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ego Ekscelencja rzekł, że pragnie, bym 
wykonał wprzód stempel do jego wi
zerunku równie piękny jak ów dla 
papieża Klemensa. Zacząłem natych
miast robić wizerunek w wosku; ksią
żę polecił, by wpuszczano mnie o każ
dej godzinie, gdy przyjdę go portreto
wać. (-) Portretowałem księcia i czę
sto zastawałem go drzemiącego po 
obiedzie z jego Lorenzinem, który go 

później zamordował. Nikogo poza tym nie było. Dziwiłem się 

wielce, że książę mógł mu tak ufać. (-) 
Otrzymałem z Rzymu zupełny list żelazny od papieża i pole

cenie, bym pojechał natychmiast do Rzymu. (-) 
Poszedłem do księcia, którego zastałem w łóżku, ponieważ był 

niezdrów, jak mi powiedziano. Popracowawszy mniej więcej 

dwie godziny nad jego wizerunkiem z wosku, pokazałem mu go
towe dzieło, które podobało mu się bardzo. Potem pokazałem Je
go Ekscelencji list żelazny, wystawiony mi przez papieża, i rzek
łem, że papież wzywa mnie do wykonania pewnych robót, przeto 
muszę powrócić do pięknego miasta Rzymu. (- ) 

Rozmowie tej obecny byt wspomniany powyżej Lorenzino 
de'Medici i nikt więcej; książę pobudzał go kilkakrotnie, by i on 
mnie namawiał do pozostania we Florencji. Jednak Lorenzino 
mówił wciąż tylko: „Benvenuto, najlepiej zrobisz, jeśli pozosta
niesz." 

Wśród nieszczęść Florencji wymienić trzeba dzialalność 
stronnictw i wygnańców, zręczność demagogów, egoizm 
polityków, wiedzę ludzi nauki, chciwość pomniejszych 
urzędników, naiwność teoretyków, przewrotność zdraj
ców ... wszystko to wprawione w ruch przez mieszczan, 
uważających państwo za obiekt, który mogą ksztaltować, 
jak się im podoba. 

The Age of the Despots 
A. Symonds 
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Lorenzo de'Medici 

Odparłem, że muszę w każdym razie wrócić do Rzymu. Na to 
nie rzekł nic, tylko patrzył ustawicznie złowrogo na l<sięcia . 

Tymczasem skończyłem medal i schowałem go do pudełka. Rzek
łem więc do księcia: „Panie, bądźcie pewni ; zrobię wam medal 
daleko piękniejszy niż ów dla papieża Klemensa; muszę zrobić 
go lepiej, bo tamten był w ogóle pierwszą moją pracą w tym 
rodzaju. Pan Lorenzo, jako człowiek uczony i wysokiego umysłu , 

poda mi piękną myśl dla strony odwrotnej." 
Na te słowa Lorenzo odrzekł natychmiast : „Myślałem właśnie 

o tym, by podać ci odwrotną stronę godną Jego Ekscelencji." 
Książę zaśmiał się, spojrzał na Lorenza i rzekł: „Lorenzo, jeśli 

podasz mu odwrotną stronę, to pozostanie tu i nie odjedzie". Lo
renzo odparł szybko: „Zrobię to jak najprędzej i spodziewam się , 

że cały świat zadziwię." Książę, który uważał go trochę za .głupca, 

trochę za tchórza, tarzał się w łóżku i śmiał się ze słów jego. Od
szedłem bez ceremonii pożegnalnych i zostawiłem ich. Książę, 

który nie wierzył, że odjadę, nie rzekł mi nic więcej. Gdy dowie-

Ci, którzy pragną pozyskać laskę księcia, stają najczęściej 
przed Nim z tym, co mają najbardziej wśród swoich rze
czy drogiego i co Mu, jak widzą, największą sprawi przy
jemność. 

Machiavelli 

dział się później, że odjechałem, posłał za mną sługę, który do
gonił mnie w Sienie i dal mi pięćdziesiąt dukatów złotych w jego 
imieniu, i rzekł: „Zabaw się za te pieniądze za zdrowie księcia 

i wracaj możliwie najrychlej. Od pana Lorenza zaś mam ci po
wiedzieć, że ma doskonały pomysł do odwrotnej strony medalu, 
który chcesz robić." (-) 
Zacząłem pracować nad medalem dla księcia i w kilka dni 

wyryłem głowę w stali; było to najpiękniejsze dzieło, jakie 
stworzyłem kiedykolwiek w tym rodzaju. Odwiedzał mnie przy
najmniej raz na dzień pewien głupiec, niejaki pan Francesco 
Soderini. Ilekroć ujrzał, co robię, wołał: „Biada ci, okrutniku, 
więc chcesz unieśmiertelnić tego wściekłego tyrana! Nigdy nie 
stworzyłeś dzieła tak pięknego; widać z tego, że jesteś w sercu 
zawziętym wrogiem naszym, a ich przyjacielem, choć papież i on 
chcieli cię dwukrotnie niesłusznie powiesić . Tamten był Ojcem, 
ten jest Synem, strzeż się teraz Ducha Swiętego." Uważano bo
wiem za rzecz pewną, że książę Alessandro jest synem papieża 
Klemensa. (-) Napisałem do Florencji, by przypomniano Loren
zinowi przyrzeczoną mi odwrotną stronę medalu. Niccolo da Mon
te Acuto, do którego w tej sprawie pisałem, odpowiedział mi, że 
prosił o to tego głupiego, smętnego filozofa, Lorenzina, który 
rzekł, że tylko o tym myśli dniem i nocą i że zrobi to możliwie 
najprędzej. (-) 

