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Józef Opalski 

"Wesele Figara", czyli 
rozejrzyjmy sit; wokół... 

Wyborowi tej właśnie komedii 
przyświecał pewien cel: zaczy11ajqc pracę 
nad arcydziełem Beaumarchais 
pamU;taliśmy dobrze, że ta cudowna 
komedia owiana jest nie tylko promienna, 
aurtl miłości i lzumoru, ale prześwieca w 
niej lakże sarkazm i mqdrość, która 
przystoi najwU;kszym tekstom w hislorii 
teatru. Miał racjt; Christian Dietriclz 
Grabbe pisza,c (z innej okazji), że teatr to: 
"Żart, satyra, ironia i gh;bsze z11acze11ie ". 
To wszysto w "Weselu Figara" 
od11ajdziemy przecież. I wszystko to w 
świetle reflektorćnu chcielibyśmy dzisiaj ' 
ukazać. 

ob.!lac!a: 

ttrebie Alma.vive Piotr Grabowski 
ttrebina . . . . . . . . Marta Konarska 
rtgllfO . . . . . . . . . Lukasz Rybarski 
ZUZBMe . . . . . . . . · 5eata Rybarska 
Mercelina . . . . . . . Lidia 5ogaczówna 
Ant.onio .. .. .... feliks 6zajnert. 

Ta komedia ma już po11ad 200 lat i 
wciq.ż zadziwia. Nie tylko dlatego, że 

Napoleo11 mówił o niej, iż to "rewolucja 
w czynie", a Danton, że "Figaro zabił 

szlaclztę ". Zadziwia maestriq budawania 
charakterów i mLJdrości!J oceny poczyna11 
ludzkich. Im dhlżej pracawaliśmy 11ad tym 
tekstem, tym wU;kszy nasz zachwyt 011 
budził. I tym większe zdziwienie jak 
bardzo brzmi 011 współcześ11ie . W swej 
"Przedmowie autora" Beaumarchais tak 
pisał: "Występki, nadużycia - oto, co się 

nie zmie11ia, ale przedzierzga się w tysit.Jce 
form pod maskq obyczajów: zedrzeć tę 
maskę, ukazać w całej nagości - oto 
szlachet11e zadm1ie człowieka, który 
poświęcił się scenie''. I jeszcze: "Można 

tolerować drobne zło, bo jest bez 
następstw: to robactwo o krótkim żywocie, 

sw~zi przez chwilę i ginie, ale teatr to 
olbrzym, który śmiertelnie rani tego, kogo 
ugodzi. Trzeba zachowat jego potężne 
ciosy na nadużycia i zło publiczne. Nie 
występek zatem i jego następstwa 
slanowi!J o nieobyczaj1wści teatru, ale brak 
nauki i morału ". 

Chcielibyśmy by 11asz spektakl bawił, 
ale i "głębszego znaczenia" nie tracił. Bo 
czyż wokół nas, dzisiaj, Anno Domini 
1992, brak jest postaci i faklów, w które 
teatr powinien ugodzić?. Nasz figaro nie 
jest wytrawnym graczem, zaledwie 
cwa11iakiem (prawda, ze nie pozbawionym 
wdzięku), który dla pieniędzy i kariery 
zrobi wszyslko. Nie obce mu Sił także 
prawa polityko,. rzqd~ce (nieważne, że 
Hrabia nazwie je "defi11icj~ i11trygi"). Wie 
doskonale, że przy fortu11ie kłt;bi sit; 
"straszna ciżba; każdy chce biec; cisną się, 

popychajq, trqc.ajq łokciami, przewracają; 
dojdzie do mety, kto może, reszta zginie 
stratowana". 

Pawiecie Pa(istwo zapewne: tak toczy 
sU; światek!„„ 
No właś11ie! 

Cherubin ...... Jacek Milczanowski 
Brutolo ....... Qyszard &bolcwski 
Q)ska . . ..... . Krzysztof J<;drysek 
Bazylo ....... . Tadeusz Kwinta 
oopowy ... .... Wojciech 6zawul 
Franusia . . . . . . . Agnieszka Józef czak 
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