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ALFRED MUSSET 
Najmłodszy z świetnych poetów swego pokolenia, był Mus

set (1810-1857) ben.iamin.kiiem w ielkiej epoki romantyzmu 
francuskiego. Niepokojący wdzięk osiemnastowiecznego Che
rubina w połączeniu z byronicznym gestem rzjednał mu srzybko 
powodzenie w salonach i w literatu;rze. Stał siię bohaterem 
dnia w oczach młodzieży, magnesem kobiecych pożądań i nie
sfornym dzieckiem nowego prądu , którego poetykę przyswoił 
sobie z olśniewającą ł-atwością, by chwilami igrać nią z kpią
cym uśmiechem. Ale ten prolog błyskotli.wy był wstępem do 
wieku męskiiego, który dość rychło okazał się wiekiem życio
wej klęski, o zagęszczających się cieniach melancholii i rozcza
rowania. „Zbyt późno się zjawiłem w świecie nazbyt sta
rym" - sam czuł się znamiennym przykładem owej „choro
by wieku" - ma 1 du siec 1 e, - drążącej tyłu jego 
rówieśników, którzy, wpatrzeni w dalekie już łuny Wielkiej _ 
Rewolucji i n1ł!Poleońskich podbojów, · zawiedzeni w nadziei 
przemiany ,tego „nazbyt stairego śwliata", nie mogli się pogo
dzić z szarą e,p.oką mieszczańskiego egoizmu. 

Silne iprzeżyda uczuciowe pogłęb.iły ton ludzkiej prawdy 
w wypowiedziach liTycznych Musseta, ujmujących bezpośred
niością i swobodą, ale też nie wolnych początkowo od retorycz
nego popisu. Z licznych przygód serca, jakie los mu przyniósł, 
najgłośniejszym pozostał gwałtowny dramat wynikły ze spot
kania George Sand. Musset w chw,ili poznania początkującej 
doipiero pisarki ma lat 23, ona - 29. Po krótkim okiresie rzgod
nych uniesień przychodzi - w podróży do Włoch - epizod 
wenecki, j.eden. z najsłynniejszych rozdzrl.ałów miłosnej kro
niki romantyzmu: zerwanie z kapryśną kochanką, która w cza-
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sie choroby swego towarzysza znalazła i dla ~iebie jak ~ajdalej 
idącą opiekę u zawezwanego lekarza w~o~kiego. Z~w3lzyły. tu 
bez wątpienia również ostre sprzecznosc1 uspo~obien ~bo~g~ 
partnerów. W życiu Musseta był to wstrząs, ktoremu me JUZ 

po.tern dorównać nie miało. 
• Literackie następstwa tego wstrz.ąsu okazały się Illiezwykle 
bogate. świeży ból stał się źródłem wielkiej po~ji. Naj.bliższe 
lata (1834-7) są okresem najwyższych osiągmęć artystycz
nych Musseta. Powstają wówczas cztery „Noce" - wyrzna
nia poetyckie, wzruszające szcze!oś"!-ą, .w,ezbrane patos~ 
i nad.zieją oczyszczenia się w ognm c1erpien. PowstaJą z;v.i7-
rz.enia prozą: „Spowiedź dziecięcia wieku",. która. uogolma 
doświadczeillie życiowe jednostki i odnajduJ~ . w nim ~or~cz 
zawodów całego pokolenia, rwącego się na prozno do wne1k1ch 
czynów. . . . 

W tych również latach pisze Musset kpiące „List~ Dupuis 
i Cotoneta", gdzie dwu iprowincjonalnych. m1eszczuchow SZlll~a 
właściwej definicji romantyzmu, ale gdzie prz.ede wszyst~ 
wyzierający spoza nich autor składa dowody krytycz?eJ 
przenikliwości w ocenie politycznych i społeczny.c~ prądow, 
które nadają wyraz ówczesnej literaturze frarr10usk1eJ. D.o tego 
okresu należą też - wraz z Lorenzacciem (1834) - naJlepsze 
z dramatycznych utworów Musseta. 

