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Dumas Aleksander, syn (1824- 95), powie- ~ 

ściopisarz i dramaturg francuski, w swych ; 

utworach, odznaczających się silną tenden-

cją moralizatorską, przedstawia głównie 

„Dama Kameliowa"*. 
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rozkład rodziny mieszczańskiej, do najpo

pularniejszych należy powieść i sztuka 
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• Mała Encyklopedia Powszechna 
Parlstwowe "\Nydawnictwo Naukowe 1959 r . 
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ALEKSANDER DUMAS (syn) 

Aleksander Dumas (1824-1895), syn natural

ny słynnego powieściopisarza, miał żałosne 

dzieciństwo; ojciec i matka spierali się, a na

wet procesowali, o opiekę nad dzieck iem. 

Wspomnienia dzieciństwa zdecydowały o za

in teresowaniaeh Aleksandra Dumasa w wieku 

dojrzałym, im prawdopodobnie zawdzięcza na.

wet tezy swojego tea.tru. Jego dzieło i jego życie 

są nierozdzielne. Najważniejsze utwory: Da

ma kameliowa (1852), Księżna Georges (1871), 

Denise (1885) i Francillon (1887), ostatnia i za.

pewne najlepsza., najbardziej ludzka. 

G. Lanson P. Tuffrau 

DUMAS SYN „DAMA KAMELIOWA" 

Nazywała się Alfonsyna Plessis i pasała gęsi. 
Była jeszcze dzieckiem, kiedy kwiatek jej cno
ty przypiął sobie do kożucha jakiś pastuch. 
Miała lat piętnaście, kiedy w sabotach i zgrzeb
nej koszuli dostała się do Paryża. Z posługacz
ki zostaje gryzetką; to strojna tanim kosztem 
i błyszcząca na studenckich balach, to znów 
w nędzy, brudna, obdarta, włócząca się po Pa
ryżu. Potem ... gorzej jeszcze, aż wreszcie uroda 
jej znajduje „poważnie myślącego" nabywcę; 
a po tym mieszczuchu nadchodzi wreszcie ten, 
który wprowadzi ją w sfery wysokiej „galan
terii": jest nim młody i świetny hr. de Guiche. 
Odtąd AU'onsyna Plessis, która zmienia swoje 
miano na wdzięczniejsze dla ucha Maria Du
plessis, a z czasem dorabia sobie herby wią
żące ją z tradycjami tej stare.i rodziny, zajmu
je miejsce wśród gwiazd wesołego światka. 
Była kochanką, kolejno lub na raz, całej złotej 
młodzieży paryskiej. Mimo to było w niej coś, 
co ją wyróżniało od koleżanek: •pewna bezin
teresowność kaprysu, szlachetność gestu, nu
da, która ją żarła wśród całego zbytku, może 
poezja choroby i przeczucie rychłego końca. 
Wrodzony takt, zmysł elegancji zastąpił braki 
jej wkyształccnia, które zresztą w pewnej mie
rze zdołała wyrównać. Na.dawała ton. Była 
ozdobą wszystkich miejsc ,gdzie błyszczał mod
ny Paryż. „Wysoka, bar dzo szczupła brunetka, 
biała i różowa, miała małą głowę , oczy podłuż
ne jak na emaliach japońskich, wiśniowe usta, 
śliczne ząbki - figurynka z saskiej porcelany". 
Taki rysopis podaje Dumas w przedmowie do 
swojej sztuki. Była - choć bardzo młoda -
w pełn i blasku, kiedy spotkała to, co w jej 
świecie było uważane za najwyższy szczebel 
dostojeństwa kurtyzany: bogatego i utytułowa
nego cudzoziemca. Był nim hr Stackelberg, 
były dyplomata rosyjski, starzec przeszło osiem
dziesięcioletni, który ,jak chce legenda - stwo
rzona zresztą przez Dumasa - widział w niej 
jedynie portret zmarłej córki. Ale sam Dumas 
rozwiał tę legendę. „Hrabia, mimo swego po
deszłego wieku, nic szukał w Marii Duplcssis 
Antygony jak Edyp, ale Bethsabei, jak Da
wid ... ". Nie nazywano jej zresztą za życia Da
mą Kameliową, mimo że później miano stroić 
jej grób w wieńce z tego kwiatu. 

