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dalej idącą opiekę u zawezwanego lekana 
włoskie10. Zaważyły tu bez wątpienia róY
nież ostre spl'%ecznotci uspo&<>bień obon. 
partnerów. W życiu Musseta był to wa~ 
któremu nic już potem dorównać nie miało. 

Literackie nastf;pstwa tego wstrząsu oka
zały się niezwykle bogate. '$wieży ból stał df: 
źródłem wielkiej poezji. Najbliższe lata 
(1834-7) są okresem najwyższych osiągnięć 
artystycznych Musseta. Powstają wówczat 
c'Ltery „Noce" - wyznania poetyckie, wzru
szające szczerością, wezbrane patosem i na
dzieją oczyszczenia się w ogniu cierpień. PG-
wstają zwierzenia prozą: „Spowiedź dziecięcu1 
wieku" która uogólnia doświadczenia życic>
we jednostki i odnajduje w nim gorycz za
wodów całego pokolenia, rwącego się na 
próżno do wielkich czynów. 

W tych również latach pisze Musset kpią
ce „Listy Dupuls i Cotoneta", gdzie dwu pro
wincjonalnych mieszczuchów szuka właści
wej definicji romantyzmu, ale gdzie przede 
wszystkim wyzierający spoza nich autor skła
da dowody krytycznej przenikliwości w oce
nie politycznych i społecznych prądów, któ
re nadają wyraz ówczesnej literaturze fran
cuskiej. Do tego okresu należą też - wraz 
z „Lorenzacciem" (1834) - najlepsze z dra
matycznych utworów Musseta. 
Twórczość dramatyczną rozpoczął on przed 

paru laty, w chwili pierwszych zwycięstw ro
mantycznych na scenie, gdy nie przebrzmiał)' 
echa oklasków witających Dumasa i Vig
ny'ego ani zgiełk walki o Hernaniego. Lecz 
wystawiona w Odeonie jednoaktowa „Noc 
wenecka" (1830) upadła dość sromotnie, po 
części dlatego, że zaskoczyła widzów ironicz
nym ujęciem sytuacji, zdającej się zapowia
dać konflikt o wysokim napięciu, po części 
zaś z przyczyn zupełnie przypadkowych. 
Zniechęcony do sceny poeta nie zarzuca 
wprawdzie formy dramatycznej, ale traktu
je ją jako spec ta c 1 e da n s u n fa u
t e u il - widowisko, urzeczywistniające sir: 
tylko w wyobraźni czytelnika, który nie po
trzebuje opuszczać domowego fotela. 

To odsunięcie się od teatru pozwoliło Mu
ssetowi nie liczyć się z ograniczeniami sceny 
ówczesnej, dało mu poczucie swobody, ułat
wiło stworzenie własnej odmiany dramatll 
romantycznego. Jej najlepsze przykłady -
z tych właśnie lat pochodzą - to „Kapryą 
Marianny" I „Fantasio", „Nie igra się z mi
łością" i „świecznik". Jest w nich Museet 
przede wszystkim poetą miłości, w której -
na pnekór wszelkim upadkom i cierpieniom 

- widU główna wartość istnienia daneao 
człowiekowi, zgodnie z zapewnieniami jed· 
nego z swoich bohaterów Perdlcana: 

"Wszyscy mężczyźni są kłamcy, fałszywi, 
paple, obłudnicy, pyszałki lub tchórze, nędz
ni i zmysłowi; wszystkie kobiety są pnewrot
ne, wyrachowane, próżne, ciekawe i zepsute; 
łwiat jest kałużą bez dna, gdzie czołgają się 
najpotworniejsze płazy, przewalając się 
w błocie; ale jest na świecie jedna rzecz 
łwięta i wzniosła : zespolenie tych dwojga 
irzpetnych i ułomnych Istot. Kto kocha, często 
doznaje zawodu, często cierpi i jest nieszczę
•Uwy, ale kocha; i kiedy znajdzie się na kra
wędzi grobu, obtaca się, aby spojrzeć wstecz 
f powiada: Często cierpiałem, mvliłem się 
niekiedy, ale kochałem. To ja eyłem, a nie 
sztuczna istota wylęgła z mej · pychy i nu
dy". 

