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Leslaw Eustachiewicz 

MARIVAUX 

Tadeusz Boy-Żeleńsk: w przedmowie do 
dwutomowego wydania komedii Marivaux tak 
scharakteryzowa! inwe::icję twórczą autora 
„Igraszek trafu i miłości": 

Stworzyć we Francji, w pól wie
ku po Molierze, teatr nowy, orygi
naLny, odrębny, w niczym niemai 
nie korzystający z puścizny wieL
kiego pisarza, stworzyć świat włas
ny, wysnuty jedynie z wyobraźni, 

Ledwie wątlą niteczką zrośnięty z 
epoką i dać mu także życie, iż póź
niej poniekąd przesłoni tę epokę 

i będzie się potomnym narzucał 

jako jej wyraz, na to trzeba nielada 
indywiduainości. 

Ta eseistyczna próba skrótu syntezy histo
ryczno-literackiej znakomicie wprowadza w 8ed
no spra.wy. Marivaux umiał konstruować praw
dziwych ludzi w nieprawdziwym sw1ecie. 
świat, który służy za tło, jest abstrakcyjnie 
idylliczmy. Nie ma w nim skomplikowania an
tagonzmów społecznych, jakie wypełniały rze
czywistość francuskiego Oświecenia, nie ma 
jaskrawości i dysonansów, nie ma okrucieństwa 
złych praw i perwersyjnych obyczajów, nie ma 
głodu, goryczy i buntu. Jest tylko barwna 
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tkanina zielonych parków, gobelinowa elegan
cja salonów, wytworna smukłość tanecznych 
ruchów. Ale na umownym tle poruszają się 

nie marionetki, lecz ludzie żywi, w których 
psychicznym wnętrzu kiełkują i rozwijają się 

autentyczne uczucia, analizowane przez kome
diopisarza z przyrodniczą precyzją chłodnego 

obserwatora i z lirycznym żarem szczerego 
poety. 

Pierre-Carlet de Chamblain de Marivaux 
(1688 - 1763) pochodził z rodziny urzędni.::zej. 

Wcześnie myśląc o literaturze jako sferze twór
czych zainteresowań za wzór obrał sobie R~
cine'a a nie Mo1iere'a Jego komedie stały się 

z cza~em istotnie pogodnym równoważnikiem 
tej analizy namiętności, która w „Berenice" lub 
Fedrze" Racine'a miała koloryt tragiczny. Ma

~ivaux zdobył sobie pozycję literacką również 
jaiko narrator, autor dwu znakomitych re~li

stycznych powieści „Kariera wieśniaka" i. „.z~
cie Marianny". Spośród komedii wyrózmaJą 

się walorami estetycznymi: „Pułapka miłości", 

„Druga pułapka miłości", „Fałszywe zwierze
nia". Marivaux najczęściej posługiwał się tech
niką komedii psychologiczno-obyczajowej j~k 

w wyżej wymienionych utworach czy wreszcie 
w „Igraszkach trafu i miłości". Drugim jednak 
ulubionym jego modelem była sztuka filozo
ficzno-alegoryczna (np. „Wyspa rozumu", „Wys
pa niewolników", „Tryumf Plutosa"). Wzorzec 
komedii o narodzinach uczuć miłosnych bar
dziej podobał się publiczności wieku XVIII 
i zwłaszcza wieku XIX. On też stał się pod
stawą terminu „marivaudage", oznaczającego 

subtelną komediową fabułę, której głównym 

lub wyłącznym tematem są perypetie rozkwi-
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tających tęskn>Qt e110tycznych (w tym stylu 
napisał Fredro „Śluby panieńskie", a Musset 
„Nie trzeba się zarzekać" i „Nie igra się z mi
łością"). Gdy jednaik w „Wyspie niewolników" 
okręt rozbija się, a na bezludnej wyspie lą
dują: generał ateń~ki, dama, pokojówka i ar
lekin, znajdujemy się w innym wymiarze mo
tywów i wątków. Następuje zamiana ról: 
arlektn i pokojówka zostają painem i panią, 
generał i dama niewolnikami. Przypomina to 
późniejszego o sto kiłkadziesiąt lat „Niepo
równanego Crichtona" Jamesa Ba!rrie. Roko
kowy Mar.ivaux staje więc na literackiej 
ścieżce, która prowadzi od Arystofanesa do 
satyrycznego przewartościowania świata w 
epoce Bernarda Shaw. 

