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MARIVAUX 
Najwybitniejszym pisarzem francuskiego teatru w 

pierwszej połowie XVIII wieku jest niewątpliwie 
Marivaux. Pierre Carlet de Chamblai.n de Marivaux 
(1688-1762) studiował prawo, jak wszyscy nieomal pi
s3rze dramatyczni jego czasów. Mając osiemna"cie lat 
napisał już sztukę (Ojciec rozsądny i sprawiedliwy), 
która nie była zresztą nigdy wystawiona. W Paryżu 
7.wiązał się przyja:foią z la Motte'm i Fontenelle'm. 
Trzy słahe powieści, następnie trawestatcja Wady i 
parodia Telemaka przyniosły mu mały rozgłos· Kiedy 
skończył trzydzieści dwa lata zainteresował sie żywo 
teatrem. Poczatki nie były dobre. Komedia Miłość i 
prawda - pad!a, a tragedia o Hannibalu była grana 
w Teatrze Francuskim tylko cztery razy. MaTivaux 
trafił na swoją drogę w teatrze włoskim. 

Aktorzy włoscy, którym w 1697 r. zakazano grania 
(ze względów konkurencyjnych, przyp. tł.) - wzno
wili działalność w 1716 r. Powoli zaprzestali dawnych 
improwizacji i akrobatycznych S7ltuczek, a w osobje 
Regnarda pozyskali sobie autora komediowego o wr 
sokim poziomie literackim. w dawnej sali pałacu de 
Bourgogne przyjeto ich z SGrdcczna gościnno~cią. W 
przeciwieństwie do wystawności i ri~żkiego przepy
chu Teatru Francuskiego wystawiali sztuKi "· lekkoś
cia i wd1iekiem. Dekoracje i kostiumy odznaczały się 
u nich świeżymi i żywymi kolorami. Każc1 ~j sztuce 



towarzyszyła muzyka. dialog przeplatały intermedia 
taneczne. Prawie wszyscy aktorzy byli niezwykłymi 
mi.mami, a przede wszystkim świetny komik i akro
bata Thomassin, który w swoim pstrym kostiumie 
grywał role Arlekina. Riccoboni, pierwszy amant, wy
stępował jako Dorant. A Zanetta Rosa Benozzi - by
ła Sylwfo. Niebawem w całej Francji znano ją i uwiel
biano pod tym właśnie teatralnym imieniem. Po tej 
brunetce o niebieskich oczach, naiwnej i jednoc7e•nie 
pełnej wdzięku, w której Mari\•aux był zakochany, 
żadna aktorka XVIII wieku nie była zdolna już za
grać jei;ro sztuk i trzeba było cz<>kać na pannę Mars, 
ażeby cdnaleźć wreszcie Sylwię, godną autora. 

Można w pełni poznać najlepszego Marivaux, ogra
niczając się do kilku jego sztuk, blisko ze sobą spo
krewnic'nych. Pułapka miłości, Niestałość serc (La 
double inconstance), Szkoła matek, Zapis, Fałszywe 
zwierzenia, Gra milości i przypadku, zawieraja w 
swoich wartkich aktach cały urok teatru Marivaux. 
Bankructwo Lawa zrujncwało Marivaux, który szukał 
środków do życia, redagując dzienrik Le spectatenr 
francais, wydawany na wzór angiel;:kii>go Spectatora 
Addisona- Po tej nieudanej próbie również nie po
wiodło mu się 7. innymi pismami. Mimo dwu wiel
kich powieści Życie Marianni1 i I~ariera Wieśniaka 
(wydana w r. 1952 w przel;ladzie Jarcslawa Iwasz
kiewicza), Marivaux skończył życir> 'li\' biedziP, orawie 
zapomniany_ Skromne utriymsnie zabczl.'ic>cz,··3 mu 
pensja wyznaczona przn króla. Voltaire „mis! za
szczyt" nienawidzić go aż do końc1. 

