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FRA nSEK LurrAK - znany arty ta słowacki - urodził ·ię 
w 1%2 r. w Popradzie. W 1986 r. ukończył wydział sceno
grafii w braty ławskiej Akademii Sztuki Teatralnej. 

Projektuje scenografię do ztuk wy·tawianych w teatrach 
dramatycznych i lalkowych, do widowi k telewizyjnych 
oraz filmów. Dotąd zrealizował ponad 70 scenografii dla 
teatrów łowackich i zagranicznych; m. in. do Kaliguli (Bra
ty ława), Don Juana i Makbeta (Tmawa), Nieliezpiecwyclr 
związków (Praga). 

Od wielu lat bli ko w półpracuje z Ondrejem Spi akiem. 
Je t autorem projektów scenograficznych do przed tawień 
r alizm anych w zał żonym przez obu arty tów prywat
nym Teatro Tatro; m. in. do Sir Halt•w1111 oraz Demian M. 
de Ghelder de· a, Romeo i Julia, oraz pektakli uli znych: 
Pa Ja i Betleiem (według enariust...1 O. Spi aka). 

W Pol ce pr jekt wal . cen grafie d pektakli w teatrach 
lalkowy h W uszawy, )pola, Białegostoku (G11/i,i1 r, Ro
liin 011 Cru oe, Kot w butnclt, Królewna Śnieżka). Także jego 
autorstwa jest cenografia do prz d tawienia Robiu mm, gra
nego na d ka h na zego teatru. 

J ~ t również arty tą malarzem. Ma na woim kc ncie wie
le wy taw malarskich w Braty ławie, Pradze, Wiedniu, Ber
linil'., H.mow rLe i Zakopanem. Był także ucze mikiem wy
t,rw cenograficznych w kraju i za granicą. 
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Z przedmowy 
do wydanict komedii w roku 1 7 8 5 

Ponieważ nikt nikogo nie zmusza do pisania komedii, 
które by były podobne do innych, więc jeśli zboczyłem 
z utartej drogi dla powod6w dosyć ważnych, czyż będziecie 
mnie osqdzać jak to uczynili pewni panowie, wedle reguł 
jakich nie miałem zamiaru się trzymać? Czyż wolno pa
plać dziecinnie, że sprowadzam sztukę znowu do niemow
lęctwa tylko dlatego, iż usiłowałem wytknqć nowe ścieżki 
dla sztuki, której pierwszym, a może i jedynym zadaniem, 
jest bawić nauczajqc? Ale nie o to teraz chodzi. 

Myślałem i myślę nadal, że nie osiqgnie się w teatrze 
wielkiej wzniosłości, ani głębokiej moralności, ani dobrego 
i prawdziwego komizmu bez mocnych sytuacji, które rodzq 
się zawsze z zatargów społecznych. Pisarz tragiczny, nie 
lękajqcy się użyć swoich środków, ośmiela się ukazać 
okrutnq zbrodnię, spiski, przywłaszczenie tronu, morder
stwo, otrucie, kazirodztwo, bratobójstwo, ojcobójstwo, kró
lobójstwo itd. Komedia jest mniej wchwala, nie p17.esadza 
w podobnych konfliktach, gdyż cze1pie obrazy z naszych 
obyczajów i dzisiejszego społeczeństwa. Ale jakże zaatako
wać skqpstwo, jeśli się nie wprowadzi na scenę wstrętnego 
skqpca, zdemaskować obłudę bez ukazywania odrażajqce
go obłudnika, światowego awanturnika bez t"Zttcenia go w 
calq gromadę kokot, zaciekłego gracza bez otoczenia go 
oszustami, jeśli sam już nie stal się oszustem? 

Wszystkim tym ludziom daleko od cnoty, autor wcale 
nie czyni ich cnotliwymi, nie staje się orędownikiem żad
nego z nich, jest tylko malarzem ich wad. Czyż dlatego, że 
lew jest okrutny, wilk Żarłoczny i .drapieżny, lis przebie-
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gły i podstępny, bajka ma odznaczać się niemoralnościq? 
Kiedy autor posługuje się niq przeciw głupcowi, którego 
upajajq pochwały i każe krukowi wypuścić z dzioba ser 
wprost w pysk lisa, moralności staje się zadość. Gdyby 
jednak obrócił bajkę przeciw nędznemu pochlebcy, skończy
łaby się w ten sposób: lis chwyta zdobycz, pożera, ale ser 
był zatmty. Bajka jest lekkq komediq, a komedia jedynie 
rozwiniętq przypowieściq. Różnica między nimi polega je
dynie na tym, Że w bajce zwierzęta posiadajq duszę, a w 
naszej komedii ludzie bywajq zwierzętami i - co gorsze -
zwierzętami złymi. 

Skol'o zatem osoby jakiejś sztuki podlegajq złym obycza
jom, czyż należy je wyświecić ze sceny? Czego poswkttjemy 
w teatne? przywar i śmieszności? Warte sq tmdu pisania! 
Sq podobne do mód.· zmienia się je tylko, nie napl'awia. 

Wady, nadużycia, oto co się nigdy nie zmienia, ale 
jedynie ukrywa, na tysiqczne sposoby pod maskami panu
jqcych obyczajów: zedrzeć im te maski, ukażcie ich praw
dziwe twarze, ot takie jest szlachetne zadanie człowieka, 
który pragnie się poświęcić teatrowi. Czy będzie pouczał 
śmiejqc się, czy płakał pouczajqc, Heraklit albo Demo
kryt, nie ma innego obowiqzku, biada mtt, jeśli się od 
niego uchyli. Można naprawić ludzi ztkazujqc ich jedynie 
takimi, jakimi sq. Komedia potl'zebna i prawdomówna 
nie może być kłamliwq pochwałq, jałowym p17.emówieniem 
akademickim ... Zazwyczaj tolemje się w niej lekkie pny
mówki, bo sq jak wietrzna ospa, dokttczajq przez chwilę 
i p17.emijajq. Ale teatr jest olbrzymem, który rani śmier
telnie wszystkich, których uderza. Należy zachować jego 
mocne ciosy dla nadużyć i chorób niszczqcych zdrowie spo
łeczeństwa. 

Wróćmy jednak do „Dnia szaleństw". 
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Pewien pan, który odznacza się znakomitym dowcipem, 
chociaż go niezbyt oszczędza, powiedział mi pewnego wie
czora na spektaklu: „Zechce mi pan wyjaśnić z laski swo
jej, czemu w pańskiej sztuce można znaleźć tyle zdań nie
dbałych i niegodnych pańskiego st;1lu?" - Mego stylu, drogi 
panie? Gdybym na nieszczęście posiadał jakiś styl, starał
bym się o nim zapomniet~ kiedy piszę komedię, gdyż nie 
znam nic równie nttdnegow teatrze niż owe mdłe malo
wanki, gdzie wszystko jest błękitne albo różowe, gdzie 
wszystko jest autorem, kimkolwiek by on nie był. 

Skoro mój temat mnie pociqgnie, przywołuję moje posta
cie i umieszczarn je w sytuacjach - Uważaj na siebie, 
Figaro, twój pan cię odgadnie - Zmykaj co sił w nogach, 
Cherubinie, p1"Zecież natknqleś się na hrabiego - Ach, hra
bino, co za nieostrożnok z mężem tak porywczym! - Nie 
wiem zupełnie co powiedzq, gdyż myślę t;1lko o tym, co 
zrobiq. Potem, kiedy już nabiorq życia, piszę pod ich po
spieszne dyktando, jestem pewien, że mnie nie zawiodq, że 
rozpoznam Bazylia, który nie posiada dowcipu Figara, 
nie włada szlachetnym tonem Hrabiego, nie ma wrażliwo
ści Hrabiny, ani wesołości Zuzanny, ani zwrotności Pa
zia, a zwłaszcza żadne z nich wzniosłej godności Tuma
na. Każdy z nich mÓ'wi własnym językiem i niechaj Bóg 
naturalności uchroni ich przed mówieniem innym. Staraj
my się więc jedynie o zrozumienie ich myśli, a nie o śledze
nie, czy użyczyłem im mego stylu. 

Nie oznacza to jednak wcale, abym nie odpowiadał za 
słowa, które wypowiadajq. Cóż by to było, mocny Boże, 

gdybym posłużył się zwrotem, który przypisuje się Wiel
kiemu Kondeuszowi i któ1y wychwalajq nad wszelkq miarę 
ci sami logicy, jacy znęcajq się nad moimi zdaniami? 
Gdyby im dać wiarę, to Wielki Kondemz okazałby nie-
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zwyklq przytomność umysłu, kiedy zat1"Zymujqc Ludwika 
XIV przed J"Zttceniem się w nurty Renu, miał powiedzieć 
królowi: „Sire, czyż ubiega się pan o buławę marszał
kowskq?" 

Na szczęście nigdzie nie znajdziemy dowodu, że wielki 
człowiek wypowiedział takie wielkie głupstwo! Przecież zna
czyłoby to, że powiedział królowi w obliczu całej armii: 
„Czy pan, \Vasza Królewska Mość, Żarty z siebie stroi ska
czqc do rzeki? Aby narażać się na podobne niebezpieczeń
stwo trzeba by ubiegać się o awans albo majqtek". 

W ten sposób jeden z najodważniejszych ludzi, naj
większy wódz swego. czasu, miałby liczyć za nic honor, 
patriotyzm i sławę! Załosne wyrachowanie miałoby wedle 
niego służyć za jedyny powód do brawury! Miałby rzucić 
takie paskudne słowa! 

Pozwólmy zatem zaczadziałym mózgom dnualić lub ganić 
na chybił trafił bez zdawania sobie sprawy z niczego, za
chwycać się głupstwem, które nigdy nie mogło być wypo
wiedziane i wyklinać słowo trafne i proste, które wyraża 
jedynie zdrowy sens. 

Wobec zdrowia moralnego całości i szczegółów unoszo
nego w nurcie niewycze1panej wesołości, wobec żywego dia
logu, którego pozorna łatwość ukryła usilnq pracę, wobec 
intrygi poprowadzonej przez autora pewnq rękq, gdzie 
kunszt się broni przed kunsztem, a która się zwija i roz
wija bez przerwy, wśród natłoku sytuacji komicznych, ob
razów podniecajqcych i barwnych, które utrzymujq bez 
zmęczenia uwagę widzów przez cale przedstawienie (ta 
próba mało komu z pisarzy się udaje), cóż pozostaje do 
zrobienia biednym zazdrośnikom, których to wszystko do
prowadza do wściekłości? Oczywiście atakować, prześla
dować autora przy pomocy obelg, pisemek, ulotek, co robiq 
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stale. Na szczęście moje dzieło stało się w teatrze dostępne 
dla wszystkich. Utrzymać je na afiszu póty, póki sprawia 
ludziom przyjemnoŚl~ to jedyna zemsta, na którq sobie po
zwalam. Nie piszę tego wcale dla dzisiejszego czytelnika. 
Zwierzanie się z cie1pień doświadczanych przez wszyst
kich mało kogo wzrusza. Za jakieś osiemdziesiqt lat sztu
ka wyda jednak owoce. Pisarze tamtych przyszłych czasów 
porównajq swój los z naszym i dzieci dowiedzq się, za 
jakq cenę zabawiano ich ojców. [. .. ] 

Pierre de Beamarchais 

przeklt:1d Bohdan Korzeniewski 

OSOBY: 

HRABIA ALMA VIVA - wielkorządca Andaluzji 

HRABINA - jego żona 

FIGARO - osobisty służący Hrabiego i burgrabiego 
zamku 

ZUZANNA - pierwsza pokojówka Hrabiny, 
narzeczona Figara 

MARCELINA - ochmistrzyni 

ANTONIO - ogrodnik zamkowy, wuj Zuzanny, 
ojciec Franusi 

FRANUSIA - córka Antonia 

CHERUBIN - pierwszy paź Hrabiego 

BART010 - lekarz z Sewilli 

BAZYLIO - nauczyciel muzyki 

DON GUZMAN TUMAN - asesor sądowy 

SWĘDZIŁAP A - pisarz sądowy, sekretarz don 
Guzmana 

WOŹNY SĄDOWY 

OBŁOCZEK - młody pastuch 

PEDRILLO - podręczny Hrabiego 

MŁODA PASTERKA 

SŁUZĄCY, CHŁOPKI, CHŁOPI 

Scena jest w zamku Aguas-Frescas, o trzy mile 
od Sewilli. 



AKT PIERWSZY 
Teatr przedstawict pokój prawie niemneb!ozurmy. Wielki 

Jr1te! na lrodk11. Figaro wiarkq wymierza podłogę. Z11zanna 
przed !11Strem przyczepia do włosów b1tkiecik kwiatów 

pomarańczy zwany wiankiem paimy młodej. 

SCENA 1 

Fi garo, Zuzanna 

FIGARO 
Dziewiętnaście stóp na dwadzieścia sześć stóp. 

ZUZANNA 
Spójrz, Figaro, na mój wianek. Czy tak będzie mi 
bardziej do twarzy? 

FIGARO 
Bez porównania, kochanie. Och, jakże ten bukiet 
dzie\viczy na głowie ślicznej dziewczyny wygląda 
obiecująco dla przyszłego męża. 

ZUZANNA 
Cóż ty tak wymierzasz, syneczku? 

FIGARO 
Sprawdzam, moja mała, czy to piękne łoże, które 
nam pan hrabia podarował, stanie tu wygodnie. 

ZUZANNA 
W tym pokoju? 

FIGARO 
Pan go nam odstępuje. 

ZUZANNA 
Nie chcę. 
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FIGARO 
Dlaczego? 

ZUZANNA 
Nie chcę . 

FIGARO 
Ale dlaczego? 

ZUZANNA 
Bo mi się nie podoba. 

FIGARO 
Kręcisz nosem na najwygodniejszy pokój w całym 
zamku. Mieści się między pokojami pafi.stwa. 
W nocy, jeśli pani się obudzi i zadzwoni z tej stro
ny - szast, dwa kroki i już jesteś u niej. Panu bę
dzie czegoś potrzeba i zadzwoni znowu z tej - prast, 
w trzech skokach i jestem na jego usługi. 

ZUZANNA 
Świetnie. Ale kiedy zadzwoni z samego rana, żeby 
ci wydać jakieś zawiłe i trudne polecenie, szast dwa 
kroki i jest u moich drzwi, poczem prast w trzech 
skokach„. 

FIGARO 
Co ty masz na myśli? 

ZUZANNA 
Trzeba było słuchać mnie uważniej. 

FIGARO 
Co się stało, u Boga-Ojca? 
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ZUZANNA 
A to się stało, mój drogi, że znużony uganianiem 
się za pięknymi dziewczynami po okolicy, pan hra
bia zapragnął wrócić do zamku. Jednak nic do wła
snej żony. To na twoją, słyszysz, zwrócił łaskawą 
uwagę i sądzi, że ten pokój nie stanie mu na zawa
dzie. To właśnie Bazylio, gorliwy dostawca jego 
rozrywek i nasz czcigodny nauczyciel śpiewu, po
wtarza mi co dzień przy lekcji. 

FIGARO 
Bazylio! O, mój ty pieszczochu! Jeśli grad tęgich 
kijów spuszczony na stos pacierzowy odświeżył 
komuś szpik w kościach „. 

ZUZANNA 
Przypuszczałeś, poczciwino, że ten posag, który 
dostaję, zawdzięczasz twoim zasługom? 

FIGARO 
Położyłem ich dosyć, aby tak sądzić. 

ZUZANNA 
Boże, jak ci inteligentni ludzie są głupi! 

FIGARO 
Tak się na ogół uważa. 

ZUZANNA 
Ale nikt nie chce w to uwierzyć. 

FIGARO 
Bardzo niesłusznie. 

ZUZANNA 
Dowiedz się zatem, że stara się odc mnie uzyskać 
w sekrecie pewien kwadransik sam na sam .. 

111 



FIGARO 
Głowa mi puchnie ze zdumienia i czoło swędzi ... 

ZUZANNA 
Nie drap go, błagam. 

FIGARO 
Czemu? 

ZUZANNA 
Gdyby ci wyskoczył mały guzek, ludzie przesądni 
mogliby ... 

FIGARO 
Ty kpisz sobie ze mnie, rrroja mała . Ach, gdyby 
tak wciągnąć w zasadzkę tego uwodziciela i obłu
pić go ze złota ... 

ZUZANNA 
Intryga i pieniądze, jesteś w swoim żywiole . 

FIGARO 
Nic przyzwoitość mnie powstrzymuje, to pewne. 

ZUZANNA 
A więc strach? 

FIGARO 
To nie sztuka przedsięwziąć rzecz niebezpieczną, 
sztuka uniknąć potem klęski. Wkraść się do kogoś 
w nocy, wykochać mu żonę i dosrać sto batogów 
za fatygę, to nic łatwiejszego pod słońcem. Tysią
ce nicponiów to robiło, ale ... 

ZUZANNA 
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Pani się obudziła .. . Do widzenia mój mały fi-fi
Figaro. Myśl o naszej sprawie. 

FIGARO 
Małego całusa dla rozgrzania umysłu. 

ZUZANNA 
Memu kochankowi dzisiaj? A co by na to jutro 
powiedział mój mąż? No, no! 

FIGARO 
Jeszcze nic nie wiesz o mojej miłości . 

ZUZANNA (wydzierajq( .1ię) 

Kiedy wreszcie przestaniesz, natręcie , mówić mi o 
niej od rana do wieczora? 

FIGARO 
Kiedy będę mógł jej dowodzić od wieczora do rana. 

ZUZANNA 
Masz ten twój pocałunek, wielce czcigodny panie, 
już nic ci nie jestem dłużna. 

FIGARO 
Och, ależ nie w tej monecie go dostałaś. 

SCENA 2 

Figctro (sctm) 

FIGARO 
Co za wspaniała dziewczyna! Ach, jasny panie, mój 
ty jasny panie, od dawna usiłowałem odgadnąć, 
dlaczego zabierasz mnie z sobą do ambasady i ro
bisz dyplomatycznym kurierem. Teraz rozumiem . 
W konie, kurierze! Kiedy ja pomknę galopem w 
jedną stronę, pan z moją miłą ujedzie w drugą 
stronę dobry kawał drogi . Kiedy ja będę obtłuki-
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wał sobie gnaty dla chwały pańskiego rodu, pan 
łaskawie postara się o pomnożenie mojego. Cóż za 
wspaniała wymiana usług!. .. Co do ciebie, mój 
Bazylio, to ja cię nauczę gwizdać po kościele, chciał
bym ... 

SCENA 3 

Figaro. Marcefinrt , Brtrtolo 

FIGARO 
Ho - ho - ho! Nasz dostojny doktor. Wesele odbę
dzie się z całą okazałością . Dzieó dobry doktorze 
najbliższy mojemu sercu. Czyżby mój ślub z Zuzią 
sprowadził cię do zamku? 

BARTO LO 
Ach, mój drogi panie, bynajmniej. 

FIGARO 
Byłoby ro nader szlachetne. 

BARTO LO 
Oczywiście, i nader głupie. 

FIGARO 
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Gniewa się pan, doktorze? Ludzie pańskiego za
wodu są bardzo okrutni. N ie mają litości nawet 
dla biednych zwierząt, jeśli pan pamięta owego 
muła, którego pan niegdyś leczył. .. Zupełnie, jak
by to byli ludzie. Żegnaj Marcelino. Czy masz cią
gle ochotę procesować się ze mną? 

SCENA 4 

Marcelina, Barto! o 

BARTO LO 
Ten błazen nic się nie zmienia. Jeśli go nie poćwiar
tują żywcem, umrze w skórze najbardziej bezczel
nego z łajdaków. 
No, i co? Czemu to zawdzięczam zaszczyt zapro
szenia do zamku? Czyżby panu hrabiemu przyda
rzył się jaki ciężki wypadek? 

MARCELINA 
Nie, dokrnrze. 

BARTO LO 
Może zatem Rozyna, przewrotna moja wychowa
nica, zaniemogła, co daj Boże. 

MARCELINA 
Pani hrabina nie czuje się najlepiej. 

BARTO LO 
A co jej jest? 

MARCELINA 
Mąż ją zaniedbuje. 

BARTO LO 
Ach, czcigodny małżonek mści się za mnie. 

MARCELINA 
Dzisiaj wydaje Zuzannę za swego Figara, wyposa
ża go z racji tego związku ... 

BARTO LO 
Który Jego Dostojność uczynił koniecznym? 
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MARCELINA 
Jeszcze nie, ale który Jego Dost0jność pragnąłby 
uchronić przed monotonią wraz z przyszłą żoną ... 

BARTO LO 
Pana Figaro? Ależ tego targu można dobić z nim 
samym. 

MARCELINA 
Bazylio zapewnia, że nie. 

BARTO LO 
To i ten opryszek jest tutaj? Ależ to istna jaskinia! 
Co on tu robi? 

MARCELINA 
Tyle złego, ile zdoła. Ale najgorsza jest uparta na
miętność, jaką żywi dla mnie. 

BARTO LO 
Na twoim miejscu już ze sto razy uwolniłbym się 
od tych nagabywań. 

MARCELINA 
A to jak? 

BARTO LO 
Wychodząc za niego. 

MARCELINA 
Ach, ty okrutny szyderco, czemu nie uwolnisz się 
od moich w ten sam sposób? Co się stało ze wspo
mnieniami o małym Emanuelu, który miał nas za
prowadzić do ołtarza? 

BARTO LO 
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Czyż dla wysłuchiwania tych bredni sprowadziłaś mnie 
tutaj? 

MARCELINA 
Dobrze, nie mówmy już o tym. Skoro jednak nic 
dasz się nakłonić do zaślubienia mnie osobiście, to 
przynajmniej dopomóż mi do zaślubienia innego. 

BARTO LO 
Owszem, z największą chęcią. Jakiż to śmiertelnik 
opuszczony przez Boga i kobiety? 

MARCELINA 
Ach, któż by, jeśli nic ten uroczy, wesoły, miły 
Figaro! 

BARTO LO 
Ten obwieś? Psiakość, to byłby dobry kawal, gdy
by się udało zmusić do małżeństwa z nieco już 
dojrzałą guwernantbt nicponia, który mi wykradł 
młodą dziewczynę. 

MARCELINA 
I który zamierza doznać nowych przyjemności moim 
kosztem. 

BARTO LO 
I który mi zrabował niegdyś stO dukatów, co mi 
leży doqd na sercu. 

MARCELINA 
Ach, co za rozkosz! 

BARTO LO 
Ukarać łajdaka! 

MARCELINA 
Wyjść za niego, doktorze, wyjść za niego. 
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SCENA 5 

Ma1ye/ina. Barto/o. Z11za n na 

ZUZANNA 
Wyjść za niego, wyjść za niego? Za kogo? Za mego 
Figara? 

MARCELINA 
A dlaczego by nic? Czyż ty tego nic robisz? 

BARTO LO 
Cudowny argument! Na taki zdobywa się w gnie
wie tylko kobieta. Mówi]jśmy, śliczna Zuziu, o 
szczęściu, jakiego zazna po~iadając ciebie. 

MARCELINA 
Nic licząc pana hrabiego, o czym lepiej nic wspo
minać. 

ZUZANNA (z 11klonem) 
Uniżona sługa czcigodnej pani. Zawsze znajduje 
pani coś cierpkiego do powiedzenia. 

MARCELINA (z 11klonem) 
Zawsze do usług drogiej pani, gdzież pani widzi tę 
cierpkość? Czyż nic jest słuszne, aby dobry pan 
dzielił radość, jaką sprawia swojej czeladce? 

ZUZANNA 
Czeladce, mówi pani? 

MARCELINA 
Tak, droga pani, mówię: czeladce. 

ZUZANNA 

18 

Na szczęście zawiść łaskawej pani jest równie zna
na, jak jej prawa do Figara znikome. 

