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' 
MOLIERE 

(L'Avare) 

Tłumaczenie 

Jan Polewka 

Reżyseria 

Krzysztof Zaleski 

Dekoracje 

Zofia de lnes 
Joanna Macha 

Kostiumy 

Zofia de lnes 

Muzyka 

Wojciech Borkowski 

Asystent reżysera 

Arkadiusz Nader 

Asys tent scenografa 

Marla Szkop 

W scenografii wykorzystano zd1ęcia 

Stefana Okołowicza 

:t 
Premiera w styczniu 2001 roku 

Pierwsza premiera w srzonie 2000/ 2001 

Osoby: 

HARPAGON - s kąpiec, ojciec Kleanta i Elizy, amator Marianny 
- PIOTR FRONCZEWSKI 

KLEANT - syn Harpagona, amant Marianny 
- GRZEGORZ DAMIĘCKI 

ELIZA - córka Harpagona, ukochana Walerego 
- MAGDALENA WÓJCIK 

WALERY - syn Anzelma, ukochany Elizy 
- ARKADIUSZ NADER 

MARIANNA - córka Anzelma zakochana w Kleancie 
- PAULINA KINASZEWSKA (gośc.) 

- KATARZYNA ŁOCHOWSKA-MAZUREK 
ANZELM - ojciec Walerego i Marianny 

- MARIAN KOCINIAK 
PROzyNA - swatka intrygantka 

- DOROTA NOWAKOWSKA 
szyMON - poś rednik 

JAKUB - kucharz i woźnica 
WYSTRZAŁ - służący Kleanta 
KOMISARZ 
MASKA 

- HENRYK ŁAPIŃSKI 
- JAN KOCINIAK 

- MAREK LEWANDOWSKI 
- MARIAN GLINKA 

- MARIUSZ KRZEMIŃSKI 
Rzecz się dzieje w Paryżu , w domu Harpagona. 



Myślicie:, że: jest to małe: przc:dsi~wzi~cic: 

wystawiać coś komicznego przed takim 

zebraniem: kusić si~ o pobudzenie do śmie

chu osób, które: przejmują nas najgł~hszym 

szacunkiem i które: śmieją si~ tylko wtedy. 

kiedy same: zechcą? Czy jest na świecie: autor. 

który by nic: zadrżał. gdy nań przychodzi 

chwila takiej próby? 

MoliC:rc: 

Mol ie re w kostiumie SGANARELA wg SIMONA 



Tadeusz Żeleński-Boy 

Molier 
Molier jest - obok Szekspira - pisarzem chyba najbardziej tea

tralnym, jaki istniał. Każde słowo, jakie napisał, rodzi się z teatru 
i dla teatru. Scena była dlań ukochaniem i celem; nawet nie tro
szczył si<;: o wydawanie drukiem svvych komedii. Na scenie żył , 

tworzył, na scenie umarł. 

Zadaniem komedii przedmolierowskiej jest bawić ; bawić 

mniej lub więcej wybrednie, ale zawsze tylko bawić. Molier spra
wił, iż nie przestając bawić , komedia stanie się głi;:bokim studium 
duszy ludzkiej , malowidłem obyczajów. Ale to jeszcze nie wszyst
ko. Molier ukaże w niej nową poti;:gę, jedną z największych, jakie 
istnieją , mianowicie z ab i ja ć śmiechem, i to śmiechem 
brzmiącym ze sceny. Tajemnicę t<;: znał niegdyś Arystofanes, ale 
dla nowoczesnego teatru odkrył ją Molier. 

Molier nieskor1czenie podniósl w godności komedię i rzemio
sło komediopisarza. Przepaść, jaka istniała przed nim między kome
dią a tragedią, znikła; ogół zaczyna rozumieć, że są to dwie formy 
ujęcia życia , z których żadna nie ustępuje drugiej , a nawet prawda 
komiczna może być czymś o wiele trndniejszym niż koturn tragicz
ny. O ile bowiem tragizm może być fałszywy, o tyle komizm musi 
być szczery. 

Wesołość była żywiołem tego geniusza komedii; że jednak 
w drodze do niej była mu busolą prawd a, Molier raz po raz do
chodzi do punktu , w którym spoza komicznej maski życie ukazu
je mu swoje poważne, smutne, tragiczne nawet oblicze. 

Nie dziw, że dom Harpagona jest smutny, raczej dziwmy s ię, iż 
Molier umiał go uczynić tak wesołym! 



Skąpstwo to, w istocie, osobliwa namiętność. Komuż nie zda
rzyło się nieraz w życiu zadumać na widok człowieka, nie kocha
jącego nic i nikogo, żyjącego jedynie dla siebie, a który równocze
śnie odmawia sobie wszelkiej osłody życia, niemal wszystkich 
potrzeb po to, aby gromadzić skrzętnie zasoby „energii potencjal
ne(, zawarte w pieniądzu? Można by rzec, iż to sam pieniądz osza
lał, iż zbuntował się przeciw władztwu człowieka i ze sługi stał się 
jego panem. 

