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Najwybitniejszym pisarzem francuskiego teatru w pierwszej połowie
XVIII wieku jest niewątpliwie Marivaux. Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux (1688-1763) studiował prawo, jak wszyscy nieomal pisarze
dramatyczni jego czasów. Mając osiemnaście lat napisał już sztukę
(„Ojdec rozsądny i sprawiedliwy"), która nie była zresztą nigdy wystawiona. W Paryżu związał się przyjaźnią z la Motte'm i Fontenelle'm.
Trzy słabe powieści, następnie trawestatcja „Iliady" i parodia „Telemaka" przyniosły mu mały rozgłos. Kiedy ukończył trzydzieści dwa
lata zainteresował się żywo teatrem. Początki nie były dC'bre. Komed ia
„Mil-ość i prawda" - padła, a tragedia o Hannibalu była grana w „Teatrze
Francuskim" tylko cztery razy. Marivaux trafił na swoją drogę
w teatrze włoskim.
Aktorzy włoscy, kt~rym zakazano grania*) w r. 1697 wznowili działal
ność w 1716 r.
Powoli zaprzestali dawnych improwizacji i akJ."1obatycznych sztuczek, a w osobie Regnard.a pozyskali sobie autora !komediowego
o wysokim pozi-0mie literackim. W dawnej sali pałacu de Bourgogne
przyjęto ich z serdeczną gościnnością.
W przeciwie~stw l e do wystawności i ciężkiego przepychu „Teatru Francuskiego" wystawiali sztuki
z lekkością i wdziękiem. Dekoracje i kostiumy o-dznaczały się u nich
świeżymi i żywymi kolorami. Każdej sztuce towarzyszyła muzy.ka, dialog przeplatały intermedia taneczne. P.rawie wszyscy akt•orzy byli niezwykłymi mimami, a przede wszy.s tkim świetny komik l akrobata Thomassin, który w swoim .pstrym kostium·ie grywał rolę Arlekina. Ricc-0boni, pierwszy amant, występował jako Dorant. A Zanetta Rosa Benozzi
- była Sylwią. Niebawem w całej Francji znano ją i uwielbiano pod tym
właśnie teatralnym ·imieniem.
Po tej brunetce o niebieskich oczach,
naiwnej i jednocześnie pełnej wdzię!ku, w której Marivaux lbył zakochany, żadna aktorka XVII~ wieku nie była zdolna już zagrać jego sztuk
i trzeba było czek.ać na pannę Mars, ażeby odnaleźć wreszcie Sylwię,
godną autora.
Można w pełni poznać .najlepszego Marivaux, ograniczając się do kilku
jego sztuk, blisko ze sobą spokrewnionych. „Pułapka miłości", „Niestałość_ sęrc" (La double inconstance), „Igraszki trafu i miłości", „Szkoła
matek", „Zapis'', „Fałszywe zwierzenia" zawierają w swoich wart.kich
aktach cały urok teatru Marivaux. Bankructwo Lawa zrujnowało Ma•) ze

•

względów

konkurencyjnych.

Vide anegdoty na

końcu

programu.

~lvaux, kt6ry szukał środk6w do życia, redagując dziennik „Le spectateut
fran~ais", wydawany na wzór angielskiego „Spectatora" Addi~ona. Po
tej nieudanej próbie również nie powiodło mu się z innymi pismami.
Mimo dwu wielkich powieści „Zycie Marianny" i „Kariera wieśniaka"*).
Marivaux zakończył życie w biedzie, prawie zapomniany. Skromne utrzymanie zabezpieczyła mu :pensja wyznaczona przez króla. Voltaire „m iał
zeszczyt" nienawidzieć go aż do końca.

