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HISTORIA W RUCHU 

Współcześni Beaumarchais'mu krytycy zachwycając się „Weselem Fi
gara" stwierdzali mrazem, :ie jest ono zbudowane w spn.ecznośai ze 
wszystkimi .regułami teatru. Mieli rację, ta sztuka nile jest lronatrukcJ;l 
powstałą w opareiu o takie czy inne zasady. Jest natcmiast zbudowa
na w oparciu o wszystkie poprzednie sztuki i wszystkie poprz:?d:ii-0 za
stosowane pnez komediopisarzy sytuacje sceniczne, klt6re Beawnar
chais zbiera i wrllUCa do swojej sztuki, tylko po to, że'!:ly pełniły tmn 
funkcję przeciwną swoim znacż~m. 

Znaczy to tylko tyle, że autor „Wesela Figara" traktuje prlll!Szłość 
w apoe6b bsdzo noWC>CD!SnY, traktuje ją mianowicie jako zbiór 
konwencji, których używa tylko po t.o, aby - niszcząc je - wytwa
rzać swoisty sens nowy, własny, ironU::my i anan:hiczny zarazem. Aby 
tego dokonać musi - t\1ulorzą<: dzieło nowej epoki - sparodiować 
wszystko, z czego korzysta. 

Nie jest to tylko jego sytuacja, jest t.o sytuacja typowa dla ep0k 
przełomu i dla aritystów starających się ten przełom ukazać - t.o 2111&
czy dokonać go. Nowa epoka nie ma Je,szc2e sw-0jeg.o języka, nie ma 
jeszcze swoich zasad, nie potrafi się wyrazić :inaczej jak przez parodię 
tego co odrzuca - ale z czego przieciet tym samym korzysta. 

W szbuce tej nagromadzono tak wiele l(&:l(Ów nieprawdapodo'"ieńst.w 
i sprv.eczności, te gdyby nie traktować jej jako przekazu 'ironic-z.nej?o. 
trzeba by istotnie u:nnać jia za dzieło poronione. Ale „Wesele Fiieara" 
me jest dziełem poronionym - jest dziełem J(enialnym. Genialność ta 
wyraża się właśnie w szaleńczej zaiste odwadze autora, który u:lobył 
się tu na poc:twUenie wszystkich praw teatru, aby zbudować sztukę 
podwalającą wgzystkie zasady epoki. 

Cenzu·ra trzymała „Wesele Figara" przez kiłka lat pod kluczem 
i dobrze czYl!liła. Pos1awmy się na moment w sytuacji cenmrów tam
tel(o czasu, którym przyszło wyrokować o wystawieniu sztuki. Nit.ej 
podpisany, gdyby chciał uczciwie w tei eooce pełnić obowiązki cen
zorskie, wstrzymałby bezwzględnie publikac.1ę tei sztuki. 

Jest to bowiem sztuka nie tylko nowatorska i negująca cały po
pr7edni dorobek ,komedii - to takt.e sztuka nodwlltaiąca wszystkie 
zasady bytu państwa f.rancuskie'l!o rpod rządami Ludwika XV i XVI. 

Ale - skoro została wtedy wła!n4e napisana i taką była jaką ja 



s.t~rzyl a_utor - to z.nacz.y, że epoka sama domagała s.ię, aby ją osą
chić. Bo Ne myślmy, że żart ze świętych zasad, i.ie ironia i satyra pod
wat.ają cokolwiek, one są tylklo .sygn.alem, że to, co atakują jest już 
martwe. Gdyby bowiem było inaczej - owe a·taki nie pojawiłyby się 
po prostu. Sz:tuke nie pmyspi.esza procesów społecznych - si.tuka z 
nich wyrasta i sygnalizuje w swoich fmmach i Zll8Cl1a'liach t.o, co jest 
już i tak postanowione PQUl ~. w samej materii dziania się sJ»
łecznego, w samej materii pr:nemian i.dei sterujących czasem. 

