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TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI 

„.„Szelmostwa Skapena" to bezpretensjonalna i wesoła farsa, w 
której Molier przykrawa główną rolę na miarę dla siebie, dla swo
jej werwy komicznej, tak jak i dziś pisuje się sztuki na miarę 

świetnych aktorów. 

Jak w „Amfitrionie", jak w „Skąpcu", tak i tu Molier daje trans
krypcję komedii łacińskiej. Mimo, iż dobrze zna komediową litera
turę łacińską z kolegium, Molier w pierwszym okresie swej twór
czości nie czerpie z jej wzorów; stara farsa francuska, Hiszpania, 
Włochy, to jak widzieliśmy elementy, z których wyrosła w począ t
kach komedia Molierowska. Dopiero w tym późnym stosunkowo ok
resie twórczości reminiscencje łacińskie nasuwają mu się pod pióro. 
Tutaj kanwą Moliera jest „Formion" Terencjusza; poza tym, swoim 
zwyczajem, Molier wspomaga się w rozmaitym sposobie; częścią 

czerpie z dawnej farsy „Gorgibus w worku", grywanej w czasie 
wędrówek po prowincji; to znów weźmie scenę całą z „Oszukanego 
pedanta", Cyrana de Bergerac, aby, też swoim zwyczajem, pogłębić 
i udoskonalić cudzy pomysł. Koloryt całej komedii trąci Włochami, 

co wyraża się w umiejscowieniu akcji w Neapolu, w imionach jej 
aktorów, w samej figurze zresztą Skapena. 

Skapen jest krewniakiem Maskaryla z „Wartogłowa", jak w
ogóle cały ten utwór, produkt późnej twórczości Moliera, dość bliski 
jest typem inspiracji owemu pierwszemu jego większemu utworowi. 
Ten sam lokaj niewycz,erpany w pomysłach i braku skrupułów, ci 
sami młodzi panicze, ci sami tradycyjni ojcowie i młode branki wy
kradzione przez Cyganów; ta sama beztroska o rozwiązanie sztuki, 
niemniej fantastyczne i cudowne. Tylko kipiący werwą wiersz „War
togłowa" zmienia się na szybciej jeszcze toczącą się prozę, która 
iskrzy się co cnwila scenkami kryjącymi tyleż wesołości i pustoty, 
co filozoficznego spojrzenia na naturę ludzką. Spowiedź Skapena 
(II, 5) dalej owo przesławne „po kiegoż diabła łaził na ten statek", 
genialnie „złupione" z Cyrana de Bergerac i mnóstwo innych głębo
kich rysów wznoszą „Szelmostwa Skapena" o wiele ponad poziom 

farsy, z której czerpią tyle elementów. A cóż dopiero brav;urowa 
jego tyrada na tem<lt ówczesnego wymiaru sprawiedliwości! Kto 
wie, czy to nie było przygrywką do „komedii prawniczej", którą 

Molier może już nosił w sobie, a której przedwczesna śmierć nie 
dala się urodzić. Z przygrywki tej mielibyśmy prawo wnosić, że 

ówczesny stan prawniczy niewiele by lepiej wyszedł niż biedny 
stan lekarski! 

Molier, autor „Mizantropa", Molier, ów znękany, schorowany 
człowiek, ten Molier, któremu niejeden z komentatorów chce wcis
nąć na twarz maskę o tragicznym piętnie, grał Skapena; przez trzy 
akty sza'iał po scenie, roztaczając niespożytą werwę, która dochodzi 
swego najwyższego nasilenia w owej cyrkowej już scenie z Gero
ntem w worku. Czy i to mamy uważać za „śmiech przez łzy", za 
śmiech bolesny? Chyba nie; trudno by dojrzeć przyczynę, która by 
ka załaMolierowi z owej epoki, zmuszać się , zniżać do tej roli, gdyby 
mu ona nie odpowiadała, gdyby nie była jedną z naturalnych form 
jego „wyżycia się" na scenie. Raczej godzi się przyjąć, iż Molier był 
na turą bardziej złożoną , niżby to chciała dopuścić symplifikacja ko
mentarzy; że zarówno w pat.osie Alcesta, jak w bufonadzie Skapena 
pozostawał on sobq moq tej samej tajemnicy, która pozwalała Bal
zakowi „wyżywać się" w d'Arthezie, Lucjanie de Rubempre i w 
Vautrinie. Tej cechy temperamentu Moliera nie umiał zrozumieć 
roztropny Boileau, któremu „Szelmostwa Skapena" psuły koncepcję 
Moliera , jak<l sobie wytworzył po „Mizantropie". Toteż w wier
szach, które dzięki Molierowi stały się sławne, żalił się, że w worku 
Skapena nie umie poznać autora „Mizantropa" ... 