·. Teatr Marivaux to sztuka oparta na dialogu. Żaden teatr, nawet Racine'a, nie był tak pozbawiony wszelkiej ak1cji dramatycznej. Bo jakie
będą losy tych zamaskowany.eh postaci, pDjawiających się nagle przed
naszymi oczami na scenie? Od .pierwszych słów łatwo to odgadujemy
i· nie ma widza „Igraszek trafu i miłości", który mógłby wątpić o miłości
Sylwii do Doranta i Doranta do Sylwii, nie ma widza „Fałszywych zwierzeń", któryiby nie spodziewał się końcowego wyznania Araminty. Wszystkie te sztuki są grą uczuć, która zlewa się nieomal z grą słów. Każda
replika odsłania nowy niepokój, nowe wahanie, podbój sel'ca zrazu nieś miały, potem rosnący, wreszcie triumfujący. Zakochani u Marivaux
są pierwszymi kochankami naszego teatru, "pokazanymi w stanie krystalicznie czystym ; nie mają ·o ni do zwalczenia praw "państwa, ani honoru,
jak u Corneille'a, ani świętego fatum, jak u Radne'a, ani nie walczą ze
sk ąpymi ojcami, zaZ1drosnymi opiekunami, jak u Moliera. Nie, oni są
jedynie w sporze sami z sobą w chwili kiedy spost.rzegają, że w sercu
budzi się nieznane uczucie. Aramincie wolno kochać Doranta. Matka
nie ma nad nią żadnej władzy, jest bogata, żadna przeszkoda zewnętrzna
nie może zmącić jej namiętności, a przecież widzimy ją naprzód niespokojną, potem opierającą się i powoli ulegającą niebe:zipiecznej i zaborczej skłonnośc i, wreszcie pdkonaną i składającą broń. Marivaux
chwyta miłość w chwili kiedy się ma urodzić i w rozdzierającej chwili
kiedy ma umrzeć, a nieraz jesteśmy świadkami prób tajemniczej a1chemii, kiedy miłość budząc zaC'hwyt i niepokój, rodzi się i umiera w tym
samym sercu jednocześn-!e. Jeżeli widziało się kiedykolwiek w teatrze
„Niestałość serc" nie można zapomnieć krzyżujących się spotkań Arlekina i Sylwi, Flaminii i księcia. Uczucie gaśnie, ręce rozplatają się łą czą się , gdy uczucie się zapala. Oto pary rozłączone i połączone dzięki
jaki emuś cudownemu i okrutnemu czarodziejstwu i znów kochankowie
ro zchodzą się, Sylwia w ramionach księcia, Flaminia przy boku Arlekina
i wszyscy wymieniają ostatnie spojrzenie, w którym przebija odblask
straconych złudzeń.
Postaci Marivaux nie krępują zasady moralności, to ludzie, którzy

*) wydana w r. 1952 w przekładzie
francuski „Le paysan parvenu").

Jarosława

Iwaszkiewicza,

tytuł

myślą tylko o własnej przyjemności i dlatego tylko, że chcą zapewnić
sobie wysączenie jej do dna, . wzbraniają się przed uległością, stosują
przebrania, podstępy i taktykę wojenną. To ludzie weseli: wiedzą, ż e
szczęście zawsze na nich czeka, że serce nigdy nie oszuka ; pod przebraniem lokaja lub subretki szukają się i odnajdują. Język giętki i cienki
zgadza się ze wzrokiem, albo przeczy spojrzeniom, rejestrując jasną
i spiralną linią najbardziej niedostrzegalne drgnienia serc. Cała akcja jest
zawarta w słowach, kształtuje ją metafora, przyspiesza nieoczekiwane
użycie abstrakcyjnego s.łowa, rozwiązuje antyteza synonimów„. Teatr
Marivaux wymaga gry aktorów, łączących prostotę z kapryśnością, wartkość dialogu z wdziękiem, umiejących podać różne odcienie jednego zd ania i umiejący·ch odsłonić publiczności to, co kryje się pod słowam i , na dając ostre przedłużenie replikom o rozbrajającej nieraz naiwności. Marivaux jest najpiękniejszym przykładem zwycięstwa stylu. Czym byłyb y
te krótkie, mechaniczne odruchy, gdyby nie działała tu magia stylu .
Marivaux - to zwycięstwo literatury w teatrze.

