
ROI< ZfłbOZENIA "rol 

ALFRED DE MUSSET 

2 PREMIERA W SEZONIE 1989 /90 
dnia 25 listopada 1989 roku 



Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

JAN KLEMENS 

Kierownik Literacki 

JAN PIERZCHAŁA 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI 

CHATA ZA WSIĄ 

HENRY DE MONTHERLANT 

M AR TWA KRÓLOWA 

TEATR ZAGŁĘBIA 

w Sosnowcu 

Ó D Z N A C Z O N Y: 

ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY, MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARO
DOWEJ, ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA PAt~STWA POLSKIEGO, ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA
SŁUZONEMU W 'ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO, CZERWONĄ RóZĄ 
„TR", ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ TPPR, MEDALEM IM. DR. HENRYKA JOR
DANA TPD. 

ALFRED DE MUSSET 

(On nc badinc pas avec l'amour) 

Przełożył TADEUSZ ŻELENSK I (BOY) 

KOMEDIA W 2 CZĘSCIACH 

Reżyseria: 

Rys unek 
E. [l t-~ l o croix, 

oko ro 1857 r. 

MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 



OS O BY: 

BARON 

OKTAW, jego syn 

BLAZJUSZ, nauczyciel OKTAWA 

BRIDAINE, proboszcz 

iKAMILLA, siostrzenica BARONA 

PANNA PLUCHE, jej ochmistrzyni 

ROZUKA, mleczna siostra KAMILU 

WIEŚNIAK 

CHÓR 

REZYSER: 

MIECZYSŁAW 
GÓRKIEWICZ 

WŁODZIM IERZ FIGURA 

ZBIGNIEW LERACZYK 

BOGUSŁMl WEIL 

ANDRZEJ ŚLEZIAK 

ELŻBIETA LASK IE ICZ 

ELŻBIET A GOR ZYCKA 

KATARlYNA ULIK 

STANISŁAW SKRZYŃSK I 

IWOHA FORNALClYK 

KRYSTYNA GAWROŃSKA 

ZYGMU T BIERNAT 

STA ISŁAW SKRZYŃSKI 

SCENOGRAFIA: 

BAR ARA PTAK 

ASYSTENT REZYSERA: 

ANDRZEJ SLEZIAK 

INSPICJ EN T: SU FLERKA: 

Ryszard Grochowina Krystyna Łyczkowsk 

STENDHAL w liście do Adolf a de Mereste. Paryż 1830: 

Zawiadamiam cię, że odkryłem wielkiego i praw

dziwego poetę, dziś rano, za1 sześć su, w czytelni'. Jest 

to pan de M usset, „Bajki hiszpańskie i włoskie". ( ... ) 

Stendhal! - „Korespondencja" 1963, s. 368. 

DANDYS PEŁEN GORYCZY 

Alfred de Musset, l en uroczy al'c i pełen goryczy dandys, we wczesnej 
młodości bez umiaru, zachłystujący się życiem, wyzywająco piękny, ze świeżą 
ce rą , jasnymi oczami, włosami o barwie przyćmionego zlata, urodził się 111 Xll 
1810 roku w Paryż u. Ojciec jego, Wiktor-Oonaiien de Mussct-Pathc y (1768 
1!332), b ył pisurzcm. Lit e ratu rą zajmował się również, uwielbiający Alfreda, 
brat Pa l!! (1804-1 680). 

Mu:; se t, 

Po r lr e t 1 

mofow at Pall i De laroche. 

W ycho wa ny przez c zu t ą ma tkę , wśró d uroc:zych kuzynek, jako wzorowy 
uczeń odbył nm; k9 w Ku lcg ium Henryka IV. Zaczął studiować iprawo, prze
rzuc it się na medycyn:;, pró bował malars twa, muzyki, wr eszcie poświęcił 

s i .~ ,-: i ~orstwll . Wszed ł w krę g i artystyczne i salony literackie. Byt rozwiązły, 
•r -'~" rl a~ za 1Jcioc homi cie lesnymi i r o zpustą. Mówiąc słowam i bohatera jego 
pm\·jc,śt i , , Spowie dź di.icc iqcia wicku", nale żał do tych, którzy „trnzali się ze 
5rrncrci w dus:?"y, w l óż~;och r·ic: otnich pros tytutek". Miał ledwie 20 lat gdy 
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zaczę ta go tra pić nieuleczalna jeszcze wtedy choroba. Odtąd żył jedynie 
po to, by szukać zapomnienia . W cierpi eniu i goryczy tkwi jedno ze źród0ł 
jego literat ury . 