A jednak trudno się oprzeć wrażeniu: mimo fajerwerku wesołoś
ci, jaki tryska z tej krotochwili, śmiech Moliera brzmi tutaj ostrzej 
niż kiedyś za młodu, kiedy poeta bawił się w dobie wędrówek po 
prowincji figlami Maskaryla. Czujemy to po osadzie smutku, jaki 
w nas zostawia ta wesołość. 

Tadeusz Boy-Żeleński: Wstęp do „Szelmostw Skapena" 
(w:) Moliere: Dzieła t. VI, ~-wa 1952 



MOLif:RE (Jean Baptiste Poquelin 1622- 1673) francuski kome
diopisarz, dyrektor teatru, reżyser i aktor. Studiował prawo. Po ojcu 
objął urzl}d tapicera królewskiego. 

Jako młódy a dwokat poznał aktorkę Madeleine Bejart, któru 
stała się dla niego nie tylko czulą inicjatorką , ale także mądrą do
radczynią , kierowała jego pierwszymi krokami na scenie. Molier 
wiele jej zawdzięczał i jako człowiek i jako artysta. 

W 1643 roku wspólnie założyli w Paryżu Illustre Theatre, który 
po dwóch latach działalności zbankrutował. Wówczas Moliere wraz 
z trójką Bejartów rozpoczął wqdrówkę po prowincjach francuskich. 

Kiedy w roku Hi58 na cz.ele swego zespołu zjawił się ponownie 
w Paryżu poprzedzała go już sława doskonałego aktora i autora 
komedii „Wartogłów" i „Zwady miło'sne" . Doświadczenie zdobyte 
11a prowincji pomogło mu też znaleźć mo:i:nych protektorów, zapew
ni<:: sobie sympatię króla Ludwika XIV, podbić dwór i miasto. 
W roku 1622 ożenił się nieszczęśliwie z Armandą Bejart, córką 
Madeleine. Trawiony długoletnią chorobą zma rł po czwartym przed
stawieniu „Chorego z urojenia", w którym gra i głowną rolę. 

Do najbardziej znanych komedii Moliera należą: „Pocieszne wy
k wintnisie" (1659), „Szkoła 7:011 " (1662) , „Swiętoszek" (1664), „Don 
.Juan" (1665). „Mizantrop" (1666), „Skąpiec" (1669), „Mieszczanin 
sziachcicem" (1670), „Szelmostwa Skapena" (prapremiera odbyła się 

w Paryżu w Palais Royal 24 maja 1671 roku), „Uczone białogłowy " 
(1672) i „Chory z urojenia" (1673). 

W swoich komediach połąc zył tradycje; rodzimej farsy ludowej 
z elementami włoskiej komedii dell'arte i klasycznej sztuki komicz
nej. Prezentując gaferię wiecznych typów ludzkich , da·wał zarazem 
satyryczny obraz obyczajowości francuskiej XVII wieku. 