Warto uświadomić sobie tę dwoistość czy 
wieloraklość oblicza twórczego Mair·ivaux. Boy, 
przeciwstawiając go Molierowi, ograniczał się 

właściwie d:o wniosków wyprowadzanych z 
jednego tylko kręgu tematycznego. Zresztą 

pełnia obrazu wnioskom Boya nie zaprze
cza, podbudowuje je tylko i rozszerza ich 
zakres interpretacyjny. 

Gdyby z kolei szukać wspólnego mianow
nika dla alegorycznych i dla obyczajowych 
tematów Marivaux, byłby nim może problem 
osobowości ludzkiej. Miłość jest u Marivaux 
katalizato.rem. Przyśpiesza szybkość reakcji 
psychicznej, co w konsekwencji zmienia 
wszelkie układy międzyludzkie. Perypetia ze
wnętrzna w cytowanej wyżej „Wyspie niewol
ników" działa w analogiczny sposób: dyna
mizuje i przekształca sytuację, co prowadzi 
do jej krańcowej, inwersyjnej przebudowy. 
Wydaje się, że Manvaux interesował się za-
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równo koncepcją metamorfozy życia jednost
kowego, jak Jwncepcją przemiany życia spo
łecznego. W alchemicznym laboratorium po
ezji wytwarzał taJk wysoką temperaturę emo
cjona1ną, że topniały w niej schematy postę

powania, zmieniały się formuły krystalizacji. 
I .iche metale stawały się złotem. 

Lichym metalem w „Igraszkach •trafu i mi
łości" jest konwenans pa.triarchalny, małżeń

stwo ułożone przez ojców w siposób despoty
czny. Złotem staje się próba uczuć uzyskana 
drogą maskarady. Sylwia przebrała się w strój 
pokojówki, Dorant ukrył się w liberii służące

go. Odnaleźli się mimo zmiany kostiumów. Ale 
mogli się rozminąć; gra ich nie była całkiem 

bezpieczna. Równie dobrze mogła prowadzić do 
finału pełnego łez, błagań, rozpaczy - z wi
dmamli wydziedziczenia i klasztoru jako melo
dramatycznymi eryniami wieku. Marivaux tego 
nie chciał, wolał być łagodnym demiurgiem, 
który zjawom swej wyobraźni podarował sło

dycz i piękno wspólnego szczęścia. 

Marivaux komediowym dialogiem i kome
diowymi sytuacjami wywoływał fikcyjną, ale 
nie=iernie sugestywną wizję epoki. Malarski 
wtór tej wizji znajdujemy w obrazach Watteau. 
Twarze postaci z obrazów Watteau (np. „Obo
jętny" lub „Gilles") są pełne melancholii. Jest 
to jednak melancholia zdyscyplinoiwana, wy
tworna, daleka od ekshibicjonizmu. Zmieniona 
w ciepłe barwy i światło. Podobnie chyba 
zmienił komediopisarz i poddał dyscyplinie hu
moru reitoryczny patos i gest, który był pióro
puszem tragedii klasycystycznej francuskiej w 
XVII w. Pióropusz zmienił się w wachlarz. 
Jeszcze dziś potrafi rozproszyć nasze zgryźliw2 
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i cierpkie nas troje, z którymi iprzyohodzimy 
jakże często do teatru, nie mogąc ich od siebie 
odrzucić . Marivaux był realistą, znał życie, wie
dział, źe jednym z jego motorów jest wesołość. 
Między rewolucyjnym w sensie społecznym 

i moralistycznym teatrem Moliera, a sentymen
t&.lną „komedią łzawą" i mieszczańskim dra
matem Diderota - między sferą burzy i des;:
czu - wyłoniła się więc wysepka pogodnej za
bawy, menuet zgrabnych słów, gawot iigraszek 
komicznych. Po pewnym czasie do delikatnego 
wdzięku Marivaux znów wprowadzi gwałtowne 
inwektywy Figara Beaumarchais. W „Igrasz
kach trafu i miłości" trwa jeszcze chwila ma
łej, rokokowej s tabilizacji. 

