
Costin Tuchilă
Pușa Roth

DE LA JOCUL DRAGOSTEI ŞI AL ÎNTÂMPLĂRII 
LA MARIVAUX

În timp ce clasicii secolului al XVII-lea preconizau imitarea 
anticilor pentru a atinge perfecţiunea, Marivaux nu recunoaştea „în 
nici un gen, în nici o naţiune,  în nici un secol, nici maestru, nici model, 
nici erou.” El „prefera să stea umil, în ultima bancă, lângă micul grup 
al autorilor originali, decât să se afle, trufaş, în numerosul cârd al 
imitatorilor.”1 În jurnalul „Cabinetul filosofului” (1734), Marivaux 
susţine că visează „la o lume adevărată”, adică la un univers în care 
fiinţele comunică fără erori şi fără minciună. Întreaga sa operă este 
o interogaţie asupra posibilităţii de a atinge această transparenţă în 
viaţa socială, în care el descoperă false aparenţe, vanităţi şi ambiţii. 

În această lume în care se înfruntă adevărul şi minciuna, câmpul de bătaie este până la urmă 
limbajul. Marivaux utilizează toate şiretlicurile, subliniind ambiguităţile în mecanica precisă a 
pieselor sale, dar şi în analiza subtilă din romane.

În primul număr din „Spectatorul francez”, autorul Triumfului iubirii descrie o experienţă 
decisivă: aceea a măştilor care caracterizează existenţa socială şi care justifică ambiţia 
scriitorului de „a examina oamenii” cu luciditate.

„Făcând din dragoste principalul şi unicul subiect al pieselor sale, marea 
inovaţie a lui Marivaux a fost de a o privi sub unghi comic. Racine analiza 
dragostea în momentele ei de criză sau când se sfârşea în mod tragic. Marivaux 
prezintă dragostea născândă, începuturile ei, înfiriparea unui sentiment care încă se 
ignoră sau caută să se desluşească. Comediile lui se termină acolo unde tragediile 
lui Racine de-abia încep.”2 

Puţini scriitori au şansa de a-şi transforma numele în substantive, adjective, verbe 
devenite bunuri comune. De a face ca derivatele numelui lor să păşească dincolo de graniţele 
operei lor. Este cazul lui Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, normandul născut la Paris, 
la 4 februarie 1688, la 15 ani după moartea lui Molière şi plecat spre alte zări tot într-o zi de 
februarie, 12, a anului 1763, uitat şi izolat de lume. Marivaudage înseamnă de două veacuri 
„amabilitate preţioasă, limbaj galant.” Caracterizând un stil, adjectivul marivaudé a devenit 

1 D’Alembert, Éloge de Marivaux, în Œuvres philosophiques, historiques et littéraires, tome X, Paris, Jean-
François Bastien, An XIII (1805).  

2 Ion Brăescu, în Scriitori francezi, mic dicţionar, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 
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sinonimul livresc pentru „rafinat, pedant, preţios, întortocheat, alambicat.” Cât despre verbul 
marivauder, inutil, poate, să amintim semnificaţia lui: „a imita stilul afectat al lui Marivaux”. 
„Îndrăgostit de teatru şi de adevăr, moralist fără a fi mizantrop, spectator lucid al unei lumi în 
schimbare, Marivaux a dorit să inventeze idei şi limbaje noi. Este ceea ce el numea a gândi în 
calitate de om”, scriu istoriile literare.

„Binevoitoarea comedie cu dânsul doborâtă,
Zadarnic nădăjdui să-şi revie după o lovitură atât de puternică.”3 

Aceste versuri sunt expresia impasului constatat în comedia franceză după dispariţia lui 
Molière. Succesorii săi nu făceau altceva decât să imite sau să dezvolte mediocru tipul de 
comedie molierescă. „Rupându-se de tradiţii, [Marivaux] creează un nou gen de comedie – 
comedia psihologică – a cărei temă exclusivă este iubirea.”4

Nimeni până la Marivaux 
nu mai dăduse atâta importanţă, în 
teatru, iubirii, „romanul inimii”, cum 
o va defini Beaumarchais. Dar jocul 
dragostei este deopotrivă pentru 
scriitorul francez joc al întâmplării, al 
hazardului, pentru a cita titlul celei mai 
bune comedii a preţiosului dramaturg, 
jucată în premieră la 23 ianuarie 1730 
de comedianţii italieni. Cazuistica 
revărsată pe scenă, blamată de unii, 
gustată de alţii, cu „rafinamentul 
dus până la şicană”, surâsul de salon 
contrastând cu bufoneria, ipostaza de 
precursor al feminismului l-au făcut pe 
Marivaux atât de agreabil spectatorului 
de pretutindeni, situându-l printre 
primii patru-cinci mari autori comici 
ai Franţei. Dezavantajat a ieşit 
romancierul Marivaux, repus în 
drepturi de cititori abia în ultimele decenii.