MARCELINA 
tatwo je umocnić stosując sposób, do jakiego dro
ga pani się ucieka. 

ZUZANNA 
Och, tego sposobu używają osoby z długoletnim 
doświadczeniem. 

MARCELINA 
A dziecinka nawet o nim nie słyszała. Niewinna, 
jak stary sędzia. 

BARTO LO 
Zegnaj nam, powabna narzeczono naszego Figara. 

MARCELINA (z 11klonemJ 
Przyobiecana w sekrecie panu hrabiemu. 

ZUZANNA (z 11klonemJ 
Która z tego względu darzy panią niezmiernym 
przywi<1zaniem, kochana pani. 

MARCELINA (z 11klonem) 
Czy uczyni mi również ten zaszczyt, żeby mnie 
nieco poważać, droga pani? 

ZUZANNA (z 11klrmemJ 
O, jeśli o to chodzi, może pani nie żywić żadnych 
obaw. 

MARCELINA (z 11klonem) 
Osoba tak śliczna jak droga pani. 

ZUZANNA (z t1klonemJ 
Ależ tak! Dostatecznie, żeby pani.:1 doprowadzić 
do rozpaczy. 
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MARCELINA (z 11klrmewJ 

A nade wszystko wielce szanowna. 

ZUZANNA (z t1klonemJ 
Ten tytuł przysługuje raczej poważnym matronom. 

MARCELINA 
.Nfatronorn ! Matronom! 

BARTO LO 
Marcelino! 

MARCELINA 
Chodźmy , doktorze, gdyż nie odpowiadam za sie
bie. Do widzenia pani. (11klon) 

SCENA 6 

Z11 zr1nna (srmht) 

ZUZANNA 
A idźże sobie, idź, gdzie zechcesz! Patrzajcie no 
starą Sybillę. 

SCENA 7 

Z11zmmct. Chembin 

CHERUBIN 
Ach, ZuziL1, od dwóch godzin czatuję na sposob
ność, żeby cię zastać samą. Mój Boże! Ty wycho
dzisz za mąż, a ja wyjeżdżam. 

ZUZANNA 
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W jaki to sposób moje małżeństwo wydala z zam
ku pierwszego pazia pana hrabiego? 

CHERUBIN 
Zuziu, on mnie odsyła do dornu. 

ZUZANNA 
Cherubinie, głupscwa gadasz. 

CHERUBIN 
Zastał mnie wczoraj wieczorem u twojej kuzynki, 
Franusi, którą przygotowywałem do roli niewiniątka 
na dzisiejsze święto. N a mój widok wpadł w strasz
ny gniew. "Wynoś się - krzyknął - ty mały ... " 
Nie ośmielam się kobiecie powtórzyć brutalnego 
wyzwiska, którego użył. "Wynoś się i od jutra nic 
pokazuj się w zamku". Gdyby moja śliczna matka 
chrzestna nie wstawiła się za mną, już by mnie tu 

nie było, Zuziu, i straciłbym na zawsze szczęście 
oglądania ciebie. 

ZUZANNA 
Oglądania mnie? Dopra\vdy? To teraz na mnie 
kolej? To już nie do mojej pani wzdychasz w se
krecie? 

CHERUBIN 
Ach, Zuziu, jaka ona jest łagodna i piękna, ale 
jaka nieprzystępna. 

ZUZANNA 
Mówiąc inaczej, ja nie jestem nieprzystępna i ze 
mną można sobie pozwolić ... 

CHERUBIN 
\X'iesz dobrze, złośliwa dziewczyno, że nic ośmie
lam się sobie pozwolić. Ale jaka ty jesteś szczęśli
wa! Możesz ją stałe \vidywać, rozmawiać z nią, 
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ubierać rano i rozbierać wieczorem, szpilka po szpil
ce ... Ach, Zuziu, cóż bym ja dał... Co tam trzy
masz? 

ZUZANNA 
Wielkie nieba! Uszczęśliwiony czepek i rozanieloną 
wstążkę, która w nocy obejmuje głowę twojej ślicz
nej opiekunki. 

CHERUBIN 
Jej wstążkę? Daj mi ją, kochana. 

ZUZANNA 
Eche! Nie dostaniesz. Kochana! Patrzajcie go, jak 
się spoufala! Gdyby to nie był smarkacz, który się 
jeszcze nie liczy ... Ach, wstążka! 

CHERUBIN 
Powiesz, żeś ją zgubila, podarła, że gdzieś ci sic; 
zapodziała, pO\viesz wszystko, co zechcesz. 

ZUZANNA 
Och, za dwa - trzy lata będziesz największym la
daco, przepowiadam ... Oddasz mi tę wstążkę? 

CHERUBIN 
Zostaw mi ją, zostaw, Zuziu ... Dam ci w zamian 
moją piosenkę i kiedy wspomnienia o mojej pic;k
nej pani będą mi zasmucały każdą chwilę, wspo
mnienia o tobie staną sic; jedynym jasnym promie
niem przynoszącym pociechę. 

ZUZANNA 
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Będziesz się mną pocieszał, łobuziaku? Wydaje ci 
się, że przemawiasz do twojej Franusi? Ciągle przy
łapuję cię u niej, ciągle wz<lychasz do pani i ciągle 
mi się z tego zwierzasz, mvodząc mnie na dodatek. 

CHERUBIN 
B~ ~o prawda, słowo daję . Nie wiem, co się ze mną 
dz1e1e . Od pe:wnego czasu czuję dziwny niepokój. 
Potrzeba powiedzenia: kocham cię, stała się tak na
tarcz.Yw.a, ż.e mówię to do siebie biegając po parku, i 
<lo oeb1e, 1 do drzew, i do obłoków, i do wiatru 
k~ó.ry je unosi i rozwiewa. Kobieta, dziewczyna! Ja~ 
kicz to cudowne słowa, jakie dziwne. 

ZUZANNA 
Z wariowałeś! 

CHERUBIN 
~ranusia jest miła, przynajmniej mnie słucha, nic tak 
1ak ty. 

ZUZANNA 
Bardzo żałuję. Oddaj1 ... 

CHERUBIN 
O~h'. nic, nic z tego. Wydrzesz mi ją, widzisz, wraz 
~ zyoc~1. Jeśli zaś jeszcze ci tego mało, mogę doło
zyc tysiąc całusów. 

ZUZANNA 
Tys~ąc pol!czków, gdybyś się zbliżył. Poskarżę się 
pant.. Po~1em .nawet panu: Bardzo słusznie, panie 
hrabio, 01echa1 pan przepędzi na cztery wiatry tego 
złodziejaszka ... 

CHERUBIN 
Jestem zgubiony! 

ZUZANNA 
Ależ to okropne! 
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SCENA 8 

Zuzanna. Chembin, Hrabia 

ZUZANNA 
Ach! (biegnie clo jiJtela. żeby zasłonić Cherubina) 

HRABIA 
Jesteś zmieszana, Zuziu! Mówitaś sama do siebie„. 
Twoje serduszko musi bić mocno„. Można tO 

zresztą mu wybaczyć w takim dniu, jak dzisiejszy. 

ZUZANNA 
Panie hrabio, czego pan szuka? Gdyby pana zasra-

, 
no ze mną.„. 

HRABIA 
Byłbym niepocieszony, gdyby ktoś nas zaskoczy!. 
Bazylio na pewno już ci powiedział o mojej miło
ści . Mamy teraz chwilkę, żebym mógł ci przedsta
\vić moje projekty. Posłuchaj. 

ZUZANNA 
N ie nie chcę słuchać. 

HRABIA 
Tylko słówko. Król mnie wyznaczył na ambasadora 
w Londynie. Zabieram z sobą Figara, daję mu zna
komite stanowisko. Że zaś obowiązkiem żony jest 
towarzyszyć mężowi, wir;c„. 

ZUZANNA 
Niech pan odejdzie, proszę. 

HRABIA 
Naprzód jednak odpowiedz. 
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ZUZANNA 
Nic wiem, co mówić. 

HRABIA 
Ach, Zuzieńko, gdybyś zgodziła się przyjść o zmro
ku do ogrodu, wyznaczyłbym raką cenę za to nie
wielkie ustępstwo ... 

BAZYLIO (za .1cenq) 

Pana hrabiego nic ma u siebie. 

HRABIA 
Czyj to głos? 

ZUZANNA 
O, ja nieszczęśliwa! 

BAZYLIO (wala za .1a:nq) 

Pan hrabia był u pani i wyszedł. Zaraz sprawdzę. 

HRABIA 
Nie mam gdzie się schować. Ach, za fotelem! To 
niewygodne. Wypraw go natychmiast. 

SCENA 9 

Hrabia, Cherubin ukryci, Z1t2anna. Bazylio 

BAZYLIO 
Czy nie widziałaś pana hrabiego? 

ZUZANNA 
Dlaczego miałam go wiedzieć? Proszę mnie zosta
wić. 
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BAZYLIO 
Gdybyś miała trochę więcej rozsądku, w moim 
pytaniu nic byłoby nic dziwnego. To Figaro szuka 
pana hrabiego. 

ZUZANNA 
Szuka zatem człowieka, który mu po panu najgo
rzei zyczy. 

BAZYLIO 
Czy życząc dobrze kobiecie, tym samym życzy sic;: 
źle jej mężmvi? Zresztą, ubiegamy się tylko o to, 

co będziesz chętnie dawała innym ... 

ZUZANNA 
Obrzydliwość! Kto panu pozwolił tu wejść? 

BAZYLIO 
No, no, złośnico! Pan Bóg z tobą. Stanie się, jak 
zechcesz. Nie sądź jednak, że uważam Figara za 
jedyną przeszkodę dla zamiarów pana hrabiego. 
Pewien gładki pazik. .. 

ZUZANNA 
Pan Cherubin? 

BAZYLIO 
Pan Cherubin? Cherubino di amore, kręci się koło 
ciebie przez cały Boży dzieó. Dzisiaj rano łaził tu
taj, żeby wejść, kiedy cię opuściłem. Może nie
prawda? 

ZUZANNA 
Ależ to potwarz! Wyjdź pan stąd zaraz, kłamco! 
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BAZYLIO 
Jest się kłamcą, jak sic;: widzi rzeczy jasno. Czyż nie 
dla ciebie przeznacza tę piosenkę, z którą się rak 
kryje? 

ZUZANNA 
Och, rak, dla mnie. 

BAZYLIO 
Chyba, że ją ułożył dla pani hrabiny. Rzeczywi
ście, kiedy usługuje przy stole, patrzy na nią taki
mi oczami, że ... Ale, psiakrew, niechaj nie pozwa
la sobie na żarty. Pan hrabia jest raczej krewki w 
tych sprawach. 

ZUZANNA 
A pan raczej plugawy, żeby wymyślać plotki, któ
re mogą zgubić biednego chłopaka ... 

BAZYLIO 
Ja je wymyślam? Powtarzam tylko, co wszyscy 
mówią. 

HRABIA 
Co takiego? Wszyscy mówią? 

ZUZANNA 
O, Boże! 

BAZYLIO 
Cha, cha! 

HRABIA 
Biegnij, Bazylio, niechaj go natychmiast przepędzą. 

BAZYLIO 
Och, naprawdę jest mi przykro, że wszedłem tu nie 
w porę ... 



ZUZANNA 
O, mój Boże, o Boże! 

HRABIA 
Ona mdleje. Posadźmy ją w fotelu . 

ZUZANNA 
Za nic na świecie. Wejść tu bez pozwolenia, to 

bezczelność! 

HRABIA 
Jesteśmy tu przy tobie we dwóch, najdroższa. Nic 
c1 nie grozt. 

BAZYLIO 
Nie mogę odżałować, że pozwoliłem sobie na te 
żarty z pazia. Skoro pan hrabia słyszał ... 

HRABIA 
Pięćdziesiąt pistoli, konia i odesłać go do rodzi
ców. 

BAZYLIO 
Panie hrabio, z powodu żarciku? 

HRABIA 
On nie poprzestaje na żartach. Przyłapałem go 
wczoraj z córką ogrodnika. 

BAZYLIO 
Z Franusią? 

HRABIA 
I to w jej pokoju. 

ZUZANNA (zgorszona) 

Gdzie pan hrabia miał także coś do załatwienia. 
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HRABIA 
Miła mi jest ta uwaga. 

BAZYLIO 
I dobrze nam wróży. 

HRABIA 
Mylisz się, Zuziu. Szukałem twego wuja, Anto
nia, żeby mu wydać polecenie. Zastukałem , nie 
otwierano mi długo. Twoja kuzyneczka miała spło
szoną minę. Wzbudziło to moje podejrzenie. Był 
ram za drzwiami rodzaj zasłony, wieszaka, coś ta
kiego, co zakrywa ubrania. Nie zdradzając się z 
niczym w trakcie rozmowy zbliżam się wolno, 
wolniutko, podnoszę zasłonkę i ... Ach! 

BAZYLIO 
Ho, ho, Zuzanno, ho, ho! 

HRABIA 
Ta sztuka warta jest poprzedniej . 

BAZYLIO 
Jeszcze lepsza. 

HRABIA 
Cudownie, moja panno! Ledwie zaręczona, pozwa
lasz sobie ... Po to pragnęłaś być sama, żeby zaba
wiać się z moim paziem? A ty ośmieliłeś się, nie
pomny szacunku dla swojej opiekunki, sięgnąć po 
jej pokojówkę, żonę swojego przyj aciela? 
Ja jednak nie dopuszczę, żeby człowiek, którego 
lubię i poważam , padł ofiarą podobnej swawoli. Czy 
on przyszedł z tobą, Bazylio? 
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BAZYLIO 
Już był tutaj, kiedy pan hrabia ze mną rozmawiał. 

HRABIA 
Oby to było wymysłem! Najgorszy wróg nie mógł
by mu życzyć większego nieszczęścia. 

ZUZANNA 
Prosił mnie o zwrócenie się do pani, żeby się za 
nim wstawiła. Pańskie wejście tak go przeraziło, 
że schował się za fotel. 

HRABIA (w gniewie) 

Nędzny wykręt! Przecież usiadłem w fotelu zaraz po 
przyjściu. 

CHERUBIN 
Właśnie wtedy, panie hrabio, ja w strachu ukry
wałem się z tyłu. 

HRABIA 
Znowu kłamiesz! To ja się tam schowałem. 

CHERUBIN 
Bardzo przepraszam, ale wtedy ja skurczyłem się w 
środku. 

HRABIA 
Ależ to istna jaszczurka ten mały ... wąż. Podsłu
chiwał nas. 

CHERUBIN 
W prost przeciwnie, panie hrabio, robiłem co mo
głem, żeby nie słyszeć. 

HRABIA 
Tego już nadto!„ .. Nie poślubisz swego Figara. 
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BAZYLIO 
Niechaj się pan opanuje. Nadchodzą. 

SCENA 10 

Hmhia, Chembin, Z1tumna. Bctzy!io. Hrc1bina. Fig(1ro, 
Fram1.ria. tl'ie!1t .1ł1tżq,ych omz wielnirtczek i wiefniaków 

w ubiorc1eh s'wiqtecznych 

FIGARO (ze stroikiem jMnny młodej mówi do Hrabiny) 
Tylko pani zdoła nam wyjednać tę łaskę. 

HRABINA 
Jak widzisz, przypisują mi wpływy, których 
wcale nie posiadam. Skoro jednak ich prośba 
nie wykracza poza ... 

HRABIA (zaklojJotcmy) 
Musiałaby być naprawdę niez\vykła, abym jej nie 
spełnił. 

FIGARO (cicho do Zttzmmy) 
Podtrzymaj moje wysiłki. 

ZUZANNA (cicho do Figar(t) 

Które nic zdadzą się na nic. 

FIGARO (cicho) 

Postaraj się mimo wszystko. 

HRABIA (do Figara) 
Czego sobie życzysz? 

FIGARO (zioffiwieJ 
Sądzę, że nadszedł czas, aby cnota dobrego pana 
rozbłysła w pełni. Zechce pan zatem tej młodej 
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osobie wręczyć publicznie wianek dziewiczy, sym
bol czystości pańskich intencji. Przyłączcie się do 
moich próśb, przyjaciele. 

WSZYSCY RAZEM 
Panie hrabio! Panie hrabio! 

ZUZANNA 
Dlaczego krępują pana pochwały rnk bardzo za
służone? 

HRABIA (net stronie) 
To ukartowana gra. 

HRABINA 
Przyłączam się do ich próśb tym chętniej, że twoja 
zgoda będzie przypomnieniem tej uroczej miłości, 
jaką czułeś dla mnie. 

HRABIA 
Czuję ją zawsze i dlatego chętnie się godzę. 

WSZYSCY RAZEM 
Wiwat! 

HRABIA (net stronie) 
Wpadlem! (gloino) Aby jednak uroczystość wypa
dła wspanialej, chciałbym ją nieco odłożyć. 

FIGARO 
No, i co, synku? A ty się nic cieszysz? 

ZUZANNA 
Jest zrozpaczony. Pan hrabia odsyła go do domu . 

HRABINA 
Ach, hrabio, proszę mu wybaczyć. 
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HRABIA 
Nic zasługuje na ro. 

HRABINA 
Jest jeszcze taki młody . 

HRABIA 
Nic tak bardzo, jak przypuszczasz. 

CHERUBIN 
Postępowałem lekkomyślnie, przyznaję , ale nigdy 
najmniejsza niedyskrecja ... 

HRABIA (zakloj1otany) 
No, dosyć już o tym ... 

FIGARO 
O czym on mówił? 

HRABIA 
Dosyć już, dosyć, powiadam. Skoro wszyscy do
magają się, żebym mu przebaczył, zgadzam się. 
Idę jeszcze dalej. Daję mu dowództwo kompanii 
w moim pułku. 

WSZYSCY 
Wiwat! 

HRABIA 
Jednak pod warunkiem, że wyjedzie natychmiast, 
żeby je objąć. 

FIGARO 
Ach, panie hrabio, jutro. 

HRABIA 
Powiedziałem. 
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CHERUBIN 
Będę posłuszny. 

HRABIA 
Pożegnaj się z matką chrzestną i proś ją o opiekę. 

HRABINA 
Skoro nie wolno ci zostać nawet do wieczora, 
jedź, Cherubinie. Zachowaj w pamięci dom, 
gdzie twoja młodość napotykała na wiele pobła
żania. Bądź odważny i uczciwy ... 

HRABIA 
Jesteś wzruszona, jak widz,ę. 

HRABINA 
\Vcale tego nic ukrywam. Kto wie, jaki los czeka 
tego chłopca. Rozpoczyna tak niebezpieczny za
wód. 

HRABIA (na stnmie) 
Bazylio miał rację. (p/o/1w) Gdzież to podziewa się 
Marcelina? To dziwne, że jej tu nie ma. 

FRANUSIA 
Widziałam, jak szła z doktorem do wsi. 

HRABIA 
To i doktor jest tutaj? 

FRANUSIA 
Wyglądała na bardzo podnieconą, mówiła coś bar
dzo głośno, zatrzymywała się i machała rękami, ot 
tak ... a pan doktor uspakajał ją ręką, ot tak ... 
Wykrzykiwała wciąż imię mego kuzyna, Figara. 

HRABIA 
Kuzyna ... w przyszłości. 

FRANUSIA (wskazujqc Cherubina) 
Czy pan hrabia już nam wybaczył to, co było wczo
raj? 

HRABIA 
Do widzenia, do widzenia, moja mała. (do Hrabi
ny) Chodźmy do siebie. Bazylio, pan zajdzie do 
mnie. 

SCENA 11 

Figaro, Cherubin, Bazylio 

FIGARO 
Ach, słuchajcie, wieczorem po ślubie będzie zaba
wa. Przygotujmy się do niej, jak należy. Nie bądź
my podobni do tych aktorów, którzy nigdy nie 
grają tak źle jak wtedy, kiedy krytycy są najbar
dziej skłonni do czujności. Nie mamy przed sobą 
jutra, żeby ratować opinię. Nauczmy się dobrze 
naszych ról na dzisiaj. 

BA2YLIO 
Moja jest trudniejsza niż przypuszczasz. 

FIGARO 
I ty również nie zdajesz sobie sprawy z sukcesu, 
który cię czeka. 

CHERUBIN 
Nie zapominaj, że odjeżdżam. 
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FIGARO 
A chciałbyś jednak zostać? 

CHERUBIN 
Ach, czy chciałbym? 

FIGARO 
Weź zatem płaszcz podróżny na ramię, naszykuj 
juki, każ podprowadzić konia pod bramę . Potem 
ruszaj cwałem do wsi i na piechotę przemknij się 
opłotkami z powrotem. Hrabia będzie pewny, żeś 
wyjechał. Nie nasuwaj mu się tylko na oczy, a ja 
już go uspokoję po całym święcie. , 

CHERUBIN 
Franusia jednak nie umie jeszcze swojej roli. 

BAZYLIO 
Czegoś u diabła uczył jej przez osiem dni , kiedyś 
ciągle był z nią razem? 

FIGARO 
Wystarczy jej jedna lekcja, dziewczynom więcej nie 
trzeba. 

BAZYLIO 
Uważaj, młody człowieku, uważaj. Ojciec nie ob
jawia zbytniego zachwytu, oberwała już po buzi. 
Oj. Cherubinie, Cherubinie, narobisz ty jej biedy. 
Póty dzban wodę nosi„. 

FIGARO 
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Ach, wyrwał się mądrala ze swoimi starymi przy
słowiami. No i co dalej, nudziarzu? Co mówi mą
drość narodów. Póty dzban wodę nosi .. . 

BAZYLIO 
Póki się nie napełni . 

FIGARO (udchodzqc) 
Wcale to niegłupie, mimo wszystko, wcale nic 
takie głupie. 
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AKT DRUGI 

Teatr przedstawia w_1pa11iałq sypialnię z łożem w alkou:ie 
net podwyż.rzmiu wysuniętym k11 jJ1'zodowi. Drz1/li wej.1'tio

wr: otwiercyq się i zmnykt1jq w trzeciej k1ilisi1:. 
Drzwi do gabinetu sq u1 pierwsz~j k1t!isie po lewej. 

Drzwi w głębi prowadzq do framyn11:r11. Po dmgiej stronie 
okno. 

SCENA 1 

Hrabina. Zuzanna 

HRABINA (siada na herżera) 
Jak tO, Zuziu, chciał cię uwieść? 

ZUZANNA 
Skądże znowu? Pan hrabia nie zadaje sobie byle 
trudu z pokojówką. Chciał mnie kupić. 

HRABINA 
I pazik był przy tym. 

ZUZANNA 
Ukryty za fotelem. Przyszedł mnie prosić o wsta
wienie się do pani. 

HRABINA 
Dlaczego nie zwrócił się z rym do omie? Czyżbym 
mu odmówiła? 

ZUZANNA 
Tak też mu powiedziałam. Jakże mu ciężko wyje
chać, a zwłaszcza opuścić panią. Ach, Zuziu -
mówi - jakże jest łagodna i piękna, ale jakże nie-
przystępna. 
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HRABINA 
Czy ja na to wyglądam, Zuziu? Przecież tak się 
nim zawsze opiekowałam. 

ZUZANNA 
Potem zobaczył w moim ręku wstążkę, którą pani 
przewiązuje sobie na noc włosy i wyrwał mi ją. 

HRABINA (z 11fmie(hemJ 
Moją wstążkę? Co za dzieciństwo! 

ZUZANNA 
Chciałam mu ją odebrać, ale bronił się jak lew z 
błyszczącymi oczami ... 

HRABINA 
No, i co, Zuziu? 

ZUZANNA 
Cóż można było zrobić z tym diablęciem? Ponie
waż nie ośmiela się pocałować nawet rąbka pani 
sukni, więc ciągle chce pocałować mnie. 

HRABINA 
Dajmy spokój ... dajmy spokój tym szaleństwom. 
Tak więc, moja biedulko, mąż w końcu ci powie
dział? ... 

