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Notatki z prób 
11 listopad 1969. Pierwsze spotkanie z aktorami, którzy wy
stąpią w Łotrostwach Skapena. Oglądanie makiety dekoracji 
i projektów kostiumów. Głównym budulcem dekoracji będzie 
drzewo. Sosnowe, jasne, słoneczne. Boki sceny zamkną malo
wane kulisy przedstawiające piętrzący się jak Neapol port. 
Kostiumy nawiązują do współczesnej lub niedawnej mody. Po 
to, aby Molierowski żart stał się bliski i powszechny. Aby 
śmiech zabrzmiał głośno. Bo trzeba zapomnieć o tych konwen
cjach teatralnych, które uczyniły z Moliera dostojnego i nud
nego klasyka. 
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12 listopad. Czytanie tekstu ról. Jakie treści kryje w sobie ten 
utwór? Jakie zadania stawia przed aktorem? Na czym polega tu 
komizm? Molier odznaczał się głęboką znajomością świata. 
Wiedział, że świat ten przymusza do małości i okrucieństwa. 
Przy czym tępa, uparta i zła jest najczęściej starość. Słuszność 
jest po stronie młodych. Choć bywają lekkomyślni, należy im 
się wyrozumiałość . A jedyną godną postawą wobec złości 
i okrucieństwa jest śmiech. Jedną z przyjemności dostępnych 
na tym świecie - zabawa. 
Najbliższym zadaniem dla aktorów jest mechaniczne nauczenie 
się tekstu. Dla teatru - przygotowanie najbardziej potrzebnych 
dekoracji - schodów, beczek, łodzi. Role i sytuacje będą się 
kształtowały od razu na scenie. W „naturalnych" warunkach 
teatru; przy odwołaniu się do wynalazczości aktorów. 
13 styczeń 1970. Wznowienie prób. Scena 1 i 2. Oktaw, Syl
wester, później Skapen. Oktaw jest w niebezpieczeństwie. Mo
że ono nadejść zewsząd. Partner postępuje na zasadzie działa
nia przeciwnego. Sylwester udaje spokój. Kiedy jednak Oktaw 
zaczyna mu wymyślać, odpowiada mu również wymysłami. Po
przedni spokój przygotowywał awanturę. Jest to zresztą poje
dynek tylko na słowa. Zrobiony tonem, rytmem zdań. Skapen 
zjawia się w momencie, gdy Oktaw nie wie już, gdzie szukać 
ratunku. Owym wybawieniem młodych pozostanie Skapen do 
końca. Co nie znaczy, że nie ma w tym i własnej przyjemności. 
Pomaga, ale jednocześnie rozgrywa swoje porachunki z ludź
mi. A nade wszystko bawi się. 
15 styczeń. Łotrostwa Skapena świadczą o szczegó'lnym 
urzeczeniu Moliera komedią dell'arte. I rzeczywiście o świet
nej znajomości tego teatru, który - jak żaden inny - odwoły
wał się do umiejętności, pomysłowości i wyobraźni aktorów. 
Każde słowo, każdy wykrzyknik czy pytanie, nawet pauza i za
wieszenie głosu kryje bardzo konkretną formę sceniczną. Tę 
formę, najbardziej przystającą do Łotrostw i jednocześnie naj
bliższą dyspozycjom aktorów, trzeba w trakcie prób odnaleźć. 
Nie znaczy to, że mieliby oni przywoływać dawne konwencje 
gry czy uciekać się do stylizacji. Uważnie odczytując tekst Mo
lierowski, który jest prawie scenariuszem, muszą odkrywać 
dzisiejszą strukturę komizmu. 
16 styczeń. Każda postać i każde działanie musi mieć swoją 
określoną formę. Taką, która najbardziej sprawdzi się na sce
nie. Zatem właśnie forma będzie kształtowała, a nieraz nawet 
i przemieniała treść. 
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17 styczeń. Scena: Oktaw - Hiacynta. Nie może być dekla
ratywna. Przyrzeczenia o dozgonnej miłości traktowane serio 
brzmiałyby fałszywie. W scenie tej kryje się prawdziwy niepo
kój, czy nic nie przeszkodzi miłości. Ale jest także i zazdrość 
i chęć zmylenia partnera, osiągnięcia nad nim choćby chwilowej 
przewagi, i - czego wcale Hiacynta nie tai - chęć podoba
nia się innym. A nade wszystko kipi tu radość z życia - peł
nego niespodzianek, ale ciekawego i pięknego. Bo właśnie 
młodość ma to do siebie, że tak łatwo przechodzi od łez do 
uśmiechu. 
20 styczeń. Scena 5 i 6: Skapen, Sylweter, Argant. Z daleka 
dobiega kaszel Arganta. Brzmi jak groźny pomruk. Oktaw, któ
ry po naukach Skapena miał stawić ojcu zdecydowany opór, 
czym prędzej czmychnął. Skapen szuka więc innego partnera. 
