


Przyznaję, iż po prawdzie poprzednie pokolenie 
wielce było podobne do mej sztuki; przyszłe również będzie 

podobne;ale co się tyczy obecnego, zgoła nie ma 
podobieństwa!Nie spotkałem nigdy ani męża uwodziciela, 

ani magnata rozpustnika, ani chciwego dworaka, 
ani niesprawiedliwych i tępych sędziów, ani adwokata 

szermującego obelgami, ani miernot pchających się w górę, 
ani nikczemnie zawistnego tłumacza. I jeśli czyste dusze, 
które nie poznają bynajmniej siebie w tym zwierciadle, 

złoszczą się na sztukę i szarpiąją bez wytchnienia, 
czynią to jedynie przez szacunek dla swoich dziadów 

i przez tkliwość dla wnuków. Mam nadzieję, że po tym 
oświadczeniu zostawią mnie w spokoju; 

SKOŃCZYŁEM. 
Pierre de Beaumarchais 

Prz.eklad-Tadeusz Żeleński-Boy 

Cóż może być bardziej okolicznościowego niż własna obrona 
człowieka, któremu grożą naraz ruina majątkowa , hańba i kryminał! A oto 
właśnie okoliczności , w jakich znalazł się przyszły twórca Wesela Figara . 
Przypomnijmy - och, bardzo zwięźle! - czym był Beaumarchais w dobie 
owej sprawy i na czym ona polegała. Czym był? Raczej czym nie był! Był 
wszystkim po trosze , a najmniej pisarzem. Był i zegarmistrzem, i wynalazcą, 
i zawiedzionym wdowcem po dwóch bogatych żonach , i dworakiem, 
i nauczycielem gry na harfie córek królewskich, i przyjacielem kobiet, 
i totumfackim wielkiego finansisty, i negocjatorem drażliwych spraw polity
czno-romasowych ... 

Dopiero na marginesie tych rozlicznych zajęć był Beaumarchais autorem 
dwóch sztuk - Dwaj Prz)jaciele , Eugenia - które dość zasłużenie padły 
oraz Cyrulika sewilskiego, poczętego zrazu jako libretto do opery i odrzu
conego przez aktorów, potem przerobionego na komedię i przyjętego do gra
nia. 

Sztuka była w próbach , kiedy zaszedł nieoczekiwany incydent. Autor.. . 
pobił się za kulisami z księciem de Chaulnes o względy aktorki Menard . Obu 
rywalów zamknięto do ciupy, sztukę cofnięto. 

To by jeszcze był drobiazg . Groźne było to, że w chwili, gdy go pozba
wiono wolności , Beaumarchais miał ważny proces z hrabią de La Blache, 
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spadkobiercą jego przyjaciela i dobrodzieja, zmarłego finansisty Duverney. 
Hrabia, który nienawidził komediopisarza, obwinia go - bez żadnych pod
staw - o fałszerstwo rachunków. ( ... ) Beaumarchais, unieruchomiony 
w więzieniu, nie może nawet widzieć się z sędzią Goezmanem, referentem 
tej zawiłej sprawy , aby mu ją ze swej strony przedstawić i objaśnić. 
Nareszcie uzyskuje tyle, że pod strażą wypuszczają go z więzienia na kilka 
godzin, aby mógł pochodzić za swym procesem . Sędzia, widocznie już 
pozyskany przez możnego przeciwnika, jest dla Beaumarchais' go stale 
nieobecny. Strapiony klient dowiaduje się z boku , że podobno pani sędzina 
nie gardzi kubanem; ryzykuje zatem sto ludwików w zamian za 
sprokurowanie mu audiencji. Druga audiencja kosztuje go zegarek z brylan
tami; pani żąda jeszcze piętnastu ludwików, rzekomo dla sekretarza. 
Nazajutrz Beaumarchais przegrywa proces; sędzina - taki był snadż obyczaj 
- odsyła pieniądze i podarek; ale pieniądze dla sekretarza przepadły, a sekre
tarz ich nie otrzymał. Beaumarchais, wściekły o przegraną , domaga się 
wzrotu piętnastu ludwików; sędzina nie umie nic mtidrzejszego wymyślić niż 
poskarżyć się mężowi, a ten koronny cymbał wytacza Beaumarchais' mu 
skargę o usiłowanie przekupstwa i obrazę sędziego . 

