
PAŃSTWOWY TEATR 
IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

w KALISZU 

Harl..-aux 

IG.RASZKI 
TRAFU i MIŁOŚCI 

PREMIERA 
23-Vll 1-1956 r. 



; 

' TOMASZ BRZEZIŃSKI JÓZEF ŁODYNSKI 

MARIA KUBICKA 
ALICJA KLEYN-MICHAŁOWSKA 

SZCZEPAN ŁYŻWA MIKOŁAJ ŻYRO 

„ 

Tadeu1z Bog-Żeleńshl 

Autor „Igraszek Trafu i Miłoścl11 

Stworzyć "''C Francji, w pół wieku po Molierze, teatr nowy, orygi

nalny, odrębny, w niczym niemal nie korzystający z puścizny wielkiego 

komediopisarza; stworzyć świat własny, wy$nuty jedynie z wyobraźni, 

ledwie wątłą niteczką zrośnięty z epoką, i dać mu takie, życie, że poź

niej poniekąd przesłoni tę epokę i będzie 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 zdobywający miejsce w kartach piśmiennictwa francuskiego. 

Twórczość jego, jak i osoba, dyskretna, skromna, kryjąca się w pewnym 

wykwitriym cieniu, nie jest z tych, którym towarzyszy hałas walk lite

rackich i surmy donośnych haseł; w zamian za to, jeśli obejmiemy 

jednym rzutem oka etapy rozwoju komedii XVII wieku we Francji, 

ujrzymy, iż po Molierze a obok Beaumarchais'go nazwisko Marivaux 

jest bodaj jedynym, które błyszczy trwałym blaslbem, które należy do

tąd do życia, a nie do pyłu „historyczno-literackiego", pokrywającego 

niemiłosiernie tyle świetnych w swoim czasie i do dziś z nabożeństwem 

wymawianych imion. 

Piotr Carlet Chamblain de Marivaux urodził się w Paryżu, w r. 1688, 

z szanownej rodziny urzędniczej, wiodącej się z Normandii. Kształcił 

się w Riom, potem w Limoges, aby zostać adwokatem; poziom tych 

młodzieńczych studiów nie był, jak się zdaje, zbyt wysoki. Wcześnte 

zdradza żyłkę literacką; mając lat 18, pisze lichą komedię wierszem 

p.t. ,,Ojciec roztropny i sprawiedliwy", odegraną z powodzeniem przez 

śmietankę towarzystwa. •w ślad za tą próbą idzie kilka powieści, cnc~

cych być parodią współczesnego sentymentalno-awanturniczego romansu, 

a wydanych bez podpisu autora. 

W tej epoce twórczość Marviau:x: wówczas zamożnego młod910 

światowca - nosi cechy raczej niezbyt serio traktowanej zabawy salo-



nowej. Najwiccej reputacji przysporzył mu błahy pam.flecik na szale

jącą podówczas modę bilboquet'u i utwór, którego nigdy nawet nJe 

pomieści! w swoich dziełach. W Paryżu Marivaux zetknął się ze światem 

litp•·ack'm. i to z jego bardzo zdecydowanym obozem. który zbierał slę 

w pałacu margrabiny de Lambert, a później w salonach pani de Tencln. 

13ożyszczcm był tam stary już wówczas Fontcnelle. najpełniejszy wyraz 

owego salowe>go racjonalizmu, jaki coraz więcej nadaje fizjognomię ów

czesnej literaturze. Częstym gościem był Montesquieu ... 

Młody Marivaux całą duszą przystał do tego obozu i stanął w pierw

"Zym szeregu walczących. Albowiem wówczas wrz:ała. walka; walka, 

trat,ikomiczna zresztą, buntujaca ,się przeciw dogmatowi o niedoścignionej 

doskonałości starożytnyc.h i dowodząca. iż jak na wszystkich innych 

polach tak i w literaturze - wspólcześni przewyższali ich o całe niebo . . . 

Pierwszym objawieniem prawdziwego Marivaux, tego którego 

nawskroś oryginalny i uroczy talent stworzył odrębną i trwałą kartę li

teratury francuskiej, jest wystawiona w roku 1720 miła fantazja p.t. 