„Wesele Figara" wy.r<l6ło z pamfletu. Ale pamflet jest płodem jed
nodniowym, gdy zniknie intryga, w której jegi(> istnienie jes.t seI1SOW111e 
- sam pamflet przes.taje mieć sens. Gdyby więc artuka Be3AJll1a.r
chaiis'go była tylko 111ty.ryC1J11ym, pamfletowym wyszydaJeniem cech apo
leczeństwa i ustroju schyłku monarchii absolutnej we Francji, dla nas 
mogłaby tylko stanowić dokument hi.s·torycmy. A ~ież Figaro nie 
tylko pn.ekrOC'Lył swoją epokę, a.le i w naszej nie czuje się ~ale mn:iej 
potrzebny. 

Zawdzięcza on tę żywotność .swojej wiedzy o ż)'t:iu, która i ol:ecnie 
może •być przyda·tina. Figaro bowiem nle tylko gra na scenie, on taldJe 
gra w -teatrze życia l~klego. U Beeumarchai.s'go ·nas~je to znane 
z teatru zder2'lenie cłw6ch porządków: scenicznego i niescenicznego. W 
wyniku tej znanej pows:nechn:ie teatralnej sztiuczki, scena staje się 
miejscem, gdzie odbywa się pr&IWQ2liiwy dramat życia, widownła na4o
miast staje się tea.trem, gdzie wszyscy kogoś udają, gdzie wszyscy kogoś 
przed kimś ~ dla jakichś celów grają. 

Ale Figaro i jego autor nie bawią się tymi sz:tucz.kami dla efektu, 
tylko oni nais chcą wyraźnie z.demaskować, zedrzeć z nas kos·Uumy, któ
·re wedle własnego interesu, gu.stu lub przesądu 111ałożyliśmy na sie
bie, zamieniają n1m1 też nasze role, które z .takim przekonaniem wy
powiadamy. 

Wedle bowiem wyt.ej wyłożonego prawa teatru, to co na scenie 
się dlieje, odnos.i się do widowni, a ta.ka demaskacje .właśnie na sce
nie się odbywa. Więc gdy Figaro wykonystując k<>nwencjona.l:nołć swo
ich figur, podsuwa im do grania nie te teksty, które konwenans na
kazuje im wygłosić, gdy każe im pn.ebierać · się w cudze kostiumy, 
itdy maskuje ich pod irmymi postadi.arni - nie ro'Ji nic in.niego, jak 
dowodzi nam, że .naslle - jak dzisiejsza socjologia powiada „role spo
łeczine" są wymienne - jak kostiumy wiszące w gardero'-ie. Cóż łat
wiejszego jak zmienić ~i.urn - powiada Fiouro, cóż łatwiejszego 
więc - powiada tym sai::iym Beaumarchais - jak 1"1lienić tA!1tO pana 
z tr:zeciego rzędu z tym panem z siedemnastegD, trzeba tylko, żeby na 
obinecie pierwszego prz.Ybić tabliczkę z. na7'Wliskiem 6rugiego i to 
wszystko. 

No ale nie tak do końca. Nie ka'bda bowiem postać m<>że udawać 
Figara. Nile może teeo właściwie robić nikt. A Wlięc byłbyi ·ło wyjątek 
od ipowszecłlnej z.a.>ady? Owszem, a nawet wiadomo .iak ten wyjątek 
się olcreśla, określa się on Man<>wicie mianem irrteligencji, talen.tu. 
cech osobowości, które są niewymienne, których nie mobul się neu
czyć, których nie można nabyć, które są syntezą pojęcia osoł:'Owości. 
Figaro jest oso!>ow.meią , reszta postaci to tylko n<l6iciele wymiermych 
kostiumów, to tylko przypadklowi właściciele poszczególnych stanowisk. 
funkc .ii przywilejów. 

Beaumarc-hais postuluje więc w postaci Fiiara nowy arystokratyzm 



arystokratyzm t.a.J.entu w miejsce arys.tok.ratyz.mu uroduniia, fW'IKcji, ro
li społecznej. Znamy dobr7Je takie deklaracje z literatury .romantycz
nej. Tam poeta był pra\11/le Bogi.em a reszta świata to tylko półzwie
rzęce ipółludzkie półistnienia. 