Co w innej tonacji powtórzą wiersze po 
śmierci śpiewaczki Malibran: 
.. dans cette vie rien n 1est bon que d 'aimer, 
n'est vrai que de souffrir - („W tym życiu 
dobro jest tylko w miłości, a prawda tylko 
w cierpieniu"). 

Nie podejmując drobiazgowej analizy psy
chologicznej, poeta daje odczuć złożoność 
przeżyć delikatnych, do rozporządzenia ma 
bogatą skalę odcieni i bez programowych 
haseł gładko przechodzi od śmiechu do mo
mentów o skondensowanej sile dramatycz
neJ, bawi dowcipem i ironią, olśniewa mi
sŁrzowstwem dialogb wysoce unerwionego 
a zarazem sugestywnie poetyckiego. Z rów
ną umiejętnością przemawia zwiotczałymi 
ustami cynika, jak dotyka płatków budzącego 
się dopiero uczucia i odsłania naiwny czar 
ufnych marzeń. Gra niedopowiedzian~ch 
wyznań, wahan i sprzecznosc1 bywa tu Ję
zykiem wymowniejszym jeszcze od słów. 
A realizm oszczędny, powściągliwy, aluzyjny 
wiąże Komedie i przysłowia z epoką, . która 
je wvclała. chociaż większość 1ch me ma 
określonych ram czasu i miejsca. Atmosfera 
pruwmcJ1 francuskiej jest w „$wieczniku" nie 
mniej wyrazista, niż w znakomitych nawet 
powieściach tego czasu. Urok kobiecy,. któ~y 
zniewolił i Fortunia znajduje w Mussecie na1-
bardzicj oddanego i ' wtajemniczonego powier
nika. Przede w szystkim jednak jest on poetą 
młodości w jej nienaruszonym jeszcze przez 
tycie po~abie, - młodości, której przemija
nie jest dla niego największym i nleod~~
calnym nieszczęściem. Tęskne wspommeme 
młodości „czystej. i;.1k złoto" idzie w ślad nie 
tylko za Lorenzacciem. 
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W tych kilku latach nasilenie sił twórczych 

najżywiej też może dotykały Musseta zagad-. 
nienia polityczne i ~ołeczne, które przeważ... 
ńle zostawały poza kręgiem najbliższych tnu 
spraw - pragnień i rozczarowań jednostki• 
Widoczne jest to w dramatycznym przysłowiu 
;..i'Tie igra się z miłością", gdzie kaprys dwor
~iego panicza i · jego towarzyszki staje si~ 
l(lrzyczyną śmierci łatwowiernej wlejsldeJ 
dziewczyny, Dowodzą tego strofy napisane 
PG wniesieniu ustaWy ograniczającej wolność 
drukowanego słowa (1835). Odbija się to rów
nież w „Lorenzacciu." Chociaż począł się on 
zapewne z podniety George Sand, jako autor~ 
ip kilku <vcześniejszych scen bistorycznych na 
ten sam temat, zdają się, w nim brzmieć nit 
tyl~o po~łosy dni lipcowych i konspiracji lat 
trzydziestych, ale również prtygotowań do 
zrywów rewolucyjnych w Paryżu i Lyonie 
(183~. . • 
. „Lorenzaccio" jednak pod wielu względam.i 

1?dbiega od pozostałej twórczości dramatycz
"ej Musseta, nie wyłączając innego dramatu 
z czasów renesansu włoskiego - „Andrea del 
Sarto". Jedyny to raz poeta ukazał tak roz
legły, barwny I tłumny, iście szekspirowski 
obraz epoki, jej obyczajów i konfliktów. 

