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O TEATRZE MUSSETA 

W rok u 1826 gościła w Paryżu trupa angiel
ska aktorow Smithson a i Kem ble'a wystawiając 
w c iągu k il ku miesięcy cztery arcydzieła 
Szekspira · „Hamleta'', „l\Iakbeta", „Otella" 
i „Romea i Jul ię" . 

tych dramaturgów francuskich, ktorzy 
szturmowali naówczas osta tnie twierdze klasy
cyzmu bezposredni z t knięc ie sie z teatn~m 
rc-mantycznym i to w naj zystszym szekspirow
sk im stylu wy.1,,arło r. zywczy vplyw na ukształ 

towanie s ię ich własne i t worczości. 

Daty potwierdzają te związki . Programowy 
d la nowej romantyczne j es tetyk i dramat W . 
Hu,ęo „Cromwell 7.Mtal W)'da ny ,. roku 1827, 
epokowy dla romantyzmu światowego tegoż 
autcra „Hernan i" - w roku 1830. 

Oba le dzieła w treści podejmowały proble
my polityczno-spoleczne. w formie obalały trzy 
k lasycystyczne jedno ' ci fmi0jsca. czas i akcji) 
i zasadę czystośc i gatunkÓ\ . zestawiając ' mia
ło sceny podniosłe obok zyoleskowych i pię
t rząc wymyślnL· sy t u3cje dramatyczne bez pe
dantycznej i akademickiej dbałości o logiczne 
umotywowanie akcji 

• e \" ogóle w dramat:ich W . Hugo pod 
r omantycznym stylem uta jony był jeszcze na 
dal k lasycystyczny patos i retoryka spowodo
wane być może historyczną t ematyką i s' odo
w iski m krolewsko -feudalno-rycersko -heroicz
nym tych utworuw 

Temat wspołczesny leż oczywiście w duchu 
romantycznym dal dopie r o A. Dumas w swo
jej szt uc~ „Antony". Tytułowy bohater czło
wiek nieopanowany i bezwzględny zabija swo 
ją kochankę na oczach męża i aby uratować 
cześć wiarołomnej żony m al) ~ uj sWOJ tra 
szny czyn sio\\ am i: „zabił m J ą bo nie była 
mi powolną" . Takie rozwiązanie sprawy na na
dzisiejsze odczucie jest odrażające, ale nie za
pomin · jmy, że to roman tyzm uczynił z uczu
cia miłości m1 1wyższe prawo moralne w prze
<' iwieństwie np do obyczajowosci czasów sta
rozytnych czy epoki oświecenia, które angażo 
wały bogów lub szlachetnych ojc ·w do zada
wania smiertel!!ego cios u nieprawościom. 



Innv roma ntyk Alfred d Vigny zrywa jesz
cz ś~ieleJ vięzy pseudoromant cznej estet •ki 
wprowadzając nas w swo jej elegii drama_tyc_z
nej „Chatterton" w ~rodowisko mieszczansk1e. 
Około połowy XIX w ieku ru ch rom antycz

ny \\' teatrze francuskim o lab! vłas~1w1_e ał
kowicie. Pewne szt.uki u trzymały się J szcze 
na scenie dzięki znakomitym kreacj_~m- aktor 
skim np. słynnej t ragiczki ache l. PozrueJ ~łu 
żej i lepiej egzystowały komed 1 . E .. Augiera 
a przede wszystkim E. Scr ibe'a , ktr:>ry, Jak w~a 
domo, raz po raz pojawia s.ię tak~~ na wsp~ł
czesnvch scenach europeJsk1ch. Coz zapewn ił o 
tym komed iom trwałość, a główn ie . cri~ 'owi? 
Łagodna krytyka ad ludzkich i urządzen spo
ł ecznych , morał mieszcza!isk i, który . tr~u.mf?
wal pod koniec sztuki, a le ni tyle _dz1_ęk1 ts'.o · -: 
nvm war· ośc iom cnoty jako tak ieJ, ile dz1ęk1 
sŹczęsliwcmu układowi okolicznosci sprZY_JaJą
cych pt" ktykowan iu cnoty. Jakaż to pociecha 
dla filistrriw ! Bądt dobry j · k się da ! aznym 
walorem była też zręczna, prawdziwie mi_strzo
wska budov.ra tych sztuk wykorzystuJących 
wiele propozycji dram· tu rg1 i romantyczneJ 
z jednej :trony, z drug iej zaś przy zas~dn 1cz~ch 
zwrotach akcji podnosząca rolę rekwizytu , Jak 
np. list, weksel, kwia t , do ra ng:i zasadniczej 
funkcji drarnatyczneJ. 

W'ród ówczesnych komediopisarz: odrębne 
miejsce i omówienie należy si tea t row i fre 
da ~Iusseta. 