„Arlekin w sz.kółce miłośri". Sztukę tę wystawił teatr włoski, istniejący 

w Paryżu jeszcze w wieku XVII. W tym teatrze Marivaux święcił naj

większe triumfy; tu znalazł idealną wykonawczynię swych delikatnych 

kreacyj kobiecych, Sylwię, aktorkę o grze pełnej życia i inteligencjl; 

tutaj, w tradycyjnej komedii włoskiej, znajdował nieraz szczęśliwą kan

wę, na której talent jego haftował misterne i oryginalne arabes.ki. Na

wzajem współpracownictwo Marivaux znakomicie przyczyniło się do 

podniesienia tego teatrzyku. Aktorzy. którzy dawniej grywali swoje nie

wybredne farsy, mimiką i temperamentem nadrabiając szczęśliwie brak.i 

w opanowaniu francuskiego języka i dykcji. w sztukach tych musieli 

znacznie pogłębić swoje przygotowanie sceniczne. 

W tym momencie życia zachodzi fakt, który losy pisarza zwraca po

niekąd na nowe tory. Mari\•aux skuszony nadzieją pomnożenia swej 

fortuny, umieścił wszystkie walory w głośnym banku Law'a i, jak. inni, 

padł ofiarą doszczętnego bankructwa. I oto znajduje się z rodziną w zu

pełnym niedostatku. Odtąd zac,zyna się dla pisarza okres pracowitej 

płodnej twórczości, która wydała owoce nierównej trwałości i gatunku. 

PoświĘcając się ,,zawodowo" literaturze, Marivaux zachował wsze

luko cechy dobrego towarzystwa. Mimo trudnej ·sytuacji majątkowej, 

mimo słabostki do wykwilnych form życia, stykając się z możnymi tego 

świata, umiał - ogółem wziąwszy - zachować pewną godnotć i nieza

leżność: fakt zasługujący na podkreślenie w epoce, w której najwięk11 

I 

pisarze mieli często obyczaje mccno trnc;,ice przedpokoi1·m. To pewne 

odosobnienie, w jakim się utrzymał, jak również niechcc potcżnego ju~ 
wówczas Woltera. jaką miał nieszczęście ściągnąć na siebi('. oddziałały 
niejednokrotnie ujemnie na dorażne powodzeni(• jego utworów sce
nicznych. 

Skoro Marivaux przekroczył sakramentalni.! pięt-dziesiątkę, potężny 
„salon•· pani de Tencin dołożył wszelkich wpływów. aby go wprowadzić 

do Akademii. Powiodło się to w r. 1742, mimo że nie b('z trudności: mię
dzy innymi zarzut~mi obwiniono pisarza o dcstrukc~ jny wpływ na 

język francuski. Umarł w r. 1763 nieco zapomniuny, nic w nędzy, ale 
niemal że w ubóstwie. 
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Teatr najlepszego towarzystwa 

Dla potomności istnieje on jedynie jako pisarz sceniczny,') a i w tym. 

zakresie utwory jego są bardzo nierównej miary. Sciśle wziąwszy 

Marivaux zamyka się dziś dla nas w kilku sztukach, ale tych kilka sztuk 

wystarczy. aby mu na zawsze zapewni(· trwałe, najzupełniej odrębne 

jedyne miejsce w piśmiennictwie nie tylko teatralnym. 

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

rębność, da się streścić w d·wóch słowach: on pienvszy wpadł na len 

szczęśliwy pomysł, aby wziąć samą miłość za treść komedii, za przed

miot akcji dramatycznej. Jeżeli zważymy !Ja przykład teatr Moliera 

jego poprzedników i epigonów. spostrzeżemy łatwo, iż jakkolwiek treś~ 
każdej sztuki obraca sif' nieodmiennie kolo pary kochanków, to jednak 

miłość sama jest czym5 najzupełniej ubocznym. Miłość jest faktem, 

istniejącym już z chwilą PCdniesienia kurtyny. niedyskutowanym i nie

odmiennym, wartością stałą. w której nie przypuszcza się żadnych zmian 

i odcieni, jak również żadnych różnic indywidualnych. Nie znaczy to, 

aby. kobiece typy Moliera nic miały swoich odrębnych fizjonomii; malą 
je niewątpliwie w stosunku do otoczenia tj. przede wszystkim w spo

sobie. w jaki przeciwstawiają sie „tyranii" rodziców lub opiekunów; ale' 

para kochanków jako taka pozostaje stale czystą konwencją, niemal 
rekwizytem. 