În încheierea prefeţei la ediţia în limba română a romanului Ţăranul ajuns5, Irina Bădescu 
face următoarele aprecieri:

„Contemporanii i-au reproşat lui Marivaux – şi răutatea voltairiană a dat aici 
o sentinţă nedreaptă, prea adesea socotită ca fiind fără drept de apel – că îşi petrece 
timpul «cântărind labe de muscă în balanţe de pânză de păianjen»6; cu alte cuvinte, 
lipsa de acţiune a romanelor lui, un rafinament taxat drept preţiozitate şi o lipsă 
de proprietate, de acurateţe stilistică. Cititorul modern ştie însă că un roman nu 

3 Boileau, Epistolă către Racine, 1687. 
4 Modest Morariu, Prefaţă la vol. Marivaux, Teatru, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, BPT, 

1958.  
5 Bucureşti, Editura Univers, col. „Clasicii literaturii universale”, 1976. 
6 Voltaire, n.n. 
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povesteşte numai întâmplări din afara lui, ci se povesteşte şi pe sine, propria lui 
naştere şi dezvoltare până la punctul final; că domeniul interior este tot atât de vast 
şi de accidentat ca şi realitatea exterioară […]”.

Marivaux pendulează prin registrele 
comediei pe care încearcă să o reînnoiască în 
totalitate. Comedia dragostei? Neliniştitul scrii-
tor surprinde cu fineţe gesturi, relaţii interumane, 
secrete, măştile inimii omeneşti. Ştie ca nimeni 
altul să privească dragostea sub aspect comic 
şi, uneori cu un zâmbet subtil, alteori plin de 
sarcasm, să o supună unei analize minuţioase. 
Este interesant de observat că pe Marivaux nu 
îl interesează defel momentul de criză. Analiza 
lui psihologică, niciodată însă făcută la vedere, 
caută cu o plăcere imensă, poate chiar uşor 
diabolică, resorturile cele mai ascunse ale sen-
timentului. Frecvent, sub aparenţa unui joc de 
societate agreabil şi, până la un punct, decora-
tiv, care încântă prin verva lui. Celebră a rămas 
o întâmplare din 1722. Intrând incognito în 
cabina actriţei Silvia Baletti, Marivaux îi citi 
cu spirit şi entuziasm textul piesei Surpriza dragostei, pe care ea tocmai îl învăţa. „Domnule, 
strigă actriţa, sunteţi Diavolul sau autorul?”

„Epoca sa nu l-a înţeles; posteritatea l-a gustat, dar a fost nevoie de mai mult de un 
secol pentru a putea fi aşezat la locul ce i se cuvenea”, remarca Philippe van Thieghem, iar 
Sainte-Beuve7 argumenta faptul că „Marivaux este un teoretician şi un filosof mult mai 
pătrunzător decât s-ar fi crezut sub înfăţişarea sa cochetă.” Ferdinand Brunetière8 susţinea că 
autorul Dublei nestatornicii „este cel mai serios dintre autorii noştri uşori”, demonstrând că 
Marivaux romancierul nu este cu nimic mai prejos decât Marivaux dramaturgul: 

„Nu ştiu dacă, în zilele noastre, Diavolul şchiop şi Gil Blas au atâţia cititori 
câţi ar trebui să aibă; dar oricât de puţini au, aş îndrăzni să spun că aceştia sunt 
mai numeroşi decât cei ce citesc Viaţa Marianei şi Ţăranul parvenit. Autorul lui 
Turcaret şi-a câştigat renumele de care se bucură în istoria literaturii franceze 
datorită romanelor sale. Marivaux constituie cazul opus: dacă romanele lui trăiesc 
sau, mai precis, nu au fost date cu totul uitării, faptul se datorează pieselor sale 
Falsele confidenţe, Dispoziţiile testamentare, Încercarea, Jocul dragostei şi al 
întâmplării. Oare nu este aici o nedreptate? Locul ce-i revine lui Marivaux în teatru 
este unic şi de aşa natură încât, dacă nu l-ar fi luat el, nimeni nu l-ar fi ocupat; dar 
locul acesta este de asemenea foarte important în istoria romanului; chiar dacă nu 
se numără printre capodoperele noastre, Viaţa Marianei şi Ţăranul parvenit sunt, 
cel puţin, opere deosebit de semnificative. Iată un elogiu pe care Marivaux, fără 
îndoială, l-ar fi gustat.” 

7 Causeries du lundi, vol. IX, ediţia a III-a, Paris, Garnier Frères, f.a. 
8 Marivaux, decembrie 1884, în Études critiques sur l’histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 

1880–1927; Studii de literatură franceză, traducere de Ion Herdan, Bucureşti, Editura Univers, 1977. 
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Sentimentul este, după opinia lui Marivaux, singurul capabil „de a oferi noutăţile cele 
mai sigure despre noi.” (Viaţa Marianei). Viaţa sentimentală devine astfel o experienţă capitală 
pentru cunoaşterea firii umane. Naşterea sentimentului erotic şi mai ales influenţa lui asupra 
psihologiei individului, adesea imprevizibile, îl preocupă în mod deosebit şi Marivaux pare 

să nu fi obosit în analiza acestor 
„surprize ale dragostei” în care abundă 
piesele sale. Moment de adevăr chiar 
dacă, adesea, el nu este perceput de 
conştiinţă: „Am căutat în sufletul 
omenesc – spune Marivaux – toate 
cotloanele în care se poate ascunde 
dragostea, atunci când îi e teamă să se 
arate şi fiecare din comediile mele şi-a 
propus să o facă să iasă dintr-unul din 
aceste cotloane.”