ZUZANNA 
Że jeżeli mu nie ulegnę, opowie się za Marceliną. 

HRABINA 
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Ach, zanadto go kochałam. Zanudziłam go czuło
ścią. Ale możesz się nic obawiać. Zaślubisz swego 
Figara. On tylko może nam dopomóc. Przyjdzie 
tutaj? 

ZUZANNA 
Skoro tylko wyruszą na polowanie. 

HRABINA 
Otwórz okno do ogrodu . Duszno tutaj. Mężczyź
ni są bardzo dziwni. 

ZUZANNA 
Ach, pan hrabia przejechał na koniu przez dziedzi
niec, a za nim Pedrillo i jeden, dwóch, trzech, czte
rech myśliwych. 

HRABINA 
Będziemy mieli zatem sporo czasu (sictda). Ktoś 
puka, Zuzanno. 

ZUZANNA 
Ach, ro mój Figaro! Ach, to mój Figaro! 

SCENA 2 

Hrctbinct , Z 1tzamw, Figctro 

ZUZANNA 
Mój drogi, wreszcie jesteś, pani się niepokoiła. 

FIGARO 
Ach to ty, Zuziu, Zuzinko, Zuzieczko! Pani nie 
miała zupełnie powodu. W gruncie rzeczy, o co 
chodzi? O drobnostkę! Pan hrabia uważa słusznie, 
że moja narzeczona jest urocza, więc chce z niej 
zrobić swoją kochankę. To bardzo naturalne. 

ZUZANNA 
Naturalne? 
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FIGARO 
Później mnie powoła na kuriera, a Zuzię na radcę 
ambasady. Temu również nie można odmówić 
słuszności. 

ZUZANNA 
Przestaniesz nareszcie? 

FIGARO 
A ponieważ Zuzanna, moja narzeczona, nie przyj
muje nominacji, więc pan hrabia poprze pretensje 
Marceliny. Cóż znowu prostszego? Zemścić się na 
tych, którzy przeszkadzają naszym zamiarom, ni
wecząc ich własne, to sposób, do którego ucieka
my się wszyscy i do którego odwołamy się również 
i my. I to wszystko. 

HRABINA 
Jak możesz, Figaro, tak lekkomyślnie traktować 
zamiar, który burzy szczęście nas wszystkich? 

FIGARO 
Któż to mówi, proszę pani? 

ZUZANNA 
Zamiast podzielać nasz niepokój, ty ... 

FIGARO 
Czyż to nie dosyć, że się nim zajmuję. Otóż, aby 
działać równie skutecznie jak on, powstrzymajmy 
jego najazd na nasze terytoria, niepokojąc go na 
jego własnych. 

HRABINA 
Łatwo to powiedzieć, ale jak? 

FIGARO 
Już się to stało. Ostrzeżenie o pani schadzce ... 

HRABINA 
O mojej? Czy ci się mąci w głowie? 

FIGARO 
Och, to jemu powinno się zamącić. 

HRABINA 
Jest tak zazdrosny! ... 

FIGARO 
Tym lepiej. Żeby coś uzyskać od ludzi tego po
kroju, trzeba im porządnie rozgrzać krew. Kobie
ty umieją to doskonale. Bazylio doręczył mu bile
cik, rzekomo do pani, donoszący, że kochanek bę
dzie się starał z panią zobaczyć w czasie zabawy. 

HRABINA 
Pozwalasz sobie tak igrać z prawdą kosztem uczci
wej kobiety? 

FIGARO 
Mało jest kobiet, proszę pani, z którymi ośmielił
bym się tak postąpić bez obawy, że odkryję praw
dę. 

HRABINA 
Wypada, żebym ci jeszcze podziękowała. 

FIGARO 
Niechże pani powie, czy to nie przyjemne tak mu 
poszarpać na strzępy cały dzień, żeby klnąc krążył 
wokół własnej żony w tym czasie, który przezna
czył na zabawianie się z moją? Już w tej chwili ma 
zamęt w głowic i nic wie, czy uganiać się za jedną, 



czy też pilnować drugiej. (do Z11zanny) D<tsz znać 
panu hrabiemu, że o zmroku przyjdziesz do ogro
<lu. 

ZUZANNA 
Liczysz na jego rycerskość? 

FIGARO 
Och, posłuchajcie, proszę. Ludzie, którzy nic umieją 
coś zrobić z niczego, nic osiągną niczego i nie na
dają się do niczego. Oto moja odpowiedź. 

ZUZANNA 
Bardzo piękna. 

HRABINA 
Równic piękna jak pomysł. Zgodziłbyś się zatem, 
żeby udała się do ogrodu? 

FIGARO 
Za nic na świecie. Przebiorę za Zuzię kogoś inne
go. 

ZUZANNA 
Kogo? 

FIGARO 
Cherubina. 

HRABINA 
Wyjechał. 

FIGARO 
Nie dla mnie. Pozwolicie mi działać? 

HRABINA 
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Ma tyle pewności siebie, że zaczyna mnie przeko
nywać. 

FIGARO 
Było to moim zamiarem. 

ZUZANNA 
Mówisz więc? 

FIGARO 
Że korzystając z nieobecności pana hrabiego przy-· 
ślę tu Cherubina. Uczeszcie go, wystrójcie, ja go 
przeszkolę i potem ruszaj w tany, panie hrabio. 

SCENA 3 

Hrcibinrt, Zuzanna 

HRABINA 
Boże, Zuziu, jak ja wyglądam! .. . Ten młody czło
wiek za chwilę tu przyjdzie. 

ZUZANNA 
Więc pani nie chce, żeby się wyleczył. 

HRABINA 
Ja? ... Zobaczysz, jak go zbesztam. 

ZUZANNA 
Niechaj nam zaśpiewa tę swoją piosenkę. 

HRABINA 
Doprawdy ... włosy mam w takim nieładzie. 

ZUZANNA 
Poprawię tylko te dwa pukle. Lepiej się pani będzie 
beształo. 



HRABINA 
Co ty wygadujesz, dziewczyno? 

SCENA 4 

Hrabin(/, Z11zamw. Cherttbin 

ZUZANNA 
Proszę wejść, panie oficerze, przyjmujemy. 

CHERUBIN 
Ach, jak ta nazwa mnie zasmuca, proszę pani. Przy
pomina mi, że muszę opuścić to miejsce„. matkę 
chrzestną taką„. dobrą„. 

ZUZANNA 
I taką piękną! 

CHERUBIN 
O, tak! 

ZUZANNA 
O, tak„. wiesz, może zaśpiewasz pani swoją pio
senkę. 

HRABINA 
O kim„. jest ta piosenka? 

ZUZANNA 
\Vidzi pani rumieniec winowajcy. Cal czerwieni na 
policzkach. 

CHERUBIN 
Czyż nie wolno uwielbiać? 

HRABINA 
Nie chcesz zaśpiewać? 

CHERUBIN 
Och, proszę pani, jestem„ . 

ZUZANNA 
Niań, niaó., niań, śpiewaj, skoro pani sobie życzy, 
skromny poeto. Będę ci akompaniowała. 

HRABINA 
Weź moją gitarę. 

Romansa; (na m1tę Malbor01iczyk rmzci na wojnę) 

J. N i esie mnie km7 sjJieniollJ 
Uakże serce. jc1k serce się s{·iska) 
\V dct!ekie obce strony, 
Luzem jmsl-iłem wodze. 

J..L11zem puściłem wodze, 
Gc.~yż wszędzie mi po drodze 
\V szemrani11 stmmienia 
Uakże serce, jak serce się /ciska) 
Lowię dźwięk jej imienict 
Czujqc Izy jJod jJowiekq. 

3. Cwjqc Izy pod powiekq -
Jakże gorzkie Izy j;iekq -
Na skale imię 1Ji}ę 
Uakże serce, jc1k sene me fciskc1) 
\Voda liter nie zmyje 
Król pi·zejeżdżrt ze dworem. 

4. Król przejeżdża ze dworem 
Z grcmiem. szmnem, splendorem. 
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Chłopcze - pyta krófowc1 -
Uctkże serce, jak serce się Śt:iskct) 
Kto ci młodo// zmamowctł 
Kto odebrcd nctdzieję? 

5. Kto odebrał nadzi~ję? 
Czemu, powiedz, Izy lejesz? 
Ach. mi/okiwa pani 
Uctkże serce, jak serce się /ciska) 
Milok tak ciężko remi. 

6. J\filo// tak ciężko rani. 
Przyjdzie mi umrze/ dla niej. 
Przyjdzie mi 11mrze/ diet niej. .. 

HRABINA 
Jest w rym dużo świeżości i dużo uczucia ... 

ZUZANNA 
Och , co do uczucia, ro ren młody człowiek .. . Ach, 
panie oficerze, czy powiedziano ci, że szykują: z.a
bawę na dziś wieczór chciałybyśmy przekonac się, 
czy któraś z moich sukienek nie nadaje się dla cie
bie. 

HRABINA 
Obawiam się, że nie. 

ZUZANNA 
Jest mego wzrostu. Zdejmijmy mu naprzód kurt
kę . 

HRABINA 
A gdyby ktoś wszedł? 
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ZUZANNA 
Czyż robimy coś złego? Zresztą, zamknę drzwi . 
Naprzód chciałabym go uczesać. 

HRABINA 
W toalecie jest mój płaszcz kąpielowy. 

SCENA 5 

Hrabinct, Cherubin 

HRABINA 
Aż do początku zabawy hrabia nie będzie \viedział, 
że jesteś w zamku. Powiemy mu później, że w 
czasie, kiedy przygotowywano twój patent, wpa
dłyśmy na pomysł. „. 

CHERUBIN 
Niestety, proszę pani, oto patent . Bazylio wn;:czył 
mi go w imieniu pana hrabiego. 

HRABINA 
Już? Nie chciano stracić ani chwili. Tak się śpie
szyli, że zapomnieli przyłożyć pieczęci. 

SCENA 6 

Hrabina. Chembi11, Z1tzanna 

ZUZANNA 
Pieczęci? Do czego? 

HRABINA 
Do patentu który dostał. 
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ZUZANNA 
Już? 

HRABINA 
Powiedziałam to samo. To mój płaszcz kąpielo
wy? 

ZUZANNA 
Najładniejszy ze wszystkich. 
(/j;ieukt ze .rzj1ilkmni w 11Jtach) 

Teraz przede nmq grzecznie strij. 
ZilJycięski wodztt. miły mrfj!. „ 

Proszę pani, on jest naprawdę uroczy. 

HRABINA 
Ułóż mu kołnierzyk bardziej po kobiecemu. 

ZUZANNA 
O, tak?„. Niech pani popatrzy na tego smarka
cza, jaka z niego dorodna dziewczyna. Jestem o 
niego zazdrosna. 

HRABINA 
Głupstwa pleciesz. Trzeba mu trochę podnieść 
mankiet, żeby przylegał ściślej. Co on ma na 
ramieniu? Wstążkę? 

ZUZANNA 
To wstążka pani. Cieszę się, że pani ją zobaczyła . 
Uprzedzałam go, że powiem. 

HRABINA 
Ależ on jest pokrwawiony. 
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CHERUBIN 
Szykując się do drogi, poprav-.1 iałem wędzidło mego 
konia„. Potrząsnął głową i spoidło ... poraniło mi 
ramię . 

HRABINA 
Nigdy rany nic przewiązuje się wstążką. 

ZUZANNA 
Zwłaszcza kradzioną. Zobaczymy, co to wędzidło, 

spoidło, kropidło konia. „ Nic wyznaje; się na tych 
nazwach ... Ach, jakie ma delikatne ramię! Jak ko
bieta. Delikatniejsze od moicgo. Niech pani po
równa. 

HRABINA 
Przynieś plaster z mojej toalety. 

SCENA 7 

Hrabina. Cherubin 

HRABINA 
Co zaś do wstążki, to„. ponieważ najbardziej lubię 
ten kolor„. byłam zmartwiona, że mi zginęła. 

SCENA 8 

H rabin(J, Cnembin, Z1tz(.1111ict 

ZUZANNA 
A coś do przewiązania? 

HRABINA 
Kiedy pójdziesz po sukienkę, weź inną wstążkę. 
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SCENA 9 

llrahinci. Chembin 

CHERUBIN 
Ta, którą zabrała, byłaby mnie wyleczyła w mgnie
niu oka. 

HRABINA 
W jaki sposób? (jJokazttjqc jJ/astn) To będzie lep
sze. 

CHERUBIN 
Kiedy wstążka„. obejmowała głowę ... albo doty
kała skóry osoby„. 

HRABINA 
... obcej ... zabliźnia rany? Nie znałam tej cudow
nej własności. Żeby sprawdzić, zachowuję wstąż
kę, którą obwiązywałeś skaleczenie. Przy pierw
szym zadrapaniu„. którejś z moich panien doko
namy próby. 

CHERUBIN 
Pani ją zachowa, a ja pojadę. 

HRABINA 
Nic na zawsze. 

CHERUBIN 
J es tern taki nieszczęśliwy. 

HRABINA 
Teraz płacze! 

CHERUBIN 
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Chciałbym, żeby wojna przyszła jak najprędzej. 
Mając pewność że umrę, może ośmieliłbym się ... 

HRABINA 
Nic nic mów, nic nic mów, dzieciaku. Nic ma 
odrobiny sensu w tym co pleciesz. Kto ośmiela się 
tak dobijać do mnie? 

SCENA 10 

Hrcthina. Chemhin, Hrabia 

HRABIA 
Dlaczego się zamknęłaś? 

HRABINA 
To mój mąż! Mocny Boże! Jesteś bez kurtki, z 
odsłoniętą szyją i ramionami, sam na sam ze mn~i! 
Ten nieład w pokoju ... 

HRABIA 
Dlaczego nic otwierasz? 

HRABINA 
Ponieważ ... jestem sama. 

HRABIA 
Sarna? A z kim rozmawiasz? 

HRABINA 
Z tobą, oczywiście. 

CHERUBIN 
Po tych awanturach wczoraj i dzisiaj rano zabije 
mrnc na m1c1scu. 
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SCENA 1 l 

Hrabina (scm1r1) 

HRABINA 
Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? 

SCENA 12 

HRABIA 
Dotąd nie miałaś zwyczaju zamykać się w pokoju. 

HRABINA 
Ja ... ja właśnie szyłam„. Tak, szyłam tutaj z Zu
zanną ... Poszła na chwilę do siebie. 

HRABIA 
Masz zmienioną twarz i głos. 

HRABINA 
Nic w tym dziwnego„. nic dziwnego ... możesz 
być pewny ... Mówiłyśmy o tobie„ . ona teraz wy
szła, jak ci powiedziałam. 

HRABIA 
Mówiłyście o mnie?„ . otaczają nas, i ciebie i mnie, 
ludzie„ . raczej podli! Uprzedzono mnie, że dzisiaj 
ktoś, kogo uważam za nieobecnego, będzie się sta
rał z tobą zobaczyć„ . Co to za hałas? 

HRABINA 
Halas? 

HRABIA 
Ktoś tam przewróc ił krzesło . 
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HRABINA 
Ja„. ja nic nie słyszałam. 

HRABIA 
Tam ktoś jest w gabinecie. 

HRABINA 
Co mówisz? „. Któż by tam mógł być? 

HRABIA 
Właśnie o to pytam. Przecież dopiero wszedłem. 

HRABINA 
Oczywiście„. Pewnie Zuzanna tam sprząta. 

HRABIA 
Powiedziałaś, że poszła do siebie. 

HRABINA 
Poszła. „ albo udała się do tego pokoju, nie wiem. 

HRABIA 
Jeżeli to Zuzanna, to co wprawia cię w taki niepo
kój? 

HRABINA 
Niepokój z powodu pokojówki? 

HRABIA 
Nie wiem, czy z powodu pokojówki, ale niepoko
ju nie umiesz ukryć . 

HRABINA 
Ta dziewczyna na pewno niepokoi ciebie bardziej 
111z m111e. 
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HRABIA 
Niepokoi mnie do tego stopnia, że chcę ją natych
miast zobaczyć. 

HRABINA 
Sądzę, że chcesz tego często, ale tym razem jakieś 
dziwne podejrzenia ... 

SCENA 13 

Hrabia, Hmbinrt , Z11zrnmct 

HRABIA 
Łatwo je będzie rozwiać. Wyjdź, Zuzanno, rozka-

ZUJę. 

HRABINA 
Jest pewnie naga. Czyż wypada zaskakiwać kobie
tę, kiedy przymierza suknię, którą jej dałam w dniu 
ślubu. Uciekła słysząc twój głos. 

HRABIA 
Jeżeli się tak bardzo wstydzi ukazać, to jednak może 
się odezwać. Odpowiedz, Zuzanno, jesteś tam w 

pokoju? 

HRABINA 
Zuzanno, zabraniam ci odpowiadać . (do Hrabiego) 
Nigdy nie doznawałam tak wstrętnej przemocy. 

HRABIA 
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Dobrze. Skoro się nie odzywa, to ubraną czy nie
ubraną, ja ją jednak zobaczę. 

HRABINA 
Wszędzie indziej nic mogłabym ci przeszkodzić , 

ale spodziewam się, że u siebie„. 

HRABIA 
A ja spodziewam się dowiedzieć natychmiast, kim jest 
ta tajemnicza Zuzanna. Prosić cię o klucz byłoby da
remne, jak widzę. Łatwo jednak wyważyć te słabe 

drzwi. Hola, jest tam kro? 

HRABINA 
Chcesz wezwać ludzi, żeby wywołać publiczny skan
dal z powodu po<lejrLcnia, które narazi nas na plotki 
w całej okolicy? 

HRABIA 
Doskonale, sam sobie dam radę. Idę do siebie, żeby 
wziąć, co trzeba„. Aby jednak wszystko zostało w 
tym stanic, w którym jest teraz, zechcesz łaskawie 
pój ść ze mną bez robienia skandalu budzącego w 
tobie tyle obaw. Nic odmówisz mi, jak sądzę, tej 
grzeczności. 

HRABINA 
Och, ani mi w głowic się sprzeciwiać. 

HRABIA 
Ach, zapomniałem o drzwiach do twoich pokojówek. 
Pozwolisz, że je zamknę, abyś nie była narażona na 
przykre podejrzenia. A co do Zuzanny w gabinecie, ro 
niechaj zechce na mnie zaczekać„. przecież osobiście 
nie spotka ją żadna przykrość . 
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SCENA 14 

Z11zanna, Chembin 

ZUZANNA 
Otwieraj, Cherubinie, otwieraj natychmiast, ro 
Zuzanna, wychodź i zmykaj. 

CHERUBIN 
Ach, moja Zuziu, co za straszna scena. 

ZUZANNA 
Uciekaj, nie ma ani chwili do stracenia. 

CHERUBIN 
Którędy mam uciekać? 

ZUZANNA 
Nie wiem, ale uciekaj. 

CHERUBIN 
Przecież wszystko pozamykane. 

ZUZANNA 
Po tym, co się stało, zaducze cię na śmierć, a my 
będziemy zgubione, uciekaj ... 

CHERUBIN 
Okno o<l ogrodL1 jest bardzo wysoko. 

ZUZANNA 
Cale duże piętro! To niemożliwe. O, moja biedna 
pani, o moje żałosne małżeństwo, o mój Boże, mój 
Boże! 

CHERUBIN 
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Jest nad grzędami melonów, uszkodzę parę za
gonków. 

ZUZANNA 
Zabijesz się! 

CHERUBIN 
Raczej rzucę się w otchłań piekielną, Zuziu, niż 
sprawię jej przykrość! A ten pocałunek zapewni 
mi pomyślność. 

SCENA 15 

Z11zannc1 (sr.mta) 

ZUZANNA 
Ach! ... Już jest daleko! Och, mały nicpoń! Jeżeli 
temu zabraknie w życiu kobiet. .. (w drzwiach gc1-
binet1t) Możesz teraz, panie hrabio, wyłamać za
mek, jeśli ci to sprawi przyjemność. Możesz być 
pewien, nie pisnę ani słówka. 

SCENA 16 

Hmhia. llrabhw 

HRABIA 
Nic się nie zmieniło. Zmuszając mnie do wyłama
nia tych drzwi, pomyśl o następstwach ... Pytam 
raz jeszcze, czy zechcesz otworzyć? 

HRABINA 
Gdyby miłość popychała cię do tych szaleństw, 
wybaczyłabym je łatwiej, chociaż mnie obrażają. 
Ale czy sama próżność może aż tak poniżyć przy
zwoitego człowieka? 
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HRABIA 
Miłość czy próżność, ale otworzysz mi drzwi. Albo 
też w tej chwili ... 

HRABINA 
Zaczekaj ... przypuszczasz, że mogłabym się tak 
zapomnieć? 

HRABIA 
Mogę przypuścić, co ci się spodoba, ale zobaczę, 
kro jest w rym gabinecie. 

HRABINA 
Dobrze więc, zobaczysz . P9słuchaj mnie jednak .. . 
spokojnie. 

HRABIA 
Więc to nic Zuzanna? 

HRABINA 
W każdym razie również nie ktoś, kogo mógłbyś 
się obawiać . Przygotowywałyśmy żarcik ... zupeł-
nie niewinny, na wieczór, i przysięgam .. . 

HRABIA 
Przysięgasz? 

HRABINA 
Zadne z nas nie chciało cię obrazić, ani ja, ani on. 

HRABIA 
On? Więc to mężczyzna? Zabiję go. Mów. 

HRABINA 
Ten chłopiec. .. 
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HRABIA 
Kto? 

HRABINA 
Cherubin. 

HRABIA 
Wszędzie napotykam się na tego diabelskiego pa
zia. Dobrze, otwieraj, już wiem wszystko. Nie za
mykałby się, gdyby nie był winny. \X'ychodź mi 
natychmiast ty ... chłystku! 

HRABINA 
Ale, błagam, nie ulegaj fałszywym pozorom wi

dząc nieład w jego ubraniu. 

HRABIA 
Nieład w ubraniu? 

HRABINA 
Przebierałyśmy go za kobietę ... jest w koszuli, z 
odsłoniętą szyją, z nagimi ramionami .. . Miał wła
śnie przymierzać ... 

HRABIA 
Zostań tutaj, w sypialni! Nie umiałaś utrzymać 
godności mojej żony ... Długo nie opuścisz tego 
miejsca! 

HRABINA 
Oszczędź tego człowieka. Nie wybaczę sobie do 
końca życia, że dopuściłam ... 

HRABIA 
W srań. Odsuń się. Jesteś bezczelna, ośmielając się 
występować w jego obronie. 

61 



HRABINA 
Dam ci klucz, ale przyrzeknij mi, że pozwolisz 
odejść temu chłopcu nie czyniąc mu krzywdy. Nie
chaj cały twój gniew skupi się na mnie ... 

HRABIA 
Nie słucham dłużej. 

HRABINA 
Boże, on zginie! 

HRABIA 
To Zuzanna. 

SCENA 17 

Hrabia, Hrr1bina , Zuzanna 

ZUZANNA 
Zabiję go, zabiję! Zatem niech pan zabije tego 
wsrręrnego chłopaka. 

HRABIA 
Co za lekcja! I ty także, ty udajesz zdumienie? Ale 
może ona nie była tam sama. 

SCENA 18 

Hrttbi11r1, Z!tzanna 

ZUZANNA 
Niech się pani uspokoi. Jest już daleko. Skoczył 
tak cudownie ... 

SCENA 19 

Hrabina, Z11za111w, 1-lrctbia 

HRABIA 
Nie ma nikogo. To moja wina ... słuchaj ... Ś\viet
nie zagrałaś tę komedię. 

ZUZANNA 
A ja, panie hrabio? 

HRABIA 
Co za okrurny j~art. Z jakiego powodu, powiedz. 

HRABINA 
Czyż twoje szaleństwa zasługuj<! na pobłażliwość? 