Twórczość dramatyczną rozpoczął OJl przed paru. laty, 
w chwil.i pierwszych zwyc.ięstw romantyc?'.nych na sc~ru~, gdy 
nie przebrzmiały echa oklasków witających Du~asa i V1gny'
ego ani zgiełk walkii o Hernaniego. Lecz wystawiona w Od~
nie jednoaktowa Noc wenecka (183.0) ,upa?ła .dość sro~ot:iie, 
po części dilatego, że zaskoczyła w1dzow 11romcznym UJ~Cl~ 
sytuacji, zdającej się zapowiadać konflikt o wysokim. napięciu, 
po części zaś z przyczyn zupeŁnii.e prz~adkowych. Zniechęcony 
do sceny poeta nie zairzuca wprawdzie formy dramatyczneJ, 
ale traktuje ją jako s p e c t a c 1 e d a n s u n f a u
t e u i l - widowisko, urzeczywistniające się tylko w wy
ubraźni czytelnika, który nie potrzebuje opuszczać domowego 
fotela. 

To odsunięcie się od 1teatru pozwoliło Musset'owi nrl.~ liczyć 
się z ograniczeniami sceny ówczeS1I1ej, dało mu poczuc11e swo
hody, ułatwiło stwwzenie własnej odmiany dram,at.u roman
tycznego. Jej najlepsze przykłady z tych własme lat po-
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chodzące - to Kaprysy Marianny i Fantasio, Nie igra się 
z miłością i ·Świecznik. Jest w nich Musset przede wszystkim 
poetą miłości, w której - na przekór wszelkim upadkom 
i cier;pieniom - widzi główną wartość istnienia danego czło
wiekowi, zgodnie z zapewniendami jednego ~ swoich bohate
rów, Perdicana: 

„Wszyscy mężczyźni są kłamcy, fałszywi, paple, obłudnicy, 
pyszałki lub tchórze, nędzni i zmysłowi; wszystkie kobiety są 
przewrotne, wyrachowane, próżne, ciekawe i zepsute; świat 
jest kałużq bez dna, gdzie czołgają się najpotworniejsze płazy, 
przewalając się w błocie; ale jest na świecie jedna rzecz świę
ta i wzniosła: zespolenie tych dwojga tak szpetnych i ułom
nych istot. Kto kocha, często doznaje zawodu, często cierpi 
i jest nieszczęśliwy, ale kocha; i kiedy znajdzie się na krawę
dzi grobu, obraca się, aby spojrzeć wstecz i powiada: Często 
cierpiałem, myiiłem się niekiedy, ale kochałem. To ja żyłem, 
a nie sztuczna istota wylęgła z mej pychy i nudy". 

Co w innej tonacji powtórzą wiersze po śmierci śpiewaczki 
Malibran: 
„.dans cette vie 
Rien n'est bon que d'aimer, n'est vrai que de souffrir -

(„W tym życiu dobro jest tylko w miłości, a prawda tylko 
w oierpien~u"). 

Nie podejmując drobiazgowej analizy psychologicznej, poeta 
daje odczuć złożoność przeżyć delikatnych, do rorzporządzenia 
ma bogatą · skalę odcieni i bez programowych . haseł gładko 
przechodzi od śmiechu do momentów o skondensowanej sile 
dramatycznej, bawi dowcipem i dronią, olśilliewa mistrzow
stwem dialogu wysoce unerwionego a zar~em sugestywnie 
poetyckiego. Z .równą umiejętnością przemawia zwiotczałymi 
ustami cynika, jak dotyka płatków budzącego się dopiero 
u~ucia i odsłania naiwny czar ufnych marzeń. Gra n.ied~o
wiedzianych wyznań, wahań i sprzeczności bywa tu językiem 
wymowniejszym jeszcze od słów. A realizm osrzczędny, po
wściągliiwy, aluzyjny wiąże Komedie i przysłowia rz epoką, 
która je wydała, chociaż większość ich nie ma ok.reślonych 
ram cz·asu i miejsca. Atmosfera prowincji francuskiej jest 
w Świeczniku nie mniej w.yrazista, :niż w znakomitych nawet 
powieściach tego czasu. Urok kobiecy, który zniewolił For.tu
nia, znajduje w Mussecie najbardziej oddanego i wtajemniczo-
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nego powiernika. Przede wszystkim jednak jest on poetą 
młodości, w jej nienaruszonym jeszcze przez życie powabie, .
młodości której przemijanie jest dla niego największym i roe
odwracain.ym nieszczęściem. Tęskne wspomnienie młodości 
„czystej, jak złoto" idzie w ślad nie tyJ.Jro .za Loirenzacoiem. 

