


zniszczyli mnie, zamordowali, gardło mi 

poderżnęli, nie ma moich pieniędzy, ukradli, zabrali, 

gdzie moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze?! ... 

trzeba coś zrobić, trzeba ich szukać, nie można stać w 

miejscu, kto je ukradł? .. . Zabrali mi moje pieniądze! 

Moje pieniądze! Moje pieniądze! Moje nieszczęśliwe 

pieniądze! I co teraz będzie? Co się ze mną stanie, 

wszystko się skończyło, wszystko się rozpadło, nie ma 
po co żyć 

z monologu Harpagona 
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Pl EN IĄDZE 
Zależnie od okoliczności pieniądze bywają groźne lub śmieszne. 

W Polsce, kraju ćwierćkapitalistycznym, pr_oblemy ekonomiczne 
przypominają tragifarsę lub wodewil. 

W Wiadomościach Kulturalnych (10 grudnia 95) czytam, że na 
konferencji prasowej w Ministerstwie Kultury i Sztuki jeden z 
dziennikarzy, podobno polski korespondent jakiejś amerykańskiej 
sieci radiowej, zaproponował wynajęcie siedziby MKiS przy Krako
wskim Przedmieściu amerykańskim przedsiębiorcom. Zdaniem 
projektodawcy takie rozwiązanie uzdrowiłoby całą sytuację. 

Podobne, co najmniej bezmyślne rady padają często ze strony 
osób, które nie mają pojęcia o kulturze i ekonomii. Mo:tna się 

pocieszyć, że na konferencje o kulturze posyłani są najgorsi 
dziennikarze. W literaturze polskiej mało jest książek o kapita
liźmie, które byłyby dobrze napisane. Najważniejsze to: Lalka 
Prusa, Ziemia Obiecana Reymonta i niektóre powieści Juliusza 
Kadena Bandrowskiego. Współczesny koślawy kapitalizm nie 
obrodził dziełami, które koniecznie należałoby przeczytać lub 
zrealizować na scenie. Czyżby nasi mistrzowie brzydzili się tą 

problematyką? Wszakże większość tak gorliwie i głośno walczyła 
o wprowadzenie kapitalizmu. Wyobrażano sobie natychmiastowy 
dobrobyt, zapominając, że powodzenia materialnego, czy nawet 
skromnej stabilizacji bytowej nigdy u nas nie było . 

O pieniądzach dobrze, smakowicie i dowcipnie pisali autorzy 
francuscy i angielscy. Piszą i wydają nadal. 

Przeszło trzysta lat temu Molier napisał "Skąpca". Jako szef 
zespołu aktorskiego znal doskonale gorzki smak braku pieniędzy. 
Śmiech, jaki wywołuje komedia, jest złowróżbny. Harpagon :tyje i 
działa w paraliżującym strachu. Kocha tylko pieniądze. Jedynym 
jego celem jest pomnażanie i zabezpieczenie gotówki i złota. Jest 
to najlepsza komedia o pieniądzach. Szydercza, śmieszna i głębo
ka zarazem. 

Oto fragmenty monologu Harpagona: ... zniszczyli mnie, 
zamordowali, gardło mi poderżnęli, nie ma moich pieniędzy, 
ukradli, zabrali, gdzie moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze?! 
... Gdzie są moje pieniądze, gdzie są moje pieniądze, gdzie są moje 
pieniądze, gdzie są moje pieniądze, trzeba coś zrobić, trzeba ich 
szukać, nie można stać w miejscu, kto je ukradł?.. . Zabrali mi 
moje pieniądze! Moje pieniądze! Moje pieniądze! Moje nieszczę
śliwe pieniądze! I co teraz będzie? Co się ze mną stanie, wszystko 
się skończyło, wszystko się rozpadło, nie ma po co żyć. 

Przed przekazaniem tekstu do redakcji usłyszałem w pro
gramie pierwszym Polskiego Radia długą i mądrą rozmowę z 
dyrektorem jednej z większych wytwórni wódek "Polmos". Dyre
ktor rozpaczał, że brak mu pieniędzy. 

Śmiać się czy płakać? 

