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Bogdan Tosza 

Z notatnika 

Rozkaz uwięzienia Beaumarchais - kie
dy to triumfujący autor zrobił aluzję do 
udaremnionego zakazu grania Wesela Fi
gara - Ludwik XVI, nie wstając od kar
cianego stolika, napisał na siódemce pik. 
Jakież to teatralne. Zmyślenie czy prawda? 
W każdym razie jest to punkt kulminacyj
ny w dramatycznej biografii pisarza. Roz
kaz dotyczył odprowadzenia do św . Łaza

rza, gdzie próbowana sprowadzić rozpust
ną młodzież na drogę cnoty. Beaumarchais 
nie siedzi tam długo, a uwięzienie staje się 
tylko przysiadem do skoku. Dwór szybko 
zrozumiał swoJ błąd propagandowy. 
W dniu uwolnienia prawie wszyscy mini5t
rowie przychodzą wi.!czorem do Komedii 
Francuskiej na Wesele Figara. Królowi nic 
wypadało gestu ekspiacyjnego uczynić tak 
spektakularnie. Skorzystał na tym Cyrulik 
sc1i-i/ski, którego Ludwik XVI polecił za
grać w Trianon. W roli Rozyny wystąpiła 
- ni mniej ni więcej - sama Królowa . Do 
tego wypłacono pisarzowi ponad 2 mln 
franków odszkodowania za kampanię 
amerykańską. Beaumarchais jest bogaty. 

Okres burzy i naporu się kończy. Przy
chodzi czas stabilizacji. Beaumarchais bu
duje i urządza pałac. Nic w tym szczególne
go, poza położeniem pałacu. Stoi on na
przeciwko Bastylii. Ludwik XVI, usłysza
wszy po raz pierwszy Figara miał powie
dzieć: „To ohydne, nigdy nie pozwelę tego 
wystawić, trzeba by zburzyć Bastylię, jeśli 
wystawienie tej sztuki nie miałoby być 

groźną niekonsekwencją". Król miał ab
solutną rację . Sam jednak - ku chwale 
sztuki - był niekonsekwentny. Zdjął zakaz 
i Wesele ... zostało zagrane publicznie 27 
kwietnia I 784. Pięć lat później lud zdoby
wa Bastylię . Do dnia dzisiejszego Figaro 
jest łączony z tym aktem dziejowej sprawie
dliwości. Ale w 1789 Beaumarchais myślał 
już kategoriami Almavivy. Pałac jest z.a
grożony. Autor Cyrulika wnosi prośbę, 
aby powierzono mu nadzór zburzenia cyta
deli, ,.iżby sąsiednie domy nic poniosły 

przy tym uszczerbku'". Gorzki śmiech na 
scenie historii . Ludwik XVI - przyjacid 
teatru - już tego ni.:: zohaczył. 

BEAUMARCHAIS 

Autor WESELA FIGARA to jeden 
z najoryginalniejszych przedstawicieli 
swoich czasów. W świecie podporząd

kowanym hierarchii, gdzie istnieją jeszcze 
wszystkie przedziały społeczne, Beaumar
chais dzięki potężnemu i groteskowemu 
wybuchowi swojej silnej indywidualności 
lamie wszystkie zapory i przenika do 
wszystkich środowisk. 

Piotr Caron był synem zegarmistrza 
f)rzy ulicy Saint-Denis, gdzie się urodził 
w· 1732 roku . Po burzliwym dzieciństwie 
oddał się z właściwą sobie pomysłowością 
pracom zegarmistrzowskim; fabrykuje 
malutkie zegarki, które ofiarowuje pani 
de Pompadour, królowi, córkom królew
skim. Zdobywa sympatię księżniczek 
i uczy je gry na harfie, jednocześnie robi 
majątek dzięki radom finansisty Paris
-Duverney. Wzbogaciwszy się zapragnął 
zostać szlachcicem, zrealizował to prag
nienie, kupując tytuł sekretarza króla, 
potem stanowisko głównego łowczego 
królewskiego . Teraz nazywa się - od jed
nej z posiadłości żony - Caron de Beau
marchais. Różne powody skłaniają go do 
wyjazdu do Hiszpanii, która posłuży mu 
kiedyś za tło komedii. W 1770 roku roz
poczynają się procesy, które przyniosą mu 
rozgłos: z okazji rozliczeń z Paris-Duver
ney, hrabia. de La Blache, siostrzeniec 
i spadkobierca starego bankiera, oskarża 
Beaumarchais'ego o fałszerstwo i żąda od 
niego 139 OOO liwrów. Wynika stąd proces. 
który Beaumarchais przegrał, wygrał 
w apelacji i znów przegrał w kasacji. Jed
nocześnie wplątał się w sprawę z pew
nym księciem, który mu ubliżył, pobił go, 

