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PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
WE WROCŁAWIU 



Premiera 
8 listopada 1954 roku 

w 
TEATRZE KAMERALNYM 

BOY O MARIVAUX 

Stworzyć we Francji, w pół wieku po Molierze, teatr nowy, 
oryginalny, odrębny, w niczym niemal nie korzystający z puściz~ 
ny wielkiego komediopisarza; stworzyć świat własny, wysnuty 
jedynie z wyobraźni, ledwie wątłą niteczką zrośnięty z epoką, 
i dać mu takie życie, iż później poniekąd przesłoni tę epokę i bę
dzie się potomnym narzucał jako jej wyraz, na to trzeba nielada 
indywidualności. Pisarzem, który tego dokonał, jest Marivaux; 
niedoceniony w epoce gdy tworzył, zapomniany później zupełnie 
w dobie wstrząśnień i burz społecznych, dziś coraz trwalsze zdo
bywający miejsce w kartach piśmiennictwa francuskiego. Twór
czość jego, jak i osoba, dyskretna, skromna, kryjąca się w pew
nym wykwintnym cieniu, nie jest z tych, którym towarzyszy ha
łas walk literackich i surmy donośnych haseł; w zamian za to, 
jeśli obejmiemy jednym rzutem oka etapy rozwoju komedii 
XVI! i XVIII w. we Francji, ujrzymy, iż po Molierze, a obok 
Beaumarchais'ego, nazwisko Marivaux jest bodaj jedynym, któ
re błyszczy trwałym blaskiem, które należy dotąd do życia, a nie 
do pyłu „historyczno-literackiego", pokrywającego niemiłosiernie 
tyle świetnych w swoim czasie i do dziś z nabożeństwem wyma
wianych imion! Zapoznać się z jego dziełem byłoby niemal obo
wiązkiem, gdyby nie było po prostu przyjemnością . 

... Czas, w którym tworzył Marivaux swe najlepsze utwory, to 
epoka osławionej Regencji, kiedy dwór i miasto, długo gnębione 
posępną i znudzoną dewocją ostatnich lat Ludwika XIV, nagra
dzają sobie lata przymusu folgą grubego używania i rozpasaniem 
powszechnej hulanki. Jeżeli, mimo wszystko, co nam odmiennego 
mówią autentyczne świadectwa, przedstawiamy sobie rozkwit 
XVIII wieku jako ów delikatny pastel, na którym wytworni pa
nowie i panie rozmawiają subtelnie i tkliwie o doskonałym poro
rozumieniu serc, jest to dziełem przede wszystkim Marivaux w li
teraturze i Watteau w malarstwie . 

... Istota teatru Marivaux, oraz to na czym polega jego nowość 
i odrębność, da się streścić w dwóch słowach: on pierwszy wpadł 
na ten szczęśliwy pomysł, aby wziąć samą miłość za treść kome
dii, za przedmiot akcji dramatycznej .... W zakresie jaki sobie 
::.tworzył, jest Marivaux skończonym mistrzem. To słowo „mi-



łość", dotychcza! istnieją.ce na. 
sceme w formie nierozkładalnego 
pierwiastwa chemicznego, umiał on 
rozłożyć na tysiące odcieni. Wszy
stko co w nie wchodzi: ciekawo
ści, miłości własne, rozpieszczenia, 
próżniactwa, zazd~o~na ob~o!1a 
własnej niepodległosci, podrazmo
nej ambicji, złośliwości, przekory, 
tyranii, żywiołowego poci~gu_ .wre
szcie, wszystko to skrzy i migoce 
w jego misternym, sztuczn.ym, a 
mimo to ciepłym i żywym dialogu, 
a kolejna gra tych odcieni, ich za
zębianie się o siebie, ich nieu
chronna konsekwencja, stanowią 
jedyną prawie akcję jego sztuki. 
Zapewne, jest to jedynie owa drob
niejsza moneta miłości: ale w t~m 
właśnie Marivaux rozzuwaJąc 
swych bohaterów z konwencjonal
nego koturnu, otworzył nowe dro
gi problemu psychologii komedio
wej. Teatr ten byłby miłą bła
chostka towarzyską, gdyby poza 
tym wdzięcznym świergotem nie 
kryło się głębokie i bezwzględne 

J . P.rzeradzka: szkic kostiumu spojrzenie w tajemnice serca 
ludzkiego. 