Ładna sytuacja: tam fałszerz i przywłaszczyciel. tu oszczerca i przekup
nik, ma przeciw sobie tam hrabiego i jego adherentów, tu sędziego i cały stan 
sędziowski, obrażony w osobie swego kolegi. Pani Goezman wprawia 
w ruch języki dewotek. Wszystko, co może potwarz wytoczyć przeciw 
nieszczęsnemu pisarzowi, obiega miasto: truciciel dwóch żon - to najlżejsze 
z oskarżeń ... W dodatku hrabia, zbrojny swoim wyrokiem, fantuje 
Beaumarchais'mu cały majątek, pozbawiając go nerwu wszelkiej obrony -
pieniędzy. Organizuje się cała klika, aby go wręcz zgubić; wysuwają fałszy
wych świadków. Beaumarchais, autor dwóch wygwizdanych sztuk, ma za 
całą obronę tylko swoje pióro. Wątpliwa obrona! Ale chwyta za to pióro 
i wnet pokazu je, kim jest i co potrafi. Już pierwszym memoriałem - mimo iż 
skierowanym do sądu - sprawia, że cały Paryż interesuje się jego spraw<1; po 
drugim nikt o niczym innym nie mówi; państwo Goezman, zegarek z brylan
tami i słynne piętnaście ludwików są przedmi tern uciechy kawiarń 
i salonów, ba, samego dworu . ( ... ) Scena konfrontacji z sędziną udramaty
zowana jest w tych Memoria/ach tak komicz nie , że grają ją jako teatr 
w salonie pani du Barry.( ... ) 

Beaumarchais umie przekon wać , bawić, szydzić, gromić i wzruszać. 

Umie swoją sprawę uczynić sprawą ogółu; poprzez to błahe, bądź co bądź, 
wydarzenie umie rzucić snop światła na cały system, na handel sprawiedli
wością, na słabizny procedury sądowej, na wszechwładztwo klik i koteryj, 
na zuchwalstwo i przemoc zadufanych w sobie panków. ( ... ) Głos jego drga 
nie powściąganym już oburzeniem, gdy mówi o perfidii i bezwględności, 
z jaką nadużywa się najdostojniejszych, najbardzi j czcigodnych przywile-
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jów, gdy chodzi o to, aby zgubić niewinnego, ale niewygodnego człowieka. 
I w istocie dreszcz przechodzi, gdy się pomyśli, jak zgimiłby w tej sytuacji 
ktoś, kto by miał mniej energii i mniej talentu od naszego „Figara", i ilu 
słabeuszów musiało co dzień ginąć, miażdżonych trybami ówczesnego syste
mu. („.) 

Wszystko to - mimo całej słuszności - nie osiągnęłoby zapewne skutku, 
gdyby nie było wciąż podlewane owym wyśmienitym humorem, którego 
Beaumarchais w swej desperackiej grze nie tracił ani na chwilę. Nieoceniona 
sędzina Goezman opędzi przede wszystkim jego ko ·zta („.) Jak ona żyje 
w tych Memoria/ach, owa sędzina, która paple publicznie, że „muszą sobie 
dorabiać podarkami, bo z tego, co daje sędziostwo, nie mogliby przyzwoicie 
wyżyć"; która nakłaniaj ąc świadka do fał szywych zeznar1 i do krzy
woprzysięstwa, powiada mu: „Znalazłam lekarstwo na pańskie skrupuły: 
zaprzeczymy wszystkiemu, nazajutrz damy na mszę do Św . Ducha i wszys
tko się wyrówna„." Broni się ta sędzina klasycznie: po pierwsze, żadnych 
pieniędzy ani zegarka nie widziała na oczy; po wtóre, oddała wszystko co do 
grosza„. Przyparta do muru i przekonana o sprzeczności, oświadcza, że 
poprzednie jej zeznania nie mają znaczenia, bo właśnie wtedy była w dniu 
krytycznym„. (Ach, jak tym „dniem krytycznym" będzie bawił 
Beaumarchais cały Paryż! jak się będzie pastwił nad nią!) „.O, cóż za cudow
na gęś! 

