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KRAKOWIE 
ok 1671. Molier ma lat 49. Przeszedł już po stopniach dworskiej ka
riery ze stanowiska tapicera-pokojowca na urząd dostawcy królew
skich rozrywek. Jest to jednocześnie ukoronowaniem długich lat po
święconych teatrowi i dramaturgii: poprzez plaj1tę założonego w 1643 r. 
w Paryżu wraz z Bejartami, Illustre Theatre, wędrówki z trupą aktor
ską po prowincji, znalezienie możnych protektorów, powrót do Paryża 
i podbicie go „Pociesznymi wykwintnisiami" ; oraz uzyskanie w kol'lc.1 
najwyższego mecenatu króla-słońca· Ludwika XIV. Dla tego monar

chy, który jest znakomitym i zamiłowanym tancerzem pisze Molier wraz z Corneil
k'ern, Quinault'em i Lulli'm tragedio-balet „Psyche", który cieszy się aplauzem dwo
ru. - Aby przenieść to przedstawienie do sali Palais Royal i pokazać szerokiej pu
bliczności musi Molier czekać parę miesięcy na przygotowanie sceny do tej wystaw
nej muzyczno-baletowej sztuki, wspieranej skomplikowaną maszynerią. Ale czy „Psy
che" spodoba się paryskiej publiczności, tak jak spodobała się dworakom? Molier 
chce paryżanom dostarczyć łatwiejszej, przystępniejszej i wesołej rozrywki. Stąd 
zwrot ku farsie oglądanej w dziecióstwie w teatrzykach jarmarcznych i marionetko
\l' ych, stąd ucieczka w świat postaci wywodzących się z włoskiej commedia dell'arte. 
których ożywienie na francuskich scenach (Mascary]) przyniosło kiedyś Molierowi 
pierwsze sukcesy autorskie. Może wreszcie powrót do rozsłonecznionych krajobrazóv: 
południ<J, µrzemierzanego w aktorskich wędrówkach odległej już młodości. Z tych 
tęsknot człowieka sytego ;;ławy i rnszczytów, ale też udręczonego walką o „Szkołę 
żon" i „Swiętoszka" i unurzanego przez zawistników w plotki tyczące 
jego życia prywatnego-człowieka schorowanego już, którego w dwa lata później za
bierze ;rnierć, powstaje dzieło, w którym z niebywałą wirtuozerią słowa splata autor 
wątki •ntrygi w prestidigitatorskich rękach Skapena w wartką akcję, łączącą fars;; 
z romansowością i rozśmieszając bez wytchnienia. Ta najpogodniejsza z komedii Mo
liera nie syci się goryczą ironii, nie chłoszcze ludzkich wad i przywar; jest beztroską 
1: abc·1v...1 ą. 

Komedia nie spełnia pokładanej w niej nadziei, gdyż właśnie ,.Psyche" podbija Pa
ryż , a .,Szelmostwa", mimo że sam Molier, który uchodził za znakomitego komika 
gra Sk«pena, dają coraz mniejszą kasę i po 18. przedstawieniach schodzą z afiszCJ., 
aby ust<\pić miejsca komedii „Mieszczanin szlachcicem". 

Potomno~ć dopiero odda sprawiedliwość geniuszowi komicznemu Moliera. „Szelmo
stwa Skapena" zostaną przełożone na wiele języków (także łacir1ski w 1778 r.) i to 
w w:clokrotnych wersjach - podbiją teatry całego świata, staną się żelazną pozycją 
Domu Moliera - Komedii Francuskiej a rolę Skapena zagrają najlepsi z najlep
szych , żeby tylko wymienić kilku: .Jacques Copeau, Louis .Jouvet, .Jean-Louis Barrault, 
Daniel Sorano. 

Małgorzata Wójc~k 



zelmostwa Skapcna, bezpretensjonalna i wesoła farsa, w której Mo
lier przykrawa głów11ą rolę na miarę dla siebie, dla swojej werwy 
komicznej tak, jak i dziś pisuje się sztuki na miarę świetnych aktorów. 

Jak w Amfitrionie , jak w Skąpcu tak i tu Molier daje transkryp
cję komedii łacińskiej. Tutaj kanwą Moliera jest Formion Terencju
sza; poza tym, swoim zwyczajem, Molier wspomaga się w rozmaitym 

sposobie; częścią czerpie z d awnej farsy Gorgibus w worku, grywanej w czasie 
wędrówek po prowincji , to znów weźmie scenę cał4 z Oszukanego pedanta Cyrana 
de Bergerac, aby - też swoim zwyczajem - pngłębić i udoskonalić cudzy pomysł . 

