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Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (4. Il. 1688 Paryż - 12. II. 
1763 Paryż), pochodził z rodziny urzędniczej. Ojciec jego, zatrudniony 
w finansach, zarabiał nieźle, pełniąc urząd na prowincji - w Riom, 
a potem w Limoges. Nie pozostał jednak żaden ślad pobytu rod:?Jiny 
Marivaux w obu tych miastach, niewiele też wiadomo o dzieciństwie 
pisarza. Niektórzy krytycy dopatrują się elementów autobiograficznych 
w tych lub owych partiach prozy Marivaux, niemniej kwestia ta pozo
staje wciąż sprawą sporną. Wiemy tylko, że młody Ma1uvaux podejmuje 
pierwsze, niefortunne zresztą próby literackie w Limoges, zetknąwszy 
się tam z ludźmi rozmiłowanymi w sztukach pięknych i poezji. Zano
tować również wypada, że nie lubił Mieliere'a, rozczytywał się natomiast 
w tragediach Racine'a, biorąc je sobie za wzór. W 1710 r. po śmierci 
rodziców osiadł na stałe w Paryżu, gdzie był częstym gościem salonów 
literackich, spośród których wyróżniał szczególnie salony margrabiny de 
Lambert i salon pani de Tencin. Bywał też często za kulisami teatrów. 
Początkowo pociągały go wszelkie gatunki twórczości literackiej - po
ezja, satyra, krytyka i dramat, potem, kiedy talent jego okrzepł, zajął się 
wyłącznie powieścią i komedią. W 1743 zstał członkdem Akademii Fran
cuskiej. Zaprzyjaźniony z Fontenelle'em i A. La Motte-Houdarem, po
dzielał ich poglądy na literaturę. Nie tylko więc opowiadał się za nowo
żytnikami przeciw starożytnikom, lecz w ~ilku opowiadaniach - Phar
mason ou les foties romanesques (1712, 1737, Farmazon, czyli romanso
we szaleństwa), Les aventures de ... ou les effets surprenants de Za sym
pathie (1713, Przygody czyjeś, czyli nadzwyczajne skutki sympatii), La 
voiture embourbee (1714, Powóz ugrzązł) - wyszydził siedemnasto
wieczny romans Urfego i G. de Costes de La Calprenedea, gdzie autorzy 
oderwani od życia i wszelkiej rzeczywistości błądzili w krainie zmyślo
nych, niedorzecznych i sztucznie skomplikowanych uczuć. Dwa pierwsze 
z tych opowiadań są nudne i nieudane, trzecie ma doskonały początek, 
pełen werwy i realizmu, wytwornego i powściągliwego, którym będzie 
się odznaczał Marivaux późniejszy, autor sztuk teatralnych i dwóch zna
komitych, chociaż l'.lliedokończnych powieści: Kariera wieśniaka (Le pay
san parvenu, 1736) i Zycie Marianny (Le vie de Marianne, 1741). Po
wieści te stanowią dyptyk: pierwsza z nich przedstawia losy amoral
nego młodzieńca ciągnącego zyski ze swej urody, druga losy nazbyt 
moralnej dziewczyny o przesadnie wrażliwym sumieniu. Marivaux oka
zał się tu nie tylko świetnym malarzem obyczajów swej epoki, ale głę
bokim znawcą ludzkich uczuć, wnikliwym i subtelnym psychologiem; 
dzięki temu określa się go dziś jako Prousta XVIII w., zaś wiek XVIII, 
zachwycony jest szkicami drukowanymi w „Nouveau Mercure", po
równywał Marivaux z La Bruyere'em -i upatrywał w nim „nowego 
Teofrasta". Marivaux - komediopisarz daje po raz pierwszy znać 
o sobie w 1717, kiedy do spółki z kawalerem de Saint-J orry pisze sztukę 



teatralną, która spotyka się z niepowodzeniem. Tekst jej zaginął z wy
jątkiem fragmentu opublrikowanego w „Nouveau Mercure". Tegoż roku 
Marivaux stracił prawie cały majątek, zaangażowawszy znaczny kapitał 
w imprezie finansowej J. Lawa. Bankructwo zmusiło pisarza do in
tensywnej pracy. Wystawił więc, tym razem z powodzeniem, rodzaj 
feerii teatralnej Arlekin w szkólce miłości (Arleąuin poli par l'amour, 
1717), a następnie, po dwóch miesiącach, jedyną swoją tragedię Anni
bal (1717), która padła po trzech spektaklach, lecz odniosła ogromny 
sukces w trzydzieści lat później (1747). Annibal należy jednak jeszcze 
do prób Marivaux. Pierwszym jego arcydziełem jest trzyaktowa ko
media Pułapka miłości (La surprise de l'cimour, 1722), w której autor 
zabłysnął zarówno dzięk!i swojemu talentowi, jak i najlepszym ak
torom z trupy Comediens Italiens. Z zespołem tym Marivaux związał 
się na dłuższy okres podobnie jak z inną wybitną trupą aktorską, 