Teatr Marivaux to sztuka oparta na dialogu. Żaden 
teatr, nawet Racine'a, nie był tak pozbawiony wszel
kiej akcji dramatycznej. Bo jakie będą losy tych za
maskowanych postaci, pojawiających się nagle przed 
naszymi oczami na scenie? Od pierwszych słów ła
two to odgadujemy i nie ma widza Cru miłości i 
przypadku, który mógłby wątpić o miłości Sylwii do 
Doranła i Doranta do Sylwii, nic ma widza Fałszy
wych zwierzeń, któryby nie spodziewał się końcowe
go wyz..nania Araminty. Wszystkie te sztuki są grą 
uczuć, która zlewa się niemal z grą słów. Każda re
plika cdslania nowy niepokój, nowe wahanie, podbój 
serca zrazu nieśmiały, potem rosnący, wreszcie trium
fujący. Zakochani u Marivaux są pierwszymi kochan
kami naszego teatru, pokazany.mi w stanie krystalicz
nie czystym; nie mają oni do zwalczania praw pań
stwa, ani honoru, jak u Corneille'a, ani świętego fa
tum, jak u Racine'a, ani nie walczą ze skąpymi oj
cami, zazdrosnymi opiekunami, jak u Moliera. Nie, 
oni są jedynie w sporze sami z sobą w chwili kiedy 
spostrzegają, że w sercu budzi się nieznane uczucie. 
Aramincie wolno kochać Doranta. Matka nie ma przed 
nią żadnej władzy. jest bogata. żadna przeszikoda zew
nętrzna nie może zmącić jej namiętności, a przecież 
widzimy ją naprzód niespokojna, .potem opierająca 
się i powoli ulegającą niebe:upiecznej i zaborczej 
skłonności, wreszcie pokonaną i składającą broń. Ma
rivaux chwyta milość w chwili kiedy siP. ma urodzić 
i w rozdzierającej chwili kiedy ma umrzeć, a nieraz 
jesteśmv świadkami prób tajemniczej alchemii, kiedy 
miło~ć budząc zachwyt i niepokój, rodzi sie i umiera 
w tym i:amym sercu jednocześnie. Jeżeli widziało się 
kiedykolwiek w teatrzP. Niestałość serC' - nie można 
"'-OTl'lnieć krzyżujących się spotkań Arlekina i Sylwii, 

Flamh1ii i Księcia. Uczucie gaśnie, ręce rozplątają 
się - łączą się, gdy uczucie się zapala. Oto pary roz
l~czone i połączone dzięki jakiemuś cudownemu i 
okrutnemu czaro-dziejstwu i znów kochankowie roz
chodzą się, Sylwia w ramiona księcia, Flaminia przy 
br.ku Arlekina i wszyscy wymieniają ostatnie spoj
rzenia, w których przebija odblask straconych złu
drzeń. 

Postaci Marivaux nie krępują zasady moralności, to 
ludzie, któr>zy myślą tylko o własnej przyjemności i 
dlatego tyhl<:o, że chcą zapewnić sobie wysączenie jej 
do dna, v.rzbraniają się przed uległością, stosują prze
brania, podstępy i taktykę wo'jenną. To ludzie weseli: 
wiedzą, że szczęście zawsze na nich czeka, że serce 
nigdy nie oszuka; pod przebraniem lokaja lub su_
bret.ki szukają się i odnajdują. Język giętki i cienki 
zgadza się ze wzrokiem, albo przeczy spojrzeniom, re
jestrując jasną i spiralną linią najbardziej niedo
strzegalne drgnienia serc· Cała akcja jest zawarta w 
słowach, kształtuje ją metafora, przyspiesza nieocze
kiwane u.życie abstrnkcyjnego słowa, rozwiązuje an
tyteza synonimów„. Teatr Marivaux wymaga gry ak
torów, łączących prostotę z kapryśnościa. wartkości 
dialogu z wdziękiem, umiejących podać różne odcie
nie jednego zdania i umiejących odsłonić publicznoś
d to, co kryje się pod słowami, nadając ost:re prze
dlu:lenie reuliko:n o rozbrajające.i nieraz naiwności. 
Marivaux jest najpiękniejszym przykładem zwyci_ę
stwa stvlu. Czym bvlvby te krótkie, mechanic:une od
ruchv. gdyby nip d-.:ia'ała tu magia stylu. Marivaux
to zwyci~stwo literatury w teatrze. 

