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DYREKTOR I KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY TEATRU: 
Jerzy Torończyk 

BOY 
O TEATRZE 
MARIVAUX 

Obfita działalność literacka pisarza wydała dzieło 
bardtzo nierównaj wartości. Dla potomności lstnieJe 
on jedynie jak-0 pisarz sceniczny, a i w tym zak re
~ie utwory jego są bardw nieraAneJ miary Sciśle 
wziąwszy, 1\larivaux zamyka się dziś dla na:; w kil
ku -ztukach, ale ty(h kilka sztuk wy.starczy, aby mu 
na zawsze zapewnić trwałe, najzupełniej odrębne 
i jedyne miejsce w piśmiennictwie nie t~·lko tea
tralnym. 

T tota teCttru 11.farivaux oraz to, na czym pclega je
"O nowość i odn;·':lność, da siG ~treścić w dwóch le
wach: oo p.'erwczy wpadł na ten szczęśliwy pomysł. 
aby wziąć samą miłdć za treść komedii , za przed
miot akcji dramatye<znej. Jeżeli zważymy na przy
kład teatr Mol:era, jego poprzedników i epigOlllów. 
spostrzeiEmy łatwo, iż, jakkolwiek tre'i: każdej sztu
ki obraca się nieodmic:nnie kolo par~· kochanków. 
to jedtnak miłość sama jest czymć najzupełn"ej 
ubccznym .. Jest to jak gdyby partia. w której p:ira 
młodych odgrywa rolę n;by pionków na warcabni
cy. Metą. do której dążą. jest małżeńst„\·o, któr 
napotyka r.:mna ·te przeszkody, płynące bądż z zew
nętrznych 7aW;kłań . bądź też, w głebszym typie 
klornedii, z charakterów ctac:nających os">b. M;łoiii' 
pary kochankćw jest faktem istniejącym już z chw:
lą podnies:enia kurtyny, niedyskutowanym i n:eod
miennym, warto.ści'l " tałą. w której nie przypu zczR 
się żadmych zmian i cjc:eni, jak rówru"eż zadnych 
róż.nic indywidualnych Nie znaczy to. aby kchiece 
t:py Mcliera nie mi~ły ~wcich odrcbnych fizj:momii: 
mają je niewątpliwie w stosunku clo otoczenia, tj. 
przede wszystkim w s:posobie, F\V jaki przec"wstawia
_ią siP „tyranii" rdziców lub opiekunów; ale para 
kochanków, jako taka, pozostaje stale czystą kon
wt-.nc,ją, niemal rekwizytem .. . 

Marivaux (mówię ciągle z punktu wiazenia teatru 
franousk.iego, bowiem dawno przedtem , Szekspir 
ział już, jak 1 największe, tak i te drobne sekret y 
ludzkiej duszy) pierwszy ipootawił tę prostą h l-



potez.ę, :te, jeśli isbnieje uczucie, to musiało kledyj 
pows.tać, że ruie zbud:ziiło się ono od razu, równo
cześnie, i w !Pełni uświadomienia w dwu sercach, 
bez waJk i weW111ętrznego ta!l'cia, i że to pows.tawa
nie, te narodziny miłości, mogą być zajmującym 
momentem i treścią akcji dl'lamatyoznej. I cały jego 
teatr polega na tym; ca?y jest wariacją tego samego 
tematu: diwojga serc WOllnych jeszcze od uczucia, 
gdy '.k!ull'tY!l'la się podlniosi - rozwój tego uczucia to 
akcja - z chwilą, gdy rzecz dochodzi do świado
mości i poro.z.umienia, kurtyna spada. Bohaterką 
s.11tuk.i jes.t Miłość. Uozucie to, jego postępy, pod
stępy, zabiegi, finty, wystarczają pisarzowi najzu
pełniiej do stworzenia żywej .i d.nteresującej gry soe
n '•oznej. W .najczystszym, najlepszym teatrzE:.- Ma
rivaux (bowiem wartość jego Jest bardzo nierówna) 
ze w n ę t r z n ość .ruie odgrywa żadnej niemal roli . 
Kolizje „c.hara!lcterów", o ile istn ieją, <to też jedynie 
w odniesie.niu do tego jednego ,punktu„. 

W ·za!kres :e, jaki sob:e stworzył, je!Jt Marivaux 
skoi'iczonym mistrzem. To słowo „miłość", dotych
S2las istniejące ona scenie rw formie niero:zlkładalne
go 1Pierwias.tka chemicznego, umiał on rozt0żyć na 
tysiące odcieni. Wszystk·O, co w n '.e wchodzi cieka
wości, miłości własnej, rozpieszczenia, próżniactwa, 
zazdrosnej obrony własnej niepodlleglości, podrażnio
nej ambicji, złośliwości, przekory, tyranii, żywioło
wego ;pociągu wreszcie, wszystko to skrzy s l ę i mi
goce w jego misternym, sztucznym, a mimo to cie
płym i żywym dialogu, a kolejna gra tych odcieni, 
ich ,zazębianiie się o siebie, ich nieuchronna konsek
wencja, stanowią jedyną prawie akcję jego sztuki 
Zapewne, j~t to jedynie owa drobniejsza moneta 
miłości, ale w tym właśnie, Marivaux, rozzuwając 
swych ·bohaterów z konwencjonalnego koturnu, otwo
rzył nowe drogi pooiblemom psychologJi komediowej.„ 