ZUZANNA 
Pani powinna była pozwolić, żeby pan zwołał lu
dzi. 

HRABIA 
Masz rację. Przepraszam, wstyd mi, doprawdy. Ale 
dlaczego nie wyszłaś, kiedy cię wzywałem? 

ZUZANNA 
Ubierałam się co tchu, kłując się szpilkami. 
Zresztą pani, zabraniając mi wyjść, miała aż 
nadto powodów ... 

HRABIA 
Zamiast wypominać mi winy, dopomóż mi ją ra
czej przebłagać. 

HRABINA 
Wolę później gorzko żałować niż teraz - Zuziu -
poniżyć się do przebaczenia. Nazbyt mnie obraził. 
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HRABIA 
Rozyno! 

HRABINA 
Nie jestem już tą Rozyną, którą niegdyś zawzięcie 
zdobywałeś. Jestem biedną hrabiną Almaviva, 
smutną i opuszczoną, której już nie kochasz. 

HRABIA 
Zlituj się ... A ten bilecik? To on narobił całej bie
dy. 

HRABINA 
N apis ano go bez mojej zgody. , 

HRABIA 
Zatem wiedziałaś? 

HRABINA 
To ten szalony Figaro ... 

HRABIA 
Brał w rym udział? 

HRABINA 
W ręczył go panu Bazylio . 

HRABIA 
.. . który mi powiedział, że dosrał go od jakiegoś 
chłopca. O, przeklęty rzępoło! tżcsz jak z nut. 
Zapłacisz mi za wszystkich. 

HRABINA 
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Prosisz o przebaczenie, którego odmawiasz innym? 
Oto, jacy są mężczyźni . 

HRABIA 
Dobrze, zapomnę mu ... Ale nic mogę jeszcze zro
zumieć , jak kobiety umieją tak szybko przystoso
wać się do okoliczności. Czerwieniłaś się, płakałaś, 
miałaś zmienioną twarz ... Słowo daję, jeszcze teraz 
jest inna„ . I ten paź w koszuli, prawie nagi? 

HRABINA 
Masz go przed sobą. N ie przyjemnie ci go znaleźć 
zamiast tamtego? Przecież wcale nie odczuwasz 
wstrętu przy zetknięciu się z tym chłopakiem. 

HRABIA 
A re błagania, te łzy? ... N ie, sądzimy, że jesteśmy 
coś warci jako politycy, gdy z nas tylko wielkie 
dzieci. Od kobiet należy się uczyć, jak kłamać. 
Powiedziałaś zatem, że mi przebaczasz? 

HRABINA 
Czy to powiedziałam , Zuziu? 

ZUZANNA 
Nie słyszałam, proszę pani. 

HRABINA 
Czyż zasłużył na przebaczenie? 

HRABIA 
Ależ tak - wielką skruchą. 

ZUZANNA 
Jakże można było podejrzewać, że jakiś mężczy
zna ukrył się w sypialni pani? 

HRABIA 
Już dostałem za swoje. 
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ZUZANNA 
N ie wierzyć, kiedy zapewniała, że to pokojówka. 

HRABIA 
Rozyno, \vięc nie dasz się przebłagać? 

HRABINA 
Ach, Zuziu, jakże jesteśmy s.łabe! Jakiż to przy
kład ci daję. Kto potem zechce uwierzyć w gniew 
kobiet? 

ZUZANNA 
Czyż z nimi, proszę pani, nie kończy się tak za
wsze? 

SCENA 20 

Hrabia, Hrabinrt, Z11zrnzna. F1~v,aro 

FIGARO 
Powiedziano mi, że pani źle się czuje. Przybiegam 
co tchu. Widzę z radością, że to nieprawda. 

HRABIA 
Jest eś bardzo gorliwy. 

FIGARO 
To mój obowiązek. Skoro jednak nic się nie stało, 
to mogę oznajmić, że wszyscy pańscy poddani ze
brali się ze skrzypcami i gitarami i oczekują jedy
nie pańskiego pozwolenia, aby mi towarzyszyć, 
kiedy poprowadzę narzeczoną„. 

HRABIA 
A kto będzie strzegł hrabiny w pałacu? 
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FIGARO 
Strzegł.? Przecież nic jej nic grozi. 

HRABIA 
Nie, ale ten tajemniczy mężczyzna, który ma się z 
nią zobaczyć? 

FIGARO 
Jaki znowu mężczyzna? 

HRABIA 
Ten od biletu, który wręczyłeś Bazylio. 

FIGARO 
Kto to powiedział? 

HRABIA 
Gdybym tego nie wiedział skądinąd, krętaczu, to 

twoja twarz, która cię zdradza, przekonałaby mnie 
od razu, że kłamiesz. 

FIGARO 
Jeżeli tak jest istotnie::, to nic ja kłamię, ale moja 
twarz. 

ZUZANNA 
Dajże spokój, mój biedaku, nie marnuj na próżno 
twojej znakomitej wymowy. Powiedziałyśmy 
wszystko. 

FIGARO 
A coście powiedziały? 

ZUZANNA 
Że to ty napisałeś bilecik, aby wmówić w pana 
hrabiego, kiedy tu wszedł, że paź był w pokoju, 
gdzie ja się zamknęłam. 
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HRABIA 
Co masz <lo powiedzenia? 

HRABINA 
Nie mamy już nic do ukrywania, Figaro, żart się 

dokonał. 

HRABIA 
Istotnie, dokonał się. Co teraz powiesz? 

FIGARO 
Co teraz powiem? Powiem ... że chciałbym, aby to 

samo można było powiedzieć o moim małżeństwie 
i jeśli pan hrabia pozwoli ... 

HRABIA 
Przyznajesz się wreszcie do biletu? 

FIGARO 
Skoro pani sobie tego życzy, skoro Zuzanna sobie 
tego życzy, skoro pan sobie tego życzy, to wypa
da, żebym i ja również sobie tego życzył. Ale na 
pańskim miejscu, panie hrabio, prawdę mówiąc, 
nie wierzyłbym ani słowu z tego, co tu opowiada
my. 

HRABIA 
Kłamać tak uparcie wbrew oczywistości! ... To mnie 
w końcu zaczyna drażnić. 

HRABINA 
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Och, biedny chłopak! Dlaczego żądasz, żeby kie
dyś powiedział prawdę? Jak widzisz, palą się do 
małżeństwa, ich niecierpliwość jest zrozumiała, 
udajmy się na uroczystość. 

HRABIA (n{t stronie) 
Och, ta Marcelina, Marcelina! ... (gloino) Chciał

bym się przynajmniej przebrać. 

HRABINA 
Dla naszej służby? Czy ja to robię? 

SCENA 21 

Hrabia. Hrabina, Figaro, Zuzcmnct. ilntonio 

ANTONIO 
Ach, jaśnie panie, jaśnie panie! 

HRABIA 
Czego chcesz, Antonio? 

ANTONIO 
Niech pan raz nareszcie każe okratować wszyst
kie otwory nad moimi grzędami. Ciągle ktoś wy
rzuca jakieś paskudztwa przez okna i właśnie przed 
chwilą wyrzucono mi człowieka. 

HRABIA 
Przez okno? 

ANTONIO 
Niech no pan tylko popatrzy, jak oporządzono moje 
melony? 

ZUZANNA 
Ratunku, Figaro, ratunku! 

FIGARO 
Panie hrabio, zalał się już od świtu. 

ANTONIO 
Nic zgadłeś. To mała reszteczka z wczoraj. Oto, 
jak wydaje się sądy ... nieomylne. 
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HRABIA 
Jakiegoś człowieka? Jakiegoś człowieka. Gdzie on 
jest? 

ANTONIO 
Właśnie o ro pytam. Należy mi go dostarczyć. 
Jestem pańskim ogrodnikiem. Tylko ja jeden trosz
czę się o pańskie warzywa. Spada mi ram czło
wiek ... Sam pan chyba rozumie, że moja repura
qa ... 

ZUZANNA (po cirh11 do Figara) 
Działaj, działaj, Figaro! 

FIGARO 
Pijesz więc ciągle? 

ANTONIO 
Ach, gdybym nie pił, dosrałbym wścieklizny. 

HRABINA 
Jednak robić ro bez potrzeby ... 

ANTONIO 
Tylko ro, proszę jasnej pani, że pijemy bez pra
gnienia i kochamy o każdym czasie różni nas od 
innych bydląt. 

HRABIA 
Odpowiadaj, bo wypędzę cię ze służby. 

ANTONIO 
Alboż ro ja pójdę? 

HRABIA 
Co takiego? 
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ANTONIO 
Jeżeli pan nic ma dosyć ołeju w głowie, żeby za
chować dobrego ogrodnika, ro ja nie jestem aż rak 
głupi, żebym miał odprawiać dobrego pana. 

HRABIA 
Powiadasz zatem, że wyrzucono przez okno czło
wieka? 

ANTONIO 
A tak, proszę jaśnie pana, przed małą chwileczką, 
i uciekł, bodaj go połamało, co siły w nogach. 

HRABIA 
A porem? 

ANTONIO 
Porem, ro ja chciałem go dogonić, ale tak się pal
nąłem pięścią o kratę, że dotąd nie mogę ruszać 
ani n;,·ką, ani nogą u tego oco palca. 

HRABIA 
Poznałbyś rego człowieka? 

ANTONIO 
Dlaczego miałbym nie poznać? Poznałbym od razu, 
żebym go tylko przedtem dobrze widział. 

ZUZANNA (cicho clo Figcm1J 
N ie widzi al go. 

FIGARO 
I po co tyle zachodu o jedną potłuczoną skorupę? 
Ile ci się należy, ciamajdo, za twoje melony? Obej
dzie się bez poszukiwań, panie hrabio! To ja wy
skoczyłem przez okno. 
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HRABIA 
Ejże, to ty? 

ANTONIO 
Ile ci trzeba, ciamajdo? Nieźle podrosłeś od tam
tego czasu, bo przed pół godziną byłeś niższy 
szczuplejszy. 

FIGARO 
Oczywiście , przecież kurczymy się przy skoku. 

ANTONIO 
Na moje wejrzenie był to chyba ... żeby tak rzec 
bez łgarstwa, ten chłystek paź . 

HRABIA 
Masz na myśli Cherubina? 

FIGARO 
A tak, wrócił galopem na swoim koniu od bram 
miasta, gdzie już na pewno przebywa. 

ANTONIO 
O, co to, to nie~ Tego wcale nic powiadam, nic, tego 
wcale nie powiadam ... N ie widziałem, żeby skakał 
z okna na koniu, bo jakbym widział, tobym sobie 
zaraz zakonotował. 

HRABIA 
Trzeba tu mieć , doprawdy, świętą cierpliwość! 

FIGARO 
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Byłem tam w pokoju, w białej koszuli, bo dokuczał 
wściekły upał. Czekałem na moją Zuzię. Nagle usły
szałem głos pana hrabiego i straszne krzyki. Nic wiem 
dlaczego, ale strach mnie obleciał z powodu tego 
biletu, i jeśli już mam się przyznać do zupełnej głu-

poty, ro bez namysłu zeskoczyłem prosto na grządki 
i nawet wywichnąłem sobie trochę prawą nogę. 

ANTONIO 
Jak to byłeś ty, to po sprawiedliwości trzeba ci 
oddać ten świstek, który ci wyleciał z kurtki przy 
skoku. 

HRABIA 
Daj to mnie. 

FIGARO (nc1 stronie) 
\X/padłem. 

HRABIA 
Ze strachu nie zapomniałeś zapewne ani co zawie
ra ten papier, ani też jak się znalazł w twojej kie
szeni? 

FIGARO 
Skądże znowu! Mam jednak tyle tych różnych pa
pierzysków. Trzeba na wszystko odpowiadać na 
piśmie przy moim skromnym stanowisku. Może 
to ten? Ach, to list Marceliny na cztery bite stro
ny, nie żałuje sobie ... Czyżby to była prośba tego 
biednego kłusownika, który siedzi w więzieniu? .. . 
Nie, otóż ją mam„. Spis mebli z pałacyku miałem 
w innej kieszeni ... 

HRABINA (szeptem do Zltzanny) 
Ach, mój Boże! Zuziu, przecież to ten patent. 

ZUZANNA (s zeptem do Figara) 

Jesteśmy zgubieni . To patent. 

HRABIA 
No, co, przyszły dyplomato, nic zgadujesz? 
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ANTONIO 
Jaśnie pan pyta, czy nic zgadujesz? 

FIGARO 
A cóż to do licha? Ten paskudziarz chucha mi w 
sam nos. 

HRABIA 
Więc zupełnie sobie nic możesz przypomnieć, co 
by to mogło być? 

FIGARO 
A, a, a, a, przecież to musi być patent tego nie
szczęsnego dzieciaka. Oddał mi go i zapomniałem 
mu zwrócić. O, o, o, cóż ~o ze i~nie za gapa! Co 
on, biedaczek, pocznie bez swojego patentu? Mu
szę lecieć. 

HRABIA 
Po co ci go dał? 

FIGARO 
Prosił, żeby coś z nim zrobić. 

HRABIA 
Niczego w nim nie brakuje. 

HRABINA (cicho do Zuzanny) 

Pieczęci! 

ZUZANNA (cicho do Fi gara) 
Brakuje pieczęci. 

HRABIA 
Nie odpowiadasz? 
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FIGARO 
O, właśnie! ... Jednak tam czegoś brakuje. Cheru
bin powiedział, że to taki zwyczaj ... 

HRABIA 
Zwyczaj! Zwyczaj? Jaki zwyczaj? 

FIGARO 
Żeby przyłożyć pańską pieczęć. Może to nie 1est 
znowu takie ważne? 

HRABIA 
Zapisane jest w górze, żebym sic,: niczego nie do
wiedział. (1ht stronie) To Figaro przewodzi tu wszyst
kiemu, a ja miałbym się nie zemścić? 

FIGARO 
Pan hrabia wychod zi nie zarządzając mego ślubu? 

SCENA ~2 

flrr1Óir1, Hrr1binc1. Figctro, Z1tzrnmr1„ /1 ntonio, BazyliD, 
Barto/o. A·forn:!i1w, Ob/oczek. Jlużba H mbiegr;. )!:'go poddani 

MARCELINA 
Niech pan niczego nie zarz.:idza, panie hrabio! Za
nim wyświadczy mu pan tę łaskę, naprzód nam 
niechaj pan odda sprawiedliwość. On ma wobec 
mnie dawne zobowiązania. 

HRABIA 
O co chodzi, Marcelino? 

:MARCELINA 
O przyrzeczenie małżeństwa. 



FIGARO 
Zwykły kwitek na pożyczkę. 

MARCELINA 
Z warunkiem zaślubienia mnie w razie nieuiszcze
nia długu. Pan jest najwyższym sędzią prowincji. 

HRABIA 
Stawcie się przed trybunałem. Postąpię, jak naka
zuje sprawiedliwość. 

BAZYLIO 
W takim razie Wasza Dostojność pozwoli, abym 
i ja również dochodził moi~h praw do Marceliny. 

HRABIA 
Twoich praw, twoich praw! Ośmielasz się o nie 
upominać, przygłupku? 

ANTONIO (klaszczqc w ręce) 

Utrafił, jak Boga jedynego kocham, w samo sed
no. Przecież to jego prawdziwe nazwisko. 

HRABIA 
Marcelino, zawieszam wszystko aż do zbadania 
twoich pretensji, co się dokona publicznie w wiel
kiej sali zamkowej. Zacny Bazylio, sługo wierny 
i niezawodny, pójdziesz na wieś zwołać ławników . 

BAZYLIO 
Do jego sprawy? 

HRABIA 
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I przyprowadzisz mi również tego chłopca, który 
ci oddał bilet. 

BAZYLIO 
Albo ja go znam? 

HRABIA 
Nic chcesz? 

BAZYLIO 
Nie wynajmowałem się tutaj na posyłki. 

HRABIA 
A na co? 

BAZYLIO 
Jako utalentowany organista wiejski obznajmiam 
z klawikordem panią hrabinę, ze śpiewem jej pan
ny służące, z mandoliną pazia i moim obowiązkiem 
ponadto jest zabawiać grą na gitarze towarzystwo 
pana hrabiego, skoro mu się spodoba to mi zlecić. 

OBŁOCZEK 

To może ja skoczę, jaśnie panie, jeżeli pan pozwo
li? 

HRABIA 
Jak się nazywasz i co robisz? 

OBŁOCZEK 

Wołają mnie Obłoczek, mój łaskawy panie, a trud
nię się pasaniem kóz. Zawołano mnie tutaj do fajer
werków i moje stadko ma prawdziwe święto. A jak 
chodzi o sądy, to znam dobrze ten cały kram z pro
cesami, bodaj go zaraza świsnęła. 

HRABIA 
Chwali ci się taka gorliwość, chłopcze. Ruszaj. A ty~ 
(do Bazylia) Pójdziesz z tym panem i będziesz mu 
przygrywał na gitarze i śpiewał pieśni, aby zaba-
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wić go w drodze. Należy do mego towarzystwa. 

OBŁOCZEK 

Och, to ja niby aż tak wysoko zaleciałem? 

BAZYLIO 
Mam towarzyszyć ze śpiewem pastuchowi? 

HRABIA 
To twój obowiązek. Jazda, albo przepędzę cię ze 
służby. 

SCENA 23 

Ciż .rami. oprócz H rahiego 

BAZYLIO 
Nie będę tłukł głową o mur, skoro ... 

FIGARO 
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Łatwo z niej mogą zostać tylko skorupy. Nic wi
dać po tobie, żebyś miał ochotę na śpiew. Chcesz, 
żebym ci dopomógł? Bierz zatem wesoło górne do 
- re - mi dla mojej narzeczonej: 

l~olę nad dostcttki 
Buziak mily, gfadki 

Mej Zuzi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 
Dojdziesz tej zagadki 
U mojej dzierlatki 

Net buzi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 
Zi - zi - zi - zi 

SCENA 24 

Hrabintt . Z11 zc11mct 

HRABINA 
\'V'i<lzisz, Zuziu, jakiej biedy narobił mi twój lek
koduch tym swoim biletem. 

ZUZANNA 
Ach, proszę pani, gdyby pani mogła zobaczyć swoją 
twarz, kiedy weszłam do pokoju. Naprzód zsza
rzała, jakby ją przesłoniła chmura, a potem stop
niowo stawała się czerwona, czerwona, czerwona. 

HRABINA 
Wyskoczył więc oknem? 

ZUZANNA 
Bez chwili wahania, świetny chłopak. 

HRABINA 
Myślisz, że hrabia <lał się zwieść? Gdyby tak zna
lazł tego chłopca w zamku? 

ZUZANNA 
Każę mu się ukryć tak dobrze ... 
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HRABINA 
Musi wyjechać. Po rym, co się srało, nie mam zu
pełnie ochoty wysyłać go zamiast ciebie do ogro
du. 

ZUZANNA 
Ja ram rakże nie pójdę. Zatem moje małżeństwo 
znowu ... 

HRABINA 
Zaczekaj .. . A gdybym to ja poszła zamiast ciebie? 

ZUZANNA 
Pani? 

HRABINA 
Nikt by się nie narażał. .. I hrabia nie mógłby się 
wyprzeć ... Dobrze. Daj mu znać narychmiasr, że 
stawiasz się na schadzkę . Niechaj jednak nikt ... 

ZUZANNA 
Och, Figaro! 

HRABINA 
Nie, nie. Zechciałby się w to '\vmieszać. Moja na
rzutka! ... Muszę o rym pomyśleć na tarasie. 

SCENA 25 

Hrabinct (sctma) 

HRABINA 
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Ten mój zamiar jesr dosyć zuchwały. Ach, wstąż
ka! Moja miła wstążka! Zapomniałam o tobie. Ty 
mnie nie opuścisz ... Ty mi będziesz przypominać 

chwile, kiedy ren biedny chłopak ... Ach, panie 
hrabio, coś ry zrobił najlepszego? A ja? Co ja robię 
w rej chwili? 

ZUZANNA 
Proszę. 

HRABINA 

SCENA 26 

Hrabina , Z11zcm1w 

Pamięraj, że zabroniłam ci szepnąć choć słówko 
swemu narzeczonemu. 

ZUZANNA 
Pani projekt jest świetny, proszę pani. Zdążyłam 
go rozważyć. Wszystko łączy, wszystko przyspie
sza, wszystko rozwiązuje. I cokolwiek by się póź
niej srało, moje małżeństwo już jest odtąd pewne. 

Podczas przeruy lokaje 11rzqdzajq, salę sq,dowq. 
Przynoszq dwie lawy z opcmictmi diet stmn i rozmieszczajq 
je J10 ob1t stronach tak, aby z tylu zosta~y wolne przejkia. 
Kladq podwyż.rzenie o dwrfch stopniach na fr()dk11 sceny 

uieco w głębi i na nim fottl dlu Hrabiego. 
Ustawiajq stolik i tctb()ret dla sekretarza na boku 
i z Jwzodu. ci siedzenia dla Twncma i lawnik(JUJ 

po obu stronach estrady przeznctczonej diet Hrctbiego. 



AKT TRZECI 

'fet1/r jlrzcdstawia .1alf li ' Zrtmk11 ;:; 11 'flilrf .wi r[ trrmowq 
i dużqcq do 11roczy.11ych pr:z)j1,:/. Zd()hi ;q portrt!I krr:lrn'1,/:;i 

jlod baldachi1mm. 

SCENA 1 

H rttbi.1 i Pedrilfo u1 kimie poclrrlżm:j i ll!!f!,ilh b11tach. 
;:; Jiahietem li ' ręk11 

HRABIA 
Weź dobrego konia 

PEDRILLO 
Stoi osiodłany za parkanem ogrodu. 

HRABIA 
Pędź co tchu i po przyjeździe do,vieclz się, czy paź 
już przy był. 

PEDRILLO 
W hotelu? 

HRABIA 
Tak. Wręcz mu patent i zaraz wracaj. 

PEDRILLO 
A gdybym go nie zastał? 

HRABIA 
Wracaj jeszcze szybciej i zawiadom mnie. Jedź. 



SCENA 2 

Hrahic1 (smn) 

HRABIA 
Gubię się w tym wszystkim ... Jest tu coś podej
rzanego ... Moja żona? ... Gdyby jakiś zuchwalec 
się ośmielił? ... Co się ze mną dzieje? Istotnie, kie
dy się traci panowanie nad sobą, wyobraźnia, choćby 
najbardziej karna, zaczyna szaleć jak we śnie ... Je
śli się ona nie szanuje, to mój honor. .. Gdzież, u 
diabła, honor się umieszcza? A Zuzanna? ... Co mnie 
zmusza do tej zachcianki? Gdybym jej pragnął bez 
walki z samym sobą, żądh nie byłaby nawet w 
połowie tak silna ... Ten Figaro każe na siebie cze
kać ... 

SCENA 3 

Hrabitt, Figaro 

FIGARO (na slrouie) 
Skądże znowu! 

HRABIA 
Wie czy nic wie o mojej miłości do Zuzanny? 

FIGARO (net stronie) 
Domyślam się. 

HRABIA 
Jeśli pisnęła mu choć słówko, zmuszę go do zaślu
bienia z tych dwóch rywalek nieco starszej. 

FIGARO 
O, bardzo dziękuję! 
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HRABIA 
I zastanowimy się, co zrobić z młodszą. 

FIGARO 
Ach, moją żonę, jeśli łaska. 

HRABIA 
Chę? Co takiego? Kto to? 

FIGARO 
To ja się stawiam na pańskie rozkazy. 

HRABIA 
A co znaczyły te słowa? 

FIGARO 
Przecież nic nie mówiłem. 

HRABIA 
Moją żonę, jeśli łaska. 

FIGARO 
Ach, to był koniec odpowiedzi, której udzieliłem; 
proszę zawiadomić moją żonę, jeśli łaska. 