Taka jest żona sędziego Goezmana, owego sędziego, którego znowuż 
oskarżony przekona o tym, że urabiał świadka, że mu dyktował zeznanie 
w swojej własnej sprawie i - co więcej - zeznanie to sfałszował... Jak sąd 
sądem, jeszcze tak sędziego nie wzięto w obroty. ( „.) 

Po wygaśnięciu sprawy, zrodzony w jej trakcie - i z niej - wielki pisarz 
oblecze ją w nieśmiertelne kształty. Z Memoriałów i ich przedmiotu - przek
ształconego twórczo, przetransponowanego na intrygę miłosną - powstanie 
Wesele Figara. Figaro w Cyruliku sewilskim jeszcze usłużny sługus 
z komedii, zmieni się tu w utalentowanego i uczciwego plebejusza, 
nabrzmiałego - mimo że ton całej sztuki jest rozkosznie wesoły - buntem 
i szyderstwem (.„). 

Cała skala tonów, jakie Beaumarchais genialnie zinstrumentuje w Weselu 
Figara, znajduje się już w Memoria/ach. Rzadko kiedy można z taką pre
cyzją i na tak interesującym materiale śledzić narodziny wielkiego pisarza. I 
mimo woli, odłożywszy książkę, popada człowiek w zadumę i sili się odgad
nąć, jakby wyglądał dziś świat, jak literatura, gdyby sędzina Goezman nie 
była zatrzymała owych szczęśliwych piętnastu ludwików? Świat jak świat, 
licho go tam wie; ale to pewna, że teatr wyglądałby inaczej . Wesele Figara 
pokazało mu nowe drogi . 

Tadeusz Żeleński-Boy 

4 Wesele Figara [w:] Szkice o literat11rzefra11cuskiej, PIW, Warszawa 1956. 
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Figaro: 
Czy może być coś osobliwszego 

niż mój los 'I Syn nic wiadomo czyj, 
skradziony przez opryszków, 
wychowany w ich obyczaju, przykrzę 
sobie tę kompanię i pragnę się imać 
uczciwego życia: ba! Wszędzie mnie 
odtn1caj<1! Uczę się chemii, farmacji. 
chirurgii: i cała protekcja wielkiego 
pana ledwie zdoła uzyskać, aby mi 
dano w rękę lancet konowała! ... 

Zbrzydziwszy sobie dręczenie 
chorych bydląt rzucam się - bion1c 
wręcz przeciwne rzemiosło - na łeb 
na szyję w teatr: abym był sobie przy
wi<1zał kamień do szyi! Klecę kome
dię na tle współczesnych obyczajów. 
Jako autor hiszpański rozumiałem, iż 
mogę kpić bez skrupułu z Mahometa: 
natychmiast poseł. .. nie wiem już 
czyj? skarży się, że obrażam mymi 
wierszami Wysoką Portę, Persję, 
część półwyspu Indów, cały Egipt, 
królestwo Barka, Trypoli, Tunisu , 
Algieru i Maroka; i oto puszczono 
z dymem rnoj<) komedię dla spodoba
nia się władcom mahometańskim, 
z których ani jeden, jak s<1dzę, nie 
urnie czytać i którzy znęcają się nad 
naszym grzbietem. wołając nas p s a 
m i c h r z e ś c i j a ń s k i rn i. Nie 
mogqc spodlić talentu. świat mści się 
prześladując go. Policzki zaczęły mi 
się zapadać. zcwsz<1d oblegały mnie 
terminy: ujrzałem z dala widmo ohyd
nego komornika , z piórem za perukq: 
z drżeniem zbieram resztkę sił. 
Wszczyna s ię dyskusja o n a t u r z e 
bo g act w. że zaś nie trzeba znać 
rzeczy, aby o niej rozumować. tedy 
nie mając szeląga przy duszy piszę 
traktat o wartości pieniędzy i czystym 
ich produkcie: i oto wnet widzę. 
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z głębi dorożki , spus zczający się dla 
mnie zwodzony most turmy. u której 
wrót zostawiłem nadzieję i wolność. 
( ... ) 