a potem, aby uniknąć pojedynku, wtrącił 
do więzienia. Beaumarchais wytacza pro
ces referentowi w sprawie La Blache'a, 
radcy Goezmanowi, którego żona uparcie 
odmawia mu zwrotu - mimo niepomyśl
nego wyniku rozprawy sądowej - pięti:ia
stu luidorów, "''Płaconych jej tytułem pro
wizji. Przy tej okazji napisał cztery bły
skotliwe memoriały, które podbu:-zyły 
opinię publiczną przeciw Goezmanowi 
i zdyskredytowały wraz z nim parlament 
Maupeou. Wtedy wystawia Cyrulika Se
wilskiego (1775). 

Przemierza - teraz Europę jako tajny 
agent - polecono mu przekupić szantaży
stów drukujących pamflety na Ludwi
ka XVI czy Marię Antoninę . W Ameryce 
wybucha powstanie; świetna okazja, aby 
służyć Francji i za jednym zamachem 
ubić dobry interes! Za zgodą rządu fran
cuskiego Beaumarchais wystawia okręty 
i wysyła „powstańcom" broń. Byłby to 
świetny interes, gdyby powstańcy uiścili 
należność. Jednocześnie tworzy wspólny 
front dramaturgów dla obrony praw au
torskich, kieruje wydaniem dzieł zebra
nych Woltera, zajmuje się sprawami 
finansowymi i pracami publicznymi. Te 
rozliczne sprawy i zajęcia nie przeszka
dzają mu pędzić życia pełnego przyjem
ności. Staje u szczytu sławy wystawiając 
Wesele Figara, które cieszy się ogromnym 
powodzeniem (1784). Ale nie trwa to dłu
go. Czasy stają się coraz groźniejsze, nie 
pora na ironię i zabawę. Kiedy wybuchła 
Rewolucja, Beaumarchais był właśnie za
jęty urządzaniem ślicznego pałacyku na
przeciw Bastylii, a więc w miejscu dość 

niefortunnie wybranym. Daremnie daje 
dowody uczuć ·obywatelskich, niebawem 
staje się podejrzany i wzięty pod obser
wację: otrzymuje polecenie zakupu strżelb 
w Holandii dla rządu francuskiego, a jed
nocześnie zostaje uwięziony w Abbaye; 
otrzymuje nominację na komisarza Repu
bliki za granicą, a jeclnoczesnie zostaje 
wpisany na listę emigrantem-. Wreszcie, 
po trzech latach nieobecności powraca do 
Paryża, gdzie w 1799 roku umiera. 

Ten mistrz intryg, zuchwały człowiek 
interesu, który wychodził zwycięsko ze 
wszystkich trudności życiowych dzięki 
inteligencji, a ze wszystkich starć z moż
nymi tego świata dzięki bezczelności, był 
człowiekiem skomplikowanym, energicz
nym, wrażliwym, wesołym, odważnym, 
awanturniczym. To nieprawdopodobna 
mieszanina łobuzerstwa i dumy, przebie
głości i wspaniałomyślności, chełpliwości 
i naiwności, błazeństwa i entuzjazmu, to 
autentyczny pierwowzór Figara, ale sym
patyczniejszy od kopii. Jak0 prawdziwy 
syn swoich czasów posiadał bowiem dobre· 
serce mimo wrodzonego braku poczucia 
moralności. Odznaczał się prawdziwą do
brocią i wrażliwością : ten niestrudzony 
łowca przygód był wzorowym synem, bra
tem i ojcem. Tymczasem jeśli nawet 
w pewnych okresach życia cieszył się 
wielkim rozgłosem, nie zdobył nigdy 
uznania ani choćby poważania. Pieniądze, 
które gromadził najróżnorodniejszymi 
sposobami, nic zapewniły mu mimo wszy
stko szacunku publicznego. 