HRABIA 
Żonę! ... Chciałbym wiedzieć, jakie to ważne spra
wy zatrzymywały szanownego pana, kiedy go we
zwałem. 

FIGARO 
Pobrudziłem się spadając na grządki. Zmieniałem 
ubranie. 

HRABIA 
Trzeba ó było aż godziny? Moi służący ubierają 
się dłużej niż panowie. 
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FIGARO 
Bo nie mają lokai, którzy by im w tym dopoma
gali. 

HRABIA 
Nie mogę dotąd zrozumieć, co cie,: skłoniło do na
rażania się na niebezpieczet1stwo, kiedyś skakał„. 

FIGARO 
Niebezpieczeństwo! Można by przypuszczać, ze 
rzuciłem się \V przepaść ! 

HRABIA 
Nie próbuj ze mną zwodniczych sztychów. Wiesz 
o co chodzi. ' 

FIGARO 
Po otrzymaniu fałszywego doniesienia, pan wdzie
ra się wściekły do pokoju, wywraca wszystko jak 
huragan, SZLtka jakiegoś mężczyzny, wywala drzwi, 
wyłamuje zamki! Ja się tam znalazłem przypad
kiem i kro wie, czy w uniesieniu„. 

HRABIA 
Mogłeś uciec schodami. 

FIGARO 
Żeby pan mnie dopadł w korytarzu. 

HRABIA 
W koryrarzu? Ale nie o tym chciałem mówić. Mia
łem„ . Tak, miałem ochotę zabrać cię z sob;~ do 
Londynu, poruczyć ci doręczanie depesz, jednak 
po namyśle„. 

FIGARO 
Zmienił pan zamiar? 
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HRABIA 
Po pierwsze, nie znasz angielskiego. 

FIGARO 
Znam God-dam. 

HRABIA 
Nie rozumiem. 

FIGARO 
Mówię, że znam G od-dam. 

HRABIA 
I co z tego? 

FIGARO 
Jak to co? Przecież to bardz piękny język ten 
angielski i można z nim zajecha' daleko. God-dam 
w Anglii pozwoli wszędzie dać obie radę. Chce 
pan schrupać tłustego rumianego kurczaka, wcho
dzi pan do oberży i robi tylko ten ruch (obt·ctca 
rożen); God-dam, przynoszą panu zaraz solon nogę 
wołową bez chleba. Coś cudownego! Miałby pan 
ochotę łyknąć zacnego burgunda, wysrarczy tylko 
tO (odkorkowuje b11telkf) ·G d-dam , natychmiast po
dają panu p iwo w cynowym kuflu z pianą po brze
gi. Cóż z uczta. Napotyka pan jedną z tych pięk
ny h dziewczyn, które pomykają drobnym krocz
kiem, z opuszcz nymi oczami, z ł k iami do ryłu, 
kołysząc lekko bioderkami, przykłada pan poro
zumiewawczo złożone palce do ust; ach, God-dam, 
wycina panu policzek z siłą tragarza na dowód, że 
zrozumiała. Prawdę mówiąc, Anglicy wtrącają jesz
cze tu i ówdzie parę słów do rozmowy, ale bardzo 
krzepiące jest przekonanie, że Gad-dam stanowi 
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istotę ich języka. Jeśli zatem nie ma pan innych 
powodów, żeby mnie zostawić w Hiszpanii ... 

HRABIA (na stronie) 
Chce pojechać do Londynu, Zuzia nic mu nie po
wiedziała. 

FIGARO (na stronie) 
Myśli, że nic nie wiem, należy go utrzymać w tym 
przekonaniu. 

HRABIA 
Ile ci dała hrabina za tę piękną pomoc w spisku? 

FIGARO 
A ile mi pan dał za wyrwanie jej z rąk doktora? 
Niech pan uważa, panie hrabio, nie upokarzajmy 
człowieka, który jest dobrym sługą, gdyż robimy z 
niego lichego sługusa. 

HRABIA 
Dlaczego zawsze jest coś podejrzanego we wszyst
kim, co robisz? 

FIGARO 
Bo łatwo się tego dopatrzyć, kiedy się szuka winy. 

HRABIA 
Masz fatalną opinię. 

FIGARO 
A jeśli jestem więcej wart od niej? Czy dużo z wiel
kich panów mogłoby powiedzieć o sobie to samo? 

HRABIA 
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Sto razy zmierzałeś do fortuny, ale nigdy prostą 
drogą. 

FIGARO 
Co pan chce? Straszny tam ścisk. Każdy chce szyb
ko dobiec, ·więc wszyscy się tłoczą, przepychają, 
odtrącają łokciami, przewracają, dociera kto może, 
inni leżą zadeptani na śmierć. Toteż ja wolę zrczy
gnowac. 

HRABIA 
Z fortuny? To coś nowego. 

FIGARO (na stronie) 
Teraz na mnie kolej. (głoino) Pan hrabia powierzył 
mi zarząd zamku, to świetny los, więc będę pędził 
szczęśliwe życie z młodą żoną w słonecznym kra
) Ll. 

HRABIA 
Co ci przeszkadza zabrać ją ze sobą do Londynu? 

FIGARO 
Musiałbym ją opuszczać tak często, że wkrótce 
miałbym małżeóstwa powyżej uszu. 

HRABIA 
z twoimi zdolnościami i inteligencją mógłbyś 
awansować bardzo szybko. 

FIGARO 
Awansować dzięki inteligencji? Pan chyba żartuje. 
Tylko miernota, która się płaszczy, dochodzi do 
wszystkiego. 

HRABIA 
Musiałbyś jedynie pod moim kierunkiem obeznać 
się trochę z polityką. 

89 



FIGARO 
Znam ją na wylot. 

HRABIA 
Jak angielski, samą istotę mowy? 

FIGARO 
Jest się reż czym tu chwalić! Udawać-, że się nic 
wie co sir' wie wiedzieć to czego sir' nic wie ro-, "t' ) ) L "t' ' 

zumieć to, czego się nic rozumie, nic rozumieć tego, 
co się rozumie - zwłaszcza, jeśli to jest nad nasze 
siły - ukrywać w wielkim sekrecie ro, co w ogóle 
nic jest do ukrywania, zamykać się na cztery spu
sty, żeby temperować pióra, stwarzać pozory głę
bi, kiedy się jest pustym jak dziurawy orzech, od
grywać dobrze albo źle wybitną osobę, rozsyłać 
szpiegów, opłacać zdrajców, naruszać pieczęcie, 
prześwietlać listy i wreszcie cenić łajdactwo środ
ków dla ważności celów; oto cała polityka albo 
niech mnie diabli wezmą . 

HRABIA 
Ech, przecież ty opisujesz intrygę. 

FIGARO 
Polityka, intryga, owszem, różnią się nazwą, ale 
ponieważ uznaję je za bliskie krewne, więc niechaj 
się nimi zabawia ten , kto ma ochotę. „J a wolę moją 
miłą, oj dana, ja wolę moją miłą'', jak głosi piosen
ka poczciwego króla. 

HRABIA (na stronie) 

Chce zostać. Rozumiem, Zuzanna mnie zdradziła. 
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FIGARO (na JtronieJ 
Nabrałem go i spłaciłem mu tą samą monetą. 

HRABIA 
Spodziewasz się zatem wygrać sprawę z Marce-

liną? 

FIGARO 
Uważa pan za przestępstwo , że odrzucam pann~, 
dosyć leciwą, gdy pan sprząta nam sprzed nosa 
wszystkie młode dziewczyny? 

HRABIA 
W trybunale sędzia zapomina o sobie i ma na wi-
doku jedynie prawo. 

FIGARO 
Pobłażliwe dla wielkich, twarde dla rnałych. 

HRABIA 
Sądzisz więc, że ja żartuj ę? 

FIGARO 
Ech, kto ro wie, panie hrabio. Tempo (· galant ' 
homo, mawia Włoch, a jak wiadomo, Włoch za
\vsze mówi prawdę. Czas wyjaśni, kto mi dobrze 

życzy, a kto źle. 

SCENA 4 

Hrc1bia, Figaro, Lokaj 

LOKAJ 
Don Guzman Tuman. 

HRABIA 
Tuman? 
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FIGARO 
Ależ tak, to zawodowy sędzia , asesor trybunału, 
pański przyboczny specjalista od wymiaru spra
wiedliwości. 

HRABIA 
Niech zaczeka. 

SCENA 5 

1Jrcibic1 .. Figaro 

FIGARO 
To tutaj pan hrabia zamierza? ... 

HRABIA 
Ja? ... A tak, kazałem przygorować tę salę dla pu
blicznej rozprawy. 

FIGARO 
Czego jej zatem brakuje? Wielki fotel dla pana, 
wygodne krzesła dla ławników, taboret dla pisa
rza, dwie ławki dla obrońców, podwyższenie dla 
elity, a hałastra z tyłu. Wydam rozkazy. 

SCENA 6 

H rabict (sam) 

HRABIA 
Ten filur wprawia mnie w zakłopotanie. W dys
kusji bierze górę.„ Ach, szelmy, zmówiliście się, 
żeby mnie wywieść w pole! „. Bądźcie sobie przy-

jaciólmi, bądźcie kochankami, bądźcie czym chce
cie, zgoda, ale do diabla z małżeństwem„. 

SCENA 7 

H rc1bia. Zttzcmna 

ZUZANNA 
Pan hrabia? .. . Przepraszam pana hrabiego. 

HRABIA 
O co ci chodzi? 

ZUZANNA 
Pan się gniewa? 

HRABIA 
Czego sobie życzysz? 

ZUZANNA 
Pani źle się czuje. Przybiegłam, żeby poprosić o 
pański flakonik z eterem . Za chwilę go zwrócę. 

HRABIA 
Nie, nie, zachowaj go dla siebie. Wkrótce ci się 

przyda. 

ZUZANNA 
Czyż kobiety mego stanu mogą sobie pozwolić na 
to, żeby źle się czuć? To słabość, której nabywa się 
w salonach. 

HRABIA 
Jednak narzeczona zakochana bez pamięci, skoro 
traci swego oblubieńca ... 
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ZUZANNA 
Spłacając Marcelin<; posagiem, który pan mi przy
rzekł. .. 

HRABIA 
Ja ci przyrzekłem? 

ZUZANNA (Jp11.1zczaicz( OCZ}') 

Panie hrabio, tak p.rzynaj.mniej zrozumiałam. 

HRABIA 
Owszem, jeśli byłabyś skłonna zrozumieć również 
i m111e . 

ZUZANNA (:;e JjJ11Szrz1mymi oczmni) 

Czyż nic jest moim obowiązkiem rozumieć pana? 

HRABIA 
Dlaczego zatem, wstrętna dziewczyno, nie powie
działaś mi tego wcześniej? 

ZUZANNA 
Nigdy nie jest za późno na powiedzenie prawdy . 

HRABIA 
Przyjdziesz o zmierzchu do ogrodu? 

ZUZANNA 
Czyż nic spaceruje; tam co wieczór? 

HRABIA 
Potraktowałaś mnie dzisiaj rano tak surowo. 

ZUZANNA 
Dzisiaj rano? ... A paź za fotelem? 

HRABIA 
Masz rację, zapomniałem. Ale dlaczego odmawia
łaś tak stanowczo, kiedy Bazylio na moje polece
nie? ... 

ZUZANNA 
Po co ma się w to mieszać jakiś Bazylio? 

HRABIA 
Znowu masz rację. Jednak istnieje pewien Figaro i 
obawiam się, że powiedziałaś mu wszystko. 

ZUZANNA 
Oczywiście. Zawsze mówię mu wszystko ... oprócz 
tego, co należy przemilczeć . 

HRABIA 
Jesteś cudowna. I przyrzekasz mi? ... Jeżeli jed
nak nic dotrzymasz słowa, porozumiejmy się 
dobrze, kochana, i nic ze schadzki, to równ1ez 
nic z posagu i nic z małżeństwa . 

ZUZANNA 
Ale jeśli nic z małżeństwa, to również nic z pań
skich nadziei. 

HRABIA 
Skąd jej się bierze to wszystko? Słowo daję, będę ją 
kochał do szaleństwa! Ale twoja pani czeka na fla
konik. 

ZUZANNA (ze Imir:chem zwraca 11111 jlc1k1mik) 
Czyż mogłabym z panem mówić bez pretekstu? 
Ktoś nadchodzi! 

HRABIA 
Jest moja! 
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SCENA 8 

Z11zdtlnct. Figaro 

FIGARO 
Zuziu, Zuzinko, dokąd to tak pędzisz porzucając 
pana hrabiego? 

ZUZANNA 
Wygłaszaj teraz swoje mowy obrończe, jeśli masz 
ochotę. Już wygrałeś proces. 

FIGARO 
Powiedz jednak. „ 

SCENA 9 

HRABIA 
Już wygrałeś proces! .. . O moi kochani spryciarze! 
Ukarzę was tak dotkliwie„. Ale jeśli spłaci ochmi
strzynię? Czym?.„ Gdyby jednak spłaciła, to mam 
na podorędziu sławetnego Antonia, któremu szla
chetna duma nie pozwoli wydać siostrzenicy za 
człowieka nieznanego pochodzenia. Podsycając tę 
pychę„. Czemu nie? Na rozległych polach intrygi 
trzeba umieć uprawiać wszystko, łącznie z próż
nością głupców. Antonio ... 

SCENA IO 

lvL:tr(dina. Barto/o. T11man 

MARCELINA 
Panie sędzio, proszę wysłuchać mojej sprawy. 

TUMAN 
Ba-ardzo dobrze, po-omówimy o niej li-iteralnie. 

BARTO LO 
Chodzi o przyrzeczenie rnalżeństwa. 

"MARCELINA 
Związane z pożyczką. 

TUMAN 
Ro-ozumiem, et cetera, i tak dalej. 

MARCELINA 
Nic, panie sędzio, bez et cetera. 

TUMAN 
Ro-ozumiem, posiada pani tę sumę? 

MARCELINA 
Nie, panie sędzio, to ja pożyczyłam pieniądze. 

TUMAN 
Ro-ozurniern doskonale, pa-ani domaga się zwrotu pie
niędzy. 

MARCELINA 
Nie, panie sędzio, żwlarn, żeby się ze mną ożenił. 

TUMAN 
A-ależ tak, ro-ozumicm do-oskonale, a on chce się 
z panią ożenić? 
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MARCELINA 
Nie, panie sędzio, i właśnie o to jest proces. 

TUMAN 
Myśli pani, że ja nie ro-ozumiern procesu? 

MARCELINA 
Nic, panie sędzio. (do Barto/a) Co to vvszystko zna
czy? (do Sędziego) Jak to, to pan nas będzie sądził? 

TUMAN 
Czyżbym dla innych celów kupił moie stanowi
sko? 

MARCELINA 
To straszne nadużycie takie sprzedawanie stano
wisk. 

TUMAN 
A tak, słuszniejsze byłoby dawać je nam za dar
mo. Przeciw komu występuje pani ze skargą? 

SCENA 11 

Marcelinc1, Barto/o. Tuman, F igctro 

lYIARCELINA 
Panie sędzio, przeciw temu oszustowi. 

FIGARO (bmdzo pogodnie do 1vlarceli1LJ) 
Zapewne pani przeszkadzam. - Pan hrabia zjawi 
się lada chwila, panie radco. 

TUMAN 
Już gdzieś widziałem tego chłopaka. 
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FIGARO 
U szanownej małżonki pańskiej, do jej usług, panie 
radco. 

TUMAN 
A jak cla-awno temu? 

FIGARO 
Nieco mniej niż na rok przed narodzeniem młod
szego pańskiego syna, bardzo udany chłopak, dum
ny jestem z niego. 

TUMAN 
A tak, na-ajładnicjszy ze wszystkich. Podobno 
coś tu broisz? 

FIGARO 
Pan zbyt łaska\v na mnie. Nic ma o czym mówic:. 

TUMAN 
Przyrzeczenie małżeństwa~ Biedny ma-atołek. 

FIGARO 
Panie radco~ ... 

TUMAN 
Widziałeś się już z moim sekretarzem, poczciwym 
człeczymi? 

FIGARO 
Chodzi panu radcy o pana Swędziłapę, pańskiego 
pisarza? 

TUMAN 
A rak, zwykł on jadać z dwóch żłobów. 



FIGARO 
JadaU Zaręczam panu, że żreć. Oczywiście, by
łem u niego dJa sporządzenia wyciągu oraz wycią
gu z wyciągu, jak się to praktykuje. 

TUMAN 
Należy do-opel nić formy. 

FIGARO 
Rzecz prosta, panie radco. Jeśli bmviem treść pro
cesu należy do stron, to jak wiadomo forma jest 
racją bytu sądownictwa. 

TUMAN 
Ten chłopak nie jest wcale tak tępy, jak zrazu 
myślałem. Doskonale, mój przyjacielu, skoro je
steś aż t~k biegły w prawie, będziemy mieli na pie
czy twoią sprawę. 

FIGARO 
Panie radco, odwołuję się do pańskiej bezstronno
ści, chociaż reprezentujesz naszą sprawiedliwość. 

TUMAN 
Chę? ... A tak, re-eprezentuję sprawiedliwość. Ale 
jeżeli jesteś winien i nie płacisz? 

FIGARO 
Zatem, jak pan radca sam widzi, wychodzi na to, 
że nie jestem winien. 

TUivlAN 
Bez wą-ątpienia. Ale, ale, co on powiedział? 
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SCENA 12 

WOŹNY 
Jego dosrojność, panowie! 

HRABIA 
Pan w todze, panie radco? Przecież to sprawa do
mowa. Ubioru wyjściowego byłoby aż nadto. 

TUMAN 
To dobre dla pana, panie hrabio. Ja jednak nic 
ruszam się nigdzie bez togi. Ponieważ fo-orma, 
widzi pan, jest fo-ormą. Ktoś, kto stroi sobie żarty 
z sędziego w kusym kubraku, trzęsie się ze stra
chu na widok prokuratora w todze. Fo-orma, to 

fo-orma! 

HRABIA (do Woźnego) 

Otwórz posiedzenie! 

WOŹNY 
Sąd zasiada! 

SCENA 13 

Ciż .1r1111i. /lntrmio, 1/ttżhct zr11nkowu. chtojlki i chloj1i 
u; strojach od(1ciętnych. Sekret,irz, La1l'nicy, .11dwokria· 

TUMAN 
Panie Swędziła pa, wezwać strony. 

Gwar. 
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SWĘDZIŁAPA 

Cisza! 

WOŹNY 

Gwar. 

Cisza, panowie, cisza! 

G1l'ar . 

SWĘDZIŁAPA 

Cisza! „Barbara - Agata - Rebeka - Magdalena -
Kunegunda - Marcelina Długodziarska , panna 
pełnoletnia, przeciw Figaro„." Imię chrzestne in 
blanco. 

FIGARO 
Anonim. 

TUMAN 
Śmieszki . 

A-anonim? A cóż to za święty? 

FIGARO 
Mój własny. 

SWĘDZIŁAPA 

Przeciw Anonimowi Figaro„. Stan? 

FIGARO 
Szlachcic. 

HRABIA 
Jesteś szlachcicem! 

FIGARO 
Gdyby Opatrzności się spodobało, byłbym synem 
księcia. 
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HRABIA (Jo sekn.:tarw) 

Czytaj dalej. 

-~mieJZki. Gzvar. 

WOŹNY 
Cisza tam na sali! 

SWĘDZIŁAPA 

Cisza! Powtarzam, cisza! „„.Sprawa tyczy odmo
wy małżeństwa wyrażonej przez rzeczonego Figa
ra, co stanowi przedmiot skargi wniesionej przez 
rzeczoną Długodziarską. Doktor Bartolo występuje 
jako pełnomocnik skarżącej, zaś rzeczony Figaro 
jako pełnomocnik swój własny, jeśli Wysoki Sąd 
wyrazi na to zgodę wbrew przyjętym zwyczajom 
oraz obowiązującej procedurze." 

FIGARO 
Zwyczaje, czcigodny panie Swędziłapo, najczęściej 
utrwalają nadużycia . Klient bodaj trochę obznaj
miony z sądem lepiej zna swoj <i sprawę niż wielu z 
tych wyszczekanych adwokatów, którzy nie zadali 
sobie trudu, by się zaznajomić z faktami. \X!yłusz
czę t e fakty w paru słowach . Otóż Wysoki Są
dzie ... 

SWĘDZIŁAPA 
Użył pan tych słów aż nadto całkiem niepotrzeb
nie, gdyż nie jest pan stroną skarżącą, ale oskar
żoną. Niechaj się pan zbliży, doktorze, i odczyta 
przyrzcczcn 1e. 
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FIGARO 
A tak, przyrzeczenie. 

BARTO LO 
Jest ono całkowicie jednoznaczne. 

TUMAN 
Zo-obaczymy. 

SWĘDZIŁAPA 

Cisza! 

BARTOLO (czyta) 

Gwar. 

I 

„J a niżej podpisany stwierdzam nrnieJszyrn, że 

otrzymałem od panny et cetera ... Marceliny Dlu
godziarskiej w zamku Aguas-Frescas sumę dwóch 
tysięcy piastrów w dobrej monecie, którą to sumę 

zobowiązuję się zwrócić na każde żądanie wierzy
cielki w tymże zamku oraz ją poślubić w dowód 
wdzięczności etc. Podpisano krótko : Figaro. " Moje 
wnioski zmierzają do zwrotu długu oraz do reali
zacji przyrzeczenia wraz z kosztami procesu. Wy
soki Sądzie ... nigdy dotychczas sprawa równie do
niosła nie zaprzątała uwagi trybunału i od czasu, 
kiedy Aleksander Wielki, który przyrzekł zaślu
bić piękną Thalestrię ... 

HRABIA 
Zanim poprowadzimy rozprawę dalej, panie obroń
co, czy sprawdzono prawdziwość zobowiązania? 

TUMAN (do F1~garct) 

Jaki sprzeciw pan wnosi do tego, co odczytano? 
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FIGARO 
Że dopuszczono się , Wysoki Sądzie , złośliwości , 
świadomego błędu albo nieuwagi w sposobie od
czytania aktu. W piśmie nic powiedziano bowiem: 
„którą to sumę wierzycielce zwrócę oraz ją zaślu
bic/', ale „którą to sumę wierzycielce zwrócę, albo 
ją zaślubię", co różni się zasadniczo. 

HRABIA 
\Y./ dokumencie jest oraz czy albo? 

BARTO LO 
Jest oraz. 

TUMAN 
Panie Swędziłapa, niechaj pan sam od-odczyta. 

SWĘDZIŁAPA 

Strony zazwyczaj przckn;;cają przy czytaniu. (czy
ta) „E-e-c-c ... panna ... e-c-c-c ... Dlugodziarska ... 
e-c-e .. . " Mam .. . „Którą to sumę zwrócę jej na każde 
żądanie w tymże zamku ... oraz ... ałbo .. . oraz ... al
bo ... " Słowo jest niewyraźne, kleksa ktoś wsadził. 

TUMAN 
Klc-eksa? Wiem, co to jest. 

BARTO LO 
Utrzymuję, że jest spójnik kopułatywny o r a z, 
który łączy zdania: „spłacę wierzycielkę oraz ją 
poślubię". 

FIGARO 
A ja utrzymuję, że jest to spójnik alternatywny 
al b o, który dzieli wymienione zdania: „spłacę 
wierzycielkę albo ją poślubię". Trafił frant na fran
ta, pedant na pedanta. 
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HRABIA 
Jak rozstrzygnąć tę wątpliwość? 

BARTO LO 
Aby przeciąć ten spór, Wysoki Sędzio i nie wadzić 
się o słówka, przyjmujemy że jest albo. 

FIGARO 
Proszę o \vniesicnic do protokołu. 