Figaro miał jedną wiarę: wierzy w siebie, poza tym nie wierzy w 
nk wszystkio jest dla niego tY'lko maską i obłudą. Z .tej wiedz.y czyni 
on 'u:tytle.k aJ}al-Ogliczny w swoim tyciu do tego, jaki jeg.o twórca czyni 
z uświadomienia .sobie, i.e wszyst!kie PQ9tacie sceniicmne i WSZJe'lkie sy
tuacje k<Jmediowe to tylko stereotypy, tylko wy~e ze&p<>ły .zna
czeń, które mo:żna do woli grupować. Gdy :zderzą się dwa knshumy 
z ró:żmych epok w tej samej scenie, powstanie absurd lub paradoks, 
może takie symbol czy alegoria. Jeżeli zetknie się w sztuce - i.a s~a
wą Figara - rolę i tekst kochanka z tekstem przebranej w kos~um 
kochanki - iJany - powstanie intryga. A wszystko to prowadzi do 
jednego: do stwierdzenia, te cynizm jest mądrością, że scept~rzrn jest 
zasadą rozwnu. To jednak jest nieprawdą - cynik-sceptyk jest gra
czem, lecz nie twórcą, j~ przebiegły, ale 111ie jest mądry. 

Postawa F'.igara i twórozość Beeumarchai.s'go przygotowały rewolu
cję francuską. To prawda - przygotowały, ale ~j nie c:'o~~Y· Po
stawa anarchi.zmu i sztuka anarchici..na, absurdalizująca lStnieme, wy
kazująca pozorność ws'2lelk:i.ch prawd i ideałów jest ~w~ze poprze~
niczką prumdan - o czym jut tu była mowa - ale me _Jest w s!a;1_e 
dokonać niczego więcej poza oczyszczeniem pl."Zedpola, rue potnf1 ra
czego więcej dokonać poza zburzeniem teg.o, co jest już i tak skaza. ·e 
przez historię na przejście do przeszłości. Epoka i 060ba oraz ·twórczość 
Beaumarchais'go takie właśnie były. 

Skazane na obumarcie - mogły jedynie w najwyższym przebłysku 
prawdy swojego Istnienia objawić swoją bezwartościoWIOŚć, ukazać so
bie że są jut żartem tylko tylko pozorem, tylko udawaniem. I tylko 
poi'.ornie do paradoksów zalkzyć wypada, t.e twórcwść i ()S()ba autora 
Cyrulika Sewilskiego" były przedmiotem z.achowytów d uwielbienia ze 
~trony arystokracji ówczesnej. Nie świadczy ~ o jej głu~e czy :ia
iwności - jak to się często ukazuje. Przeciwrue - ~t wyru~e.:n ~el
kiej - z kultury w.ielow.iekovvej być mote. płynąceJ -: intuu:ji histo
rycznej czy historio:roficznej aż narwel, W1ed2leni tą . u;tuicją. arysto: 
kra tyczni widz'Owie sztuk Beaumarchais go przy~awah. lm rac~ę, któ:a 
była racją przeciw nim skierowaną, ale przecie! racJą potwierdza ą 
przez przyszłość. 

Ro.z.ważywszy tą sytuację zrozumie•ny skąd w tej w~ołej k~ii 
pelnej Wll"IZawy i• śpiewów przerw'Lja się jakaś ch~odr;ia powiew~ 1 choć 
zawoalowana to przecież widoczna postać - śmierci, przyszłośc:i. praw
dy dziejów. Te wszystkie rozbrykane postac~e w~czają się .oo~rowol
nie w korowód taneczny, który prowadzi ich JUŻ rue pod szubiemcę, jak 
w znanym obrazie Piotra Breughla, lecz pod gilotynę. 

A sami rewolucjoniści? Być może popierali Fig~a w jego d~~cej 
a zarazem przecież poważnej i nostalgicznej anarchii, jednak PI?A:c1ez -
choć działał na ich korzyść - nie mogli zaakceptować ani tak1eJ twór
czości ani takiej postawy. 