Sprzykwszy sobie żywi e nie 
niesławnego pensjonariusza, wypuszc
zono mnie wreszcie na ulicę: że zaś 
j e ść obiad trzeba, choć się już nic 
siedzi w więzieniu. zacinam na nowo 
pióro i pytam naokół. o czym ludzie 
mówią. Dowiaduję się, iż podczas 
mych ekonomicznych wywc zasów 
ustanowiono w Madrycie system 
wolności produktów rozcią
g aj ący się nawet na 
płody pióra i że bylem 
ni e ws pominał 

o zwierzch n ości 

ani o religii, ani 
o moral no ści. ani 
o urzędnikach. ani 
o uprzy wilejo wa
nych s ta nach , ani 
o operze . a n i o in
nych widwiskach, ani 
o niki m, kto z czymkol 
w i k ma coś do czynienia. 
wo lno mi wsz ystk o dru k o wać 

·wo bodni e po d pi ecz ą d wó c h c zy 
trzec h cenzorów . Aby , korzy. tać z tej 
lu bej swobod y , zapowiadam pismo 
periodyczne i sądząc . iż nie w jd cło 
n iczyjego og ród ka, daj ę mu m iano 
,.Dzi e nnik Bezuży tec zny " . T a m do 
licha ! Widzę. jak się podnosi przeciw 
m n ie tys i<ic ż yj 11 cy ch z ka tamarrn 
n ie b ra kó w; za m yk aj ą m i pis m o 
i o to m zn ów bez z aj ęc i a . Rozpacz 
mnie j u ż ogarn ia ; ktoś zakrz<itn<J ł mi 
si ę o pos adę. ale n i eszczęś ci e m. 
miałem kwalifi kacje : trzeba było rach
m is trza. o t rz y m ał j ą tan c mis t rz. 
Po zos t ało mi ju ż t y lk o kraść; 
pu ś cił e m się na banczek f arauna: 
dopieroż, moi ludi. ie'. zaczynaj~! si ę 
kolacyj ki, tak zwane d o b r e t o w a
r z y s t w o otwiera mi uprzej mie 

domy, zatrz ymujqc dla siebie trzy 
czwarte zysku. Mogłem- się odratować; 

zaczynałem rozumieć, że aby wyjść 
w świecie na swoje, lepiej być filutem 
niż mędrcem. Ale ponieważ każdy 
dokoła łupił wymagaj<)C, abym był ucz
ciwym, trzebaż było zginąć jeszcze 
i tym razem! Miałem już dość; 
postanowiłem rozstać się ze światem: 
dwadzieścia sążni wody miało mnie 
odeń oddzielić, kiedy dobrotliwy Bóg 
wrócił mnie do pierwotn e go stanu. 
Podejmuję tedy dawny tobołek i pasek 

z angielskiej skóry; nastę
pnie, zostawiając na sze

rokim gościńcu dym 
głupcom, którzy się 

nim karmi <!. oraz 
wstyd. jako zbyt 
ciężki dla pie
chura. idę od 
miasta do miasta 
goląc brody : na

reszci e żyję be z 
trosk i. W ie lki pan 

zjcid ża d Se w il li; 
poznaje mnie pomagam 

mu o żen i aczki: w nag rodc; . 
że dzięk i mym starani m posi adł swoj~1 
żonę, dobiera się do mojej ! Stąd intrygi. 
burtc .. . Bliski stclczenie1 się w przepa' ć . 
w ch wili gdym mi ał za ś l u bi ć wła. mi 
matkc;, nag le unajd uję a ł ą rodzi n ę . 