BARTO LO 
Przystajemy na wniesienie. Taki nędzny wybieg 
nie ocali winowajcy. Zbadajmy dokument \V tym 
brzmieniu. (czyta) „Którą , to sumę zwrócę wierzy
cielce w tymże zamku albo ją poślubię", co brzmi 
tak, jakby się powiedziało: „da pan sobie puścić 
krew w tymże łóżku albo weźmie pan na poty", 
czyli w obu wypadkach rzecz się sprn\vadza do 
jednego faktu, tj. do chorego w łóżku. Rozumie
jąc przez analogię tym jednym faktem będzie za
ślubienie powódki cywilnej przez obwinionego. 

FIGARO 
Skądże znowu! Zdanie zawiera sens oto taki: „albo 
zabije pana choroba, albo lekarz", albo lekarz, to 
jasne. Inny przykład: „nic pisz niczego, co się bc;
dzic podobało albo głupcy będą cię spotwarzać", 
albo głupcy sens jest znowu wyraźny, gdyż w tym 
wypadku głupcy albo łajdaki są podmiotem, któ
ry rządzi zdaniem. (gwt1r aj1rohaty) Czy mistrz Bar
tolo przypuszcza, że zapomniałem gramatyki? Tak 
więc zwrócę dług w tymże zamku, przecinek, albo 
poślubię ... 

I 06 

BARTO LO 
Nic ma przecinka. 

FIGARO 
W tekście jest przecinek. Zatem przecinek, Wy
soki Sądzie, i albo ją poślubię. 

BARTO LO 
Nie ma przecinka, Wysoki Sądzie. 

FIGARO 
Był przecinek, Wysoki S4dzie. Zresztą, czy męż
czyzna, który się żeni, musi jeszcze zwracać długi? 

S~miech. G·wrtr. 

BARTO LO 
A tak. Zawrzemy małżeństwo z rozdziałem ma
jątków. 

FIGARO 
A my z rozdziałem łoża, skoro małżeństwo nic jest 
skwitowaniem długu. 

Dlugi /miech. Gwar. 

SWĘDZIŁAPA 

Cisza, panowie! 

WOŹNY 
Cisza! 

Cichsze .(wiechy. Gwar. 

ANTONIO (w1kaz11jąi' lawnikrfw) 
Czego oni tak rechoczą? 
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HRABIA 
Co może L1zyskać skarżąca? Malżcr1stwo w razie 
nic uzyskania spłaty długu, gdyż te dwa żądania 
się wykluczają. 

SWĘDZIŁAPA 

Cisza tam! 

HRABIA 

Gwctr jJodniea:nia. 

Co na to powie dłużnik? Zechce rozporządzać swoj<l 
osobą. \'V olno mu. 

FIGARO 
Wygrałem. 

HRABIA 

Gwar ajJrohaty. 

Ponieważ jednak umowa powiada: „którą to 
sumę spłacę na każde żądanie, albo zaślubię wie
rzycielkę etc", więc Sąd skazuje dłużnika na za
płacenie dwóch tysięcy piastrów wierzycielce, 
albo zaślubienie jej jeszcze dzisiaj. 

FIGARO 
Przegrałem! 

Ciszd. Chichot jednej starej kobiety. 

ANTONIO 
W spaniały wyrok. 

FIGARO 
Dlaczego wspaniały? 
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ANTONIO 
Dlatego, że nic wchodzisz do mojej rodziny. U ni
żenie dziękuję Waszej Doscojności. 

SWĘDZIŁAPA 

Proszę opuścić salę. 

Glo.(ny gw"r. Spo1y o tuJW(Jk. 

WOŹNY 
Proszę wyjść~ 

SCENA 14 

Hrabia, M?trcelina, Barto/o. Figaro, Tumem 

MARCELINA 
Ach, oddycham. 

FIGARO 
A ja się duszę. Panie hrabio, pan nas opuszcza? 

HRABIA 
Sprawa jest osądzona. 

FIGARO 
Tak, ale ja jej nic poś]ubię. Jestem przecież szlach
ocem. 

BARTO LO 
Poślubisz ją. 

FIGARO 
Bez przyzwolenia moich dostojnych rodziców? 

BARTO LO 
Wskaż ich albo przynajmniej nazwij. 
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FIGARO 
Dajcie mi uochę czasu. Wkrótce ich odnajdę po 
piętnastoletnich poszukiwaniach. 

BARTO LO 
Pyszałku, uważasz się za dziecię odnalezione? 

FIGARO 
Dziecię zaginione, doktorze, albo raczej dziecię 
porwane. 

BARTO LO 
Porwane, odnalezione, a dowód? 

FIGARO 
Panie hrabio, jeśli koronkowe pieluszki, haftowa
na kołderka i pozłacany smoczek, znalezione przy 
mnie przez włóczęgów, nic dowodzą mego wyso
kiego urodzenia, to zapobiegliwość o nacechowa
nie mnie znakiem rozpoznawczym na ram1c01u 
świadczy niezawodnie o ... 

MARCELINA 
Masz wężyk na prawym ręku? 

FIGARO 
Skąd pani wie, że go mam? 

MARCELINA 
Wielki Boże, to on! 

FIGARO 
A tak, t0 ja. 

BARTO LO 
Kro, on? 
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MARCELINA 
Emanuel. 

BARTOLO (do Figamj 

Porwali cię Cyganie? 

FIGARO 
Tuż obok zamku. Poczciwy doktorze, jeśli mnie 
pan przywróci mojej dostojnej rodzinie, to może 

pan zażądać w nagrodę czego pan chce, gdyż na
wet beczki złota nie będą ceną zbyt wygórowarn1 
dla moich zrozpaczonych rodziców. 

BARTOLO (itJJkazujqc Mr1rce!i11~) 

Oto twoja matka. 

FIGARO 
Mamka? 

BARTO LO 
Nie, prawdziwa. 

MARCELINA (11 1skrw~jqc Bartoftt) 

A ro twój ojciec. 

FIGARO 
O, o, o! O, ja nieszczęśliwy! 

TUMAN 
To ja-asne, nic poślubi jej. 

BARTO LO 
Ani ty? Przecież ro twój syn. Przysiągłeś mi ... 

TUMAN 
A twój zna-akomity ród, a twój zamek? Kpisz so
obic ze sprawiedliwości. 
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FIGARO 
Byłaby mnie doprowadziła do pięknych rzeczy ta 
cała sprawiedliwość. Przecież o mały włos nic 
sprzątnąłem ze świata jegomościa, który okazał się 
moim ojcem. Skoro jednak łaskawe nieba ustrze
gły mnie przed zbrodnią, to zechciej, ojcze, przy
jąć wyrazy ubolewania ... A ty, matko, uściskaj 
mrnc. 

SCENA 15 , 

Hrabia , Figaro, Bctrtolo, Marcelinct, lłntrmio, T1tmctn. 
Zttzcmna 

ZUZANNA 
Panie hrabio, chwileczkę, niechaj pan ich jeszcze 
nie żeni. Spłacę Marcelinę posagiem, który dosta
łam od pani. 

HRABIA (na stronie) 
Do diabła z panią! Wszystko dzisiaj sprzysięgło się 
przeciwko mnie. 

SCENA 16 

Bcirto/o, Marcelina, Antonio, Ttttncm, Figctro, Zuzcmna 

ANTONIO 
A cak, spłacisz! Proszę, proszę ... 
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ZUZANNA 
Mam dosyć tego, co zobaczyłam. Chodźmy, stry
JU. 

FIGARO 
Nie, jeśli łaska. Coś zobaczyła? 

ZUZANNA 
Moją głupotę, a twoją podłość. 

FIGARO 
Ani jedno, ani drugie. 

ZUZANNA 
Przecież ty się z nią żenisz z dobrej woli, skoro ją 
trzymasz w objęciach. 

FIGARO 
Trzymam ją w objęciach, ale się nie ożenię. 

ZUZANNA 
Jesteś bezczelny, chcąc mnie zatrzymać. 

FIGARO 
A jeśli to robię z miłości? Przed odejściem zechciej, 
błagam, przyjrzeć się tej cudownej kobiecie. 

ZUZANNA 
Przyglądam się, owszem. 

FIGARO 
I jaka ci się wydaje? 

ZUZANNA 
Ohydna! 

FIGARO 
Niech żyje zazdrość! N ie targuj się o słowa. 

115 



MARCELINA 
Uściskaj twoją matkę, Zuziu. Niegodziwiec, który 
tak cię dręczy, jest moim synem. 

ZUZANNA 
Pani jest jego matb1! 

ANTONIO 
Dokonało się to zatem przed chvvilą. 

FIGARO 
. . . kiedy się o rym dowiedziałem . 

MARCELINA 
Weź pokwitowanie z powrotem, ro twoje wiano. 

ZUZANNA 
Weź i to. 

FIGARO 
Serdeczne dzięki. Mam łzy w oczach. Do diabła ze 
wstydem. Chce mi się śmiać jednocześnie . Nie prze
żywa się dwukrotnie tego, czego teraz doznaję. 

MARCELINA 
O , mój drogi! 

ZUZANNA 
O, mój najdroższy~ 

TUMAN 
Co ro? Czyżbym był również głu-upi jak oni? 

ANTONIO 
Dosyć już tych karesów, do c i ężkiej zarazy. Kie
dy chodzi o małżeństwa stadami, ro małżeństwo 
rodziców ma pierwszeństwo, jak wiadomo. Twoi 
rodzice zwiążą sobie ręce ? 
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BARTO LO 
Gdy chodzi o moją rękę, to niechaj mi raczej 
uschnie i odpadnie, zanim ją zwiążę z matką 
takiego urwipołcia. 

ANTONIO (do Barto/a) 
Jest pan zatem ojcem z lewej ręki. (do Figara) W 
takim razie, mój ty zalotniku, nic ze słowa. 

ZUZANNA 
h ,. 'k ' Oe , moi stryj u .... 

ANTONIO 
Miałbym ja wydać córkę mojej siostry, za kogoś , 
kto nie jest niczyim dzieckiem. 

TUMAN 
Albo to możliwe, głu-upi? Zawsze się jest czy
imś dzieckiem. 

ANTONIO 
Tra-ra-ra!. .. Nie dostanie jej nigdy! 

SCENA 17 

Barto/o, Marcelina, Fi garo, Zuzanna, Tuman 

BARTOLO (do Figara) 
Poszukaj sobie teraz kogoś, kto cię zaadoptuje. 
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MARCELINA 
Poczekaj, doktorze, nie odchodź. 

ZUZANNA 
Mój tatuśku , przecież to rwój synek. 

MARCELINA 
Dowcip, ralenty, uroda. 

FIGARO 
I który c ię nie kosztował ani grosza. 

MARCELINA 
Będziemy tak dbali o ciebie, tatusiu. 

ZUZANNA 
Będziemy rak cię kochali, tatusieńku. 

BARTO LO 
Tarko, tatusiu, rntusieńku! Chyba jestem jeszcze 
głupszy od pana sędziego, bo pozwalam się pro
wadzić za rączkę jak dziecko. Och, jeszcze wcale 
nic powiedziałem tak. Co się stało z panem hra
bią? 

FIGARO 
Biegnijmy go odszukać, wyrwijmy mu ostatnie sło
wo. Jeśli zamyślił jakąś nową intrygę, trzeba bę
dzie zaczynać wszystko jeszcze raz. 

WSZYSCY 
Biegnijmy, biegnijmy! (u:yciq[!.ajq z sobq Bt.trtolrt) 
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SCENA 18 

T1tmcm (.ram) 

TUMAN 
Jeszcze głu-upszy od pana sędziego. Wolno same
mu sobie powiedzieć czasem coś takiego, ale żeby .. . 
Ludzie nie są bardzo uprzejmi w tych stronach. 



AKT CZWARTY 

Teatr jJrzedJtawia arkady ozdobione kande/abrmui, zapa
lo11y111i s1J;ielnlikrmti, girlcmdami, .1/owem gcJ/eri~ prz;1goto-
11'anq do 1troczy_11oki. Na jn·zodzie, po jJrctWtj, Jtóf z kała-

marzem. zr1 nim fotel. 

SCENA 1 

I' i garo, Z11zannc1 

FIGARO 
No, i co, kochanic, jesteś zadowolona? Uśmiechnij 
się trochę z tego obrotu sprawy. 

ZUZANNA 
Czyś widział coś dziwniejszego? Zwłaszcza, że nie 
spełniło się nic z tego, coś przygotował, mój miły, 
i czegośrny oczekiwali. 

FIGARO 
Przypadek lepiej to załatwia niż my wszyscy ra
zem wzięci, moja mała. Tak toczy się świat. Pra
cuje się, snuje projekty, urządza życie, a los robi 
swoje. I poczynaj<ic od żarłocznego zdoby\vcy, który 
chciałby połknąć całą ziemię, a kończąc na bezrad
nym ślepcu, który pozwala się prowadzić swoje
mu psu, wszyscy jesteśmy igraszką jego kaprysów . 
Na dodatek ślepiec, prowadzony przez psa, idzie 
pewniej i bardziej zgodnie z zamiarem, niż jakiś 
inny ślepiec, którego wodzi za nos otoczenie. - Co 
zaś do miłego ślepca zwanego Miłością„. 
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ZUZANNA 
Ach, ten tylko mnie interesuje! 

FIGARO 
Pozwól zatem, abym stał się poczciwym psem, 
który go zaprowadzi do rej twojej ślicznej i milut
kiej izdebki, gdzie znajdziemy przytulne mieszkan
ko do końca życia. 

ZUZANNA 
Miłość i ty? 

FIGARO 
Ja i miłość. 

ZUZANNA 
I nie będziesz już nigdy poszukiwał innego schro
niska. 

FIGARO 
Jeżeli mnie na tym przyłapiesz, to niechaj milion 
milionów gachów .. . 

ZUZANNA 
Trochę przesadziłeś, powiedz prawdę. 

FIGARO 
Tę prawdziwą prawdę? 

ZUZANNA 
Dajże spokój, złośliwcze! Czyżby ich było wiele? 

FIGARO 
Och, ależ tak. Odkąd spostrzeżono, że z upływem 
czasu stare głupstwa stają się mądrością i że dawne 
kłamstewka, dosyć niedbałe zasiane, wydają ogrom-
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ne, ale to ogromne prawdy, liczy się tych prawd 
na kopy. Należą do nich i te, które się zna, ale nie 
ośmiela się głosić , bo wszelka prawda nie nadaje 
się do mówienia, i te, które się wychwala, ale w 
nie nie wierzy, bo wszelka prawda nie nadaje się 
do wierzenia i namiętne przysięgi, i przekleństwa 
rodziców, i zarzekania się pijaków, i obietnice waż
nych osobistości ... Można to ciągnąć w nieskoń
czoność. Jedynie moja miłość do Zuzi jest prawdą 
wysokiej próby. 

ZUZANNA 
Lubię twoją wesołość, gdyż jest szalona, co wska
zuje, że jesteś szczęśliwy. Pomówmy o schadzce z 
hrabią. 

FIGARO 
Raczej nie mówmy o niej już nigdy . Omal nie kosz
rowała mnie utraty Zuzanny. 

ZUZANNA 
Więc nie życzysz sobie, żeby do niej doszło? 

FIGARO 
Jeśli mnie kochasz, Zuziu, daj mi na to słowo. 
Porządny katar będzie dla pana hrabiego lekkim 
skarceniem. 

ZUZANNA 
Więcej mnie kosztowała zgoda na schadzkę niż 
niedotrzymanie umowy. Po raz ostatni o tym mó
wimy. 

FIGARO 
Oto twoja rzetelna prawda! 
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ZUZANNA 
Nic jestem taka jak wy, ludzie uczeni. 1fam tylko 
jedną prawdę. 

FIGARO 
I kochasz mnie troszeczkę? 

ZUZANNA 
Bardzo. 

FIGARO 
To nie wystarczy. 

ZUZANNA 
Jak to? 

FIGARO 
W miłości, widzisz, bardzo to jeszcze nie dosyć! 

ZUZANNA 
Nic rozumiem się na tych wszystkich subtelno
ściach. Będę jednak kochała tylko mojego męża. 

FIGARO 
Dotrzymaj słowa i staniesz się chwalebnym wy
jątkiem z reguły. 

SCENA 2 

Figaro. Zttzamw, Hrabina 

HRABINA 
Ach, miałam rację mówiąc, że gdziekolwiek się 
człowiek ruszy, zastanie ich zawsze razem. Słu
chaj, Figaro, wszyscy czekają na ciebie i bardzo się 
niecierpliwią. 
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FIGARO 
To prawda, proszę pani, zapomniałem się. Pójdę ich 
przeprostC. 

HRABINA 
Zuzanna pójdzie za chwilę. 

SCENA 3 

Z1tzmma, Hrabina 

HRABINA 
Przygoto\vałaś już wszystko do zamiany sukien? 

ZUZANNA 
Nie jest to już potrzebne, proszę pani, schadzki nie 
będzie. 

HRABINA 
Ach, zmienilaś zamiar? 

ZUZANNA 
To Figaro. 

HRABINA 
Oszukujecie mnie. 

ZUZANNA 
Mój Boże! O co nas pani posądza? 

HRABINA 
Już żałujecie, żeście mnie wciągnęli w swoje pla
ny. Znam \Vas na wylot. Zostaw mnie. 
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ZUZANNA 
Na litość boską, nie zdaje: sobie pani sprawy, jaką 
mi pani ·wyrządza przykrość. Po tym wszystkirn, 
co pani dla mnie zrobiła ... 

HRABINA 
Dobrze ... nie wiedziałam, co mówię! Ustąpisz mi 
swego miejsca w ogrodzie, ale sama tam nie pój
dziesz. Dotrzymasz słowa swemu mężowi, a mnie 
dopomożesz naprawić mojego. Gdzie masz tę 
schadzkę? 

ZUZANNA 
Doszło do mnie tylko słowo: ogród. 

HRABINA 
Weź pióro i wyznaczmy miejsce. 

ZUZANNA 
Ja mam pisać? 

HRABINA 
Oczywiście. 

ZUZANNA 
Proszę pani, przynajmniej ... 

HRABINA 
Biorę wszystko na siebie. Nowa piosenka na nutę: 
„Od wieczora do rana pod osłoną kasztana ... Od 
wieczora do rana ... 

ZUZANNA 
Pod osłoną kasztana ... " A co dalej? 

HRABINA 
Myślisz, że nie zrozumie? 
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ZUZANNA 
To prawda. Czym zamknąć? 

HRABINA 
Szpilką, prędko, posłuży za odpowiedź. Napisz na 
odwrocie: „Proszę odesłać tę pieczęć". 

ZUZANNA 
Ach, pieczęć! ... Ta będzie, proszę pani, znacznie 
przyjemniejsza niż pieczęć na patencie. 

HRABINA 
Ach! 

ZUZANNA 
Akurat nic mam szpilki. 

HRABINA 
Weź tę! Ach, moja wstążka! 

ZUZANNA 
Ta małego złodziejaszka? Czemu pant była tak 
okrutna? 

HRABINA 
Miałam zostawić mu na ramieniu? A to byłoby 
śliczne! Daj mi ją. 

ZUZANNA 
Pani nie będzie jej używała, jest splamiona krwią ... 

HRABINA 
Nadaje się dla Franusi ... Przy pierwszym bukiecie, 
który mi przyniesie ... 
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SCENA 4 

Hrctbina, Zzt.zcmna. /\r1foda pasterka. Chembiu, Frcmt1sic1 

FRANUSIA 
Proszę pani, dziewczyny ze wsi przyniosły pani 
kwiaty. 

HRABINA 
Są bardzo miłe. Żałuję bardzo, dziewczynki, że nie 
znam was wszystkich. (w.rkawjqc Chemhina) Kim 
jest ten uroczy dzieciak , który ma taką skromną 
minkę? 

JEDNA Z DZIEWCZYN 
To moja kuzynka, proszę pani. Przybyła tutaj tyl
ko na \Vesele. 

HRABINA 
Jest śliczna. Ponieważ nie udźwignę wszystkich tych 
bukietów, więc wyróżnimy gościa. (Bierze b11kiet 
Chembina i cctf11je go u1 czo/o) Zaczerwieniła się! Nie 
wydaje ci się, Zuziu, że ona kogoś przypomina? 

ZUZANNA 
Istotnie, do złudzenia. 

CHERUBIN 
Ach, nawet nic marzyłem o rym pocałunku. 
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SCENA 5 

Hrabinct, Z11zrm11t1, Dziew(zyny, Chembin, 
Fran11sia. Hrabia, Antonio 

ANTONIO 
Ale ja panu powiadam, panie hrabio, że on tu jest. 
Przebrały go u mojej córki. Wszystkie jego ma
natki są tam jeszcze, a oto jego kapelusz, który 
wyciągnąłem z węzełka. Ech, psia kostka, oto i 
nasz oficer. 

HRABINA 
Och, Boże! 

ZUZANNA 
A to łajdaczyna! 

ANTONIO 
Przecież mówiłem z góry, że on tu gdzieś będzie. 

HRABIA (do żony) 
No, i co? 

HRABINA 
Czułabym się winną, istotnie, gdybym to ukrywa
ła dłużej. Zaszedł do mnie. Przygorowywaliśmy 
żarcik, który te dziewczynki w tej chwili dopro
wadziły do końca. Zaskoczyłeś nas w chwili prze
bierania. Twój pierwszy odruch był tak gwałtow
ny, że on uciekł, ja się zmieszałam, a ogólny prze
strach zrobił resztę. 

HRABIA (do Cherubina) 
Dlaczego nie wyjechałeś? 
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CHERUBIN 
Panie hrabio ... 

HRABIA 
Ukarzę cię za nieposłuszeó.stwo. 

FRANUSIA 
Ach, proszę pana, niech pan posłucha. Za każdym 
razem, kiedy pan przychodzi mnie ucałować, to 

przecież pan mi zawsze mówi: „gdybyś zechciała 
mnie pokochać, mila Franusiu, dałbym ci co ze
chcesz". 

HRABIA 
To ja? Ja mam tak mówić? 

FRANUSIA 
A tak, proszę pana. Zamiast karać Cherubina, niech 
pan da mi go za męża, a ja będę pana kochała do 
szaleństwa. 

ANTONIO 
To i pan także, panie hrabio? O, do diabła, nauczę 
ja ją rozumu, jak jej nieboszczkę matkę, której się 
zmarło ... N ie mówię tego, żebym się bal na
stępstw, ale sama pani hrabina wie dobrze, że dziew
czyny, kiedy dorosną.„ 

HRABIA (na st1'onie) 

Sam diabeł obraca zawsze wszystko przeciw mnie. 

J 28 

SCENA 6 

Dzieu'C?.J'll)' , Hmbitt. Hrabina. Chembin, 
Antonio, Z11zanna, fi garo 

FIGARO 
Panie hrabio, jak pan będzie zatrzymywał nam 
dziewczyny, to nigdy nie zaczniemy tańców. 

HRABIA 
Ty tańczysz? Niemożliwe. Po tym upadku dzisiaj 
rano, kiedy skręciłeś sobie prawą nogę! 

FIGARO 
Trochę mi jeszcze dokucza, ale to głupstwo. No, 
ruszajcie się panny, do zabawy, do zabawy! 

HRABIA 
Miałeś szczęście, że re grządki miały z1em1ę po
rządnie spulchnioną. 

FIGARO 
\X!ielkie szczęście, na pewno, gdyż inaczej .. . 

ANTONIO 
Rozciągnął się na ziemi jak długi, kiedy rak zleciał 
z okna. 

FIGARO 
Ktoś zn;cznicjszy, nieprawda, byłby zawisł w po
wietrzu? Idziecie już, panienki? 

ANTONIO 
A w rym czasie nasz paź rwał galopem do Sewilli? 

FIGARO 
Galopem albo cwałem .. . 
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HRABIA 
I miałeś jego patent w kieszeni? 

FIGARO 
Oczywiście, ale cóż to za śledztwo? Chodźmy 
wreszcie, dziewczyny. 

