
RECENZJA MOLIEROWSKIEGO „SKĄPCA” 

 

 Na lekcji polskiego oglądaliśmy spektakl „Skąpiec”. Było to przedstawienie  

z 1992 roku. W głównych rolach wystąpili m. in. Zbigniew Zapasiewicz, Jarosław 

Gajewski i Agnieszka Suchora. Sztuka trwała godzinę, 12 minut i 49 sekund. 

     Głównym atutem tego spektaklu był Zapasiewicz 

w roli Harpagona. Muszę przyznać, że Molierowskiego bohatera wyobrażałem 

sobie inaczej, jako eleganckiego szlachcica z sumiastymi wąsami i bokobrodami. 

Harpagon, którego zobaczyłem, był brzydkim staruchem, podobnym do wiedźmy. 

Miał długie, siwe włosy i kilkudniowy zarost. 

Pokasływał też regularnie, a głos jego przechodził wtedy w pisk. Mówił skrzekliwie 

i cokolwiek niewyraźnie. Trzymał się za plecy i chodził wiecznie przygarbiony. 

Harpagon Zapasiewicza śmieszy widza, ale i rozbraja, a nawet wzbudza 

współczucie (w scenie, w której przekonuje się o utracie szkatułki). W druku jest to 

jeden z najzabawniejszych fragmentów sztuki. W spektaklu zaś Zapasiewicz 

histeryzuje, tak jakby stracił najbliższą osobę, i to na zawsze. Powoduje to, że 

nieomal płaczemy razem z nim.    Aktor świetnie pokazał szaleństwo bohatera  

i absurdalność jego zachowań. Dobrym tego przykładem jest scena ze Strzałką  

w akcie pierwszym. Skąpiec przeszukuje tam sługę, grzebie mu nawet  

w najgłębszych kieszeniach. Gdy z kolei w akcie trzecim wydaje przyjęcie, nie 

przeszkadza mu, że Szczygiełek ma dziurę „tam, gdzie plecy kończą swą szlachetną 

nazwę” i każe mu stać tak, by nie było jej widać. Gdy w ostatniej scenie dramatu 

rodzina Anzelma, który miał poślubić Elizę, się szczęśliwie odnajduje, sknera żąda 

przede wszystkim swojej szkatułki. Nie chce opłacać komisarza, którego sam 

wezwał, aby znalazł złodzieja szkatułki i ją samą, lecz żąda tego od Anzelma. 

 Drugim ważnym aktorem jest Franciszek Pieczka w roli Jakuba. Kucharz 

Harpagona w jego interpretacji to staruszek z krótką brodą i tchnącą spokojem 

twarzą. Nadaje to tej postaci cech biednego filozofa, takiego jak na przykład 

Diogenes. W scenie, w której Harpagon policzkuje go, on ma idealnie kamienną 

twarz. Uwypukla to kontrast między rozsądkiem Jakuba, a paranoją jego 

chlebodawcy. Gdy zaś jest rozjemcą w sporze między Kleantem a Harpagonem, 

swoim spokojem, w chwili gdy ojciec i syn są gotowi skoczyć sobie do gardeł, 

rozśmiesza nas i wzbudza naszą sympatię. Jest rozbrajający w swej naiwności, kiedy 

komisarz domaga się zapłaty. Harpagon mówi, że ma jako zapłatę właśnie swego 

kucharza i że komisarz może go powiesić. Jakub mówi wówczas: „Jak to? Za 

prawdę biją kijem, za kłamstwo chcą wieszać!”      

Wspaniały jest też Adam Ferency w roli Strzałki. W jego wykonaniu sługa 

Harpagona jest niskim, lekko grubawym panem w średnim wieku. To spryciarz, 

figlarny sługa, który „wszędzie się wywinie”. Jego znakiem rozpoznawczym jest 

chytry uśmieszek. Ma go na twarzy, gdy na przykład mówi o tym, z jaką radością 



okradłby swego pana. Wygląda on wtedy jak demoniczna groźba, która się 

ostatecznie przecież spełnia. 

    Przedstawienie podobało mi się, jednak zauważam 

w nim parę drobnych mankamentów. Po pierwsze, tekst został skrócony o około 

35 stron. To dość dużo, jedna trzecia sztuki. Odejmuje to nieco komizmu 

niektórym scenom, choćby pokazującej oczekiwanie Kleanta na spotkanie  

z lichwiarzem, który ma mu pożyczyć pieniądze. Obecna w niej prześmieszna 

wyliczanka Strzałki została wycięta. Nie ma też sceny, w której Jakub chce obić 

Walerego, a potem role się odwracają (mimo iż jest to jedna z najzabawniejszych 

scen w sztuce).           

Niektóre fragmenty są też, moim zdaniem, zagrane w sposób trochę 

nieadekwatny do ich treści. Dobrym tego przykładem jest scena pierwsza aktu 

pierwszego, gdzie moim zdaniem Walery jest zbyt pożądliwy, Eliza zbyt 

wyzywająca. 

 Reasumując, sztuka mi się podobała i oglądałem ją z przyjemnością.  
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http://www.gloszp.pl/prace-uczniow

