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Alfred de Musset 

Musset - elegijny, wytworny i kapryśny 

Często zdarza się, że powodowani czymś szczególnym w czytanej książce czy oglądanej w teatrze sztuce 
zaglądamy do życiorysu autora i szukamy potwierdzenia lub wytłumaczenia danego faktu czy sposob~ 
zachowania się bohatera. Tak też pewnie dzieje się, kiedy śledzimy niezwykle dramatyczną i wręcz 
niewiarygodną historię uczucia Kamilli i Oktawa w "Nie igra się z miłością" Alfreda de Musseta. Skojarzenie 
z równie głośnym co skandalicznym romansem autora za znaną powieściopisarką Aurorą Dudevant, piszącą 
pod pseudonimem George Sand, jest tutaj oczywiste. 

Ten trwający niespełna dwa Jata związek był bacznie obserwowany przez publiczność literacką, która 
spodziewała się, że prędzej czy później znajdzie on swoje odbicie w twórczości kochanków. Tak też stało 
się. Musset napisał powieść "Spowiedź dziecięcia wieku", w której przetwarzając realia i fakty ukazał 
w przeżyciach głównego bohatera, Oktawa, własne rozterki i własną, bardzo swoistą filozofię życia. Rzeczą 
biografów jest, jak naprawdę wyglądała ta miłosna historia, której pieprzyku dodaje obecność "tego 
trzeciego", czyli włoskiego lekarza Pietro Pagello. Ważniejsze jest, ile zawierała w sobie prawdziwego 
ludzkiego dramatu, który można odczytać choćby w "Nie igra się z miłością", a ile modnej wówczas pozy, 
charakterystycznej postawy dandysa. lekceważącego i lekceważonego kochanka. Wybitna niemiecka 
badaczka dziejów teatru Margot Berthold, napisała o Musset'cie, że był to "elegijny, wytworny i kapryśny 
przedstawiciel mal de siecle". 

Urodzony 11 grudnia 1810 roku w Paryżu Alfred de Musset miał szczęs1iwe dzieciństwo, tym bardziej, 
że wcześniej ujawnił literackie, malarskie i muzyczne zdolności. Od szesnastego roku życia pisał wiersze. 
W młodości z lubością oddawał się życiu salonowemu, czerpiąc w nim natchnienie do nieco wypozowanego 
stylu życia. W 1830 roku opublikował zbiór utworów pod tytułem Opowieści hiszpańskie i włoskie, 
w których silnie zaznaczył się wpływ żywiołowego Byrona. Później Musset zwrócił się już bardziej ku 

klasycznym wzorom, dążąc stopniono w kierunku realistycznym i racjonalistycznym, w czym prze
ciwstawiał się Wik.1orowi Hugo. Po rozstaniu z George Sand wydał cykl liryków (m. inn. Noc majowa, Noc 
październikowa, Noc grudniowa). 

Równie wcześnie próbował pisać dla teatru. W 1830 roku wystawił swój drugi utwór sceniczny Noc 
wenecką. fatalnie przyjętą przez publiczność ze względu najej dziwny, nie zrozumiały wówczas charakter, 
jak również za sprawą fatalnej wpadki aktorki, która pobrudziła swój kostium od świeżo malowanej 
dekoracji. Zrażony niepowodzeniem Musset stworął Teatr we własnym fotelu, czyli cykl sztuk nie 
przeznaczonych do wystawienia na scenie. Rzeczywiście. upłynęło trochę czasu. zanim najwybitniejsze jego 
sztuki: Kaprysy Marianny, Nie igra się z miłością (1834), Lorenzaccio, Świecznik mogły pojawić się 
w teatrze. 

Dramatopisarstwo Musseta osadzone jest w bogatej tradycji teatru francuskiego: Beaumarcha.is'go. 
Marivaux czy Moliera. Wyróżnia się jednak niezwykłym poh\czeniem re~listycznego obrazu z wdziękiem 

poezji. Autor niezwykle subtelnie przedstawia narodziny miłości, jej ewolucję, kapryśną kokieterię 
kochanków i najczęściej dramatyczny finał. Mimo zachowanej w obrazie scenicznym realistycznej równo
wagi wydaje się, jakby od wewnątrz rozsadzał jego utwory żywioł uczucia, który niekiedy doprowadza do 

zguby. 
Pisarz zmarł 2 maja 1857 roku. Można pr;;ypuszczać, że przed śmiercią mógłby powtórzyć słowa swojego 

bohatera - Oktawa z Nie igra się z miłością, zapisane jeszcze w wieku 24 lat: "Kto kocha, często doznaje 
zawodu, często cierpi i jest nieszczęśliwy; ale kocha; i kiedy znajdzie się na krawędzi grobu, odwraca się, 
aby spojrzeć wstecz i powiada: Często cierpiałem, myliłem się niekiedy, ale kochałem. To ja żyłem, a nie 

sztuczna istota wylęgła z mej pychy i nudy". 

