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PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX 

urodzil się w Paryżu dnia 4 lutego 1688 r. Pisarz o wielkim dorobku 
twórczym, byl te".: płodnym publicystą, redaktorem czasopism, autorem 
do dziś czytanych powieści: „2ycie Marianny", „Kariera wieśniaka", naj
trwalej zapisał się jednak w historii literatury jako pisarz dramatyczny. 
Napisał o kolo trzydziestu sztuk, wśród nich takie jak „Zwierzenia miło
ści", „Wyspa niewolników", „Nowa kolonia, czyli l.iga kobiet", „Pulapka 
miłości" a zwłaszcza „Le Jeu de l'amour et du hasard" przetłumaczona 
na nowo przez Stanisława Hebanowskiego i zatytułowana przez niego 
„Gra miłości i przypadku", a wcześniej przeło:'.:ona przez Tadeusza Boya 
2ele11skiego pod tytułem „Igraszki trafu i miłości" Marivaux uniarl 
w Paryżu 12 lutego 1763 r. 



Olgierd Jt;drzcjczyk 

CZY MIŁOŚĆ JEST TRAFEM? 

Każdy z państwa może utożsamić się z bohaterami kome~ii ~io~r~ 
Marivaux, bo każdy z nas podlega tym samym pra";'om trafu I n~1łos~i. 
Stąd z takim zainteresowaniem zawsz~ pochylamy. su~ .nad zupełn~e n~e 
pożółkłymi kartami owego dzieła, ktore tak wdzięczme prezeniu3e się 
na scenie. Mądry filolog powie, że komedia niniejsza przetrzymała 

próbę czasu. Ma rację. Chociaż sa-?1 głó";'ni~ za~muj~ s~ę analizą lite~ac~ą! 
wie doskonale że literatura wymka z zycia, 3est zyciem samym, ze JeJ 
transpozycja da język przypadku jest tylko dowo~em powszechności kon
dycji ludzkiej. Stąd to, co urodziło się w wieku XVIII dotyczy nas w tym 
stopniu jak miłość, śmierć, nienawiść. . 

Gra miłości i przypadku" jest więc z jednej strony signum ·tempo
ris '~ swoistym znakiem czasu, w którym żył autor, wytworny pis.a~z 
francuski, bywalec salonów, redaktor, literat rozmiło~~n;r w ~nal.1z1~ 
psychologicznej człowieka zakochanego, ~akb~śn~~ to dz1sia3 po.w1~dz1eh. 
Marivaux dla wyjaskrawienia dowodu, ze nułosc zawsze odna3dz1e swą 
drogę między ludźmi, wprowadza element niepewności,. prz~padku,. traf~, 
gry. Wielkie udawanie, totalne maskowanie się. Ludzie me dow1erza3~ 
sobie, chcą się sami poddać próbie „zmiany skóry" J?O t.o' a~y obserw?w~c 
prawdziwość odruchów płci przeciwnej. Stąd wymkaJ~ meporozum1en~a 
towarzyskie, tak w gruncie rzeczy schematyczne, choc wesołe na wzor 

wesołości... cyrkowej. Widzimy w czym rzecz, na czym polega zamiana 
ról między Sylwią i Lizettą, między Dorantem i Arlekinem. I cieszymy 
się równocześnie, że ów pomysł przebieranki - motywów prawdziwej 
miłości, prawdziwego uczucia zmienić nic może. 

Otóż to - prawdziwa miłość. Jak ją rozumiał ów sielankowy w za
miłowaniach artystycznych i racjonalny w polityce wiek XVIII? Granica 
między konwencją, układnym gestem, słowem i prawdą uczuć jest, mimo 
wszystkie pozory w „Grze miłości i przypadku", bardzo wyraźna. Autor 
odwołuje się do naturalnego wdzięku człowieka, jego instynktu, obnażo
nych niejako zmianą sytuacji społecznej. Zważmy - zamierzony kon
flikt między pozycją społeczną Doranta, który ujawnia w końcu Sylwii 
swe prawdziwe imię, i Sylwią, która w oczach zalotnika uchodzi za po
kojówkę Lizettę, jest konfliktem rzeczywistym, społecznie uzasadnionym. 
Dorant jednak wyraźnie wyznaje, że mimo tych barier kocha wybrankę, 
zapewnia jej dobrobyt z własnych zasobów i odrzuca możliwość korzy
stania z posagu ubogiej służącej. Zwycięża więc człowiek, jego uczucie 
związane z naturalnymi cechami. 