W dzień Trzech Króli byliśmy pod Maglianą pod koniec dnia, 
w ciągu którego ubiłem mnóstwo kaczek i gęsi. Postanowiłem 

już nie strzelać i wracaliśmy do Rzymu. (-) 
Noc już zapadła. Przybywszy na pewne wzgórze spojrzeliśmy w 

kierunku Florencji i wydaliśmy okrzyk zdziwienia: „O Boże w 
niebie, cóż to za ogromny znak nad Florencją!" 
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Jednym z najpotężniejszych w ręku księcia środków za
pobiegawczych przeciwko spiskom jest wlaśnie to, by nie 
być w nienawiści lub we wzgardzie u ludu. Spiskowiec 
bowiem zawsze rachuje na to, że śmiercią księcia przy
sluży się ludowi. 

Machiavelli 

By! to jakby wielki slup ognia, który skrzył się i wydawał 
niezwykły blask. Rzekłem do Felicego: „Z pewnością dowiemy 
się jutro, że coś wielkiego stało się we Florencji." (-) 

Nazajutrz, późnym wieczorem, przyszła do Rzymu wieść o 
śmierci księcia Alessandra. Wielu znajomych przyszło do mnie 
mówiąc: „Słusznie rzekłeś, że we Florencji stało się coś ważne

go." Wtem nadjechał w skok na suchej szkapie pan Francesco 
Soderini i śmiejąc się na ulicy jak szalony, zawołał: „Oto od
wrotna strona medalu tego nikczemnego tyrana, którą przyrzekł 
ci twój Lorenzino de'Medici. Ty jednak chciałeś unieśmiertelniać 
książąt; nie chcemy więcej książąt." I szydził ze mnie, jakbym 
był głową stronnictwa, które wybiera książąt. (-) 

Nazajutrz przyszedł do pracowni mej Bettini i (-) opowiedział 
mi, że Cosimo de'Medici, syn pana Giovanniego, został księciem, 

lecz pod pewnymi warunkami, które nie pozwolą mu rządzić się 
wedle swego widzimisię. Wtedy zacząłem śmiać się z nich i rzek
łem: „Poczciwi Florentczycy wsadzili młodzieńca na wspaniałego 
konia, przypięli mu ostrogi, dali mu wodze do ręki, zawiedli go 
na przepiękne pole, pełne kwiatów, owoców i wszelkich rozkoszy, 
i potem rzekli mu, by nie przekraczał pewnych granic. Otóż po
wiedzcie mi, kto może go powstrzymać, jeśli on zechce je prze
kroczyć? Nie można nadawać praw temu, kto jest ich panem." 

Benvenuta Celliniego żywot wlasny 
spisany przez niego samego 
przekład Leopolda Staffa 

Alessandro de'Medici 
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MIECZYSŁAW BRAHMER 

DRAMAT FLORENCKIEGO BRUTUSA 

prawa była tak głośna i zaprzątnęła 

tak silnie uwagę współczesnych , że 

fakty same są nam dobrze znane. W 
nocy z 5 na 6 stycznia 1537 roku Alek
sander, książę Florencji, zwabiony w 
zasadzkę ginie z ręki swego krewnia
ka, Lorenza de'Medici, który podstęp
nie zyskał sobie pełne jego zaufanie, 
stając się nieodstępnym towarzyszem 
mnogich występków despoty. Zabójcy 

po dokonaniu czynu udaje się ujść z miasta, na próżno jednak -
jako mściciel podeptanej wolności - stara się znaleźć posłuch u 
wrogich Medyceuszom republikanów ; nie budzi wiary w czasie 
krótkiego postoju w Bolonii, a w Wenecji czeka go tylko chwilo
wy przytułek u przywódcy florenckich emigrantów Filipa Stroz
ziego. Wyrusza więc w poufnej misji do Konstantynopola, po 
czym chroni się do Francji, gdzie jest mu osłoną przychylność 

Franciszka I, kiedy jednak Katarzyna, siostra zamordowanego, 
oddaje rękę następcy tronu, Henrykowi, Lorenzo woli opuścić 

niepewny dla niego Paryż. I gdy, znalazłszy się znów w Wenecji , 
wychodzi z kościoła, ginie z ręki nasłanego zbira. Zemsta dosięga 
go po latach jedenastu od zamordowania Aleksandra. Jego na
stępca, Cosimo, chce sobie zabezpieczyć tron, do którego Lorenzo 
miał większe prawo z racji pokrewieństwa, a późny odwet nie 
jest też złą nowiną dla Karola V; finał wenecki usuwa bowiem 
człowieka, który z pewnością zostawał na usługach polityki fran
cuskiej, skierowanej przeciwko Habsburgom, i nie był obcy kon
szachtom wrogów Hiszpanii, przyczajonych w zachowującej po
zorną neutralność Wenecji. 