Când făcea asemenea afirmaţie, 
în prima parte a veacului luminilor, 
care avea să răstoarne ordinea lumii 
culminând cu Revoluţia Franceză, 
Marivaux era convins că viaţa este 
o piramidă construită la întâmplare. 
Că hazardul, „primul ministru  al 

norocului” (Blaise Pascal), este „un 
farsor de geniu”, cum avea să spună Albert Samain, poetul simbolist ce-şi oprea roata vieţii în 
ultimul an al secolului al XIX-lea. Joc, întâmplare ascunse în preţiozitatea gestului şi a expresiei, 
în ungherele înflorate ale saloanelor rococo. Printre perucile şi măştile commediei dell’arte, 
dragostea apare adesea ca rezultat al întâmplării. Dar, analizând-o cu fineţe, Marivaux constată 
că dincolo de moravurile şi caracterele fixate în conştiinţa spectatorului de Molière, există un 
curs subtil al vieţii sentimentale, asupra căruia nimeni nu se aplecase cu atâta sârguinţă. Jocul 
dragostei şi al întâmplării nu era invenţia absolută a scriitorului care cutezase în 1717, de pe 
poziţii „moderne”, să dea la iveală o Iliadă travestită în versuri burleşti (Homère travesti ou 
l’Iliade en vers burlesques). Oare Visul unei nopţi de vară, cu cadrul ei feeric, nu propunea 
un joc similar? Spre deosebire de alţi dramaturgi ai epocii, Regnard, Lesage, Dancourt, 
Destouches, Baron, Boissy, Legrand, o întreagă pleiadă de autori care navigau între comedia 
sclipitoare, combinaţia inventivă de intrigi, morala lacrimogenă şi realism, Marivaux creează o 
cazuistică a dragostei plină de rafinament psihologic, pentru a se opune astfel obstacolelor de 
tot felul aşezate în calea sentimentului: prejudecăţi morale şi sociale, pudoare şi falsă pudoare, 
timiditate, suspiciune, nevoia burgheză de ordine şi echilibru, mândria de clasă. Toate – piedici 
brutale în cunoaşterea sufletelor. În tragedia lui Corneille sau în comedia lui Molière, de pildă, 
personajele iubesc în acelaşi fel, variaţia situaţiilor induse de sentimentul de dragoste lipseşte. 
Metafizica iubirii, reproşată de Voltaire, meandrele ştiinţei de a citi limpede în inimi constituie 
cucerirea şi meritul lui Marivaux. Iar dacă societatea preţioasă avea o lungă istorie în Franţa, 
dacă părea că despre preţioasele locatare ale saloanelor nu se mai putea spune nimic şi nu 
se mai putea râde altfel, după Molière, Marivaux demonstrează că asemenea afirmaţii sunt 
întotdeauna, în istoria literară, sortite eşecului. El are suficientă îndemânare psihologică şi 
stilistică pentru a cerceta ceea ce natura umană ascundea sau, dimpotrivă, dezvăluia în luxul 
saloanelor.
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Ca şi Racine, Marivaux pune în vârful ierarhiei personajelor sale femeia. Intriga, 
caracterologia, atmosfera şi decorul poartă pecetea feminităţii, iar vorbirea preţioasă este 
reflexul feminist al vieţii de salon cultivate cu insistenţă de dramaturg. În saloanele doamnei de 
Tencin şi ale doamnei de Lambert, scriitorul deprinde acea mulţumitoare bunăvoinţă, manierele 
elegante, delicateţea ca ingredient al voluptăţii. În locul patimii din salonul marchizei de 
Rambouillet, din veacul anterior, apare acum arta de a plăcea, cu tonurile ei de discreţie şi 
gratuitate.

În teatru, Marivaux rămâne adeptul personajului-funcţie, al personajului-demonstraţie 
în mişcare; identitatea şi consistenţa lui fizică şi socială interesează mai puţin. El ilustrează 
o situaţie similară reluată în variante, anticipând, după cum s-a spus, principiile naturaliste. 
Psihologia lui experimentală este modalitatea de afirmare a idealului de libertate al veacului 
iluminist, proclamat de Marivaux fără lupte pe baricade, fără ostentaţia demonstraţiei sociale 
la care va recurge Beaumarchais, fără accente moralizatoare directe. Este un ideal proclamat 
de după peruca micilor şi marilor convenţii, pe care el o scoate pe ocolite, cu un gest vaporos, 
desprins parcă din pânzele lui Watteau.

Succesul l-a ocolit în tinereţe pe absolventul de drept, descendent al unei familii de 
magistraţi normanzi. Lipsită de valoare, Tatăl prudent şi echitabil sau Crispin, vicleanul fericit 
(Le Père prudent et équitable ou Crispin l’heureux fourbé), piesă scrisă în versuri, la 18 ani, 
nu prevestea nimic, ca şi primele trei romane. Marivaux începe să-şi câştige locul în mediile 
literare pariziene prin contribuţiile jurnalistice la „Nouveau Mercure”, în care lua apărarea 
„modernilor” în disputa cu vechea generaţie. 

În 1720, singura tragedie scrisă de Marivaux, Hanibal şi comedia Dragostea şi adevărul 
se joacă fără succes. În acelaşi an publicul primeşte favorabil comedia Arlechin înnobilat prin 
dragoste (Arlequin poli par l’amour). 
Piesa reprezintă salutul de adio adresat 
comediei clasice. După ce pune bazele 
propriului ziar, „Spectatorul francez” 
(1721), urmând modelul englez, 
îşi îndreaptă atenţia spre Comedia 
Italiană, trupa sa preferată, alungată 
de Ludovic al XIV-lea, rechemată 
de Regent în 1716, pentru care scrie 
comedii care îi impun treptat stilul, 
acela al unui explorator al tribulaţiilor 
amoroase, al „jocurilor” în egală 
măsură fericite şi crude. 

