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... A ty w ierzysz w milość? Siedzisz tu 

przy mnie z rękami splecionymi na 

kolanach, które się wytarty na dywa

kochanek, i nawet nie pa

imienia. Używasz młodo

ści i uśmiechasz się, gdy ci mówić o 

kobiecych rozpaczach; nie wierzysz, 

by można bylo umrzeć z młlości, ty, 

który żyjesz i który lwchaleś. Czymże 

jest tedy świat? Czymże jest milo,ć? 

Pytałam przed chwilą, czyś kochał w 

życiu; rzekłeś jak podróżny, którego 

by pytano, czy byl we Włoszech lub 

w Niemczech: „Owszem, bylem"; a po-



OKTAW: 

... Swiat jest kałużq bez dna, gdzie 

czołgajq się na;potwornie;sze plaZ11 

przewala.jqc się w błocie; ale jest na 

świecie rzecz święta i wzntosla: ze

spolenie tych dwojga tak szpetnych i 

ułomnych istot. Kto kocha, często do

znaje zawodu, często cierpi i jest nie-

szczęśliwy, ale kocha; kiedy znaj-

dzie się na krawędzi grobu, obraca 

się, aby spojrzeć wstecz, i powiada: 

„Często cierpiałem, mylilem się niekie

dy, ale kochałem. To ja żyłem, a nie 

sztuczna istota wylęgla z mej pychy i 

nudy"„. 

t 

Alfred de Musset ur-0dził się w Paryżu 11 grud
nia 1810 r . Pochodził z rodziny arystokratycznej . 
Była w niej nawet ciotka-kanoniczka, która wy
dziedzi czyła młodego Alfreda za sprzeniewierze
nie się tradycjom honoru rodzinnego, zasłyszaw

szy, że młodzieniec pisze i ogłasza drukiem wier
sze. Na szczęście, w bezpośrednim otoczeniu poety 
panowały poglądy znacznie bardziej postępowe. 

Ąlfred wychowany był od dziecka w kulcie Na
poleona i tym się tłi.lmaczy niechętna i pogardli
wa postawa do otaczającej rzeczywistości. Ta po
stawa cechuje go jako młodzieńca, nawet zanim 
jeszcze dojrzeje do jej krytycznego uzasadnienia. 

Musset jeszcze jako uczeń bywał w domu czo
łowego poety ówczesnego Wiktora Hugo, stykając 

się tam z najwybitniejszymi poetami dążącymi do 
reformy przestarzałej poezji k;lasycznej w imię 

haseł romantyczny;ch. Spotykamy g-0 też w salo
nach Karola Nodier, jednego z pionierów ruchu 
romantycznego we Francji. Musset zwraca na sie
bie uwagę błyskatliwością i oryginalnością talen
tu i młodzieńczą werwą. Jednocześnie przebywa w 
kołach „złotej młodzieży" arystokratycznej, prowa
wadząc życie wyrażnie ponad stan. Co do studiów, 
wahał się początkowo pomiędzy politechniką a 
medycyną, rezygnując w końcu z obu. Ulegając ży
czeniu ojca rozpoczął pracę w biurze, ale wkrót
ce zdecydował ,się na „wykupienie się" od tej pracy 
i zarobk,owanie piórem. W r. 1830 wyszedł pierw
szy zbiór jego poezji „Contes d'Espagne et d'lta
lie", pełen młodzieńczego rozmachu i wdzięku, 

dzięki któremu Musset stał się ·bożyszczem mło

dzieży, spragnionej nowości w literaturze, i który 
wzmocnił popularność haseł roman'lyc:mych wśród 
szer<>kich rzesz czytelników, w kołach samych ro
mantyków wywołując jednak niepOlkój. Na ten sam 
rok przypadło wystawienie pierwszej sztuki Mus
seta, zakończone kompletnym niepowodzeniem. 
Musset zajmuje się dziennikarstwem, ogłasza 

drukiem szereg sztuk i poematów, stając się w ni-eh 
wyrazicielem niepokojów .nurtujących jego rówieś
ników. 

Lata 1833-1835 to burzliwy okres tragicznej mi
łości Musseta -do słynnej powieściopisarki George 
Sand. Nieporozumienia między kochankami, wyni
kające z rozbieżności ich poglądów, w szczególno
ści politycznych (Musset, afiszujący się wytworno
ścią i wystawnością trybu życia, głosił całkowitą 



o b o.i <; ln ość dl a problemów politycznych i spolecz
n yc.: h s w ej epoki , po d czas gdy G eorge Sand s ledzi 
la p ilni e n1chy demok ratyczne i re·w olucyjne nur 
t jąl;c owuc„n e spole-czeil s lw o francu ski e) . jak t eż 

z niemożnośc i pogodzenia s ię dwu wybitn y ch , a 
tak różn ·eh oso bowośc i i vórezyc h. z.1k011czy ly s ic, 
zer va niem. 