łócą się : to ty , to on, to j a, to wy; nie . 
to nic my: eh! kt ż t dy . u diaska? ( „.) . 

A m b itn y z próż nośc i. pracow ity 
z potrze by , a le leniwy ... z rozkosze)! 
Mówca w razie niebezpieczeńs t wa; 
poeta dl a wy tch nienia; m u zyk 
z k niccz no .'c i: koc han ek okre am i 
w atak u sza l e ń s t wa; wszystkom 
w idzi a ł, wszyslkom ro h il, wszy 
stKiegom użył . 

Przekład - Tadeusz Żeleński-Boy 
Wesele Figara, akt V . sce na III 

Wesele Figara to najbardziej dowcipna sztuka, jak<! kiedykolwiek napisano. 
Olśniewa na kształt fajerwerku. Autor naruszył w niej wszystkie reguły dramatu, 
co nie przeszkadza nam przez cztery pełne godziny słuchać jej z niesłabnącym 
zainteresowaniem. ( ... ) Komedia ta nie zejdzie z repertuaru, będzie często wzna
wiana i będzie zawsze bawić. Mam wrażenie, że wielcy panowie wykazali brak 
taktu i umiaru chodząc do teatru, aby ją oklaskiwać: w ten sposób wymierzyli 
sobie sami policzek, śmiali się z samych siebie i co gorsza - pobudzali do śmiechu 
innych. Pożałują tego kiedyś. 

Pamiętniki baronowej d'Oberkich ( 1784) 

Wesele Figara od samego początku odniosło olbrzymi sukces. Powodzenie 
to bynajmniej nieprzelotne, zawdzięcza sztuka przede wszystkim samej koncepcji, 
ró:.Vnie szalonej, jak nowej i oryginalnej. Intryga, łatwa do uchwycenia, obfituje 
jednak w niezliczone sytuacje w równym stopniu dowcipne jak niespodziewane. 

Korespondencja literacka Grimma ( 1784) 

Zarówno Cyrulik sewilski, jak Wesele Figara odniosły wspaniałe zwycięstwo 
na deskach teatru - to prawdziwe arcydzieła. I jeżeli w czasach Beaumarchais' go 
ludzie wykształceni nie mogli się zdecydować na wydanie sądu o nich, Lud ocenił 
je w lot. W tych intryżkach podlanych sosem hiszpańskim rozpoznał od pier
wszego wejrzenia Francję, autora i orzekł, że to „swój człowiek". Nie powiedział: 
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„To wielki człowiek", ale zdawał sobie sprawę, że ten rzekomy cyrulik potrafi 
niejednemu osmalić wqsy . 

J. J. Brousson, Nowości literackie (9 V 1931) 

Figaro jest najlepszym wcieleniem literackim Francuza - dlatego też urodził 
się w Paryżu. Ma zasadnicze cechy charakteru i umysłowości paryżanina : krzykli
wą wesołość fanfarona na co dzień, ale konieczną powagę w momentach decydują
cych; kpiarz z niego nie lada, ale kpiarz o czułym sercu; bardzo przywi<1zany do 
swoich praw, czasami - do swego pana; kochający pieniądze, ale jeszcze bardziej 
możność wygarnięcia każdemu, co o nim myśli; najczęśc iej przekorny, rzadko -
oszukiwany, nigdy - głupi; umysł wykwintny z drobną domieszką rubaszności; 
umiejący trafiać celnie niewinnymi i.arcikami, z kórych Paryż zbuduje kiedyś 
barykady - to właśnie Figaro , najcudowniejszy i najniesforniejszy z paryskich 
urwisów. 