„Spectatorul francez” reuşeşte 
cu greu să ajungă la numărul 25. 
Brunetière îşi explică insuccesul prin 
lipsa de informaţie din paginile acestei 
gazete, într-o perioadă în care cititorul aştepta în primul rând informaţia. În plus, menţionează 
acelaşi istoric literar, Marivaux nu a scris nimic mai întortocheat decât paginile acestui ziar. 
Gazetarul povestea tot felul de istorioare prin fraze cu peruci pompoase, schiţând subiecte 
reluate mai târziu în romane. Nici celelalte publicaţii editate de Marivaux, „Nevoiaşul filosof sau 
omul fără grijă”, „Cabinetul filosofului” şi „Oglinda”, nu s-au bucurat de mai multă trecere.

Odată cu Surpriza dragostei (La surprise de l’amour, 1722), Marivaux porneşte pe 
drumul creării genului personal de comedie psihologică. Devenise autorul preferat al trupei 
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comedianţilor italieni, iar numele actorilor se regăsesc în piese. Titlul din 1722 este reluat în 
1727: A doua surpriză a dragostei, dramaturgul dorind să demonstreze că farmecul iubirii 
rezidă în fond, ca şi cel al comediei, în surpriză. Surpriză şi, dacă vreţi, hazard. 

În 6 aprilie 1723, la Hôtel de Bourgogne, Comedia italiană îi joacă în premieră Dubla 
nestatornicie (La Double inconstance), care porneşte de la o situaţie demnă de pana lui Racine. 
Dragostea dintre Arlequin şi Silvia este ameninţată de dorinţa expresă a unui prinţ de a se 
căsători cu biata ţărăncuţă. Silvia şi Arlequin întruchipează simplitatea şi naturaleţea, fiind 
exponenţii valorilor lumii ţărăneşti, în discordanţă cu cele de la Curte, în care primează jocul 
aparenţelor, interesul şi falsitatea. Silvia se va căsători cu prinţul, Arlequin va ajunge soţul 
Flaminiei, o damă de la Curte, deşi la începutul piesei dragostea dintre cei doi tineri părea atât 
de puternică. Plăcerile vieţii mondene şi amorul propriu al fiecăruia le transformă sentimentele. 
Ceva din farmecul şi sinceritatea vieţii rustice va străbate însă şi în saloane. 

Morala comediei este ambiguă: Dubla nestatornicie este fabula crudă despre puterile 
minciunii sau visul unui compromis între adevăr şi existenţa socială. Ambiguitatea este cuvântul 
de ordine în jocul de nuanţe al dramaturgului:

„Prinţul: Ei, Silvia, tu nu mă mai priveşti? Te întristezi de fiecare dată atunci când 
       vreau să discut cu tine. Mereu mă gândesc cu teamă că sunt inoportun. 
Silvia: Inoportun! Am vorbit adineauri despre asta.
Prinţul: Ai vorbit despre mine? Şi ce-ai spus, frumoasă Silvia?
Silvia: Oh! Am spus destule lucruri. Ziceam că nu ştiţi încă ceea ce gândesc.
Prinţul: Eşti hotărâtă să mă refuzi şi cred că te gândeai că ar trebui să aflu.
Silvia: Hm, nu sunteţi atât de inteligent pe cât vă credeţi! Nu vă mai lăudaţi 
       atât…”9 (Actul III, scena 9)
                                                                                                     

9 Traducere de Pușa Roth. 
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Dubla nestatornicie şi Prinţul travestit (Le Prince travesti, 1724) 
au fost asemănate în cor de istoricii literari cu tablourile lui Watteau. 
Clişeul este atât de răspândit încât a-l alunga ar însemna o aventură. 
După Jocul dragostei şi al întâmplării (Le Jeu de l’amour et du hasard, 
1730), în anul următor apare prima parte a romanului Viaţa Marianei, 
rămas neterminat ca şi Ţăranul ajuns (1735). În 17 martie 1732 este 
jucată comedia Triumful iubirii (Le Triomphe de l’amour), iar în 8 iunie 
acelaşi an, Jurămintele indiscrete (Les Serments indiscrets), urmate           
de Şcoala mamelor (L’École des mères, 1732), Stratagema fericită 
(L’Heureux stratagème, 1733), Greşeala (La Méprise, 1734), Mama 
confidentă (La Mère confidente, 1735), Dispoziţiile testamentare (Le 
Legs, 1736), Falsele confidenţe (Les Fausses confidences, 1737), 
ultima mare piesă a lui Marivaux. Investigaţie tulburătoare pe tema 
fidelităţii, Încercarea (L’Épreuve) datează din 1740.