Kiedy umarła licząc lat dwadzieścia trzy„ 
śmierć jej stała się na kilka dni wydarzeniem. 
Takie pióra jak Gautier, Janin poświęciły 
wzruszone wspomnienia tej, która była wdzię
kiem, kaprysem, ozdobą Paryża. Mimo to dwie 
tylko osoby szły za jej trumną. Nie wypadało. 
Za to w trzy dni potem cały wykwintny świat. 



tłoczył się w mieszk.!lniu przy bulwarze Made
leine na licytacji jej sprzętów i kosztowności. 

W epoce świetności Marii Duplessis poznał 
ją Aleksander Dumas, naturalny syn sławnego 
pisarza, wiodący wówczas dosyć płoche życie 
młodzieży paryskiej. Wzajemna żywa skłonność 
zbliżyła na chwilę tych dwoje ; ale romans mło
dego a uczciwego chłopca bez majątku z luksu
sową kurtyzaną był romansem bez jutra -
skończył się jakąś sprzeczką. Dumas wyjechał, 
podróżował z przyjaciółmi po Hiszpanii. Kiedy 
wrócił, dowiedział shf o śmierci Marii. Opowie
dziano mu jej samotny pogrzeb, opowiedziano 
przejmujące dlań dzieje wyprzedaży jej rzeczy. 
Z tego pierwszego wzruszenia, ze wspomnień, 
rzeczywistości i fantazji urodziła się powieść 
DAMA KAJUELIOWA (1848). Powieść miała po
wodzenie; w trzy lata później młody Dumas, 
potrzebując (jak sam powiada) pieniędzy, z po
wieści wykroił sztukę - i tak od niechcenia 
napisał najlepsze„ najtrwalsze swoje dzieło, a 
zarazem wskazał teatrowi nowe drogi. Cen
zura zabroniła wystawienia sztuki; mimo 
trzechkrotnych przeróbek i złagodzeń, mimo 
starań i protekcji, wyrok jej był nieubłagany. 
„Jest to - brzmi orzeczen ie cenzury - obraz, 
w którym wybór osób i brutalność kolorów 
przekraczają najdalsze granice tolerancji w 

teatrze". Popierał gorąco sztukę książę de 
Morny, ale nic nie mógł wskórać wobec oporu 
ministra. Ale Dumas był dzieckiem szczęścia. 
Minister pada, a w jego miejsce tekę otrzymuje 
- książę de Morny. Niezwłocznie (1852) DAMA 
KAMELIOWA wchodzi na scenę, aby odnieść 
jeden z największych tryumfów, jakie teatr pa
mięta. Zarazem od tej chwili legenda pierwo
wzoru DAMY KAMELIOWEJ rośnie, pięknieje, 
a wpółautobiograficzny charakter utworu przy
daje jej jeszcze poezji. Na kilka dziesiątków 
lat DAM AKAMELIOWA staje się ową arcy
rolą, o której marzy każda aktorka. 

Ale zostawmy poezję poezji. Jeżeli w pierw
szych dwóch aktach DAMY KAMELIOWEJ 
można się dopatrzyć osobistych przeżyć autora, 
dalsze trzy są czystą fantazją. Fantazją jest, 
jak wspomniałem, również ów ojcowski „ksią
żę de Mauriac", łożący bezinteresownie na 
zbytki Marii. Zakulisowa rola jego w sztuce 
jest bardzo zrozumiała; obecność jego łagodzi 
to, co w położeniu Małg·orzaty Gautier mogłoby 
się wydać zbyt jednoznaczne, z ujmą dla sym
patii widza. Zwłaszcza w ówczesnej epoce, 
g·dzie, jak widzimy z orzeczenia cenzora, poję
cia o tym, co można pokazać w teatrze, były 

znacznie surowsze. Dumas jeszcze dalej posu
wa się w ustępstwach na rzecz tych pojęć; 
z kilku szczegółów przytoczonych przez cenzu
rę, a których dziś w sztuce nie znajdujemy, 
można się domyśleć, że dokonał w niej sporo 
retuszów, które zapewne później, uznawszy 
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(jak często bywa), że nie wyszły na złe dziełu , 
ostatecznie zostawił. 