Oto sucha i nie budząca wątpliwości relacja. Obaj główni bo
haterzy dramatu są rówieśnikami : Aleksander w chwili śmierci 
ma lat dwadzieścia sześć, Lorenzo jest o cztery lata młodszy. 

Aleksander narzucony został Florencji po kapitulacji miasta, któ
re heroicznie broniło swego republikańskiego ustroju, mimo głodu 
i zarazy wytrzymując jedenaście miesięcy oblężenia, w końcu 

jednak musiało ulec przemocy, odosobnione w obliczu koalicji pa
piestwa i cesarstwa. Ale pamięć zawziętej walki o wolność jest 
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ży~a i wzmaga nienawiść do pogrążonego w rozpuście tyrana 
(mimo antycznego kroju było to określenie w ówczesnych Wło
szech najzupełniej obiegowe i aktualne) . Zwyrodniałego okrutni
ka oskarża się o zbrodnie godne Nerona: otrucie krewniaka nie
bezpiecznego rywala kardynała Hipolita i zgładzenie wiasnej 
matki, by nie przynosiła mu ujmy, jako żona woźnicy. Należał 
bowiem Aleksander do licznej w Renesansie włoskim grupy 
utytułowanych bękartów . Nie brak jednak głosów mu przychyl
nych. (-) 

Lorenzo pochodził wprawdzie z bocznej linii Medyceuszów, 
mniej znanej i uboższej , ale szczycił się za to jej czystością. 
Miała ona zresztą tradycje demokratyczne, czego wyrazem było 
nawet przybranie nazwiska Popolani i zamiana w herbie kul 
medycejskich na krzyż czerwony, znamię ludowych sympatii. 
Lorenzo - wątły melancholik - czuł się upośledzonym w hie
rarchii a także pokrzywdzonym majątkowo, zwłaszcza, że nad 
towarzyszem orgii górował kulturą umysłową i zainteresowania
mi intelektualnymi, a piórem władał swobodnie i z talentem . 
Tym trudniej wyjaśnić wybryk, który mu zyskał smutną sławę 
w dobie upowszechnionego już kultu dla pomników przeszłości. 

On to nocą pozbawił głów postaci na płaskorzeźbach Łuku Kon
stantyna i podobnego wandalizmu dopuścił się w bazylice św. 
Pawła. Musiał wówczas uchodzić z Rzymu przed oburzeniem pa
pieża. Do dziś znaki pytania wiszą nad intencjami tego czynu: 
akt protestu? w imię czego i przeciw czemu? powtórzenie gestu 
Alcybiadesa? , wyskok nieujętego w karby junactwa? 

Im dalej , tym pytajniki się mnożą. 
Już współczesny historyk, Benedykt Varchi, który opierając 

się na tym, co przejął z ust bezpośrednich uczestników - po
mieścił w swej kronice najbardziej szczegółową relację o wypad
kach związanych z zamordowaniem Aleksandra - już ten niemal 
że świadek podkreślał zagadkowość florenckiego dramatu i róż
norodność pobudek, jakie przypisywano jego głównemu bohate
rowi. „Nie będę podejmował dyskusji - wywodził - jak dalece 
czyn ten był wyrazem okrucieństwa lub współczucia, godnym 
pochwały lub nagany, nikt bowiem nie zdoła rozstrzygnąć tej 
wątpliwości i wydać słusznego sądu, o ile nie będzie wiedział, 

jaka przyczyna i jaki cel kierowały Lorenzem." I tu wymieniał 
kolejno przypuszczenia, wyrosłe niezwłocznie wokół sprawy, któ
ra miała pozostać najbardziej może tajemniczą pośród mnogich 
sensacji w życiu prywatnym i publicznym włoskiego Renesansu. 

Czy istotnie - jak utrzymywał sam „tyranobójca" - szło mu 
o przywrócenie wolności ojczyźnie, ujarzmionej przez despotę, 

i dla osiągnięcia tego celu nie wahał się rzucić na szalę własnego 
życia i własnej korzyści, skoro w razie, gdyby Aleksander zmarł 
bez prawowitego potomstwa, następstwo na tronie Lorenzowi 
właśnie przypaść by powinno? Czy uległ po prostu popędom swo
jej zbrodniczej natury ? Czy chciał swym czynem zmyć hańbę, 

jaką otoczone byto jego imię, a którą zyskał nieprzytomnymi po
czynaniami już w Rzymie? Czy do zbrodni pchnęła go żądza 

nieśmiertelnej stawy, rozpierająca piersi tylu ludzi Odrodzenia? 
„Jeśli o mnie idzie - konkludował kronikarz - nie sądzę, by 
oddziałała którakolwiek z tych przyczyn sama, w oderwaniu od 
innych, ale wszystkie razem były dość silne, by doprowadzić go 
do tak - nie wiem: szlachetnego czy bezecnego ale z pewnością 
strasznego i niezłomnego postanowienia." 