ANTONIO 
A oto ktoś, kto twierdzi, że mój przyszły zięć to 
zwyczajny łgarz. 

FIGARO 
Cherubin! ... (net stronie) zaraza na tego małego wier
cipiętę! 

ANTONIO 
No, i co teraz powiesz? 

FIGARO 
Powiem ... powiem .. Co on tam wyplata? 

HRABIA 
On wcale niczego nie wyplata. Mówi tylko, że ro 
on zeskoczył na melony. 

FIGARO 
Ach, jeśli tak mówi ... ro zupełnie możliwe ... Nie 
sprzeczam się o rzeczy, których nie widziałem. 

HRABIA 
Tak więc skakaliście i ty, i on? 

FIGARO 
Dlaczego nie? Namiętność skakania może się udzie
lić . Niech pan sobie przypomni barany Panurga. 
Kiedy zaś pan wpadnie we wściekłość, to nikt nie 
ma ochoty się narażać ... 
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HRABIA 
Jak ro, więc obaj naraz? 

FIGARO 
A choćby i dwa tuziny. I cóż się srało złego, panie 
hrabio, skoro nikt się nawet nie skaleczył? (d() dziew
cy11) Ach, ruszycie się wreszcie, czy nie? 

HRABIA (ziikifklyJ 
Myślisz, że grasz tu ze mrn1 komedię? 

FIGARO 
Oto sygnał do tańców. Na miejsca, dziewczyny, 
na miejsca! Chodź, Zuziu, podaj mi ramię. 

SCENA 7 

Hrabia. Hrahinct , Chernbiu 

HRABIA (patrzqc nrt (Jdchodzi;cef!J! Figara) 

Bezczelny ro on jest! Co do ciebie, panie milczku, 
co mi tu udajesz zawstydzonego, to przebierz mi 
się natychmiast i nie pokazuj dzisiaj wieczorem na 
oczy. 

HRABINA 
Będzie się bardzo nudził. 

CHERUBIN 
Nudził się? Unoszę na czole tyle szczęścia, że star
czy mi na sto łat więzienia . 
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SCENA 8 

HRABIA 
Cóż to on unosi na czole tak bardzo szczęśliwego? 

HRABINA 
Swój ... pierwszy kapelusz oficerski zapewne. 

HRABIA 
Nie zostaniesz tutaj z nami? 

HRABINA 
Wiesz, że źle się czuję. 

HRABIA 
Zostań na chwilę dla swojej protegowanej, gdyż 
będę przypuszczał , że się gniewasz. 

H rc1hia i Hrabina Zrtsictdfticf /Jo jednej 2e stron galerii. 

SCENA 9 

f1rahia i Hrahiua siedzcf. uhrcwi odl!,!)'Waicf „szale1i.1twa 
hiszpml.ikie'' JW znanq nutę u · rytmie t1u1r.12a. Mr1rsz. 

ChlojJi i chłopki 11.1tr1wia;q się w 11nzc1ki /Jo ob11 stroncllh 
galerii i tcuiczq frmdango z kc1.1tcmitlc1mi. Potem 1nz1z.ykc< 

gra melodit duetct , 
w czasie której /] ntrmio prowctdzi Z11zannr do Hrabiego. 

Zuzann.a /Jrzyklękc.t. Kiedy f-Irabic1 1vk!ttdc1 jej wieniec 
(/11hny 1w r:,lowę i wręczc1 h11kiet k11 ·ict!Ó1u. dwie chiwayn)' 

.ifJitwajq na.rtę/mj?flJ' dmt: 

G'fof dzieil'Czyuo. swem1t panu jJerm chwały, 
Gdyż szlachetnie chę/ rozkoszy jJrzezwycięża, 
Bierze w k(/rby - ten wzór cnoty - swe zc1pcdy 
l oddaje cię nietknięte; w ręce mężct. 

Z11zcm1w klęcz_y, 11,; czasie 0.1/atnich wienzy dmt11 jJot'iqga 
Hrabiego za j1la.1zcz i 11kawje m11 trzywrmy U/ ręku hilecik. 

Potwz pod110.1i. od strony widzóu'. rękę do głowy. kiedy 
Hrctbict rzekomo j1oprc11/Jic1 jej welon i oddctje bilet. 

Hrabia chou:a biltt j}(JJj1ie.1z11ie 1w piersi. D11el .1ir kończy. 
Narzeczona t&'.1taie i sklcula głęboki 11klrm. Figara podcho
dzi, ahy jq otrzyma/ z rqk Hrcthiego, /Ji! czym odproil!ctdza 

na drt1gc1 .rtronę .1afom1. Zehrctni ta1iczq w tym czaJie 
j}(}'wfómie fcmdcmgo. 

Hrcthirt sięgct jJO pctjJit:r, ctle nydohywe1iqc g() robi gest czlo
u;iekc1, k11h')I .1ię bole.{nie 11kl11I w pcdec, pociera go, ZC1ciskC1. 

wysysa 
i og!qcL1jqc hilt:! .ijnęty .izpilkq w1)1ui: 

HRABIA 
Do diabła z babami, które wszędzie wtykają swe 
szpilki! 

FIGARO (do mcitk.i i Z11zcmny) 
To słodki bilecik, który jakaś dziewczyna wsu
nęła mu w rękę, przechodząc. Spięła go szpilką, 
ukłuł się porządnie. 

1-1 rc1hia po Jrrzeczytaniu odu.;racc1 /hl/Jier, do.1trzegc1 /Jrosbę 
o odeslcmi1: pieczęci jako odpowiedzi. Sz11kc1 jej IZCI ziemi . 
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FIGARO (do Zl!Zanny i Marceliny) 
Od osoby ukochanej wszystko jest na wagę zlota. 
Podnosi teraz szpilkę. Ach, sto pociech z tym uwo
dzicielem! 

WOŹNY (krzyczy 11 drz111i) 
Stać, stać, panowie, nie możecie tu wejść tłumem. 

HRABIA 
Co się dzieje? 

WOŹNY 
Panie hrabio, pan Bazylio zjawił się w otoczeniu 
całej czeredy, bo idąc grał i śpiewał. 

HRABIA 
Niechaj wejdzie tu sam. 

HRABINA 
Pozwolisz mi odejść? 

HRABIA 
Nie zapomnę ci tej uprzejmości. 

HRABINO 
Zuzanno!„. Ona wkrótce tLl wróci . (na stronie do 
Z1tzanny) Chodźmy się przebrać. 

SCENA 10 

Wszyscy jJoprzedni aktorzy oprócz Hrrtbiny i Zuzanny, 
Brtzylio z gitarq. Oh!rKzek 

BAZYLIO 
jeśli Amor ma skrzydełka, 
To wszctk j10 to. żeby fruwa{? 

To wszak po to, żeby fruwac? 
To wszak jJO to. żeby /rttuiCu? 

FIGARO 
A tak, właśnie dlatego ma skrzydełka na plecach. 
Drogi przyjacielu, po co popisujesz się tą muzyką? 

BAZYLIO (11ka zujqc Ohloczka) 
Po to, że okazawszy posłuszeó.stwo panu hrabie
mu przez dostarczenie rozrywki temu panu, który 
należy do wytwornego towarzystwa, teraz z kolei 
chcę domagać się sprawiedliwości. 

OBŁOCZEK 

Ej tam! Panie, nie zabawił mnie ani trochę tymi 
swoimi nędznymi brzękaniami. . 

HRABIA 
Czego więc żądasz, Bazylio? 

BAZYLIO 
Tego, co mi się święcie należy, panie hrabio, ręki 
Marceliny. N ie zgodzę się nigdy „. 

FIGARO 
Czy dawno już szanowny pan nic widział idioty? 

BAZYLIO 
Widzę go, szanowny panie, w tej chwili. 

FIGARO 
Skoro ci moje oczy tak dobrze służą za zwiercia
dło, to wyczytaj w nich sh1tek tego, co ci po
wiem. Gdybyś odważył się choć na krok zbliżyć 
do tej pani„. 
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BARTO LO 
A czemu nic? Pozwól nm mówić. 

TUMAN (stajqc między nimi) 
Czyż koniecznie, przyjaciele ... 

FIGARO 
My przyjaciółmi? 

BAZYLIO 
Cóż za omyłka! 

FIGARO 
Ponieważ rzępoli w kościele na organach? 

BAZYLIO 
Ponieważ składa koślawe wiersze? 

FIGARO 
Podwórkowy muzyk! 

BAZYLIO 
Dziennikarz do wynajęcia! 

FIGARO 
Rzępoła z kruchty! 

BAZYLIO 
Goniec z przedpokoju! 

HRABIA (siedzqc) 
Obaj są bezczelni! 

BAZYLIO 
Uchybia mi przy każdej sposobności. 

FIGARO 
Święte słowa, istotnie to się zdarza. 
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BAZYLIO 
Rozpowiadając wszędzie, że jestem głupcem. 

FIGARO 
Bierzesz mnie za echo? 

BAZYLIO 
Chociaż nie ma śpiewaka, którego by mój dar pe
dagogiczny nic wykształcił. 

FIGARO 
N ie zniekształcił. 

BAZYLIO 
Powtarza to stale. 

FIGARO 
A dlaczego by nie, jeśli to prawda? Czyż jesteś 
władcą, żeby ci pochlebia{? Znoś prawdę, nicpo
niu, skoro nie masz czym opłacać łgarza. Po co 
zakłócasz mi wesele? 

BAZYLIO (do Atarceliny) 
Pani mi przyrzekła, czy nie przyrzekła, dać pierw
szeństwo w razie zwolnienia od innych zobowią
zań? 

MARCELINA 
Ale pod jakim warunkiem? 

BAZYLIO 
Ze uznam dobrowolnie za swego pani syna, jeśli 

go pani odnajdzie. 

WSZYSCY RAZEM 
Odnalazł się. 
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BAZYI~IO 

Wolne żarty. 

WSZYSCY RAZEM 
I oto on! 

BAZYLIO 
Zobaczyłem diabła! 

TUMAN 
I pa-an wyrze-ekasz się jego kochanej mamusi? 

BAZYI~IO 
Nie ma większego nieszczęścia, niż być ojcem ob
w1es1a. 

FIGARO 
Niż być synem obwiesia, chciałeś powiedzieć. 

BAZYLIO (wskazujq( Figrmt) 

Z chwilą, kiedy ten pan stał się tu kimś, oświad
czam, że ja nie jestem nikim. 

SCENA 11 

Ciż sami, oprrfrz Bazyli(/ 

BARTO LO 
Ach, ach, ach, ach! 

FIGARO 
W końcu więc będę miał żonę! 
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HRABIA (ne1 stronie) 
A ja kochankę! 

TUMAN (do lvlcimliny) 
I wszy-yscy będą zadowoleni. 

HRABIA 
Proszę przygotować dwie umowy, podpiszę. 

WSZYSCY RAZEM 
Wiwat! 

HRABIA 
Muszę mieć godzinę dla siebie (cha wyj.({ wrctz z 
innymi). 

SCENA 12 

Obłoczek , Figaro, Mat·ce!ina, Hrabia 

OBł~OCZEK 

A ja pójdę pomagać w przygotowaniu ogni ben
galskich pod wielkimi kasztanami, jak mi powie
dziano. 

HRABIA 
Co za dureń wydał taki rozkaz? 

FIGARO 
A co to szkodzi? 

HRABIA (żywo) 
A hrabina, która źle się czuje, jakże je będzie 
oglądała? Trzeba je urządzić na tarasie naprze
ciw jej pokojów. 

139 



FIGARO 
Słyszysz, Obłoczku? Na tarasie. 

HRABIA 
Pod kasztanami! Świetny pomysł! Cała rnoia 
schadzka poszłaby z dymem. 

FIGARO 

SCENA 1" J 

Figaro. Mar,-e/ina 

Cóż za bezmiar troski o małżonkę! 

MARCELINA 
Byłam niesprawiedliwa wobec twojej uroczej żony. 
Posądzałam ją o konszachty z hrabią. 

FIGARO 
N ie znasz jeszcze swego syna, jeśli przypuszczasz, 
że kobieca płochość wytrąci go z równowagi. Na
wet najsprytniejsza nie wywiedzie mnie w pole. 

MARCELINA 
Dobrze jest tak sądzić, synku, gdyż zazdrość ... 

FIGARO 
Zazdrość jest tylko głupawym dzieckiem pychy 
albo chorobą szaleńca. Och, pod tym względem 
wyrobiłem sobie filozofię. „ nie do obalenia. Gdy
by więc Zuzanna zdołała mnie kiedyś zdradzić, to 

przebaczam jej z góry. Długo będzie na to cze
kać „. (ohraca się i Jpostrzega Frcmmię). 
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SCENA 14 

Figttro, M"1rce!ina. Frrmtt.ria 

FIGARO 
Ech„. moja miła kuzyneczka nas podsłuchuje? 

FRANUSIA 
Wcale nie, mówią, że to nieładnie. 

FIGARO 
To prawda, ale ponieważ jest ro pożyteczne, więc 
chętnie bierze się jedno za drugie. 

FRANUSIA 
Patrzyłam, czy kogoś tu nie ma. 

FIGARO 
Już oszukuje, mała spryciara! Wiesz przecież, ze 
nie może go tu być. 

FRANUSIA 
A kogo? 

FIGARO 
Cherubina. 

FRANUSIA 
A nicpra\vda, bo dobrze wiem, gdzie on jest. Szu
kam mojej kuzynki, Zuzanny. 

FIGARO 
A czego od niej chce moja mila kuzyneczka? 

FRANUSIA 
Tobie powiem, mój miły kuzyneczku„ .. Chciałam 
„. tylko oddać jej szpilkę. 
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FIGARO 
Szpilkę! Szpilkę! ... a od kogo, kuzynko? \XI two
im wicku uprawiasz już profc ... Robisz znako
micie wszystko, co zamierzyłaś. Moja śliczna 
kuzyneczka jest taka grzeczna ... 

FRANUSIA 
Dlaczego więc się złościsz? Już sobie pójdę. 

FIGARO 
Nie, nic, ja przecież żartuję. Przecież tę szpileczkę 
pan hrabia kazał ci oddać Zuzannie. Służyła do 
zamknięcia biletu, króry miał w ręku. Widzisz, że 
wiem wszystko. 

FRANUSIA 
Po co więc pytasz, skoro wiesz? 

FIGARO 
Bo to dosyć zabawnie dowiedzieć się, jak pan hra
bia wziął sic; do rzeczy, żeby ci zlecić posłanie . 

FRANUSIA 
Dokładnie tak, jak mówisz, kuzynie. „Słuchaj, 
Franusiu - powiedział - oddaj tę szpilkę twojej 
ślicznej kuzynce i powiedz jej rylko, że jest to pie
czątka spod wielkich kasztanów". 

FIGARO 
Spod wielkich? ... 

FRANUSIA 
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... kasztanów. Prawdę mówiąc, to jeszcze dodał: 
„Pilnuj się, żeby nikt cię nie zauważył". 

FIGARO 
Musisz być mu posłuszna, kuzyneczko. N a szcz~
ście nikt cię nic widział. Spełń zarcm ładnie twoje 
zadanie i powiedz Zuzannie tylko to, co pan hra
bia polecił. 

FRANUSIA 
A po co miałabym mówić więcej? Kuzynek bierze 
mnie za dziecko? 

FIGARO 
No, i co, matko? 

MARCELINA 
No i co, synu? 

FIGARO 

SCENA 15 

Jeśli o to chodzi, to . .. bywają naprawdę takie rze
czy ... 

MARCELINA 
Bywają takie rzeczy?. .. Dobrze, a jakie? 

FIGARO 
To, co usłyszałem, leży mi tutaj jak ołów . 

MARCELINA 
To serce wypełnione pewnością siebie byłoby za
tem tylko wydętym balonem? Jedno ukłucie 
szpilką i już po wszystkim? 



FIGARO 
Ale rn szpilka, matko, i ta Jziewczyna, która ją pod
niosła! 

MARCELINA 
Zazdrość! Och, pod tym względem posiadam filo
zofię .... nie do obalenia i gdyby kiedyś Zuzanna 
zdołała mnie zdradzić, przebaczam jej z góry ... 

FIGARO 
Och, mówi się jak czuje. Każ najbardziej chłodne
mu z sędziów bronić swojej własnej sprawy, zoba
czysz, jak zacznie naginać prawo. Co zaś tyczy tej 
milusińskiej z cienkimi szpilkami, to kiepsko wyj
dzie na tych swoich kasztanach. 

MARCELINA 
Zatem niszczymy wszystko przy lada podejrzeniu! 
Kto ci zaręczył, powiedz, że to wcale nie z hrabią 
prowadzi tę grę, ale z tobą? Czy jesteś pewien, że 
uda się pod drzewa? Z jakim zamiarem tam pój
dzie? Co powie i co zrobi? Myślałam, że masz moc
niejszą głowę. 

FIGARO 
Mówisz rozumnie, matko! Rozum, rozum, zawsze 
rozum! Ale udzielmy też pewnych praw naturze, 
ro warte więcej. Zresztą, wiem, gdzie odbędzie 
się schadzka. Do widzenia. 
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SCENA 16 

AL:1rrcli1Jtt 

MARCELINA 
Do widzenia, ja wiem także. Trzeba będzie czu
wać nad Zuzanną, to takie urocze stworzenie. Ach, 
jeśli interes osobisty nie jątrzy nas przeciw sobie, 
to gotowe jesteśmy z całej duszy bronić naszej bied
nej płci, uciskanej przez tę pyszną, tę okropną.„ 
(ze imiedJem) a przecież trochę głupkowatą płeć 
męską . 



AKT PIĄTY 

A!ejt1 kasztc.mowa w jwrku. Dwct jJctu·ilrmy. altcmy /11b 
silJiqtyiiki ogrodowe sq j10 prau·e; i lewe/ W gltbi j)()/ankct 
z .1iedzmiem z 1wtrml'y u~yitmir:tym clo przoc/;1. Scen{/ je.1t 

zauemn1ona. 

SCENA 1 

Franmia 

FRANUSIA 
Po prawej, powiedział. To tu. Ponieważ pan hra
bia nie chce go widzieć na oczy, to ma umrzeć 
z głodu? Jednak kosztowało to mnie porządnego 
buziaka. Kto wie? Może mi go zwróci? Ach! 

SCENA 2 

Figt1ro w u•ielkim plc1szcz11. 11?1 ramimwd1 i szerokim 
kapelmz11 z o/mszczonym rondem. Bazylio, Antonio. 

E3?trtolo, "li1 ma11, Ohloczc:k. sl11Żq1J1 i mhotni1y. 

FIGARO (na1pierw .1c1111) 

To Franusia! (/1ruhiegtt wzrokiem innych w miar~ jctk 
nadchodzq i rwńui o/Jty1kliu;ie) Witam panów, dobry 
\Vieczór, jesteście już wszyscy? 

BAZYLIO 
Wszyscy ci, których prosiłeś o przyjście. 
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FIGARO 
Która to może być godzina? 

ANTONIO 
Księżyc wzejdzie niebawem. 

BARTO LO 
Ech, cóż za straszne plany knujesz? Masz wygląd 
spiskowca. 

FIGARO 
Czyż nie zebraliście się panowie w zamku na wese
le? 

TUMAN 
N ie-niewątpliwie. 

ANTONIO 
Zac~ekamy ram, w głębi parku, na sygnał rozpo
częcia uroczyscości. 

FIGARO 
Nic ruszycie się stąd krokiem, panowie. \X'łaśnic 
tutaj, pod kasztanami, powinniśmy wszyscy powi
tać uczciwą narzeczoną, którą zaślubiam i wspa
niałego pana, który mi ją daje. 

BAZYLIO 
Ach, wiem, na co się zanosi . Usuńmy się, póki 
czas. Opowiem was wszystko, gdy się znajdziemy 
trochę dalej. 

TUMAN (do Figcrra) 

My po-owrócimy. 

IA 8 

FIGARO 
Kiedy was zawołam, przybiegnijcie co tchu. Bę
dziecie mogli psy na mnie wieszać, jeśli warn nie 
pokażę rięknych rzeczy. 

BARTO LO 
Pami~rnj jednak, że człowiek rozsądny nie zadziera 
z moznymi. 

FIGARO 
Będę pamiętał. Ale wy pamiętajcie również, że czło
wiek bojaźliwy zdany jest na laskę i niełaskę byle 
łajdaka. 

BARTO LO 
Bardzo słusznie. Diabeł w nim siedzi. 

TUMAN 
O-o-o tak, siedzi. 

FIGARO 
A co do was, nicponie, którym wydałem rozkazy, 
to oświećcie mi re okolice jak w dzień, albo bodaj 
mnie wszyscy diabli, jak którego chwycę za kark. .. 

OBtOCZEK 
A, a, o, och, przeklętnik jeden! 

BAZYLIO 
Niech cię Bóg darzy samą radością, panie żonko
siu! 
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SCENA 3 

FIGARO 
O, kobieto, kobieto, kobieto, istoro słaba i wiaro
łomna! Każde zwierzę podlega instynktowi, twój 
nakazuje ci oszukiwać„. I to już podczas wesela? 
Nic, panie hrabio, nie będziesz jej miał , nie bę
dziesz miał. .. Ktoś nadchodzi„. To ona„. Nic ma 
nikogo. Czyż może być coś dziwniejszego niż mój 
los? Syn nie wiedzieć czyj, skradziony przez włó
częgów i wychowany w ich obyczajach, poczułem 
obrzydzenie do hultajstwa i postanowiłem prowa
dzić uczciwe życie. Odpychano mnie jednak ze
wsząd. Trzeba było aż protekcji wielkiego pana, 
żebym miał prawo ująć w rękę lancet weteryna
rza. Znużony męczeniem biednych zwierząt, rzu
ciłem się na złamanie karku w teatr; bodajbym 
uwiązał sobie kamiet1 u szyi! Wysmażyłem kome
dię dziejącą się w seraju.Jako autor hiszpaó.ski S<1-

dziłem, że wolno mi trochę pożartować z Moha
meta bez groźniejszych następstw. Natychmiast 
jednak poseł. „ nie wiadomo czyj, wnosi skargę, że 
obrażam mymi wierszami Wysoką Portę, Persję, 
część Półwyspu Indyjskiego, cały Egipt, królestwa 
Libii, Trypolisu, Tunisu, Algierii, Maroka - i oto 
moja komedia bierze w łeb. 
Jeśli nie możemy znieprawić umysłu, to znęcamy 
się nad nim zaspakajając potrzebę zemsty. - Po
liczki mi zapadły, byłem u kresu sil. Ponieważ 
wtedy zastanawiano się właśnie nad istotą dobro
bytu i ponieważ nie trzeba znać się na rzeczy, aby 
o niej uczenie rozprawiać, więc przyciśnięty biedą 
piszę traktat o wartości pie niądza. 