Lesław Eustachiewicz 
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MŁODA MĘŻATKA*) 

Kleon spotyka Damisa , obejmuje go, ściska 

do utraty tchu i powiada: - Jestem najszczęś
liwszym z l ·udzi, poślubiam dziewczę, co led
wo wyszło z klasztoru i prócz mnie nic, rzekl
byś, nie widziało. Na czole wypisaną ma do
broć i slodycz. Nie znajdziesz niewinniejsze j, 
skromniejszej, bardziej prostodusznej; oczy 
jej lękają się spojrzeń zwabionych jej urodą. 

Gdy mówi, wdzięczny rumieniec pluni jej lica; 
a nieśmialość ta nowym jest wdziękiem, gdyż 
pewien jestem, iż rodzi się z wstydliwości, 

nie zaś z miernego umyslu. Niedole ludzkie 
trafiają jej prosto do serca i na samą opo
wieść o nich omalże pada zemdlona. Nie ma 
serca tkliwszego, słodszego, gorętszego; dla 
mnie żyć tylko będzie i oddychać - ukocha 
swe obowiązki, Ja zaś będę najszczęśliwszym 

z ludzi. 
Kleon że.ni się. Po pół roku spotyka tegoż 

samego Damisa i słowem nie wspomina mu 
o żonie. Damis dowiaduje się skądinąd, iż anioł 

ów, po ślubie wolny od przymusu, uległość za
stąpił hardością, nieśmiałość zaś czelnością; a 
je-śli płoni się jeszcze niekiedy, to z pychy lub 
złości. Dowiaduj e się, że ma już osobne apar
tamenta, że jest w zażyłości z markizą, baro
nową, marszałkową; że przyjęła ich wyniosłe 

i wzgardliwe wzięcie; że natrząsa się z męża, 

a za najmniejszym sprzeciwem unosi .się gni.J
wem i mieni go zazdrośnikiem, kutwą, gburem. 

Wstaje ledwo o drugiej lub o trzeciej po 
południu, a kładzie się o szóstej rano; o piątej 
wieczorem już jej nie ma w domu. Nie wiado-

•) Przedrukowano z „Obrazu Paryża" S. Merciera, 
wyd. PIW, 1959 r. Przekład: Anna Jakubiszyn-Tatar
kiewiczowa. 

mo właściwie, kto jest jej kochankiem, co nade 
wszystko trapi męża, bo za po.średnictwem ko
chanka mógłby jej pTZynajmniej przemówić do 
rozumu w sprawa·ch majątkowych, w tej naj
ważniej s zej materii, która dziś bierze górę nad 
wszelkimi innymi. 

Do męża zwraca się i darzy go uśmiechem, 
gdy znajdą się wśród licznego grona; w domu 
całymi tygodniami nie odzywa się doń ani sło

wem, a nawet go nie widuje. Wszystkie nie
wiasty głoszą na wyścigi, że sprawuje się jak 
n a j p r z y s to j n i e j i że mąż winien sobie 
poczytywać za szczęście posiadanie tak rozum
n ej żony. 
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KOLACJE U REGENTA• 

Kolacje te odbywały się zawsze w towarzy
stwie bardzo osobliwym. Kochanki regenta, 
czasem jakaś dziewczyna z Opery, często księż

na de Berry** i około dwunastu panów, czasem 
tych, czasem innych, których bez ceremonii re
gent nie nazywał nigdy inaczej jak swoimi hul
ta jami. Byli między nimi: Broglie, starszy brat 
tego, który umarł jako marszałek Francji, ksią
żę Noce, czterech czy pięciu oficjallstów nie 
najwyższych rangą, książę de Brancas, Biron , 
Canillac, paru zboczonych młodych ludzi i parę 
pań podejrzanej konduity, lecz należących do 
towarzystwa, paru ludzi nieznanych i bez naz
wiska, wyróżniających się czy to dowcipem , 
czy roz,pustnym życiem. Wyborne jedzenie było 
przygotowane w miejscach specjalnie do tego 
przysposobionych, znajdujących się tuż obok, 
wszystkie naczynia srebrne; goście sami często 

