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MARIVAUX DLA DZIECI? 
Tadeusz Boy-Żeleński 

Stworzyć we Francji w pół wieku po Molierze, teat.r nowy, 
oryginalny, odrębny, w niczym niemal nie korzystający ze spu
ścizny wielkiego komediopisarza; stworzyć świat wkisny, \V)'S..'1uty 

jedynie z wyobraźni, ledwie wątłą niteczką zrośnięty z epoką 

i dać mu· takie życie, iż później poniekąd przesłoni tę epokę 
i będzie się potomnym narzucał jako jej wyraz. na to trzeba nie
lada indywidualności. Pisarzem, który tego dokonał, jest Mari
vaux; niedoceniony w epoce, gdy tworzył, zapomniany póżniej 

zupełnie w dobie wstrząśnień i burz społecznych, dziś coraz trwal
sze zdobywający miejsce w kartach piśmiennictwa francuskiego. 
Twórczość jego, jak i osoba, dyskretna, skromna, kryjąca się 

w pewnym wykwintnym cieniu, nie jest z tych, którym towa~ 

rzyszy hałas walk literackich i surmy odnośnych haseł; w za
mian za to, jeśli obejmiemy jednym rzutem oka etapy rozwoju 
kcmedii XVU i XVIII w . we Fr,J1cji, ujrzymy, iż po MolierLe, 
a obok Beaumarcha's'go nazwisko Marivaux jest bodaj jedynym. 
które błyszczy trwałym blaskiem. Zapoznać się z jego dziełem 

byłoby niemal obowiązkiem. gdvb;:t nie było poprostu przyjem 
no·ścią. 

Piotr Oł.rlet Ch1mblai.n d1! Marivaux urodził się \,I; Pa1-yżu 

w r. 1688, z szanownej rodzir1y urzędniczej. wiodącej się z Nor
mandii. Kształcił si ę w Rion. potem ,... Limoges, aby za.stać ad\\'o
katc·m: poziom tych młodzieńczych <;Ludiów nic był. jak się z.daje, 
z.byt wysoki. Wcześnie zdradza 7.ylkę literacką; nr1jąc lat Hł 

pisze lichą komedię wierszem, pt. „Ojciec roztropny i sprawie
dliwy", odegraną z powodzeniem przez śmietankę towarzystwa Ji
muzyńsk.iego. W ślad za tq próbą idzie kilka powieści, chcący.::h 

być parodią współczesnGgo i;entymentalno-awanturniczego romansu, 
a wydanych bez podpisu autora W tej epoce, twórczość Marivaux -
wówczas zamożnego młodego światowca - nosi cechy raczej 
niezbyt serio traktowllnej 1..abaw.v salonowej. "'<ajwięcej reputacji 
przysporzył mu błahy parnflccik na szalejącą podówczas modę 
bilboquet"u; utwór, którego ni.g-iy ni1l pomieścił w swo!ch dzie
iach. W Raryżu Marivaux zetknął się ze światem literackim i to 
z jego ba.rdzo zdecydowanyn1 obozem, który zbierał się w pałacu 

n-..argrablny de Lambert, a później w salonach pani de Tencin. 
Pierwszym obja:wienicrn prav. dziwego Marivaux, tego którego 

na.wskróś oryginalny i uroczy talent !'tworzył odrębną i trwah1 
kartkę literatury Crancu;kie j, jest wystawfona w roku 1720 m:Ja 
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ANTOINE WATTEAU (r. 1684-1721): „Finetta" 



łantazJa pt. „Arlekin w szkółce miłości". Sztukę tę wystawił teatr 
włoski, istniejący w Paryżu jeszcze w wicku XVII. 

W tym teatrze Marlvau:..: świecił najw!ększc triumfy; tu malazl 
. wykonawczynię s-nych delikatnych kreacji kobLecych, Sylw i~. 
aktorkę o grze pe:l:nej życia i inteligencji; tutaj, w tradycy3nej 
komedii wło·kicj, znajdował nieraz szczęśliwą kanwę. na J~tórcj 

talent jego haftował misterne i o:yginalne arabeski. Naw·;.ajem, 
W!:'IJÓ.pmco,vn:ctwo Marivaux znakomicie prlyczyniło się do pod
niesienia tego teatrzyku. Poświęcając się .. zawodowou literaturze, 
Marivaux zachował wszelako cechy czławieka dobrego towarzy. 
st wa. 