W tych kilku latach nasilenia sił rtwórczych najżywiej też 
może dotykały Musseta zagadnienia polityczne i społeczne, 
które przeważnie zostawały poza kręgli.em najbliższych mu 
spraw - pragnJień i rozczarowań jednostki. Widoczne jest to 
w dramatycznym pirzysłowiu Nie igra się z miłością, gdzie ka
prys dworskiego panicza i jego towarzyszki staje się przyczyną 
śmierci łatwowiernej Wiiejskiej dz·iewczyny. Dowodzą tego 
strofy napisanie po wniesieniu ustawy ograniczającej wołność 
d!ruikowanego słowa (1835). Odbija się to równ.ież w Loren
zacciu. Chociaż począł się on zapewne z podniety George Sand, 
jako auto.rk1i kilku wcześniejszych scen historycznych na ter: 
sam temat, zdają się w nim brzmieć nie tylko pogłosy dm 
lipcowych i konspiracji lat trzydziestych, ale również przy
gotowań do zrywów rewolucyjnych w Paryżu i Lyonie (1834). 

· Lorenzaccio jednak ipod wielu względami odbiega od pozo
stałiej .twórczości dramatycznej Musseta, nie wyłączając linne
go dramatu z czasów renesansu włoskiego - Andrea del Sar
to. Jedyny to raz poeta ukazał tak rozległy, barwny i tłumny, 
iście szekspirowski obraz epoki, jej obyczajów li konfliktów. 

Nie było mu dane oglądać go· na scenie (gdzte pojawił się 
dopiero w tr . . 1896) d. zapewne nd.e myślał o wystawieniu ~o 
takile wówczas, gdy teatr francuski zainteresował się wr~e 
twórczością dramatyczną wielkiego iPisarza. Stało się to Je
szcze za życia au'lora, w roku 1847, głównie dzięki inicj~tyw~e 
aktork<i Luizy Allan, która Kaprysem Musseta zachwyc1~a snę 
w - Petersburgu. Poeta dostosowuje wtedy do wymagan sce
ny niektóre z utworów druk.iem ogłoszonych i pisze kilka 
nowych. Ale nie dorównują one dawniejszym. 

Wcześnde bowiem przyszedł zmierzch człowieka i artysty. 
Już w r. 1839 zaczyna Musset powieść (nie ukończoną) „Poeta 
upadły". Tytuł jej, niestety, mówił prawdę. Z wzgairdą od
wracając się od przystani burżuazyinego dobrobytu, obcy uty
litaryzmowi epoki i pows.zechnej pogoni za. zyski~1!1· ulega 
Musset bezwzględniejszemu niż dotąd pesymtzmow1 l melan-
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cho1ii. Mimo zwrotek, jakie napisał na urodz·iny hrabiego Pa
ryża (1838), by stłumić szerzący się lęk przed rzamąceruem 
mieszczańskiego .'ij)oikoju, - niechętny jest monarchii lipco
wej. Dręczony utratą młodości, czuje się coraz bardziej obcym 
w otaczającym go świecie, osuwa się w samotność, popada 
w wyniszczające go nałogi. Twórczość [pOetycka przygasa 
i z trzadka już tylko podrywa się krótkimi błyskami. 

Tiragedi:a schyłk<u wybitnego artysty przyciągała już dawniej 
wyobraźnię Musseta (Andrea del Sarto). Ale lata wyooerpania 
nie przesłonią utrwalonej już poprzednio wielkości pisarza, 
który nie zdołał wiarą w przyszłość przezwyciężyć konflik
tów własnych J swego stulecia, który jednak nie tylko przej
mujące wy.znania o sobie, ale i szerszą prawdę o sercu ludz
kim wyraził z nieporówmną lekkością poetyckiej fantazji 
i świ·etnym ~rtyzmem zarówno wiersza, jak prozy. 