Lecz niepewni co do pobudek moralnych, jakie kierowały 

sprawcą , wytrawni przedstawiciele umiejętności politycznej, któ
rej doświadczenia tak niedawno przekazał światu Machiavelli, 
nie wahali się ani chwili, gdy szło o przyłożenie do taktyki 
Lorenza tej ustalonej przez nich miary. „Jest rzeczą niewątpli

wą - stwierdzał tenże sam Varchi - że podobnie, jak żaden 
spisek nie został ani lepiej obmyślony przed czynem, ani z 
większą pewnością wykonany w samym czynie, tak też żaden 

nie był gorzej ani bardziej małodusznie poprowadzony po doko
naniu czynu i z żadnego nie wyniknęły skutki bardziej sprzeczne 
z zamierzeniem i bardziej szkodliwe dla sprawcy, a korzystniej
sze dla przeciwników." Najznakomitszy zaś z historyków tej 
epoki, trzeźwy i pozbawiony uprzedzeń Franciszek Guicciardini 
wyliczał : „W jakimkolwiek by działał on duchu, osiągnął trzy 

......... ! a-łi1~~1~~ i „~,~~1~'; .ał....-' ?.:i~-;:I~~ I ~?.,1?;';.:,~ l:....ł.... V': w.~C-....!l(:.- .':l.:..., e.......!l ("!i'V':.i.~ c.......!l(„ .-:i.~e...~(- ....... 

Sposób w jaki się żyje, jest tak różny od tego, w jaki się 
żyć powinno, że kto chcąc czynić tak, jak się czynić po
winno, nie czyni tak, jak inni ludzie czynią, ten gotuje 
raczej swój upadek niż przetrwanie. 

Machiavelli 

+f ~łi,~~11~"'=> '1 ć'.~1~1b"'=-+~~1~~:~l:. I a-?ii!;-;21~"'=- Lał.. 
C °:r) C..~ .- '" • ~ C..„••.!hC' ":i_=., C-. ~ ( " I o1 ~ C.,~ ( ,C' i ~,... 

9 



skutki, przeciwne temu, do czego zmierzał: zamordował władcę 

wielce dla siebie życzliwego, wprowadził na tron swego zawzię
tego wroga, a ojczyznę wtrącił w cięższą jeszcze i długą niewolę." 

Wśród aktów procesu nie brak też obszernej mowy obrończej 
oskarżonego. Jest nią Apologia, ułożona według wzoru wielkich 
oratorów starożytności przez samego Lorenza, który obdarzany 
był, nie bez złośliwości, przydomkiem „filozofa" i jest też auto
rem jednej z lepszych komedyj włoskich XVI wieku. [Komedia 
o Aridozji] Zwarta w konstrukcji logicznej, klasyczna w formie 
wywodów Apologia do dziś zaliczana jest do najświetniejszych 

przykładów retorycznego kunsztu Odrodzenia. Występując jako 
obrońca wolności przeciwko tyranii i dowodząc , że w walce o to 
najwyższe dobro dozwolone jest uciec się do zdrady i ugodzić 

nawet krewniaka, (nie poczuwa się zresztą do wspólnoty krwi 
z Aleksandrem, który - jako bękart - był wobec prawa tylko 
synem woziwody). Lecz przede wszystkim polemizuje Lorenzo 
z zarzutem, jakoby po dokonaniu czynu źle pokierował dalszym 
biegiem rzeczy. I tu, w najciekawszej części swej repliki dowieść 
się stara, że nie mógł szukać wspólników i wtajemniczać ich w 
swe plany, jeśli nie miał na nieobliczalne niebezpieczeństwo na
rażać całej sprawy, a zresztą nie uwierzono by mu mając przed 
oczami przybraną przez niego maskę i ohydę występków, w któ
rych czynny brał udział. Gdyby zaś po usunięciu Aleksandra 
zwrócił się do pretorianów, chcąc objąć władzę i następnie przy
wrócić republikę, padłby niewątpliwie z ich ręki. Czynu zatem 
dokonał sam - i to ze szczególną siłą podkreśla. Ufał emigran
tom i do nich zwrócił się, uszedłszy z Florencji : nie przypuszczał, 