Figaro nie nadawał się na rewolucjonistę, wiedział o tym. i oi:i i .re
wolucjoniści sami. Przygotowywał rewolucję niejako bezwiedme. po
cł<Yinie iak bezwiednie poddawali się je_t wyrokowi arystokraci, ~órzy 
okla.skiiWaH jego scenicme poczynania. Ale rewolucja - gdyby me był 

postacią, na szczęście dla Stiebi.e, literacką - zrniatłaby jego piel!Wszego, 
jeszcze być mO'Że pr.zed parą królewską. Figaro bowiem zagra.żal tak 
samo jej jak ancien regime'owi, a moż.e na.wet bardziej. Cóż Zll"Ol>Hby 
bowiem Figaro ze swoim cyni'Zl1lel1l i dowcipem w .okresie, gdy rzą
dziła śmiertelna (dosłownie) powaga? Na co ulałyby się jego intrygi 
wobec surowej jednoznaczności Konwentu? Figaro jest cyniczny i 
dowci.pny, rewolucjonista jest i musi być powa:iiny i jednoznacznie na
iwnie wierzący. I to właśnie jest prawidłowe: Figaro i „figaryzm" służą 
do burzenia, a nie do budowania, rewolucja służy do budowania a nie 
do burzenia (wbrew powrom). 

Figaro mote załaskotać na śmierć dawne ideały i wysM'ychonąć .na 
dudka wszystkich bogów dawnego świata; w ten sposób oczyszcza ołta
rze dla nowych idoli. Ale idole, zwłascza młode ii niepewne jeszcze 
swej boska.ki, której nie gwarantuje żadna długotnwalość, . nie znoszą 
uśmieszków rw sw.ojej obec.ności. Zresztą jakte ten, oo widział historię 
w ruchu, ten który obadał dawnyC'h bogów mógłby stać się prawdzi
wym wyznawcą nowych bogów rewolucji? To OCZY'Wiste, że Figaro nie 
mógł :Slię na nic cprzydać rewolucji; MObił swoje i musiał odejść, wedle 
sceneriusza, który wyzinaczała mu h.istoria. Bo to historia rodzi Figara, 
po to, aby po nich przyszedł Comte lub Mill jak ci, co określają zasady 
bytu jako nienaruszalne a histal'ię osadzą w miejscu - jak im się 
zdawało (i zdawać zawsze będzie). Ale historia jut tylko na to czeka. 
Po owych k.odyfik&torach ładu wpuszcza znów w swój korowód scho
wanego w zapadni swojej obrotowej sceny Figara, który mów wyJar.zy
czy to można wywrócić do góry ·nogami i jeszcze się przy tym zd~ 
pośmiać, czego wszystkim życzę. 

Baronowa IYOberklch: „Wesele Figara" to najbard-ziej dowcipna sztu
ka, jaką kiedykolwiek napisano. Olśni.ewa na kształt fajerwerku. Autor 
narus.zył w niej wszystkie reguły dramatu, co nie przeszkadza nam 
przez cztery pełne godziny słuchać jej z niesłabnącym zainteresowa
niem. Komedia ta nie zejdzie z repertuaru, 1:-ędzie często wznawiana 
i będzie zawsze bawić. Mam wrażenie, t.e wielcy panowie wykazali brak 
ta~tu i umiaru chodząc do teatru, aby ją oklaski.wać: w ten sposób 
wymierzyli sami sobie policzek, śmiaJi się z samych siebie i co gorsza 
- pobudzali do śmiechu ln.nych. Po:tałują tego kiedyś. 

Grimm: „Wesele Figara" od samego początku odniosł-0 olbrzymi sukces. 
Powodzenie to, bynajmniej nie przelotne, zawdzięcza sztuka przede 
wszystkim samej -koncepcji, równie szalonej, jak nowej i oryginalnej. 
Intryga, łatwa do uchwycenia, obfituje jednak w niezliczone sytuacje 
w równym stopniu dowcipne jak niespodziewane. 