przykłada.Ii rękę do przyrządzania przysmakó'.'.o"' 
wraz z kucharzami. Były to zebrania, na któ
rych każdy był przenicowany, ministrowie 
i bli scy księciu ludzie co najmniej tak samo 
jak inni, i to ze swobodą graniczącą z wy
uzdaną swawolą. Przeszłe i teraźniej sze miłostki 

dworu i Paryża były omawiane bez żadnej że

nady; stare plotki , kłótnie, żarty, śmiesznostki 

- niczego i nikogo nie oszczędzano. Książę 

Orleański brał w tym udział jak każdy inny, 
lecz prawdą jest, że rzadko cała owa gadanina 
czyniła na nim jakiekolwiek wrażenie. POJpijano 

• Regent - Filip II Książę Orleański, brat:mek 
Ludwika XIV (1674 -1723) po śmierci Ludwika XIV, 
w czasie małoletności Ludwika XV, w latach 
1715 - 1723 był regentem Francji. 
•• Księżna de Berry była córką regenta . 
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zdrowo, wino uderzało do głów, mówiono świń
stwa i bezeceństwa na całe gardło, prześcigano 

się w tym, a gdy już dość nahałasowali i kiedy 
całe towarzystwo było dobrze pijane, wszyscy 
szli spać, by nazajutrz za:cząć znów od po
czątku. Gdy nadchodziła godzina, kiedy mieli 
nadejść biesiadnicy, wszystko było tak zabary
kadowane na zewnątrz, że cokolwiek ważnego 
by się stało, próżno próbowałbyś się przebić 

do regenta. Nie mówię tu tylko o nagłych 

sprawach prywatnych, lecz także o tych, które 
dotyczyły bez.pieczeństwa państwa .lub jego 
osoby, i to obwarowanie trwało aż do rana. 

Tak to tracił regent nieskończenie wiele cza
su w rodzinie, na zabawach czy na ro:zipuście. 

Również dużo czasu zabierały mu audiencje, 
zbyt łatwo udzielane, zbyt długie, zbyt roz
wlekłe, i tonął w tych samych szczegółach, co 
za życia króla on i ja tak częstośmy mu obaj 
za.rzucali. Czasami mu to przypominałem; przy
znawał mi rację, lecz zawsze dawał się wciągać 
z powrotem. Poza tym tysiące spraw prywat
nych i zatrzęsienie innych, odnoszących się do 
kierowania państwem, które mógł rozpatrzyć 

najczęściej w pół godziny i podjąć następnie 

jasną i stanowczą decyzję , a przedłużał je, 
jedne ze słabości , inne przez nędzne pragnienie 
gmatwania i kłócenia . Ta zatruta maksyma 
wyrywała mu się jako jego ulubiona: „Divide 
et impera!". Najczęściej przewlekał sprawy 
przez ową wszechogarniającą nieufność w sto
sunku do wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi 
i w ten sposób jakieś głupstwo stawało się hy
drą, która w końcu i jego oplątała. Jego bez
pośredniość i dostępność niezwykle się podo
bały, lecz ogólne nadużywanie tych jego cech 
było nadmierne. Czasami doprowadzało to do 
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oznak braku szacunku, co w końcu miało złe 

następstwa, tym bardziej niebe:qpieczne, że re
gent nie mógł kiedy nawet chciał, poskromić 

osobistości, które .krępo,wały go więcej, niż sa
me czuły się skrępowane. Takimi byli Stairo
wie, takimi wrogowie jansenizmu, takim mar
szałek de Villeroy, takim parlament w osobaeh 
niektórych swych przedstawicieli i magistra
tura w większości. Przedstawiałem mu czasami 
tyle ważnych spraw w miarę nadarzających się 
okazji, czasami udawało mi się coś uzysk3ć 

i odparować złe następstwa, częściej jednak re
gent wymykał mi się rz. rąk, choć uprzednio dał 
się przekonać o słuszności moich perswazj i, 
lecz słabość jego była odet'l mocniejsza. 