PG 

George Sand. Rys. E. Delacroix 



Alfred de Musset 

PIOSENKA 

Zapytałem me serce, słabe serce moje: 
Nie dosyć ci miłować jedną ukochaną? 
Czyż nie widzisz, że goniąc za wieczną odmianą 
Tylko szczęścia czas trwonisz na żądz niepokoje? 

Odpowiedziało: Nigdy nie dosyć miłości! 
O! Nie dosyć mi kochać jedną ukochaną. 
Czyż nie widzisz, że dzięki tym wiecznym odmianom 
Stokroć słodsze się stają minione radości? 

Zapytałem me serce, słabe serce moje: 
Nie dosyć ci goryczy i smutków zaznanych? 
Czyż nie widzisz, że wiecznie szukając odmiany 
Co dzień ból odnajdujesz - więc jak go ukoję? 

Odpowiedziało serce: Wiedz, że to nie dosyć! 
Nie dosyć mi goryczy i smutków zaznanych! 
Czyż nie widzisz, że właśnie 1te wieczne odmiany 
Droższymi czynią nawet minionych dni ciosy? 

Przeł. Wanda Markowska 



Barbara Szotek (Kamilla) i Robert Wdaniec (Oktaw) 

Faktem jest, że istnieją w człowieku dwie tajemne potęgi, które walczą z sobą na śmierć: jedna, 
jasnowidząca i zimna, chwyta się rzeczywistości, oblicza ją, waży i sądzi przeszłość; druga łaknie 
przyszłości i pręży się ku nieznanemu. Kiedy namiętność ponosi człowieka, rozsądek podąża za nim 
płacząc i ostrzega o niebezpieczeństwie; ale skoro człowiek zatrzyma się na głos rozsądku, skoro sobie 
powie: "To prawda, jestem szalon~·; gdzieżem ja pędził?", namiętność krzyczy doń: "A 1ja mamż 
umrzeć?" 

Alfred de Musset 
"Spowiedź dziecięcia wieku" 

Nasz wiek nie posiada form. / .. J Eklektyzm to nasz smak; bierzemy wszystko, co napotykamy, jedno 
dla piękności, drugie dla wygody, to znów dla starożytności, inną rzecz zgoła dla jej szpetoty. Żyjemy 
jedynie wśród szczątków, jak gdyby koniec świata był bliski. 

Oto był mój stan ducha; wiele czytałem, prócz tego uczyłem się malować. Umiałem na pamięć 
mnóstwo neczy, ale nic porządnie: głowę miałem równocześnie pustą i spęczniałąjak gąbkę. Kochałem 
się kolejno we wszystkich poetach, ale ponieważ miałem naturę bardzo wrażliwą, ostatni z kolei 
zbrzydził mi zawsze resztę. Stworzyłem w sobie wielki lamus ruin, aż w końcu, zabiwszy w sobie 
pragnienie długim spijaniem wszystkiego, co nowe i nieznane, sam uczułem się ruiną. 

Jednakże w tej ruinie żyło coś bardzo młodego: nadzieja serca, które było jeszcze dzieckiem. 

Kazimierz Siedlaczek (Bridaine), Zbigniew Żwak (Baron), 
Ryszard Pochroń (Blazjusz) i Halina Przeczek (Panna Pluche) 

Alfred de Musset 
"Spowiedź dziecięcia wieku" 



Alfred de Musset 

WSPOMNU MNIE 

Wspomnij mnie wtedy, gdy jutrzenka drżąca 
Słońcu drzwi swego pałacu otwiera, 
Wspomnij mnie wtedy, kiedy noc milcząca 
Jak noc czarnymi oczami spoziera, 

Gdy duszę twą tęsknota w nieznane unosi, 
Gdy do marzeń wieczornych wieczór szeptem prosi, 

Wsłuchaj się w lasy, gaje, 
Tak głos się echem staje: 

Wspomnij mnie! 

