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Moliere 
SZELMOSTWA SKAPENA 

(Les fourberies de Scapin) 

komedia w dwóch częściach 
w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
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Arga1nt1 ojciec Oktawa i' Zerbinety 

Geront, ojciec Leandra i Hiacynty 

Oktaw, syn Arganta, zalotnik Hiacynty 

Leander, syn Geronta, zalotnik Zerbinety . 

Zerbineta, mniemana Cyganka, która okazuje się córką Arganta 

Hiacynta, córka Geronta . 

Skapen, służący Leandra, hultaj 

Sylwester, służący Oktawa 

Neryna, piastunka Hiacynty 

Kario, awanturnik 
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KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOSCI 

MOL IE RE' A 

{Jana Baptysty Poquelin) 

1622 w Paryżu urodził się Jan Baptysta Poque
lin, syn Marii Cresse i Jana Poquelin -
ochrzczony dnia 15 stycznia w kościele 
św. Eustachego (dokładna data urodzin 
nie jest znana). 

1631-1638 Jan Baptysta PoqueHn studiuje nauki hu
manistyczne w paryskim kolegium jeuzk
kim Clermont. 

1638-1640 odbywa studia prawnicze w Orleanie. 

1640 poznaję Magdalenę Bejart, młodą aktor
kę, pod której wpływem zrodziło się w 
nim lub rozwinęło powołanie aktorskie. 

30.Vl.1643 w domu matki Magdaleny Bejart, przy 
ulicy de la Perle, zgromadziiło się dzie
sięć osób, wśród nich Jan Baptysta Po
quelin, aby w obecności dwóch notariu
szów podpisać akt założenia spółki „„.dla 
grania komedyj„ w lllustre Thećltre". Mło
da grupa wynajmuje lokal usytuowany 
„nad fosą w pobliżu bramy de Nesle". 

16.1.1644 otwarcie lllustre Thećitre. Jan Baptysta 
Poquelin przybiera pseudonim Moliiere'a. 
Używa go po raz pierwszy w umowie spi

, sanej z Denisem Mellet, tancerzem z 
Rouen. 

1645 upatrując przyczyn niepowodzenia teatru 
w złej jego lokalizacji, trupa postanawia 
przenieść się do innej sali, położonej 

nieopodal bramy Sant-Paul. I to przed
sięwzięcie kończy się porażką, a jeden 
z wierzycieli, Antoine Fausser, uzyskuje 
osadzenie Moliere'a w więZJieniu Chotelet. 

1645-1648 brak dokumentów ujawniających działal
ność Moliere'a w tym czasie. Najprawdo
podobniej Moliere' a i troje Bejartów (Ma
gdalenę, Genewefę i Józefa), stanowią
cych podstawę llustre Theotre, przygarnął 
Charles Dufresne, kierown·ik trupy akto
rów diuka d'Epernon. 

1648 Moliere wraz z trupą teatralną rozpoczy
na swą wędrówkę po prowincjach fran
cuskich, która trwać będzie do roku 1658. 
Zdobywają wtedy opinię zespołu „najlep
szego i najsilniejszego" na prowincji. 

24.X.1658 trupa Moliere'a powraca do Paryża. Dzię
ki wpływom pana La Mothe Le Vayer 
zostaje oficjalnie trupą królewskiego bra
ta i jako taka debiutuje przed Dworem 
tragedią Corneille'a - „Nikomed". 

1659 Moliere pisze „Pociesz;ne wykwintnisie", 
które przynoszą zarówno autorowi jak 
i wykonawcom tylu zwolenników co i za
gorzałych przeciwników. Do tych ostat
nich należą także aktorzy Comedie lta
lienne. 

1660 Moliere wystawia swą komedię pt. „Ro
gacz z urojenia". Mimo bezlitosnych ata
ków zewsząd, wielki komediopisarz i jego 
aktorzy odnoszą sukcesy, występując 
przed obliczem Ludwika XIV, Mararina 
i Fouqueta. 



20.11.1662 w kościele Saint-Germain-l'Auxerrois od
bywa się ślub Armandy Bejart i Moliere'a. 
Powstaje „Szkoła żon". 

1664 rodzi się syn Mol.iere'a, którego ojcem 
chrzestnym zostaje Ludwik XIV. Moliere 
pisze swą najgłośniejszą sztukę - „Tar
tufe". Szt u ka ta staje się przyczyną n•e
porozumień z Dworem oraz niezwykle 
ostrych ataków ze strony Kościoła. 