Można bezstronnie st\vierdzić, że spośród trzech wielkich klasy
ków francuskich Molier grywany jest najczęściej. Ta k jak Szekspir, 
jednoczy on publiczność awangardową i popularną . Jest jednym i. 

tych głębokich luster , w których wspólcitesny teat.r ogląda wo ją 
przeszłość. LE ANDER ZE RBI NETA 



TADEUSZ BOY-ZELENSKI 

Komedie Moliera przybyły do Polski w drugiej połowie XVIII 
wieku, Molier liczył już setkę lat, był już czymś z innej epoki, 
nawet we Francji. W Polsce teatr jego był tym bardziej - pod 
względem obyczajowym - abstrakcją. Objawił się rzecz prosta , 
ogółowi nic w oryginale, ale w spolszczeniach. Przekłady Urszuli 
Eadziwiłlowej, potem Bohomolca ... Ale mówiąc „przekłady" pamię
iajmy, j;ik wówczas przekłady rozumiano: były to na ogól naiwne 
przeróbki czy lokalizacje, przy czym Radziwiłłowa przerabiała prozę 
Moliera na wiersz, a Bohomolec, mając na celu teatry studenckie, 
przerabia role kobiece na męskie. 

Obok tych :~tlumaczy" nie brakło naśladowców z pierwszej i z 
drugiej ręki.. . Są tedy: Rzewuski, Bielawski, Czartoryski, Krasicki 

inni. 

Dobór tłumaczonych sztuk jest bardzo nierówny; jedne tłuma

czono po kilka razy, innych wcale ... W ogóle dobierano z Moliera 
to, co mogło być przez współczesnych zrozumiane i odczute, a spo
souem podania starano się go zbliżyć do smaku publiczności. Prze
kłady, przeróbki, naśladownictwa Moliera {ale głównie pewnego 
Moliera, lego od farsy) jak również przekłady, przeróbki i na śla

downictwa jego francuskich naśladowców, wszystko to zlało się w 
dość ża łosne pojęcie „komedii molierowskiej", które pokutowai~ 

licdzic długo, a które z pr~nvdziwym Molierem niewiele ma wspól
nego ... 

Potem następuje dwudziestoletnia pauza w przyswajaniu Moliera, 
<1 ~ w r. 182\ rozpoczą ł swoją pracę miody uczei1 liceum wołyńskiego 
Frnnci!;zck Kowalski. 

Otó-i: dzięk i swemu późniejszemu zbiorowemu (jedynemu aż po r. 

1912) wydaniu pism Moliera, Kowalski będzie niemal przez cały wiek 
głównym fundamentem wiedzy o Molierze w Polsce. 

Na rnie w r. 1824 przestają się pojawiać tłumaczenia Kowal
skiego jak i inne przekłady Moliera... Na wschodzie i zachodzie 
Europy rozległa się pobudka przeci w klasycyzmowi i przeciw „pe-

rukom": wybuch romantyzmu. Do komedii usposobieni byli roman
tycy co najmniej równie nieżyczliwie; rozciągnęli tedy swą wzgardę 
i na „komedię molierowską" - zanim poznano w Polsce prawdzi
wego Moliera. Nie znaczy to oczywiście, że przestano grywać Mo
liera; zachowano go w teatrach w repert.uarze, obracając się w 
szczupłym kręgu kilku utworów„. Wreszcie rzecz znamienna : wyrok 
na Moliera wydaje nie kto inny , tylko Fredro! „Komedia Moliera 
koniec wzięła" - powiada ustami Ludmira w znanej a postrofie w 
„Panu Jowialskim"„. 

Wyrazem tego odpływu jest, ja k już wspomniałem brak dalszych 
przekładów ... Dopiero w 1875 roku zjawia się kilka nowych prze
kladów: Kazimierz Zalewski tłumaczy na nowo „Swiętoszka" , Wac
ław Szymanowski „Mizantropa", Sarnecki „Don Juana". 