Molier jest wielkim lekarzem dusz; lekarzem, który nas uczy, 
że większość chorób naszej duszy są chorobami z urojeni a. 
A mocne ugruntowanie w sobie tej świadomości - to zdrowie. 

Dzieło Moliera - to najweselszy rachunek sumienia pod słońcem. 

1-rag menty ks1 21 zek T. Zelenskiego-Boya .. Mo lier"·. PIW 1959 oraz Wstępu do „Skąpca". 

B1bl1orekri Narodowa 1974 

Antoni K~piński 

Przedmioty miłości 
Przedmiotem miłości najczęściej jest druga osoba, rzadziej 

ukochane zwierzę, przedmioty np. zbiory dla kolekcjonera, pie
niądze dla chciwca, pozycja społeczna dla człowieka ambitnego. 
Utrata przedmiotu wywołuje uczucie, jakby grunt usunął się spod 
nóg, człowieka otacza pustka, nie widzi już sensu swej egzysten
cji. Przedmiot miłości był bowiem jego więzią z życiem. 

Nie ma większej różnicy, czy utraconym przedmiotem miłości 
jest drugi czlowiek, czy zwierzę, przedmioty materialne, stano
wiska itp. Reakcja zależy od siły więzi emocjonalnej, a nie od ja
kości przedmiotu uczuć. 

Ludzie lokujący swe uczucia w przedmiotach martwych lub 
w „pozycji" często \\rykazuj;! tragiczny brak wiary w siebie, który 
kompensują sztucznym rozszerzeniem swego świata o przedmiot 
władzy i posiadania, na tym terenie czują się bezpieczni. Nawią
zanie normalnego kontaktu uczuciowego z otoczeniem jest dla 
nich często niemożliwe, gdyż zbyt niepewnie w nim się 
czują. Poczucie bezpieczeństwa daje im tylko teren 
absolutnej władzy i posiadania. Gdy 
teren ten usunie się im spod nóg, 
czują się zagubieni i prześlado
wani przez świat otaczający. 

Fragmenty „Melancho lii " 

A. Kęp 1 ń s k 1 ego. 

SaC]lttanus. Kraków 1993. 
s. I I 1, I 13 



Józef Tischner 

Uniwersalizm 
Nic tak nie angażuje konkretnego człowieka w proces globali

zacji jak pieniądz. Chociaż symbol pieniądza jest niemal tak stary 
jak nasza cywilizacja , wszedł on bez większych trudności w struk
tury uniwersalizacji. „Pieni<jdz zawarł ślub z każdym obiegiem ko
munikacji. Wyniknęło st<!d posze rzenie rynku światowego, które
go uniwersalność oznacza wolność. Pieniądz staje się konkretną 
matematyką wszystkich ludzkich relacji. Jak rachunek formalizu-

je wiedzę i czyni ją zrozumiałą dla każdego, tak pieniądz włącza 
w system odniesiet1 i w grę wszystkich z każdym. Chybotliwość 
rynku bezpośrednio problematyzuje ekonomiczną równowagę 
każdego z krajów". 1 Te kilka zda il odsłania szczyt góry lodowej na
szych przemian.Jakie relacje międzyludzkie zawiązują się jeszcze 
bez pośrednictwa pieniądza? Jaką rolę odgrywa pieniądz, gdy za
kochany wyznaje ukochanej swą miłość przez telefon? 

J Ti ~chn r, .. Ks;cidz na ano cach·. Wydawr 11c Z ak. Krak · w 2000. s I ':> 4 

1 Jean-Marie Lustiger .. B;.id źcie godni s\vcgo czlowiecze11stwa„. \Varszawa 1998 



Joseph Murphy 

Pieniądze 
Obserwując rozrzutność przyrody można dojść do wniosku, 

że wszystkiego jest ogromna obfitość. Natura jest hojna i ekstra
wagancka. Gdzie się nie obrócimy, widać jaki jest dostatek wszy
stkiego. Prawa życia dążą do zapewnienia nam nieograniczonych 
bogactw, znacznie przekraczających nasze codzienne potrzeby. 
W naturze życia leży dostatek, a nie bieda. 

Wzrost, pomnażanie, to właśnie coś, czego poszukuj<! ludzie 
na całym świecie. 

Masz prawo być bogaty. Powinieneś mieć tyle pieniędzy, ile po
trzebujesz. Jest to kosmiczne dążenie - dobre, nawet bardzo dobre. 