Kobietami przemawiającymi do nas z jego biogrofi są: George Sand, 
pisarka, pani Jaubert, Luise Lebrun, Aimćc d'Alton, Pauli no Garcia, księżna 
Belgiojoso, Luise Cole!, pisarka która w utworze „On"( Lui) data opis postaci 
Musseta pełen miłosnego zachwytu. Dla niego jednak, uczi.:c ie miło ści nieod
łącznie związane było z podejrzeniem ... 

Rozdwojenie, tęsknota 

Musset jako poeta te rminował u kla syków z wolter i ań s ki t;j szkoły oświe 
conej. Prorok kla sycystycznej poetyki, Sainte-Beuve, nazywa ł go „ genialnym 
dzieckiem" w . swoi ch szeregach. Zachwycali się nim: Hugo, M ćrimmće , Vigny. 
Musset objawił s ię jednak jaka romantyk. Tak zakwalifikowano jego wczesne 
„Opowieści hi szpań skie i włos kie" (1830). Pokazem romantyczn ej szkoły 
uczuć były jego późniejsze poematy cykliczne „Noce". Romantyczna okazała 
się cała jego biografio, której istotę zawarł w głośn e j „Spowiedz i dzieci ęcia 
wieku" (1 836)) . Co cechowało to bolesne wyznanie i świadectwo rozdarcia? 
Cechowało je ju ż wspomniane uprzedzenie do ideałów oświeconych , do całej 
epoki Woltera , traktowanej nienawistnie. Beznadzieję i zawód pokolenia pona
poleońskiego, pogłębiało obcowanie ze światem ludzi interesu, z rozkoszami 
zmysłowymi, budzącymi podejrzenie ... 

Musset uchyla s i ę zbyt łatwym adopcjom. Mógłby nas zmylić portret, 
niezaspokojonego, podejrzliwego kochanka. Owszem, bli ska mu była wybitna 
praca myśli„ problemy filozofii. Szukał wykładni myślowych dla wła s nych 
problemów psychicznych, życiowych. P osiadł imponującą w i edzę z teorii 
i historii literatury, sztuki w ogóle. Wyróżniat się zm ysłem krytycznym. Dla sie
bie szukał niezale ż ności, zawsze pragnął być wolny. Jak żaden inny z pisarzy 
tamtego czasu śledził swe własne procesy duchowe, zastanaw ia ł się nad 
znaczeniem i celami swej sztuki. Rosła w nim cierpienie, jakie do prowadziło 
do tragicznego rozdwojenia , jak to uwypuklił w dramacie „Lorenzaccio" (1.834), 
wystawionym dopiero w 1896. 

George SaQd. 

Rysunek pi órkie m 

E. De lcroix . 
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W latach 18._0-36 wydaje międ zy innymi zbiór poezji „P uchar i usta", 
baśń c ri entalną „Namuna", „Próż n e życzen i a", mówiące o sytuacji artysty 
zna~zcniu sztuki. Podobny sens mają wspomniane już „Noce". 

Tęsknoto za kimś drugim, kogo poe ta nosił w sobie na skl!łek rozdarcia 
wcwni; trznego, po pch nęła go 'N czułe ra miona George Sond (1804-1876), 
a toś nc j pisarki ówc esnej, bardzo oryginalnej, stylowej kochanki. Nie było 
pisarza, artysty, tamteqo czasu, łącznie z Chopinem, k tóry nic odbyłby 
uczcciowego staż u u nie j. George Sand nosiła męski e im ię , przestrzegała , 

by do niej mów ić - Jerzy. Nazywała si ę właśc i wi e Aurora Dud vant z domu 
Dupi n. Nic znany jest przykład, by zni szczyło geniusz lub talent któregoś 
ze swoich wi el kich kochanków. Wylansowała wielu pi sarzy, artystów. 

l5łoty spragnione absolutu 

Alfred de Musset i George Sand spotkali się w oko licznościach prowoku
jącyc h do i ckończqcych się komentarzy, w dniu 29 VII 1833 roku kiedy 
Musse t położył kres „ szczególnej" zapewne prz yjaźni Sand z Marią Darval. 