Tak teatrowi bo .ie~o komedie tworzą swo
isty, specyficzny teatr, bardzo ni zal<;>żi:tY od 
nurtu rozwoj wego k omedii franc.uskie.J . i bar
dzo trudny a wlasciwie prawie memozh wy do 
n aśla dowa.nia . .Je~ l iby się jednak uprzeć przy 

ynaJdowaniu źródeł teatru Muss~ta to na l.e-: 
żałoby się zatrzymać na kom edrr dv orskieJ 
Szekspira i na piankow eh konwersacyJnych 
komediach roko kiowego :viarivaux. A e będ<i 
to tylko pok ·ewieństwa formalne, bo s ~a 
istota tworzvwa jest oryginalną własnośc ią 
Musseta, a s tanowi przy tym ma er i ę na pew
no romant czną . 

Cóż tworzv tę materię? Więc miłość jako 
główna 5iła · mot·'r ·czna akcji, milo_śc . 1a.ko 
stref konfliktów psychologi znych, m1łośc Ja 
ko głowny spr wca rozwiązań wszystk ich po
wikłań dramatycznych. 

W „Kaprysach Ma rian ny" kapryśna miłość 
Mariann do Oktawa powo uj e ~mierl· zako
chanego· niej Celia. W , ,J•~antazju" bohater 
gló\ ny udaje błazna aby nie dopuści ć d . ma~
żeństwa ukochanej księżniczki W „ w1ec;m1-
ku" Fortunie łużący za pa rawan miłostki J o-

anny z Cl · varcchem z, k ochuje się w Joannie 
i powoduje przez to dramatyczne powikłania. 
W „Nie trzE. ba sit; za.r .t:t!kać · Wal tyn planu
jący z Cecylią tylko przelotny romans w rezul
tacie zakochu je ię w nit; j naprawdę. 

Ale główm bohaterO\,\'h: komedi i :VIusseta 
choć kieru i ą się w swoim d ~iałaniu głównie 
uczuciem, nie dzia!'.ł.i<l popędliwie, poprzedza
ją oni swoje decyzje intelektualnym rezoner
stwem, rozeznają i komcntujq sv. oje lany 
psychiczne, niejako spo\viadają si, ~ nich ·zcze
rze i otwarcie uzasadniając .i l' i prJclbudowując 
swoJą filozofią życiową. 

Oto dwa przykłady : 
Oktaw <..Kaprys :'.Iarianny") muwi do Ma

rianny : „Jeżeli jaki człowiek w świecie godny 
by' rozumieć cię. zyc i umrzeć dla ciebie, to 
Celic. Nigdy nie byłem wie! wart: oddaj so
bie tę spra\vied liwn .'ć, że m iłcsć, kt1'irej śp ie
" c.m pochwał;. znalazła rn,dznego obroiicę''. 

Clm·aroche ($wiecznik) po zaż>gnaniu nie
bezpieczeilstwa ze ~trony zazdrosnego męża: 
„Od czasu jak istniej!\ przysłowia, P"Zeszkody 
posiarłają przywil~ J mnożenia rozkoszy i _ uma 
zadymka śnit!żna obraziłaby się, gdyby ma
gając c1 twarz nie wierzyła, że Ci dodaje wi
eoru . Wyobrażają miłość ze strzałami i kołcz<. 
nem · lepiej by Ją maloyn ć jako myśliwca idą
cego na kaczki \ '!.' ni<>przemakalnej kurcie 
i zapce na uszy. Coż to za gł upie bydlęta l u 
dzie, aby sobie odmawiać słodkich wywczasów 

o to, aby gGnić.„ za czym, Jeśli laska? Zr, ie
niem własnej próżnośc i ". 

Mw,set mówi bardzo wicie o głównych bo 
haterkach swoich komedii , na tom iast pustacie 
drugoplanowe, o!=oby z otoczenia. z tłc1 zah 
twia przeważnie jednym kon turem, J<lk kary
katurzysta jedn~ kreską swoje satyryczne ry
sunki Tal<i jest Bl::izjusz („_. ie igra s iq z mi 
ło~cią"), Wilhelm (Swiecznik) N;:iuczycie! ! ańcn 
(. ,Kaprys") . Ale i głowne i ·pizodyczne postaci1: 
i nacz ne wątki i ich uboczne odi!ałęzienia łą
czy w monolit jedno spoiwo, Jakaś plazma fan 
tastyczności. 

~wiat komedii Musseta t poetyckie, czaro
dziejskie wyobrażenie pisarza o ludziach i ich 
sprawach, wyobrażenie spra\vdzalne może n ie 
w konkretnych wydarzeniach życiowych, lee?: 
w wiedzy poety o człowieku. opartej o intu ick 
subtelnego artysty i psychologa . 

Musset po generalnej klapie prapr emiery -
~wojego pierwszego dramatu pt. ,;Not Wenec
ka" przestał się przejmować rnożliwosclami 
r alizacji scenicznej swych dzieł . W następnych 
utworach daje si już powodawać wyłącznie 
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.fantazji i swobodzie lworczej. Z<:sto jego ko 
medie onczą się lra~icz ie ren a tycz l 

igranie tre:ścią - cz<: lu po wypowiedzeniu 
kilku zdai'l przerzuca poeta swoich boha erów 
z mieJsca na miejsce, do parku, rio p· Jacu, na 
drogę wiejską . Teatr jemu współczesny był 
właści\vie bezradny wobec takiej budowy 
sztuk, więc nie grał :vlusseta do roku 1847, k ie
dy to przypadkiem , odkryła'' poetę dla fran 
cuskiej sceny aktorka francuska Allan zagraw
szy w komedii francuskiej głuwną ·olę w jego 
.,Kaprysie". Potem grano Musseta coraz czę
ściej, gramy go także dzisiaj zasmako vawszy 
v tym, co stanowi istotę je~o teatru : a jest to 
oryginalność:, poetyckość:,· subiektywizm liryzm, 
mądrość:, piękno i<:zyka i niepawie zchowna mo
ralność: jego komedii. 