W dawnych czasach bogactwo mierzy
ło się liczbą posiadanych owiec lub wo
łów. Oczywiście znacznie wygodniej jest 
wypisać czek niż przyprowadzić kilka 
owiec, żeby zapłacić rachunek. 

Pieniądze są nie tylko 
dobre, ale bardzo dobre. 

Pieniądze są 

podstawą doj
ścia do wszel
kiej obfitości 

tego świata. 

Pojęcie pieniądza jest 
wszechobecne. 



Każdy pragnie mieć pieniędzy 
pod dostatkiem, a nie tylko tyle, by 
związać koniec z koócem . Chce
my ich mieć wystarczająco dużo, 
b)' móc jeszcze odłożyć . I powin
ni śmy je mieć. 

Większość ludzi jest niedostatecznie wynagra
dzana . Jedn;~ z przyczyn, dla których mamy za ma
ło pieniędzy, jest to, że je w duchu lub otwarcie po
tępiamy. O pieniądzach mówi się, że „cuchną", że 

„miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła" 

itd. Innym powodem braku powodzenia jest jakieś 
przewrotne, podświadome przeświadczenie , że 

bieda uszlachetnia. 

Bi eda nie jest żad
ną cnotą, lecz choro
bliwym stanem umy
słu. To choroba jak 
każda inna.jeśli masz 
za mało pieniędzy, to 
także jest z tobą coś 
nie tak. 

Kto gardzi pieniędzmi, będzie 
cierpiał biedę , choćby nawet cięż
ko pracował . 

Jeśli masz .,świadomość szaraczka", nigdy się nie wzbogacisz. 



Pragnienie życia bogatego jest rzeczą normalną i naturalną. Do 
urzeczywistnienia życzet1 potrzebujesz pieniędzy. A to wymaga 
właściwego do nich stosunku. Uświadom sobie, że pieniądze to nic 
złego~ W zależności od tego, na co je wydajesz, tworzysz dobro 
lub zło. 

Cytaty z ks1ązek J Murphy ego „Mag ia wiary". Świat Ksią 1ki . W ar>zawa 1997. 
llurnacz ·nie Flzb1et<i Kow lewska; . M O( f"l 1'7yc 1 ąga111 p1e111ądza ". Diogenes. Sw 1at 
Ks 1ą zk1 . Warszawa I 998. tlumaczcnrc E: lzb ieta Kow alewska . „ Po tęga nreskor1czon go 
bogactwa". Dom Wyc1awn11zo · K~1ę arskr KO\ Katowice I 999. tlumaczen1e Krzysz tof 
W oynarowsk1 
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Krub Muzyczny Srereo 
00-0~9 \\.';1rsz~1w,1. ul. Now~ Sw1~11 2312.'i 

tel. 26 35 75, fax 26 88 99 
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Catering & paMy service 

For reserval<on ca ll : li SZWEJKA 621-62-11 

EL EFANT g U FISZERA 620-4 6-1 1115 

Some c red 11 cards accepted. 

Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionej firmie: 

DIAL s.c. 

BIURO HANDLOWE: 01-n I WARSZAWA, ul. l'ŁOCKA 17 

lei. 862 11 12, f<Jx 862 11 13 

Autoryzowane Salony Sprzedaży PTK Centertel 

00-891 WARSZAWA, ul. Cl-IŁODNA 2L 
lei. (11\2 I il 30, fax (ifl2 I il 06 

01-231 WARSZAWA, ul. PŁOCKA 17 

tel.(,-l2 SS70,f,1xfl(i2 li l.l 

03-287 W;\RSZAWA, ul. GŁĘBOCKA 15 

Ccnlrun1 I l,111cllowe T,irgówek 

lel/f.ix 675 90 69 



Kierownik literacki 
Ewa Natorska 

Kierownik literacki Sceny Na Dole 
Marcin Sosnowski 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Komarnicki 

Glówny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracowni akustycznej - Marian Tarczyński 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz N iksiński 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Wojciech Gratkowski 
Suflerka - Beata Szaradowska 

Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepie! 
Kierownik Biura Ohslugi Widzów - Maria Nowocień 

W programie wykorzystano ilustracje z książek: Georges Mongredien, 
Życie p1ytN1t11e Muliem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977; 
Joe Cribb, Pieniądze, Arkady, Warszawa 1992. 

Redakcja programu - Ewa Natorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Wydawca: Teatr Ateneum 

Sklad - .,Han pis" rei. 824-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obslugi Widzów 
codziennie w godz. 10_00 - 15°0, tel. 625-73-30, 625-24-21 w I IO. fax 625-36-07. 
Kasa czynna codziennie w godz. 10°0 - 14.00 i 15°11 - 19°11 , 

w poniedziałki w godz. 11 ° 0 - 16.00, tel. 625-THO, 625-24-21w1 2 1. 