VI sierpniu odbyli wycieczkę da wąwozów Franchord. Między grudniem 
1833 a marcem 1834, w czasie wspólnej podró ży do Włoch, wy szła na jaw 
:i ie zgodność charakterów, co zerwało w ięzy gorące j miłości . 

George Sand odeg ra ła w ż yciu Musseta rolę decydującą. Jej wpływ 
s praw i ł , że powstat jego gło śny poemat pt. „Rolla" . Pamięć o miłoś ci 

do So nd umożliw iła mu przedstawienie rozbudzenia się serca bohaterki poe
matu, Rolli ; serca s kłaniającego się ku nicości . W „Spowiedzi dzieciqcia wicku" 
M us set sam s i ę oczerniał, aby wybielić Sond. Pamiętał a Sand bardzo długo 
i jeszcze w 1842 roku napisał „Hi storię białego kosa" w której kos kpi 
ze swe j samiczki, socjalistki i autorki powieści wzorowanych na W . Scotcie. 
Była to j uż jakby zemsta, rzecz nie tylko dowcipna ale i zjadliwa! 

I !us !roc o 

do „ Hi to rii b ioł 9 0 KOSO" 

A1'.wa rc o Gron·. i ł le o. 
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Nic ma zgody, co do tego komu Musset przekazał panią Sand? Do ·tore
wi Po<;;ell o, czy republikańsk iemu trybunowi, Michelowi Bourges? 

Tego drugiego jedynie wr:okowoła Sond, jako Evrardai, do swoich „Listów 
podróżnika" (Hl36) 

Dla teatru 

Cierpien ie i przemiany duchowe Musseta ujawn i ły siq ri ic l ylko w wie r
szach i prozie. Najbujn ie jsze utwory komed iowe M usseta ; „ Ko ; ysy Mariann y" , 
„Nie igra siq z mił ośc ią", „ $w iecznik", „ Nie trzeba s i ę zarze kać", pow~tu t y 
pomiędzy l833 o 1836. W tym szczególnie „Lorenzaccio" wyraz ił obsesje z ł o
wieka, który przez rozpustę i nie s tałość:, tragicznie wprzepo':\cil swą mił ość 
i ż ycie. 

Musset d e biutował w teatrze, 1 Xll 1830 roku, sztuką „Noc wenecka". 
Dano tylko dwa jej przedstawienia wśród śmiechu i ryku nieprzygotowanej 
publiczności . Musset pocieszał siq, iż publicznoś ć: są dziła, że śm ie j e sic; z dr -
motu W . Hugo „Hernani". 

Dotkliwa porażka odepchnęła pisarza od sceny i po n i e kąd uratowa ł a 
właśnie dla teatru. Musset stworzył bowiem w odosobnien iu „ T2atr we wl os
nym fotelu", który choć przeznaczony do czytania, w 1'846 roku okaz ł s i ~ 
wspania łym sukcesem scenicznym. 

Odrzucając normy teatru klasycznego, Musse t równic swobodny był 
wobec zasad poetyki romantycznej, jak choćby gdy micsz ł picrwia !ki 
komizmu z tragizmem. 

Alfred de Musset stwo rzył własny teatr fan ta zj i. A c hoć sztuki jego 
z opezn1cnrem, nieraz wiciu dziesiątków lat, zdobywały uznan ie sceniczne, 
w nich włośnie przetrwało w:;zystko to, co okazało się najbardziej oryginalne 
w całym romantyżmie francuskim. 

Biografio Musseta to pasmo zniewag i zaszczytów. W 1848 zostaje 
pozbawiony funkcji bibliotekarza ministerialnego. W 1852 w s zedł do Akademii 
Francuskiej. Był nieuleczalnie chory, zmari o św i cie 2 V 1857 r. 