(Une histoire de la literature franc;aise - 1943) 



D TŁU CZA 
Istnieje w naszej świadomości pewien model, a ra

czej schemat teatru Marivaux, bliski pobłażliwemu 
określeniu Voltaire'a, że jest to autor, który odważa 
pył na szalach z pajęczyny, Popularny historyk lite
ratury G. Lanson pisał o „uroczym wyrafinowaniu 
słownym" - tzw. marivaudage - „tego niezrówna
nego znawcy kobiecego serca". Co prawda E. Brunet
iere zwrócił na to uwagę, że komedie Marivaux koi1-
czą się właśnie w tym momencie, w którym zaczynają 
się tragedie Racine'a i zastanawiał się nad dociekli
wością psychologiczną tych dwu anatomów ludzkiego 
serca, a znakomity krytyk Jules Lemaltre w świetnej 
analizie jednej z jednoaktówek Marivaux (Próba) za
uważył, że nieubłagana ciekawość Lucidora nie za
dowoli się wyznaniem miłości Anżeliki, ale popycha 
go nawet do okrucieństwa i chce, żeby dziewczyna 
cierpiała przez niego i płakała. Inni krytycy podkreś
lają, że postaciami komedii Marivaux nie rządzi tkli
we, rodzące się uczucie, lecz zmysłowość, ambicja i 
miłość własna. W teatrze jednak dominował utrwalo
ny w spektaklach Comedie Franc;aoise szczebiot zako
chanych par, przypominający rokokowe figurki. Daw
no zapomniano o tym, że wykonawcami większości 
premier nie byli konwencjonalni i dworsko wypole
rowani aktorzy Theii tre Franc;ais, lecz roztańczona, 
żywiołcwa, nie stron iąca od pantomimy trupa włoska: 
Thomassin w pstrym kostiumie Arlekina, Riccoboni 
jako Dorant i czarnowłosa, niebieskooka Zanetta Rosa 
Benozzi (Baletti) - wspaniała Sylwia ... 

Tradycji Comedie Franc;aise przeciwstawił się wy
bitny reżyser Roger Planchon, dyrektor teatru w Vil
le Urbanne (na przedmieściu Lyonu). Przygotowując 
dla sceny Drugą pułapkę miłości wyszedł z założenia, 
że należy spojrzeć na klasyków okiem współczesnego 
człowieka. Tekst literacki - mówi Planchon - zawsze 
wyprzedza realizację sceniczną, czasem o wiele wie
ków. Ale przy raz na zawsze utrwalonym tekście in
scenizacje z każdą epoką ulegają różnym wariantom. 
Harpagon i Dandin bardzo zmienili się w naszym 
wieku. Trudno grać dzisiaj Marivaux ignorując jego 
realistyczne powieści (Życie Marianny - Kariera 
wieśniaka) - pomijając naszą wiedzę o epoce Regen
cji, znanej z bardzo swobodnych obyczajów. Dziś trze
ba silniej uwypuklić si::zeczność między uczuciami, 
myślami a słowami i działaniem poszczególnych po
staci. Planchon pokazał więc Marivaux bez czułost1<o
wego marivaudage'u. Ponieważ autor nie określa bli
żej mie.i~ca akcji, reżyser nie trzymał się jedności ak
cji i cza<u. Rzecz dzieje się w pokoju markizy, w sa
lonie kawalera, zbrojowni i w ogrodzie. Markiza nie 
jest niepocieszoną wdową. W pierwszej scenie leży na 
wielkim łóżku. Niedawno ro7 tala się z kochankiem. 
Nie chce nowe.i przygody w obawie przed nowym roz
czarowaniem. I wtedy wpada na pomysł, żeby zacząć 
l!rę. Bf'd7ie sie bronić tarczą platonicznej milości. 
Wszystkie jej wybiegi, mniej lub więcej świadome -

d;r.ktuje chęć przedłużenia, ocalenia uroku tych ulot
nych chwil, ratowania się przed klęską, jaką musi 
przynieść spełnienie ... 

I tutaj reżyser wyprowadza zakochaną parę na ta
ras. Niżej, w ogrodzie nieme prac2'lki piorą pańs!Cą 
bieliznę. Państwo i ta służba, która nie ma głosu, pa
trzą na siebie jak istoty z dwu innych światów. Arle
kiny, Lizetty, Kolombiny to służący zasymilowani, ba
wiący panów pokazując im w krzywym zwierciadle 
ich maniery, upewniają ich o wyższości ich stanu. 

Sztuka kończy się w łóżku i moi.na by znów zaczy
nać komedię od nowa, tylko ze zmianą partnerów. 