Czas, w którym tworzył Marivaux siwe najlel>!'rz.e 
utwory, to epoka osławionej Regencji, kiedy dwór 
i miasto. długo gnębione posępną i znudzoną dewocją 
ostabnich la.t Lu.dwik.a XIV, !Ilagradzają sobie laita 
przymusu folgą grubego używaruia i roz.pasaniem 
pows•rec.h!nej hulanki. Jeżeli, mimo wszysbko, co nam 
odmie111Ilego mówią autentycz.ne świadectwa, przed
stawiamy sobie ro21kwrit XVIII wieku jako ów de
likatny pastel, .na ikltórym wytworni pana;vie i pa
nie rozmawia.ją subtelnie i tkliwie o doskonałym po
rozumieniu serc, jest to d2liełem tprzede rwszysllk'an 
Mariva'Ux w ILteraturze i Watteau w malarstwie. 
W istocie, mOO!la śmiało powiedizieć, iż w tym dłu
gim i IPOd wtieloma względami jałowym ~kresie lite
ratury franC1t1skiej, teatr Ma,rivaiux stanowi jedynie 
kącik, IW iktórym !P'l'Zytułek IZlllalazła - poe~ja. Aby 
t~ ocenić, trzeba uprzytomnić sobie, do jakiego storp
ma ta właśnie epoka piśmiennictwa francuskiego 
by!a nie tylko ze wswlikiej poezji wypruta, ale wręcz 
za1mowała wrogie wobec niej ~ta.nowisko. Racjona
lizm panuje wszechwłac:Lnie, rwys.usza wszystko, 
wszysttko ®rawadza do gry inteleikitu. Poezja poota
wiana jest pod pręgierzem, jako przeciwna rozumowli: 
nawet jej mechaniC2'lI1a forma, wiersz, staje się w 
świetle „rozumu" niepojętym nonsensem „. 

Marivaux jest dzieckiem swej epok:!; proz.a jego, któ
rą stale się posługuje, jest kwintesencją zwartej lo
giki i rozumowania przesiąkającego najbardziej 
ulotny kapry.s wyobraźni; uczucie, kiedy przemawia, 
szermuje u niego niemal wyłącznie dialektyką; ale, 
z tym wszystkim, teatr Marivaux, jak póżniej teatr 
Musseta, jest w każdym calu tworem fantazji poe-

A. WATI'EAU - KŁOPOTLIWA PROPOZYCJA 



ty: z postac, Jego, z da logu, z całego 3ego świata. 
bije jakiś wiew delika nej ci ple p~ez i. marzenia 
o o;;:vciu. Pcezja ta. ocz.· zez jąc epo· c;. z której czer
pie sctti, z jej brutalności. rz jęła n· • pewien 
rrlci"ń, ~,..,..,. IO'.' ""O ndurzen!a , ie je. t to I s Ardeń
ski kcmedii Sze-ksp:ra, ale prześl'czny, wykwintnv 
ogród, w którym sztu.:ą o~rodni. a wypici gnowanl. 
kwiat) mieszaja w ciepły wieczór swe uoajajiicc 
wonie ... 

Z PRZEDMOWY DO KOMEDYJ MARIVAl'X 

A. W AT TE Al' KAPRYS!'\ICA 

A. WATTEAU - AKTORZY KOMEDII WŁOSKIEJ 

Piotr Carlet Chamblain de Marivaux (1688-1763), 
urodzony w Paryżu, pochodził z szanowanej rodzin y 
urzędniczej, wywodzącej się z Normandii. Ksztalcil się 
na adwokata, lecz zdradzi~ prawo dla titeratur'!j . Z a
możny, młody światowiec dostaje się wcześnie do sa
lonów literackich i bierze czynny udział w toczącej 
się v.:ówczas zacieklej watce „modernistów" ze zwo
lennikami kultury klasycznej, - wypowiadając się 
przeciw dogmatowi o niedoścignionej doskonalości sta
rożytnych . Już w wieku lat 18 zaczyna Marivaux 
parać się komediopisarstwem, ale główne zalety jego 
talentu ujawnia dopiero urocza fantazja pt. „Arlekin 
w szkólce miłości", gran(I, z powodzeniem w 1720 r. 
w paryskiej Komedii Włoskiej. Warto z~naczyć, że 
w tym teatrze napotkal pisarz znakomitą aktorkę 
Sylwię, która stała się świetną odtwórczynią jego 
subtelnych postaci kobiecych. Od r. 1722, kiedy Mari
vaux traci cały swój majątek na skutek głośnego ban
kructwa banku Law'a, literatura stanowi jedyny śro
dek utrzymania autora „Arlekina ... " i wlaśnie wtedy 
następuje dla niego okres najbardziej owocnej twór
czości. Marivaux mial w dorobku parę powieści, jed
nakże trwałą sławę zdobyły mu komedie. Nie wszyst 
kie 32, lecz te najlepsze, zwlaszcza zaś „Igraszki trafu 
i milo .ści", wystawione po raz pierwszy we v.:spom
nianym już par yskim teatrze 23 stycznia r. 1730. 



PIOTR MARIVAUX 

!lc;-taf>zki tra.Uu. i miłoiJci 
Komedia w 3 aktach 

PRZEKŁAD 

TADEUSZA BOYA·ŻELENSKIEGO 

PAN ORGON Janusz Cywiński 

MARIO Marian Drozdowski 
Jeao syn 

SYLWIA l . Teresa Szmigielówna 
córka p . Orcona 

OO RANT Jan Machulski 

LIZETA Halina Machulska 
słut11ca Sylwii! 

PASKIN Andrzej Chmielarczyk 
.iużący Donnta 

Rzeicz dzieje się w Paryżu, w domu p. Orgona 
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RYSZARD SCHREITER 

CHOREOGRAFIA: 
MARIA GRODZKA 

REŻYSERIA: 

ZBIGNIEW PRZERADZKI 
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