Z Historii literatury francuskiej w za
rysie, s. 385-387. 



Rys7Nd Przybylski Koniec świata hedonistów 

Wesele Figara, arcydzieło nowożytnej komedii, nieza
leżnie od tego, że pozwala nam naśmiać się do woli 
z przechytrzonych przez bliźnich chytrusów, stanowi 
ponadto wnikliwą analizę społeczeństwa zgniłego i ska
zanego na zagładę. Opis tego rodzaju organizmów i dia
gnoza dotycząca samej choroby, która jest - jak ma
wiał w takich wypa~ach Seren Kierkegaard - „choro
bą na śmierć", warta jest zapamiętania, ponieważ 
wszystkie stoczone przez be7.karne zdziczenie społeczeń
stwa, .nie wyłączając również dwudziestowiecznych, ko
nają na ogół w podobnych błędach i w podobnej głupo
cie. Dlatego współczesnym widzom tego spektaklu, 
którzy mieli okazję skosztować tak zwanej życiowej 

mądrości, raz po raz ciśnie się na usta okrzyk zdumie
nia: „Skąd my to wszystko znamy?!" 
.:Pi~ym, równie widocznym, co dokuczliwym obja

·wem społecznej „choroby na śmierć" jest bezsensowny, 
ale nieodwołalny tryumf niekompetencji. Najważniejsze 
i odpowiedz.ialne posady są przydzielane ludziom nie
zdolnym i niewykształconym. Jest to absurd, ale nie ma 
od niego odwołania. W gnijącym systemie nikt nie jest 
w stanie spełnić swej funkcji społecznej, ponieważ każda 
instytucja jest obsadzona w sposób zupełnie idiotycz.ny. 
Jeśli nawet czło•.viek został dobrze przyspqsobiony do 
konkretnego zawodu, panujący wszechwładnie nonsens 
skieruje go do zajęcia, o którym nie ma najmniejszego 
pojęcia, o którym - co ciekawsze - nic wiedzieć nie 
musi. Oto Figaro znalazł się znowu bez pracy. „Roz
pacz mnie JUŻ ogarnia - mówi w olśniewai;icym .mono
logu - ktoś zakrzątnął mi się o posadę, ale nieszczę
ściem miałem kwalifikacje: trzeba było rachmistrza, 
otrzymał je tancmistrz." 

Drugim równie śmiesznym, co przerażającym obja
wem tego gnicia jest zatrata poczucia uczciwości i bru
talne wpaJanie pogardy dla mądrości. Ale czy można się 
dziwić, że w takim chorym organizmie guzy zbiera 
przede wszystkim mędrzec, który ceni uczciwość, czy
li - mówiąc językiem Oświecenia - cnotę, i ciągle 

piętnuje zasadę systemu: nonsens. Figaro, który nie do
stał posady rachmi::."trza, ponieważ posiadał sprawdzc,me 
kwalifikacje, snuje więc dalej swoje rozważania: „Pozo
stało mi już tylko kraść; puściłem się na banczek 
faraona ; dopieroż, moi ludzie! zaczynają się kolacyjki, 
tak zwane dobre to w ar zys two otwiera mi 
uprzejmie domy, zatrzymując dla siebie trzy czwarte 
zysku. Mogłem się odratować; zaczynałem rozumieć, że 
aby wyjść w świecie na swoje, lepiej być filutem niż 
mędrcem . Ale poniewa~ każdy dokoła łupił wymagając, 
abym był uczciwym, trzebaż było zginąć jeszcze i tym 
razem." Albowiem nawet odrobina uczciwości, nawet 
nikłe jej wspomnienie zamarłe w strachu na dnie duszy 
przeszkadzało człowiekowi w karierze. 