Takie potraktowanie Marivaux oburzyło krytyków 
- tradycjonalistów - Robert Kemp (Le Monde, 20· 
VI.1959) pisał: „Przedstawienie zbijające z tropu, ha
łaśliwe, wirujące... Widzimy nawet, to moment naj
bardziej szokujący, czystą markizą i tak układnego 
hrabiego jak budzą się razem w łóżku z pościelą jed
wabną, lecz pomiętą. On bez peruki, ona leżąca w 
poprzek, bezbronna, przytłoczona rozkoszą. To zgro
za! - zawołałby Marivaux ... ". 

A przecież tekst nie sugeruje sentymentalnego gru
chania. Kto lepiej przyjrzał się postaciom włoskiej 
komedii uwiecznionym na płótnach Watteau - ten 
nie za~mni niepokoju i melancholii Pierrota, wćiś
niętego w kostium pajaca. 

W tym niezwykle, jak na XVIII wiek, naturalnym 
dialogu, w którym nawet Arlekin mówi potocznym ję
zykiem salonów i tylko czasem przeinacza (czy z n ie
wie<lzy? czy z przekory?) kwestie państwa - w tej 
akcji tak często rozwijającej się na zasadzie przebie
ranek - w dziwny sposób splata się poezja z prozą, 
rzeczywistość z iluzją. Miłość otwiera zakochanym 
wejście do czarodziejskiego ogrodu. „Czy ja śnię? ~yl
ko nam mogło się to wydarzyć". Ojcowie są tak do
brzy, że żądają od córek, aby tylko słuchały głosu 
własnego serca. Tak, jesteśmy w wy~nionym świecie, 
ale to sen, z którego każdej chwili może nas zbudzić 
rzeczywistość. A więc, chociaż to sen - po'nijmy 
jeszcze trochę. 

Kim jest Arlekin? Służącym przebranym w pański 
strój? Czy autentycznym Arlekinem, który kpi sobie 
tak samo z liberii jak z rygorów pańskiego konwe
nasu? Arlekin, który w jednym i drugim przebraniu 
czuje się obcym cieniem zbłąkanym do salonów z ko
medii dell'arte? 

A maskarada, w którą uwikłali się Sylwia i Dorant? 
Jakiej trudnej próbie podda Sylwia Doranta, kiedy już 
wie, że Fagot stał się Dorantem. Bo w tej grze mi
łości przypadek spełnia funkcję dobrej wróżki. Ale ile 
lęku niesie każde spotkanie z rzeczywistością! świat 
Sylwii i Doranta ma kruchą, zwiewną egzystencję 
baśni· „Ta bezecna dziewczyna splamiła moja wy
obraźnię" - skarży się Sylwia po rozmowie z Lizetta. 

Wydaje mi się, że nie tylko przenikliwość psycholo
giczna, ani analiza rodzącej się miłości czy anato
mia ludzkiego serca pozwala.ia nam jeszcze dziś pod
dać się urokowi tych komedii o symetryczne.i akcji 
i z góry wiadomym zakończeniu. Przenikanie się wz'ł
jerrme snu i jawv. eteryczność materii, z której ut
kane są postacie Marivaux roztacza tu baśniowy czar, 
taki sam, jakim są osnute obrazy Watteau. 

Dlatego też w moim przekładzie przywróciłem Ar
lekinowi jego imię i starałem się w pewien sposób 
zaznaczyć nierealność zdarzeń i sytuacji. 

STANISŁAW HEBAN OWSKI 
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ARLEllll 
... Imię jego bynajmniej nie jest najpospolitsze w 

istniejąc~ch scenariu~ach, jednak od czasu, kiedy 
po raz pierwszy wstąpił na scenę po'<i koniec siedem
na?tego :-Vieku~ ~ż po dzień dzisiejszy jest postacią, 
ktor~ naJmocmeJ owładnęła wyobraźnią tak szerokiej 
publiczności jak inteligencji. 
. To j~st pewne, że z biegiem swej kariery Arlekin 