Po tych próbach znowu kilkadziesiąt I.at przerwy. Aż do „Sawan
tek" R.yd:a i do mojego pełnego wydania (w r. !912 z komentarzem 
G ilnthera, w r. 1922 z moim własnym).„ W poró\vnaniu z infiltracj<i 
Szekspira znajomosć Moliera była u nas istną parodią, brak było 

i jego pism i p rzewodnika, który by objął je!to twórczość, zbliżył 

j;ł, związa ł z życiem pisarza, z epoką ... Stworzono sobie kukłę, którą 
nazwano „Molier '' i na niej uprawiano wszystkie uczone demonstra
cie i deduk.acje.„ 

Mó \vi się o schemacie komedii Moliera. Zapewne jest kilka ko
medii robi nych na jeden sposó b ; ale na ogół raczej podziwiać trze
ba rozmaito~ć jego techn iki... Przebył on w skrócie wszystkie etapy 
tea tru . Cóż <:a przerzuty od farsy do komedii doskonale kla sycznej, 
j;\k „Uczone b taloglowy" lub do „Don J uana", owej zdumiewającej 
komedii - - można powiedzieć - romantycznej.„ Mówi się o spryt
ny o: h służących jako o sprężynie akcji; a le w iluż najświetniejszych 

lrnmcdiach Moliera wcale nie ma tego sposobu odziedziczonego po 
starym teatrze włoskim! Mówiąc o Fredrze podkreśla Kielski „waż
ną różnicę w porównaniu z Molierem: zniesienie jednotypowości 

!Odludki i poeta)" .„ Gdzież ta jednotypowość. Wprost przeciwnie; 
wciąż mamy u Moliera da czynienia z wielot:niowością i to jak 
mistrzowsko używaną ... 
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Od pocz~1tku swojej kariery - z wyjątkiem fars - których op
tyka jest inna - Molier bronił swobody i rozmaitości w kształtowa
niu charakterów„. Komediovve figury Moliera majq wieloplanowość 
i głębię, która sprawia, ze nad wieloma z nich (Alcest!) przez parę 
wieków dyskutują komentatorzy i krytycy, \vciąż odnajdując w nich 
coś nowego„. 

„Nikt mnie nie zna!" - mógłby wykrzyknąć Molier, niby ów 
Kasper we fredrowskiej komedii. A najgorsze już jest - bo i to 
by\va - kiedy sil; w to wmiesza ambicja narodowa; wówczas wy
ciąga sic; najpok<itniejszego Moliera zestmvia się -- poprzez 
dwie.~cie lat oddalenia - z najlepszym Fredrą (np.: „Księżniczka 

Et1dy" a „Sluby panieńskie"), albo też się Moliera pomniejsza i 
spłaszcza, aby zapewnić w ten sposób rodakowi tanie a niepotrzebne 
Z\ • ycięstwa_ Tak jakby Fredro nie dość istniał sam przez siebie, 
jakby nie był cudownie oryginalnym i skończonym artystą! 

Tadeusz Boy-Żeleński; „Polski Molier" 
a Molier w Polsce" 
(w;) „Obrachunki· fredrowskie", W-wa 19:33 



Najbliżsw! I! I PREMIEM!! 
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KWIECIEN 1983 

O „ŚLUBACH PANIENSKICH" 

„Sluby ... " tworzył Fredro zgodnie z zasadami „komedii miłości". 

Miłość stała się centralnym tematem utworu , a historia jej narodzin 
tworzyła akcję. Konflikty w „Slubach" wynikały przede wszystkim 
z różnicy poglądów na miłość i małżeństwo, wypływającej z odmien
ności pokoleniowej, różnicy w sferze doświadczeń obyczajowych, z 
odmienności temperamentów i płci. W komedii dochodziło do star~ia 
dwóch postaw ... 

Zarówno panny jak i Gucio uważali, że między miłością, a mał
żeństwem istnieje nieprzezwyciężona sprzeczność . Panny sądziły. że 

mani im mężczyźni nie dorośli do takiego uczucia, jakie opiewały 
czytane przez nie romanse , mężczyźni w ogóle nie byli zdolni do 
prawdziwej miłości. Dla Gucia małżeństwo oznaczało koniec kawa
lerskiej wolności i wesołych miejskich zabaw oraz konieczność mo
notonnego życia na wsi u boku nudnej oraz głupiej żony. Dlatego 
też, gdy opiekunowie zaryscwali przed młodymi możliwość przek
ształcenia ich znajomości w małżeńskie związki , zarówno panny jak 
i Gucio potraktowali to jako realną groźbę bądi też smutną koniecz
ność ... 

