
SEZON 
1 65/66 



PA , STWOWY TEATR 
IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO 

W KALISZU 

Dyrektor i Kier. Artystyczny : 
ALINA OBIDNIAK 

SZELMOSTWA 
SKAPENA 

SEZON 
1965/66 



Z OKAZJI PREMIERY 
„SZELMOSTWA SKAPENA" 

W galerii wielkich komediopisarzy rozrozmam) osobo
wości twórcze skoncentrowane na jednym, wciąż powta
rzanym, sposobie komicznego ujmowania św i ata - oraz 
takie, które w róznych działach prezentu j ą odmienne mo
żliwości, rozwijając pełny wachlarz hu moru, dowcipu i ra
dosnej deformacji. Do rzędu pierwszych zaliczyć można np. 
Arystofanesa, u którego problematyka polityczna i grotesko
wa fantazja decydują o kształcie anegdoty fabu larnej lub 
Labiche'a czy Feydeau z ich farsowym dynamizmem po
wikłań sytuacyjnych. Do drugieJ kategorii włączyć można 
Goldoniego, Fredrę, Shawa, a przede wszystkim Moliera . 

Boileau, znakomity i przenikliwy teoretyk literatury 
w. XVII, z doktrynerską wszakże jednostronnością broniący 
i.asady czystości rodzajów i gatunków literackich oraz zale
cający surową dyscyplinę wyobrażni, byl szczerze zgorszony 
brawurową swobodą kompoz)'cyjnego układu wątkow w 
Szelmowskich sztuczkach Skapena. Wyraził to - słynną uwa
gą, że w tym śmiesznym worku. w którym .-ryje się Ska
pen, nie można już rozpoznać autora Mizantropa. W istocie 
jednak Molier nigdzie i niEtdy nie obawiał się jaskrawości. 
Nawet w komediach, których módłem i celem była poważna 
krytyka obyczajowa czy obsc•rwacyjna i konstrukcja cha
rakterologiczna, spotykamy sceny leżące na pograniczu rea
listycznego pra\\'dopodobieństwa i często formalnej kon
wencji komicznej. Dość przypomnieć Organa pod stołem 
w Swii:toszku. 

W monografii Boya-Żeleński go znajduJemy intert•su -
1ące rozważania na temat złożoności psych iki l\Toliera wła·
śnle w związku z przygodami Skapena. Można by pól żar
tem pół serio powiedzieć-, że Molierowi nic nie było obce, 
cokolwiek mogło zrodzić śmiech i że wszelkie rodzaje mie
chu od wywołanego subtelną ironią do spowodowanego ru
basznością i trywial nością ludzkiej natury by ły w lI'eżyser 
skich oczach Moliera równouprawnione. 

W dziejach komedii snują się linie ostrei gorzkiej sa
tyry obok linii lirycznego, sentymenta lnego usmi"'.chu . . U 
Moliera krz~·żują się wdzięki Zwad milos'.'lych z c1~k.1m 
posmakiem Skąpca lub Don Juana. Jednakze za wątłą sc1a
ną słów, za wystudiowaną finezją dialogów, hu czy żywioł. 
Nie tylko w tragedii , a le i w komedii można dostrzec rywa
lizację apollińskiego umiaru z dionizyjską gwałtownością. 

Prawom żvwiołu i improwizacji podlegał w s tarożytno
ści mim, zwła..Szcza w t j formie, kt~ra na gruncie ~ta~skim 
określa się jako fabuła Atellana. Juz w tym :odza1u . . udo 
wej krotochwili pojawiły się pewne zesztywniałe w Jedno-

litym powtarzającym się sposobie rc-agowania na świat ty
py - głupi żarłok :\laccus lub nicznoś t' mc,.drek Dossennus. 
Na t ym samym etniczm m gruncie rozwiia się najbujrtiej 
w w. XVI i XVII włoska comedia dell'arte, najciekawszy 
i n ajtrwalszy w konsekwencjach artystycznych przykład 
teat ru, w którym osobowoś'.: aktorska decydowała o ekspre
.!.) jnym wyni.ku w kontakcie z widown -l· 