Linhllac: Figaro jest najlepszym wcieleniem literackim Francuza -
dlatego też urodził się w Paryżu. Ma zasadnicze cechy charakteru i u
mysłowości paryżanina: krzykliwą wesołość fanfarona na co dzień. ale 
konieczną powagę w momentach decydujących; kpiarz z niego nie łada. 



ale kpiarz o czułym sercu; bardu> przywiązany do swoich praw, czasa
mi - do swego pana; ·lrochający pieniądze, a.le jeszcze bardziej moż
ność wygarnięcia kat.demu, co o nim myśli; .najaękiej prz.ekomy, 
rzadko - oszukiwany, nigdy - głupi; umysł wykwintny z drobną do
mieszką rubaszności; 'lDlliejący trafia~ celnie niewinnymi tardkam.i, 
z których Paryż zbuduje kiedyś barykady - to właśnie Figaro, naj
cudowniejszy .i najni.esfomiejsy z puysk.ich urwisów. A porm tym naj
lepszy chłopak na świecie. 

Brou.uon: Zarówno „Cyrulik Sewils·ki" jak „Wesele Figara" odniosły 
wipaniale :r;wyc.K:stwo na deskach teatru ....:.. to prawdziwe arcydzieła. 
I jeżeli w czasach Beaumercha b 'go lud.z.ie wy.ksztaJceni nie mogli Silę 

zd~ydować na wydanie sądu o nich , lud ooenil je w loŁ W tych in
tryżkach podlan~b sosem hiszpańs.klim r ozpoz.naJ od pierwszego wej
rzenia Francję, autora i orzekł, t.e to ,,sw6j człowiek". Nie powiedzieł: 
„to wielki człowiek", ale zdawał sobie sprawę, t.e ten rzekomy cyrulik 
potrafi niejednemu olmlllH.ć wąsy. 
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WESELE FIGARA 

Idee Voltera, Diderota, Russeau mieuają się mgliście w ..Wększości 
umysłów, które dostrzegają w nich jedną wspólną właściwość: godzą 
one w istniejący u9lr6j społecmy, klt6ry ni:kmiu już nie ~wiada. 
A pewnego dnia najTóżnorodniejsze uczucia, które pisarze obudzili w 
sercach wspókzesnych - t'Qdość żyd.a, pragnienie używania, ferment 
intełektualny, nienawHć i pogarda dla terain.iejszości, nadużyć, tradycji, 
nadzieja i potneba .zmiany wybuch&ją wspaniałą racą; w tym dniu 
szaleńsflwa intelektualnego całe społeczeństwo ancien regime'u oklaski
wało .idee, od kt6ryeh niebawem miało zginąć. Było to na premierze 
„Wesela Figara" w 1784 ~-

„Wesele Figara" zostało pnekazane aktorom w 1781 r., ale premiera 
odbyła się dopiero 27 IV 1784. Przez trzy lata władze odmawiały ze
zwolenia na wystawienie nowej S21luki Beaumarchal&'g.o w teatrze. Te:i 
op6r ·podniósł jej znaczenie. „Szaleńcza" komedia przera7iła cenzorów; 
komendant policj, minister sprawiedli'W'OŚci i kr61 uznali, że nie maż:na 
jej wystawiać. Po stronie Beaumarchais'go stanęli wszyscy ludzie cie
kawi, lllJI'llCC'ńeni przyjemności, ODWinek li slamdalu, Cie> ma.czy cała pu
bliczność, dwor, nawet królowa. Beaumarchais ze wspaniałą pewnościa 
sieł:U rzucił się do walki, 'którą wypowiedziała mu .władza kirólewska. 
Walczył z niezmordowaną energią, wytrwałością. beza.elnaścią. Jego 
cit:łe słówka, powtarzane przez cały Paryż wyrządziły nie mniej zła 
ustrojo..W, ini-tby to uczyniła zakazana sztuka. „Król nie C'hce, aby gra
no „Wesele Fdgaa:a" - mówti.ł Beaurnarchalis - a więc będzl.e girane". 
Wy.sta'Milono je ,rzeazyr.iWśaie z pocz.lłtku w peWłlym 158knie wobec trzy
stu osób ze '<hilroru, potem na scenie obecnegi> Odeonu. P remiera roz
by ZO&tały z;aduszo.'le w tłakil.I. PiubMicz:ność podniecona, rozgorąclllrowa
by zostały zadusrone w tłoku. Pu·bllczn ość podniecon a, rozgorączokowa
na szalała z zachwytu. 