Mimo to sztuka była, jak na owe czasy i po
jęcia, niezwykle śmiała. Później stało się z DA
MĄ KAMELIOWĄ to, co się stało z wielom~ 
dawnymi utworami, poczynając od wielkiego 
Racine'a. Znaczy ciziś ona dla powierzchownych 
sceptyków sentymentalizm, gdy dla współ
czesnych znaczyła przede wszystkim brutalność. 
I znaczyła także prawdę. Znała już scena k ur
tyzanę odku pioną pr zez miłość, że tylko w spo
mnę Marion Delorme Wiktora Hugo --: ale to 
działo się tak daw no, ale to by!o . wiersze~~ 
ale kochanek Mar ion nic był sw1a.dom JeJ 
przeszłości, a le tam nie kręciło s ię_ ws~ys~k1> 
dokoła pieniędzy. Tu m imo p aliatywow, Jakich 
Dumas użył, ta finan sowa podszewka w ielkiego 
uczucia, to trywialne środowisko, do którego 
Maria należy i do któr ego wraca, sam V\Tesz
cic sposób jaki w r ozpaczy znajd11je, aby od
dalić od ; iebie Ar manda - sposób heroiczny, 
ale h eroizmem prostytutki - wszystko to było 
czymś niezm iernie śmiałym: I nie b~ło _to, ~ak 
dziś krynolinową stylizacJą ; przee1w01e. zy
cie, 'najpotoczniejsze życie wdzierało s~ę na se~-. 
nę i żądało dla „nierządn!cy:• w s~km _ o_statmeJ 
mody prawa do wzruszema i wzmosłosc1 - te
go prawa. którego wprzód jedynie w historycz
nym kostiumie można było dostąpić. Od loka
ja, Ruy Blasa, zrobił tu teatr jeszcze krok d~
lej. A także od Scribe'a i jego ~z~oły, dla ~t?
r ej teatr był jedynie grą zręcznosc1. Z młodzien
czym utworem Dumasa życie, namiętność wcho
dzą do teatru i przemawiają do zdu~ion~j, 
wzruszonej publiczności nie znanym wprzod Ję
zykiem. 

* * • 
DAMA KAMELIOWA to kawał historii pol

skiego teatru, dla.tego godzi się na nią spojrzeć 
i z tego punktu widzenia. Najulubieńsza sztu J;ca . 
najbardziej wymarzona rola pr~ez. kilka dzie
siątków lat. Grywały ją nasze naJWI~ksze ak!or
ki. Grywała ją Modrzejewska, a rownoczesnie 
prawie zjeżdżała z nią do P olski Sarah Bern
h avt. Ileż za1Jisano papieru porównaniami tych 
dwóch tak oclmiennych kreacji. Ale rozbierając 
każdy ich szczegół, zapomniano - jak często 
bywa - o jednym : o tekście; uszło uwagi t o, 
że jeżeli każda z tych dwóch . artyste_k gra!a 
inaczej, to po trosze i dlatego ze„. kazda me.
wiła przeważnie coś innego. 
Dowiedziałem się o tym przypadkowo. Pro

szony pr zez Teatr P olski o now y przekład DA
MY KAMELIOWEJ, zapoznałem się z ciekawo
ści z dawnym nieznanego pióra. Wówczas miJ
głem stwierdrlć te różnice. Cała swoista gorycz
ka tej sztuki była po polsku osłodzona; tytuło
wa postać usentymenta lizowana, chwilami z~ 
znacznym zatarciem linil dramatu. 

Przyczyna tego dość jest zrozumiała. Ewolu
cja stylów literackich była odmienna u nas niż 
we Francji. Gdy tam DAMA KAMELIOWA 
znaczyła świt realizmu, my dopiero przeżywa
liśmy romantyzm. Toż samo różnice obyczajo
we. Jeżeli tam i temat, i jego ujęcie wydawały 
się cenzurze zbyt ostre, o ileż bardziej były 
one ostre u nas. Może przyczyniła się tu opera. 
Verdiego i styl jej libretta, dość, że wszystko 
to w połączeniu z ówczesnymi szerokimi poję
ciami o swobodach tłumacza stworzyło ową pol
ską DAMĘ KAMELIOWĄ, bardzo odbiegając<ł 
od francuskiej. 
Cechą stylu Dumasa jest wielka oszczędność 

wyrazu, bardzo trzeźwe i świadome jego daw
kowanie. W polskim tekście - przeciwnie. Oto 
próbka ze słynnego monologu Małgo~aty !'! 
drugim akcie. Polski dawny przekład: 

„Armadzie, po co ty się zjawiłeś na mej dro
dze? Byłam spokojną, swobodną od walk we
wnętrznych, nim cię poznałam, a teraz, Boże! 
A jednak w tej walce obawy z nadzieją przej
muje mnie jakieś oźyWcze uczucie, słyszę jakby 
głos potajemny, obiecujący mi szczęście, które
l!"o dotąd nie znałam. Kocham i jestem kocha
na - w tych kilku słowach mieści się tyle r oz
koszy, że .mogą zapłacić za całą wieczność 
trosk i bólów!" 