Skoro Marivaux przekroczył sakramentalną pięćdziesiątkę, 

potężny "salon" pani de Tencin dołożył wszelkich wpływów, aby 
go wprowadzić do Akademii. Powiodło się to w r. 1742, mtmo że 
n!e bez trudno~i: między innymi zarzutami, obwiniono pl.;arza 
o destrukcyjny wpływ na język francuski. 

Umarł w r. 1763, nieco zapomniany, nie w nędzy. ale niemal 
że w ubóstwie. 

Jak wspomniałem, obfita działalność literacka p!sarza wydała 
dzieła bardzo nierównej wartości. Dla potomności Istnieje on Jedy
nie jako pisarz sceniczny. 

Istota. teatru Marivaux, oraz to na czym polega jego nowoś~ 
i odrębność, da się streścić w dwóch słowach: on pierwszy wpadł 
na ten szczęśliwy pomysł, aby wziąć samą miło.~ć 7-'1 treść kome
dii, za przedmiot akcji dramatycznej. 

Któryś z g!ębiej patrzących krytyków powiedział. że w pew-
11ych momentach, Racine i Marivaux to niemal jedno. I to jest 
prawda. Weźmy na przykład sytuację Sylwii w owych niezrów
nanych „Igraszkach trafu i miłości". Kiedy, przedzier:i:gnięta w po
k0jó·.vkę. a nic nie wiedzflc o analogicznym przebraniu Doranta, 
uczuwa coraz potężniejszy, nieprzeparty pociąg do lokaja swego 
~lotnika, czyż to, co mu:;i się dz'ać w ~rcu tej hardej pann. '. 
nie może stanąć obok uczuć Fedry gorejącej występną miłością 
dla pasierba? Fedra, kochajqc, czuje się tylko zbrodnicz1; Sylwia, 
zdeklasowaną. I to w.-:zrUw rozgrywa się na.jzupeiniej serio, będąc 
równocześnie naw.skróś karnawałowym żartem, aż wre~zcic pęka 
cala bańka mydlana w prn:milym od ipnic;ciu Sylwii. k;e<ly do
wi~duje się o prawdziwym charal·tertc rzc> omego lokaja: „Uff! 
był ju:i: wielki czas, żeby to był Dor-ant!" Oddychamy m.imowoli 
i my wraz z nią; mamy uczucle, żeśmy się nachylili przez chwili: 
nad jedną z najbardziej zawrotnych ochłani .życia. A z jaką cu
downą lekkością i pewnością ręki prowadzone są te igraszki
A j:akie to wszystko niewinne. jak istny teatrzyk dla dziec;! 
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ANTOINE WATTEAU: _Sielanka·. 

MARIVAUX SOCJALISTA(?) 
{Uwagi te napisane zostały w roku 1893 przez najlepsze"O dotąó 

znawcę Marivaux - Gustawa Larroumet'a). 

Już w roku 1717 na łamach pis!lla Mercure i w roku 1722 D'l 

łamach Spectateur'a wyglasz'.l Marivaux idee, które wiele lat 
później wypowie Diderot. Jego (tzn. Marivaux) oba listy l.VIercur'a 
,.,O osobach w-y50ko postawlonych" tchną pcgardą, zarówn'.> wobec 
arystokracji dworskiej jak i ziemiańst\'la, zarówno wobec wielkich 
pa.nów jak i chudop:icholków. Dobry przykład na to daje jego 

portret ziemianki: 
„Zrzućcie ziem'ancc wyniosłą maskę, którą przywdziała, z.rzuć 

cie jej dumę ze sta:rożytnego pochodzenia, jej ton gorący. cały 
jej sposób bycia oraz ten chód jednostajny, to wszystko co tworzy 
wygląd zewnętrzny tej komicznej postaci, odf.w'lcie od niej jej synów 
markiza i „kawalera", \Vnuczki, które ubiera w stroje pozornie wiej
~kie - od.rzućcie od niej to wszystko i pozostanie tylko zupełna 
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IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI 
Komedia w 3 aktach 

Pizcklad: TADEUSZ BOY-ŻELEf-lSKI 

Pieśn.i: TADEUSZ SZEUGOWSKI 

Pa.1 Orgcn 

Marh 

Sylwia 

Uorant 

Lizc-t:t. pokojówka Sylwii 

Paski.."1 słu.i:ący Dorant;: 

os o Y: 
· Zbign:•!w H<:lkbrand 

1J · .l'~rz.y Kr.isicki 

~ · B -.1ro::i.ra Doli11ska-Grabowska 
- Lidia Wyrobcó\Vlla 

- Tadeusz Tarnowski 

- Iza Wicińska 

- Zbigniew Bebak 

Lokaj - Tadeusz Krasnodębski 

Rzecz dzieje się w Paryżu. w domu pana Orgona. 
Opracowanie muzyczne 
Nagranie oryginalne - ALFRED MDLLER 
na klawesynie 