Comediens Fran~ais, powierzając im na przemian swoje sztuki. W te
atrze Marivaux rozróżniamy dwojaki nurt: psychologiczno-obyczajowy 
i filozoficzno-społeczny. W pierwszym wypadku, prócz wymienionych 
powyżej utworów należeć tu będą komedie: Druga p11lapka miłości (La 
seconde surprise de l 'amour, 1722), Igraszki trafu i miłości (Le jeu de 
L'amour et du hasard 1730), Fałszywe zwierzenia (Les fausses confi
dences 1737) w drugim - L'ile de la raison (1725, Wyspa rozumu) 
i La colonie (1729, Kolonia). Motywem przewodnim komedii miłosnych 
Marivaux są niespodzianki, jakich doznajemy ze strony zmysłów. Myśl 
swego teatru filozoficznego zawarł Marivaux w szkicach Le spectateur 
frani;;ais (Widz francuski), w „N ou veau M ercu re" (1722); znalazły one 
szeroki oddźwięk zwłaszcza ·..v Anglii , są niemal zapowiedzią Umowy 
spolecznej Rousseau. W swoim teatrze filozoficznym Marivaux po
rusza mnóstwo problemów socjalnych z rzadką odwagą , podchodząc do 
nich w sposób zdumiewająco nowoczesny. Tematem L'He de la raison 
jest emancypacja kobiet i obrona wolnych związków miłosnych. Po
mijając motywy osobiste tej obrony (owdowiawszy w 1723 Marivaux 
zamieszkał z panną de La Chapelle Saint-Jean, rnie legalizując tego 
związku), sztuka ma wymowę dość ostrą . Z jeszcze większą szczerościq , 

jeszcze śmielej wyłożył Marivaux swe zapatrywania w La colonie: 
nie poprzestając na kwestiach obyczajowych, domaga się równoupraw
nienia obywatelskiego i politycznego dla kobiet. Sztuka zresztą padła, 
Marivaux zaś poniechał w następstwie tematów jak na jego epokę ry
zykownych i wrócił do tematyki miłosnej. Tłumaczy się to z jednej 
strony pewnym oportunizmem tego pisarza nadzwyczaj inteligentnego 
i bystrego, lecz nieskornego do podejmowania jakiejkolwiek walki, 
z drugiej - wiernością Kościołowi, z którym nie chciał zrywać. Za 
dowód może tu służyć niechęć do przyszłych encyklopedystów, z któ
rymi polemizował w swoich szkicach. Współcześni oceniali Marivaux, 
~rowo i niesprawiedliwie, widząc w nim pisarza powierzchownego, 
zajmującego się błahymi sprawami. J. F. La Harpe i J. F. Marmontel 
potępial!i Marivaux za przesadnie wyrafinowaną analizę uczuć w utwo
rach teatralnych, Alembert krytykował ostro jego powieści, nie rozu
miejąc ich po prostu. Oburzali się na „haniebne szczegóły", mając na 
myśli lud, który Marivaux w Życiu Marianny i Karierze wieśniaka 
przedstawił z nie spotykanym dotąd realizmem. Dla określenia twór
czości Marivaux, w której - według jego krytyków - zbytnie wyra
finowanie łączyło się z „wulgarnością" powstał wtedy pogardliwy termin 

„marivaudage". Dopiero Sainte-Beuve dostrzegł w Marivaux artystę, 
filozofa i teoretyka; pełne jednak zrozumienie znalazł Marivaux znacz
nie później. Krytycy i pisarze naszych czasów uznają go za swego pre
kursora, zarówno d:zlięki realizmowi, jak i obserwacjom psychologicz
nym. Giraudoux, analizując bohaterów Marivaux zapewnia że nie są, 
jak ogólnie mniemano, płodami dowolności i fantazji, lecz odzwiercie
dlają życie w całej jego prawdzie. 
Dzieła Marivaux tłumaczyli na język pols~i: T. Boy-Żeleński, J. Iwasz

kiewicz, J. Rogoziński. 

Julian Rogoziński, (w ksią ż ce) Mały słownik pisarzy francuskich, 
belgijskich i prowansalskich. w-wa 1969. 



O TWARDYCH RYGORACH DWORSKIEGO KONWENANSU 

Voltaire niechętny autorowi Igraszek trafu i miłości powiedział kiedyś, 
że Mal"ivaux odważa błahostki na wadze z pajęczyny. 

W epoce, kiedy wszechwładnie panowała wzniosła i retoryczna tra
gedia dworska, komedie Marivaux, pisane potocznym językiem salonów, 
wydały się zrazu zbyt lekkie i mało ważne. 

Dzisiaj wiemy, że właśnie Marivaux w zakresie teatru, jak Watteau 
w dziedzinie malarstwa, staLi się dla potomnych najbardziej doskona
łymi przedstawicielami francuskiego rokoko i tym stylem utrwa1ili w na
szej świadomości obraz swoich czasów. 
Utarło się mniemanie, że wysnuty z wyobraźni świat fikcyjnych po

staci Marivaux jest tylko „wątłą niteczką zrośnięty ze swoją epoką", 
że autor poświęca całą swą uwagę analizie sentymentu i wewnętrznym 
konfliktom, „wiecznie typowym dla duszy ludzkiej". 