Kleber Haedens
Une histoire de la literature

fran~aise

-

1943.
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Marivaux - Rok 1754 - Tom IV

Fragment z recenzji z przedstawienia w Comedie Franc;aise - (L e;
Letters Franc;aises 28. IX. 1950) „Niestałość serc" wystawiono razem z jed- ·
noaktówką Musseta „O czym marzą dziewczęta", reżyserował komedir;
Marivaux - Jacques Charon, dekoracje projektował Franc;ois Ganeau ,
w roli Arlekina wystąpił Robert Hirsch, Sylwię grała Michelina Boudet.
Flaminię Lise Delamare, Księcia - Julian .Berteau.
Jestem przekonana, że „Niestałość serc" jest najlepszą sztuką Mar:vaux. Dwór wielkiego pana służy w tej komedii za tło dla pary zakochanych, Arlekina i Sylwii, dwojga miłych wieśniaków. Nie jest to jednak para służących dublująca parę pańską, jak to wtedy było w zwyczaju; w tym wypadku jest ta para punktem centralnym sztuki. Arlekin ,
który po~ostał tu w swoim kostiumie jak by przeniesionym z dawnej
commedia dell'arte, jest dzielnym człowiekiem, chłopem, odznaczającym
się zdrowym rozsądkiem i przekorą, szczerze kochającym swoją małą
Sylwię.
Marivaux pokazuje nam upadek obojga. Arlekin nie pragnie
zrazu ani zaszczytów, ani bogactw, ale chce pozostać jedynie z Sylwią ,
o którą rywalizuje z nim zakochany książę, powoli pozwala się skusić
na dobre jadło, ponieważ jest żarłokiem, a pewna dama dworu - sprytna i tkliwa; w tym czasie czarująca Sylwia, którą książę kocha dla jej
czystości, prostoty i bezipośredniości jej uczuć dzięki księciu za.pomin ::i
o Arlekinie i zdajemy sobie sprawie, że ma wszystkie dane, ażeby st::c
się 1.Przerazliwą jędzą, jeszcze głupszą i bardziej próżną, niż wszystkie damy
dworu. Zapomnijcie o wzruszającym duecie miłosnym dwóch turka we<,
chociaż tak chcielibyśmy, ażeby oparli się wszelkim pokusom pien .' ąd'! ::i
i próżności. To właśnie Marivaux nie o.piera się temu happy-endowi,
chociaż przez usta Arlekina i Sylwii umiał tak satyrycznie przedstawi ć
ten świat, świat, do którego ostatecznie oni oboje chętnie wchodzą. Trzeba było czekać na „Wesele Figara", ażeby zobaczyć służącą, która potrafi
oprzeć się wielkiemu panu.

Pierre Carlet de Chamblain de
MARIVAUX

(La double inconstance)
Komedia w 3 aktach
Przekład: Stanisław

HE;banowski

Osoby
Książę

Sylwia, ukochana

Księcia

Flaminia, córka książęcego
Lizeta, siostra Flaminii
Arlekin
Trywelin, zarządca pałacu
Dworzanin

i Arlekina
sługi

Rzecz dzieje

się

w

Marek Okopiński
Aleksandra Kionce\\r:icz
Alina Pewnicka
Anna Korczak
Janina Ratajska
Jerzy Kaczmarek
Zbigniew Graczyk
Lucjan Wiernek

•pałacu Księcia

REŻYSERIA: JAN PERZ
SCENOGRAFIA: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ
MUZYKA: RYSZARD GARDO
CHOREOGRAFIA: MARCELA HILDEBRANDT-PRUSKA

Inspicjent: Marian Nowakowski

Sufler: Tamara Tatera

Komedia wystawi-ona po raz pierwszy w Paryżu przez
l'I kwietnia 1723 r.
Ganeau: Dekoracja

„Niestałość

serc"

Paryż

„Comedie

Fran~aise"

1950

włoskich

aktorów

ANEGDOTY
O AKTORACH I AKTORKACH XVIII i XIX WIEKU
według

Louis Loire•)
1

Aktorzy „Komedii Francuskiej" chcieli nie dopuścić, ażeby aktorzy
mówili na scenie po francuSku. Sprawa została wniesiona przed Ludwi:ka XIV, który 1POstanowił wysłucha{: adwokatów obu
zespołów: Barona i Dominique'a.
Kiedy Baron skończył przemówien!e,
broniące stanowiska swoich kolegów, król dał znak Dominique'owi, ażeby
i on zabrał głos.
- W jakim języku Jego Królewska Mośl: życzy sobie, abym mówił powiedział aktor.
- Mów, jak chcesz - rzekł !król.
- Niczego więcej nie pragnę - odparł Dominique„. - Moja sprawa
jest wygrana.
Król uśmiechnął się z interpretacji jego słów ! powiedział :
- Słowo się rzekło, nie cofnę go.
włoskiej ~omedii