Insceni:.:ac~a i r~żySQri:i. - WILAM HORZYCA 

Asystcut rci:ysera: 

Gem 

Kier. tcchnicmy 

-- TADEUSZ TARNOWSKI Dekoracje i kostiumy - JOLANTA BONI l\lARCZYl'irSK.\ 

- v..· ANDA SZCZUKA Kier. literacki - WŁ J. DOBROWOLSKI 

Nagranit: dźwięku -- FR. STANKIEWICZ 

- TADEUSZ KOCUR Prace malarskie - MARIAN KOŁODZIEJ 

-- JAN JEDYNAK I WLADYSLAW WOJAS Prace stol.arilie 

Pra:e krawieckie - WŁADYSŁAW A BIRONT I KAROL MAŁECKI 

Prace perukarskie wykon!lllo w pracowni teatralnej 

PREMIERA DNIA 16-go LUTEGO 1956 R. 
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nicość, w której znajdziemy tylko nudę i ton przesadny komple-
mentów jakimi ją otaczają". · 

Później opisuje w Spectateurze przedpokój wielkiego pana. 
„Jego dumna fizjognomia, pewny krok. <JStre sPojrzen.ie" obu
rzają Marivaux. „Poprzez wyraz spokojny twarzy odgaduję twarde 
serce". Tutaj w kącie siedzi biedny czloV'.'.iek, który chce się 
upcmmieć o swoje praw·a, widać na jego twarzy - "uczciwość 

mrleszaną ze smutkiem pełnym lękliwości". Od pierwszege1 wej
rzenia .interesuje on Marivaux, który widzi w mm człowieka uczci
wego i przeciwstawia gorycz tej lękliwej uczciwości:, pewności 

siebie „turoaretów" *) i ,.,dorant.ów" •) zapełnających tę salę. Po
jawia się wielki pan. Wszyscy cisną się wokół niego. Właśnie ma 

. wyjść, gdy skromny petent zwraca się do niego. Nie ma on zwy
czaju zatrzymywać się dla tlllk.1ch drobiazgów. Petent więc musi 
spieszyć za nim, a an idzie wielkim krokiem. Petent biegnie za 
nim jak może, cały zadyszany 1 jednocześnie usiłuje zebrać od
dech, by wypowiedzieć swoją prośbę, ale mówi bardzo niewyraź
nie. „Bo" dodaje Marivaux ,.gdy się zwracamy o Łaskę zwyczajnie 
brakuje nam tchu". 

„Wielki pan coś mu odpowiada, ale nie ogląda się i wsiada do 
karety. Połowa odpowiedzi gubi się w czasie tego. Wysoki lokaj 
zamyka drzwiczki karety. Już kareta przejechała ze 20 kroków, 
a biedny człowiek stoi ciągle z szyją wyciągniętą, by słyszeć co 
mu pan odpowie•. 

„Kt.óż nie był świadkiem podobnych scen. Któż nie zna tego 
wyniosłego roztargnienia, jakie lubią udawnć ci wielcy panowie. 
Kt.óż nie zna tego głosu bezczelnego i bezlitosnego, kiedy oznaj . 
mia wszystkim zebranym, że ten petent to zwyczajny dziad, 
niepachnie nawet grosikiem". 

W innym artykule w piśmie Spectateur wyśmiewa Mari\faux 
dworzanina, kt.óry popadł w niełaskę i z okrutną radością rozważa 
smętek tego niesz.częśnika wracającego do swoich dóbr. Jego 
nienawiść do tego ~u ludzkiego jest tak wielka, że puszcza 
się na prawdziwą propagandę. Staje się niemal soc j a li st ą. 
Mówi nie tylko o nierówności. stosunków społecznych, ale także 
o nierównym rozdziale bogactwa. Gdy zobaczy wielkiego pana 
w błyskotliwym ubiorze, zbiera w nim żółć budzi się gniew i tak 
wypowiada swoje uczucila: 

"Och do licha! nie wstydzicie się wdziewać na siebie tyle nie
potrzebnych fatallaszków zamiast rozdać te pieniądze tym nie-