Adres w INTERNECIE: http://wv.'w.tearrateneum.art.pl/ 
Rezerwacja hiletów: http://www.bileteria .pl 
e-mail : ateneum@polbox.com 

Teatr 

ATENEUM: 
im. Stefana Jaracza 

wyraża gorące podziękowanie 

za pomoc w organizacji 
premiery „Skąpca " 

" c a e n 11 " 

01 -(>[S Warslawa. 111. Kra>iń,kicgo IO (pl. Wilso na. ohok kina „Wisl3") 

1d1fa x (0-22) 839 87 9'i. 0-602 21 7 701. o-602 65 1 50) 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁÓWNA 

GARDFROBIJ\NY - Ronald Harwood. 1łu1mczenie - Michał Ronikier, reżyseria - Krzysz1ofZale
ski, scenogratia - Marek Chowaniec, kostiumy - Dorola Roqueplo. muzyka - Wojciech Borkowski 

DOM WAR I A TOW - Marek Ko1erski. reżyseria - Marek Koterski. scenogratia - Marcin Srajew
ski. muzyka - Jerzy Sat<uiowski 

MORJ\LNOSĆ' Pi\NI DULSK ll :.I - Gahriela Zapolska. reżyseria - Tomasz Zygadło. 
scenografia - Marcin Srajewski. kostiumy - Anna Sekuła. choreog rafi a - Tadeu sz Wi «niewsk i. 
op racowanie muzyczne - Wojc iech Borkows ki 

CYRJ\l'\O OF BERCiERi\C - Edmond Rosland. przekład - Włodzimierz Zagorski. Joanna 
W alter, Maria Konopnicka. adaptacja rek.sru i reży«eria - KrLysz1of Z<ileski. scenografia - Marek 
Chowaniec. kostiumy - Dorola Roqueplo. muzyka - Jan Janga Tomaszewski. układ pojedynku -
Wojc iech ubłock.i 

1 ll:R l3A' I KA U s·1 i\ I INA - Ronald Haf\vood. 1łumaczenie - Mic hał Ronikier. reżyseria -
Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin S1ajewski. ko sliumy - Joanna Macha. muzyka - Juliusz 
Pil pel 

0 1'1 ; I AN I - Wiroid Gombrowicz. adap1acja i re żyse ria - Andrzej Pawłowsk i, scenografia -
Marcin Stajewsk.i, ko stiumy - Joanna Macha. choreografia - Leszek Bzdyl. opracowanie muzy
czne - Andrzej Pawłowski 

SCENA 6 1 

ODCHOD/Jł MF/C/Y/NA OD KOB IETY - Siemion Złomi.kow. tłumaczenie - Anna 
Sobecka reżyseria - Tomasz Zygadło. <;cenografia - Marcin Stajewsk.i, mu zy ka - Jan Kant y 
Pawlusk.iewicz 

LV. I ĄLI :K OTWARTY - Franca Rame. Dario Fo. prLeklad - Aleksander Berlin. reżyseria 
Aleksander Berlin. scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz. opracowanie 111uzyczne - Wojciech 
Borkowski 

MR LOV I· - Karoline Leach, tłumaczenie - Elżbi eta Wo7.niak. reż)»eria - Tomasz Zygadło. 
scenog rafia - Marcin S1ajewski. muzyka - Jan Kanry Pawluskiewicz 

LI B l'RTY N - Eric-Emmanuel Schmitt. przekład - Barhara Grzego rze w,ka. reżyseria -
Wojciech Adamczyk. scenografia - Paweł Dohrzycki. kostiumy - lren a Bieganska 

CEN' I UR IOI'\ Ol'OW IESC O KRLYŻl ' - Jose pl1 Maj"u\1. przekład - Marcin Ryszkiewicz. 
reżyse ria - Janusz Kukuła . scenografia - Mai·cin Stajewsk.i. kostiumy - Dorot:i Roqueplo, muzyka 
- Stanisław Radwan 

SCENA NA DOLE 

·1 RZY Ri\/Y P IAr- - scenariu ,z i reży se ri'1 - Arrur Barci'. scenografia - Marcin Sujcw,ki. 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowsk i 

KOB! l '.' I i\ „ . - program autorski Grażyny Barszczewskiej, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski, dekoracje - Marcin Stajewski. opieka artr1yczna - Marcin Sosnow,ki 

~Z,\NOW'\I PJ\l\Sl l>O' 

INH >R~ll JE~1Y. / I PODC'LAS Sl'fKTJ\KLLI OllOW IĄ/UJE C'AlK( li\ I I) 7 \KAI 

nm x;KAI OWAN IA. 1·11.MO\\ ANIA I '\A(;RYWANIJ\ PR/l:()S'I A \\' IE.\;\ ,\ . 

PROSIMY O WYLĄC'ZE~IE TELi:! ONOW KOMORKO\VYC'll. 