Mieczysław Brahmer 



STANISŁAW ARNOLD 

TŁO HISTORYCZNE 
„L OR EN Z ACC I A" 

Tematem sztiakii Musseta są wypadki historyczne, jakie mia
ły miejsce we Florencji w czwartym <lziiesięcioleciu wieku 
XVI. Wypadki te, wiążące się z wewrnętrznymi walkami o cha
rakter.ze społeczno-politycznym we Florencji, zainteresowały 
Musseta. Rzecz jasna, że Musset opierając się na materiale hi
storycznym .patrzał nań p~rzez pryzmat ideologii burżuazyj
nej swej epoki. Stąd też w jego sztuce spotykamy się z .przeno
szeniem niektórych pojęć i stosunków gospodarczo-społecznych 
XIX w. do epoki, której wypadki w.z.dął za przedmiot swojego 
dramatu. Nie rznaczy to j0ednak, aby zasadnicze fakty histo
ryczne uległy u niego celowemu pnzeinaczeniu: na prz.eszłość 
patrzał oczami. człowieka XIX wieku i w dodatkl:l człowieka, 
który jako pisalrz nie krępował się ścisłością historyczną 
w przedstaJwi..eniu osób i ich działań. 

Okres, którym zajął się Musset, jest to okres odrodrzenia 
we Wło&Zech, o którym mówił Engels, że „był to naj
większy pmewrót postępowy, jak.i ludzkość kiedykolwiek do 
owych czasów przeżyła". Dla Flurencji jednak był to już 
okres schyłkowego renesansu, w którym wprawdzie 
dmałają jeszcze wielcy malarze, n:eźbiarze, pisarze, ale w któ
rym jednocześnie zaczynają występować objawy późniejszego 
za:stoju. Mijał już wtedy czas, najsilniejszego rozkwitu gospo
darczego Florencji. Pogłębiały się CO'l'az bardziej konflikty 
ikilasowe, zaś warunki gospodarc:z.e i polityczne prowadzily do 
zahamowania tych drl:iedzlin produkcji, w których ikiedyś Flo
rencja zajmowała pierwsze miejsce, mianowicie sukiennictwa 
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i jedwab:rui.ctwa. Rozwój tej produkcji doprnwadził na prze
łomie wieku XIII i XIV do wysunięcia się na plan pierwszy 
bogatego kupiectwa, które stopniowo zaczęło uzależniać o<l 
siebie rzemieślników zajętych w produkcji sukienniczej i kt6-
re, jako tak zwane popolo grasso, opanowało ,rządy we Flo
rencji. 

Wielkie operacje handlowe związane z eksportem sukna do 
~ych krajów europejskich i do krajów azjatyckich dały ku
piectwu florenckiemu możność skupienia w swych rękach 
wi.elkich sum pieniężnych, które z kolei były zużytkowane dla 
wielkich operacji bankri.ersko-lichwia.rskich, co stworzyło z ku
piectwa florenckiego najwiękse:ą siłę finansową w Europie. 
Kupcy i hank.ier.zy florenccy stają się zaczątkiem burżuazji 
włoskiej, która w walce z miejscowymi feudałami uzyskuje 
nad nim.i zwycięstwo i uzależnia ich od siebie. Konflikty jed
nak między oligarchią finansową florencką a wrlerzchołkami 
feud.a!nyrni uległy bardzo znacznemu osłabieniu dlatego, że 
stop.ruowo sarni feudałowie zaczęli wiązać się z elementarni 
patrycjuszowskimi Florencjd, biorąc także udział w operacjach 
h~dlowych i bankierskich. Natomiast pogłębiają się antago
nizmy klasowe między patrycjatem florenckim a sz.eroki'rni ma
sami ludności (tzw. popolo minuto), coraz bard.ziej wyzyskrl.
w1mymi pnzez kształtującą się oligarchię kupiecko-bankierską. 
. Rozwói gospodarki towarowo-pieniężnej prowadził do tego, 
ze na wsi ulegała zmianie sytuacja chłopa, którego zależność 
poddańcza od feudałów ulegała z.nacz.nemu rozluź:rui.en.iu ale 
który był „wyzwalany" nie tylko od więzów poddaństw; ale 
i od ziemi, którą dotychczas uprawiał, a którą feudałowie' od
dawali w ręce drobnych dzd.erżawców. Dlatego też wieś dostar
czała olbrzymiej ilości taniej siły roboczej, potrzebnej w pro
d~cji suk.ienniozej i jedwabniczej, ale warunki egzystencji 
teJ ludności, wyzyskiwanej niemiłosiernie przez kupiectwo, by
~y nies1!chanie cięż~e. Sytuacja tej ludności, podobnie jak 
i. s~~okich mas rzemieślniczych zaczęła się pogarszać jeszcze 
silnieJ wtedy, gdy dotychczasowa przewaga Florencji zaczęła 
się załamywać. Szczególnie duże znaczenie w wieku XV miał 
:ozwój sukiennd~twa flandryjskiego i angielskiego, konkuru
J ącego na terenie . Eu.ropy z suknem florenckim zaś w d'ru
giej .poło~e. wie~m ~Y .pod.boje tureckie, które' odcięły Flo
:encJę .od JeJ naJwazmeJszego rynku z.bytu, mianowicie klI'a
JÓW azJatyckich. 
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Medal w yibily w Wenecji (1537) na cześć Lorenzaccia, jako nowo
czesnego Brulusa, który zgładził rtyrana. 