1665 Ludwik XIV przejmuje n'a własne żądanie 
od swego brata mecenat nad trupą Mo
liere' a, która nosi teraz miano „Trupy 
Jego Królewskiej Mości w Palais-Royal". 
Wobec zakazu grania „Tartufe'a" Moliere 
w pośpiechu pisze inne wielkie dzieło 

„Don Juana". 

1666 powstaje „Lekarz mimo woli" a wkrótce 
potem „M izantrop". 

1668-1673 Moliere coraz częśdiej zapada na zdro
wiu, nękany gruźlicą. Mimo to w tym krót
kim okresie pisze następujące sztuki: 
1668 r. - „Skąpiec" 

1670 r. - „Mieszczani,n szlachcicem" 
1671 r. - „Szelmostwa Skapena" 
1672 r. - „Uczone białogłowy" 

10.11.1673 premiera ostatniej komedH Moliere' a 
„Chorego z urojenia". Po jednym z ko
lejnych przedstawień, po krwotoku na 
scenie Moliiere umiera. 
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DON JUAN przekład i reżyseria: Bohdan Korzeniew
ski, scenografia: Józef Rachwalski, pre
miera: 21 VI 1955 r.; Duża Solo, ilość 
przedstawień: 107, ilość widzów: 67 422 

SZKOŁA ŻON przekład i reżyserio: Bohdan Korzeniew
ski, scenografia: Witold Ulatowski, pre
miera: 17V1956 r,; Dużo Solo, ilość 
przedstawień: 83, ilość widzów: 47 491 

GRZEGORZ 
DYNDAŁA 

SKĄPIEC 

DON JUAN 

TARTUFE 
CZYLI 

OBŁUDNIK 

LEKARZ 
MIMO WOLI 

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński, reżyseria: 
Stanisław Łapiński, scenografia: Zeno
biusz Strzelecki, premiera: 27 IX 1961 r.; 
Mola Solo, ilość przedstawień: 4, ilość 
widzów: 689 

przekład: Jerzy Adamski, reżyseria: Jerzy 
Zegalski, scenografio: Teresa Darocha, 
muzyko: Mateusz Swięcicki, premiera: 
27 li 1971 r.; Duża Salo, ilość przedsta
wień : 26, ilość widzów: 14150 

przekład: Zygmunt Sarnecki, reżyserio: 
Jerzy Zegalski, scenografio: Andrzej Sa
dowski, premiera: 151111973 r.; Duża Sa
la, i I ość przedstawień: 51, ilość widzów: 
27585 

przekład i reżyseria: Bohdan Korzeniew
ski, scenografia: Krzysztof Pankiewicz, 
premiera: 22X 1977 r. ; Duża Sala, ilość 
przedstawień: 70, ilość widzów: 32 186 

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński, reży
seria: Bogdan Baer, scenografia: Iwona 
Zaborowska, premiera: 7 X 1979; Mała 
Sala, ilość przedstawień: 186, ilość wi
dzów: 44 768 



Tadeusz Boy-Żeleński 

niczy niewiele by lepiej wyszedł niż biedny stan lekarski I 
Molier, autor „Mizantropa", Molier, ów znękany, schoro