•) postacie owoczesnych komedii. 
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m:zęśnilrom. którzy są -wokół was i którzy umierają z głodu? Je
żeli chcecie, nie wspomagajcie ich w ogóle - schowajcie wszystko 
dla siebie, ale nie dajcie im tego do zrozum:cn~, że -:Ch życie 

zależy od was. Czyż tego ujrzą widząc wolne stroje? Frzynaj
mniej ukryjcie wasze uczucia. zdejmcie te ub'.iary, które zniewa
żają nędzę, jej głód i pragnienie. Wtepy nie patrzyłbym ~ łza.ml 
w oczach na was. Usuńcie się z mego widoku! Nie jestem barba
rzyńcą! W~dzę ludzi, kt.órzy cierpią i wid7..ę też, ż~ mo~libyście 

ulżyć ich nędzy i dlatego jestem w:>trząśnięty waszym \•idokiem„. 

ANTOINE WATTEAU: Szkice. 

Ta gwałtowna tyrada mogłllby się znależć w 66 lat pożniej 
w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w ustach niejednego 
sans-culotte'a (francusk!ego proleturiusza). Skąd przyszta inu ta 
idea. Z wielkiego poczucia humanistycznego. Zasady by "wszystko 
poświęcić na korzyść uciśnionych i ofiarować im wszystko z wy
Jątkiem rzeczy najkonieczniejszych do życia". 

Rozumie się ,że obul7l31l go przede ws-r,fStkim luksus i roz
rzutność egoistyczna. Na widok wielkiego pana mijającego nędza
rzy nigdy nie mógl powstrzymać oburzenia. Marivaux nie był eko
nomistą i nie um!.ał sobie wytłumaczyć przyczyn fatalnej riierów 
ności. podziału bogactw. Nic umiał znaleźć rozwiązania tego za 
gadnienia, ale wstrząsa.ło ano jego poczuciem sp;awiedliwości. Ta 
wrażliwość, u Marivaux. to jego współczucie dla biednych i uciśnio
nych tak rzadkie w owych czasach, pozwala przebaczyć wiele nie-



porozumień i potknięć w jego ideologii. Pomimo tych potknięć mo
żemy więc wysoko cenić wartość moxi:Wną jego dzieł budzących 
zaws~ ST.3.cunek a n'ekiedy pcdziw tych, którzy potrafią wn:kn1ć 
w ich nurt i. i.otny, zrozumieć te walory jakie on pierwJ.>:y wni,;\sl 
do literatmy wsp6'czesnej. 

T urn. W. J. D. 

J. SPOLSKI 

MARIVAUX NA POLSKICH SCENACH 
Komedie Piotra Marivaux wcs-dy na polsk::i sc'.?nę \'/ por:z<it

kach jej istnieniil i to w nic?.wykle wiJ>l!dej ilości, u~tl'il 1iąc z;1 -
ledwic pod tym względem MoUerow; i Golllonicm.:. 

Już • roku 1758 J. A. Zalus:{i i:;::-z.:tiu:n:icz:,•i dw:i 11. ,„ Nf 

Marivaux, •. Konic>c n!c~podziany" (Dćnouemcnt imprO:vu) i „Wyspę 
roztropności" albo .. Pigmcjc;'.ykow:e oby:::z.ajów · (L'llc de la ra1son 
ou les pctits hcmmes). Pierwszą natomia;;t komc:dią - o 1<tóre1 
wi<::my napewno, że zo~tała wystawiona w wan:awsklm polskim 
teatrze -- były w;.aśnie „Igraszki tra!u i mllości", pod tytuiem 
,.Miłość sympatyczna··. Sztuka ta grana po raz pierwszy we wTze
śniu 1777 i powtórzona do r. 17!)2 jeszcze j::-denaścic razy, miała 
w tych kitach największe powodzenie w c:i!ej twórczo~c! Mar~vaux 
prz.y;.wojonej polski<:j ~cenie. Należała ona też. do repertuaru teairu 
dwot'Skicgo Mni.sz::hów w Duk.li - pcd tytułem .. lgr~ysko miłości'· 
a zr.a\.'Zrlie pó:l.niej (•842 r.) zo„tała przerobio.1:i pnez P. Jankow
kiego p.t. „Przeczucie"'. 