W „Weselu Figa·ra" odnajdujemy „Cyrulika Sewilskiel?o", ale nowa 
komedia Beaumarchais'.~<> ma charakter bardziej zmysłowy (co sta
nowiło nie lada urok dla publiczności) i z.arązem głębszy. Figaro jest 
bohaterem lraned:i.i. :me jest JUii sługą kochanlk6w, sam jest kochan
kiem, przygoroWU'je własne malieńatwio, a w tej sprawie jego pe.n i pani 
są postaciami drug~nowyrn.i, figurantami. Figaro pracuje dla siebie; 
traktuje jak równego siebie hrabiego, który jest jego rywalem, odpłaca 
mu groźbą m gro:!bę, strachem za strach. Toteż tryska energią, odwagą 
i zuchwalstwem. 

W lYTJl lokaju. kt6ry z.e swoją sprytną Zuzią reprezentuje bąd:! co 
bąd:! ·prawo, względną uczc'i""1'0IU i ·moralność, Beawnarehms ucieleśnia 
wszystkie swoje in.stynklty buntownicze; pniemawiając ustami Fit?a-ra 
okrywa iśmlesznością wszystko, na czym opiera się S<lary ustrój: szlachtę, 
sprawiedUwośc\ władzę, dypłomecjc:. Z~hwale żąda wolności myśli. 



słowa i prasy, występuje przieciw nier6wno6ci społecznej wi~c po Jed
nej stronie nicOlłć moralną l używanie żyda, po drugi.ej anotę i ciężką 
pracę. „Dlatego, że jesteś wielkim panem, uważasz się za geniusza •.. 
Zadałeś sobie ten trud, aby się urodzić, nic 'Więcej ... gdy ja, do kata!" 
On, do kata! C2yż IM pragnie t8kże Uiiywać? 

Beaurnarchau nie 1łaeił ł.adnych llOW)'Ch .idei. Był tyilko echem. Dał 
kiwinteBencję dolatryn enc~ys.t6w. zebrał dążenia l'JUl'łtujące spo
łeczeństwo, wyostrzył i zamltrułł w energicznych sławach to, co wszy
scy myśleli. Stąd natychmiastowe i powszechne powocbenie jego lw
medti. 

Publicmość przyjęła Figara tak, jak go pomyślał Beaumarchais -
jako obrońcę wolnc*:i przed despotyzmem, szermierza rowncści, wal
czącego ze stanowymi przywilejami. Pracowity, uczciwy stan trzeci za
sługiwał jednak na ilmeac> .pmecbtawic:iela niż ten zuchwały intryeant, 
którego wszystlaie myśli można stre6cić rw jednym energicznym zdaniu: 
„WY'JlOŚ się atąd, ni«:h ja zajmę twoje m!ejsce", ale brak refleksyjnalci 
\Yld:z6w w .zakresie spraw moralnych t pragnienie :mWm społecznych 
przeobruiły Figara: public:~ 210baczyla w nim siebie, tlen łotrzyk 
poruszył w sereach szlachetne uczucia, rozpalił płomienne nadzieje. Wy
starczyło zresztą nie zgadzać slą z teraźnieJszokłą, aby go podziwiać, a 
kto w6wczas 'Zl'&dzał stą z teratniejSZOlic!Jt? Nie odpowiadała nawet tym, 
kt6rzy z niej korzystali. Ludzie uprzywllejowanl z największym entuz
jazmem oklaskiwali „Wesele Figara", ujawniając w ten sposób własne 
mnkructwo: apołecl'lleńst'WIO Jest stracone, kiedy nie wierzy Już w zasa
dy, t.t6re Je podtrzymują. 