Wspomnij mnie wtedy, kiedy przeznaczenia 
Już mnie na zawsze od ciebie oddalą, 
Gdy czas, wygnanie, troski i cierpienia 
Serce me tak jak pustynię wypalą, 

Wspomnij mą miłość smutną, żegnalne westchnienie! 
Cóż znaczy dla miłości czas i oddalenie? 

Póki me serce bije, 
Dla ciebie myśl ma żyje: 

Wspomnij mnie! 

Wspomnij mnie, kiedy w chłodnej ziemi bryle 
Złamane serce me uśnie na zawsze, 
Wspomnij mnie, kiedy na mojej mogile 
Zakwitnie z kwiatów kwiecie najłaskawsze. 

Nie ujrzę cię, lecz dusza moja nieśmiertelna 
Wróci do ciebie tak jak przyjaciółka wierna. 

Wsłuchaj się w serce nocy, 
O, bije z całej mocy: 

Wspomnij mnie! 

Przeł. Zbigniew Bieńkowski 

Alfred de Musset 

PIOSENKA 

Nadzieja, trzpiotka, gdy lekko 
Łokciem nas trąci niechcący, 
W lot potem ginie daleko, 
Z śmiechem odwraca się kpiącym. 

A człowiek? Za sercem kroczy. 
Jaskółka gna wiatru tchnienie, 
Lecz cięższy jej los uroczy 
Niźli człowiecze pragnienie. 

Zwodnico, płocha bez miary! 
Wiesz, dokąd drogi twe wiodą? 
Czyż trzeba, o Losie stary, 
Byś miał kochankę tak młodą! 

Przeł . Bogdan Ostromęcki 

WSPÓLNOTA POLSKA 

Dla naszego teatru kontakty z Polską są niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach. Scena Polska posiada wielu przyjaciół i sprzymierzeńców. W gronie naj
ważniejszych znajduje się "Wspólnota Polska", której cele i pracę pragniemy przedstawić 
Naszym Widzom. 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją społeczną powołaną do życia 
w kwietniu 1990 roku. Pracuje pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla 
Polonii i Polaków na całym świecie. Członkami Stowarzyszenia są ludzie dobrej woli, 
którzy zwracając się ku rodakom rozproszonym w wielu krajach, dbają, by odzyskane 
więzi łączyły wszystkich w imię wspólnej historii, kultury i języka. W imię tej wspólnoty 
odbywały się k~lejne, historyczne już spotkania Polaków: konferencja w Rzymie w 1990 
r., Kongres Polaków w Czes:dm Cieszynie w 1991 r. i Zjazd Krakowski w 1992 r. 
Uczestniczyli w nich rodacy z całego świata, emigranci i przedstawiciele wychowanego 
już poza granicami kraju młodego pokolenia. 
, "Wspólnota Polska" pomaga budować i wyposażać Domy Polskie w krajach Europy 

Srodkowo-Wschodniej, organizować polskie szkolnictwo, udoskonalać formy organi
zacyjne. Jednym z najważniejszych zadań jest praca z polską młodzieżą na całym świecie. 

Stowarzyszenie wydaje wiele publikacji, w tym również periodyk dla nauczycieli 
języka polskiego za granicą "Ojczyzna - Polszczyzna". Organizuje także spotkania 
autorskie, recitale i koncerty. Przybliża publiczności w kraju twórczość i działalność 
emigracyjną, zaś rodakom za granicą - najwybitniejsze dzieła powstałe w Polsce. Istotnym 
elementem działalności Stowarzyszenia jest organizacja "Polonijnego Lata" - dorocznego 
cyklu imprez oświatowych, kulturalnych i turystyczno-spmtowych, tradycyjnych festi
wali muzycznych, obozów młodzieżowych, kursów językowych. W ich przygotowanie 
i realizację zaangażowanych jest 19 oddziałów terenowych Stowarzyszenia, a wśród nich 
Domy Polonii w Warszawie, Pułtusku, Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. 

Stałym partnerem "Wspólnoty Polskiej" jest również nasza Scena, która wielokrotnie 
skorzystała w konkretnej pomocy merytorycznej (m. inn. książki i czasopisma teatralne), 
organizacyjnej (m. inn. wyjazd Sceny Polskiej do Wilna) i finansowej (m. inn. znacząca 
pomoc przy realizacji dzisiejszego przedstawienia). 

Scena Polska jest wdzięczna "Wspólnocie" za życzliwość i zrozumienie znaczenia, jakie 
ten teatr ma dla Polaków zamieszkałych na Zaolziu i dla kultury polskiej. 
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