Wystawi•:me po , l{!raszhach„ w WarsUlv:ic komed:e Marivaux 
nic osiągnęły już sukcesu .. Miłości sympatycznej". UkazaJy się 
j..?sz~ze kolejno: .,Przesąd prL.ezwyciężony" - 7. X. 1781, .. Wyspa 
niewolników" - 21. X. 1781, powtórzona jeszc::P. ~ii~('.· ra?.v, .. Pu 
wtórne zakochanie" - 1786, gr<.ino czt<!ry razy, .,Matka konf:d'-'nUt:i" 
6. V. 1787 powtórzona dwa razy, oraz .. Zr.1y ·1:mc zwieczcn!c siQ" -
:!'.ł. IX. 1'18i ~C'anc t' :t~ry r.1zy. Dwie z lych kc:neuii: .. Powtórn..: 
lakucl.anic'' i . 1\1;..,.ka konfiticntka", spolonizowane zostały przez 
r. Zabiocl,: i ego. Twórc~ F'. !o !ta przełożył lub przerobił też 
!)rawdopodobnic z komedii l\t:'>ri .... ·: ux „Les Senncnts ind'screts" -
.Pay.::ięgi miłosnl'··. 

Ten o'.Jfity nat>lyw trwał jednak niedługo, gdyż już w d.tr-!:cj: 
Bogusławskiego (1799-1814) nie znajdujemy ani jednego przcd.>ta
"':<.nLa utworów l\ta:·ivaux. 

Warszawski okres świetności komedii Marivaux nie miał wiQk
szego wpływu na inne sceny polskie. Wprawdz.ie "Miłość sympatycz
na" ukazała się we Lwowie 10 X. 1814, ale Kraków w tym czasie 
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nie ujrz.ał ani jednego z jego utworów. Długie jeszcze lata minęły, 
nim wreszcie T. Pawlikowski, w cz.asie swojej świetnej pierwszej 
dyrekcji wprowadz:ł 31. XII. 1898 na scenę "Igr.aszki trafu i miło
.Sci" w przekładzie z. Sarneekicgo. Obsadę stanowili: A. Siemaszko 
(Orgon), A. Mielewski (Mario), K. Bednarzewska (Sylwia), W. 
Sobiesław (Dorant), I. Solska (Lizeta), W. Roman (Paskin), Segcny 
(Lokaj). Premierę, daną na dochód Towarzystwa Dziennikarzy 
Polskich i powtórzoną potem dwa razy. poprzedziła "Konlerencja" 
z. Sarneckiego - w której omówił on sztukę stwierdz:ijąc m. in., 
że rysunek figur lekkością przypomina obrazki Watt~au. a pomysl 
akcji jest ... prosty i niewyszukany: Niestety, nie pominął Sarnecki 
w ~woim przekładzie tych wstawek, które wytworzyła długoletnia 
tradycja aktorska teatrów francu~ich, a które ze stylem komedii 
były ·w rażącej sprzeczności. Krytyka krakowska oceniła komedii:; 
niezbyt przychylnie. Zdaniem J Łozińsldego (Głos Narodu 1899 
~r 1.) w ciągu tr1ech aktów „patrzymy na kilka scen rzeczywiście 
pcx.ot.ycznych na kilka szczerze komicznych i na kilka dobrze nud
nych"'. A. Beaupre (Czas 1809 Nr 2) widział jed)ną ZYlle~ utw~ru 
w wytwornym diulogu, pełnym dowcipu i wesołych pomysłow. 

który jednak „w swym wygładzeniu i wymuskaniu dochodzi często 
aż do ckliwości". Natomiast zdaniem teP,o krytyka „psychologia 

. głównych postaci jest zupcbtle powicrz.chowna a podstawa_ ~a:.vi 
kłania zbyt dzieci.nn3 i nieprawdopodobna aby mogła głęb1e1 za
interesować" . Podobnie ocenił komcd'ę i F. Koneczny (Przegląd 
Pol1ki H:99 t. 3) odmawiając jej całkowicie oryginalności a jedyną 
wartość widząc w mistrzowskiej formie: MJlcst to mo1..aikowa rubota. 
.!>-prz<;żenie drobnych szczególików w calol\ć zwarh1 do~ładni~,. przez 
dokładne wygładzenie każdego kancika. Nie na orygmalnosc1, lee:.: 
na misterności polega wartość Igraszek"'. 

Oprawa sceniczna komedii, jak zwykle u Puwlikow~k.lcgo. b~la 
odpowiednia, d03konalc pomyślana. przy całej :;:kromnosc1 wykwin
tna. a kostiumy wierne epoce. 