A. RADKO 
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ALFRED DE fv\USSET 

BRZASK 

Spójrz, jak skaczą na łące 
Wspaniałe charty rwące, 
Szczeka sfora szalona. 

a łów, na łów udany! 
Kochanko wyruszajmy 
Ze stopami w strzemionach! 

Lecz najpierw, pod morami, 
raz marmurowe ramię 

I pi e rś uwięzić muszę, 
Które j niebiańskie kszta łty 
Nzrok wysłany na czaty 
Tropi w fałdach poduszek. 

O, l u bię, gdy nad skronią 
Up;nosz bia łą dłonią 
Twe czarne, piękne włosy; 
Rankiem je w sploty zbierasz 
I mierzwimy je nieraz 
Oboje pośród nocy. 

Jedźmy, nieustraszona, 
Twoja klacz roztańczona 
Ledwie w miejscu ustoi; 
Wywija już twój trefniś . 
Jak lancą żołnierz świetny, 
Parasolem wesołym. 

Jasną szar fę z ochotą 
-lałóż na kibić złotą, 
No ramię twe kuszące; 
I miło w jednej chwili 
Porwę ci w twej mantyli 
f\'iby dziecko clrzemiące . 

Artur Miedzyrzecki - „Rimbaud, Apollinaire i inni". 1988, s. 66-7. (Frogmeril) . 
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MUSSETA 
SPOWIEDŹ DZIECIĘCIA WIEKU: 

I 

W chmurnej zadumie us i adło młod z i eż no ruinach 'w iato( .„) Stwo r zyłem 
w _sobie wi !'\ i lamus ruin, oż na końcu zabiwszy w sobie prognier. ie długim 
spr ioniem wszy~ tk tcg , co nowe i nieznane, sam s i ę uczułem rui ną . (s. 6) 

I IU' ! r .JC:JCI 

do „ Spow icd i 

dziec tec io w i e~ u " 

.'\~. wore l o E. Lam i 

Uczucie n iewys łow ion e j rr.dłcśc i zaczęło ! ·?dy kisn ąć we wszystkich 
młodych sz rcach. Skazan i przez ponów św iata no bezwład , wydani no ł u p 
wsz~lok i c_h bakałarzy, no pastwę bezczy n ności i nudy, młodzi patrzyli jak 
umyKoją 1m spienione !ole, prze iw którym pręży l i ramiona. vV zyscy ci nama
szczeni o l iwą gladiatorzy zul i w głęb i ducha, nieznośną czczość. (s. 32) 

Przebaczcie mi o wielcy poeci, którzy jesteśc i e obecn ie garstką po p i o łów 
i sooczywocie w ziemi! przebaczcie I wy j esteście pół bogi , o ja jestem jeno 
dzieckiem, które cierp i. Ale pisząc te słowa, niepodobna mi was nic przek l ąć. 
Czemuśc ie nie opiewali zap achu kwiatów, głosów natury, mi łośc i , win ne j 
latoro ś li i słoiico, lazuru i piękności ? (s. 33) 

Przełożył T: Bo y-Że l eński. Warszawa 1920. (Fragm~nty) 

KRZAK BZU RAŻONY GROMEM 

Skarży ł si ę, że „przyszedł zbyt pozna no świat zbyt j uż stary" i nigdy 
nie mógł s i ę poc ies z yć , i:ź r oztrwon i ł mło1'ość . A jednak to ono oka zało s i ę 
w nim najtrwal sza . Bor ł:Jc y d'Aurcvill y poró'wnywoł go do „Krzaku bzu ra żo 
nego piorunem", lecz wolimy widzieć w nim poetę z pąkiem dzikiej róży, 
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które j symbolem pos ług iwał si Villon. (.„) Dzika róża nada je jego najbardziej 
zde sperowanym dz iełom ko!oryt wiosenny. Symbolizuje c zystość se rca, którą 

Musset, ch ory i wewn ę trznie spustoszony, chcia ł za wszelką ce nę odzy skać. 