Trzecim, równie obrzydliwym, co zbrodniczym obja
wem rozpadu społeczeństwa jest pycha miernot. 'wy
starczy należeć do kasty rządzącej, wystarczy figurować 
na liście rozdrapujących dochód narodowy, czyli po pro

stu należeć do sitwy, aby zagarniać przywileje i dostat-
ki. Całkowita bezkarność tych obrzuconych bogactwem 
nicponiów wywołała w d'W!Zy Figara pogardę graniczącą 
z gniewem. „Dlatego, że jesteś Wielkim panem - snuje 

swoją myśl o hrabiln Almayiva - uważasz się za geniu
sza!.,. Szlachectwo, majątek, stanowisko, urzędy, wsry
stko to czyni tak pys-myrn! ·Cóżeś uczynił dla zyskania 
tylu przywilejów? Zadałeś sobie ten trud, aby się uro
dzić, nic więcej." 
Łatwo więc zauważyć, że chory organizm społeczny, 

którego modelową miniaturę oglądamy w Weselu Fi
gara, za swego największego wroga uważa człowieka 
utalentowanego. I rzeczywiście. Talent, który w· połą
czeniu z kompetencją daje mądrość, musi stać się, 

wbrew woli. uzdolnionego człowieka, naturalnym wr~ 
giem systemów głupich i niesprawieclliwych. Wspaniale 
utalentowany Figaro wie o tym bardzo dobrze. „Nie 
mogąc spodlić talentu - stwierdza kategorycznie -

świat mści się prześladując go." Figaro to talent obra
żony przez rozpanoszone miernoty. 

Jego sytuacja egzystencjalna jest więc szczególna, ale 
bynajmniej nie· tak bardzo odosobniona. Spróbujmy te
dy ogarnąć konsekwencje, na jakie naraża ona ponie
wieraną inteligencję. 

Jednym z wyliczanych p~ez Figara następstw tego 
stanu rzeczy jest groźba wypaczenia samej istoty talen
tu, a zwłaszcza dwóch jego niezwykłych qech: mądrości 
i uczciwości wobec samego siebie. W normalnych wa
runkach społecznych człowiek utalentowany ujawnia 
swe cechy i umiejętn~ci w sposób naturalny. Może 
spotkać się z zawiścią, ale w sensownie funkcjonującym 
organizmie rozumne społeczeństwo ustanawia system 
kontroli, chroniący talenty przed skutkami zazdrości 

i nienawiści. Natomiast w strukturze przegniłej, w któ-

rej utrąca.nie talentów przynosi zaszczyty i pi~niądze, 
człowiek uzdolniony, jeśli chce uniknąć prześladowań, 
musi przede wszystkim ukryć SWOJC umiłowanie praw
dy, swój sprawny rozum i umiejc;tność analizy. Jeśli 

tylko zechce popływać w tej zgnjlcj wodzie, będzie mu
siał zdeprawować samego siebie. Demoralizacja talentu 
jest w tej sytuacji nie do uniknięcia. Figaro jest już 
w dużej mierze takim zdeprawowanym talentem. Ma 
zresztą świadomość, do jakiego stopnia zmalała jego 
qusza, aczkolwiek - jak przystało no. postać komedio
wą i oświeceniowego hedonistę - nie robi .sobie z tego 
powodu wyrzutów i nic ma zamiaru rozpaczać nad 
sobą. Z wdziękiem i elegancją, tak typową dla epoki, 
opowiada w V akcie o powolnym, ale systematycz.nym 
zniżaniu swoich aspiracji. Jego sukcesy i zwycięstwa 
nad drobnym, choć utytułowanym intrygantem rze
czywiście świadczą o niskim locie ducha.(.„] 

Komeciia ta uja\\.·nila ponadto jeszcze jedno prawo 
rządzące postępowaniem ludzi w społeczeństwie fawe>
ryzującym miernoty: lc;k . przed UJawn.ianiem swojej 

prawdziwej czy też wymyślonej osobowości . Kiedy się 

zbiorą trzy osoby, czyli wówczas, kiedy się zawiązuje 
jakieś życie społeczne (tres faciunt collegium), wszyscy 
zaczynają mleć językiem miłe androny lub knują in
trygę. Niektórzy czynią ze słów rodzaj maski. Inni po 
prostu dezinformują . Nikt nie ma już zamiaru ukazać 
prawdziwej i poważnej myśli . Powrót do siebie nastę
puje tylko wówczas, kiedy spotykają się dwie osoby. 
Sytuacje takie nie należą do rzadkości, chociaż nie sta
nowią reguły . Pocieszające jest to, że poza przypadka
mi kłamstwa .uprawianego w celach obronnych lub 
leczniczych nikt nie usiłuje wtedy zniekształcić samego 
siebie. Sytuacja taka bywa niekiedy źródłem komizmu, 
zwłaszcza wtedy, kiedy jedno z tych dwojga szczerych 1 