się zmiemał. Najwcześniejszy jego kostium, zwykle 
dopasowany ściśle do ciała, charakteryzował się mnó
stwem meregularnie ro?Jmieszczonych łat; jeżeli moż
na zaufać ~roweniencji przypisywanej masce, prze
~howy~aneJ obecnie w ~aryskim Musee de !'Opera, 
Jeg? po~m~sJ:.a _była bardziej prymitywna od tej, jaką 
nosił poźmeJ, i ponadto posiadała krzaczaste brwi i 
wąs~. Mogł~ też istnieć pośrednie formy rozwojowe 
kostmmu, kiedy io łaty poczęły dopiero przybierać 
ksz~alty. geometryczne, ale z pewnością w drugiej po
łowie s1ed~mnaste~o wieku łaty rozwinęły się w re
gularne troJkąty i romby rozmieszczone precyzyjnie 
po całym stroju i 9zęsto ozdobione szlaczkami ze 
wstążki: w tym też okresie maska została pozbawio
na jakichkolwiek włochatych dodatków. W ciągu na
st~nego stule~ia tak już wyglądał jednolity strój Ar
lekina, modyfikowany tylko o tyle, że czyniono go 
coraz wdzięczniejszym i czasem bardziej barwnym. 
Razem ze strojem zmieniał się on również duchowo. 
Na P?CZ~tku. był mniej wyrafinowany niż później i 
-VV:Yda_Je się, ze był zdecydowanie posępniejszy i mniej 
ozyw10ny. 

Wsz)'.stko to pr.awda; jednak wypada powtórzyć, źe 
zas~dmczc_> Arlekin pozostał ten sam od zarania swej 
kaner~ az do końc~ i że można go zawsze poznać we 
wszelkich przebramach. Częściowo 1dzięki pewnym 
ch~rakte~y~tycznym właściwościom Arlekin celuje w 
zwinności i akrobatyce, i chociaż zawsze bywali ak
t~rzy ~ręcz~iejsi od innych, żaden z jego wykonaw
cow me mogł zdobyć powodzenia, jeśli nie posiadał 
przynajmniej w zadawalającym stopniu giętkości cia
ła. Co prawda niewielu mogło rywalizować z Visen
tinim, który - oddając przestraszonego Arlekina -
potrafił wywinąć koziołka w tył z kieliszkiem wina 
w ręku nie wylewając ani kropli i który - jak wia
domo o tym z co najmniej jednej relacji - na oczach 
o::żącej ~ niepokoju widowni pełzał jak mucha po 
p1erwsz.eJ, drugie~ i t~zeciej galerii; jednak każdy ak
tor ceniony w teJ roli był głośny z popisów fizycznej 
zrę~ności, jeśli nie tak niezwykłych, to w każdym 
razie godnych uwagi. 

Kojarzyły ię w nim zwykle dwa lub trzy specjalne 
ruchy i wyodrębniały go od jego towarzyszy. Pierw
szym był sposób wchodzenia na scenę w pośpiechu 
ale jakby na r.ogach niemal sztywno wyprostowa: 
nych, sprawiający efekt pewnego rodzaju wyniosłości. 
Wywoływało to wrażenie pewności siebie może bez
czelności. a na pewno jego własnego prz~świadczenia 
o. zabawnej stronie swej roli. Drugim ruchem była 
me~~kła s~'.uczka, za pomocą której zdawał się 
zi:memać. swoJ. wzrost opuszczając głowę bez porusze
n~a ram10nam1, a następnie nagle wyciągając szyję 
mby :ęczi;a harmonię, również nie poruszając ciałem· 
Trzeci zas ruch polegał na skomplikowanej manipu
lacji czapką \ drewnianym batte. Wszystko to stano
wiło charakterystyczny zestaw jego działania. 

Podc·bnie wyróżniał się pewnymi wyraźnymi cecha
mi wewnętrznymi. Arlekin bywa w świecie psychicz
nym, w którym pojęcia moralności nie są znane, a 

jednak pomimo takiego braku zasad moralnych nie 
wykazuje przew;rotności. 

... Wszystlkie takie cechy przyczyniają się do dopeł
nienia obrazu tej fantastycznej figury i nadają jej 
wdzięk, który wraził się w wyobraźnię mas. Opisywa
no go jako kameleona przybierającego wszelkie bar
wy, a Marmontel szczęśliwie podsumował wrażenie, 
jakie sprawia Arlekin: „Jego charakter jest miesza
niną ignorancji, prostoty, dowcipu, niezdarności i gra
cji. Jest on nie tyle w pełni rozwiniętym człowiekiem, 
co wiel!dm dzieckiem z przebłyskami rozsądku i in
telgiencji, którego omyłki i niezdarne działania mają 
pewną pikanterię. Właściwą istotą jego gry jest gięt
kość, ruchliwość, wdzięk kociątka, a prymitywny w y
gląd dodaje jeszcze uciechy jego działaniu; rola je
go - to rola sługi cierpliweg·o, lojalnego, łatwowier
nego, chciwego, zawsze kochliwego, zawsze wciąga
jącego swego pana albo siebie samego w tarapaty, 
sługi, który płacze i ociera łzy z łatwości[\ dziecka, 
równie zabawnego w smutku co w radości". 