2

Mezzetin, aktor „Komedii Włoskiej" (1654-1729) napisawszy sztukę
de Saint-Aignan, który hojnie nagradzał autorów przypisujących mu swoje utwory.
Mezzetin, spo<l2iewając się nag.rody, poszedł do księcia; odźwierny nie
chciał go wpuścić, autor .przekupił go obiecując jedną trzecią sumy jaką
otrzyma. Pierwszy lokaj i pokojowiec robili takie same trudności; takimi samymi obietnicami Mezzetin :potrafił ich ułagodzić.
Dopuszczony wreszcie do .pana de Saint„Aignan, powiedział;
- Wasza Wysokość, .oto sztuka teatralna, którą pozwoliłem sobie panu
zadedykować; jeżeli uważa pan, że zasługuje ona na jakąś nagrodę proszę o <danie ml stu kijów?
- Co takiego, sto kijów?
- Tak,_ Wasza Wysokość, a oto moje powody: obiecałem . pańsk!em~
odźwiernemu i lokajowi i pokojowcowi dal: po jednej trzeciej te.go, co
otrzymam; wszystko w ten sposób mi odebrali, dlatego proszę, niech pan
rozdzieli moje wynagrodzenie.
Pan de Saint-Aignan uśmiał się bardzo z. tego pomysłu. Upomniawszy

surowo służących posłał sto ludwików żonie Mezzetin'a, ażeby uchronił:
go od zarzutu, że nie dotrzymał słowa.
3

Panna Maupin, śpiewaczka (1673-1707)
Zycie tej śpiewaczki było ~omansem, :którego nie wszystkie rozdziały
nadają się do opowiadania ; Panna Maupin odznacz ała się energią i namiętnościami mężczyzny, będ 11 c jednocześnie jako kobieta zachwycająco
piękna. Władała równie dobrze sz:padą jak wachlarzem; świadczy o tym
następująca przygoda:
Jej kolega, Dumesnil nie oszczędzał jej w swych rozmowach: postanowiła go za to ukarać. Pewnej nocy poczekała na niego na placu des
Victoires; była ubrana po męsku w wielkim kapeluszu nasuniętym na
oczy. Zagradzając przejści e Dumesnilowi i nie dając się poznać chwyciła
ręką za sza:pdę. Kiedy Dumesnil nie kwapił się jednak do walki, schowała szpadę do ipochwy i uzbrojona w laskę !:!Prawiła mu tęgie lanie,
a :potem zabrała mu zegarek i tabakierkę.
Nazajutrz Dumesnil opowiadał, że został napadnięty przez trzech groż
ny.ch bandytów, którzy go obrabowali.
- Skłamałeś - powiedziała .panna Maupin. - Tymi trzema wielkimi
bandytami byłam ja sama i nieźle cię sprałam kiedy odmówiłeś mi
skrzyżowania ze mną szipady.
A na dowód tego co mówię - oto zwracam ci twój zegarek i tabakierkę.