W świecie komedii nadajnikiem owych „urojeń" okazała się li
teratura, w szczególności zaś - romanse pseudohistoryczne opiewa
ii\ce ideał prawdziwej miłości nieosiągalnej w XIX w. oraz romanse 
sentymentalne przedstawiające w czarnych barwach dolę mężatek. 

Ta właśnie lektura bezpośrednio spowodowała w komedii Fredry 
~lubowanie skierowane przeciw małżeństwu i mężczyznom ... 

Na wieść o ślubach w świadomości Gustawa zrodziło się 

zainteresowa111e postacią Anieli. Panny okazały się, wbrew po
czątkowym mniemaniom. osobami inteligentnymi i intrygującymi. 

Stąd też chętnie podjął rękawicę i ułożył scenariusz ... 
· Działania bohaterów zmierzające do zerwania zarysowujących się 

więzów zbliżyły ich do siebie... I oto dochodziło na koniec do 
harmonii między małżeństwem. a uczuciem ... 

Mieczysław Inglot: Komedie Aleksandra Fredry. 
Literatura i Teatr, Wrocław 1978. 



... Pamietam „Sluby" grane jes:i:cze niemal jako współczesną 

komedię : jeże li s ię nie mylę, w zwyczajnych sukniach i surdutach. 
w ouoj<; tllcJ r~1mie jakiegoś banalnego tekturowego pokoju ·- i 
grane mimo to znakomicie. O stylu fredrowskim niewiele rozpra
wiano wtedy , bo ten styl był jeszcze aktorom starszej szkoły 

czymś bardzo bliskim sw~i tradycją, w typach, w zacięciu, w trak
towani~1 wiersza. Naraz - zeszło się to , zdaje mi się z otwarciem 
nowego teatru - powiał w gościnny dwór pani Dobrójskiej wie
trzyk muzealny. Odkryto mianowicie wówczas, że jest to sztuk~1 

par excellence „stylowa " ; ustalono ściśle datę w której rozgrywa 
się akcja; wypatrzono jakie fotele, kantorki, szpinety mogły stać 

w pokoju, a miniatury i obrazy wisieć na ścianach; skopiowano 
wiernie z kostiumologii fryzury panien , rajtroczki Gustawa, hal
sztuki Aibina„. I stało się , że na jakiś czas , przy doskonalej i 
bardzo uczonej stylizacji, zapodział się gdzieś styl Fredry ; bu 
styl Fredry to przede wszystkim życie; a życie nigdy nie da sic 
odtworzyć za pomocą rzeczy martwych„. 

Na szczęśc i e okres tego neofityzmu stylizacyjnego, w którym re
kwizyt przy tła cza ł aktora i poezję, minął; nastnło szczęśliwe przy
mierze, czy też linia d ema rkacyjn a po"między duchem Fredry, a du
ch em antyk\va r skim , a rezultatem jego jest ustalenie tego trafnego 
,; t y iu , który uj m uj:1c życie w nied ;,. isiejsze ramy, nie paraliżuj e go 
ws<elako i zostawia pole miłosci serc pod staroświecczyzną kostiumu. 

!Vlłodo.<ć': W tym tkwi bodaj czy nie największa część sekretu. 
r' am ię ta m talc~e .,Sluby", grane w pierwszorzędny ch zespołach, ale 
w których zsu mowan e lata obiJ k oc haj ących się par dawały cyfrę 

7.bliżoną do 200, J eżeli ;1ie wyżej: i wtedy, mimo całego wysokiego 
<:rtyzm u , czego ś brakło pr zea s t ;l\vieniu. 

J e.; t to j ećl i1a z t yl'l t sztuk. w których łatwie j pewne braki 
wykończenia na drobiC:: mł odosci c; n iż odwrotn ie.„ 

Tadeusz Boy-Żeleński ; Op. cit. 

W progrnmie wykorzystano projekty kostiumów 
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