• 
Jerzy Sopoćko 

(Temi nr 1196 z 3.01.96) 



Moliere 

Mo li er -właściwie nazywał się Jean Baptiste 

Poquelin, żył w latach 1622-1673. Jest najwybitniejszym 

komediopisarzem francuskim, był także aktorem i dyrektorem 

teatru. W roku 1645 ruszył w objazd prowincji z grupą teatra

lną rodziny Bejartów i du Fresnego. W 1658 roku osiadł w 

Paryżu, gdzie zdobył sławę i poparcie króla sztuką Pocieszne 

wykwintnisie. Wśród utworów Moliera łączących tradycje 

rodzimej farsy z elementami komedii dell'arte i klasycznej 

sztuki komicznej znajdują się farsy: Lekarz mimo woli, Chory 

z urojenia, komedio-balety la pastorale comique, komedie 

intrygi Grzegorz Dyndała, Szelmostwo Skapena, ale najwię

ksze spory wśród współczesnych i największy zachwyt poto

mności wzbudziły tak zwane wielkie komedie, które są satyry

cznym obrazem obyczajowości francuskiej XVII wieku. Są to: 

Szkoła żon, Świętoszek, Don Juan, Mizantrop, Skąpiec. Temat 

i intryga nie ma w nich większego znaczenia, napięcie drama

tyczne tkwi bowiem w psychologii postaci, w rysunku chara

kterów - bogatych, o wewnętrznych sprzecznościach, a przez to 

nie zawsze łatwych do oceny. Molier wierzył bowiem w skute

czność nauczania ze sceny, przyznając jednostce prawo do 

swobodnego rozwoju z zastrzeżeniem, że swoboda ta musi być 

podporządkowana wymogom życia w społeczeństwie. 



SKĄPI EC O ŚMIESZNOŚCI 
INDYWIDUALNOŚCI 

Od powstania tekstu Skąpca dzieli nas ponad trzysta lat. 

Kto chciałby w tak odległych czasach, w obcym i dawno 

umarłym świecie szukać klucza do tych kilkudziesięciu kartek 

zapisanych ręką Moliera, musiałby przebrnąć przez dwa różne 

złoża faktów. Jedno to dzieje francuskiej doktryny klasycy

zmu, dominacji klasycystycznego gustu. Trzeba by odczytać 

tekst Skąpca tak, aby zrozumiałe się stało, w jaki sposób 

tradycja włoskiej komedii dell'arte została w tym utworze sko

jarzona, podporządkowana czy też uszlachetniona przez gust 

klasycystyczny i odpowiadającą mu koncepcję literatury i tea

tru. Drugie złoże to dzieje kapitału finansowego ukryte pod 

nazwa lichwy i cała siedemnastowieczna ideologia, polemika 

ideologiczna, przemiany społeczne z tym związane, zwłaszcza 

w zakresie życia rodzinnego. Na tym tle obraz ludzi przedsta

wiony w Skąpcu zyskałby głębię, żywotność, barwę przejmują

cego dokumentu nowości i aktualności sprzed lat ponad trzy

stu. 

Przez te lata tekst Skąpca drukowany, tłumaczony na róż

ne języki trwał i żył, mówiono o nim w klasach szkolnych 

całego świata, po wielokroć dawał sie słyszeć i na scenach tea

tralnych w różnych krajach. Można by więc prześledzić długie 

dzieje recepcji utworu Moliera i starać się zrozumieć sposób, 

w jaki był interpretowany, odczytywany, odgrywany. Zmusiło

by to nas do ciężkiej pracy usiłującej zrekonstruować różne 

etapy rozwoju psychologii: jakie znaczenie dawano pojęciom 

charakteru, typu, temperamentu, namiętności, a w związku z 

tym, jak pojmowano komizm, grę aktorską, teatr, literaturę? 

To jest główny punkt tradycyjnego rozumienia Skąpca, że jest 

on komedią charakterów. 

Ale dla nas? Dziś, teraz, .tutaj, co znaczy ten ponad trzystu

letni tekst? Coś przecież znaczy, skoro czytając go, śmiejemy 

się. Dlaczego się śmiejemy? Z czego się śmiejemy czy raczej z 

kogo? Z ludzi, oczywiście, z postaci Skąpca, bo też pokazane 

są zabawnie. Ile ich jest? Ano dwie młode pary, dwaj starsi 

panowie, służba różnej płci, wieku i autoramentu. 