Ciężkie warunki mas ludowych prowadziły do powstań lu
dowych, z których najważniejsze było powstanie tzw. ciom
pi w roku 1378 z trudem rozb~te przez oHgarchię kupiecką 
w roku 1382. W związku z konfliktami wewnętriznymi. zaczęły 
się próby aipanowania władzy w mieście pra;ez lfóżne grupy 
oligarchii bankierskrl.ej. W ten sposób, wysuwając demago
giczne hasła popierania szerokich mas ludności, objął władzę 
we Fforencjd. bankierski ród Medyceuszów, którzy zdobyli dyk
tatorską władzę w mieście utrzymując dla pozoru dawniejsze 
instytucje. Władza Medyceuszów, w szczególnośei Cosimo Me
dici (1389 - 1464) i Lorenzo zwanego Wspaniałym, Magnifico 
(1448 - 1492) była władzą udzielnych książąt, k.Ttórzy podtrzy
mywali swe stanowisko polityką zjednywania sobie mas lu
dowych, mecenasostwem w z.aik.resie sztuki i kultury. 

TŁO HISTORYCZNE „LORENZACCIA" 

Jednak rządy Medyceuszów, idące po linii interesów oligar
chii kupiecko-bankierskiej, doprowadziły do poważnej opozy
cji ze strony mas ludowych, które wykorzystując wtargnięcie 
wojsk francuskich do Włoch w roku 1494 wypędziły Medy
ceuszów przekształcając Florencję w republikę. Jak wiadomo 
na czele mas ludowych stanął wtedy fanatyczny mnich Savo
narola, który wysunął hasła natury reliigijno-mistycznej, re
prewntując w gruncie rzeczy inte.resy średnich warstw han
dJowo-p.rzemysłowych Florencji. Po spaleniu na stosie Savona
roli w 1498 r. zaczynają się walki we Florencji podejmowane 
prrez oligarchię bankierską w łączności z w~ółpracującymi 
z nrią elementami feudalnymi o 0ipanowanie władzy. Wiązało 
się to z ogólną sytuacją Włoch w tym czasie. Wśród szerokich 
mas ludowych w miastach występują tendencje do zjednocze
nia Włoch, czemu przeciwstawia się zarówno .papiestwo jak 
i cesarstwo rzymsko-niemieckie, widząc w rozbiciu politycz
nym Włoch najpewniejszy środek utrzymania ich w zależno
ści od siehle. W toku tych walk w roku 1512 powracają do Flo
rencji z pomocą wojsk hiszpańskich Medyceusze, których sta
nowisko umacnia się dzięki temu, że dwaj przedstawiciele tego 
rodu obejmują tron papieski: Leon X, 1513-1521 i Klemens 
VII 1523-1534. 

W walkach, jakie toczą się dalej, Medyceusze zostają znów 
wyg.n.ani z Florencji (w roku 1527) lecz w roku 1530, mimo 
bohaterskdej obrony miasta, opanowują władzę z pomocą 
wojsk niemiecko-hiszpańskich, które oddał papieżowi do dys
pozycji cesarz Karol V, i władcą Florencji zostaje Aleksander 
Medici, przyjmujący w roku 1532 tytuł księcia Republikrl. Flo
renckiej. 