Niezwykłe w tym wszystkim jest to, że ani 
jego kochanki, ani księżna de Berry, ani hul
taje, i to podczas największej pijatyki , nie mo
gli się od niego dowiedzieć nawet drobnostki 
o czymkolwiek, co się odnosiło do rządów czy 
polityki. Żył otwarcie z panią de Parabere. 
równocześnie romansował z innymi; bawiły gc 
zazdrości i obrazy tych pań; nie był przez to 
mniej dobrze z innymi i skandal oficjalnego 
haremu oraz codziennych bezecet'lstw i brudó H 
0Wych kolacji był ogromny i ~zeroko znany. 
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Przedrukowano z ,.Poirniętników" Saint· 
Simona. Przekład: Al e l<sancte r i Maria 
Bocheńscy. Wyd. PIW. 1961 r. 

„Zaręczyny". Miedzioryt Gaillarda 
w ig obrazu Eisena 
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OBYCZAJE 

Arystokratyczni małżonkowie owych cza
sów*) żyli w rupełnym odosobnieniu, a każde 

z nich prowadniło najczęsc1eJ własny dom, 
czem podkopywa•no życie rodzinne, a nawet 
kasowano je zupełnie. - Z pośród dwudziestu 
arystokratów - pisze Barbier w owym czasie, 
gdy cały Paryż powtarzał sobie skanda
liczne hist•oryjki o miłostkach królewskich -
piętnastu nie żyje ze swymi żonami, ale trzy
ma sobie metresy. Byłoby po prostu rzeczą 

śmieszną wymagać od króla, który przei:ież 

jest panem, aby mu było gorzej, niż jego 
poddanym. - Rzecz oczywista, że kobiety bra
ły przykład z mężczyzn, a ponieważ były 

przez mężów zaniedbywane, sz~kały sobie ko
chanków, naśladując księżniczki domu k.rólew
skiego, które, jak księżna de Berry, służyły 

przykładem najfatalniejszym. Każdy wiedział , 

f e niezamężna księżniczka de Char.olais corocz
nie odbywa połóg i nikt się tern nie gorszył. 

Pani Polignac rzekła do sweg.o męża: - Jestem 
w odmiennym stanie, jak panu wiadomo, bez 
pańskiego przyczynienia się do tego. Niech pan 
j·de wszczyna skandalu z tego powodu, bo każ
de dziecko jest własnością męża, a to będzie 

nią tembardziej, gdyż złożę je panu w poda
runku. - Piękna niegdyś księżna de Lavalliere, 
zestarzawszy się, odwiedziła przyjaciela mło

dości, paina de Braban<;xm. P,rzyznał się jej, że 
niegdyś kochał .ią do szaleństwa. - Jukież to 
głupie, że pan mi tego wtedy nie powiedział -
0drzekła mu - mógł mnie pan mieć tak samo, 
jak wszyscy inni. Księżna de Boufflers, później
sea żona marszałka de Luxemburg, pomimo 
dobrze znanego trybu życia, zestarzawszy się, 
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odgrywała dużą rolę w wytwornem towarzy
stwie paryskim i nadawała mu ton. Najma
komi!tsze damy zabiegały na wyścigi o względy 
księcia de Richelieu, dla którego dwie z pośród 
nich nawet się pojedynkowały. ów książę był 
reprezentacyjnym typem owyrh czasów. -
Jest to taka sobie ropuszka, której nawet ładną 
nazwać nie możr.a - pisze o nim Lieselotta. -
Bardzo impertynencki, niewierny i niedyskrct
•i.y, i mówi źle o wszystkich swoich metresach. 
- Jedna z nich , pani de Tencin, tak go cha
rakteryzuje: - Człowiek to wielce swawolny; 
jest ładny i wie o tem. Chociaż kochliwy, siebie 
kocha najbardziej. W zdobyczar.h swoich sznka 
nie tyle szczęścia miłości, ile zaspokojenia 
próżnej dumy. - Był on wzorem i bohaterem 
pierwszej epoki rządów Ludwika XV - zazna
cza pani Campan w swoich „Wspomnieniach". 
.- Kochać sie bez wzajemnośct, oddawać się 