... W istocie można śmiało powiedzieć, iż w tym długim i pod 
wieloma względami jałowym okresie literatury francuskiej, teatr 
Mariveaux stanowi jedyny kącik, w którym przytułek znalazła 
poezja. Marivaux jest dzieckiem sv.:ej epoki! pr?z:;t _jego, którą 
stale się posługuje, jest kwintensencJą zwarteJ logiki i r,oz.umowa
nia przesiąkającego najbardziej ulo~ny k3;prys wyobraz!1i; _uczu
cie, kiedy przemawia, szermuje u mego .memal .wyłąc,z;ii~ .dialek
tyką; ale, z tym wszystkim, teatr Marivaux, .. Jak pozmeJ teat~ 
Musseta jest w każdym calu tworem fantazJI poety; z postaci 
jego, z dialogu, z całego jego świata, bije jakiś wievy delikatnej, 
ciepłej poezji, marzenia o życiu. Poezja ~a oczy.szczaJą~ ~pokę .
z której czerpie soki - z jej brutalności, przeJęła z meJ pewien 
odcień zmysłowego odurzenia. Nie jest to las Ardeński komedii 
Szekspira ale prześliczny, wykwintny ogród, w którym sztuką 
ogrodnik~ wypielęgnowane kwiaty mieszają w ciepły wieczór 
swe upajające wonie. 
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TADEUSZ BOY żELEŃSKI 
(fragmenty przedmowy do przekładów komedii Marivaux). 

, 
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OD REżYSERA 

Nazwisko Marivaux przeniosły na ~awsze do dziejów literatury 
światowej przede wszystkim jego komedie. Najbardziej znaną 
spośród nich są „Igraszki trafu i ~iło~c~'.'. Ta mi!1iatu:a sc~?icz
na, pozbawiona w gruncie rzeczy JakieJS. dyna1!11czneJ. akcJ_i _ze: 
wnętrznej, nie operuje również - po~o:me - zadnyi:ii wazku~1 
problemami: przez cały czas jest w meJ. ffi:OWa t~lk? .i wyłączn~e 
o miłości. Nie ma tu przy tym do czymema z miłoscią w sensie 
wielkich wybuchów namiętności, bezgranicznego szczęścia i furii 
nienawistnej zazdrości, słowem z miłością w jej typowo roman
tycznym ujęciu; chodzi tu po prostu o świeżą i naiwną miłość 
czworga młodych i bardzo sobie 
zwyczajnych ludzi. Jakże się t o 
więc dzieje, że ta właśnie komedia 
od dwóch stuleci utrzymuje się na 
scenach świata, że i w naszej epo
ce, epoce potężnych wstrząsów i 
przeobrażeń, kiedy teatr jak cała 
szuka czuje się powołanym do roz
wiązywania zagadnień najbardziej 
zasadniczych i uniwersalnych -
ten właśnie utwór utrzymuje 
się w repertuarze tylu krajów, 
nie wyłączając Związku Radziec
kiego. 

To prawda, że twórczość Mari
vaux nie wnosi tych akcentów spo
łecznych, jakie -:g parę dziesiątków 
lat później zabrzmią tak wspa
niale w ustach autora „Wesela 
Figara" - Beaumarchais'ego; to 
prawda, że nie odznacza się nawet 
tą drapieżnością realistyczną jaka 
cechuje nieśmiertelnego jego po
przednika Moliera. Lecz ropatru
jąc raczej wąski wycinek ludzkich 
uczuć, Marivaux przeprowadza _tak 
subtelną i dogłębną analizę, uka- J. Przeradzka: szkic lkostiwnu 
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PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCŁAWIU 

Dyrektor: ANTONI BILICZAK Kierownik artystyczny: JAKUB ROTBAUM 

REŻYSERIA: 

MARIVAUX 

IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI 

PAN ORGON 

MARIO 

SYLWIA 

DO RANT 

LIZETA 

Komedia wf trzech aktach 

PRZEKŁAD: TADE SZ BOY ŻELENSKI 

O S O B Y: 

WLADYSLA W DEWOYNO 

BERNARD MICHALSKI 

l ZOFIA KOMOROWSKA 
BARBARA JAKUBOWSKA 

l BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
WLADYSLAW !"AWLOW1CZ 

l MALGORZATA !-'0RENTOWICZ 
LUCJA BURZYNSKA -

PASKIN, służący Doranta RYSZARD MICHALAK 

LEONIA JABŁONKÓWNA 
SCENOGRAFIA: 
JADWIGA PRZERADZKA 
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zuje nam proces ich narodzin z precyzją tak niezwykłą, że i dziś 
po dwustu z górą latach od chwili powstania utworu, stajemy 
olśnieni i zafascynowani odkrywczością jego spojrzenia i jego 
niezwykłej wprost wiedzy o sprawach dziejących się w naszej 
psychice. Marivaux zdziera wszelkie osłony konwencji obyczajów, 
środowiska, przywilejów, pokrywające naszą świadomość -
a czyni to przy tym bez cienia pedanterii, w sposób czarująco 
lekki i żartobliwy, z mistrzowskim wyczuciem praw sceny i wa
loru słowa scenicznego. Pisane w epoce, kiedy w literaturze fran
cuskiej przeważa moda na konwencjonalną typowość i pretensjo
nalność, pokrywające wewnętrzną oschłość i pustkę - „Igraszki 
trafu i miłości" w formie pełnej dowcipu, wdzięku i niewymuszo
nej prostoty docierają do dna ludzkiego serca i przekazują nam 
ożywczą prawdę o miłości dobroci i zwycięskiej roli zdrowego 
prostego rozumu. Dla tego też możemy je określić jako praw
dziwie humanistyczne, i dlatego są dla nas tak cenne dziś -
w epoce dla której najważniejszą sprawą stała się spr a w a 
człowieka. 