„În piesele mele – afirmă Marivaux, citat de D’Alembert10 – e vorba ori de o 
iubire ignorată de cei doi îndrăgostiţi, ori de o iubire pe care o simt şi pe care vor 
să şi-o ascundă unul celuilalt. Sau e vorba de o iubire sfioasă ce nu îndrăzneşte să 
se mărturisească, sau, în sfârşit, de o iubire nesigură şi parcă nehotărâtă, o iubire 
născută pe jumătate, ca să spun aşa, pe care ei o bănuiesc, fără să fie prea siguri de 
ea, şi pe care o iscodesc înlăuntrul lor, înainte de a o lăsa să-şi ia zborul…” 

Cu sprijinul doamnei Claudine de Tencin, în 10 decembrie 1742, la zece ani de la prima 
încercare, scriitorul a fost primit, surprinzător, în Academia Franceză, în dauna lui Voltaire, 
după o perioadă care nu prevestea defel accesul său în rândul Nemuritorilor. Mai ales că în 
1736 un grămătic cu faimă, abatele Olivet, era ferm în a-i respinge candidatura. La festivitatea 
de primire, Languet de Gergy îl compară cu Teofrast, făcându-i totuşi destule obiecţii. Discursul 
de recepţie al lui Marivaux este un elogiu adus contribuţiei spiritului francez la dezvoltarea 
culturii europene.  

Să fi dispărut oare mult discutatul şi disputatul marivaudage, preţiozitatea saloanelor 
de odinioară odată cu vremurile grijuliului autor? Au căzut măştile de pe scena vieţii, iar 
limbajul nostru, de oameni aflaţi la începutul mileniului III, e mai puţin ipocrit? Nu, fireşte. 
Preţiozitatea galantă de ieri se regăseşte în pânza de păianjen a vorbelor de azi. Arborii continuă 
să ascundă pădurea, întâmplarea învăluie raţiunea, interesul ţesut în fraze strălucitoare scufundă 
sentimentul. Surâzând, ne întoarcem la contemporanul nostru Marivaux.

„Fără îndoială, cuvântul marivaudage s-a fixat în limbaj ca exprimând un 
defect: cine pronunţă marivaudage se referă la o glumă nesărată, la o zburdălnicie, 
la un zgomot puternic considerat deosebit, în sfârşit, un fel de pedanterie sclipitoare 
şi drăguţă; dar omul, în general, doreşte mai mult decât o definiţie căreia i-a furnizat 
ocazia şi subiectul.”11

Dacă prin ideile sale Marivaux îşi devansează epoca, prin stil îi deconcertează realmente 
pe contemporani. E foarte interesant de observat că, deşi a fost în vogă, Marivaux n-a fost 
niciodată la modă. Ignorat de filosofii epocii, sistemul său de valori a învins timpul.

10 Op. cit. 
11 Sainte-Beuve, op. cit. 
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„Oamenii superficiali se grăbesc să afirme: 
Acesta este un marivaudage! Acest cuvânt care altădată 
exprima o înjurătură, a devenit astăzi un elogiu, după 
ce Marivaux a fost apreciat la justa sa valoare. […] 
Marivaux este un Watteau al teatrului…”12 

Marivaudage-ul este în ultimă instanţă sinonim cu 
fineţea intelectuală, dar şi cu plăcerile vieţii. „Ceea ce mă 
fascinează în Jocul dragostei şi al întâmplării, spune regizo-
rul Philippe Faure, este această teamă aproape panicardă pe 
care o au atât bărbaţii, dar şi femeile de a se apropia unii 
de alţii. Frica este o idee, o realitate profund contemporană. 
Această frică «ţine» întreaga piesă într-un echilibru extrem de 
subtil. Fricii îi poate urma vertijul, deci leşinul. Marivaux, în 
fond, descrie un tablou al iubirii, în care fiecare se sprijină de 
marginea prăpăstiei. Dacă unul sau celălalt îşi scoate vălul ce 
îi acoperă ochii, atunci chemarea golului va fi irezistibilă. Şi 

totuşi, vălul ar trebui ridicat, pentru a putea vedea faţa celuilalt. Atunci? Acesta este momentul 
în care începe teatrul.” 

Numai o experienţă inedită poate aduce lumină, te poate asigura de sinceritatea celuilalt. 
Această încercare este una dintre situaţiile dramatice frecvente în comediile lui Marivaux. Dar 
se mai poate vorbi de comedie când un personaj, pentru a cunoaşte adevărul despre cel pe care 
îl iubeşte, îl umileşte, făcându-l să sufere? Astfel, Silvia din Jocul dragostei şi al întâmplării 
îl obligă pe Dorante să renunţe la amorul propriu, provocându-i accese de gelozie, pentru a fi 
sigură că va fi un soţ fidel. Curios joc al adevărului care trece prin minciună şi care nu exclude 
tentaţia de a-l domina pe celălalt! Situaţii asemănătoare găsim şi în Dubla nestatornicie şi 
Falsele confidenţe.

Încercarea conduce spre o transparenţă a sufletelor iar dorinţa unora se transformă 
în triumful sentimentului autentic. Totuşi, experienţa sentimentală nu poate fi separată la 
Marivaux de cea socială. Chiar dacă universul comediilor sale pare imaginar, ieşit din timp, 
scriitorul propune o reflecţie asupra obiceiurilor societăţii secolului al XVIII-lea. E adevărat 
însă că Marivaux rămâne mai mult un moralist decât un reformator al societăţii. Deznodământul 
comediilor sale este în concordanţă cu codul valorilor aristocratice, ale publicului vremii sale, 
reconciliind sentimentele cu ordinea socială. 