bez walki, o~uszczać się bez żalu, obowiązek 
uważać za słabość, honor za przesąd, delikut
ność za głupotę, takie były obyczaje tych cza
sów. Uwodzicielstwo mialo swój kodeks, a nie
moralność swoje zasady, występek był przepy
chem próżności. Wyborny obraz poglądów, ja
kie panowały w kołach szlacheckich, namalo
wał Choderlos de Laclos w swoich osławio

r,ych „Liaisons da.ngereuses". Że z takiemi za
sadami niE: można było pogodzić życia rodzin
nego, tego dowodzić nie trzeba. To też związki 

życia rodzinnego rozluźniają >ię w wysokich 
sferach społecZ!nych coraz bardziej, mał:::eństwo 
traci szacunek, władzy ojcowskiej brak powagi. 
Ponieważ w kołach tych żaden mąż nie posia
dał pewności , że jest naprawd <; ojcem swoich 
dzieci, przeto uczucie rodzinne zanika prawie 
całkowicie . Wszyscy są rozrzutni i trwonią swe 
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mienie, bo i na co pozostawiać spadek synom. 
którzy Bóg wie, czyimi są synami? Cnota nie 
znaczy już nic. Kardynał Fleury, człowiek 

oszczędny i gospodarny, jest przedmiotem 
drwin całego dworu. Argensona, jednego z na j
znakomitszych ludzi ws. F'ra ncji XVIII wicku, 
nazywano u dwor u tylko „zwierzakiem", z po
wodu jego d ość prostych form towarzyskich. 
Wolter powie dział o nim, że je3t to sprawiedli
wy, którego nie tknęła łaska. 
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Przedrukowano 
z „Rokoko" M. Boehna. 
Przekład: P. Hulka -Las
kowski . Wyd.: Trzas ka , 

Evert i Micha lsk i . 

Wolter 

SMAK 

Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy s i ę, 

na czym rpolega smak w znaczeniu fizycznym. 
Ten zmysł, a raczej dar rozróżniania pokar
mów, stworzył we wszys tkich znanych językach 
przenośnię, wyrazaJącą przez słowo sma k 
zdolność wyczuwania piękna lub wad we wszyst
kich sztukach. Jest to więc, jak przy próbo
waniu językiem i podniebieniem, rozróżnienie 

szybkie, poprzedzające tu i tam rozumowanie. 
Jest ono - tak jak pierwsze - czułe i rozko
szujące się dobrem, tak jak -0no odrzuca z obu
rzeniem zło; często - jak i tamto - błąka s ię 

i myli nie umdejąc rozstrzygnąć, czy dana rzec.z 
powinna się podobać, i dopiero ~yczaj pomu
ga w wyrobieniu zdania . 

Aby poznać piękno jakiegoś dzieła za po
mocą smaku, nie wystarczy go widzieć , trzeba 
je odczuć, wzruszyć się nim. Nie wystarczy 
również niepewność odczucia i wzruszenia. Na
leży rozróżniać odcienie, nic nie powinno ujść 

szybkości wyboru. I na tym właśnie polega 
jeszcze jedno podobieństwo między smakiem 
umy·słowym, wyczuciem sztuki , a smakiem 
zmysłowym. Bo jeśli smakosz odczuje >i szybko 
rozróżni mieszaninę dwu naipo.jów, zna.wca jed
nym rzutem oka rozpozna pomieszanie stylów. 
Zauważy usterkę obok ozdoby ; entuzjastycznie 
przyjmie ten wiersz Horacjuszy: Quc vouiez
-vous qu'U fit contre trois? - Qu'ii mouru. t. 
Poczuje mimowolną przykrość czytając te 
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~łowa: ou qu'un beau desespoir alors les se
courilt1). 

Jak złego smaku w znaczeniu fizycznym nie 
drażnią potrawy zby.t dobre ani zbyt wys:ruka
ne. zły gust w dziedzinie sztuk znajduje upo
dobanie jedynie w ozdobach niewłaściwych, 
niezgodnych z naturą. 