że republikanie zawiodą i bezradnie wyczekiwać będą biegu wy
padków, a klika rządząca zdoła tak rychło opanować sytuację. (-) 
Postać Lorenza - zwanego bądź to pieszczotliwym zdrobnie

niem Lorenzino, dla podkreślenia wątłości „filozofa", bądź też 

wzgardliwym zgrubieniem : Lorenzaccio, by dać wyraz odrazie do 
jego obyczajów i rzekomego tchórzostwa - pozostała w półcie

niu jako niepokojąca sylwetka, mimo iż wcześnie skupiła na 
sobie uwagę czy to swoich, czy obcych i przewija się zarówno 
w pamiętnikach Celliniego, jak w Heptameronie Małgorzaty z 
Nawarry. Poza n_ią - jakkolwiek Lorenzo z takim naciskiem 
podkreślał swą niezależność - kryły się bez wątpienia ważne 

sprężyny ówczesnego układu sił politycznych i społecznych: świa
towa rywalizacja Habsburgów i Francji, ambicje zachłannego 

papiestwa, walka wewnętrzna, która już tyle krwawych bruzd 
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wyżłobiła w życiu Fiorencji, przeciwstawiając sobie bogaty pa
trycjat i miejską biedotę. 

Krwawy dramat, jaki rozegrał się karnawałowej nocy, po
przedzającej święto Trzech Króli, gdy tradycyjna wróżka Befana 
krążyć zwykła ze swymi darami po świecie, dramat Lorenza 
i florenckiej wolności już dawniej wprowadzili na scenę - w 
Anglii XVII wieku Shirley, a we Włoszech Oświecenia Alfieri. 
W szczytowych latach francuskiego romantyzmu pociągnął on 
najpierw George Sand. Spod pióra początkującej powieściopisarki 
wyszło sześć „scen historycznych", rodzaj ulubiony przez całą 
grupę młodych pisarzy z Merimeem na czele. Rzecz pozostała w 
rękopisie i ogłoszono ją dopiero w roku 1921 . Nie ulega jednak 
wątpliwości, że autorka dała ją do przeczytania Mussetowi w 
okresie wzajemnego współżycia, co więcej - jak przypuszczać 
można - odstąpiła pomysł przyjacielowi, gdy, zainteresowawszy 
się nim, chciał go rozwinąć, do czego zapewne przyczyniły się 
wrażenia z podróży do Włoch. · zachował się autograf Musseta z 
własnoręcznymi poprawkami oraz plany dramatu w paru redak
cjach. Wszystkie materiały związane z dramatem Musseta, nie 
wyłączając „scen" George Sand i odpowiednich fragmentów kro
niki Varchiego zebrał i wydal P. Dimoff (La genese de Lorenzac
cio, Paryż, Droz, 1936 - Societe des textes franc;ais modernes). 

Scenom swym dala George Sand tytuł Spisek w roku 1537. (W 
jednej z końcowych scen Mussetowskiego dramatu wymienia się 

wyraźnie rok 1536 jako datę wydarzeń, pamiętać jednak należy, 
że w grę tu wchodzi dawny kalendarz florencki, gdy rozpoczy
nano rok nowy z dniem 25 marca, styczeń tedy należał jeszcze 
do roku poprzedniego.) (-) Szereg szczegółów, przejętych przez 
Musseta, wskazuje, że lektura tekstu Sand utkwiła mu w pamię
ci. 
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Dobrze urządzone państwa i mądrzy książęta starali się 
zawsze bardzo pilnie o to, by możnych nie przyprowadzać 
do rozpaczy, a dogadzać ludowi i zadowolić go, gdyż to 
jest jedno z najważniejszych zadań księcia. 

Machiavelli 

Musset stworzył dramat o szekspirowskiej rozpiętości, roman
tyczną wizję schyłkowej fazy Odrodzenia włoskiego . (-) Zgod
nie z oświadczeniami historycznego zabójcy, poeta widzi w nim 
samotnego bohatera walki o wolność. Ale wszczepiając mu jad 
romantycznego zwątpienia, jeszcze przed dokonaniem długo przy
gotowywanego czynu pozbawia go wiary w osiągnięcie zamierzo
nego celu politycznego, w możność przeobrażenia istniejącego 

stanu rzeczy. Przekonany, że poznał do głębi otaczający go świat 
i że człowiek - którym pogardza, człowiek upodlony niewolą, nie 
zdobędzie się nigdy na prawdziwy, zbiorowy zryw buntu, Lorenzo 
nie cofa się wprawdzie przed zadaniem morderczego ciosu, ale 
tylko dlatego, by dochować wierności samemu sobie, a zarazem 
pomścić znieprawioną młodość własną, ongiś „czystszą niż złoto", 

i zyskać dowód nieodparty małości rodzaju ludzkiego. (-) 
Dramat zwichniętej jednostki, jednostki nieprzeciętnej, jest 

równocześnie dramatem chybionej rewolucji. Z jednej strony ut
wór Musseta czerpie z najbardziej osobistych przeżyć pisarza, 
który od wczesnych swych wystąpień tak często oddawał głos 

bohaterom rozczarowanym i zgorzkniałym, chociaż zachowującym 

nie stępioną cynizmem wrażliwość i wdzięk nieodparty. Z drugiej 
strony w tekście Lorenzaccia, a bardziej może jeszcze pod jego 
powierzchnią, brzmią wyraźne echa doświadczeń, jakie Mussetowi, 
chociaż stal na uboczu walk politycznych, przyniosła rewolucja 
lipcowa. Zawód doznany przez liberała widzącego, jak szybko pęd 
rewolucyjny zduszony został falą represji i egoizmem klasowym 
bogatego mieszczaństwa, stal się dla poety źródłem sceptycyzmu, 
który nie ograniczał się do określonej fazy historycznego rozwoju, 
ale podciął w nim wiarę w celowość rewolucji i ruchów wol
nościowych w ogóle. „Od trzech tysięcy lat - pisal w tym sa
mym czasie z rezygnacją - ludźmi zawsze rządzono, a jednak 
nie udało się jeszcze znaleźć systemu rządów, który by ich za
dowolił." 