:\1u,;„(i c... ) owic<lz ial d zieje le j swoje.i najwięk z j 
rrn! o.ic1 v „Sp0w1edz i d.!:icc;ięcia w ieku" (1836). Dla 
lny .· kó w i i ist oryków literatury ten e pizod z ży
c: ~i pocly .i :;( do dzi ś tematem żywych polemik 
i o u zją d o snucia daleko idących wniosków. Nie
którzy k t y ty cy po. uwa.i ą s i ę do twierdzenia, że ta 
nir•B zc.:z !iwa miło :ść zabiła t a lent Musseta. Tym
cza sem m usi my stwierd.li ć, że właśnie pod wpły
\.Ve m tego przeżycia talent lVIu.:;seLa n abiera pełni 

i gł ,b i. P o jego wpływem powstają najpiękniej

sze p cm a ly Muss ·ta, stawiające go w rzędzie na.i
vybil n iej. ,:ych poetów lirycznych świata (słynne 

„C7.tery nncc'', 1835- 1837) . Musset napisał teź 

vówC'za; s v je n aj p i ,k nie.isze utwory dra ma tycz
n e : „L c r nzaecio··, rnzpoczęty wspó lnie z George 

Sand w Wenecji (1834), , Fantasio" , „Nie igra :; ię 

z miłością", k ló ym to utw or ze zn a .i d u .i my b ez 
po ·Tednie alu zj d o przeżyć poety, a n awet dosłow

ne ni m a l cytaty z kor espon ~l en c .i i z George Sand. 
Fuktem j s t jednak, ż :\tu ·seta ogarn ia co r.1 z 

w i ,ks Le znie il ~cen ic . Nie po trzy my \'any przel 
szk o l ę r oman lyczn<) , n · e:uozu rni any prz0z publicz
ność, która nic ch e~ d st r zel,,' nowy ... h , pJqboko lu ~l z 

kich akce ntów w ut\', ul a< 11 Mu~ ·eta 1 zdu.o r icnt o
wana . :'uk;1 ' • ni ch w cl, hzym c· :igu 1lodzi (!J'tcze j 
buzt1o~ki , i;oet " l UI J~ b;ud~· i czu ie o.;<rn lni c ie 
i r ozdźwi c:k z ob„/..iją c . m spoJt,cz"ilslwe 1 

S zcc I. w ' m wyn1zr'm tq,: r, nieporozu icrn.t p . -
m i _dzy • oetq a publkz os :.: ią j est Liki, 1.c \ . . 
1848 Mussc lo vi. j .dnem u z na ·\ "ck .;~ ·c li . ,JC ów 
S\ o.i(cgo czasu, zcsl.:ila przyzn:1n , na" oda 1 ieni<~i.

na i:: rzezna zo na d la .... zaci1Qty m lo:lyd 1 1:i le nló1. 1. 
Naj wa żn · e .i zy rn jedn ak pov:o , em dla lctó1 P..;o 

Mu.sse t r ezyg n u je 7. wypnwi.i d<1ni s ,; ;<: p0!>!y;:'• i ~·gr1. 

było g lc_bok ic zn icLhc;<:en ic-, icik' c w nim burl z il 
.. wiek", wywołu jąr.: z jed n ej st i 0,1 
z drugie .i zaś w yda iric m• - ii:: 
?byt b lah. 1 , b y pl ika ć n;1d 
siG ~m } ać ' " 

V/ ty m .:7a. ie zJ 1 .i v;c p0 lv ;io~:t1·: .1 s · ; z .1 ~1cz

nie n,1 ~) Il k n · ·- ;:i t koine~ J , h~tl i,7c.:z1 ;o 7.yci,1 
1 po;;tc;pu ii\ CLgo to1:· 11 oju netWO\\'eg' Mu: •Cl p ije. 
p ije - · .i<1k .-;:lm tl umac:zy - by .u" ltb /. ·ć ~wo iq 