Dwie młode pary - dwie pary rodzeństwa krzyżujące się w 



dwie pary miłosne. Ale jedna z tych par nie wie, że jest 

rodzeństwem. I nikt tego nie wie. Dwaj starsi panowie - dwaj 

wdowcy, przyjaciele, wspólnicy w interesach. Żaden z nich nie 

domyśla się nawet, że nie znające sie wzajem dzieci jednego 

trafiły pod dach drugiego. Służba - dziewięć różnych osób, 

ukazanych plastycznie, żywo, wyraziście, choć skrótem i to 

nieraz maksymalnym. Na przykład gospodyni Claude pojawia 

się tylko na chwilę i nie mówi ani słowa, stoi, ma w ręce 

miotłę, słucha drobiazgowego polecenia, dowiaduje się, że za 

niezręczność zostanie dotkliwie ukarana, wychodzi. I to wszy

stko. A jednak widzimy ją całą i odkrytą w tej sytuacji, w tym 

jej milczeniu i w tych kilku zdaniach, które do niej kieruje pan 

domu. Słyszymy, co mówi Harpagon i widzimy ją, jak się boi, 

jak nienawidzi, jak się denerwuje, jak po kryjomu szydzi, jaka 

jest chętna i upokorzona i jak nieokrzesana w tym wszystkim. 

Śmieszna. Bo też cała jest i odkryta w tym, co przez chwilę 

dzieje się między nią, służącą trzymającą miotłę i milczącą a 

panem domu, który ją wezwał, do niej mówi i ją odsyła. Jako 

osobowość objawia się tylko w stosunku Harpagona do niej i w 

stosunku jej samej do Harpagona, w tym czym Harpagon jest 

dla niej jako człowiek i czym ona jest dla niego. Cała więc 

dana jest i odkryta w jego zachowaniu, odbita w nim, w jego 

obrazie tkwiącym w niej, tyleż narzuconym przez niego, co 

uformowanym przez nią. 

Podobnie zbudowane są inne postacie służących, o tyle 

jednak dokładniej i pełniej , że nie milczą. Komisarz i 

protokolant (do niego nikt nawet słowem się nie zwraca), 

którzy chcą na Harpagonie zarobić. Lokaje, którzy chcą się 

przy nim utrzymać. Jakub, który go kocha. Szymon Oich

wiarz), który chce z nim wejść w interesy. I wreszcie 

Eufrozyna (pośredniczka), która chce nad nim zapanować. 

Najpełniejsza z nich wszystkich, bo prowadząca swą własną 

grę, chytrze wchodząca aż w głąb intymnych potrzeb pana 

domu, aby tym łatwiej nim owładnąć. Ona jedna aż tak odwa

żna, ryzykantka odsłaniająca się nagle w przejmującym, śmie

sznym krzyku nienawiści. Śmiesznym, bo jest to krzyk jej 

klęski: brzmi tak, jakby był szyderczym śmiechem niepoko

nanego Harpagona. 

Dziewięć postaci służących, z których każda jest 

indywidualnością, zawdzięcza swą indywidualność postaci 
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pana domu. On sam jednak dlatego jest postacią tak żywą, 

wieloraką i odrębną, że ukazuje ich osobowość przez siebie. Te 

dziesięć postaci służących to dziewięć portretów Harpagona, 

który odbija się w nich jak w lustrach. 

W ten sam sposób Harpagon żyje i dzięki pozostałym, to 

znaczy głównym postaciom komedii. Choć one także istnieją 

tylko o tyle, o ile on istnieje, bez niego nie byłoby ich jako 

postaci, ale bez tych otaczających go ludzi, bez rodzinnego 

środowiska jego również nie byłoby jako postaci, jako osobo

wości. A mimo to jest tak, jakby naprawdę istniał tylko on. 

Wszyscy o nim tylko mówią, o nim myślą, przez cały czas bądź 

spodziewają się nadejścia Harpagona, bądź reagują na jego 

obecność i zachowanie, bądź czekają, aby odszedł; przez cały 

czas działają ze względu na niego, przeciw niemu dla niego, 

wbrew niemu. Są więc śmieszni, jako osobowości odsłaniają 

się tylko w swym stosunku do Harpagona, tylko w tym, co 

jest, co wytworzyło się między nimi a Harpagonem. On wie o 

tym, wykorzystuje to, kieruje tym i odbija się w każdym z nich 

wieloraki i jedyny, silny, samotny, niesamowity. I śmieszny; w 

tym kółku rodzinnym, wśród tych zdenerwowanych młodzików 

i wystraszonej służby jego potęga ma coś z karykaturalnego 

nadmiaru. 