Marivaux pierwszy (w teatrze francuskim) postawił tę prostą hipotezę 
że jeśli istniej<> uczucie, to musiało kiedyś powstać, że nie zbudziło 51~ 
ono od razu. równocześnie i w pełni uświadomienia w dwu sercach bez 

walki i wewnętrznego tarcia i że to powstawanie, te narodziny ~łości 
mogą być zajmującym momentem i trudnością akcji dramatycznej. Bo

haterką sztuki jest Miłość. Uczucie to, jego postępy, podstępy, zabiegi, 

finty wystarczają pisarzowi najzupełniej do stworzenia żywej i inte

resującej gry scenicznej. Zewnętrzność nie odgrywa żadnej niemal roll. 

Mechanizm samego uczucia. poruszający ludźmi - ludźmi jego własne-
• 

•) Znane utwory powieściowe: ,.Kariera wieśniaka" i „Zycie Marianny". 

co, osobnego świata - niby pełnymi wdzięku, misternymi marionetkami, 

to wszystko. 

W zakresie, jaki sobie stworzył, jest Marivaux skończonym mistrzem. 

To słowo „Miłość", dotychczas istniejące na scenie w formie nierozlda

dalnego pierwiastka chemicznego, umiał on rozłożyć na tysiąc odcieni. 

ich zazębienie się o siebie, ich nieuchronna konsekwencja, stanowią je

dyną prawie akcję jego sztuki. Marivaux rozzuwając swych bohaterów 

z konwencjonalnego koturnu, otworzył nowe drogi problemem psycho

logii komediowej. Teatr ten byłby miłą błahostką towarzyską. gdyby 

poza tym wdzięcznym świegotem nie kryło się głębokie i bezwzględne 

spojrzenie w tajemnice serca ludzkiego. Marivaux zna i widzi w nim 

te same elementy, które pod innym piórem . obracają się w krwawe 

dramaty: ale on sam dzięki uroczej naturze swego talentu, woli wić 

z nich girlandy kwiatów. 

Któryś z głębiej i}atrzących krytyków powiedział. że w pewnych 

momentach Racine•) i Marivaux to nim.al jedno. I to jest prawda. 

Weźmy na przykład sytuację Sylwii w owych niezrównanych ,,Igrasz

kach trafu i miłości". Kiedy przedzierzgnięta w pokojówkę a nic nie 

wiedząc o analogicznym przebraniu Doranta, uczuwa coraz potężniejszy, 

nieprzeparty pociąg do lokaja swego zalotnika, czyż to, co musi Slę 

dziać w sercu tej hardej panny, nie może stanąć obok uczuć Fedry go

rejącej występną miłością dla pasierba? Fedra kochając, czuje sle 

tylko zbrodniczą, Sylwia - . zdeklasowaną. I to wszystko rozgrywa się 

najzupełniej serio, będąc równocześnie nawskrość karnawałowym żar· 

tern, aż wreszcie pęka bańka mydlana w przemiłym odsapnięciu Sylwii, 

kiedy dowiaduję się oprawdziwym charakterze rzekomego lokaja: „Uff! 

był już wielki czas, żeby to był Dorant!". Odychamy mimowoli i my 

wraz z nią; mamy uczucie, żeśmy się nachylili przez chwilę nad jedną 

z najbadziej zwrotnych otchłani życia. A z jaką. cudowną lekkościi 

i pewnością ręki prowadzone są te igraszki! A jakie to wszystko niewinne, 

jak istotny teatrzyk dla dzieci! 