Jacgueline Bcllas - „Alfred de Musset" (w) „literatura francuska" 1980. T.11. 

s. 114-115. (Tytuł od rc-dakcji) 

Stanisław Szenie 

W SALONIE DAMY Z WARSZAWY 

W paryskich kolach towarzyskich intern owano siQ także niemało znajo

mością pani Kalergis z Al.redern de Musset. Znakomity poeta ni c poswi ęcil 
;ej w prawdzie żadnego swego ut •o ru, sam jednak nie opuszczał jej przyjęć . 
Zwrócono uwagę , że zachowywał się da · ć dziwacznie. Wsparty o kominek 

i nieruchomy, jakby p".lzowoł , nic odzywa ł s i ę p rzeważnie ani słowe m. 

Charles Bcchcr, oficer w sztabie Napoleona Ili , wspomina w swoich 
pamiętn ikach , że „spośród mężczyzn , stałych bywalców salonu pani K alergis, 
Alf1cd de Musset należa ł do najwierniejszych. Przyjemn ość spotykani go sio
nowi lo dla mnie główny powab tych przy jęć . W salonie pani Kalergis patrzy
łem z blisko na pięk ną twarz poety.(„.) On był często m ilcząc y . ( „. ) ud erzy ła 

to rów nież Canroberto, który ut rzymywał, że nigdy nie słyszał, oby Musset 
wyrzekł choć jedno słowo.(.„) Pewnego dnia w jej salonie spo s trzegłem, jakby 
wi dmo jakic3 wspa rte o kominek i niby myśl ic i e l M icha~o Anioło zatopione 

w głębokie j medytac ji. Drobnej postaci, arystokratyczn y w sposobie bycia, 
o bardzo d ługich włosach , rysach niezwykle delikatnych, twa rzy szczuple j 

i bladej, cztowiek ten nie odzywa ł s ię do nikogo. Gdy zapytałe m kto to, odpo
wiedziano mi: Al fred de Mus e t. Widzi ałem go wtedy po raz pierwszy. 

Póżn iej spotykałem go w pałacu Elizejskim, u księ żniczki Matyldy i w Tuile
rioch. Nigdy nie wydał mi si ę równie moto rozmowny jak wtedy. W swej 
pozie kar iatydy t rwał jakieś pól godziny, po czym ski :::: rowywoł się ku drzwiom 

i zni kał.„" 

Stanisław Szenlc-„Maria Kalergis" 1968, s. 164-5. Tytuł fragmentu od redakcji. 
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JAN PIERZCHAŁA 

JED 
DR 

A ODESZŁA, 
GA GO ODUMARŁA 

Lubi my literaturę francu ską, teatr francuski. Bliski e nam 3ą ich przesądy, 
moralność. Posiedliśmy zdolność rozumienia ich abstrakc ji. 

Nie kwestion• jemy nieraz pustej, farsowej gadaniny. Komedia francuska, 
równ i eż forsa, są nam po ludzku bliskie, bawią nas. Naturalny to wynik długo
trwałych więzi kultura1nych, wspó rnaty duchowej. O tyle te ż łatwiej było 
Boyo wi-!c l eńskiemu, który pierwszy spostrzegł ile zawdzięczamy: Ronsardowi, 
M ol ierr ·.··i, Balzakowi, wreszcie Paryżowi, stolicy wielkich emigracji polskich. 
Równ :; ł i autora „Nie igra się z miłością", Alfreda Musset'a, odnajdziemy 
w p ;r" s" ich salonach wielkich dam z Warszawy. Nasze zainteresowanie 
Francją, za wsze było wzajemne. 

Musseta, przyznajcie, porównujemy często z Marivaux, je śli ich nie m y limy. 
Warto może i dzisiaj; na użytek domowy, przypomnieć obu tych dramatc> p1sa
rzy, rii erwszego przedrewolucyjnego, k!óremu równie dobrze,, jak. \~ teatrze'. 
wiodło sir: w handlu zbożem .oraz drug1<?go sfrustrowanego m1odz1cnca epoki 
ponapoleońskiej, romantyka z umysłem przewrażliwionego realis!y, który 
byłby nic do pomyślenia bez swej rozdartej duchowości, bez zatrutej goryczą 
biografii. 