E. Linhilac, Beaumarchais i jego dz.ie/o ( 1887) 

Jeżeli się na chwilę zapomni, że ta komedia „wywołała" ('?) rewolucję fran
cuską , to można o niej powiedzieć: jest i bez patyny dziejowej bardzo sympatycz
na . Tyle w niej miłego zgiełku i ludzie jacyś dobrzy , lekcy i lekkomyślni . Nawet 
hrabia Almawiwa, czarny charakter, arystokratyczny potwór pożerający cnoty 
dziewic, aż Figaro nakarmi go własną żom) zamiast dziewicy - nawet on jest 
gładki, niezły człowiek i przy tym dulski (wobec własnej żony). Niejeden dziedzic 
na wsi polskiej wykonywał ius primae noctis brutalniej , a bez zalotności . 
W porównaniu z hrabią Figaro jest szczwanym lisem; jego przemądrzałe uwagi, 
aranżowanie sprytnych intryg dodaj<! mu lat; to nie jest „lud", chociaż występuje 
w roli lokaja , lecz inteligent lub nawet przebrany arystokrata. 

Karol Irzykowski, Recenzje teatralne ( 1937) , 

Teatr Jaracza 
ubezpieczony jest 

w łódzkim Oddziale 
POMORSKIEGO TOWARZYSTWA 
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Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska 
Bogumił Antczak 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Stanisław Jaskutka 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stani sław Kwaśniak 

Maciej Małek 
Andrzej Mastalerz 
Jarosław Pilarski 
Cezary Rybiński 
Bogusław Sochnacki 

Henryk Staszewski Kierownik techniczny 
Bogusław Suszka Ryszard Warcholiński 
Andrzej Wichrowski Zastępca kierownika 
Bronisław Wrocławski technicznego 
Bohdan Wróblewski Mieczysław Kowalski 
Józef Zbiróg 

Reżyser 
Brygadierzy scen 

Tomasz Zygadło Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiński 

Koordynator pracy 
artystycznej Prace malarskie 

Wiesława Adamczyk i modelatorskie 

Reżyser światła 
Jarosław Kluszczyński 

scenicznego Prace krawieckie 

Krzysztof Sendkc Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Inspicjenci 
Alicja Ćwiklińska Prace rryzjerskie 

i perukarskie 
Jarosław Janowski 

Jolanta Fidos 
Suflerzy 

Prace stolarskie Alicja Ćwiklińska 
Zdzisława Głoskowska 

Roland Unczur 

Jadwiga Paul Prace ślusarskie 

Korepetytor muzyczny Wiesław Brot 

Elżbieta Kozowicz Prace tapicerskie 

Korektor instrumentów Tadeusz Bilski 

muzycznych Mistrz oświetlenia 
Maciej Wichliński Marek Dcsput 

Sekretarz literacki Kierownik Biura 
Ewa Drozdowska Obsługi Widzów 

Pełnomocnik dyrektora Barbara Stanisławska 

d/s sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski Biuro Obsługi Widzów 
Szef reklamy przyjmuje zgłoszenia 
Barbara Kaskiewicz od 8.00 do 16.00, 

ul. Kilińskiego 45, 

Redakcja programu 
tel. 33-15-33 

Ewa Drozdowska Kasa teatru 
Opracowanie graficzne czynna 
Zbigniew Koszałkowski w godz. t 6."' - 19 .'" 

& Tak i TAK Studio ( z wyjątkiem 
Fotografia poniedziałków ) 

Ula Karpińska tel. 32-66-18, 
Ilustracje ul. Jaracza 27 

Jean Honore Fragonard 
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ul.Traugutta 1, 90-107 l ódz, 
tel. 0-(42) 36-63-20, 32-55-47 

Zaprasza__my 
do naszego nowego biura 

przy ul. Traugutta 4 

© mano 

• 
LISA S.A. 

Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 
POLISAS.A. 

proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 
krajowe i zagraniczne: 

V' majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 

V' ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 
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