Rządy A1eksanc1ra były połączone z niesłychanym terrorem 
w stosunku do jego przeoiwników politycznych, przy czym 
część z nich została wymordowana, część skazana .na wygna
nie. Rzecz jasna, że Aleksander miał poparcie w części oligar
chii bankierskiej i elementów feudalnych przy istnieniu stałej 
opozycji ze strony warstwy średniego mieszczaństwa i szerokich 
mas ludności, która przy stale wzrastających ograniczeniach 
produkcji przemysłowej znajdowała się w coraz to trudniej
szych warunkach byrtu. 1Konflikty występowały zresztą w sa
mym o~e ohlgairchii burżuazyj.no-feudalnej, zwłaszcza wśród 
tych elementów, które zostały odsunięte od władzy (przykła-
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Aleksander de Medici 
(G. Vasari, Florencja, Galeria Uffizi) 

TŁO HISTORYCZNE „LORENZA<:CIA" 

dem tej grupy j.est np. występujący w sztuce Mus.5eta Strozzi 
i jego syn Piotr, przy czym ten ostatni wyemigrował do Fran
cji, gdzie uzyskał wysokie stanowiska wojskowe). Rezultatem 
tych konfliktów było zamordowanie AleksanclTa rprzez Loren
zi.no (Loren.zaccio) Medici, którego .ro.la faktyczna była nieco 
inna niż ją przedstawił w swej sztuce Musset. Jak wiadomo 
śmierć Aleksandra nie wpłynęła na sytuację we Florencji, 
gdyż jego następca, powołany ,przez oligarchię bur-żuazyjno
feudalną, Cosimo, umocnił jedynowładztwo we Florencji na 
długi okres czasu, opanowując całą Toskallli.ę i prayjmując 
w roku 1569 z rąk papieża tytuł wielkiego księcia toskański.ego. 
Prizy pozorach zewnętrznej św.i.etności okres ten był już wy
raźnym początkiem upadku gospodarczego, a w następstwie 
i kulturalnego Florencji. 

Stanisław Arnold 



ALFRED 

W OCZACH 
MUSSET 

KRYTYKÓW 

Zainteresowanie naszej sceny twórczośoią Musseta datuje 
się od r. 1867 - wystawienia w Warszawie Lizetki. Z pewnoś
cią utorowało ono drogę innym komediom i przysłowiom dra
matyrznym Musseta na trzy czołowe sceny w k.raju (Warsza
wa, Kiraków, Lwów), ponieważ w latach następnych coraz 
częściej pojawiają się w naszych teatrach, aczkolwliek insceni
zacja ich nastręcza sporo trudności i kłopotów. 

Nie odstraszają one jednak dyrektorów teatrów i reżyserów 
od wystawiania . świetnych sztuk Musseta, które po r. 1870 
stale pojawiają się n.a afiszu i zdobywają sobie trwałe miej
sce w repertuarze. Prasa owych lat iprzynosi omówienia wy
stawianych dzieł, zamieszcza szkice o autorze Swiecznika, 
wtedy też ukazują się pierwsze większe prace o jego życiu 
i dorobku, wychodzą tłumaczenia jego utworów. 

Przytoczone niżej głosy i wypowiedzi krytyki pokazują, jak 
na przestmeni ostatnich osiemdziesięciu lat patrzono i rozu
miano twórczość Alfreda Musset. 
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„Zad en może poeta, żaden pisarz do tego stop- · 
nia nie wpłynął na współczesne sobie społeczeń
stwo, jak Alfred de Musset, głównie dlatego, że 
przemawiał wprost do wyobraźni młodego pokole
nia, do młodzieży ... 

Tego rodzaju talent niezwykle robi wrażenie na 
scenie. Nic w nim tuzinkowego, a więc pełno nie
spodzianek. Postacie, które stwarza, nie mogą być, 
nie są zwykłymi; nic w nich konwencjonalnego, 
to postacie z krwi i kości, a ta krew wre w żyłach, 
a te kości mają piętno szlachetności. 

Musset pisał dla sceny, lecz bez uwzględnienia 
pierwszych najelementarniejszych i zarazem naj
niższych acz niezbędnych jej wymagań; pisał rze
czy niepospolite, nie krępując się niczym, ani cza
sem, ani przestrzenią, ani rozmiarami sceny, ani 
maszynerią, ani cierpliwością widzów; innym zo
stawił troskę zastosowania. On tworzył, inni mieli 
ułożyć. Utrudnia to w wysokim stopniu przedsta
wienie jego utworów, lecz zarazem daje im tę silę, 
tę świeżość i samorodność, których by może nie 
miały w tym stopniu, gdyby poeta przemyśliwał 
nad symetrycznym zastosowaniem ich do sceny i te
atralnej maszynerii" 1

). 