n;cdohi ''. 
T 5c.: h y !Jrn 7.y c;a d o n: jt> d w u L:Z. ' : iowy ··i1 bu

da.i z· '.ioś ćuczyn i e l'l Od r 1847 ie!?;o u t \\'ory d r a ma
tyczn e. dc lychc·zas C''.(la9:~ 1L .iedynic dnlldr>rn 
L ku' u.ią si, na sccn ·e 7.V ku'ą c mi u?.nan'e ?na•v
ców. W ro :rn 1852 u ,; ~ t zosta i :... wy b1:rny do Aln
ckm!i F 1an ·u ·k ie.i (jakkolwiek to o::lzr1:1::znnic n ie 
świad czy o pelnyn : u znan iu d l:i jego alc'Tl1 tt: j c
r! en z cz ł onków J\ku ern i i , Anc elnt. <.1uto r m · c r 
ll 1 c: h tra gedii z ok ·es u pup t7. c:lza i4r ·go roz!n rit 
dram a t u roman tyc~:1 g o, (J d :i ają " :wó.i g ln,; n ~1 

kandydata wy1 nzi t ~ · c; . ::O:e Mu >" sct nigdy ni r potr;1-
fił pi sać wierszy !). 
Mus~el zmarł n a choro b(: sercll 1 m <1i:1 1837 ro ku. 

L idia .Lopatyiu;lrr1 J 
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Mówi się, że młodość jest szczęśliwa. Nie-szczęśli
we jest dzieciństwo i niezbyt schorowana starość, 
- ale nie młodość - ta pierwsza fala rozbijająca 
się o skałę życia, to pierwsze otwarcie oczu wobec 
potworności, te pierwsze rozczarowania, te pierw
sze klęski, pierwsze kompromisy. Młodość jest tra
giczna. 

Tak pięknie, tak serdecznie i tak czule nie mówi 
się dzhsia.i ani w teatrze, ani może nawet w życiu, 

jak rozmawiają ze sobą Kamilla i Oktaw u Mus
seta w scenie nad źródłem. Czy wrócimy kiedy do 
tego źródła? Powiedziałoby się: Adam i Maryla 
gdzieś w jakiejś Htewskiej świątyni dumania. 
Piękne to jest nie dlatego, że przypomina roman
tyzm, lecz dlatego, że każda młodość jest roman
tyczna. Naiw.na szczerość, naiwna wiara, nawet 
naiwna mądrość życia łączy się w ten stop kryszta
łowy, który się tylu barwami mieni w sztuce Mus-

seta. Przedwczesna w1zJa klęsk życia, którą Ka
miHa zaczerpnęła z opowiadania cudzego i przed 
którą ona chce się cofnąć do klasztoru - ten 
szron właśnie podnosi urok jej wiosny. Równą 

miarką przedwczesne.i dojrzałości odpowiada jej 
Oktaw: trzeba samemu doświadczyć, życie trzeba 
prowadzić na własny rachunek. Rzekłbyś: dwoje 
dzieci zagrożonych nadciągającą burzą. 

Oczywiście bliższa analiza literacka wykryje w 
tej wielkiej poezji Musseta także inne elementy. 
Coś z dworskiej sztuki fUrtowania, z rokokowych 
przekomarzań się miłosnych; baronowicz Oktaw 
ma już zadatki na wygę salonowego, Kamilla na 
okrutnicę erotyczną. Przecież to się dzieje we 
Francji, nie w Polsce. 

Bardzo ciekawe jest tło społeczne komedii. Są 

włościanie ujęci przez autora sielankowo; jest pa
triarchalny stosunek baronostwa do wsi; ml ody 
panicz jest lubiany, ta11czy i bawi się z chłopami 
i chłopkami, z ostatnimi to nawet bardzo niewin
nie. Druga warstwa: były nauczyciel domowy pa
nicza, ksiądz proboszcz, ochmistrzyni - głup

0

cy 
i pasożyty. I wreszcie Rozalia, chłopka, mleczna 
siostra Kamilli, zostaje wciągnięta w grę miłosną 

obojga młodych; aby doświadczyć Oktawa, Kamil
la popycha go ku Rozalii na przekór. Oktaw niby 
wchodzi w jej intencję i chce się ożenić z Rozalią; 
ale teraz Rozalia bierze sobie sprawę do serca; za
kochała się w Oktawie i gdy widzi, że tych dwoje 
graczy godzi się ze sobą, bo przecież należą do sie
bie jak równa z równym, ona zabija się. Taka fran
cuska Halka między paniczem Januszem i jaśnie 

panienką Zofią, tylko że bez utraty cnoty i bez po
rzuconego dziecka. Gdzie się dwoje godzi, tam trze
cia strona zostaje oszukana; w tym wypadku autor 
nie pozostawia wątpliwości, że ofiarą pada żywioł 
uczciwszy, pierwotniejszy i naprawdę niedoświad
czony. 