ludzi wie, że w pokoju znajduje się ktoś trzeci. Postaci 1.·~.· 
tej komedii w pełni pozostają sobą tylko w głębi duszy, 
to znaczy wówczas, kiedy snują samotne rozważania 
lub czynią uwagi „na stronie". Wszystko to znaczy je
d'ynie, że w społeczeństwie gnijącym nikt nikomu nie 
wierzy i wszyscy wszystkich o coś podejrzewają, zre
sztą, prawdę mówiąc, nie bez powodów. Tylko wspól
ne interesy lub miłość są w stanie przezwyciężyć te u
przedzenia.[ ... ] 

Ryszard Przybylski,Wtajenniczenie w los, 
Warszawa 1985,s.88-94. 



Jedyna sztuka w swoim rodzaju, sam żywioł teatru. To
czy się jak taniec, nigdy nie przestaje być zabawą, choć jej 
śmiech miesza się z buntowniczym wyzwaniem, senty
ment z pamfletem, żart z goryczą. Niby w fantastycznym 
kadrylu przeplecione pary mijają nas: hrabia Almaviva z 
hrabiną, Figaro z Zuzanną, Marcelina i Bartolo, Cherubio 
i Franusia. Bierzemy udział w maskaradzie, gdzie poprze
bierane jest wszystko: Hiszpania, zamek hrabiowski, frau
cymer i lokaje, pejzaż i ludzie. Coś z kostiumu ma w so.
bie także akcja komedii, ta powszechna i bezustanna po
goń za miłością. Możnowładca andaluzyjski chce spędzić 
noc z Zuzanną, służącą swej żony, lecz przemyślny Figaro 
nie odda mu ukochanej. Cóż bardziej błahego niż ta aneg
dota, a ileż z niej wysnuwa- się zdarzeń, ile narasta na
piętrzeń, wiąże się konfliktów i odsłania perspektyw. Ja
kiś szekspirowski odgłos słychać w pląsach tego balu. 
który z komnat zamkowych prowadzi swój korowód do 
romantycznych ogrodów, by tam zatopić wszystkich w 
miłości niby w nowym śnie nocy letniej. 

Zachwycająca maskarada ma jednak także swoje po
ważne i surowe oblicze. Bał ten zamyka jeden sezon hi
storii, a otwiera drugi. 

Wesoły karnawał Beaumarchais jest jednocześnie dra
matyczną epoką, a uczestnicy maskarady ludżmi najwi~k
szego z przełomów świata. W komedii odbija się jak w 
lustrze Francja sprzed wielkiej rewolucji. Obraz ten uka
zany jest v.· najostrzejszym rysunku, pełny jadowitej iro
nii i zdumiewający nieulękł śmiałością. 

Pary z kadryla zakochanych zmieniają sic; nagle w sze
regi wrogich klas, ich romansowe intrygi w walkę społecz
ną na śmierć i życie. Śpiewy korowodów tanecznych po
dają nadciągającym tłumom ton, z któ!'ego powstanie 
hymn nowych -czasów, Karmaniola. Wiemy, że ten bal 
prowadzi do rewolucji. 

Feudalizm Almavivy załamie się przed zdobywczością 
Figara, lokaj weźmie odwet za wszystko najgorsze dozna
ne od świata, któremu służył. Przed wyrokiem histor.ii 
stanie cala epoka i wszystkie jej sprawy, podrzucone w 
komedii genialnym ruchem: ustrój, obyczaj, sądownictwo, 
prasa. W polityce, w małżeństwie, w rodzinie - wszędzie 
dostrzeże Beaumarchais zło niosące niepowstrzymaną zgu
bę. Wszystkiemu wytknie winę, wszystko wyśmieje i wy
smaga ironią. 