Surprinzător pentru teatrul lui Marivaux este subiectul piesei Jocul dragostei şi al 
întâmplării, pentru că el aduce în scenă doi tineri care nu se cunosc şi a căror căsătorie a fost 
pusă la cale de părinţii lor. Cei doi tineri, independent unul de celălalt, se vor deghiza, ea 
împrumutând hainele subretei sale, el pe cele ale valetului. Silvia şi Dorante vor deveni, în 
această încercare, Lisette şi Bourguignon. Surpriza va fi dublă pentru că nici unul nu ştie de 
hotărârea celuilalt. Întâmplător, sentimentul de dragoste dintre cei doi este puternic: 

„Dorante: Voiam ca sub această haină, să-mi pot da seama de sufletul stăpânei    
      tale, înainte de a mă căsători cu ea. Tatăl meu, la plecare, mi-a îngăduit acest 
       joc. Acum totul îmi pare un vis. O urăsc pe stăpână, al cărei soţ trebuie să fiu,   
      şi iubesc nespus camerista, căreia trebuie să-i fiu stăpân. Ce am de făcut? Aş 

12 Théophile Gautier, Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans (Istoria artei dramatice 
în Franţa după douăzeci şi cinci de ani), vol. I, Hetzel, Paris, 1858. 
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      roşi, dac-ar trebui să i-o spun. Dar stăpâna s-a dovedit că are gusturi    
    îndoielnice,  fiindcă s-a îndrăgostit de valetul meu. Cred că s-ar şi căsători cu    
     el, dacă n-am împiedica-o. Ce părere ai?
Silvia (aparte): Nu-i spun încă cine sunt… (Tare.) Situaţia dumneavoastră este 
     deosebită, desigur. Dar, domnule, în primul rând trebuie să-mi cer scuze pentru   
     toate cuvintele pe care le-am rostit, şi care nu au fost prea cuviincioase.
Dorante: Taci, Lisette! Scuzele tale mă întristează, fiindcă îmi amintesc de     
     distanţa care ne separă, şi o fac, vai, cu atât mai dureroasă.
Silvia: Sentimentele dumneavoastră pentru mine sunt foarte puternice? Mă iubiţi 
     atât de mult?
Dorante: Aş fi în stare să renunţ la orice angajament, pentru că nu-mi pot lega 
     soarta de a ta…”13 

                                                (Jocul dragostei şi al întâmplării, actul II, scena 10)  

În final, cei doi renunţă la travesti, recunosc că se iubesc şi se căsătoresc. Adept al 
egalitarismului, Marivaux a trecut drept un instigator, dar, spunem noi, un instigator în numele 
iubirii adevărate, care nu ţine cont de diferenţele sociale.

Universul lui Marivaux este acela al jocului, cuvânt care trebuie înţeles în dublu sens: 
jocul teatral care se foloseşte de aparenţe, pentru a dezvălui adevărul, dar şi jocul limbajului, de 
multe ori suveran. Actorii principali sunt, până la urmă,  cuvintele, care servesc artei seducţiei, 
care ascund, care mint sau rănesc, arme ale prefăcătoriei şi ale secretelor, arme redutabile atâta 
timp cât o inimă sinceră nu le poate rezista. 

„Teatrul lui Marivaux este în acelaşi timp cunoaştere şi joc. Cunoaştere a 
«lumii adevărate» – şi înţelegere a necesităţii dublei fantezii, prin care fiecare 
«se preface că se preface». Joc al unei societăţi înţepenite în ordinea socială, 
reprimându-şi dorinţele, din teama de dezordine, o societate care nu şi-a afirmat 
încă noile valori. Odată încercarea terminată, fiecare se găseşte în faţa celuilalt, 
stăpâni şi servitori, iubiţi şi iubite. Jocul s-a terminat, începe Istoria.”14 

Comedie în trei acte, în proză, Falsele confidenţe a fost jucată în premieră sâmbătă 16 
martie 1737, pe scena Teatrului Italian. În numărul din acea lună al revistei „Mercure”, se poate 
citi că piesa „a fost primită favorabil de public”, dar în ediţia completă Teatrul lui Marivaux 
nu se vorbeşte decât de un succes mediocru: „De altfel, ea a fost atât de prost jucată.” Chiar 
din titlu, Marivaux oferă cheia piesei: o interogaţie tulburătoare pe tema sincerităţii. Căutând 
sursele de inspiraţie, mai mulţi critici sunt de părere că Marivaux a avut drept model piesa lui 
Lope de Vega, Câinele grădinarului. Minciuna, trădarea, şantajul puse în serviciul dragostei 
sunt cele care asigură triumful, iar adevărul, pentru a putea fi recunoscut – sugerează autorul – 
are mereu nevoie de aceste artificii. Este de fapt o dublă mişcare, studiată subtil de Marivaux, 
într-o lume care lasă impresia provizoratului, a schimbării iminente:

„Dubois: Ştiţi cu cine aveţi de-a face?
Araminte: Cu nepotul domnului Remy, împuternicitul meu.
Dubois: Ei! Prin ce recomandări a fost cunoscut de Doamna? Cum a ajuns el aici?