Nie było mu dane oglądać go na scenie 
(gcizie pojawił się dopiero w r. 1896) i za
pewne nie myślał o wystawieniu go także 
wówczas, gdy teatr francuski zainteresował 
się wreszcie twórczością dramatyczną wiel
kiego pisarza. Stało się to jeszcze za życia 
autora, w roku 1847, głównie dzięki inicja
tywie aktorki Luizy Allan, która „Kaprysem' 
Musseta zachwyciła się w - Petersburgu 
Poeta dostosowuje wtedy do wymagań sce
ny niektóre z utworów drukiem ogłoszonych 
i pisze kilka nowych. Ale nie dorównują one 
dawniejszym. 
Wcześnie bowiem przyszedł zmierzch czło

wieka I artysty. Już w r. 1839 zaczyna Musset 
powieść (nie ukończoną) „Poeta upadły". Ty
tuł jej, n iestety, mówił prawdę. Z wzgardą 
odwracaj~c się od przystani burżuazyjnego 
dobrobytu, obcy utylitaryzmowi epoki i po
'n'Szechnej pogoni za zyskiem, ulega Musset 
hezwzględniejszemu niż dotąd pesymizmowi 
i melanchalii. Mimo zwrotek jałtie napisaJ 
na urodziny hrabiego Paryża (1838), by stłu
mić szerzący się lęk przed zamąceniem mie
szczańskiego spokoju, - niechętny Jest mo
narchii lipcowej. Dręczony utratą młodości, 
czuje się coraz bardziej obcym w otaczającym 
go świecie, usuwa się w samotności, popada 
w wyniszczające go nałogi. Twórcz~ poe-

tycka przygasa 1 z rzadka Jut tylko podryw~ 
się krótkimi błyskami. 

Tragedia schyłku wybitnego artysty przy. 
A !_'"' t.-:ciągała , j,uż •.• dawnieł., ~obraźnię Mus1>e~a , . , 1 • • ~ 

1 ' ~~ - ' '(Amlrea 'tie S-arto). Al~ lala wyczerpania nie 1 'i i i 
przesłonią utrwalonej jut poprzednio wiel-· ---·----=~w .... ~ 
kości pisarza, który nie zdołał wiarą w przy-

'. •! · -., ·~ :. . ,szłość·:. przezwyciężyć konfUPl~·.-<własoyW!: 
i swego stulecia, który jednak nie tylko 
przejmujące wyznania o sobie, ale i szczerą 
prawdę o sercu ludzkim wyraził z niepo-

/ i ,- - rówńaną lekkością poetyckiej fantazji i świet
nym artyzmem zarówno wiersza, jak prozy 
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BOY O KOMEDIACH MUSSETA 

Na czym polega trwała wartość teatr1,1 
Musseta? Jest ·on nfe~iennie oryginalny 

~ 

' . -
! " 

niepodobny do niczego innego. Jest w naj~ ' 
bardziej znamiennych swych utworach - na# ": ~ 
wskroś osobisty; płynie wprost z tego same-
go źródła, co liryka poety. Mimo to eęotyzm 
ten nie jest nigdy drażniący; przeciwnie sta
nowi największy czar owego teatru. T~jem-
nica to w części osobistego uroku Musseta ' • 
a w części tego, że egotyzm ten nigdy ni~ 
jest mizdrzeniem, nigdy przeglądaniem się 
w różnych lusterkach. Musset, młode pacho-
lę o sercu wezbranym tak, że omal mu pier-
si nie rozsadzi, to Fortunio; Musset, dandys, 
hulaka, ironiczny sceptyk kryjący na dnie 
zdolność i potrzebę kochania, to Walentyn; 
Musset to zarazem Celio i Oktaw z Ka-
prysów Marianny": to upostaciowane "ow& 
rozdwojenie jego natury, będące tłem we
wnętrznego dramatu w „Spowiedzi dziecię-
cia wieku". ;przeżycia osobiste poety w lotnej 
l błyszcząceJ transpozycji, wciskają się w każ-
dy nieomal z tych utworów: „$wiecznik" to 
echo przygody,. jaką przeżył Musset mając 
lat siedemnaście; w „Nie igra się miło-
ścią" pulsują akcenty zmagań się dwojga ko-
chanków z „epizodu weneckiego"; ostatnie 
wiersze zamykające akt drugi przeniesione 
są żywcem z listu George Sand do Alfreda 
List panny Aimee d'Alton, dołączony bez~ 
imiennie do sakiewki przesłanej poecie zna-
lazł się dosłownie w „Kaprysie" w którym ~ 
rolę pani de Ury odegrała, zdaje się w ży-
ciu pani Joubert, urocza chrzestna mateczka 
Alfreda. Każde słowo miłości, jakie pada 
w tym teatrze, płynie wprost z serca; a jest 
on utkany cały ze słów miłości. 