Wszystko to przypomina niektóre propozycje interpre

tacyjne współczesnej Gestaltpsychologie czy też niektóre teo

rie osobowości, nazywające się teoriami pola. Odpowiada rów

nież nowoczesnym teoriom teatru dopatrującym się w takich 

właśnie, absolutnie traktowanych relacjach intersubiekty

wnych głównej cechy dramatu-absolutu, który był tworem i 

ideałem klasycyzmu. 

prof. Jerzy Adamski 
Pamiętnik Teatralny "Teatr z bliska" 
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Przeciw Molierowi? 

"Skąpiec" dzisiaj nie powinien być chyba monogramem eks

ponującym Harpagona w roli groźnego demiurga skąpstwa dy

rygującego całym środowiskiem, lecz komedią, farsą niemal, w 

której wszystkich wprawia w ruch nie walka z reżymem nie

czułego ojca i pana domu lecz żądza pieniędzy. Tu żądza, która 

się sprawdza przecież i teraz choćby w popularnej pasji do gier 

liczbowych. Harpagon pojęty jako bożek złota, jako uosobienie 

fortuny zazdrosnej o swoją władzę i posiadanie, a cała rodzinka 

- jako zespół spiskujących przeciwko bożkowi, Harpagon jako 

władca zdetronizowany, bo pozbawiony swego "boskiego" atry

butu tj . szkatułki - oto kierunki wyjściowe dla koncepcji insce

nizacyjno-reżyserskiej. Czy tak projektowane ujęcie "Skąpca" 

przeciwstawia się Molierowi? Myślę, że chyba nie. Czy znajdzie 

pokrycie w tekście? Tak. Reżyser nie dopisze do "Skąpca" ani 

jednego słowa. Może tylko poszerzy plan dramaturgiczny przez 

tzw. nadbudówki reżyserskie rozwijające w pantomimach zapo

wiedziane w tekście sceny. Może w intermediach między akta

mi wykorzysta niektóre formy teatru dworskiego. Może rozbu

duje topografię sceny rozbijając jej pudełkowe wnętrze na kilka 

umownych planów. Tyle o formie spektaklu. A treść? ( .. . ) 

Cofnięcie postaci do ich rodowodów teatralnych, to znaczy 

zwężenie ich motywacji psychologicznych na rzecz poszerzenia 

i uwyraźnienia ich funkcji scenicznych będzie zgodne z 

praistotą tworzywa i z charakterem tego zjawiska artystyczne

go jaki ogólnie nazywamy teatrem Moliera. 

Kazimierz Barnaś 
. Program Teatralny nr 11 

Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 
z 1962 roku 

WYŁĄCZNY SPONSOR 

ZAKŁADY AZOTOWf 
w TARnOWlf-1'\0ŚCICACH S.A. 

rok założenia 1927 

ul. E. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 
tel. 014- 33 07 81 do 85 
fax 014- 33 07 18 
tlx 066261 

Dostarczają na rynki światowe: 

• chemikalia 
nawozy azotowe, nieorganiczne półprodukty i produkty, 
polimery i tworzywa sztuczne (PTFE, PVC, POM), 
krzem polikrystaliczny, katalizatory, odczynniki chemiczne 

• produkty chemiczne 
PVC rury drenarskie i telekomunikacyjne, 
profile okienne i okna 

• urządzenia 
dla fabryk chemicznych 

• know-how I licencje 
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Związki Mościckiej Fundacji Kultury (do kwietnia 1992: Domu 
Kultury Zakładów Azotowych) z teatrem są bardzo bogate i trwają od 
1970 roku. Od początku do edukacji teatralnej przywiązywano w 
placówce wielką wagę, stąd częste występy na scenie MFK zapro
szonych zespołów, także liczne wyjazdy na spektakle do innych miast. 

Dbając o rozwój teatralnych zainteresowań wśród najmłodszych 
Mościcka Fundacja Kultury od dawna utrzymuje ścisłe kontakty z 
Teatrem "Rabcio" z Rabki, "Groteska" i "Maszkaron" z Krakowa czy 
Teatrem "Kacperek" z Rzeszowa. Równie regularnie przedstawia 
swoje programy w MKF Teatr Edukacyjny dla Młodzieży. Z myślą o 
tej grupie widowni w 1994 odbyło się w Fundacji 18 przedstawień i 
tyle samo"w 1995 roku. 