13 Traducere de Puşa Roth. 
14 Bernard Dort, À la recherche de l’amour et de la vérité. Esquisse d’un système marivaudien (În 

căutarea dragostei şi a adevărului. Schiţa unui sistem marivaudian), Théâtres, Essais, Paris, Seuil, 1986. 
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Araminte: Domnul Remy mi l-a recomandat ca intendent.
Dubois: El, intendentul dumneavoastră! Trimis de domnul Remy! Drace! Bietul 
     om nu a ştiut pe cine vă trimite. Acest tânăr este un demon.
Araminte: Dar ce înseamnă asta? Explică-mi, îl cunoşti?
Dubois: Dacă îl cunosc, Doamnă!? Dacă îl cunosc!? Ah! Îl cunosc, dar şi el mă 
     cunoaşte la fel de bine. N-aţi remarcat cum s-a 
     ferit, de teamă să nu-l văd?
Araminte: Adevărat, dar şi tu mă surprinzi. 
  Eşti sigur că ar putea fi capabil să-mi facă 
     rău? Nu este o persoană cinstită?
Dubois: El? Nu cred că există pe pământ un 
   om mai corect decât el, fiindcă e mai cinstit 
   decât alţi cinzeci de oameni luaţi împreună.   
     Oh! Este de o probitate extraordinară! Nu cred 
     că are egal.
Araminte: Atunci despre ce este vorba? De ce 
      mă sperii?
Dubois: Defectul său se află aici. (Îşi apasă 
      fruntea.) Are probleme cu capul.
Araminte: Cu capul?
Dubois: Da. Este zănatic, dar mai zănatic decât o 
      sută de zănatici.
Araminte: Dorante! Mi s-a părut un om normal. 
     Cu ce probezi nebunia lui?
Dubois: Ce probă? Sunt deja şase luni de când 
    a înnebunit, şase luni de iubire nebună, şase 
   luni de când creierul lui fierbe, de când se 
   simte pierdut. Ştiu bine, căci am fost cu el, 
   eu l-am servit, iar acest lucru m-a determi-
     nat să-l părăsesc. Cu toate acestea este un om 
      incomparabil.
Araminte (puţin îmbufnată): Ei bine! Va face ce va dori, fiindcă eu  nu-l voi păzi. 
    Are un caracter ciudat. Pun pariu că acest om are antezii şi îşi doreşte, poate, 
     câteva obiecte care nu valorează mare lucru…
Dubois: Ah! Vă rog să mă scuzaţi. Despre cine face obiectul stării lui, nu mai este 
     nimic de spus. Extraordinar!  Nebunia sa e de bun gust.
Araminte: N-are importanţă, vreau să-l concediez. Cunoşti această  persoană?
Dubois: Am onoarea s-o văd în fiecare zi: este vorba de dumneavoastră.”15  

                                                                        (Falsele confidenţe, actul I, scena 14) 

„Nimic din universul marivaudian nu poate fi cucerit uşor, fără să nu rişti să tulburi chiar 
ordinea societăţii […]. O societate imobilă, suspendată între trecut şi viitor […], care refuză 
schimbarea, dar care doreşte să se bucure, poate pentru ultima dată, de idealurile multiple şi 
contradictorii.”16 

15 Traducere de Puşa Roth. 
16 Bernard Dort, op.cit. 

Pagina de gardă a ediției  princeps
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În multe dintre piesele sale, Marivaux foloseşte travestiul, 
care „nu este un accesoriu, ci un instrument de lucru mereu 
surprinzător.”17 Se creează astfel o compliciate între spectatori şi 
personajele de pe scenă, pe care o observa Jean Giraudoux18:

„Eroul lui Marivaux are această sarcină grea de a merge 
spre celălalt, de a-l seduce, de a-l demasca, ca şi cum ar fi 
păstrătorul secretului dar şi al plăcerii. Pentru a reuşi, convoacă 
în mod miraculos toate subtilităţile şi nuanţele limbajului. 
Între vervă şi pudoare, umor şi fineţe, poezia lui Marivaux, 
aeriană şi nudă, luminează piesele, într-o complicitate inedită 
cu spectatorul avizat.”

Viaţa e adesea imprevizibilă şi plină de surprize, iar surpriza 
în cazul lui Marivaux au reprezentat-o cele trei piese cu caracter de 
utopie socială: Insula sclavilor (L’Île des esclaves, 5 martie 1725), 
Insula raţiunii sau Oamenii mărunţi (L’Île de la raison ou Les petits 
hommes, 11 septembrie 1727) şi Noua colonie sau Liga femeilor (La 
Nouvelle colonie ou La Ligue des femmes), ultima jucată în premieră la 18 iunie 1729, la Teatrul 
Italian, apoi rescrisă şi tipărită în formă redusă, într-un act, în „Mercure de France” (decembrie 
1750), cu titlul Colonia. La premieră, Insula sclavilor se jucase cu un succes deosebit, rămas 
constant în toate cele 19 reprezentaţii ce au urmat. Preţuirea publicului faţă de această piesă, 
care, împreună cu celelalte, a fost considerată preludiul teoretic al Revoluţiei Franceze, s-a 
dovedit statornică, Insula sclavilor fiind reluată cu regularitate până în 1742, apoi din 1754 
până în 1762. 

După această dată, piesele care alcătuiesc tripticul social al lui Marivaux au fost date 
uitării. Abia după montarea din 1939, în cadrul sărbătoririi a 150 de ani de la Revoluţia 
Franceză, Insula sclavilor a intrat în repertoriul Comediei Franceze. În iulie 1961, s-a jucat în 
cadrul Festivalului de la Baalbek, în regia lui Jacques Charon. Comedia Franceză a montat apoi 
şi celelalte două utopii sociale ale lui Marivaux: Insula raţiunii, în 1975, în regia lui Jean-Luis 
Thamin şi Colonia, în 1983, în regia lui Jean-Pierre Miquel. În anii ’60, Guy Retoré montase 
Insula sclavilor la Théâtre National de Strasbourg. Una dintre cele mai apreciate versiuni 
moderne este aceea a lui Giorgio Strehler la Piccolo Teatro din Milano (stagiunea 1994–1995), 
prezentată şi la Bucureşti.