... Molier. autor Mizantropa, Molier , ów znękany. schorowany człowiek, ten Mo
lier, któremu niejeden z komentatorów chce wcisnąć na twarz maskę o tragiczny:n 
piętnie , grał Skapena; przez trzy akty szalał po scenie , roztaczając niespożytą wcr
'Nę, która dochodzi swego najwyższego nasilenia w owej cyrkowej już scenie z Ge
rontem w worku ... A jednak trudno się oprzeć wrażeniu: mimo fajerwerku wesoło
ści, jakim tryska z tej krotochwili, śmiech Moliera brzmi tutaj ostrzej niż kiedyś za 
młodu ... Czujemy to po osadzie smutku, jaki w na~ zostawia ta wesołość. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 
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~~"71'( rzez dwieście prawie lat commedia dell'arte była najpopularniej
szą formą rozrywki teatralnej w większości krajów kontynentu euro
pejskiego. 

Oczywiście właściwa commedia dell'arte zniknęła. Nie zachowały 
się po tych improwizowanych sztukach żadne dokumenty w rodzaju 
tych, jakie pozostały po dramatach pisanych, dokumenty, które po

•~'=-"'"'"=;;;;::J zwaliłyby odtworzyć sobie obraz takiego przedstawienia, niemniej 
zasługi commedia dell 'arte dla teatru są niezmierne. W ikono

grafii teatru renesansowego stale jakiś Arlecchino lub Dottore wygląda bezczel
P.i·e zza kulis, a w twórczości nawet największych pisarzy epoki możemy odnaleźć 
atmosferc; iych nie zachowanych improwizowanych komedii . Temat Arcadia incantata 
jest tak bliski Burzy, że jesteśmy niemal zmuszeni założyć istnienie więzi pomiędzy 
ostatnią komedią Szekspira a jakąś podobną sztuką odgrywaną przez Włochów ... Po 
stu niemal latach commedia dell'arte stała się bodźcem dla geniuszu Moliera, zaś 
w kilkadziesiąt lat później Goldoni rozpoczął swą karierę pośród t ych właśnie akto
rów. 

(„.) Commedia dell'arte była niewątpliwie improwizowana, dwa przedstawienia 
tej s;1mej sztuki nigdy nie mogły mieć identycznej akcji i dialogów, niemniej akto
rzy, chcąe sobie zapewnić odpowiednie efekty, posługiwali się pewnymi środkami... 
W wielu sztukach występują te same postacie i znajdujemy identyezne sceny. Zazwy
cwj było czworo kochanków przebranych bądź to za galantów i damy ó'wczesne, bądź 
też„ „ za pasterzy i ich nimfy. Obok nich występowali dwaj starcy, kupiec wenecki 
Pantalone i padewski uczony Dottore, Capitano, żołnierz-samochwał i nie ustalona 
liczba tal~ zwanych zanni, służących albo błaznów„ . Oznaczało to, że każdy aktor 
mógł z do~\wiadczenia stworzyć sobie długą serię stałych kwestii nadających się do 
poszezególnych okazji. Kochanek mógł nauczyć się na pamięć sonetów Petrarki i de
klarn0wać' je swej damie. Dottore mógł swobodnie układać długie , bzdurne koszalki
opałki przetykane łacińskimi epitetami. Capitano mógł ćwiczyć się w skomplikowa
nych wyzwiskach i pi·eniaczych oracjach. 

„.Tak więe widowiska commedia dell'arte stawały się odgrywaniem ustalonych wzo
rów, zbudowanych z dobrze znanych niezmiennych typów i scenek lub „chwytów" 
podobnych do tych. które obecnie h1czymy z klaunami cyrkowymi i artystami kaba 
re towymi. 

Allardyce Nicoll 



o co zasługuj e na uwagę w tej bezpretensjonalnej komedii to wirtuo
zeria pisarza. Tu uwidacznia się. jak nigdzie u Moliera. Ma się w r > 
żenie, którego nie dają największe jego dzieła, pewnego dystansu pi
sarza wobec sztuki , którą pisze. Przygląda jej się z zewnątrz - Eie 
wnika do wnętrza. W sposób zadziwiający wykonuje swój fach. Duch 
jego jest gdzie indziej. Czy moglibyśmy powiedzieć, że Molier, jak 

Skapen stworzy ł sobie ., swoją małą filozofię" ? Filozofię pesymizmu i rezygnacji. 
Zycie jest ciągiem kłopotów i kat <:< strof. Trzeba spodziewać się najgorszego. A jeśii 

najgorsze się nie zdarza, dziękujmy naszemu losowi. Była to mądrość Demifon<J 
Terencjuszowego. Jest to mądrość Skapena. A d;ds mogłaby być mądrością Moliera. 

Antoine Adam 
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