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„Dans ce sac ridicule ou Scapin s'enveloppe 
je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope". 
W tym pociesznym worku, w który zawija 
się Skapen, nie poznaję już autora Mizantropa 

tłum. T. Boy-Żeleńskiego 

Tak pisał prawie dwa wieki temu współczesny Molierowi poeta i kry

tyk - Boileau. W tym wierszowanym zwierzeniu jest żal o zanik powagi, 
- ba, może nawet komediopisarskiego dos tojeństwa, które docenił w Mi
zantropie. Nic dziwnego. Owcze ne lekceważenie komedii jako gatunku 
podrzędnego zaczęło się zaledwie przełamywa i to właśnie dzięki 

Molierowi. 

Od tego czasu rozwiały się już pretensje o bezpretens jonalny humor 
„Szelmostw". I dzisia j jednak zaskakują „Sz lmostwa" niemal tak, jak 
zaskoczyły Boileau. 

Po „Swiętoszku", „Mizantropie" i „Don Juanie" , komediach ostrej po
lemiki ideowej i obyczajowej , korne iach gniewnego at ku satyry -
nagle !arsa i t farsa pełna naiwny h łamańców intrygi, beztroskich 
błazenad. Czterdziestodziewięc" oletni komediopisarz, schorowany, udrę
czony niekończącą się walką z dworską intrygą i obmową, zmęczony pra
cowitym i ruchliwym życiem, gn bion tragediami życia osobistego -
wraca do natchnień lat młodości i pisze przezabawną, ale hałaśliwą, 

jarmarcznie rozhukaną komedio-farsę. Więcej : gra w niej rolę tytułową. 
Niespożyta jest siła Molierowskiego humoru i godna podziwu giętkość 
jego pióra. 

Czy takie tylko jednak wartości znajdziemy w „Szelmostwach"?. Czy 
nic n ·e odróżnia tej komedii od pierwszych, zapomnianych najczęściej, 

fars i komedyjek Moliera? 

„Szelmostwa Skapena" po stały z okolicznościowej potrzeby repertu
arowe.i Molierowskiego teatru w Pal is-Royal. Między o tatnimi, kam -
wałowymi przedstawienio mi „Psych " w Twllieries a wznowieniem jego 
„baletu 1ragi~ego" w Palais - trzeba było coś grać. Molier chwyta 
więc, jak zwykle w takich WYPadkach, za pióro i wykorzy tując motywy 
komedii Terencjusza oraz swoich własnych , wczesnych fars i komedii, 
kreśli w gorączkowym pośpiechu „Szelmostwa". (Ten pośpiech jest zr sztą 
nieodłączną koniecznością jego bujnego życi a kierownika sceny, reżysera, 
aktora i u tora). Powstaje swoiste arcydzieło które n ie schodzi odtąd ze 
światowej s eny i do dzisiaj jest ulubioną zabawą publiczności. Mimo 
tradycyjnej budo\vy utworu, zużytych już nawet nieco pomysłów syt -
acyjnych i qui-pro-quo ... mimo powtarzającego się typu przesprytnego, bez 
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głębszych skrupułow służącego hultaja co się zowie J dz.leci walczących 
o swoją miłość z tyranią ojcowskich decyzji i wielu innych jeszcze „mimo" 
- „Szelmostwa Skapena" wyróżniają się oryginalnymi wartościami, 

w których rozpoznać łatwo dojrzałą już obserwację Moliera, dojrzały 

je& warsztat komediowy. 

Dell'artowska umowność miejsca (placyk w Neapolu) i jedność czasu, 
dell'artowska konwencja intrygi, ok:roszonej rubasznym dowcipem jar
marcz ych wesołków (pomysł z workiem i Skapenowskim kijem, naiwne 
nieporozumienie sytuacyjne w rozmowie Zerbinetty z Gerontem itd.) 
nie zmniejsza zalet wielu scen świeżych, wybornych, dalekich od kostnie
jących wzorów i konwencj i wielu do konałych dowcipów dialogu. Można 
się tu powołać choćby na przekomiczną scenę Geronta za Skapenem 
(akt Il), przen izan jakby wielokrotnie ytowaoym, słynnym już powiedze
niem: „Po kiego diabła łaził n a ten statek". Rozmowa natomiast Skapena 
z Argantem o groźbie procesu (akt Il) i zawarte w niej tyrady sprytnego 
nicponia o współczesnym sądownictwie , są j uż czymś więcej, są satyrycz
n m atakiem na łaj d actwa palestry. Zjadliwa kpina z przekupnej spra
wiedliwości i całego skomplikowanego aparatu jej ofi j lnych szalbierstw 
przypomina cięte i celne cięg i najlepszej satyry Molierowskiei, w jego 
czołowych komediach s ołeczno-obyczajowych . 