Nic ma potrzeby przypominać, jak w iele Molier zaw
dzięczał włoskiej komedii improwizowanej. Słynny Sca
rnmouche (Scaramuccia) ucz:. ł go mimiki i techniki poru
szania się na scenie . Scena teatru, którym dyspon u je Molier, 
je-st wąska . Operowanie przestrzenią sceniczną jest u trud
nione .iak o tym możemy najlepiej przekonać się, czytając 
pewne fragmenty Natrętów. Toteż tym bardziej istotne jest 
poznanie wszelkich sekretów l!"uchu, podporządkowanie ich 
nadrzędnej koncepcj i dramaturgicznej. Jeśli zaś tragedię 
wyprowadzono teoretycznie w nowszych czasach „z ducha 
muzyki" lub „z ducha rzeźby", to o k omedii nvlaszcza w jej 
Ż)'Wiołowo-mimicznym stylu można przez an alogię powie
dzieć, że jest zrodzona z ruchu, opanowana chęcią biegu, 
lotu, a przynajmniej gimnastyczne.i akrobatyki. A jeśli, jak 
u Shawa, sytuacje podporządkowane są dialogowi, wtedy 
sformułowania i II'iposty konwersacyjne, szybka szermierka 
dialektyczna, stanowią odpowiednik pradawnej tęsknoty za 
r uchem. 

Wśród utworów komediowvch Moliera dn farsowej 
doskcmałości najlepiej zbliżają się: Lekarz mimo woli oraz 
właśnie Szelmowskie sztuczk i Ska pena. St reszczać tych u
tworów nic można, jeśli nie chce się demaskować banalnego 
ch :iraktPru pomysłów fabu larnych czy ich wtórności, a więc 
np. przy Skapenie wywoływać widma Terencjusza i wielu 
a nonimowych cieni. Materia treściowo najlepszych fars mo
lierowskich jest krucha. Dla teatru jednak kryją się w niej 
nęcące perspektywy. Tekst jest tu t~·lko czymś w rodzaju 
libret ta. Jes t mechanicznym modelem, w który musi wpły
rn1ć strumień krwi. .Jeśli się to stanie, na wszystkich szcze
blach kondygnacj i komicznej zaczynają żarzyć się skry. 

Podkireślając mimiczny w szczególnym, o historię sztu
ki antycznej opartym, sensie tego terminu charakter farsy 
lvioliera. oraz jej bezpośredni związek z tradycją włoską -
trzeba jednak d la równowagi uwydatnić i znaczenie figury 
Skapena w ewolucyjnym u kładzie don iosłych zjawisk lite
rackich. Jego protoplastami byli niewolnicy w komediach 
Plauta, zręczn i, szczwani, zdolni do szybk iej decvzji, l?JfUn
townie znaj ący śmieszność i słabość człowieczą. Z bliższych 
zaś ch r onologicznie przodków wymienić można maski ludz
kie teatru dell 'arte - tak Arlekina jak i Pulcinellę - a tak
że hiszpańskich filutów w typie Łazika z Tormesu czy ob
rotnych fanfaronów ze sztuk Lope de Vegi. 

Dla nas, młodszych o trzy wieki od publiczności molie
rowskiej, Skapen nie jest tylko p otomkiem komicznych 
frantów Jest również w jakiejś mierze sygnałem na~chodzą
cych w w. XVII przemian, k tóre zresztą zrealizowało do-
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piero nast~ne stulecie. Poprzez Lcsage'a trzeba t u sięgnąć 
do Kubusia Fatalisty Diderota i do Figara, które.go wielki, 
noctw monolog do dziś zachował smak piołunu i przypomi
na nam, że od śmicc u do bólu jest tylko krok Jeden. 

Igraszki Skapena nie idą tak daleko. Historyk literatu
ry ma prawo do szukania w tyradzie na temat wymiaru 
sp~~'~iedl!wości z<1;lążków nowej satyry. Ale publiczność tak 
dz1s Jak 1 w dobie Ludwika XIV chce się bawić .. Jest to 
zresztą także Jakaś forma refleksyjne.i sublimacJi. W bły
skotliwym dialogu, jaki toczy się w Po::mo11;ach zmarlych 
Fontenelle"a między l\Iolierem a Paracelsusem, Molier wy
powiada ta1<ą bb:ronę swei sztuki „Aby śmiać się z rzeczy 
kt~)re _dzieją się na świecie, trzeba do pewnego stoonia zna~ 
lezć się poza światem. a to właśnie robi komedia". ,Jakże 
świetni? łączy się ta staroświecka sentencja z postulatem 
„czystcJ formy" Wltlrncego. Ruchliwy temperament sce
niczny Skapena wywodzi się z magii dell'arte. Ale w tym 
lustrze może z pożytkiem przeglądać się i awangardowa 
nowoczesność. 