LEONIA JABŁONKOWNA 

„ 



• MARIVAUX 
(Życie i twórczość) 

Piotr Carlet Chamblain de Marivaux urodzony w r. 1688 w Paryżu 

w rodzlinie urzędniczej, miał zamiar zostać adwokatem i kształcił się w tym 
kierUil!ku. Przebywał często w salonach elity umysłowej Paryża - bywał 

gościem margrabiny de Lambert, pan<i de Tencin, du Deffant, i pani 
Geoffriin. Tu Marivaux zetJknął się ze światem literackim, któremu patro
nował stary już wówczas Fontenelle. Bywali tu: autor „Ducha praw" Mon
tesqieu, zaciekły wróg kultury klasycznej La Molte, Helwecjusz, Piron, Mar
mon.tel, Duclos i wli.elu innych rzeczników nowego kierunku t. zw. moder
nizmu, buntujących się przeciwko dogmatowli. o niedościgłości wzorów kul
tury antycznej. Marivaux z ochotą stanął w pierwszym szeregu walczących. 
Już w r. 1716 debiutuje jako autor komedii „Ojciec roztropny i sprawie
dliwy", a w r. 1720 zostaje wystawli.ona jego pięcioaktowa tragedia wier
szem „Hannibal"; oba te słabe u!wory nie dają pojęcia o talencie autora. 
Dopiero wystawiona w tym samym roku 1720 komedia „Arlekin w szkółce 

miłości" daje nam próbę jego prawdziwego teatru. Za nią idą nastE,>pne: 
,.Niespodzianki miłości", „IgrasZkii trafu i miłości", „Fałszywe zwierzenia". 
Pisał je Marivaux dla Komedii Włoskiej na nowo wtedy otwartej w Pa
ryżu . Tam czuł się swobodniej, mógł wystawiać sztuki o lekkiej konstrukcji 
i treści, które publiczność przychodząca do Komedii Włoskiej tylko dla 
rozrywki oglądała chętnie, choć nrie zniosłaby podobnej swobody w klasycz
nym teatrze Komedii Francuskiej. Przy tym w Komedii Włoskiej znalazł 

Marivaux świetnych wykonawców swych utworów: aktorkę Sylwię dla ról 
kobiecych i kierownika całej kupy Riccoboniego - Lelia dla ról męskich. 

Tam więc wystawia swe komedie alegoryczne i najsubtelniejsze komedie 
obyczajowe. 

W r. 1722 spotyka go katastrofa finansowa, traci majątek w jednej z po
pularnych wówczas spółek, w którą włożył cały swój kapitał i mU3i utrzy
mywać siebie i rodzinę wyłącznie z pracy pisarskiiej. Pisze w dalszym ciągu 
komedie dla teatru Komedii Włoskiej, a także dla Komedii Francuskiej. 
W r. 1742 koteria pani de Tencin, w której salonie przebywał od czasów 
młodości, postarała się o fotel akademicki; Marivaux rzuca wówczas pisa
nie swych uroczych komedii i poświęca się spisywaniu długich i nudnych 
rozpraw na tematy moralności. Uzyskanie godności akademika nie popra
wiło sytuacji materialnej Marivaux. Umiera w r . 1763 niemal w nędzy. 
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W TEATRZE POLSKIM 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

„I KOŃ SIĘ POTKNIE ... " 



Kierownik technicz,t>.y - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny - JAN 
KACZMAREK, k ierownik pracowni krawlieckdej męskiej - MICHAL 
STOLARSKI, kierownik pracowni krawieckiej damskiej - WANDA 
PRECKALLO, kierownik pracowllli szewskiej - MIKOLAJ BRATASZ, 
kderow111ik pracowni perukarskiej - MIECZYSLA W WOJCZYŃSKI, kie
roWIIllik pracoWlllli stolarskiej - MICHAL PRAISNER, kierowiniik praco
w<11i malarskiej - TADEUSZ CHĄDZYŃSKI, kierownik pracowni mo
de'.laltorSkiej -TADEUSZ ŻA:KIEWICZ, glówny elektirylk - ELIASZ KAR
PINOWICZ, k.ierowITTlik pracowni tapicerskiej - RYSZARD TKACZYK. 

Inspicjent: Sufler: 
KAZIMIIERZ HERBA MARIA STASZEWSKA 

.. Praaa" Wr. - 3511 , H .10.54, 4-000, ,-oto irr. Al, GG ::-. F · i - li6257 . 


