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Stworzyć we Francji w 1pół wieku po Mo
lierze ·teatr nowy, orygi1naJ!iny, w >niczym n.a po
zór nie konzysta.jący z 'PÓŚcizny wiel!kli.ego ko
mediopisarza; stworzyć świat •Własny, wyisnuty 
jed}'1!lie z wyobr.aźnd, ledwie 1wątłą ruteczką zro
śnięty z epoką i dać mu 1tak.ie życie, iż pó:bniej 
poniekąd przesłon.i tę €!POikę .i lbęd?Jie się rpotom
nym narzucał jako jej wyraz, •na to trzeba nie 
lada indy1widu.ailiności. Pis.airzem, iktóry tego do
konał, jest Marivaux; inie 1docerni01ny w epoce, 
gdy tworzył, .za:pomniany ;później zupełnie w do
bie iwsbrząśnień i burz społecznych, dziś ooraz 
trwabsze zdobywający miejsce w kartach iPiś

mien,niotwa franoll!skiego. Twórczość jego -
jak .i osoba - dyskretna, skromna, ilm"ytjąca się 

w wytkwintnym cieniu, nie jest z tych, k!tÓlrym 
towarzyszy hałas walk literackich i surmy do
nośnych haseł, w zamian za to, jeśli obejmiemy 
cdnyrn 1 zutem oka etapy rozwo!u komedii XVII 

i XVIII w. we Francji, ujrzymy, iż po Molierze, 
a obok Beaumarchais-go, nazwisko Marivaux 
jest bodaj jedynym, które błyszczy trwałym bla
skiem, które należy dotąd do życia, a nie do py
łu „historycznoliterackiego" pokrywającego .nie
miłosiernie tyle świetnych w swoim czasie i do 
dziś z naboże1istwem wymawianych imion. Za
poznać się z jego dziełem byłoby niemal obo
wiązkiem, gdyby nie było po prostu przyjemno
~ ciq. 

Istota teatru Marivaux oraz to, na czym pole

ga jego nowość, da się streścić w dwóch sło
wach: on •pierwszy wpadł na ten szczęśliwy po
mysł , aby wziąć samą miłość za treść komedii, 
akcji dramatycznej. Jeśli zważymy na przy.kład 
teatr Moliera, jego poprzedników i epigonów, 
spostrzeżerr..y łatwo, iż jakkolwiek treść każdej 

sztuki obraca się nieodmiennie koło pary ko
chanków, to jednak miłość sama jest czymś ra
czej ubccznym. Jest to jak gdyby partia, w któ
rej para młodych odgrywa rolę pionków nci 
warcabnicy. Metą, do której dążą, jest małżeń
stwo, które napotyka przeszkody płynące bądź 

z zewnętrznych zawikłań, bądź też - w głęb

szym typie komedii - z charakterów otaczają
cych osób. Miłość pary kochanków jest faktem 
istniejącym już z chwilą podniesienia kurtyny. 
nie dyskutowanym i nieodmiennym, wartością 



stałą, w której nie dopuszcza się żadnych zmian 
i odcieni, jak również żadnych różnic indywidu
alnych. Jedyne ślady życia w stosunkach mię
dzy nimi to parę miłych scenek „zwad miłos
nych", jakie - prócz sztuki pod tym tytułem 
-- mamy w innych komediach Moliera (Mie
szczanin szlachcicem, Swiętoszek). Marivaux 
(mówię ciągle z punktu widzenia teatru fran
cuskiego, dawno bowiem przedtem Szekspir 
znał już jak i największe, tak i te drobne se
krety ludzkiej duszy) pierwszy postawił tę pro
stą hipotezę, że jeśli istnŁeje uczucie, to musia
ło kiedyś powstać, że nie wzbudzHo się ono od 
razu, równocześnie i w pełni uświadomienia w 
dwu sercach, bez walki i wewnętrznego tarcia. 
i że to powstawanie, te narodziny miłości, mogą 
być zajmującym momentem i treścią akcji dra
matycznej. I cały jego teatr polega na tym; ca
ły jest wariacją tego samego tematu: dwojga 
serc, wolnych jeszcze od uczucia, gdy kurtyna 
się podnosi; rozwój tego uczucia - to akcja; z 
chwilą gdy rzecz dochodzi do świadomości i po
rozumienia - kurtyna spada. Bohaterką sztuki 
jest Miłość. Uczucie to, jego postępy, podstępy, 
zabiegi, finty, marsze i kontrmarsze wystarcza
ją pisarzmvi do stworzenia żywej i interesujące.i 
gry scenicznej. W najlepszym teatrze Marivaux 
zewnętrzność nie odgrywa żadnej niemal roli. 
Kolizje „charakterów", o ile istnieją, to też je
dynie w odniesieniu do tego jednego punktu. 
Mechanizm samego uczucia, poruszający ludźmi 
- ludźmi jego własnego, osobnego świata - ni
by pełnymi wdzięku marionetkami, to wszystko . 

W istocie. można śmiało powiedzieć, iż w dłu
gim i pod wieloma względami jałowym okresie 
literatury .francuskiej teatr tego pisarza stano
wi jedyny kącik, w którym przytułek znalazła 
·- poezja. Aby to ocenić, trzeba uprzytomnić 
sobie, do jakiego stopnia ta właśnie epoka piś

miennictwa francuskiego była nie tylko z wszel
ldej poezji wypruta, ale wręcz zajmowała wro
gie wobec niej stanowisko. Racjonalizm panuje 
wszechwładnie, wysusza wszystko, wszystko 
sprowadza do gry intelektu. Poezja postawione, 
jest pod pręgierz jako przeciwna rozumowi: na
wet jej mechaniczna forma, wiersz, staje się, w 
świetle „rozumu", niepojętym nonsensem! La 

Motte, nie może !;;ię dość nadziwić „niedorzecz
ności ludzi, którzy wymyślili specjalną sztukę, 

aby uniemożliwić sobie ścisłe wyrażenie tego, 
co mają zamiar powiedzieć". Wolter świetnym 
swym talentem wersyfikatorskim ocalił wiersz 
przed napaścią nowych apostołów; ale nie 
wskrzesił poezji. Marivaux jest dzieckiem swej 
epoki; proza jego, którą stale się posługuje, jest 
kwjntesencją logiki i rozumowania przesiąk.ająl
cego ulotny kaprys wyobraźni; uczucie, kiedy 
przemawia, szermuje u niego dialektyką; ale z 
tym wszystkim teatr Marivaux, jak póżnie.i 

teatr Musseta, jest tworem fantazji poety: z po
staci jego, z dialogu, z całego jego świata płynie 
wiew delikatnej poezji, marzenia o życiu. Po
ezja ta oczyszczając epokę, z której czerpie so
ki, z jej brutalności, przejęła z niej odcień zmy
słowego odurzenia. Nie jest to „Las Ardeński" 
komedii Szekspira. ale wykwintny ogród, w któ
rym sztuką ogrodnika wypielęgnowane kwiaty 
mieszają w ciepły wieczór swe upajające worue. 

Tadeusz Boy -Żeleński 

(Fragmenty przedmowy do przekładów komedii Ma
rivaux). 
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