„Co myślisz o nim - pyta Pantalone w Słudze 
dwóch panów Goldoniego - czy jest to łajdak, czy 
dureń", na co Dottore odpowiada: „Myśle, że to po 
trosze i jeden i drugi". 

NICOLL 
„W świecie Arlekina" 

przekład Antoni Dębnicki 



Anegdoty o aktorkach i aktorach XVIII i XIX wieku 
według LouL Loire (Anecdotes de theatre - Paris -
1875) 

Aktorzy K omedii Francuskiej chcieli nie dopuścić 
ażeby ·aktor7y włoskiej komedii mówili na scenie p~ 
:i::ancus~u. Sprawa z?stała wniesiona przed Ludwika 
XIV, ktory postanowił wysłuchać adwokatów obu ze
społów: Barona i Dcminiąue'a. Kiedy Baron skończył 
pr~emówienic, brcniące stanowiska swoich kolegów, 
kroi dał znak Dominiąue'owi, ażeby i on zabrał głos. 
.- W jakim jczylrn Jego Królewska Mość życzy so

bie, abym mówił - powiedział aktor. 
- Mów, jak chcEsz - rzekł król. 
- Niczego więcej nie pragnę - odparł Dominique 

- Moja sprawa jest wygrana. 
Król uśmi E chnął się z bterpretacji jego słów i po

wiedział: 

- Słowo się rzekło, nie cofnę go. 

. Mezzetin, aktor „Komedii Włoskiej" (1654-1729) na
pisawszy sztukę zadedykował ją księciu de Saint-Aig
nan, kt~ry hojnie nagradzał autorów przypisujących 
mu swoJe utwory. 

. Mezz~tii:i, spodziewając się nagrody, posze•dł do księ
c1.a: odzw1erny nie chciał go wpuścić, autoa· przeku
p:! go obiecując jedną trzecią sumy jaką otrzyma· 
F1erwszy lokaj i pokojowiec robili takie same trud
noki; takimi samymi obietnicami Mezzetin patra
fił ich ułagodzić. 

Dopuszczony wreszcie do pana Saiint-Aignan, powie
dział: 

-: Wasza y.'ysokość, oto sztuka teatraln.a, k-tórą poz
~ohłem s~b1e panu zadedykować; jeżeli uważa pan, 
ze zasługuJe ona na jakąś nagrodę - proszę o danie 
mi stu kijów. 

- Co takiego, sto kijów? 
- Tak, Wasza Wysokość, a oto moje powody: obie-

cał~ pańskiemu odźwiernemu i lokajowi i pok<>jow
cc:-w1 dać po jednej trzeciej tego, co otrzymam, wszy
stko w ten sposób mi odebrali, dlatego pwszę niech 
pan roi.dzieli moje wynagrodlzenie. ' 

Pan de Saint-Aig·nan uśmiał się bardzo z tego po
mysłu. Upomniwszy surowo służących posłał sto lud
.„,„i:~ów żonie Mezzetin'a, ażeby uchronić go od zarzu
tu, że nie dctrzy:nał słowa. 

Panna Maupin, śpiewaczka (1973-1707) 
Życie tej śpiewaczki było roman5em, którego nie 

wszystkie rozdziały nadają się do opowiadania; Pan
na Maupin odznaczała się energią i namii;tnościami 
mężczyzny, będąc jednocześnie jako kobieta zachwy
cająco piękna. Władała równie dobrze szpadą jak wa
chlarzem; świadczy o tym następująca przygoda: 

Jej kc•lega, Dumesnil nie oszczędzał jej w swych 
rozmowach: postanowiła go za to ukarać. Pewnej no
cy poczfkała na niego na placu des Victoires; była 
ubrana po męsku w wielkim kapeluszu nasuniętym 
na oczy. Zagradzając przejście Dumesnilowi i nie da
jąc się pować chwyciła ręką za szpadę. Kiedy Du
mesnil nie kwapił się jednak do wa1ki, schowała 
szpadę do pochwy i uzbrojona w laskę sprawiła mu 
tęgie lanie, a potem zabrała mu zegarek i tabakierkę. 