Fałszywy smak w potrawach polega na wy
bieraniu takich, jakiie nie smakują innym lu
dziom; jest to rodzaj choroby. Spacwny gust w 
sztuce jest upodobaniem w przedmiotach, wy
wołujących oburz,enie u ludzi normalnych; prze
kłada on burleskę nad utwór szlachetny, wy
kwintność i afektację nad piękno pDOSte i na
turalne; jest to choroba umysłu . Dużo łatwiej 

jest rozwinąć gust w sztuce niż smak zmysło
wy. Bowiem jeśli chodzi o smak fizyczny, choć 
w końcu polubi się pokarmy, do których czuło 
się poprzednio wstręt, sama natura nie chciała, 
aby ludzie umieli odczuwać to, co im potrzebne. 
Za to smak w zn2.czeniu intelektualnym wy
maga więcej czasu, aby się wyrobić. Weźmy 

ja'kiegoś uczuciowego, ale pozbawionego odpo
wiednich wiadcmości młodzieńca. Nie rozróżni 

on zrazu części dużego chóru muzycznego; nie 
rozpozna początkowo na obrazie stopniowania 
kolorów, światłocienia, perspektywy, harmo.nii 
barw, poprawności rysunku. Ale powoli uszy 
jego uczą się słyszeć, oczy widzieć. Gdy po raz 
pierwszy zobaczy piękną tragedię wystawioną 

na scenie, nie pozna się ani na zachowaniu 
trzech jedności, ani na umiejętnej sztuce wpro-

I) Que voulez-vous ąu'il fit contre trols? - Qu'il 
mourtit. - Cóż miał zrobić jeden przeciw trzem? -
Umrzeć; ou qu'un beau desespoir alors les secourÓ.t -
albo trzeba było, aby oparli się na wzniosłej bez-
11adzlei. (Cytaty z tragedii P. Corneille'a „Horacju
~ze''). 
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wadzania lub usuwania osób ze sceny, ani na 
stokroć od niej większej s ubtelności wiązania 

różnych akcji w jedną. ani wreszcie na prze
zwyciężaniu innych trudności. Dopiero przy
zwyczajenie i namysł dadzą mu nagle odczuć 
w sposób bardzo przyjemny to, czego przedtem 
nie zauważył. Naród, który dotąd nie posiadał 
dobrego smaku, wykształca go z wolna dzięki 

temu, że stopniowo przyswaja sobie ducha 
wielkich artystów. Tak więc przyzwyczaja się 

patrzeć na obrazy oczyma Lebruna2) , Poussina3), 
Le Sueura4); słuch.ać uszyma Luliego5) muzy
kalnej deklamacji Quinault 6), a oczyma Ra
mea u7) - symfonii. Czyta książki na sposób 
dobrych autorów. 

Jeśli jakiś naród w początkowym okresie 
uprawiania sztuk pięknych polubił jednomyśl

nie autorów, popełniających wiele błędów i z 
czasem pogardzanych, to dlatego, że twórcy ci 
wyrazili piękno naturalne, odczuwane przez 
w5zystkich, a ustenki musiały pozostać niezau-

2) Charles Lebrun (1619 - 1690) - malarz francu~ki , 

uczeń Poussina , twórca obrazów mitologicznych, hi
~torycznych i religijnych. Reprezentant stylu, który 
łączy cechy klasycyzmu z cechami pompatyczno-ba
rokowej dekoracyjności. 
3) Nicolas Poussin (1594 - 1665) - jeden z najwybit
niejszych malarzy francuskich, główny przedstawiciel 
stylu klasycznego w malarstwie. 

4) Eustache de Sue.ur (1616 - 1658) - malarz fran
cuski, twórca obrazów nasyconych pierwiastkami 
uczuciowymi. 
; ) Jean Baptiste Lulli (1632 - 1687) - kompozytor 
francuski, twórca opery narodowej we Francji. 

6) Philippe Quinault (1635 - 1688 - francuski poeta 
dramatyczny, autor librett do oper Lulliego. 