fragmenty rozdziału z tomu W ga
lerii renesansowej, PIW 1957. 
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ALFRED DE MUSSET 
1810-1857 

JANUSZ MAJ CHEREK 

NIE IGRA SIĘ Z MUSSETEM 

krótce po WOJnie, w roku 1947, znako
mity, już nieżyjący krytyk, Edward 
Csató, napisał recenzję pod znamien
nym tytułem: „Jak grać Musseta?" 
Wydaj e się, że po blisko czterdziestu 
latach ów tytuł brzmi całkiem aktual
nie, choć postawione przez Csató py
tanie może inaczej należy dziś rozu
mieć . 

Csató, recenzując dwie komedie, za
stanawiał się na-d należnym im kształtem scenicznym i wykona
niem aktorskim, podkreślając , że twórczość dramatyczna Musseta 
wymaga odpowiedniego nastrojenia instrumentu teatralnego, tak 
by wydobyć typową d la niej lekkość poetycką, subtelność czy -
jak to nazwał sam Csató - mimozowatość. 

Ta uwaga - zapewne nie pozbawiona słuszności - ciągle po
wraca w krytyce, gdy ty lko któryś z teatrów sięga po tę czy 
inną komedię poety; wybór zwykle pada na Kaprysy Marianny, 
$wiecznik, Nie igra się z miłością, taki bowiem ustalił się Mus
setowski kanon . Atoli skłonny jestem sądzić, że ten kanon w ja
kiejś mierze fałszuje puściznę Musseta i zamyka ją w stereoty
pie. Stereotyp jest zresztą dość starej daty i należy do gatunku 
schematów chętnie powielanych w podręcznikach, omówieniach 
czy powszechnych mniemaniach. Możliwe, że ten styl odbioru 
narzucił poniekąd Tadeusz Boy-Żeleńsk i , który w swoich szkicach, 
drukowanych z reguły jako wstępy do wydań komedii, pisał z 
emfazą o czarujących igraszkach fantazji , dowcipu, wymowy, o 
świetnym dialogu, delikatnośc i , cudownej młodości teatru Musseta. 

To wszystko z pewnością jest prawdą ; Boy nie myli się, nawet 
wtedy, gdy powtarza znaną skądinąd opin ię, że z tego wszystkie
go, co w dziewiętnastym wieku wydal dramat francuski, jeden 
Musset ocalał bez uszczerbków i bodaj nie ma sobie równych . 
Istotnie, taki tytan teatralnego romantyzmu, jak Hugo, dziś jest 
nie do grania ani nawet do czytania, choć w swoim czasie zdo
minował epokę. Musset, wówczas wygwizdany, odwrócił się od 
współczesnego sob ie teatru i tworzył sztuki, nie licząc się z 
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możliwościami sceny; dopiero po latach został naprawdę odkryty 
i przyswojony. Można by powiedzieć , że za grobem bylo jego 
zwycięstwo. 

No tak, ale to zwycięstwo jest dwuznaczne, skoro stale pytamy, 
jak właściwie grać Musseta i nie umiemy sobie odpowiedzieć w 
sposób zadowalający. Jak zwykle w takich razach, decydujemy 
się na powierzchowne interpretacje, uświęcone nawykiem teatral
nym. Tymczasem, pojawiają się raz po raz wątpliwości, czy aby 
ów nawyk nie gubi czegoś , co z Musseta daje się wyczytać, a 
czego się nie czyta, z lenistwa czy z rutyny. 

Jeśli więc pisałem na początku, że pytanie Edwarda Csató 
można dziś rozumieć inaczej, to myślałem o takim toku dowodze
nia, który by wyzwoli! Musseta z owej stereotypowej mimozowa
tości; myślałem o odczarowaniu owych czarów, wdzięków, igra
szek; myślałem o spojrzeniu wydobywającym odmienny wizerunek 
autora i jego dzieła , przy czym odmienność nie miałaby slużyć 
jakiejś nachalnej oryginalności za wszelką cenę. Nie ma zresztą 
takiej potrzeby: wiedza o Mussecie pozostaje w zasięgu ręki 
i łatwo sprawdzić, że to, co naprawdę wiadomo, niekoniecznie 
pokrywa się z tym, co się nawykowo powtarza. Inaczej mówiąc, 
pytanie „jak grać Musseta" należałoby może sformułować tak: 
jakiego grać Musseta?. Czy owego anemicznego anioła , owego -
jak pisał Andre Maurois - młodego poetę o falistych włosach , 