1) Stanisław Koźmiam: Pmy sbudni , Kraków 1874, s. 1-3 
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ALFRED MUSSET W OCZACH KRYTYKÓW 

2 

„Dziela jego są obrazem walki zwątpienia prze
ciwko wierze, idealu przeciwko rzeczywistości. 
Umysł to bystry, dusza ognista, w której paląca 
namiętność tworzyła obrazy zawsze żyjące, posta
cie z krwi i kości. Szczery, otwarty, uważny 
i wrażliwy wcielał się w istotę swych bohaterów 
tak, iż nie tylko poezję swoją tworzył, ale ją prze
żywał; bolesna nuta osobistego uczucia odzywała 
się w każdym jego dziele. Melancholia, smutek, 
ostra i gryząca ironia są główną wybitną cechą 
poezji Musseta". 2) 

3 

„Alfred de Musset, najsympatyczniejszy może 
z liryków romantyzmu francuskiego, był, jest i po
zostanie zawsze jednym z najznakomitszych kome
diopisarzy europejskich. Utwory jego sceniczne, 
chociaż nie dla teatru pisane, figurować powinny 
w każdym umiejętnie układanym repertuarze, po
między arcydziełami dramatycznymi ... 

Romantyk urodził się obserwatorem (był nim 
może bezwiednie), odtwarzał więc na kanwach 
wysnutych z wyobraźni oraz na tlach fantastycz
nych ludzi prawdziwych, chociaż często szkicował 
śmiesznych - karykaturalnie, a dobrym przypi
nał niekiedy anielskie skrzydła. Obserwacja jego 
uwydatniła się najudatniej w figurach drugopla
nowych, z których każdą prawie nazwać można 
oryginalną, żywą i interesującą." 3) 

2) Jadwiga Krausharowa: Alfred de Musset, Warszawa, 1879, s. 132/3. 
3) Zygmunt Sarneckd: Teatr Alireda de Musset i Stan. Przybyszew

skiego, w księdze poświęconej Adamowi Krechowieckiemu, Lwów 1908, 
s. 73-5. 
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4 

„Na czym polega trwała wartość teatru Musseta? 
J~st on . niezmiennie oryginalny, niepodobny do 
niczego innego. Jest w najbardziej znamiennych 
swych utworach - na wskroś osobisty; płynie 
wprost z tego samego źródła, co liryka poety. Mimo 
to e. g ? t y z m ten nie jest nigdy drażniący; 
prz_eciw~ie, stanowi największy czar owego teatru. 
Ta3emnica to w części osobistego uroku Musseta 
a . w czę~ci teg.o, że egotyzm ten nigdy · nie jest 
mizdrzeniem, nigdy przeglądaniem się w różnych 
lusterkach„. 

. Trafność p~ychologii Musseta oceniamy reflek
s~ą, ale r~cze3 o wszystkim innym myślimy, kiedy 
się podda?~my ur_okowi poety. Czaruje nas igrasz
ką far:taz3i, dowcipu, wymowy; porywa szczerością 
ucz~c~, nami~tno~ci: ale zwłaszcza kształtem, jaki 
umie im nadac: Dialog Musseta w najlepszych jego 
1ft'l?or~c~ uzna3e krytyka francuska za jeden z naj
swietnie3szych, jaki posiadamy w teatrze. Co za 
bogactwo tonów! jak każdy przemawia tu włas
nym. językiem, jak szczęśliwy wyraz znajduje dla 
swe3 indywidualności". 4) 

') Tadeusz Zelefu;ki (Boy): wstęp do Komedii, PIW 1949, s. 13/4, 17/8. 
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ALFRED MUSSET W OCZACH KRYTYKOW 