Ten sąd nad społeczeństwem, które płynie w tańcu, nie
baczne na skazańczy wyrok i nie chwyta podziemnego po
mruku, zasłuchane w pieśń weselną - ten sąd zapada 
w serce szczególnie dojmująco. Jest w tym coś niezwykle 
nam bliskiego. Podobnie było przecież w innym We.selu. 
- naszym, bronowickim. Somnambuliczny naród kręcił 
si~ w miejscu pod skrzypkową śpiewkę Chochoła i nie 
dosłyszał budzicrelskiego krzyku Poety. Co ze. dziwne sko
jarzenie. Obok szekspirowskiej melodii maskaradowej 
dramatyczny odgłos Wyspiańskiego w te.k odległej kome
dii. 
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WSZYSTKO DO ŚLUBU 
S A L O N Ś L U B N Y 

"MARCELINA" 

Gliwice,ul. Matejki 5 

tel. 31-18-16 

PPUH"ł4JLTEXIM" Sp. z o.o. 
ul. Roździeńskiego lBBa 
Katowice,tel.58-90-47 
tlx 31 -5720 nult pl 

OFERUJE OO SPRZEDAŻY : 
samochody osobowe,dostawcze,ciężarowe, 
motocykle nowe i używane, produkcji 
zachodniej ze składu celnego. 

PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH 

11 M A R I A 11 

Racibórz,ul.St.Żółkiewskiego 22 

tel. 52-92 

W programie wykorzystano 
frBl,)DQllty projektów dekoracji i kost1\.El6o.r 

au:torst-. 
BARBARY STOPKI 

Kasa biletowa czyma jest od wtorku do soboty w godzi
nach od 10.30 do U.OO i od 16.00 do 18.30 oraz w nie
dziele od 16.30 do 18.30. Zamówienia zbiorowe na bile
ty przyjauje Organizacja Widowni w godzinach od 8.00 
tio 16.00. Telefony: kasa biletowa• 599-360 
lub Organizacja Widowni* 588-967,587-251 w.38 i 39. 

TEATR Śl~SKI IM.STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEG0,40-951 KATOWICE 
RYNEK 2.Telefony centrali:SB-72-51(52),dyrekcja i sekre
tariat:5B-B9-92,organizacja widowni:5B-89-67,kasa bileto
wa:59-93-60,telex 312845 tetsl pl. 
Główny k~ię~ HENRYK MROZEK,kierownik 11Uzyczny ALEKSAN
DER LASON, kierownik Organizacji Wid011mi WIESŁAW PYTLASIŃ
SKI .Kierownik techniczny STANISŁAW HOŁÓWKA,zastępwi kiero
wnika technicznego KAZIMIERZ RAWSKI Kierownicy pracowni 
technicznych:elektroakustycznej STEFAN SKROBISZ oświetle
nia AłłJRZEJ MIUW.IK, krawieckiej damskiej EWA KERGER kra
wieckiej męskiej ST ANI SŁAW KLECKI, stolarskiej ADAM NiśKIE
WICZ, perukarskiej MARIA BEM,szewskiej JóZEF WILK malarskiej 
i IEdelatorskiej KCHWJ ClDl<, rekwizytor TCl4ASZ PRBcDP, tapi
cer BClillAN,SIEPRAWSKI.Brygadierzy sceny:RCJIJALO KLYTA KRlYSZ-
TOF PALASINSKI. ' 

W REPERTUARZE TEATRU 

IlJŻA SCEl(A Sławomir Mrotek 
"TM«Kl" 

Reżyseria: Scenografia: 
JERZY ZffillilKI BARBARA ZAW ALIA 

Tadeusz Różewicz 

Reżyseria: "BIALE llALŻEXl'NO" Scenografia: 
JAN RÓ7F.ti:IC'l ANNA SKITZ-WICllLAC'l 

William Shakespeare 
1"iIEX:zóll TllZEClł KRÓLI" 

Reżyseria: Scenografia: 
JAN MACIEJCMSICI BAHIWłA ZAWADA 
ClioreografiA: lhlzylca: 
JACEX TCJUS]]( PIOTR HERTEL 

Bajka dla dzieci Ludomir I.egut 

"KŁOPOTY zOOJA XAIEJA" 
Reżyseria: Scenografia: 
AN'lUU GRYZIK BARBARA PTAK 
Choreografia: Opracowanie llllZYCzne: 
JULIAN HASIEJ llIClIAL BANASIX 