„Dintre toate ţările cunoscute, nu este nici una mai ciudată decât aceea pe care am 
descoperit-o, pe care o numesc Lumea Nouă sau Lumea Adevărată. Prin această Lume 
Adevărată nu înţeleg o lume mai reală decât a noastră, mai concret reală. Prin Lumea Adevărată 
înţeleg oameni adevăraţi, oameni care spun adevărul, care-şi dezvăluie în orice moment inima, 
nu ca noi care avem grijă să ne-o ascundem tot timpul”, mărturisea Marivaux referindu-se la 
trilogia sa.

În Insula sclavilor, două perechi de atenieni ajung, după un naufragiu, pe o insulă 
pustie unde sclavii sunt stăpâni. În Insula raţiunii, opt francezi reprezentând diverse categorii 
sociale descind pe o insulă de uriaşi, care-i educă în cultul raţiunii, pentru a atinge adevăratele 
dimensiuni omeneşti.  

„Este necesară o anumită îndrăzneală pentru a-i numi «sclavi» pe servitorii 
şi servitoarele timpului. Nu era vorba, oare, de reflectarea statutului lor, inferior, de 
17 Jean Goldzink, Les Cahiers de La Comédie Française, 1991. 
18 Hommage à Marivaux, Rosières, Mangart, 1943. 
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fapt şi nu de drept, faţă de oamenii liberi? Sclavul se simte victima unei alienări. 
Arlechino se plânge că şi-a pierdut identitatea şi acest fapt este esenţial.”19 

Replica lui Arlechino din Insula sclavilor: „Servitorii sunt mai înţelepţi decât stăpânii 
lor” demonstrează cunoaşterea raporturilor dintre clasele sociale ale epocii. „Dacă par mai 
veseli, mai caraghioşi, se datorează faptului că bufoneria este unicul mod pe care-l au, pentru 
a-şi exprima în mod liber înţelepciunea.” Insula sclavilor „seamănă cu o călătorie a reeducării, 
cu o «clinică» a raţiunii, dar este şi un simbol al drumului cunoaşterii, care îi atinge şi pe 
stăpâni şi pe servitori.”20 

Prin anul 392 î. Hr., Aristofan scria râzând Adunarea femeilor, viziune utopică a unui 
comunism avant la lettre, imaginând un stat atenian condus de femei. În veacul raţiunii 
iluministe, Marivaux proiectează, pe o insulă uitată de lume, o societate în care femeile 
participă în mod egal cu bărbaţii la elaborarea legilor, la război, emancipându-se şi în viaţa de 
familie. Nimic nou, am spune; numai că în secolul al XVIII-lea, pe cât de emancipat pare el în 
atâtea domenii ale cunoaşterii, a pune o astfel de problemă putea trece drept extravaganţă, dacă 
nu cumva era un semn de libertinaj. Încă o tuşă de modernitate, cea a feminismului, pusă de 
ingeniosul dramaturg în epoca perucilor parfumate.

Colonia are ca subiect revolta femeilor care doresc să scape de „umilinţa ridicolă” la care 
erau supuse de către bărbaţi, „chiar de la începuturile omenirii”. Condusă de nobila Arthénice 
şi de doamna Sorbin, soţia unui artizan, colonia femeilor încearcă experienţa dificilă a libertăţii, 
dar diferenţele sociale o divizează, sfârşind prin a acorda privilegii bărbaţilor. Piesa este o 
pledoarie, modernă în epocă, pentru recunoaşterea socială a femeii:

„Arthénice: Este adevărat că ne tratează ca pe nişte fiinţe fermecătoare, că noi    
     suntem aştrii, că ni se atribuie culorile crinului şi a ale trandafirilor, că nouă 
    ni se dedică poezii, că soarele păleşte de ruşine la vederea noastră şi, aşa 
       cum remarcaţi, este foarte mult. Apoi plimbările, bucuriile, disperările cu care 
       ne onorează atunci când ne adoră.
Doamna Sorbin: Într-adevăr, acestea sunt avantajele de care se bucură bărbaţii 
       care se comportă ca nişte copii.
O altă femeie: Avantaje? Dar au trecut deja şase mii de ani de când existăm.
Arthénice: Şi la ce te aştepţi? Să ne încăpăţânăm să le facem plăcere printr-o 
     cinste abjectă, să ne amuzăm că am putea fi cochete? Dar suntem cochete şi   
       asta ne place.
O femeie: Şi e greşeala noastră? N-avem altceva de făcut.”21                                                                                                                    
                                                                                                      (Colonia, scena 9) 

Considerat multă vreme un scriitor minor, Marivaux se bucură astăzi de un interes aparte, 
fiind jucat nu numai în Franţa, ci în lumea întreagă, cu o bucurie, cu un fel de satisfacţie în care 
se întrevede parcă o târzie revanşă.

Capitol din Clasicii dramaturgiei universale, vol. I, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2010

19 Frédéric Deloffre, Introducere la Insula Sclavilor, Théâtre complet, Paris, Garnier, 1968. 
20 Giorgio Strehler despre Insula sclavilor. 
21 Traducere de Pușa Roth. 
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