Zwraca się - nie patrząc - do Sylwestra. Spostrzega, że nie · 
ma nikogo. Sylwester schował się za beczkę. Skapen także 
więc woli się nie narażać. Wchodzi do beczki. Będzie teraz 
partnerem Arganta podczas jego monologu. Owe odezwania 
się Skapena „na stronie" nie będą mówieniem intymnym. 
Rytm kwestii Arganta zostaje narzucony rytmem, w jakim scho
dzi on z podestu. Staje się on coraz szybszy. Wzmaga się. Bo 
zrazu Argant postanowił się kłócić. Ale tak jak człowiek po
rywczy, który chce być groźny, w pewnym momencie staje się 
słodki. I jednocześnie uparty, zacięty. 
Zadaniem Skapena jest odwrócenie uwagi Arganta od Sylwe
stra, głównego winowajcy, który dopuścił do potajemnego mał
żeństwa Oktawa z Hiacyntą. Skapen „zabiega" mu drogę to
cząc się w beczce. Rozpytuje o zdrowie, odbytą podróż. 
21 styczeń. Sylwester i Skapen szukają „człowieka godnego 
zaufania", który by odegrał rolę opryszka. Komizm opiera się 
tu na wynajdywaniu przeciwieństw. Oto na przykład rosły, mo
cny Sylwester chwyta Skapena, przechyla niby trzcinę i cien
kim, proszącym głosikiem błaga, aby nie mieszał go w zatargi 
ze sprawiedliwością. 
22 styczeń. Obaj ojcowie: Argant i Geront. Scena polega na 
ujawnieniu złośliwej, ale jakże miłej satysfakcji z klęski i upo
korzenia przeciwnika. Złośliwość duszy musi znaleźć swój wy
raz w złośliwości ciała. Geront i Argant rozpoczynają rozmowę 
z partnerem z niewielkiej odległości. Im większy niepokój za
szczepiają w drugim, tym bardziej oddalają się od rozmówcy. 
Stwarzają pozór, że nie zdążą powiedzieć o największej hań
bie, jaką został przeciwnik okryty. 
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23 styczeń. Geront rozmawia z Leandrem. Gdy OJC1ec jest 
naprawdę groźny, udaje wtedy bardzo łagodnego. Jest to naj
skuteczniejsza metoda zdobycia posłuszeństwa. Obroną Lean
dra jest naiwność. Postanawia odegrać się na Skapenie. Obiet
nicę zemsty mówi prawie na śpiewie. Po jego tempie i spo
sobie mówienia można poznać, że właśnie Skapen nadchodzi. 
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28 styczeń. Gdy Argant dowiaduje się od Skapena, że zer
wanie małżeństwa Oktawa kosztowałoby bajońskie sumy, ja
kieś pięćset czy sześćset dukatów, budzi się w nim ironista. 
Gniew Arganta przybiera formę śmiechu. Opowiadanie o prze
biegu ewentualnego procesu prowadzi Skapen na rozmowie 
z widownią. Tam znajduje wyimaginowanych partnerów. 
30 styczeń. Sylwester przybywa, aby odegrać wyznaczoną 
rolę. Zza kulis słychać przeraźliwy gwizd. Potem uderzenia 
o beczkę. Argant obsuwa się na podłogę . Potem słaniając się 
wstaje i chowa za Skapena. Zasłania teczką z papierami. Osta
tnie natarcie Sylwestra i obrona Arganta robione są na ruchu 
prawie baletowym. Po odejściu Sylwestra wśród gwizdów 
i wrzasków na scenie zapada martwa cisza. 
3 luty. Skapen i Argant po odejściu Sylwestra. Argant sie
dzi znieruchomiały pod beczką z prawej strony. Skapen na 
schodach. Po słowach: „Widzi pan, ilu ludzi wymordowanych 
dla dwustu dukatów" - wstaje. życzy Argantowi wszystkie
go najlepszego. Idzie do łodzi. Wślizguje się pod nią. Pije wi
no. Wychodzi. Niesie Argantowi butelkę z nasadzonym na szyj
kę kubkiem. Trzęsie się ze strachu . Kubek dzwoni o szkło. Ska
pen siada koło Arganta. Nalewa wino. Z trudem trafia do kub
ka. Nie podaje go Argantowi. Pije sam. Jeszcze raz nalewa, 
pije. Argant spragniony wyciąga rękę po kubek. Skapen po
daje go. Argant przechyla kubek, ale nie trafia do ust. Rozlewa 
wino. Skapen wyciera mu ubranie chustką. Chce nalać drugi 
kubek. Przechyla butelkę. Jest pusta. Obaj wstają. I wtedy do
piero Argant wykrztusza z siebie : „Zdecydowałem się dać te 
dwieście dukatów". 