Nazajutrz Dumesnil opowiadał, że został napadnięty 
przez trzech groźnych bandytów, którzy go obrabo
wali. 

- Skłamałeś - powiedziała panna Maupin - Ty
mi trzema wielkimi bandytami byłam ja sama i nie
źle cię sprałam kiedy odmówiłeś mi s~rzyżowania ze 
mną szpady. A na dowód tego co mówię - oto zwra
cam ci zegarek i tabakierkę. 

Panna. Gaussin miała szlachetne serce. Dowie
dziawszy się, że jej nosiwoda zapłonął do niej wieiką 
namiętnością i dlatego zapadł na zdrowiu tak dalece, 
że obawiano się, iż straci życie albo przynajmniej 
zmysły - zadbała o wszelką pomoc dla niego, dając 
mu zarazem obietnicę najwyższego szczęścia, kiedy tyl
ko wyzdrowieje; i dotrzymała słowa· 

- To mu zrobiło tyle przyjemności - mówiła -
a mnie tak mało przykrości. 

Lekain znudzony graniem wszystkich ról książąt 
greckich, rzymskich i innych w jednym jedwabnym 
kostiumie, który określano jako „rzym9ki" kazał so
bie uszyć grecki kostium do roli Orestesa. Dauber
val, zachwycony nowym strojem Lekaina, naiwnie 
zawołał: 

- Kiody będę grał w nowej sztuce Rzymianina, ka
żę sobie uszyć kostium grecki. 

Tragiczka - mademoiselle (wszystkie aktorki po
chodzenia nieszlacheckiego tytułowano maidemoiselle) 
Raucourt (1736-1815), czując, że nadchodzi śmierć, 
powiedziała: 

- Oto ostatnia scena, jaką zagram: muszę ją zagrać 
przy2ll.Voicie. 



Ławnik miejski w Tuluzie był na przedstawieniu 
dość frywolnej opery komicznej pt. Zony pomszczo
ne. Parter żądał ażeby powtórzono operę następnego 
dnia; urzędnik zabronił drugiego przedstawienia nie
przyzwoitej sztuki. 

Po naradzeniu się z kolegami jeden z aktorów wy
szedł przed kurtynę ;_ oznajmił, że nazajutrz będzie 
grana sztuka Saurina Beverley, napisana wolnym 
wierszem. 

- Jakto! - krzyknął cnotliwy nieuk - znowu 
nieprzyzwoita sztuka i to wtedy, gdy zakazałem gra
nia Zon pomszczonych. Zawieszam przedstawienia na 
t~'dziei1. 

* Panna Gaussin (aktorka 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 
transcendent::ilnej filozofii. W tym momencie do pan
ny Gau5sin zbliżył się finansista, stary wyjadacz z 
czasów Regencji, bardzo brzydki i bardzo bogaty: bez 
ogródek ofi:lrował jej sto pistoli, jeżeli pójdzie z nim 
na kolacje. 

- Tur~rnrecie kochany - powiedziała głośno pan
na Gaussin z miną najbardziej impertymencką - dam 
panu dwieście pistoli, jeżeli przyjdzie pan do mnie 
na kolację z tą twarzą. 

To mówiąc wskazała Helwecjusza. 

Książę de Lauzun żył z mademoiselle L. z „Come.die 
Franc;:aise", chociaż ta aktorka ani nie była ładna ani 
nie miała talentu. PewJla dama wyipominała mu ten 
dziwny smak. 

- Zgadzam się - odpowiedział książe - ona wca
le nie jest ładna i żle gra w teatrze, ale gdyby pani 
widziała jak jest głupia i jak mi z tym wygodnie. 

WYBRAŁ I PRZEŁOŻYŁ STANISŁAW 
HEBAN OWSKI 

Brygadier sceny: · 
Andrzej Bieńkowski 

światło: 
Henryk Draheim 

Rekwizytor: 
Halina Majer 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Andrzej Ambroziński 

Elektroakustyk: 
Edmund Orent 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 
Regina Darłak 

Tomasz Szwajkowski 

KiPrownik pracowni stolarskiej: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Nina Polonis 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Czesław Baranowski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej:: 
Stanisław Parfimczuk 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 
St a n i sł a w a St a sza k (Gdańsk) 

H a I i n a Z e m ł o (Sopot) 

ZGGdy-2930. 10.8.72. 5000. - W-2 



E g z. be z p ł at n 1 
Ceaa 2,50 d 


