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MARIVAUX 
(ŻYCIE I TWÓRCZOŚ ) 

Piotr Carl~t Chamblain de Marivaux urodzony w r. 1688 w Paryżu w ro
dzinie urzędniczej, mi a ł zamiar zostać adwokatem i :~ształcił się w tym kie
run ku. Przebywał często w salonach elity umysłowej Paryża - bywał go
' ciem margrabiny de Lambert, pani de Tencin, du Deffant, i pani Geoffrin. 
Tu Marivaux zetknął się ze światem literackim, któremu patronował stary 
już wówczas Fontenelle. Bywali tu: autor „Ducha praw" Montesąieu. zaciekły 
wróg kultury klasycznej La Molle, Helwecju z, Piran, Marmonlel, Duclos 
i wielu innych rzeczników nowego kierunku tzw. modernizmu, buntujących 

się przeciwko dogmatowi o niedościgłości wzorów kultury antycznej. Mari
vaux z ochotą stanął w pierwszym szeregu walczących. Już w r. 1716 debiu
t uje j"1ko autor komedii .,Ojciec roztropny i sprawiedliwy", a w r. 1720 zostaje 
wystawiona jego pięcioaktowa tragedia wierszem „Hannibal"; oba te słabe 

utwory nie dają pojęcia o talencie ::iu tora. Dopiero wystawiona w tym samym 
roku 1720 komedia „Arlekin w ·zkólce miłości" daje nam próbę jego prawdzi
wego teatru . Za nią idą ·następne: ·„Niespodzianki - miłośd", „Igraszki trafu 
i miłości" , „Fałszywe zwierzenia". Pisał je Marjvaux dla Komedii Włoskiej 

na nowo wtedy otwal'tej w Pary:lu. Tam czuł się swobodniej, mógt wystawiać 
sztuki o lekkiej konstrukcji i treści, które publiczność przychodząca do Kome
dii Włoskiej iylko dla rozr~·wki ogl<\dala C'hętnie, choć nie zniosłaby podobnej 
::.wobody w klasycznym tealrzc Komedii Francuskiej. Przy tym w Komedii 
Włoskiej znalazł Marivaux świetnyrh wykonawców swych utworów: aktork.~ 

Sylwię dla ról kobiecych i kierown_ika całej trupy Riccoboniego-Lelia dla ról 
męskich. Tam więc wystawia swe komedie a legoryczne i najsubtelniejsze 
komedie obyczajowę. 

W r. 1722 spotyka go kal<=Js lrofa Iinansowa, traci majątek w jednej z po
pularnych wówczas spółek, w którą włożył cały swój kapitał i musi utrzymy
wać siebie i rodzinę wyłącznie z pracy pisarskiej. Pisze w dalszym ciągu ko
medie dla teatru Komedii Włoskiej, a także dla Komedii Francuskiej. W ro
ku 1742 koteria pani de Tencin, w której salonie pl'Zebywał od czasów młodo
ści, postarała się o fotel akademicki; l\larivaux rzuca wówczas pisanie swych 
uroczych komedii i poświęca się spisywaniu długich i nudnych rozpraw na 
tematy moralności. Uzyskanie godności akademika nie poprawiło sytuacji ma
terialnej Marivaux. Umiera w r. 1763 niemal w nędzy. 
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.J. Przeradzka: szkic koslium\I 

„Igraszki trafu i miłości'' 
Nazwisko Marivaux przeniosły na zawsze do dziejów literatury światowe.i 

przede wszystkim jego komedie. Najbardziej znaną spośród nich są „Igraszki 
trafu i miłości" . Ta miniatura sceniczna, pozbawiona w gruncie rzeczy jakie· .; 
dynamicznej akcji zewnętrznej, nie operuje również - pozornie - <!:adnymi 
ważkimi problemami: przez caly czas jest w niej mowa tylko i wyłącznic 