Ten powiew dobroci, rozlewający się po całym jego dziele, stanowi 

już osobisty rys cechujący Marivaux. Teatr Moliera posiada w istocie 

swojej sporą dozę okrucieństwa i dlatego - mimo całej wesołości -

zostawia w duszy raczej osad smutku niż innego uczucia. U Marivaux 

nic podobnego; dobroć promieniuje że wszystkich postaci, przenika 

stosunek rodziców do dzieci, państwa do służby: „cóż, na świecie trzeba 

być trochę zanadto dobrym, aby nim być", powiada zacny pan Orgon. 

')Autor znakomitych tragedii klasycystycznych. 



Odrębność Marivaux zasadza się równie na tym, co do swej komedii 

wprowadził, jak na tym, czego w niej poniechał. Zrywa zupełnie z utartą 

tradycją komedii opartej na jednej wyodrębnionej namiętności lub 

właściwości charakteru. Rodzaj ten, który pod piórem Moliera dał sze

reg arcydzieł, stał się uprzykrzonym szablonem u jego epigonów. Teatr 

Marivaux nie ma również nic z zewnętrznych stron rzeczywistego ży

cia. nic z malowidła obyczajÓ\V. Jest to jakdyby theatre de societe naj

lepszego towarzystwa, gdzie pokojówka jest w rzeczywistości damą 

równie dobrze wychowaną i równie pełną dowcipu, co jej pani. Podo

bnie jak u Racina'a jest to czysty teatr dusz ludzkich. mimo to bardzo 

prawdziwy w swoim zakresie: o ileż bardziej, niż wielu innych, jakoby 
realistycznych! 

Swiat w którym rozgrywa się akcja . sztuk Marivaux, to istotny 

świat bajki. Jest cały odłam twórczości dramatycznej Marivaux noszący 

wybitne cechy tradycji włoskiego teatru, z którego desek wyszedł: 

Arlekin i Kolombina służą za lokaja i pokojów.kę kawalerom i hrabinom; 

to znów akcja rozgrywa się w jakichś fantastycznych krainach, na wys

pach symbolicznych, na Olimpie. 

Czas, w którym tworzył Marivaux swe najlepsze utwory, to epoka 

osławionej Regencji, kiedy dwór i miasto, · długo gnębione postępną 

i znudzoną dewocją ostatnich lat Ludwika XIV, nagradzają sobie lata 

przymusu folgą grubego używania i rozpasaniem powszechnej hulanki. 

Jeżeli, mimo wszystko przedstawiamy sobie rozkwit XVIII wieku jako 

ów delikatny pastel, na którym wytworni panowie i panie rozmawi\iją 

subtelnie i tkliwie o doskonałym porozumieniu serc, to jest to dziełem 

przede wszystkim Marivaux w literaturze i Watteau w malarstwie. 

W istocie można śmiało powiedzieć, iż w tym długim i pod wieloma 

względami jałowym okresie literatury francuskej teatr Marivaux sta

nowi jedyny kącik, w którym przytułek znalazła - poezja. Aby to oce

nić, trzeba uprzytomnić sobie, do jakiego stopnia ta właśnie epoka była 

nie tylko z wszelkiej poezji wypruta. ale \l'rręcz zajmowała wrogie 

wobec niej stanowisko. Racjonalizm panuje wszechwładnie, wysusza 

wszystko, wszystko sprowadza do gry intellektu. Poezja jest pod pręgierz, 

jako przeciwna rozumowi. 

Wolter świetnym swym talentem wersyfikatorskim ocalił wiersz 

przed napaścią nowych apostołów, ale nie wskrzesił poezji. Teatr 

Marivaux, jak później teatr Musset'a, jest w każdym celu tworem fan

tazji poety; z postaci jego, z -dialogu, z całego jego świata bije jakiś wlew 

delikatnej, ciepłej poezji, marzenia o życiu. Poezja ta, oczyszczając epo

kę - z jej brutalnyści. przyjęła z niej pewien odciel'I zmysłowego odu

rzenia. Nie jest to las Ardeński komedyj Szekspirz. ale prześliczny. W)- -

kwitny ogród, w którym sztuką ogrodnika wypielc:gnowanc kwiaty 

mieszają w ciepły wieczór swe upajające wonie. 

(Wyborudokonal i zestawił A.Z.) 
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