Gdy u Dumasa znacznie skromniej : 
„Czy on mnie kocha zresztą? A ja czy go k.Q

c·ham, ja, która nigdy nie kochałam? Ale po C(} 

wyrzekać się chwili rozkoszy? Czemu nic iść 
za kaprysem serca? Czym ja jestem? Igraszką. 
losu! Pozwólmyż tedy losowi robić ze mną, co 
mu się podoba. Bądź co bądź mam uczucie, że 
jestem :;zczęśliwsza niż kiedykolwiek. To może 
zła wróżba. JUy, kobiety, p r zewidujemy zawsze, 
że ktoś nas pokocha, n igdy, że my pokocham y, 
tak że za pierws7ym atakiem tej nieprzewidzia
nej choroby nie wiemy same, co się z nami 
dzieje.' ' 

Co za różnica, pra wda? I nie tylko w stylu, 
ale w treści, w linii psychologicznej. U Duma
sa to dopiero zaczątek kaprysu, obawa miłości, 
trzeźw~ analiza samej siebie u kobiety, której 
:iycie nie należy do niej; u polskiego tłumacza 
to fala romantycznej fra zeologii. 

W ten sposób ciągle: „Ten człowiek m nie za
bija", zamiast: „Ten chłopak wpędzi m nie w 
n ieszczęście"; każde „kocham cię" wzmacnia 
polski tekst dodatkiem „z całej duszy", „c:i.lą. 
sUą mej duszy", „jesteś aniołem" etc. 

Gdy u Dumasa Małgorzata mówi z prost-0tą: 
„Po trzech, czterech miesiącach wrócilibyśmy 

do Paryża, uścisnęlibyśmy sobie dłonie i skleili
hyśmy przyjaźń z resztek naszej miłoś ci ... " 

W dawnym polskim przekładzie: 
,,Będę się starała pozyskać jego przyjaźń, za

służyć na jego s z a c u n e k, a za powrot~m 
do Paryża Armand będzie mi jedynym przyJa
cielem, o p i e k u n e m, b r a t e m .. .'' itd. 



... l\"ie będę mnożył przykładów. Wspomnę tyl
ko ową sławną scenę Małgorzaty z ojcem Ar 
manda, dość już patetyczną samą przez się. 
Trudno wyliczać wszystkie dodatki, jakiJni ją 
po polsku upstrzono. Wzruszająca prostota Mał
gorzaty („„. kiedy już umrę i kiedy Armand l!_ę 
dzie przeklinał moją pamięć ... ") rozwodniła się 
obficie : 

„O jedną laskę błagam cię, panie. Kiedy to 
serce, które dzisiaj pęka z żalu, będzie spoczy
wało spokojnie w grobie, kiedy świat będzie 
obrażał pamięć moją obelgami, a sam Armand 
powstanie, aby przeklinać imię moje, wtedy„." 
etc. · · 

Ciągła amplifikacja, ciągłe dodatki przy nie
odzownych równoczesnych skrótach powodują 
istotną „Pl'zemianę materii" i nadają tej trans
krypcji zupełnie inny ton. Gdy u Dumasa sy
tuacje wciąż stawiane są jasno, ostr~, w pol
skim tekście zacierały się we frazeologii. To in
uy utwór, z innej epoki literackiej, w ini1ym 
<>tylu. Oto może spóźniony przyczynek do róż
nic w kreacjach Modrzejewskiej i Sary. Oto 
zarazem przyczyna, że cl, którzy za młodu 
oglądali w Polsce DAMĘ KAMELIOW.'\, wspo
minają ją z sentymentem, ale zarazem i z po
błażliwym uśmiechem. Polski dawny tekst to 
główne źródło naszych tradycji DAMY KAME
I.IOWEJ na słodko . 
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