak cudow
nie młody . Młodością w teatr ze mamy sposobno: ć rozkoszować sie 
w całej pełni dość rzadko, gdyż, jak trafnie ktoś zauważył , młodoś~ 
t·złowieka mija się zazwyczaj z dojrzało~cią artysty. Szczeroxć mło
dzie1kzego uczucia albo nie nmie je zcze znaleźć dla siebie wyrazu 
i posługuje się poż~ czanym, albo łamie się z niedo tatkami formy; 
srdy zaś mtyi:;ta stężał w sobie i opanował nl:lrzęclzie dawno już za
zwyczaj pożegnał się z pien vocinami młollzieńcz~go wzr~ zenia. 
U Musseta, dzięki jego niezwykle vczesnej dojrzałośd artystycznej, 
mam.v te obie rzeczy nar· z. Najbujniejsze, najhardzie j kipiare mło
dością utwory : „Kaprysy Marianny", ,Nie igra Hię z miio~cia", „świe
c:mik" po ;\'Staj •. między 1833--1835 ; miedzy 23-irr a 25-\. fil rokiem 
żyda ; otóż w tych cl wóch ·ostatnich zwłasŻcza komecliac h pewno ' e 
r ,ki jest już wri:-cz uiPomylna. 



Nieomylną też jest przenikliwość tego młodego chłopca jako psy
chologa. W porównaniu do Didierów i Hernanich - tak samo zresz
tą, jak, na drugim biegunie, w porównaniu z teatrem Scribe'a -
świat, w który prowadzi nas Musset, uj muje swą ludzką sz zerością 
i prawdą. I wśród przyczyn, któ1·e zapewniły teatrowf poety trwałość, 
nie ostatnie z pewnością miejsce zajmuje owa silna i pewna więź, 
wokół której się wiją kwiaty kaprysu i wyobraźni. 

Nie o. ta t nie, ale z pewnością nie j edyne : och, nie! Trafność psy
chologii Musseta oceniamy refleksj ą, ale raczej o wszy tkim innym 
rnvślimy , kiedy się poddajemy urokowi poety. Czaruje nas igraszką 
fantazji , dowcipu , wymowy; porywa szczerością uczucia, namiętno
~cią · ale zwłaszcza kształtem, jaki im urnie nadać. Dialog Musseta 
'·'· najlepszych jego utworach uznaje krytyka francuska za jeden 
z najświetniejszych , jaki posiadamy w teatrze. Co za bogactwo to
nów! jak każdy przem~wia tu własnym językiem, jak szczęśliwy 
wyraz znajduje dla swej indywidualności! 

Bo subiektywizm czy egotyzm Musseta w jego utworach teatral 
nych polega tylko nai tym, :.i:e własnym czuciem, myśla prze yca całą 
ich atmosferę moralną, ale bynajmniej nie na oprowadzaniu samego 
siebie wśród figur z kartonu, jak to się zdarza niekiedy lirykom ima
jącym się teatru. Jeżeli drugoplanowe s ·lwetki stylizuje w mario
netki, czyni to z rozmysłem i zamiarem ; ale te marionetki jak7,e 'ą 
wymowne w automatyzmie swoich t ików . A w zamian jakże pełnym 
życiem tętnią te wszystkie postacie kobiece, te kochanki, które sobie 
wymarzył kolejno. Jak u Racine'a, jak u l\farivaux, jak u wszyst
kich twórców „teatru miło: ci", kobieta jest istotną bohaterką tych 
komedii ; ale tutaj, jako jej partner, poeta am taje na placu, dla
tego partia jest równa! Nie czujemy tu owego chłodu, który mimo 
w. zystko idzie zazwycza j od męskich uostaci największego nawet 
miłosnego teatru ; ten 23-letni poeta dość ma w piei·siach ognia, aby 
nim obdzielić po równi obie strony : Oktawa i Mariannę, Fort u ni a 
i panią Joasię, Oktawa i Kamillę. Dlatego kiedy dialog się rozgrze
je, kiedy te młode usta zaczną miotać słowa na przemian gorzkie, 
tkli we, namiętne, wyzywające, doprawdy mało znam rzeczy w lite
raturze, któr by miały tę bezpośrednio' ć czucia przy tak dojrzałej 
zobiektywizowanej formie! 

(Ze wstępu do „Komedii " Musseta. PIW, Warszawa 1949 r .) 
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Inspicjent: 
BARBARA ZBOROWSKA 

Kierownik techniczny: · 
MIECZYSŁAW HRYNKIEWICZ 

Inspektor scen: 
STANISŁAW MATYSIK 

Kier. prac. - główny elektryk 
Oświetlenie: 

KAZIMIERZ POLONIS 

Główni elektrycy scen: 
Gdynia : BRUNON BORK 

MARIAN BARTKIEWICZ 
Sopot: FRANCISZEK WINKELMAN 
Gdańsk: BRONISŁAW CIBA 

Kierownictwo pracowni: 
Stolarskiej: Krawieckiej: 

WŁADYSŁAW MAJCHRZAK WŁ. POMIANOWSKA 
K. SKOCZEN 

Malarskiej: Tapicerskiej: 
ZDZISŁAW BlJBELA STANISŁAW WŁODKOWSKI 

Perukarskiej: 
JOZEF KLIMCZYK 

Brygadierzy scen: 
JOZEF STARSIERSKI IGNACY DABKIE\VICZ 

MAKSYMILIAN KITOWSKI 
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