Pierre 5eaumarchais

(Le mariage de ł\~aro)
przekład

Tadeusz Żeleński (Boy)

Ta komedia ma już pmUld 200 lat i
wcitp;
zadziwia. Nie tylko dlatego, że
"Wesele Figara", czyli
Napoleoli
mówił o 11iej, iż to "r~wolucja
rozejrzyjmy sit; wokół...
w czynie", a Oa11t011, że "Figaro zabił
Wybormvi tej właś11ie komedii
szlachtę". Zadziwia maestria_ budmua11ia
przyświecał p~wie11 cel: zaczy11ajgc pracę
dUłrakterów i mgdrościq oceny poczyna~!
nad arcydziełem Beaumarc/Ulis
ludzkie/z . lm dhtżej pracmualiśmy 11ad tym
pamU;ta/iśmy dobrze, że ta cudmmta
tekstem , tym wU;kszy 11asz zachwyt 011
komedia owimUl jest 11ie tylko promie11na,
budził. I tym wiĘksze zdziw ie11ie jak
aurą, mił~ci i humoru, ale prześwieca w
bardzo brzmi 011 współcześ11ie. W swej
11iej także sarkazm i ma,drość, która
"Przedmowie autora" BeaumarclUlis tak
przystoi 11ajwU;kszym tekstom w historii
pisał: "Występki, 1Uldużycia - oto, co sit;
teatru . Miał ra cj~; Clzristian Dietrich
11ie zmie11ia, ale przedzierzga sit; w tysi!Jce
Grabbe pisza,c (z innej okazji), że teatr to: form pod maskq obyczajów: zedrzeć tę
"Żart, satyra, ironia i gh;bsze wacze11ie ".
maskę, ukazać w całej nagości - oto
To wszysto w "Weselu Figara "
szlachetne zada11ie człowieka, kt6ry
odnajdziemy przecież . I wszystko to w
poświt;cił się scenie". I jeszcze: "Moż1U1
świetle reflektorów chcielibyśmy dzisiaj
tole rowa ć drobne zło , bo jest bez
ukazać.
następstw: to robactwo o krótkim żywocie,
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Ta komedia ma już ponad 200 lat i
uuiziww. Nie tylko dlatego, że
Napoleon mówił o niej, iż to "mvolucja
w czynie", a Oanto11, że "Figaro zabił
szlacht{'. Zadziwia maestriq budawmzia
clwrakterów i fTU1drościq oceny poczy11ml
ludzkich. lm dłużej pracowal iśmy 11ad tym
tekstem, tym w~kszy 11asz zachwyt 011
budził. l tym w~ksze zdziwie11ie jak
bardzo brzmi 011 współcześ11ie. W swej
"Przedmowie autora" Beaumarchais tak
pisał: "Wystt;pki, 1uui.użycin - oto, co s~
11ie zmie11ia, ale przedzierzga się w tysiqce
form pod maskq obyczajów: zedrzeć tę
maskę, ukazać w całej nagości - oto
szlachet11e zada11ie człowieka, który
pośw~cił się scenie". I jeszcze: "Można
tolerować drobne zło, bo jest bez
następstw: to robactwo o krótkim żywocie,
wcillż

swt;dzi przez chwil~; i ginie, ale teatr to
olbrzym, który śmiertelnie rani tego, kogo
ugodzi. Trzeba zachawać jego pot~żne
ciosy 1za nadużycia i zło publiczne. Nie
występek zatem i jego nast~twa
stanowiq o nieobyczaj1wści teatru, ale brak
nauki i morału".
Chcielibyśmy by 1zasz spektakl bawił,
ale i "głębszego znaczenia" nie tracił. Bo
czyż wokół nas, dzisiaj, Anno Oomi11i
1992 , brak jest postaci i faktów, w które
teatr powinien ugodzif?. Nasz figaro nie
jest wytraw11ym graczem, zaledwie
cwaniakiem (prawda, ze nie pozbawionym
wdzięku), który dla pieniędzy i kariery
zrobi wszystko. Nie obce mu sq także
prawa politykq rzqdzqce (nieważne, że
Hrabia narwie je "de{i11icjq, intrygi"). Wie
dosk011ale, że przy fortuliże kłębi sie,
"strasz11a ciżba; każdy chce biec; cisną s~,
popyclzajq, trącają łokc ia m i, przewracają;
dojdzie do mety, kto m oże, reszta zginie
stratowa1za ".
Pawiecie Pa(IStwo zapewne: tak toczy
sil; światek! ....
No właś11ie!
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