5 

„Ale mowiąc o sobie, o swoim sercu, Musset 
zdaje sobie sprawę doskonale z tego, czym jest: 
jest wytworem ściśle określonego okresu dziejo
wego, jest „dziecięciem wieku", obciążonym 
wszystkimi konfliktami właściwymi temu wiekowi. 
Z biegiem czasu coraz bardziej wzrasta owo po
czucie łączności ze swoją „generacją" - my byśmy 
dziś powiedzieli: ze swoją klasą czy swoim k!la
nem inteligentów-pięknoduchów, bo rzecz jasna, 
że konfliktów, jakie przeżywają bohaterowie Mus
seta: Oktaw, Fantasio, Lorenzaccio, nie można 
wyłączyć poza określone kolo doznających, nie 
można ich rzutować ani na przedstawicieli pro
letariatu, ani na przedstawicieli burżuazji przeli
czającej wszystkie wartości na pieniądze. Mówiąc 
o sobie Musset daje, i to świadomie, wyraz po
glądom i nastrojom swoich rówieśników ze swojej 
k1lasy. Dlatego też jego bohaterowie s.ą dla nas 
ciekawi nie tyle jako maski, pod których osłoną 
przemawia serce poety, ale także - ale przede 
wszystkim jako świadectwo epoki o wartości do
kumentu". 5) 

Wyboru dokonał 
Ryszard Górski 

5) Lidia Łopatyńska: wstęp do Nie igra się z mito§cią, Wrocław 1953. 
s. XXI. 
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Szkice · 

dekoracji i kostiumów 

TERESY ROSZKOWSKIEJ 

do sztuki 

LORENZACCIO 
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WITOLD LUTOSŁAWSKI 

O muzyce do „Lorenzaccia'' 
Na całość muzykli do Lorenzaccia sik.łada się 21 oddzielnych 

fragmentów skomponowanych jprzeze mnie specjaillie do ni
niejszej inscenli.zacji oraz ikilka fragmentów oryginalnej muzy
ki tanecznej (obraz 2) i kościelnej (obraz 5 i 8) z XVI wieku. 

Napisana przeze mnie część muzyki do Lorenzaccia -
oprócz piosenki w obrazie 12', fanfar, dzwonów itp. fragmen
tów, których wymaga akcja sztuki - zawiera 13 przerywni
ków muzycznych, które wytkonywa się w czasie zmian deko
racji rpomi~zy IPOSzczególnymi obrazami. Przerywn.ilki te nie 
są właściwie utworami muzycznymi w zwykłym znaczeniu te
go słowa. Są ito krótkie, najwyżej 10 sekund trwające frazy, 
z których każda jest powtarzana tak długo, jak tego wymaga 
dokonywana na oczach widzów zmiana dekoracji. Wybranie 
tego rodzaju jalkby aforystycznej foTmy muzycznej (zbliżo
nej w zasadzie do formy sygnałów nadawanych przez radio
stacje w przerwach między audycjami) było podyktowane chę
cią podkreślenia konwencjonalnego charakteru, w jakim mu
zyka antraktowa tu występuje. Ma ona być przede wszystkim 
sygnałem dźwiękowym, oznajmiającym przerwę w a'kcji na 
czas .zmiany dekoracj.i, a ty1ko z rzadka elementem komentu
jącym akcję lub podkreślającym jej nastrój. 

Materiiał melodyczny muzyki do Lorenzaccia zaczerpnię
ty :został z utworów powstałych we Włoszech przeważnie w cią
gu XVI stulecia. Materiał ten jednak został potraktowany naj
zupełllliej swobodnie tak w sensie harmonicznym jak i instr.u
me.ntacyjnym. Nie chodziło mi bynajmniej o wywołanie złu
dzenia, że mamy istotnie do czynienia z muzyką włoskiego re
nesansu. Sięgnięcie do dawnych motywów ma tu jedynie cha
rakter dalekiej ałuzji do epoki, w której rozg.rywa się alkcja 
Lorenzaccia. 

Witold Lutosławski 

-34-

THEATRE NATIONAL POPULAIRE 

wystawił 

LORENZACCIA 

w reżyserii Gerarda Philipe·a w roku 1952 

w ramach VI Festiwalu Sztuki Drama

tycznej. 

Premiera odbyła się na dziedzińcu 

Pałacu Papieskiego w Awinionie. 

Na str. 36: Lorenzo de Medici - Gerard Philipe 

Filip Slrozzi-Je an". De schamps. 

Na str. 37: Margrabina Cibo- Monique Chaumelie 

Kardynał Cibo-Jean Vilar. 
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