George Bernard Shaw 

"PROFESJA PANI WARREJI'' 
Reżyseria: Scenografia: 
JERZY ZffiAI51CI BARBARA PTAK 

Współpraca reżyserska: 
llICHAL !łffiIR)KI 

Stanisław Bieniasz 

"BIOORAFIA KONTROLOWANA" 
Rezy.seria: Scenografia: 
JERZY ZffiAISKI BARBARAP-1 

Opracowanie IIllZ)'C7..ne: 
RYSZARD GABRY~ STOPl<Ą 

SCENA KAMERALNA Sławomir Mrożek 

"AMBASAOOR" 
Reżyseria: Scenografia: 
JERZY ZffiAL '-"KI liACł.AW KULA 

Murray Schisgal 

"SlE KOCHAMY" 
Reżyseria: Scenografia: 
JÓZEF CZEHNECKI ANNA FRANTA 

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska 

"SZOFER ARCHIRALD" 
Reży::eri.a: Scenog!"a.fia: 
JAN BIB3ZY*3lcr WC.JA KffiSAKOWSKA 

Josif Brodski 

''llAIOOJR" 
Reżyseria: Scenografia: 
!DiDAN TOOZA llkW pojedynku: 

RYSZARD MEU..Di.l 

KRZYSZTOF OORCM.:XI 

Ireneusz Iredyński 

••żEX:HAJ' JUDASZU" 
Reżyseria: Scenografia: 
J ANlliZ Ov'i'RIN.iKI WJCirol KLUC'l1ffi( 

Michał Ros:lńąki 

''Zll'.lRIOWA~ lilŻllA" 
Reżyser; a: Scenografia: 
KI CHAL RffirR>K:r Opracowanie auzyczne: BARBARA PTAK 

HAI.DU KALINOWSKA 

''rłXAMEHON'' 
według Giovanni Boccaccia 

Reżyseria: Scenografia: 
JÓZi'.F CZERNECKI ANNA FRANTA 
Choreografia: Oprar.owanie ouzyczne: lluzylca: 
J.lCl:X TCJUSIK HAI.IN.l KALilfOWSKA KR"lYSZTOF SZWJJGilll 

I 



DYREKTOR TEA1RU 
JERZY ZEGALSKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
KRYSTYNA SZARANIEC 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
EWAMOROŃ 

KRZYSZTOF KARWAT 
ANDRZFJ LINERT 

TEATR ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

PREMIERA W MARCU 
1991 ROKU 

SEZON TEA1RALNY 
1990f.}l 

PIERRE BEAUMARCHAIS 

LE MARIAGE DE FIGARO 

Przekład: BOHDAI\ KOltZE~IEWSKI 

OBSA.D!.: 

Zuzanna - ALINA CHECHELSKA 
Marcelina - EWA LEŚNIAK 

Hrabina - MARIA STOKOWSKA-MISIURKIEWICZ 
Franusia - MARIA ŚWIECÓWNA 
Druhny - RYSZAROA CELIŃSKA 

JOLANTA STRZELECKA 
Figaro - WIESŁAW KUPCZAK 

Bartelo - WIESŁAW SŁAWIK 

Antonio - ADAM B~ 
Don Gusman - KRZYSZTOF MISIURKIEWICZ 

Obłoczek - ZBIGNIEW WRÓBEL 
Swędziłapa - WOJCIECH GÓRNIAK 

Drużbowie - ANTONI GRYZIK 
AłłlRZEJ KOWALCZYK 

Hrabia Almaviva - WIESŁAW KAŃTOCH JERZY KOZŁOWSKI 
Cherubin - AtłJRZEJ OOPIERAŁA AłłlRZEJ WARCABA 

Bazylio - TCl4ASZ RADECKI Woiny,lokaj - JERZY Kll:ZERA 
Pedrillo - GRZEGORZ PRZYBYŁ 

Scenografia: Hcżyacrin : 

B.lRU.lRA STOPKA. BOGDAN TOSZ.l 

Chorcogra(in: Opracowanie muzyczne: 

JlCEK 'J'OM.lSIK A.LEKS.lNDER LASOŃ 

Asystent reżysera:KRlYSZTOF HISIURKIEWICZ 
Inspicjent:KRZYSZTOF PAŁASIŃSKI 

Kontrola tekstu: MARIA KRlFA 