Gra miłosna w komedii Pierre Marivaux odbija również wytworność 
dialogów właściwą tamtym latom, które stanowczo odrzucały zabobon 
i lęki uczuciowe, w salonowej układności skłaniające się do nowych ... 
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kłamstw. Czy jednak w ustach Doranta, udającego Arlekina, słowa te są 
dowodem braku prawdy? Czy Arlekin rubasznie atakujący rzekomą Pa
nią, naprawdę zaś Lizettę, nie odsłania się wyraźnie jako człowiek zdolny 
po prostu korzystać z praw danych mu przez naturę? Marivaux w swej 
świetnej komedii dokonuje podwójnego ruchu obronnego: Wierzy w uczu
cie prawdziwie wzniosłe, w pociąg naturalny, przeto odrzuca wyracho
wanie. Z drugiej strony chce w sposób ... wyrachowany, wynikły z po
mysłu zamiany ról, sprawdzić, czy rzeczywiście człowiek jest zdolny 
przekroczyć bariery kast społecznych. Tak więc i w salonie paryskim, 
w domu pana Orgona dokonuje się egzamin z surową oceną. Przy czym 
ocena jest pozytywna; to warunki egzaminu stanowią o jego surowości. 
Popatrzmy - przecież poza panem Orgonem i jego synem Mario, czwór
ka głównych bohaterów komedii jest zainteresowana uczuciowo w reali
zacji przypadku miłosnego. Nawet Sylwia zastanawia się, czy przypad
ldem nie należy skorzystać z „pięknie opisywanej" miłości lokaja. Jej 
pokojówka, udająca swą panią, demaskuje w pewnym momencie chlebo
dawczynię, która nieświadomie, ale przecież pod wpływem uczucia za
czyna bronić swego wybranka przed pomówieniami o zarozumialstwo. 

Czy możemy zrozumieć w pełni motywy uczuciowe bohaterów kome
dii Pierre Mprivaux? Tak. Czy możemy zrozumieć w pełni zamysł oby-

czajowy, który każe pani udawać pokojówkę, za5 panu lokaja? Nie. 
Przeto traktujemy ten ostatni pomysł mistrza Piotra Marivaux jako rzecz 
ciekawą muzealnie, zamierzchłą w układach społecznych. Przecież niemo
żliwa jest dzisiaj, w naszym społeczeństwie taka, zarysowana tylko w kon- 1 
turach (ale dość ciemnych) tragedia dystansu między chlebodawcą i sługą . 
Smiejemy się przeto nie z porywającego zamiłowania do flirtu, z owej 
maniery stylistycznej nazwanej m a r i v a u d a g e, jaka przeradza się nie
jednokrotnie w poetyckie dywagacje, lecz z sytuacji społecznej godzącej 
w ludzkie prawo do prawdy uczuć. 

„Gra miłości i przypadku", skupiając wiele szerszych problemów 
i wątków w intrydze miłosnej ukazuje wszystkie zależności uczucia, jakie 
rodzi się... na przekór owym zależnościom. Ten paradoks ukazuje nam 
odwieczność namiętności, która opiera się przedziałom klasowym. Czło
wiek zawsze będzie szukał w miłości dopełnienia swego życia czym~. nie
powtarzalnie pięknym i jedynym. Marivaux przesyła nam przez stulecia 
gest nie tylko układnego salonowca, lecz przede wszystkim wnikliwego 
psychologa, człowieka więc znającego samego siebie. 

Stąd się bierze nieustająca popularność komedii powstałej w roku 
1730 i należącej do światowej klasyki swego gatunku a prezentowanej 
teatralnej publiczności dziś - jak i zawsze - z niepłonną nadzieją, że 
jest ona widownią czułą, umiejącą śmiać się i kochać. 

Olgierd Jędrzejczyk 
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