Jeden z pisarzy ostatniej doby zatytułował 
zbiór kilku swoich komedii Teatrem miło
ści". Dokoła miłości kręci się kilka sztuk tea
tralnych; ale zdaje mi się, że OWYJll tytułem 
. Teatru miłości" - po Racinie - przede 
wszystkim Musset miałby prawo objąć swo-

llf dzieło. ·I Marivaux1 ·oteywJSCie: on, .któty 
gJ,erwszy uczynił miłość wyłączną treścią 
i . samym •przedmiotem · • .swych·· komedii; aię 
rpiłość u Marivaux to raczej to, co w życ~g 
i:iotoczhym pewnych sfer społeczeństwa zw~.; 
ldo nazywać się ;,miłością"; owa mię.szani0<1 
taciekawienia, pociągu i próżności, płomieńy 
)\':Spół obcy ·świadek tego, co się qzi~ę 
który nie pali i nie grozi pożarem. On slltą; 
w · owych duszyczkach, ' spokojnie . nakuęcą 
męchanizm stworzonych prze siebie laleczek. 
b~cząc zresztą, aby igraszka nie wychodziła 
nJgdy poza ramy żartu: nieporozumienia krę„ 
cą się zawsze koło słów, koło pozorów; serca, 
uczucia są, w gruncie, zawsze w harmonii; 
cżujemy, że im nic nie grozi. Język wyostrzo; 
ny, najeżony kazuistyką raczej miłości wła
snej niż miłości, nie bucha nigdy lawą roz1 
tarzonego uczucia. 

· Jakże inaczej u Musseta! Posłuchajmy 
;r..estchnień Cella, szyderstw łkań wydzierają, 
ćych się ze ściśniętej piersi Fortunia, jakiż 
'1tlJ nich dźwięczny akcent napliętności. 
A Perdikan i Kamilla w „Nie igra się z mi
łością": ta sztuka, tak zbliżona do komedii 
Marivaux swą treścią, jakąż falą krwi ser
decznej nabrzmiewa raz po raz! Musset, 
który ruiną swego życia przypłacił szalony 
zlunia-r, aby każde uderzenie jego serca było 
drgnieniem miłości, zdołał urzeczywistnić go 
bodaj w sferze marzenia stwarzając świat, 
w którym istnieje się, żyje, oddycha jedynie 
dla miłości i przez miłość. 
·· Miłość jest jego religią: 
· - Powiedz mi (mówi Walentyn do Cecy

lii). jeżeli istniała kiedy chwila, w której 
wszystko zostało stworzone, na mocy jakiej 
siły zaczęły się poruszać te światy, które nie 
zatrzymują się nigdy? 

- Przez wiekuistą myśl. -
· - Przez wiekuistą miłość. Ręka, która je 

Zawiesiła w przestworza, wypisała tylko jed
no słowo płomiennymi głoskami. Żyją, po• 
ąleważ dążą do siebie: słońca rozpadłyby się 
w pył, gdyby jedno z nich przestało kochać„. 

I bezwiednie, świat, jaki tworzy ten poet~, 
ludzie, którzy powstają pod jego piórem, 
kształtują się wedle tej myśli. W śWiecie 
tym żyją pełnym życiem jedynie ci, którzy 
tyją przez miłość; ktokolwiek pozbawiony 
jest tej łaski, staje się jakby bezdusznym 
automatem: istota, która wykonywa gesty, 
krząta się, szamota, kłopoce, ale czyż można 
powiedzieć, że żyje! I z tej wzgardy, połą
czonej z intuicją psychologiczną poety, wy
ł'!łfllle się cała galeria owych uciesznych ma-

li 
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donetek tworzących wszystkie nit?lllal drugo· 
planowe postacie jego komedil: Klaudio, Ba
ron, Kaiflżę, Marinoni, Blazjusz, etc. Pajace. 
prawda? Ale przyjrzyjmy się bliżej: toć-ta 
włurue wszystko to, co uczono nas szanować 
w życiu: powa1a, władza, rozsądek, ambicja, 
nauka; i ot, do jakich to wszystko skurczyło 
się pociesznych wymioców z perspektywy 
dwojga serc bijących jedno przy drugim sto 
kilkadziesiąt razy na minutę! .Jeżeli to sza
leństwo, „nie jest ono bez metody", jak mó· 
wi Hamlet; ale szaleństwa poetów czyż ni& 
słębiej nieraz wnikają w sens życia niż trzeź· 
wość ludzi myślących prozą. 