Porównanie tych dwu pisarzy, wywołanie dwu epok, ma w tej chwili dla 
nas pewien praktyczny sens. Epoko przedrewolucyjna i ponapoleońska sąsia
dowały bowiem z sobą w podobny sposób, jak na za~ad7:ic kontrapun~tu 
w „Nic igra się z miłością" funkcjonują obok siebie, pam1ęta1ący monarchię: 
BARON, BLAZJUSZ, Bf\IDAINE, panna PLUCHE oraz młodzi OKTAW, KAMlLLA, 

ROZALKA. 

Marivaux Musset 

W „Nic igra się z miłością" akcja rozpoczyna się podobnie, jak w ko~e
diach Marivaux: „wszystko zostało obliczone" mówi BARON. Zaczyna funkcJO
nować pewna „kombinacja". Młodzi, zakochani w sobie, wysłani na naukę, 
właśnie wracają do dornu, każde inną brq,mą. Za moment mają się spotkać. 
Sadzimy, iż będziemy uczestniczyć w nie byle jakiej zabawie, gdy naraz 
okawjc się, iż ciąg sztuki zaczął pisać już jakby nie Musset 'lecz Strindberg. 
U Marivaux eksperymentowało się na postaciach celowo, zimno, bywało, 
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ż e i c~·ni c zni e. Pa mi ętac i e „Wesele Figara" na scenie w Sosnowcu? J a każ 
to by!a huraganowa seria intryg, pułap k. Podobnie i t u, ojciec z probosz
czem czekają na ułozony rozwó j wypadków . Dozna ją wskoczen ia, t racq 
wplyw na da lszy bi eg spraw , j•Jk gdyby nal eżeli do głównych winowajców, 
!· tóryc h si ę z gó ry w yk ll1CZO. 

FER DIK AN, którego Boy przero b ił na OKTAW A, i s ł uszn ie , ta kż.e KAM! LLA, 
sookre w nic n i jako kuzy nostwo, nie podejm u ją ojcowsk ie j projekcji ich losu. 
t-.t!Hość obojga ma w sobie coś niszczyc ielskiego, jest to j l ż nami ętn ość. 
Miedzi Mussota d oświadczają uczuć da jąc yc h s i ę przyrów nać; do destr ukc yjnej 
przemocy, do autodestrukc ji, je ś li m oi.na użyć takiego określ e ni a . Tyl ko w ty m 
rozumie niu, jes t to najbardzi ej mussetawskie. 

Fo ye r Opery PoryskieL w ś rnd l\ u M ussf:t i tu nccr!u 1 F. Ef; ler. Mol ow uł E. LO n1 1. 

Przyjrzyjc ie im się z uwagą. Przeżywają taką chwilę, kiedy nie chce im się 
już dłużej ś c ierać z so bą i gdy niemożliwa jest już inna forma obcowania; 
jedno z nich mówi: - ch cę zgod y, pokoju, al e czyni to tak i tylko po to, 
by d rugie odczuło to, jako nowe wyzwanie, oznaczające kres. Dlatego właśnie 
pr zypomina się tu Strindberg, z jego wikłaniem postaci w śmiertelny spór płci! 
Musset jest w „ Nie igra się z miłością" lepszy od Strindberga, ch ':9 kiedy 
un ika sym boli , n użącej metaforyki„. 'be, 

I 

Jak inscenizować Musseta? 

W teatrze pokazują nam przedstawienie, a my i tok mamy własną wizję 
tego, na co patrzym y. Korzystajmy z tego przywil e ju, bo ta wzbogacajqce nas 
od dz i a ł ywanie sceny. 

Wyob raźmy sobie postaci Musseta w otwarte j przes trzeni, w tle nic praw
do podcbnie błęk it n ym , w powietrzu przejrzystym, w jakim jedynie przeświet
lone być mogą na s k roć postacie młodych ,, których dumie i wyniosłości, 
ze risuci12, towarzyszy, szlachetna, słaba niewinność. 