Nieprawdopodobne, bajkowo optymistyczne rozwiązanie komedii, pa
pierowe pary zakochanych - to zapewne wady; nie przeszkadzają one 
jednak rozsmakować s ię w „Szelmo twach". Przeciwwagę postaci kon
wencjonalnych bladych stanowi wspaniały hultaj, człowiek z krwi 
i kości - Skapen, doskonały przygłup, niedźwiedziowaty Sylwester oraz 
para godnych mieszczuchów, ojców rodziny. Gdzieniegdzie rozsypane 
aluzj e o niespecjaln i czystej przeszłości życia osobistego owych dostoj
nych skąpców i tyranów - o mieszają doszczętnie nadęty h , dwulicowych 
„bourgeois". 

Słowem w tej komedii - hałaśliwie roześmianej , napisanej omal że nie 
jedną ręką, o nutej na zapożyczonych bez żenady wątkach i zamkniętej 
w ramach prastarej konwencj i - znajdziemy kawał WYbornie i szczerze 
odmalowanej prawdy o społeczeilstwie i obyczajach epoki. I tu nawet 
Molier, ten genialny pisarz i obserwator, wyśmiał trochę głup twa i kłam
stwa panoszącego się w XVII wiecznej Francji. Nic dziwnego, że współ
cześni bali się jego pióra . Jeden z zaciętych wrogów Moliera, de Vise, 
wyjaśnił niechcący ale bardzo celnie i lapidarnie powody tego lęku: 
„Jest to człowi k (Molier) niebezpieczny: bywają ludzie, którzy nie ruszą 
się nigdzie bez swoich rąk, ale o nim można powiedzieć, że nie ruszy 
się nigdzie bez swoich oczu i swoich uszu". Molierowskim oczom i uszom, 
Molierowskiej szczerości i geniuszowi zawdzięczamy sporo wiedzy 
o ówczesnej F rancji I sporo przed niej zabawy. 

Tomira Łepkowska 
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Zastępca dyrektora do spraw adminiatra cji 
Andrzej Romańczak 

Kierownik techniczny: 

Obsługa sceny: 

Pracownie: 
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Ryszard Krajewski 

Zdzisław Solczak - światła 

St. Michalak - st . maszynista 
Alojzy GOtz - rekwizytor 
Stefania Daszuta - garderobiana 

stolarska - Stanisław świątek 

malarska - Waldemar J odkowskł 
krawiecka d. - Olimpia Godlewska 
krawiecka m. - St. Pochanke 
perukarska - Czesław Tomczak 
modelatorska - Tadeusz Rogowsk i 
tapicerska - Tadeusz Waszkiewicz 
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2 I 3 X !J!J r. bawiqcy w Zielonej Górze artyści 
Białoruskiego Państwowego Teatru 
Opery i Baletu w Moskwie. stolicy 
ZSRR, spotka i się z artystami Pań
stwowego Teatru Ziemi Lubuskiej 
W serdecznej atmosferze dzielono 
się doświadczeniami zawodowy
mi i nawiqzano osobiste kontakty 

10 X !J!J r . odbyło się w Warszawie rozsze
rzone Plenum Zarzqdu Głównego 
Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Teatru i Filmu , poświęcone zagad
n ieniom repertuarowym. W obra
dach uczestniczył również delegat 
teatru w Zielon e j Górze. 

20 X 1871 r. urodził się Karol Adwe ntowicz, 
znakomity aktor i reżyser. O b ecnie 
występuje w roli Filipa Strozzi w dra
macie A. Musseta „Lorenzaccio" 
granym przez Państw. Teatr Polski 
w Warszawie. 

21 X 1930 r . a więc przed 25 laty zmarł znany 
dramatopisarz Włodzimierz Perzy
ński. którego szereg u tworów na 
stale weszło do repertuaru scen 
polskich. Państw. Teatr Ziemi Lu
buskiej grał d otychcza s „Szczęście 
Frania" w 1954 r. 

27 X 19.50 r . zmarł jeden z wybitnych dramato
p isarzy literatury angie lskiej i świa

towej. realista i „wielki kpiarz" Ge
org Bernard Shaw. Na scenie zie
lonogórskiej grana była w tym 
roku jego komedia pod tytułem 
„Żołnierz i bohater" 
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S/11nislilw Sniedi 

Opinia 

Lubię często być w teatrze: 
Ciągnie mnie tam choćby fakt, że 
Ponad tysiąc widzę głów, 
Miękkie krzesła, potok słów. 

Lecz tu. dramat się zaczyna, 
Prawdę mówiąc - szeptanina, 
Bowiem owych tysiąc głów 
Swój zaczyna potok slow. 

Gdy na scenie się zawiąże 
Dialog między żoną - mężem, 

To natychmiast tysiąc głów 
Ponad tysiąc szepnie słów. 

Słowa, słcwa, raczej słówka, 
.Tuż przy słowie druga główka, 
A więc szmery, a więc szum 
Swą opinię szepce tłum: 

Jak to w życiu nie tak bywa, 
Scena życia sens wykrzywia, 
Tysiąc głów wie lepiej jak, 
Tysiąc słów: że to nie lak. 

Jeden sąsiad wreszcie syczy, 
Ale jeden się nie liczy. 
A poza tym. - cóż to znów , 
A opinia - Tysiąc słów. 

Tłuni, co z tekstu słyszał mało, 
Bowiem mu się gadać chciało, 
Twarze krzywi - za złe ma, 
że to bardzo kiepska gra. 
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