OsobliWYffi również urokiem teatru Musse
ta jest to, że jest on tak cudownie młody. 
Młodością w teatrze mamy sposobność roz
koszować się w całej pełni dość rzadko, gdyt, 
Jak trafnie ktoś zauważył, młodość czło· 
wieka mija się zazwyczaj z dojrzałością ar
tysty. Szczerość młodocianego uczue;ia albo 
nie umie jeszcze znaleźć dla siebie wyrazu 
1 posługuje się pożyczanym, albo łamie się 
z niedostatkami formy, gdy zaś artysta stę
żał w sobie i opanował narzędzie, dawno jut 
zazwyczaj pożegnał się z pierwocinami mło
dzieńczego wzruszenia. U Musseta, dzięki je
go niezwykle wczesnej dojrzałości artystycz
nej, mamy te oble rzeczy naraz. Najbujniej
sze, najbardziej kipiące młodością utwory: 
.,Kaprysy Marianny", „Nie igra się z miło
ścią", „świecznik", powstają między 1833 
a 1835; między dwudziestym trzecim a dwu
dziestym piątym rokiem życia: otóż w tvch 
dwóch ostatnich zwłaszcza komediach pew
ność ręki jest już wręcz nieomylna. 
Nieomylną jest też przenikliwość tego mło

dego chłopca jako psychologa. Samo to 
świadczy, że nie mógł on być czystej krwi 
„romantykiem"; psychologia bowiem stano
wi niewątpliwie najsłabszą stronę romantycz
ne~o teatru. W porównaniu do Didierów 
I Hernanich - tak samo zresztą jak. na dru
gim biegunie, w porównaniu z teatrem Scri
be'a - świat, w który prowadzi nas Musset, 
ujmuje swą ludzką szczerością i prawdą. Ale 
nie tylko w porównaniu: biorac zupełnie 
b~z\vzględnie, teatr ów jest pod tym wzglę
dPm niemal bez skazy : zdaje się, ze cały ha
racz w tej mierze spłacił poeta Romantyz
mowi w pisanej prawie równocześnie „Spo
wiedzi dziecięcia wieku". Tam wylał niejako 
wszystkie „serca swego rdzawe niedokwasy'' 
I może dzięki temu teatr jego, z tych samych 
natchnień i z tych samych przygód poczęty, 
jPst od nich wolny. I wśród przyczyn, które 

• 

capewniły teatrowi poety trwałość, nie oatai.. 
ł\ie . z pewnością miejsce zajmuje owa silna 
l pewna więź, wokoło której się wiją kwlatJ 
kaprysu 1 wyobraźni. 

Nie ostatnie, ale, z pewnością nie jedyne; 
<>eh, nie! Trafność psychologii Musseta oce
niamy refleksją, ale raczej o wszystkim in· 
nym myślimy, kiedy się poddajemy urokowi 
poety. Czaruje nas igraszką fantazji, dowci
pu, WYffiOwy; porywa"szczerością uczucia, na
miętności : ale zwłaszcza kształtem, jaki umie 
im dać. Dialog Musseta w najlepszych jego 
u tworach uznaje krytyka francuska za jeden 
z najświetniejszych, jaki posiadamy w tea
trze. Co za bogactwo tonów! jak każdy prze
mawia tu własnym językiem, jak szczęśliwy 
wyraz znajduje dla swej indywidualności! 