• riektórym z nich dał poeta nawet w tytule 
popularne przysłowia np.: „Nic igra się z m i
łością", „ ·ie trzeba sil! ZHrzekac", kontynuując 
w len sposob tradycje moralitetów renesanso 
wych nieklurych utworow epoki oświecenia. 

Musset bowiem mimo pozorów moralnego 
cynizmu zawsze przyznaje racJę ideałom praw
dy, dobra, piękna, choć: rzadko w tekście swo
ich komedii nazywa te ideały po imieniu. 

K.B. 
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ALFRED MUSSET 
NOT BIOGRAF! ZNA 

Mus:;et u rodził się w Paryżu 11 grudnln. 
1810 r. Pochoclzil z rodziny arystokratycznej. 
Ojciec Alfreda, W ikt r Mu:iset - pisarz i kry
tyk byl ofi.cerem napoleońskim . Wychował u:ięc 

swego syna w kulcie dla Napoleona - - tym 
w lasnie tlumaczy się niechęć i krytycyzm mło
dzieńczy Alfreda do rzqdów okresu tzw. Re
stauracji. 

Alfred Musset byl bard=o dobrym uc-.niem; 
liceum Henryka IV w Paryżu ukońc yl z orl 
znaczeniem . W okresie szkolnym przyjaini się 

z Pawiem Foucher (s"'wagrem Wiktora Hugo) 
i przez nieqo pozna je wiel kiego p isarza. Zetknę · 

cie się młodego Musseta z Huqo wprowad_iln 
go w atmosferę walki romantyków z klasyka 
mi, która zakończyła sz u:ystawieniem dramr1-
t11 Hurto pt. „Hernani" na scenie Komed ii Fran -

uskieJ (1830). Romantycy zdobywajqc teatr 
tym samym. pierwszq . enę Franc1i czyli Ko

·medi Francuskq, postawi li sobie za cel stwo
rze nie nowej formy dramatycznej (dramat hi
storyczny o tematyce narodowej ). P rogram ten 
,\f ormulowal Wiktor Hugo w slynnym wstępie 

do swojego dramatJ.L „Cromwell" (1827). 

A1u.sset, należqc do kręgu ,,zlotej mlodzieżv " 

nie ukończył właściwie żadnych studiów. Za 
namowq oj ca podj ql się racy w b iurze. Jed
na kże bardzo szybko zamieni l pióro kanceli. ty 
na pióro poety, wyda jqc w r . 1830 pierwszy 
zbiór poezji. Przyniósł n Mussetow i popu l ci.r
ność wśród mlo<lego pokolenia, którego pog[q 
clów tal się wyra zici elem . W tymże samym 
rok.u. debiutuje na scenie komediq „Noc we
neck a", wyowizdaną przez publiczność. Po ty m 
niepou;odzeniu Mu sset zaj muje stę clziennrka r 

st wem. 



W latach 183:; - 1835 przeżywa 1delkq miłość 

do znanej pisarki eorge Sand. Historii> i?j 
miłości Musset opisał w „Spowied::i dziecięcia 

tviek11" (1 8.36) i w noweli „Dzieje bialerio kosa" 
(1842). To wielkie przeżycie jakim byla miłość 

poety do Sand msp1rowalo go do stworzenia 
przepięknych poematów (np. „Cztery 1tocc", 
„List do Lamartine'a", „Wspomnienie"). 

Z11cie autora • .Nie igra się z milościq" obfi
t.owalo w ciqgle niepowodzenia. Nie byl rozu
miany przez <:zytelników, którzy ciqf1le szu
kali tL' jego dal.ęzych ut1cnrach beztroski mlo
dzieńczej, nie dostrzegając w nich dojrzalej 
mu.m poety; teatry zaś nie qraly jego sztuk, 
które niosh1 w sobie przyszlq, niestety. po.fmier
tnq 1cielkość i .~lawę oryginalncr10 clramatur!Ja. 

Dopiero pod koniec ,ęwojego :!:ycia doczekal 
się Musset radośniejszych chwil - zaczęto qrać 

jego sztuki, a w roku 1852 wybrano poetę do 
Akademii Francuskiej. Musset u.mar/ na serce 
1 maja 1857 roku. 
Ważniejsze utwory sceniczne i>Iusseta: „Ka

PTJ/S!I iVIarianny" (1833), ,.Fantazjo" (1833), .• Lo
renzaccio" (1834), „Ba r beryna" (1835), „Su:iecz
nik" (18.~5), „Nie trzeba się zarzekać" (1836) , 
„Karmozyno." (1850). 

l\l S . 
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