Wy:mnanie aktorskie w całości bardzo stylowe i św:etnie z:;r~nc 
dawało jednolite wrażenie. Dużo humoru wnieśli Siemaszko (;>w1~t 
nie ucharakteryzowimy} i Roman, pełna wdzif:ku cho\: zbyt m·i..., 
urozmaicona była kreacja B·::'dnarzev.rskiej, niezwykle stylowa 
Solskiej, poetycznym kochankiem był Sobiesław. 

w siedemnaście lat później. 10. XII. 1915 ukazał się drugi utw.Jr 
Marivaux na krakow.~kicj scenie. Była to komedia w 1 akcie .. Arle
kin w s1.kole miłości" w przekładz:e Boya, klórą w teatrze odegt·all 
amatorzy w reżyi::erii Włady.:.ława Grabowskiego. na cel dobro
cL.ynny. Kom~i3 ta. która w pev'l1ych fragmenlach pl"7.ypominała 
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Z. Jachimeckiemu (Głos Narodu 19lć Nr 1162) Balladynę 1 scen1 
Goplany z Grabcem, była oczywiście ponad siły amatorów, którzy 
nie mogli opanować w pierwszym rzędzie trudności deklamacyj
nych. Wystawiono ją jednak bardu> starannie, w pięknych kostiu
m.ach, z poprawną choreografią. Jako ilustracja muzyczna posłu

żyły f11a1gmenty z partytury intermedlum J. J. Rou.saeau .. Le devin 
du vi.llage" z polowy XVIII wieku. 

Po raz trzeci ukazał się Marivaux na deskach krakow
kiej sceny 4. III. 1936. Był to występ goscmny Comedie 
it'ra.nc;a.lse, która pokazała ,.Igraszki trafu 1 miłości'' oraz molie
rowskie „Szelmostwa Skapena". Stylowość wykonania była nie
:aównana, ujęcie postaci, dykcj..a. i gest wiernie przeniesione 
z piel"\WZej połowy XVIII wieku. S\vietny zespół pierwszej sceny 
francuskiej czarował pięknym prowadzeniem dialogu, opartym na 
nieskazitelnej dykcji i płynności. Podziwiano też mistrzowski kunszt 
mówienia (kwestii do publicznOO<:i). 

Już po wojnie, dn 4. IX. 1945, widzieliśmy w Krakowie .,Igra
szki trafu i miłości" w Teatrze Starym, pod dyrekcją Pronaszki. 
Przedstawienie, w dekoracjach T. Boguszewskiej, reżyserował J. 
Warneck.i, dając świetny technicznie, dowcipny i w szczegółach wy
pracowany spektakl. Dominowała w nim wesołość i temperament, 
nawiązujące do tradycji teatru włoskiego i fars Molierowskich, 
sharmonizowane z dowcipnie stylizowaną dekoracją utrzymaną 

w złotych i różowych barwach. Z wykonawców na czoło wysunęli 
się H. Chaniecka (Lizeta), posługująca się bardzo urozmaiconymi 
środkami wyrazu, nienaganna stylowo D. Szaflarska (Sylwia) i E. 
Fulde (Paskin) utrzymujący groteskę w właściwych granicach. 

W ~ich latach ukazały się „Igraszki trafu i m!?ości" w r. 1950 
w Pomaniu, w reżyserii J. Zegalskiego, dekoracjach i kostiumach 
J. Kosińskiego, z muzyką T. Szeligowskiego, z udziałem: J. Cho
dackiego (Orgon), L GrzegQI'Ze'Wskiego (Mario), S. Łopuszańskiej 

(Sylwia), J. Szulca (Dorant), K. Poss.:i.rt i W. Slalkkilari (Lizeta) 
oraz T. Plucińskiego i K. Obidniaka (Paskin). W Warszawie scena 
objazdowa Teatru Powszechnego w r. 1952 dała premierę komedii 
w reżyserii L. Jabłonkówny, dekoracjach i kostiumach D. Pogo 
rzelskiej. W przedstawieniu wzięli ud.ział: Z. Grabowska, M. Sero
czyńska, Czechowski, Morawski. Tkaczyk i Waczkowski. 

W r. 1954 Tl'atr Państwowy we Wrocławiu wystawił „lgra5Uti 
trafu i miłości'' w reżyserii L. Jablonkowny i scenografii J. Prze
radz.kiej, w obsadzie: Orgon - W. Dewoyno, Sylwia - Z. Komo
rowska i B. Jakubowska, Mario - B. Michalski, Dorant - B. Da
nielewski i W. Pawłowicz, Lizeta - M. Lorentowicz i Z. Burzyń
ska, Paskin - R. Michalak:. 
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