o miłości. Nie ma tu przy tym do czynienia z miłością w sensie wielkich wy
buchów namiętności, bezgranicznego szczęścia i furii nienawistnej zazdrości, 

słowem z miłością w jej typowo romantycznym ujęciu; chodzi tu po prostu 
o świeżą i naiwną miłość czworga młodych i bardzo sobie zwyczajnych ludzi. 
Jakże się więc to dzieje, że ta właśnie komedia od dwóch stuleci utrzymuje sii,: 
na scenach świata, że i w naszej epoce, epoce potężnych wstrząsów i prze
obrażeń, kiedy teatr jak cała sztuka czuje się powołanym do rozwiązywania 
zagadnień najbardziej zasadniczych i uniwersalnych - ten właśnie utwór 
utrzymuje się w repertuarze tylu krajów, nie wyłączając Związku Radziec
kiego. 

To prawda, że twórczość Marivaux nie wnosi tych akcentów społecznych, 
jakie w parę dziesiątków lat później zabrzmią tak wspaniale w ustach autora 

4 

., 
r ,Q 

Mnrivaux 
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»IGRASZKI TRAFU i MIŁOSCI« 

Komedia w 3 aktach 

Przekład: Tadeusz Boy-Żelei'1ski 

Pre1niera 26-go listopada 1955 r. 
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TOMIRA ŁEPKOWSKA 

.I. Przeraclzka: szkic kostiumu 

„Wesela Figara"-Beaumarcha is 'ego: to prawda, że nie odznacza się nawet tą 
drapiei~nością realistyczną jaka cechuje nieśmiertelnego jego poprzednika Mo
liera. Lecz rozpatrując raczej wąski wycinek ludzkich uczuć, Marivaux prze
prowadza tak subtelną i dogłębną analizę, ukazuje nam proces ich narodzin 
z precyzją tak niezwykłą, że i dziś po dwustu z górą latach od chwili powsta
nia 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, przywile
jów, pokrywające naszą świadomość-a czyni to przy tym bez cenia pedanterii, 
w sposób czarująco lekki i żartobliwy, z mistrzowskim wyczuciem praw sceny 
i waloru słowa scenicznego. Pisane w epoce, kiedy w literaturze francuskiej 
przeważa moda na konwencjonalną typowość i pretensjonalność. pokrywające 
wewnętrzną oschłość i pustkę - „Igraszki trafu i miłości" w formie pełnej 

dowcipu, wdzięku i niewymuszonej prostoty docierają do dna ludzkiego serca 
i przekazują nam ożywczą prawdę o miłości, dobroci i zwycięskiej roli zdro
wego prostego rozumu. Dlatego też możemy je określić jako prawdziwie hu
manistyczne, i dlatego są dla nas tak cenne dziś - w epoce dla której naj
ważniejszą sprawą stała się sprawa człowieka. 

Leonia Jabłonkówna 
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Boy o Marivaux 
Stworzyć we Francji, w pół wieku po Molierze, teatr nowy, oryginalny, 

odrębny, w niczym n_iemal nie korzystający z puścizny wielkiego komedio
pisarza; stworzyć świat własny, wysnuty jedynie z >vyobraźni, ledwie wątłą 
niteczką zrośnięty z epoką i dać mu takie życie, iż później poniekąd przesłoni 

tę epokę i będzie się potomny m 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 zdobywający miej sce w kartach piśmienni
ctwa francuskiego. Twórczość jego, jak i osoba, dyskretna, skromna, kryjąca 
się w pewnym wylnvintnym cieniu. nie jest z tych, którym towarzyszy hałas 

walk literackich i surmy donośnych haseł; w zamian za to, jeśli obejmiemy 
jednym rzutem oka etapy rozwoju komedii XVII i XVIII w . we Francji, uj
rzymy, iż po Molierze, a obok Beaumarchais'ego, nazwisko Marivaux jest 
bodaj jedynym, które 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 wymawianych imion! 
Zapoznać się z jego dziełem byłoby niemal obowiązkiem, gdyby nie było po 
prostu przyjemnością„ 