Spośród teatrów dramatycznych w Mościcach występowały: Teatr 
Powszechny i Teatr Rozmaitości z Warszawy, Stary Teatr i Teatr 
"Bagatela" z Krakowa oraz Teatr im.W.Siemaszkowej z Rzeszowa. Od 
1970 roku działa w placówce Klub Miłośników Teatru, który regu
larnie organizuje wyjazdy na ciekawsze spektakle, głównie do Krako
wa, ale także do Warszawy. W bieżącym sezonie artystycznym 
członkowie KMT mogli obejrzeć "Mishimę" w reż . A.Wajdy i "Gwałtu, 

co się dzieje" w reż. A.Polony, wystawione przez Stary Teatr im. H. 
Modrzejewskiej w Krakowie. 

Zawsze dobrze układała się współpraca placówki z tarnowską 
sceną. Do dziś wspomina się w Mościcach przedstawienia przygoto
wane przez artystów teatru, a prezentowane na scenie MFK: "Turoń" , 

"Ożenek", "Pastorałka" , "Wesele", "Moralność pani Dulskiej" i wiele 
innych. 

"Skąpiec" Moliera, przedstawienie zrealizowane przez Tarnowski 
Teatr im. L. Solskiego, którego premiera zaplanowana została na 
scenie Mościckiej Fundacji Kultury, otwiera nowy rozdział w 
teatralnych doświadczeniach placówki. Dzięki życzliwości i finanso
wej pomocy ze strony Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie - Mości

cach oraz dzięki współpracy między Teatrem a Fundacją jest szansa 
na to, że ten rodzaj doświadczeń będzie kontynuowany - z pożytkiem 
dla wszystkich zainteresowanych, a głównie widowni, która zawsze 
chętnie korzysta z dobrego teatru. 

TARNÓW 

Jerzy $witek 

PATRONAT 
RADIOWY 

• 

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 
ul. A. Mickiewicza 4 
33-1 OO Tarnów 

Sekretariat tel./fax 21 02 OO 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Zastępca Dyrektora 

Biuro Promocj i tel. 22 14 77, 
i Organizacji Widown i 22 12 51 (52) 

Kasy biletowe 
prowadzą sp rzedaż codziennie 9.00 - 13.00 

(oprócz pon iedz iałków) 

oraz na dwie godziny 
przed spektaklem 

Ilustracje wz ięte z: 
Margot Berthold - Historia teatru, WAiF W-wa 1980 

Jerzy Adamski - Historia literatury francuskiej, Ossolineum 
Molier - Dzieła , Ksi ążka i Wiedza, W-wa 1952 

Redakcja programu: Marek Zięba 

Skład komputerowy i opracowanie techn iczne: 
Marek Karp ińs ki 

Druk: Drukarn ia Ojców Redemptorystów w Tuchowie 
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w tłumaczeniu Jerzego Adamskiego 
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Jakub, kucharz i stangret Harpagona .. Jerzy Nasierowski 

Strzała . 

Klaudyja 

Owies 
lokaje Harpagona 

Sztokwisz 

Komisarz 

Grzegorz Kwas (PWST) 

Janina Mrazek-Koczyńska 

Piotr Rybak (PWST) 
Sebastian Grek (PWST) 

Włodzimierz Ciborowski (PWST) 
Robert Żurek (PWST) 

Piotr Rutkowski (PWST) 

PREMIERA 25 STYCZNIA 1996 SCENA MOŚCICKIEJ FUNDACJI KULTURY 

inspicjent, sufler Krystyna Fudyma 

światło Wiesław Habel 

dźwięk Jerzy Milewski 

kierownik pracowni krawieckiej Maria Kańduła 

pracownia plastyczna Bogusław Bilik, Andrzej Krzycz-Monik 

pracownia stolarska Józef Kiełbasa, Eugeniusz Wroński 

fryzjerka Urszula Wantuch 

rekwizytor Stanisław Kępowicz 

brygadier sceny Ryszrd Pociecha 

kierownik techniczny Jerzy Przystupa 

Biuro Promocji i Organizacji Widowni 
kierownik organizacji widowni Mariusz Surman 

specjalista ds. promocji Marek Zięba 

specjalista ds. reklamy Krystyna Szaforz 