(Karo! Irzykowski) 
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Przyczyn niepowodzenia dramatu romantyczne
go we Francji doszukują się krytycy przede wszyst
kim w tym, i:e nie pojawił się we Francji roman
tyczny geniusz na miarę Szekspira. Dramat ro
mantyczny stworzył możliwości natychmiast wy
zyskane przez inne dziedziny twórczości literackiej . 
Tematy z dziejów narodowych, które proponował 
jako własne odkrycie poetyckie, wyzyskała esei
styka hi>Storyczna, awansująca w XIX w. we 
Francji do rzędu wielkiej literatury. Ideę przed
stawienia skomplikowanego życia wewnętrznego 

indywidualności ludz.kiej podjęła powieść i zreali
zowała ją lepiej. 

Dramat romantyczny miał bowiem ambicję 

wszechstronności: być wielką literaturą tworzącą 

wiel!ki spektakl teatralny. Ale romantyczne poję
cia wielkości literackiej i wielkości teatralnej za
wierało w sobie postulat ogarnięcia wszelkich as
pektów życia i wszelkich funkcji dzieła sztuki. 
Dramat romantyczny nie umiał znaleźć równowagi 
między wymaganiami teatru i inspiracją literacką, 
między nową koncepcją teatru i nową koncepcją 

literatury. Oscylował między melodramatem i sztu
ką nie nadającą !Się do grania na scenie. Tylko 
Musset wyszedł z tych sprzeczności obronną ręką. 

Musset odniósł teatralne triumfy dopiero po 
ostatecznej klęsce dramatu romantycznego. Nic 
dziwnego; jego utwory dramatyczne zebrane w to
mie pt. „Komedia i przysłoowia", mają w sobie naj
większy ładunek klasycyzmu. Jest w nich Szekspir 
i Byron, ale i Racine, Beaumarchais, Arystofanes 
i Marivaux. Nie ma w nich troski o widowisko, 
teatralność, scenerię, jest przede wszystkim troska 
o postacie, rysunek ich charakterów, motywację 
działań . Są to postacie żywe. Taki właśnie jest 
Lorenzaccio, bohater dramatu pod tym samym 
tytułem, skomponowanego na wzór Szekspira jako 
barwna kronika z czasów Renesansu włoskiego. 
Takie są też postacie krótkich, znakomicie zbudo
wanych sztuk, które Musset pisał jednak z myślą 
o czytelniku, nie o widzu teatralnym: „Kaprysy 
l.'vlarianny", „Nie igra się z miłością", „Kaprys". 
Właśnie od wystawienia „Kaprysu" w roku 1847 
zaczęła się teatralna kariera Musseta. Ale bo też 

jest to sztuka w guście Marivaux, dramacik salo
nowy, pełen wdzięku, scenka z życia, które można 
aprobować. W tym właśnie kierunku szły wyma
gania publiczności literackiej i teatralnej we 
Francji w ·połowie XIX wieku. Sukcesy odnosi 
Fran~ois Ponsard, autor neoklasycystycznej trage
dii pt. „Lukrecja", świadczący o trwałości gustów 
i tradycji klasycznych. Wkrótce zacznie się też 

okres triumfów teatru mieszczańskiego. 

Musset tworzył teatr dla czytania, a okazało się, 

że na scenie wypada on zarówno dobrze. Jest to 
tylko pozorny paradoks. Tworząc literaturę dra
matyczną bez myśli o spektaklu, Musset uniknął 
sprzeczności rozdzierających dramat francuski 
i teatr doby Romantyzmu. Dlatego też utwory tea
tralne Musseta, te najmniej romantyczne dramaty, 

są najlepszymi dramatami romantyzmu francu
skiego. 

(Jerzy Adamski) 
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Blada gwiazdo wieczonw, posłanko przestrzeni , 

Co swe czolo wychylasz z zachodu odmętów , 

Z lazurowuch pałaców w głę bi f irmame ntu 

Na co spoglqdasz na ziemi? 

O gw iazdo, co w zieloną doli.nę zapadasz, 

O smut.na i srebrzvsta Iz o na płaszcz u nocy, 

Ty, w którą patrzy z dala pasterz wędrnjącv 

Za sobą długim rzędem wiodąc stada, 

O gw i.azdo, dokąd idziesz przez t ę noc ogromnq" 

Czy poś ród trzcin nadbrz eżnych chces.z szukać 

schronienia? 

Czy może pragniesz, piękna. w u odzinę mil.czenia 

Opaść j ak per/a na wi elkich wód I.ono? 

Ach, j e~ li musisz umrzeć, gw iazdo pięlcno w lo :; a , 

I zanurzyć w rozległym morzu głowę jasną, 

Zatrzyma.i się na chwilę, nim twe bla ski ~ga sną. 

Gwiazdo mi!o~c i , zestali na niebi osach ! 

( .4. Musset) 
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