... Czas, w którym tworzył Marivaux swe najlepsze ut.wory, to epoka osła
wionej . Regencji, kiedy dwór i miasto długo gnębione posępną i znudzoną 

dewocją ostatnich lat Ludwika XIV, nagradzają sobie lata przymusu folg•1 
grubego używania i rozpasania powszechnej hulanki. Jeżeli. mimo wszystko, 
co nam odmiennego mówią autentyczne świadectwa, p rzedstawiamy sobie roz
kwit XVIII wieku jako ów delikatny pastel, na którym wytworni panowie 
i panie rozmawiają subtelnie i t.kli vie o doskonałym porozumieniu serc, jest 
to dziełem przede w. zystkim Marivaux w literaturze i Watteau \'.' malar
stwie. 

... Istota teatru Marivaux, oraz to na czym polega jego nowość i odrębność, 

da się streścić w dwoch słowach : on pierwszy wpadł na ten szczęśliwy pomysł, 
aby wziąć samą miłość za tre"ć komedii, za przedmiot akcji dramatycznej. 

... W zakresie jaki sobie s tworz) !, jest Marivaux .· kończonym mistrzem. To 
słowo „miłość", dotychczas istniei c1 ce nu scenie w formie nierozkładalnego 

pierwiastka chemicznego, umiał on rozłożyć~ na tysiące odcieni. Wszystko co 
w nie wchodzi: ciekawości, miłości własne. rozpieszczenia, próżniactwa, za
zdrosna obrona własnej niepodległosci , podrażnionej ambicji, złośliwości, prze
kory, tyranii, żywiołowego pociągu wreszcie, wszystko to skrzy i migoce 
-.v jego misternym, sztucznym, a mimo to ciepłym i żywym dialogu, a kolejna 
gra tych odcieni, ich zazębianie się o siebie, ich nieuchronna konsekwencja, 
stanowią jedyną prawie akcję jego sztuki. Zapewne, jest to jedynie owa 
drobniejsza moneta miłości: ale w tym właśnie Marivaux rozzuwa.i <tc swych 
bohaterów z konwencjonalnego koturnu, otworzył nowe drogi problemu psy
chologii komediowej. Teatr ten byłby miią błahostką towarzyską, gdyby po-
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J. Jlrzerndzko : szl ie kostiumu 

za tym wdz ięcznym świergotem nie kryło się głębokie i bezwzględne spojrze
nie w tajemnice serca ludzkiego . 

... W istocie można śmiało pO\\·iedzieć, iź w tym długim i pod wieloma wzglę
dami jałowym okresie literatury francuskiej , teatr Marivaux stanov.;i jedyny 
kącik. w · którym prz.dulek znalazła poezja. Mari\·aux jest dzieckiem swej 
epoki; proza .iego, którą stale si'-: posługuje, jest kwintesensją zwartej logiki 
i rozumowania przeciskającego najbardziej ulotny kaprys wyobraźni; uczucie, 
kiedy przemawia. szermuje u niego niemal wyłącznie dialektyką; ale, z tym 
w8zystkim, teatr Marivau* . .iak później teak Musse1a, jest w każdym calu 
!worem fantazji poety; z postaci jego, z dialogu, z całego jego świata, bije 
jakiś wiew delikatnej , ciepłej poezji. marzenia o życiu. Poezja ta oczyszczając 
epokę - z które.i czerpi soki - z jej brutal noki, przejęła z niej pewien od
cień zmysłowego odurzenia. Nie je~t to las Ardeński, komedii Szekspira, ale 
prześliczn.v, w;vk\\'intny ogród, w którym sztuką ogrodnika wypielęgnowane 
:_,·„ iaty 1 ,·,:es;;ają w ciepły wieczor swe upajające wonie. · 

Tadeusz Boy Żeleński 
(fragmenty przedmowy do przekładów 

komedii Marivaux) 
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