- 11 -



Przejrzyste widzenie postaci wykluczyłoby potępi8nie , którejkolwiek z nich. 
Wychodzoc od prawdy, w sensie dogmatycznym, jaśniej przedstawia się nom 
psychiko Komilli, zdolnej do ston'1wczych słów - „Żegnaj, Oktawie" w czym, 
wybaczcie, tkwi jakaś człowiecza nadzieja, jakiej się czepiamy, aby ostatecz
nie nie zwątpić we wszystko. -„Nic igra sic; z miłością" to dokumC'nl depresji duchowej zakodowany 
w obyczajowości epoki straconych złudzeń. Musset mówił o tym w wiciu 
innych utwora ch prozą, równie dobitnie wyraził w „Spowiedzi dziecięcia wieku". 
Dla bohaloro tej powieści, także Oktawa, nie było już ucieczki w jakąkolwiek 
uto pię. Jego pokolenie zawiodła rewolucjo oraz epoka ponapoleońskich potęg. 
Myślące, nerwowe, bardzo wrażliwe pokolenie Musseta znalazło się w ruinach 
rozbitego świata, w społeczeństwie bankierów i wzbogaconych lokai, z pamię
cią o zdradliwym dzied;:ictwie czasów minionych bezpowrotnie. 

W „Nic igra się z miłością" Musset poucza nas i o tym, jak dwoje próż
nych, zarozumiałych, rozpu szczonych dzieci arystokracji, w r11 stcj diubolicznej 
grze niszczy dziewczynę z ludu, tę która razem z K.b.M ILLĄ ssała pierś 
swojej maiki. Autor narzuca nam pouczenie, czym jest prawdziwa, czym 
wyrachowano mitość, czym wreszcie zmierzch niewinności w wytwornym 
świecie fo!szu. Choć świat len przeminął, trudno tego nie zauważyć. 

K t '~ILLA i OKTAW są zbyt dumni, by okazać swe uczucia, wszak 
od ko' vski surowo nakazywano im powściągliwości w tej dziedzinie. Oboje 
r ozp::.c- :y ri ają więc kokieteryjną g r ę, polegającą na groźbach i odmowie. Nie
przystępna KAMILLA gotowa jest powrócić do klasztoru, OKTAW zachowuje 
się tak, jak gdyby był zakochany w wiejskiej dziewczynie ROZALCE, mlecznej 
siostrze KAMILU. Żadne z nich nie jest dostatecznie silne, by wyznać swą 
słabość, żadne nie jest zdolne do przerwania złej, nieszczęsnej gry, której 
pod!oże stanowi erotyzm i duma. Ginie w końcu jedyna, może nie najmniej 
niev1inna, ale najmniej odporna istota. W tej ponurej grze zmierzcha niewin
n o ść. Musse t ka zał ROZALCE umrzeć na atak serca. Nic sądzicie, że powinna 
się raczej otr uć? 

Mussc!. 
Portre!. 
Malował P. Delaroche. 
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Tragedia zmi erza ku fir:alowi. Ani OKTAW oni KAMILLA nie szukają 
pomocy ojca, choć powinni się odwołać do owego najwyższego autorytetu 
w rodzinie. 

Musset w żadnym z utworów nic wspomina o swym ojcu. To pokolenie 
ojców nie miało. Ojcowie poszli na wojny napoleoń skie nic wrócili wyginęli, 
jeśli wrócili byli złamani. Ojcowie romantyków Io te ż ludzie w idma. Miał 
równi eż Mickiewicz swe w!osne powody, by nigdy nic mówić o swym ojcu. 
Miał. powody Słowacki . . 

W drugim planie? 

W dalekim tle zostają: BARON oraz trójko fałszywych pawi. Dwa samce 
i samico. BRIDAIN, BLAZJUSZ i ponna1 PLUCHE, która twierdzi, że „szanująca 
s i ę panienko nie puszcza się na wodę", „obyczajność zabrani a jej trzymać 
ster"; jest zre sztą chuda jak śmierć, dlatego tylko ch wali się głośn o , że „opuch
ły je j nogi". 

