Skąpiec - streszczenie, plan wydarzeń
W pierwszym akcie „Skąpca” poznajemy głównym bohaterów i łączące ich relacje. Eliza jest
córką Harpagona, zaś Walery to jej ukochany. By być bliżej obiektu swoich westchnień, Walery
udaje służącego. Kleant, brat Elizy, zakochał się w Mariannie, tajemniczej kobiecie z
sąsiedztwa. Na drodze miłości młodych staje Harpagon, fanatyczny dusigrosz.
Harpagon ma sześćdziesiąt lat, jednak postanawia ponownie się ożenić. Jego wybranką jest
Marianna, która z powodu ciężkiej sytuacji materialnej czuje się przymuszona do ślubu.
Jednocześnie Harpagon chce wydać za mąż swoją córkę – jako przyszłego zięcia widzi
niewiele młodszego od siebie Anzelma. Anzelm ujął skąpca tym, że nie żąda posagu.
Seria scen służy ukazaniu postaci Harpagona. Swatka Frozyna wyjaśnia na przykład, jakie są
jego uczucia do Marianny: on kocha pannę bardzo, wiem, ale cośkolwiek bardziej jeszcze
kocha złotko. Z kolei służący Jakub opowiada o tym, jak ludzie widzą jego pryncypała:
Skoro więc pan każe, powiem otwarcie, że drwią wszędzie z pana. Ze wszystkich stron
przycinki za pana musimy znosić, świat nie ma większej uciechy niż dworować sobie z pana i
obnosić coraz to nowe powiastki o pańskim sknerstwie. Jeden mówi, że pan każe drukować
osobne kalendarze z podwójną liczbą dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć
dubeltową liczbę postów; drugi, że pan zawsze się umie pogniewać o coś na służbę z okazji
Nowego Roku lub odprawy, aby móc nic nie dać. Ten powiada, że pewnego razu pozwałeś pan
kota z sąsiedniego domu za to, że panu zjadł resztkę potrawki baraniej; ów, że schwytano pana
w nocy, jak pan sam podkradał owies koniom, i że własny stangret, ten, co tu był przede mną,
wrzepił panu po ciemku porcyjkę batogów, do których się pan nikomu nie przyznał.
Kiedy Kleant dowiaduje się o planach Harpagona i poznaje, iż Marianna odwzajemnia jego
uczucie, wykrada ojcu szkatułkę z pieniędzmi, by go szantażować. Zrozpaczony Harpagon
wzywa władze, by przeprowadziły śledztwo. Oskarżenie pada na Walerego, który myśli, iż
skąpiec odkrył jego miłość do Elizy – następuje sprzeczka mężczyzn, w czasie której obaj
mówią o różnych rzeczach, nie wiedząc o tym (Walery – o Elizie, Harpagon o szkatułce).
Na końcu zjawia się Anzelm. Okazuje się, iż jest zaginionym ojcem Marianny i Walergo.
Postanawia sfinansować zamążpójście swoich dzieci, zaś Kleant przekonuje Harpagona do
tego, oddając mu szkatułkę.
Plan wydarzeń:
1. Przedstawienie miłości Elizy i Walerego oraz Kleanta do Marianny. Zaprezentowanie postaci
Harpagona.
2. Plany matrymonialne Harpagona.
3. Przyjęcie na cześć Marianny. Kleant rozpoznaje swoją ukochaną i utwierdza się we
wzajemności swojego uczucia.
4. Rozpacz Harpagona z powodu zaginięcia szkatułki.
5. Śledztwo. Wydaje się miłość Elizy i Walerego.
6. Zjawienie się Anzelma i rozpoznanie go, jako ojca Marianny i Walerego.
7. Kleant zwraca szkatułkę Harpagonowi, zaś Anzelm postanawia wyprawić wesela swoich
dzieci. Powszechna radość.

