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Klasyka w . Klasycznym· 
Marivaux: ,,Igraszki trafu I mlłolcł". Teatr Klaayo11ny. Rełyserla: Ir

ma Czaykowska. Scenografia: Jeny Ławacz. 

TEATR Klasycmy rto90wnl• do 
swej nazwy wystawił jedną z 
najgłośniejszych komedii klasy-

ki francuskiej „Igraszki trafu i mi
łości" :Marivaux. W tej komedii z 
Wieku Oświecenia wprowadz.ił autor 
dobrych panów, którzy wbrew panu
jacym wówczas obyczajom bynaj
mniej nie oponują ,przeciwko zacie
raniu różnic klasowych I w pory
wie miłoki nie przestrzegają zasad 
obowiązujących panów. Na zakoń
czenie los wynagradza Ich tym, że 
pary kojarz-. się 1tosownie do 11wego 
pochodzenia społecznego. Publiczność 
teatralna epoki Marivaux, zgonzona 
zapewne w czasie trwania komedii 
perspektyw-. małteństw pana ze 
służebnicą i panienki z aluż-.cym, 
mogla spokojnie opuścić teatr. 

Komedia oparta jut na odzle~lczo.. 
nym po antyku, a zwłaszcza po Plau
cie motywie „przebieranki": by dojścl 
do szczęśliwego zakończenia bohatero
wie występuj11 p!>d cud>yml postacia
mi, a w re•ultacle triumfuje miłość. 

T' klasyczn" komedie uj„la reżyser 
Irma CzaykoW!ka celowo w sposób 
konwencjonalny, bez żadnych zmian 
w stosunku do tekstu Marivaux. Głów
ny akcent polntyła na ukazan iu atmo
&fery epoki rokoka I to w spektaklu 
uwydatnia się nie tylko w strojach bo
haterów, ale takte w Ich sposobie mó
wienia 1 J>O<MJ!l>aniu ale n.a ecenie. To 
się udało. Mieliśmy przed sob11 ludzi 
wieku .XVIII ni• tylko dlatego, te no
sili biała peruki I rokokowa szaty. 

Intryga, jak przystało na starołwleck' 
komedlll, oparta na pomyłkach I na
iwna, była pr:r:y pomocy dialogu wbi
jana niejako widzom w Ich iwlado
mołć, co .równlet było zgodna ze sty
lem epoki, choć mota nieco nlecleri:>l'· 
wi widza dzisiejszego, Rdyserla pod
krffllła tet prymitywny, sytuacyjny 
charakter humoru, nie azczędz11c nawet 
takich efektów, jak przewracanie 1111 
na 1cenle bohaterów. 

Z wykonawców na c'lolo wywunęła się 
Wiesława Kwałnlewska w roli Sylwii. 
Stworzyła postać pełn11 dzlwczęcego u
roku, a jednoc7.ełnle figlarnego sprytu. 
Katde jej zjawienie sl11 wprowadwo 
tycie na scenę. 

Bardzo przyjemnym, graj11cym po
wściągliwie a z wyrazem, jej partne
rem był Stefan Knothe w roll Doran
ta, udającego słutącego Pasklna. 

Prawdziwego Pasklna, przedrlerz11;11lę
tego w swego pana Doranta grai Ja
cek Jarosz. Motna by mu zarzucić, te 
chwilami zbyt ostentacyjnie przypomi
nał, te jest nieokrzesanym slutl\cym 
i zachowywał się zbyt hałaśliwie.' 
Pokojówką Sylwii Llzet11 była Wan

da Majer6wna, która swą rolę odegra
ła nieco za powatnle I statycznie. 

Dwoma przedstawicielami rodziny 
Sylwii byli Edward Wichura (Jej oj
ciec Orgon) I Bogdan ł.ysakowsk( (jej 
brat - Marlo). Wywiązali się obal ze 
1wych ról li dutą doz11 humoru. 

Akcję urozmaicały piosenki kompo
eyol! Irmy Czaykowsk1eJ, jedna z.alł 
była nawet Leona Schillera. 

scenograf Jerzy Ławacz umldcil ak
cję na Ue rokokowego wnętru i par
ku. 
Przekład Boya-żeleilsklego, a!eza-

wodny. 