7) Jean Philippe Rameau (1683 - 1764) - sławny kom
pozytor francuski twórca muzyki operowej, bah~to

wej i klasycznej, teoretyk muzyki, wzbogaci! zasady 
harmoniki. 
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ważone wskutek małego przygotowania czytel
ników. I tak Lucilius8) był ulubieńcem Rzy
mian, zanim go nie usunął w cień Horacy. 
Francuzi gustowali w Regnierze' ) przed wystą
pieniem Boileau; i jeżeli czasami dawni pisarze, 
potykający się na każdej stronie, zachowali 
mimo to swoją reputację, stało się to dzięki 
temu, że nie urodził się jeszcze w owym naro
dzie staranny i dobry autor, który by mógł 

zdjąć bielmo z oczu (swym rodakom) tak jak 
Horacy Rzymianom a Boileau Francuzom. 

Przysłowie mówi, że nie należy spierać się 
o gusta, i jest w tym słuszność, jeśli chodzi 
o smak zmysłowy, o odrazę odczuwaną do 
pewnego pokarmu i wybieranie innego; nie 
może tu być mowy o żadnej dyskusji, ponie
waż nie można naprawić niedomagania orga
nów. Ale inaczej irzecz się ma w sztuce. Po
nieważ mamy tu prawdziwe piękno, istnieje 
też dobry smak, który je umie odróżnić, i smak 
zepsuty, nie odróżniający go zgoła; często da 
się sprostować fałszywe mniemanie, powodujące 
zły gust. Spotyka się czasem dusze oziębłe, 

umysły przewrotne, nie dające się rozgrzać ani 
wyprowadzić na prostą drogę. Z takimi nie 
można w ogóle rozprawiać o smaku, bo go nie 
posiadają. 

Smak jest samowolny w wielu dziedzinach, 
jeśli np. chodzi o materiały, ozdoby, zaprzęgi, 
o to, co nie do.tyczy sztuk pięknych, a raczej 
zasługuje na nazwę fantazji. Fantazja raczej, 
nie gus-t stw.ąrza tyle nowych mód. 

e) Lucilius - mowa o Luciliusie (149 - 103 p. n. e.), 
~atyryku rzym~kim. 

9) Mathurin Regnier (1573 - 1613) - francuski poeta 
satyryczny. 
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Smak przyrodzony jakiegoś narodu może 

ulec zepsuciu; nieszczęście to przychodzi zwykle 
po wiekach doskonałości. Artyści nie chcąc stać 
się naśladowcami szukają bocznych dróg i od
dalają się od natury, którą podchwycili ich 
poprzednicy. Wysiłki ich mają pewną za-sługę, 

a publiczność spragn;iona nowości podąża szyb
ko za nimi, jednak ·szybko się zniechęca. Przy
chodzą inni, robiący nowe wysHki, aby się spo
dobać, i przez to oddalają się od natury jeszcze 
bard2liej niż pierwsi. I tak smak zanika, jedne 
nowości zaćmiewają drug.ie, a publiczność sama 
nie wie w końcu, dokąd doszła, i na próżno 

żałuje okresu dobrego smaku, który już nie 
może wrócić. Jest to bowiem depozyt, przecho
wywany z dala od tłumu przez niektóre zdrowe 
umysły. 

Istnieją wielkiie państwa, do których smak 
nigdy nie doszedł; mieszkańcy ich nie dosko
nalą się, różnica między mężczyznami i kobie
tamd jest ogromna, pewne sztuki, jak rzeźba 

czy malarstwo, nie mogą odtwarzać żywych 

stworzeń, bo zabrania tego religia. Tam, gdzie 
nie ma życia towarzyskiego, umysł staje się 

ciasny, przytępiony, nie potrafi wykształcić w 
sobie smaku. Gdy się nie uprawia wielu sztuk 
pięknych równocześnie, po·wstałe nie mają się 

na czym o.przeć, ponieważ jedne wspierają dru
gie, i są nawzajem od siebie zależne. Jest to 
jedną z przyczyn, dla której Azjaci nie posiadali 
nigdy arcydzieł w żadnej prawie dziedzinie 
i dla której smaik pozostał udziałem tylko nie
wielu ludów Europy. 

Wolter 
Encyklopedi.a (Wybór). 

Przełożyh. Ewa Rzad!rnw-
1ka. BN. Wrocław 1~52, 
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