zadedykował ją księciu

*) Anecdotes de tbMtre -

Paris -

18715

4

Oto incydent, który tekst ogłoszenia przekształcił w przysłowie; jego
pochodzenie powinno zainteresować czytelników. W operze był niegdyś
taki zwyczaj, że zwracano pieniądze ludziom, którzy chcieli opuścić widownię przed końcem prologu.
To ułatwienie sprzyjało nadużyciom,
dlatego dyrekcja teatru skasowała je i wywiesiła nowe ogłoszenie: „Nie
zwraca się pieniędzy po podniesieniu kurtyny", które może służyć jako
tytuł dla tej anegdoty.
Panna d'Azincourt, je<lna z gwiazd uroczego
areopagu, sprzedała amatorowi „klejnot", który miał być, jak twierdziła,
jeszcze jej własnością . Chociaż nie wymienimy nazwy tego klejnotu,
każdy odgadnie o co chodzi.
„Amator", który zapłacił bardzo drogo
i z góry, przekonał się jednak, że rzadkie pisklę zostało już wybrane
z gniazda; zażądał więc zwrotu części wypłaconej sumy. Ponieważ panienka nie chciała go wysłuchać, obie strony, chcąc uniknąć skandalu,
przystały na to, ażeby odwołać się do decy.z ji panny Cartou, uważanej
wówczas za szczególnie kompetentną w sprawach miłostek.
Po. wysłuchaniu finansisty I klientki Temida wydala wyrok: Kiedy

prawo jest wyrafone jasno 1 dokładnie, wystarczy, ~e sędzia do nl~go
si.ę zastosuje. Jesteśmy w kraju prawa ipisanego. Nasz kodeks jest wyryty na murach Opery; da on się cioskonale zastosować do siprawy, która
was do mnie sprowadziła. Popatrzcie i czytajcie: „Nie zwraca się pieniędzy ipo podniesieniu kurtyny".
5

Panna Gaussin (a!ktorka 1716-1779) kochała się w Helwecjuszu dla
jego urody i dystynkcji. Pewnego wieczoru, w czasie przerwy, Helwecjusz znalazł się blisko niej, rozprawiając na jakiś temat z zakresu transcendenta1nej filozofii. W tym momencie do panny Gaussin zbliżył się
finansista, stary wyjadacz z czasów Regencji, bardzo brzydlki i bardZ-O bogaty: bez o.gródek ofiarował jej sto pistoli, jeżeli :pójdzie z nim na kolację.
- Turkarecie kochany - powiedziała głośno [panna Gaussin z miną
najbardziej impertynencką - dam panu dwieście pistoli, jeżeli przyjdzie
pan do mnie na kolację z tą twarzą.
To mówiąc wskazała palcem Helwecjusza .
6

Panna Gaussln miała szlachetne sel'ce. Dowiedziawszy się, że jej nosiwoda zaipłonął do niej wielką namiętnością I dlatego zapadł na zdrowiu
tak dalece, że obawiano się, ·iż straci życie albo przynajmniej zmysły zadbała o wszelką :pomoc 'Clla niego, dając mu zarazem obietnicę najwyższego szczęścia, kiedy tylko wyzdrowieje; i dotrzymała słowa.
- To mu zrobiło tyle przyjemności - mówiła - a mnie tak mało
przykrości.

7

Bachaumont rplsze pod datą 15 czerwca 1767: Panna Clairon•) zaopiekoszesnastoletnim chłopcem o najpiękniejszej w świecie
twarzy. Chciała go zrobić aktorem i sama udzielała mu lekcji deklamowania. Nazwała go Amorem i pod tą nazwą jedynie był znany.
Przez szczególną złośliwość losu, który zwarzy wszelką ludzką radość,
ten młodzieniec odważył się brać Innego rodzaju lekcje u innej nauczycielki. Zazdrość zaipaliła się w sercu nowoczesnej Kalipso I w wybuchu
gniewu przepędziła naszego Amora tak nagiego, jak przedstawiają tego
boga.
To wygnanie dało okazję do licznych komentarzy w klanie aktorskim.
Najprostszy komentarz brzmiał :
- Clairon skończyła czterdzle~cl cztery lata.
wała się młodym,

•)
Zbigniew Bednarowic:z:: Makieta scenograficzna do

„Niestałości

serc"

tra"ic~ka

(1723-1802)

8
We foyer teatru Nicolet zebrało się grono ludzi wokół Lekaina**) i Marivaux, którzy siedli na ławeczce i r~zmawiali o Komedii Francuskiej.
Lekain :powiedział (myśląc o włoskich akt-Orach)
- No cóż, mój Boże, będziemy mieli następców. Marivaux zręczn ie
poprawił :

-

Chciał

pan

powiedzieć

-

zastępców

{tych, którzy was

zastą:pią).