Bo subiektywizm czy egotyzm Musseta 
w jego utworach teatralnych polega tylko na 
tym, że własnym czuciem, myślą, przesyca 
całą ich atmosferę moralną, ale bynajmniej 
nie na oprowadzaniu samego siebie wśród 
filmr 7. k<1rtr11111 . fak tn c::lo '7rf„ .... „ „1„1. ;„-iv 
lirykom imającym się teatru. Jeżeli drugo
planowe figurv stylizuje w mar1onetk1. cq
nf to z rozmysłem I zamiarem; ale te ma-

. rionetki jakże są WYffiOwne w automatvzmie 
6WOich toków! A w zamian, jakże pełnym 
ivciem tetnłą te wszystkie postacie kobiece, 
te koch'lnkl, które sobie WYffiarzvł kolejno . 
Jak u Racfne'a, jak u Marivaux, jak 
u wszvstkich twórców teatru miłości. kobie
ta jest istotną bohaterką tvch komedii: ale 
tutaj, jako jej partner, poeta sam sta je na 
placu, cilatego partia Jest równa! Nie czufem:v 
tu owego chłodu, który pomimo wszystko 
idzie zazwyczaj od męskich postaci najwięk
szego nawet miłosnego teatru: Ten dwudzie
stotrzechletni poeta dość ma w piersiach og
nia. aby nim obdzielić po równi obie strony: 
Oktawa i Mariannę, Fortunia i panią Joasię. 
Pcrdicana i Kamillę. Dlatego, kiedy dialog 
się rozgrzeje I zacznie sypać iskrami, kiedy 
te młode usta zaczną miotać słowa na prze
mian gorzkie, tkliwe, namiętne, wyzywające, 
doprawdy, mało znam rzeczy w literaturze, 
które by miały tę bezpośredniość czucia przy 
tak dojrzale zobiektywizowanej formie. . 
Jak~e bogatą jest owa galeria figur kobie

cych Musseta! cóż za nienasycona zdolność 
kochania była w tym człowieku, który ~ 
tralił sobie stworzyć taki harem! Bo stosunek 
Musseta do jego heroin jest na wskro6ć oso
bisty: to się czuje. ·I jak różnorodne, i jat 
żywe wszystkie, od lubieżnej kotki .Joasi. 
przeciągającej się leniwie w szerokim łóżku, 

(ł 
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'aż łlo tel dumnej mniszeczki Kamilll, tło ·te; 
Cesi, tak słodkiej ufnością i prostotą! Bettir 
na, rasowa artystka, cała w impulsie, nawykr 
la patrzeć na życie ponad jego małostki~ 
Barberyna; fu kobieta głęboko uczciwa a tak 
pełna wdzięku (połączenie mniej łatwe do 
osiągnięcia, niżby się zdawało) i pani de I.kry, 
dająca nam przeczuwać skarby serca pop 
powłoką salonowej szermierki dowcipelJl. 
Niektóre z tych postac!t- są prawdziwą rewe
lacją dla• francuskiej sceny; zwłaszcza mł0r
de dziewczyny, młode dziewczyny naprawdę. 
a nie z woli konwencji teatralnych. Ten 
przedwczesny cynik, za jakiego się chętnie
Musset podaje, ten „libertyn", który między 
jednq a drugą hulanką lubił na niewinnych 
babkach obejmować w turze walca kibicie
dziewczęce, odgadł intuicją lub wyczuł fibra
mi zmysłów istotę dus:ty dziewiczej: mało 
który pisarz umiał ją oddać z taką delikat
no!l:ci ~ pr;iwd~ i czarem. 

TADEUSZ 7.F.LI-:ŃSK I <ROY• 
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Następna premiera: 
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łtterownik techniczny - MIROSLA W DZIKI, kierownik sceny - LEON 
STACHOWIAK, kierownik pracowni krawieckiej męskiej - MICHAŁ 
STOLARSKI, kierownik pracowni krawieckiej damskiej - W ANDA 
?RECKAŁŁO, kierownik pracowni szewskiej - MIKOŁAJ BRATASZ, 
kierownik pracowni perukarskiej - MIECZYSLA W WOJCZYillSKI, kie
rownik pracowni stolarskiej - MICHAŁ PRAISNER, kierownik praoownl 
malarskiej - TADEUSZ CHĄDZY!CiSKI, kierownik pracowni modelator-
lkiej _: TADEUSZ ŻAKIEWICZ, główny elektryk - JÓZEF MASSEK. • 

kierownik pracowni tapicerskiej - RYSZARD TKACZYK 
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