szczupłego, jasnowłosego i pięknego jak bóg, pięknością swoją 

przenikającego zwiewne wiersze komedii? Czy tego, o którym 
wielki, współczesny mu krytyk francuski, Sainte-Beuve, powia
dał, że „był wiosną, wiosną poezji rozkwitającą na naszych 
oczach„. Nikt na pierwszy rzut oka nie dawał lepszego pojęcia 

o młodzieńczym geniuszu„."? Czy może należy grać Musseta, 
który realizował skrajne doświadczenie biograficzne romantyzmu, 
znał smak opium, cierpiał na alkoholizm, przeżywa! stany deli
rium i obłędu, oddawał się rozpuście, uczestniczył w orgiach, 
włóczył się po spelunkach, przestawał z najpodlejszym rodzajem 
prostytutek, przeklinał Boga, ocierał się o szaleństwo, prowadził 
życie na granicy zakomponowanego samobójstwa rozciągniętego 

w czasie? 
A może w teatrze Musseta trzeba czytać sprzeczność, dialektykę 

anielskiej sublimacji i demonicznej deprawacji, może wtedy ten 
teatr pod warstwą igraszek i fantazji ukaże swoje właściwe 

oblicze, bardzo głębokie, bardzo nowoczesne? 
Ta ostatnia możliwość wydaje mi się najbardziej zajmująca 

i uzasadniona. Gdyby szukać świadectw potwierdzających ową 
dialektyczną lekcję Musseta, należałoby odwołać się do sądu 

współczesnych, którzy z Mussetem obcowali i którzy przeniknęli 

jego diabolicznie dwoistą naturę. Bodaj najlepiej uchwyciła ją 

znakomita pisarka i kochanka Musseta, George Sand. Jej dzien
niki oddają wizerunek człowieka miotającego się wśród sprzecz
nych uczuć, żądz i myśli. Zresztą rom~ns tych dwojga był wzo
rem miłosnego szaleństwa, jakiego karty literatury polskiej bodaj 
nie znają . Może dlatego nasze czytanie romantyzmu bywa nieco 
jednowymiarowe. Powody tego stanu rzeczy są oczywiste, nie 
zmienia to jednak faktu, że romantyzm w naszym pojęciu z tru
dem przystaje do takiego fenomenu , jak Musset. 
Żeby skończyć już z pobieżną charakterystyką Musseta wi

dzianego bez późniejszych zafałszowań, warto przytoczyć dłuższą 
charakterystykę poety, spisaną przez jedną z jego kochanek, ak
torkę Luizę Allan-Despreaux. Andre Maurois, z którego książki 

czerpię cytat, twierdzi, że opis pani Alian-Despreaux zgadza się 
z opinią George Sand, choć oba romanse dzieliło szesnaście lat. 
Natura Musseta nie zmieniła się: „Istota subtelna, księżycowa, 

szekspirowska - powiada Maurois - nagle przeobrażająca się 

w szaleńca." 
Oto opis: 
„Nie widziałam nigdy bardziej uderzających kontrastów niż te 

dwie istoty mieszczące się w tej samej osobie. Jedna dobra, ła

godna, czuła, pełna entuzjazmu, dowcipu i zdrowego rozsądku , 

naiwna (zdumiewające: naiwna jak dziecko), poczciwa, prosta, 
bezpretensjonalna, skromna, wrażliwa, egzaltowana, płacząca o 
byle co, artystyczna pod każdym względem„ . Odwróćcie kartę, 

a zobaczycie skrajne przeciwieństwo: człowiek opętany przez ja
kiegoś demona, slaby, gwałtowny, pełen pychy, despotyczny, sza
lony, bezwzględny, małoduszny, podejrzliwy aż do obrazy, upar
ty aż do zaślepienia, samolubny i egoista do najwyższych granic, 
bluźniący przeciw wszystkiemu i egzaltowany zarówno w zlym, 
jak dobrym. Skoro raz dosiądzie tego diabelskiego konia, pędzi , 

póki nie skręci karku. Bez umiaru - to jego natura - już to w 
pięknie, już to w brzydocie. W ostatnim wypadku kończy się 

zawsze chorobą, która przywodzi go wreszcie do opamiętania 

i pozwala mu pojąć własne winy.„". 
Myślę, że ten, zarysowany tu w największym skrócie sposób 

widzenia Musseta zaowocowałby na scenie, gdyby teatry zechcia
ły zreinterpretować swój stosunek do dziela poety. Wówczas mo-
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że komedie, zwykle traktowane dość lekko, nabrałyby, jak się 

spodziewam, nowego wymiaru . 
Jest jednak inny problem : oto polska recepcja Musseta spro