LESŁAW EUST ACHIEWICZ 

MOLIER 
Molier (1622- 1673) komediopisarz, którego wlaS<:iwe na

zwisko brzmi J ean-Baptiste Poquelin, pochodz.il z r odziny 
mieszczański eJ. W latach 163~1640 uczęszczał w Paryżu 
do jezuickiego liceum Clermont (dziś Ludwika Wielk.ego) . 
Studiował także prawo. lecz zrezygnował z kariery praw
niczej, gdyż postanowił poświęcić się teatrowi. Wtedy to 
przybrał pseudonim Molier. Przy współudzia le wędrownej 
trupy Bejartów zaklada przedsiębiorstwo teatralne. w które 
lokuje należną m u część spadku po malce. W 1643 r. trupa 
Moliera osiadła w Paryżu, lecz brak pov;odzcnia, trudności 
finansowe, zmusiły pisarza do opuszczeni stolicy. Pod k<>
niec 1645 r. trupa wyruszyła na prowincję. Długoletnia wę
drówka (1 645-1658) PQ kraju, w czasie której Molier peł
nił równocześnie funkcję kierownika, aktora i autora, 
wzbogac iła doświadczenie poczatkujaeego kome<liopisarz.a . 
Przerabiając dla zespołu stare farsy lub scenariusze wło
skich kc>medii dell'arte, Molier zaczął pisać sztuk[ własne. 
Znaczny su kces wystawianych w Lyonie Zwad m1los11ych 
(1656) ułatwił Molierowi powrót wraz z trupą do Paryża. 
Pod koniec 1658 r. ze:pół wystąpił w obecności Ludwika XIV 
ze sztuka Corneill'a Nicomede. Wzrastające powoCizcnie 
Moliera i zdobyte względy na dworze sprawiły. że otrzy
mał dla swego zespołu salę Petit Bourbon. a w dwa lata 
późnie j - salę w zbudowanym przez Richelieugo Palau 
Royal. Pierv.r ·zą sztuką, która zapewniła Molierowi nie
śmiertelność . była komedia Pocieszne w11kwintni ·ie (1659). 

Jes:zcze nie przebrzmiały echa wielkiego :.ukce-u tej 
sztuki oraz walki, jaka wokół Pociesznych wykwintniś za,
wrzała, a już pojawiają się następne: Sganarelle, czyli 
rogacz domniemany (1600), Szkola mężów i komedia-balet 
Natu:ci (1661). Prawdziwą bu1rzę rozpętała Szkola żon (1662) 
bronił się Krytyką szkoly żon (1663), Ma lżeń ·two z przy
musu i Swiętoszek (1664), Don Juan (665). Lekarz mimo woli 
i wkrótce potem jedno z czołowych arcyd1Jcł 1\Iolicra M' -
zantrop (1666). Następnie ukazują się kolejno - Amfitrion, 
Grzegorz Dyndała i Skąpiec (1668), Pan de Pourceaugnac 
(16o9), Mieszczanin szlachcicem (1670), Szelmost tca Skapena 
(1671). W 1673 umierający już pisarz wystawił ostatni swój 
utwór Chorego : uroJenin., w którym sam grał główną rolę. 
Argana. Na czwartym spektaklu Molier stracił przytomność 
w ostatniej wstawce baletowej Umarł parę godzin później 

SZTUKI MOLIERA W KALISKIM TEATRZE 

1949 r. 
1950 r . 
1952 r. 
1956 r . 

1960 r . 

„Swiętoszek" - reż. S. Skalski 
„Chory z urojenia" - reż. S. Skalski 
„Grzego1·z Dyndała" - reż. S. Gin.tel-Domańska 
„Szkoła żon" - reż. M. Win.lci.er 
„Leka.rz mimo woli" - re'L. Zb. .Bessert. 
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