Nasz dystans do epoki pozwala nam dostrzec jednak, poza maską 
obowiązującego ówcześnie stylu - przez sztukę panującej ówcześnie 
klasy społecznej - te elementy sprzeczności i przeciwieństw klasowych, 
które stały się zasadniczym czynnikiem historycznego postępu. 

·-0-

Ostatnie lata absolutnego panowania Ludwika XIV, to okres wojen, 
głodu, wyczerpania się zasobów skarbu i coraz większych podatków. 
Szlachta społecznie bezużyteczna, korzysta ze swych przywilejów, aby 
ciężarem podatków obarczyć klasy niższe - nie tylko lud, lecz także 
mieszczaństwo. 

Dewocja króla, nieustanne jałowe i głupie dysputy religijne między 
jezuitami i jansenistami osłabiają ostatecznie pozycję kościoła, potężnego 
obrońcy monarchii. Stan trzeci zdaje sobie coraz wyraźniej sprawę ze 
swej niższości socjalnej - zdobywa coraz żywsze poczucie przydatności 
ekonomicznej i społecznej oraz swej wyższości umysłowej. Rośnie auto
rytet rozumu. Racjonalizm degraduje dawne autorytety. Ze śmiercią 
Ludwika XIV potencjalne bankructwo kościoła, królestwa i przywileju 
szlacheckiego jest już oczywiste. 

-o-

Igraszki trafu i milości to chyba najbard2'liej doskonała komedia fran
cuskli.ego rokoko. Subtelna i wnikliwa analiza psychologiczna pokazuje 
proces krystalizacji miłości na przykładzie dwu par z różnych klas 
społecznych. 

Swiat dworski, poddany rygorom twardego konwenansu, to Sylvia 
i Dorant - druga para, chciaż zamknięta w ramach obowiązującego 
stylu, to przedstawiciele trzeciego stanu. 

Kiedy Sylvia nie zdająca sobie sprawy z przebrania Doranta, walczy 
z coraz bardziej ogarniającym ją uczuciem, Widzimy jasno nieprze
kraczalną granicę, oddzielającą stany w ustroju feudalnym. Boy-Że
leński w swym wstępie do komedii Marivaux tak przedstawia jej sy
tuację: 

„Kiedy przedzierzgnięta w pokojówkę , a nie wiedząc o analogicz
nym przebraniu Doranta, uczuwa coraz potężniejszy, nieprzeparty po
ciąg do lokaja swego zalotnika, czyż to, co musi się dziać w sercu tej 

hardej, panny, nie może stanąć obok uczuć Fedry, gorejącej występną 
miłością do pasierba? Fedra, kochając , czuje się tylko zbrodnicza 
Sylvia - zdeklasowaną". ·' 

Chociaż publiczność, bawiła się niezgrabnymi ruchami Paskina, cie
sząc się, że wzniosłe, pańskie dusze mimo przebrania odnajdą się, jak 
kawałki magnesowanego żelaza, i trafią do siebie mimo wszelkich 
P.rzeciwności, my wiemy, że dopiero wyznanie Doranta, kim jest, po
zwala Sylwii przyznać się wobec samej siebie: „Uff! Był już wielki 
czas, aby to był Dorant!" 

"Inaczej układają się sprawy drugiej pary. Łatwiej im przejść do 
porządku dziennego nad narzuconymi i krępującymi formami, a zawód 
po zdemaskowaniu nie jest gorzki. 



Paskin jest śmieszny, kiedy nie mieszcząc się w konwencjach dwor
skich i nie umiejąc się ruszać w pańskim kostiumie, pokazuje, jakby 
w krzywym zwierciadle, sztywną ruiedorzeczność tych konwencji - lecz 
staje się wzruszający, kiedy rwąc krępujące więzy i łamiąc konwenans, 
mówi do ukochanej prostym i szczerym językiem pospólstwa. 

W tej rokokowej igraszce możemy dostrzec już zapowiedź innych cza
sów, nie zwiedzie nas dobrotliwość Orgona, który rozkazuje swej córce 
postępować według własnej woli - wiemy, że pusta głowa Maria doj
rzała dostatecznie pod nóż gilotyny, a w Paskiruie odnajdujemy wiele 
rysów beaumarchaisowskiego Figara. 

Ciekawym faktem jest że w Paryżu roku 1950 właśnie zespół pra
cowniczy wystawtił zapomnianą sztukę Marivaux. Grana w roku 1727 
komedia pt. „Wyspa rozumu" zeszła bez powodzenia z repertuaru po 
czterech przedstawienliach. Dopiero obecnie wznowił ją pracowniczy 
zespół kolejarski „Equipe", wystawiając sztukę w sali Valhaubert dla 
publiczności proletariackiej. W numerze 7 naszego „Teatru" notatka 
podkreśla, że „Komedia zdobyła olbrzymi sukces. Temat sztuki był nie
wątpliwie, jak na ówczesne czasy, rewolucyjny: wykazywał umysłową 
i moralną wyższość plebejuszów nad arystokratami, nawiązując w ten 
sposób do Teatru Moliera i Lope de Vegi". 

STANISŁAW HEBANOWSKI 
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