„ .„„Szelmostwa Skapena" to bezpretensjonalna i wesoła wany człowiek, ten Molier, któremu niejeden z komenta-
farsa, w której Molier przykrawa gł~wną r?lę ~a ~~or~ d~o torów chce wcisnąć na twarz maskę o tragicznym piętnie, 
siebie, dla swojej werwy komicznej, tak jOk 1 dzis pisuje grał Ska pena; przez trzy akty szalał po scenie, roztacza
się sztuk!i na miarę świetnych aktorów. jąc .niespożytą werwę, która dochodzi do swego najwyższe
Jok w „Amfitrionie", jak i w „Skąpcu", tak i tu Molier doje go nasilenia w owej cyrkowej już scenie z Gerontem w wor
tronskrypcję komedii łacińskiej. Mimo iż dobrze zna korne- ku . Czy i to mamy uważać za „śmiech przez łzy", za śmiech 
diową literaturę łodińską z kolegium, Molier w pierwszym bolesny? Chyba nie; trudno by dojrzeć przyczynę, która by 
okresie swej twórczości nie czerpie z jej wzorów; staro kazała Molierowi - Molierowi z owej epoki, zmuszać się , 
farsa francuska, Hiszpania, Włochy, to jak widzieliśmy, ele- zn:iżać do tej roli, gdyby mu ona nie odpowiadała, gdyby 
menty, z których wyrasta w początkach komedia M~liero':"~ nie była jedną z natural•nych form jego „wyżycia się" na 
ska. Dopiero w tym późnym st~sunkow~ okresie .t~orczosc~ scenie. Raczej godzi się przyjąć, iż Molier był naturą bar
reminiscencje łacińskie nasuwają mu się pod pioro. Tutaj dziej złożoną, niżby to chciała dopuścić symplifikacjo ko
kanwą Moliera jest „Formion" Terencjusza; pozo tym, mentorzy; że zarówno w patosie Alcesta, jak w bufono
swoim zwyczajem, Molier wspomaga się w rozmaitym spo- dzie Skopena pozostawał on sobą mocą tej samej tajemnicy, 
sobie; częścią czerpie z dawnej farsy „Gorgibus w worku", która pozwalała Balzakowi „wyżywać się" w d'Arthezie, Lu
grywanej w czasie wędrówek po prowincji; to znów weźmie cjonie de Rubempre i w Voutrinie. Tej cechy temperamentu 
scenę colą z „Oszukanego pedanta" Cyrano de Be~geroc,* Moliera nie umiał zrozumieć roztropny Boileau, któremu 
aby, też swoim zwyczajem, pogłębić i udosk~nolic cud~y „Szelmostwa Skopena" psuły koncepcję Moliera, jaką so
pomysł. Koloryt całej komedii trąci Włoc~oi:n1, co ~~raza• bie wytworzył po „Mizantropie". Toteż w wierszach, które 
się w umiejscowieniu akcji w Neapolu, w 1m1JOnoch jej ok-1 dzię~i Molierowi stoły się sławne, żalił się, że w worku 
torów, w samej figurze zresztą Skapeno. „ . f Skopeno nie umie poznać autora „Mizantropa": 
Skapen jest krewniakiem Maskarylo z „Wartogłowa • Jak , Dans ce soc ridicule ou Scopin s'enveloppe 
w ogóle cały ten utwór, produkt późnej twó~czości Mol~ero, Je ne reconnaiis plus l'auteur du Mizonthrope" .. : 
dość bliski jest typem inspiracji owemu pierwszemu jego A jednak trudno się oprzeć wrażeniu: mimo fajerwerku 
większemu utworowi. Ten sam lokaj niewyczerp.ony w. po- wesołości, jaki tryska z tej krotochwili, śmiech Moliera brzmi 
mystach i broku skrupułów, ci sami m~odzi pani~ze, Cł sa- tutaj ostrzej niż kiedyś za młodu, kiedy poeta bawił się w 
mi tradycyjni ojcowie i młode branki wykradzione przez dobie wędrówek po prowiincji figlami Maskarylo. Czujemy 
Cyganów; ta samo beztrosko o rozw!ą.zanie sztuki, .nie- to po osadzie smutku, jaki w nas zostawia ta wesołość." 

Tadeusz Boy-Żeleński: Wstęp do „Szelmostw Ska pena" 
Druk: Molier, Dzieła, T. VI, Warszawa 1952 

mniej fantastyczne i cudowne. Tylko k1p1qcy werwą w1er~z 
„Wartogłowa" zmienia się na szybciej jes~cze .toczą~ą su~ 
prozę, która iskrzy się co chwila scenkol!'1 kry1ącym1 tylez 
wesołości i pustoty, co filizoficznego spojrzenia na naturę 
ludzką. Spowiedź Skapena (li, 5), d~1lej o~o przesło.wne 
„po kiegoż diabła łaził na t~n statek , genialne. złup1o~e • „w tym pociesznym worku, w którym zwija się Skapen, nic poznaj'! już autora 
z Cyrana de Bergerac i mnostwo innych głębokich rysow Mizantropa".„ 
wznoszą „Szelmostwo Skopeno" ~ wiele , ponad. poziom 
forsy, z której czerpią tyle elem~ntow. A coz dopiero bra-
wurowa jego tyrado na temat owczesnego wymiaru spra-
wiedliwości! Kto wie, czy to nie było przygrywką do „ko-
medii prawnkzej", którą Molier może już nosił w sobie, 
o której przedwczesna śmierć nie dała się urodzić. Z przy-
grywki tej mielibyśmy prawo wnosić, że ówczesny stan praw-

• pisarz francuski, łyl w lotach 1619-1655; autor listów sotyryetnych, komedii I tra· 
gedil; najwainłejszym Jego dzlelem Jest powieść fantastyczna „Tamten łwlat". 
Postać pisarza spopularyzował E. Rostand czynlqc go bohaterem tytułowym swej ko· 

medil w 1897 r. 

W programie wykorzystano ilus tracje pochodzące 

ze zbiorów wydania dzieł Moliera z 1666 r. 
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