G. I.amon, P. Tuffran - Hist.orla literatury 
franc:usldej w zaryae, W-wa 1985, przekład 
W. Bieńkowska 

.1ean·Bapłlate Mallet 
SPOTKANIE 

.1eaa-Bapłl•te Malle& 
P0.1BDNANIE 

Pblllppe ller•ler 
TOWARZYSTWO NA TARASIE 

Mistrz francuski XVIII w. 
- Szkle kcuUumu tratralnrgn 



WODEWIL 
na zakończenie 
WESELA FIGARA 

BAZYLIO: Trzy posagi, smaczna brzana, 
Cót chcieć więcej, ja.kem ływ? 
O pazika czy tam pana 
Głupiec chyba byłby krzyw; 
Łacińska prawda uzrnana 
Dobrze mówi, wierzcie mi: 

FIGARO: Wiem ... Gaudeant bene nati 

BAZYLIO: Nie„. Gaudeant bene na.nu 
ZUZANNA: że mąt z.dradza swą połowę, 

K1łdy mu tym bar<łziei rad ; 
Żonka niech postrada głowę, 
„Gwałtu" - krzyczy cały świat; 
sia.d rótnice są takowe? 
Mam powiedzieć? To nie trafi 
Silniejszy jest tw6rclł praw ..• 

FIGARO: Piotr zazdrośnik, s:r.t.uka sz:czwana, 
Iżby w domu spokój miał, 
Kupił srogiego brytana, 
Co na wszystkich: hau! hau! hau! 
„Brysiu, cyt! Puść swego pana!. .. " 
Gach rzemiosło dobrze zna: 
Sam Piotrowi sprzedał psa ... 

HRABINA: Jedna, choć nie kocha męża, 
Dba o czci niestarty blask, 
Druga, tkliwsza na szept węża, 
Mętowi nie szczędzi łask; 
Wierzcie, enoli\ ta z.wycięta, 
Która strzegąc własnych lic 
O drugich nie sądzi nic ... 

HRABIA: Parafianka, tam do kata! 
Z sercem nieczułym jak głaz, 
Licha starań to odpłata; 
Wiwat dama z górnych klas! 

Na kształt bitego dukata 
Stempel z. władcy wziąwszy rąk 
Wszystkim wiernje służy w krąg .•• 

MARCELINA: Jedno pewne jest: to matka, 
C.O nam tycia dała chrzest; 
Wszystko inne, et, z.agadka, 
Miłości to sekret jest. 

FIGARO: Słl\d wiadomo, rzecz nierzadka, 
Palcem mógłbym wskazać wam: 
Syn brylant, choć ojciec cham ... 
Rótnie ludzi los obdarza: 
Królem ten, pastuchem ów; 
Traf rot.nicę całą stwarza, 
DUCH Jl\ zatrzeć mot.e zn6w; 
Tysiąc królów z ołtarza 
Smterci zmiótł wszechmocny gest: 
Wolter nieśmiertelny jest. •• 

. CHERUBIN: Pici urocz.a, ty zwodnico, 
Żr6dlo naszych mą.Je l bied: 
Katdy klnie cię, lty - no i co? 
Każdy do cię wraca wnet; 
Parter twoją jest .rlostrzyCI\: 
Ten co niby prdzl nim, 
Dałby krew za pochwał dym ... 

ZUZANNA: Jdli ut.wór ten szalony 
Nauczką wam trąci zbyt, 
Pr:r.ez wztll\d na mile androny 
Darujcie rozsądku zgrzyt; 
Tak natury głos tajony 
Do swych celów w pragnień czas 
Przez rozkosz prowadzi nas ... 

GĄSKA: Ot panowie, ko-omedyja 
W bu-udzie prze-edstawiona tej 
Wiernie ży-ycie wam odbija 
Ludku, co dziś siu-ucha jej: 
Krzywdzą go: gwałt, wrzask, chryja; 
A w końcu z tych wszy-ystkich burz 
Kropnie pio-osenkę - i już! ... 
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Bertolt Brecht Tadeusz Rótewicz 
OPERA ZA TRZY BIALE MALŻEN'STWO 

GROSZE 

Sławomir Mrotek 
LIS NA DRZEWIE 

Stanisław Wyspiański 
SĘDZIOWIE 
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