Patrzymy jak to trójko zabiega o lepsze miejsce przy stole BAROi-JA 
i naraz wszystko, jak to już wiemy, dzieje się nie do śmiechu. Młodzi zr azu 
ni c zdają sobie sprawy, iż to, co rozpoczęli jest spadaniem w prze pość. 
Komedio charakterów zamienia się w komedię namiętności. 

Przy interpretacji roli OKTAWA należy wziąć pod uwagę, i ten rys jego 
męskośc i, jaki sprawił, że jedno dziewczyno od niego odeszła, druga 
go odumarło . 

Zegnaj, OKTAWIE!!! Kurtyno! 

JAN PIERZCHAŁA 
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W SCENIE NAD ŹRÓDŁEM 

Tak pięk nie, tak serdecznie i tak czu! e nie mow1 SIQ diisiaj ani w teatrze , 

cri r ,1ożc no •et w życiu, jak rozmaw iają z sobą Kamilla i Oktaw L: M usseta 

w scenic na d źródłe m . Czy wrócimy kiedy do tego źród ła? Powicdlia1oby się : 

Adom i Maryla, gdzieś w jakicjs litewski ej świątyni dumonia. P i ękn e to jest 

nic dlatego, że pr2ypomina romantyz m, lecz dlatego, że każda młod oi: ć jes t 

romantycznq. Naiwna szczerość, naiwna w iara, nawet naiwna mądrość życ i a 

łączy się w ten stop kryształow y , który si ę tylu barwami mieni w sz tuce 

Musse tc1.( ... ) 

Karol lriykowski-„Nle igra się z m ilo ścią"(w) „Recenzje teatralne" 1965. s.393. 

l lust rocjo do „ N o~y pc.<1zlernl1<owcj" . Akwarelo E. Lam „ 

- 14 -

JAK ZAGRAĆ ROLĘ OKTAWA? 

.„cata bieda w tym, że do tej roli trzeba mieć ogromne doświadczenie, 

nie iylko aktorskie, ale i życiowe, a równocześnie nic można być jeszcze cał

kiem dojrzałym mc:;-żczyzną. Nasuwa się praktyczna refleksja, że aby dobrze 

za o r a ć niektóre role, trzeba zacząć puszczać się już w kołysce. 

Najistotniejszą sprawą przy wystawieni~ Ml ·sscta jest zachowanie całego 

uroku jego poezji, namiętnej a równocześnie subtelnej, pełnej mimozowatej, 

dziecio:;:cej wrażliwości, a zarazem tchnącej nic stychanie bujnym erotyzmem. 

Edward Csató - „Jak wystawiać Musseta?" (w) „Interpretacje". s. 173. 
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Zo s t ęµc:o Dyrektora 

ALFRED KOWALSKI 

Główny Księgowy 

EDWARD DA EK 

Sekretarz Literacki 

PAW E Ł GABARA 

Dział Upowszechniania Te atru 

URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZYŃSKA, HELENA WARZYŃSKA 

K 1crown ik Te hn lcmy 

JERZY KOTUL. 

Zc~pó ł obsług i sceny: 

Sekcja światło i dźw i ęku: MACIEJ KĘDZIER S KI - k ierown ik, PAWEŁ ADAM
SKI, MARIAN DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROW SKI. Montoży5ci sceny: ANDRZEJ 

GÓRSKI - brygadzista , ANDRZEJ MARCINKO WSKI, M ARIAN ROBAK, RO

M N ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. Pracownio perukarska: ZDZISŁAWA MOLĘDA 
- brygadzistka, ZOFIA SEGDA. Garderobiane : JANINA KURDZIEL - bryga
dl iStka, JAN INA BIELSKA, MA RIA BRUDEK. Re kw izytorko: A Lll--JA KORNO BIS, 

Pracownio kraw iecko męsko: 

ADAM SZYMM~SKI - kierownik, HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEDRA, 
STANISŁAW KAWECKI. 

Pracownio kraw iecko damska : 

MARIA STEFANIK - brygad zistko, MARIA BRONISZ, JOLAN TA STOM PEL. 

Pracownia modelatorska: 

ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracown ia stolarska: 

TADEUSZ WÓJCIK, KAZIMIERZ ZIMNY 
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