6 luty. Skapen przygotowuje wejście Geronta. Już słyszy je
go kroki. Udaje płacz . Bardzo głośny. Kształtowany muzycznie 
jak popis primadonny w operze. Od strony Geronta Skapen za
słania twarz chustką. I jednocześnie bacznie przygląda się 
scenie. Gdy Geront schodzi z lewych schodów, Skapen uda
jąc, że tego nie zauważa, rzuca się na jego poszukiwanie. Bie
ga od proscenium po horyzont. Między bocznymi kulisami. Za
gląda do pomieszczeń z aparaturą teatralną. 
Opowieść o Turku, który zatrzymał na swoim statku Leandra, 
zaczyna od skargi. Przechodzi potem do płaczu. Każde niesku
teczne polecenie Geronta jest gotów spełnić z największą chę
cią. U Geronta potęguje się złość. Nie może odnaleźć pienię
dzy. Szuka po kieszeniach. Za skarpetką. W bucie. Wreszcie 
oblicza papierki. Już daje Skapenowi, ale kilkakrotnie jeszcze 
je cofa. 
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7 luty. Scena: Sylwester, Skapen, Hiacynta, Zerbineta, Ne
ryna. Budowana na ciągłym oczekiwaniu, że lada moment na
dejdą ojcowie. Lęk przed niebezpieczeństwem narasta. Kom1Jś 
co chwila się wydaje, że słyszy czyjeś kroki. Wszyscy się co 
chwila z wrzaskiem rozpierzchają. Hiacynta, kochliwa z natu
ry, jakby się zalecała do Sylwestra. 
11 luty. Scena z workiem. Skapen chce się odegrać na Ge
roncie za swoje upokorzenia. Wprowadza Geronta na ciszy. 
Ma ona zwiastować niebezpieczeństwo. Ale Skapen nie wy
trzymuje tej udanej trwogi. Wrzeszczy. Szuka, gdzie czai się 
zło. To znaczy, gdzie schowali się przyjaciele opryszka, tego 
niby brata Hiacynty, którzy chcą Geronta stłuc kijami. A może 
i zatłuc na śmierć. Ale Geront tak się przestraszył, że od pew
nego momentu na nic już nie reaguje. Budzić przestrach -
przekonuje się Skapen - też trzeba z umiarem. Geront siedzi 
na schodach. Tępo patrzy w dół. Dopiero delikatne dotknięcie 
w plecy wybija go z martwoty. Przy powtórzeniu tego fragmen
tu wytrąca go z tej zapaści piórko przelatujące koło nosa, 
upuszczone przez Skapena. Daje się teraz przekonać, że naj
bezpieczniej dla niego będzie, jeśli wejdzie do worka. Pierw
szego z hałastry udaje Skapen tylko zmieniając głos. Obraca 
głowę w lewo - i mówi własnym głosem, obraca w prawo -
obcym. Jako Francuz zmienia rytm i tonację zdań. Przytupuje 
drewnianymi chodakami. Tumult całej bandy opryszków udają 
puste puszki po konserwach nawleczone na sznur, ciągnięte 
po schodach, rzucane, kopane. Razy bata, które rzekomo spa
dają na plecy Skapena - to uderzenia o beczkę. W chwili naj
bardziej zapamiętałej gry Skapen spostrzega, że Geront wy
szedł z worka i przygląda mu się. W cgromnej panice Skapen 
ucieka. 
12 luty. Ogrywanie rekwizytu. Porzuconym workiem Sylwe
ster zakrywa się przed Argantem. W ucieczce rzuca go. Argant 
goniąc Sylwestra, sam się w niego zaplątuje. Upada. 
14 luty. Geront i Argant konfrontują podstępy, jakie na nich 
zastawił Skapen. Argant z najwyższą przyjemnością okazuje 
Gerontowi współczucie. Wie, że w ten sposób powiększa jego 
zmartwienie. Bo prawdziwie życzliwy człowiek jest w takich 
sytuacjach brutalem. Wytrąca z rozpaczy. 



17 luty. Sylwester i Skapen oczekują rezultatu swoich pod
stępów. Jeden przed drugim udaje, że to on był tym sprytniej
szym. Strasząc się nie patrzą na siebie. Gdy Sylwester mówi 
o chmurach, które wiszą nad nimi obydwoma, nie spogląda 
w górę. Komizm nie polega bowiem na prawdopodobnych sko
jarzeniach i reakcjach. Polega na zaskoczeniu i nieprawdopo
dobieństwie. Sylwester roztrąca więc nogą jakieś brudy i śmie
ci na ziemi. 
18 luty. Finał. Dla wszystkich pomyślny. Skapen nie ponosi 
ostatecznie za swoje łotrostwa żadnej kary. A to dlatego, że 
kierowała nim szelmowska chęć zabawy. Porachunki ze świa
tem załatwiał tylko „przy okazji". Nie wolno mu było tylko prze
brać miary. To znaczy posunąć się do okrucieństwa. A życie -
stwierdza Molier - jest jednak piękne. Mimo wszystkich gorz
kich doświadczeń. 

Notowała Barbara Lasocka 