wadza się niemal bez wyjątku do komedii , one to właśnie tworzą 
rzeczony wcześniej stereotyp. Tymczasem Musset jest także auto
rem bardzo zajmujących dramatów, z których na szczególną uwa
gę zasługuje Lorenzaccio. Rzecz oparta na epizodzie z szesnasto
wiecznej historii Florencji długo nie miała szczęścia do sceny. 
W samej Francji zagrano Lorenzaccia dopiero u schyłku dziewięt
nastego wieku, może dlatego, że dzieło o niedwuznacznie szek
spirowskiej proweniencji nie bardzo się mieściło w tradycji te
atru francuskiego . Może zresztą o spóżnionej o dziesiątki lat pra
premierze zadecydowały trudności techniczne. Istotnie, rozmach 
Musseta, ustawiczna zmienność miejsc akcji , ambicja panora
micznego ukazania całego społeczeństwa Florencji z trudem mie
ściły się na konwencjonalnej scenie. 

O Lorenzaccia w Polsce upominał się przed wojną Boy-Żeleński, 
ale bez powodzenia. Zresztą i po wojnie utwór gościł w teatrach 
rzadko, prapremiera, o której się pamięta, odbyła się w roku 
1955, a zrealizował ją, jako ostatnie swoje dzieło, Edmund Wier
ciński. 

Teraz, gdy teatr toruński sięga po Lorenzaccia, jest okazja, 
żeby ten dramat sobie przypomnieć i rozważyć jego wartości , 

znaczenia, sensy. Nie wątpię, że Lorenzaccio, tak jak go widzę 
po świeżej lekturze, przyciągnie uwagę publiczności , dotyka bo
wiem problemów nieobojętnych. Dramat Musseta można dziś czy
tać na sposób polityczny, może nawet historiozoficzny, można w 
nim widzieć dylemat władzy i społeczeństwa uwikłanego w na
rzucony siłą system, można rozważyć sposoby walki z przemocą , 

śledzić argumenty taktyczne, pragmatyczne i wreszcie - last but 
not least - moralne czy etyczne. Zapewne od wyboru akcentów 
zależy, czy z Lorenzaccia wynika gorzki obraz zachowań społecz
nych w dobie politycznej niewoli, gdy ideaty republikańskie Flo
rencji zostały zgniecione przez butę Medyceuszy sprzymierzonych 
z obcą potęgą cesarstwa i papiestwa; czy przeciwnie - wynika z 
dramatu optymistyczne, choć trudne przestanie na temat trwania 
w godności, podtrzymywania heroicznego etosu; czy też jest Lo
renzaccio studium moralnej degrengolady w zdeprawowanych 
czasach politycznej gry. 

Tak czy inaczej, wybór interpretacyjny należy do teatru i do 
widzów. Gdybym sam miał sugerować tu jakieś tropy myślenia , 
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nie tak oczywiste jak warstwa polityczno-moralna Lorenzaccia, 
proponowałbym pod rozwagę kontekst romantycznej filozofii, więc 
w istocie kontekst - nazwijmy to - metafizyczny, bliski temu, 
co o romantycznym buncie pisał Albert Camus w eseju Czlowiek 
zbuntowany. 

Powiada otóż Camus, że bohater romantyczny musi czynić zło 
z tęsknoty za nieosiągalnym dobrem ; w tym sensie, zabójswo 
staje się godne miłości. Ale - dodaje Camus - zabójstwo zawie
ra się w wartości dla romantyka najwyższej , w szaleństwie . 
„Szaleństwo - pisze Camus - jest odwrotną stroną nudy: Lo
renzaccio śni o Hanie islandzkim. Dusze najwykwintniejsze i naj
bardziej wrażliwe chcą zaznać prymitywnych pasji bydlęcia. 
Byronowski bohater, niezdolny do miłości, lub zdolny tylko do 
miłości nieosiągalnej, cierpi na spleen. Jest sam, omdlały - wy
czerpany swym losem. Jeśli chce czuć, że żyje, trzeba mu strasz
liwej egzaltacji, krótkiego i niszczycielskiego czynu. („.) Straszliwa 
groźba, która zawisła nad naszym losem, wyjaławia wszystko. 
Tylko krzyk ożywia; egzaltacja zajmuje miejsce prawdy. Na tym 
szczeblu apokalipsa staje się wartością, w której się miesza, mi
łość i śmierć, sumienie i wina. („.) Szaleńcze upojenie, a w osta
teczności piękna zbrodnia, wyczerpują więc w jednej chwili cały 
sens życia''. 

Myślę, że padające ze sceny słowa Lorenzaccia korespondują 
z przytoczonymi myślami Camusa, stwarzając wspólnie jeden z 
możliwych kontekstów. Czy w odbiorze sztuki Musseta przeważy 
interpretacja metafizyczna, polityczna czy moralna - to jak 
zwykle zależy od widzów. 

Janusz Majcherek 
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Sen cenię, glazem być jest lepszym losem, 
Póki zlo z hańbą w świecie się panoszą. 
Nie widzieć, nie czuć jest dla mnie rozkoszą; 
Przeto mnie nie budź, cyt! mów cichym glosem. 
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