9

Lekain znudzony graniem wszystkich ról książąt greckkh, rzymskich
i innych w jednym jedwabnym kostiumie, który określano jako „rzymsk ;" k a.zał sobie uszyć grecki kostium do roli Orestesa. Dauberval, zachwycony nowym strojem Lekaina, naiwnie zawołał:
- Kiedy tyllko lbędę grał w nowej sztuce Rzymianina, każę sobie uszyć
kostium grecki.

a zresztą, mój panie, niech się pan stara odtąd lepiej dobierać sztuki ;
ostatnio grał pan „Skąpca", komedię, dającą zły przykład, w której syn
okrada ojca. Kto napisał tego „Skiipca"?
- Molier.
- Czy on tu mieszka?
- Nie, Wasza Wysokość. Umarł z górą ćwierć wieku temu.
- Tym lepiej dla niego. Ale czy nie mógłby pan, panie dyrektorze,
lepiej wybierać sztuki i nie wystawiać sztuk autorów nieznanyoh. Nigdy
więcej już Moliera ani Pirona, bardzo proszę.
13

Tragiczka -

mademoiselle*) Raucourt (1736-1815),

czując, że

nadchodzi

śmierć, pow i edziała :

-

Oto ostatnia s<:ena,

jaką

zagram:

muszę ją zagrać

przyzwoicie.

14

10
Voltaire

mówił

o Marivaux,

że odważa :pył

na wadze z

,pajęczyny.

11
Ławnik

miejski w Tuluzie był na przedstawieniu dosyć frywolnej o:pery
komicznej pt. „Zony pomszczone". Parter żądał, ażeby powtórzono
operę następnego dnia; urzędnik zabronił drugiego przedstawienia nieprzyzwoitej sztuki.
Po naradzeniu się z kolegami jeden z aktorów wyszedł przed kurtynę
i oznajmił, że nazajutrz będzie grana sztuka Saurina „Beverley", napisana wolnym wierszem.
- Jakto! - krzyknął cnotliwy nieulk - znowu nie;przyzwoita sztuka
i to wtedy, gdy zakazałem grania „Zon :pomszezonych". Zawieszam
p.rzedstawienia na tydzień .
12
Być może

ten sam urzędnik kazał przyjść do swojego gabinetu dyrektorowi teatru po :przedstawieniu „Wierszomanii" i zapytał go:
- Kto jest autorem komedii, którą graliście wczoraj?
- Pan Piran.
- Niech przyjdzie do mnie jutro.
- Wasza Wysokość, on mieszka w Paryżu.
- No, to ma szczęści e; zabraniam .panu jednak grać jeg-0 sztukę;
••) wielki tragik -

właści we

nazwisko Henri Louis Cain (1729-1778)

Nazajutrz po przedstawieniu „Meropy" Woltera, na którym panna
Dumesnil odważyła się wbiec na scenę (a nie jak dawniej bywało kroczyć
w dostojnej pozia) ambasador Prus złożył aktorce wizytę, ażeby pogratulować sukcesu. Kiedy wszedł do domu, robiła właśnie pończochę
i ambasador nie wiedział jak wyrazić swój podziw dla kobiety i artystki,
zauważywszy na jej kolanach przekład Tacyta, który czytała, zajęta
ręczną robotą.

15

jestem zła, - czy to prawda?
- To niesprawiedliwość ostatniej kulisy aż do rampy.
-

Mówią, że

powiedz i ała

panna Mars„). do Hoffmanna

odpowiedział

krytY'k -

jesteś

dobra od

16
Książę

de Lauzun żył z mademoiselle L. z „Comedie Francaise", chociaż ta aktorka ani nie była ładna ani nie miała talentu. Pewna dama
wypominała mu ten dziwny smak.
- Zgadzam się - odpowiedział książę - ona wcale nie jest ładna
i żle gra w teatrze, ale gdyby pan! wiedziała jak jest głupia i jak mi
z tym wygodnie.
Wybrał i przełożył S. H.
*) wszystkie aktorki pochodzenia nieszla~heckiego tytułowano mademoiselle.
••) właściwe nazwisko panny Mars: Anne Francoise Hi:ppolyte Boutet
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KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
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