] 50 

Natychmiast widzę przez okienko więziennej ka
retki, jak zatrzaskują się za mną bramy twierdzy, 
zastawiając po drugiej stronie wolność i nadzieję. 
Jakżebym chciał dostać w ręce, kiedy już popad
nie w niełaskę, jednego z tych parodniowych mo
carzy, tak pochopnych do wyrządzania krzywdy. 
Powiedziałbym mu ... że drukowane głupstwa na
bierają znaczenia jedynie tam, gdzie się je krępuje, 
że bez swobodnej nagany nie ma uczciwej pochwały 
i że tylko mali ludzie lękają się małych pisemek. 
Znudzeni żywieniem lichego pismaka, moi dozor
cy wypchnęli mnie wreszcie na ulicę. Ponieważ 
musi się spożywać obiad również po wyjściu z wię
zienia, więc znowu zatemperowałem pióro i zaczą
łem się rozpytywać, o czym się aktualnie mówi. 
Wyjaśniono mi, że podczas moich ekonomicznych 
wywczasów przyjął się w Madrycie pewien system 
wolnego rynku, co rozciąga się nawet na prasę i że 
jeśli nie będę mówił w moich pismach ani o wła
dzy, ani o religii, ani o polityce, ani o moralności, 
ani o ludziach na wysokim stanmvisku, ani o ich 
otoczeniu, ani o operze, ani o innych spektaklach, 
ani o osobach cokolwiek znaczących, to mogę dru
kować wszystko z całą swobodą pod nadzorem 
dwóch albo trzech cenzorów. 
Ojej! Zostałem bez pracy. Popadłem w rozpacz. 
Wprawdzie pomyślano dla mnie o posadzie, ale 
na nieszczęście nadawałem się na nią - poszukiwa
no rachmistrza, m ianowano baletmistrza. Pozostało 
mi tylko kraść . Skoro każdy wokół mnie grabił 

wymagając, abym ja jeden był uczciwy, zrozumia
łem, że przyjdzie m i zginąć . W obec tego wycią-
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gnąłem ze schowka swój worek podróżny i pasek 
angielski do ostrzenia brzytwy, i zostawiając czcze 
dymy dla durniów, którzy się nimi żywią, a za
bawne wstydy na środku drogi jako zbytni ciężar 
dla piechura, ruszyłem na wędrówkę ze wsi do 
wsi, goląc poczciwców i wreszcie żyjąc bez troski. 
Przypadkiem trafiam na wielkiego pana, żenię go 
i za to, że zdobywam dla niego żonę, on teraz chce 
zakosztować mojej. Zrywa się burza z tego powo
du. Wszyscy kłócą się na zabój; to wy, to on, to 

ty, o nie, to nie my, e, do diabła, więc kto? 
O, dziwaczny splot wypadków! Jakże mi się to 

wszystko zdarzyło? Dlaczego właśnie to, a nie co 
innego? Kto zawiesił te wyroki nad moją głową? 
Zmuszony do wejścia na drogę, której nie wybie
rałem, zarówno jak zejdę z niej niepytany o zgodę, 
rozrzucałem mimochodem moją wesołość jak świeże 
kwiaty. 
Powtarzam raz jeszcze: moją wesołość, chociaż nie 
wiem, czy należy ona do mnie bardziej niż wszyst
ko inne, ani nawet co to jest, to ja, którym się tak 
chętnie zajmuję. Ja? Ambitny z próżności, praco
wity z konieczności, ale leniwy„. z zamiłowania, 
wszystko widziałem, wszystko robiłem, wszystkie
go użyłem. 
Potem złudzenia się rozwiały i przyszło rozczaro
wanie ... Rozczarowanie ... 
Zuziu, Zuziu, Zuziu, ileż ci sprawiam zawodu! ... 
Słyszę kroki ... ktoś nadchodzi. 
Otóż chwila kryzysu. 
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SCENA 4 

Figctro. Hrabina u• 11brctni11 Z11zcmny. 
Z11zanna 11 1 11brtini11 l:lrabmy, Mandina 

ZUZANNA (cicho do llrabinyJ 
Tak, Marcelina mi powiedziała, Że Figaro tu bę
dzie. 

MARCELINA 
Toteż jest, mów ciszej. 

ZUZANNA 
Tak więc jeden nas podsłuchuje, a drugi przyjdzie 
mnie szukać. Zaczynajmy. 

MARCELINA 
Aby nie uronić ani słowa, schowam się tutaj. 

SCENA 5 

Figaro, Hrabirw, Zuzanna 

ZUZANNA (cicho) 

Pani drży! Czyżby pani było zimno? 

HRABINA (glo.(no) 

Jest wilgoć tego wieczora, pójdę do siebie. 

ZUZANNA (glofnoJ 
Jeśli nie jestem pani potrzebna, odetchnę chwilę 
Ś\vieżym powietrzem pod tymi drzewami . 

HRABINA (glo.(no) 

Nabawisz się kararu. 
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ZUZANNA (::,loJ'°llo) 
J cstcm dobrze ubrana. 

FIGARO (nc1 stronie) 
A tak, kataru! 

SCENA 6 

Hrabii1c1, Z1tzam'hl, Hrt-ibic1, Chembi11 , 
F1~v,c,1ro i Z11zmma J/rtjt/ po o!Jlt stron uh thl pr2odzit. 

CHERUBIN (w rwmdurze oficera na&hoclzi j1od1/1ie
w11;rf( u;esolo refren ze sicoj ei roma; zq) 

iVodcl liter nie zmyje, 
Król na1efjeżclża ze dworem. 

HRABINA 
Pazik! 

CHERUBIN (zc1trzyim1ie ii~) 
Tutaj kręcą się ludzie, trzeba się szybko ukryć w 
moim schronieniu, gdzie Franusia„. To przecież 
już kobieta. 

HRABINA (s!uchr1) 

Ach, mój Boże! 

CHERUBIN 
Czyżbym się myliP Po tym uczesaniu, które rys u
je si ę w mroku przypuszczam, że to Z uzia. 

HRABINA 
Gdyby hrabia teraz przyszed ł? 
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CHERUBIN 
Tak , to cudowna dziewczyna, która nazyvv' a si<,> 
Zuzanna. Ech, czyż mógłbym jej nic poznać po 
gładkości tej n;ki , po drobnym drżeniu, jakie j<f 
przebiega i zwłaszcza po biciu mego serca. (chu: 

pr:yloży/ suhie do ptenl ręhf Hrctbi11y u;/ur:xhew dkni. 
01761 jq UJ' 1J W ct) 

HRABINA (cicho) 
Idź stąd! 

CHERUBIN 
Pewnie współczucie skierowało cię umyślnie do tego 
zakątka parku, gdzie si<,> ukrylem? 

HRABINA 
Figaro nadejdzie. 

HRABIA (na stronie) 
To chyba Zuzanna? 

CHERUBIN (do 1-Irahiny) 
Nie boję się wcale Figara, bo rnc na niego ruta) 
czekam. 

HRABINA 
A na kogo? 

HRABIA (na stronie) 
Ona jest ru z kimś. 

CHERUBIN 
Przecież to pan hrabia, figlarko, prosił cię o schadz
kę dzisiaj rano, kiedy ukrywałem się za fotelem. 

HRABIA (1111 stronie z U'\lLl'k!o(ciq j 

To znowu ten piekielny paź . 
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FIGARO (na strnnie) 
A mówią, że nic należy podsłuchiwać. 

ZUZANNA (net stronie) 
Mały pleciuch! 

HRABINA (du /Ntzia) 

Zechciej, proszę, odejść. 

CHERUBIN 
Ale to się nie stanie, zanim nie otrzymam za posłu
szeó.stwo ... 

HRABINA 
Chciałbyś ... 

CHERUBIN 
Naprzód dwadzieścia całusów na twój własny ra
chunek, a potem sto dla twojej pani. 

HRABINA 
Ośmieliłbyś się? 

CHERUBIN 
Ależ tak, zaraz się ośmielę . Zajmujesz jej miejsce 
przy panu hrabim, więc ja zajmę miejsce pana hra
biego przy tobie. Najbardziej ucierpi Figaro. 

FIGARO (na stronie) 

A to łotrzyk! 

ZUZANNA (net stronie) 
Zuchwały jak żołnierz. 

HRABINA 
Ach, Boże! 
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FI GARO (na stro11it:, sly.rzqi odgłos j1oca'1mkr!w) 

Zaślubiłem chodzącą cnotę. 

CHERUBIN 
To pan hrabia . 

SCENA 7 

Figctro, Hmbia, Hmbina, Z1tzrmna 

FIGARO 
Idę ... 

HRABIA (sqdzqc, że móu:i do pazia) 

Skoro nie ponawiasz całusa ... 

FIGARO 
Ach! 

HRABIA 
To masz zapłatę za pierwszy. 

FIGARO (na stnmie .. odchodzi poóerajqc policzek) 
Nie zawsze jednak zyskuje się podsłuchując. 

ZUZANNA (zcdmiezuct si~ po dmgiej .itronie .rany) 
Ach, ach, cha, cha! 

HRABIA 
Kco rozumie tego pazia? Dostał porządny poli
czek i ucieka zanosząc się od śmiechu ... 

FIGARO (na stronie) 
Tym policzkiem może się nie przejmować. 
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HRABIA 
Cóż to znowu? Nie mogę zrobi(: kroku ... (do l-!ra
hiny) Ale dajmy pokój tym głupst\vom, zepsułyby 
rozkosz, jakiej doznaję zastając cię tutaj. 

HRABINA (11rdlad1Ljqc glw Z1t zcmny) 
Czyżby się pan jej spodziewał? 

HRABIA 
Po twoim cudownym bileciku? Ale ty drżysz? 

HRABINA 
Boję się. 

HRABIA 
Jednak nie tak bardzo, żeby odmówi(: pocałunku, 
który prowadzi wprost do nieba. 

HRABINA 
Pan sobie za wiele pozwala. 

FIGARO (na strollic) 

A to szelma! 

ZUZANNA (na strrmieJ 

Jest cudowna! 

HRABIA 
Cóż za skóra delikatna i gładka. Gdybyż to hrabi
na miała ręce równie piękne! 

HRABINA (na strrmie) 

Oto, co znaczy uprzedzenie. 

HRABIA 
Czyż ma ramiona tak j<['drne i gładkie, palce tak 
zręczne i życzliwe? 

HRABINA (glosem Zl1zcmny) 
Tak więc miłość ... 

HRABIA 
Miłość ... To tylko opowieść romansowa serca, roz
kosz stanowi jej treść, to ona sprowadza mnie do 
rwoich kolan. 

HRABINA 
Już pan jej nie kocha? 

HRABIA 
Owszem, kocham ją bardzo, ale trzy lata współży
cia czyni małżeństwo czymś tak szanownym .. 

HRABINA 
Czego by pan od niej oczekiwał? 

HRABIA 
Tego, co znajduję w tobie, moja miła ... 

HRABINA 
Niech pan powie. 

HRABIA 
Bo ja wiem. Nasze żerny sądzą, że robią wszystko, 
kiedy nas kochają. Skoro już raz padło to słowo, 

kochają nas, kochaj ą (j eśli kochają) i są tak przy
stępn , i t ak n i ustannie uległe, i to bez przerwy, 
że pewnego pięknego wieczora ze zdziwieniem od
najdu jemy w sobie przesy t zamias t szczęścia. 

HR.l\.BINA (na stronie) 

Co za lekcja! 

HRABIA 
Mówiąc prawdę, Zuziu, myślałem wiele razy , że 
j eśli szukamy gdzie indziej rozkoszy, której n ie 
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znajdujemy u żon, to dlatego, że one nic posiadły 
sztuki ciągłego odnawiania się w miłości, odra
dzania, to właściwe sł.owo, uroku posiadania przez 
rozmaitość. 

HRABINA 
Od nich zatem zależy wszystko? 

HRABIA 
A nic od mężczyzn? Czyż możemy zmienić prawa 
przyrody? Naszym zadaniem, zadaniem mężczyzn, 
jest zdobyć. A ich„. 

HRABINA 
A ich? 

HRABIA 
Nas zatrzymać. O tym się zapomina. 

HRABINA 
Ja nie zapomnę. 

HRABIA 
Ani ja. 

FIGARO (na stronie) 
Ani ja. 

ZUZANNA (na stronie) 
Ani ja. 

HRABIA 
Jest tu echo; mówmy trochę ciszej. Ty jednak nie 
musisz się o to troszczyć, skoro twoja miłość jest 
tak pełna niespodzianek. Ze s zczyptą kaprysu 
będziesz najbardziej pociągającą kochanką. Ponie
waż zaś życzliwość, j aką zechciałaś mi okazać , jest 
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bezcenna, pozwól d oń d orzucić tylko ten bry
lant, który będziesz nosić \V dowód miłości dla 
mnie. 

HRABINA 
Zuzanna przyjmuje wszystko. 

FIGARO (na stronie) 
Czyż to nie skoflczona szelma? 

ZUZANNA (net stronie) 
Oto nowy piękny dar, jaki nam przybywa. 

HRABIA 
Jest interesowna, tym lepiej . 

HRABINA (.ipoglqdctjqc w glqb park11J 
Widzę światła . 

HRABIA 
To przygotowanie do twego wesela. Ukryjmy się 
na chwilę, zanim przejdą. 

HRABINA 
Po ciemku? 

HRABIA (/HKiqgri jq lctgodnie) 
Po co? Przecież nie będziemy czytać. 

FIGARO 
Idzie z nim, słowo daję . Tak przypuszczałem . (wy

.11tw a .1ię) 

HRABIA (nufwi glo.(niej obrac.1jqc .1i~) 

Kto się tu wałęsa? 

FIGARO 
Wałęsa się? Przychodzi naumyślnie. 
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HRABIA 
To Figaro! 

HRABINA 
Idę za panem. 

SCENA 8 

Fif!,ctro i Z1tzanna w mroku c 

FIGARO (11.1i/11jt zo/;a(zy/, gdzie 11dajq .1ię Hrabia z 
I--lrc1bi11q, kt1irt/ bierze zr1 Z1tzct1mt() 

Już nic słyszę, schowali się, i mam za swoje. (tonem 

rozdrażnionym) N o, niedołężni 1rn;:żowic, którzy 
opłacacie szpiegów i krążycie miesiącami wokół jed
nego podejrzenia, czemu mnie nie naśladujecie? 
Ja od razu wpadłem na właściwy trop, to cudow
ne; nic mam wątpliwości, wiem czego się trzy
mać. (chodzi żywo) Na szczęście zupełnie się tym 
nic przejmuję i zdrada już mnie nic obchodzi. Mam 
ich wreszcie w ręku. 

ZUZANNA (n(t stronie) 
Zapłacisz mi za te śliczne podejrzenia. (tonem Hra
biny) Kro to? 

FIGARO 
Kto ro? Ten, który pragnie z całego serca, żeby go 
zaraza zadławiła przy urodzeniu ... 

ZUZANNA (tonem Hrtibiny) 
Och, ależ to Figaro! 

162 

FIGARO 
Pani hrabina! 

ZUZANNA 
Proszę mówić szeptem. 

FIGARO 
Ach, proszę pani, niebo mi zsyła panią w samą 
porę. Czy pani wie, gdzie jest pan hrabia? 

ZUZANNA 
Co mnie obchodzi ten niewdzięcznik? Powiedz mi ... 

FIGARO 
I Zuzanna, moja małżonka; czy pani wie, gdzie 
ona jest? 

ZUZANNA 
Mów ciszej ... 

FIGARO 
Ta Zuzia, która uchodziła za taką cnotliwą i taką 
nieprzystępną! Skryli się tam razem. Zawołam lu
dzi! 

ZUZANNA 
Niech pan nie wola! 

FIGARO 
Ależ ro Zuzia! 

ZUZANNA (głosem Hrabiny) 
Wydajesz mi się niespokojny . 

FIGARO 
A ro spryciara, chce mnie nabrać! 
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ZUZANNA 
Musimy się zemścić, Figaro! 

FIGARO 
Bardzo pani tego pragnie? 

ZUZANNA 
Nie byłabym kobietą. Jednak ro mężczyźni posia
dają serki sposobów „. 

FIGARO 
Proszę pani, jesteśmy tu sami. Kobiety mają jeden 
sposób, ale ten wart jest więcej od tamtych wszyst
kich. 

ZUZANNA (na stronie) 
Jakże chętnie dałabym mu w twarz. 

FIGARO (na strnnieJ 
Byłoby ro dość zabawne, żebym jeszcze przed we
selem ... 

ZUZANNA 
Ale cóż wana jest zemsta, której nie przydaje smaku 
choć trochę miłości? 

FIGARO 
Jeśli pani jej nie dostrzega, to tylko dlatego, ze 
szacunek każe ją ukrywać. 

ZUZANNA (dotknięta) 

Nic wiem, czy pan ro mówi z przekonania, czy z 
uprzejmości. 

FIGARO 
Ach, pani, przecież ja panią uwielbiam. Proszę roz
ważyć czas, miejsce, okoliczności i przychylić się 
łaskawie do mej prośby. 
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ZUZANNA 
Rc;ka mnie świerzbi. 

FIGARO 
Serce mi bije. 

ZUZANNA 
Czyżby pan zamierzał? „. 

FIGARO 
Ależ rak, proszę pani, tak, zamierzam. 

ZUZANNA 
Więc miłość dla zaspokojenia gniewu? ... 

FIGARO 
Co się odkłada, to przepada. Proszę mi dać rękę. 

ZUZANNA (swoim glosem) 
Masz! 

FIGARO 
Ach, szatanie, co za policzek! 

ZUZANNA 
Co za policzek? A ten? 

FIGARO 
A któż to znowu? Do wszystkich diabłów, czy to 
dzisiaj dzień razów? 

ZUZANNA 
A któż to znowu? Zuzanna. Masz za twoje podej
rzenia, masz za twoje zemsty, za twoje zdrady, za 
twoje krc;tactwa, za twoje obelgi, za twoje zamia
ry. I to ma być miłość? Ta, o której mówiłeś rano? 
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FIGARO 
Santa Barbara! Tak, ro jest miłość. 
O radości, o rozkoszo, o po stokroć szczęśliwy Fi
garo! Wal, moja najmilsza, bez wytdmienia! Ale 
kiedy pokryjesz mnie całego siniakami, rzuć łaska
wym okiem, Zuziu, na człowieka najszczęśl.iwsze
go ze wszystkich, którzy byli bici przez kobietę! 

ZUZANNA 
Najszczęśliwszego ze wszystkich! Nicponiu jeden, 
uwodziłeś hrabinę tak uroczą paplaniną, że omal 
się nie zapomniałam i nie uległam naprawdę w jej 
1m1ernu. 

FIGARO 
Czyż mogłem cię nie poznać po ślicznych głosie? 

ZUZANNA 
Więc mnie poznałeś? Ach, jakże ja się zemszczę! 

FIGARO 
Zbić kogoś na kwaśne jabłko i jeszcze żywić preten
sję, to cecha bardzo kobieca. Ale powiedz mi, jakim 
to n1downym sposobem jesteś tutaj, zamiast być z 
nim? I niewinna? 

ZUZANNA 
To ty jesteś niewinny jak nowo narodzone dziecko, 
skoro się dałeś wciągnąć w pułapkę zastawioną na 
innego. Czy to nasza wina, że chcąc schwytać jedne
go lisa złapałyśmy dwa? 

FIGARO 
Kto zatem trzyma tego drugiego? 

166 

ZUZANNA 
Jego żona. 

FIGARO 
Jego żona? 

ZUZANNA 
Jego żona. 

FIGARO 
Ach, panie Figaro, obwieś się na pierwszej gałęzi, 
skoroś się tego nie domyślił. 

ZUZANNA 
Dalej, pyszałku, ukorz się! 

FIGARO 
Bardzo słusznie, na kolana, z pochyloną głową, z 
brzuchem szorującym o ziemię. 

ZUZANNA 
Ach, ten biedny hrabia. Zadał sobie tyle rrudu ... 

FIGARO 
Zeby zdobyć własną żonę! 

SCENA 9 

Figaro. Z11umna. Hrabict U/J'chodzi z glębi teatm 
i idzie prosto do alhmki na jlrml/o. 

HRABIA 
Nie mogłem jej znaleźć \V parku, zapewne jest tu
taj. 

ZUZANNA (cicho) 
To on. 
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HRABIA (otzvierajq( cdtrmę) 

Zuziu, jesteś tutaj? 

FIGARO (cicho) 
Szuka jej, a ja myślałem ... 

ZUZANNA (cicho) 
Nie poznał jej. 

FIGARO 
Dobijmy go, chcesz? 

HRABIA 
Mężczyzna u kolan hrabiny? ... Ach, a ia JCStcm 
bez broni. 

FIGARO (zmieniajcf( glo.1) 

Pani mi wybaczy, ale zapomniałem, że to nasze 
zwykłe spotkanie wypadło na wieczór weselny. 

HRABIA 
To ten był w alkowie Jzisiaj rano. 

FIGARO (jak poprzednio) 
Jednak taka głupia przeszkoda nie zdoła opóźnić 
naszych rozkoszy. 

HRABIA (na stronie) 
A do wszystkich diabłów, a do ciężkiej zarazy! 

FIGARO (cicho) 

Klnie! (głos1w) Nie odwlekajmy zatem tej chwili i 
powetujmy sobie straconą sposobność, kiedy mu
siałem wyskoczyć oknem. 

HRABIA (ua stronie) 
Wszystko się wreszcie wyjaśnia. 
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ZUZANN A (blisko c1ltrmki po lewej) 
Sprawdź przed wejściem , czy ktoś nas nic śledzi. 

HRABIA (krzyczy) 
Zemsty! 

SCENA 11 

Figrtro, Hrabia (łct/Jie go za ramię) 

FIGARO (1tdctjqc prze.radny lęk) 

To mój pan! 

HRABIA (poznajqc go) 
Ach, łajdaku, tO ty! Hola, jest tam kro, jest kto? 

SCENA 12 

Hrabia, Pigc1ro, Pedrillo 

PEDRILLO (w dł11gich b111c1chJ 
Panie hrabio, wreszcie pana znajduję. 

HRABIA 
To Pedrillo! Doskonale. Jesteś sam? 

PEDRILLO 
Prosto z miasta na ochwaconym koniu. 

HRABIA 
Podejdź bliżej i krzycz co siły. 

PEDRILLO 
Pazia nie ma nawet na lekarstwo! Oto pakiet. 
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HRABIA 
Ach, bydlę! 

PEDRILLO 
Pan hrabia kazał mi krzyczeć! 

HRABIA (ciqgfe trzymu Ftgarci) 

Aby wezwać na pomoc. Hola! Jest tam kto? Do 
mnie kto żyw! 

PEDRILLO 
Jesteśmy tu we chvóch z Figarem, co się panu może 
stać złego? 

SCENA 12 

Ciż sm11i r;raz T11man, Barto/o, Bazylio. Oh/()czek . 
Ul'szy.riy u,:eselniq nadbii:gajq z pochodmcmti. 

BARTO LO (do figara) 
Widzisz, że na pierwsze twoje wezwanie ... 

HRABIA (wskrtzujqc altcmkę po lewej) 
Pedrillo, pilnuj mi go tutaj. 

BAZYLIO (cicho do Figcmi) 
Przyłapałeś go z Zuzanną? 

HRABIA (w.1kawjc1r Figc.ira) 
A wy, moi ludzie, otoczcie tego człowieka. Odpo
wiadacie mi za niego życiem. 

BAZYLIO 
Ha, ha! 
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HRABIA (w.i'ri.ekłyJ 

Milcz! (do Figcm,; lodowatym tonem) Mój panie, ze
chcesz mi może teraz odpowiedzieć na parę pytań? 

FIGARO (c-hlodn()J 
Ech, któż mógłby się od nich uchylić? Pan tu pa
nuje nad wszystkimi, z wyjątkiem samego siebie. 

HRABIA 
Z wyjątkiem samego siebie! 

ANTONIO 
Dobrze powiedziane. 

HRABIA 
Nic, jeśli coś może powiększyć moją wściekłość, 
t0 ten jego spokój. 

FIGARO 
Czyż jesteśmy żołnierzami, którzy zabijają i daj <! 
się zabijać dla spraw, o których nie mają pojęcia? 
Ja chciałbym wiedzieć, o co mam się gniewać? 

HRABIA 
Psia krew! (ha1111tjqc się) Poczciwcze, który udajesz, 
że nic masz o niczym pojęcia! Czy będziesz przy
najmniej łaskaw nam powiedzieć, kim jest ta pani, 
którą przed chwilą tam odprowadziłeś? 

FIGARO (1uskawjq( zf().(fi,wie) 

W tt; stronę? 

HRABIA 
Nie, w t<;:. 
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FIGARO (z chlodem) 
To co innego. Jest rnlodą osobą, króra mnie darzy 
szczególnymi względami. 

BAZYLIO 
Ha, ha! 

HRABIA 
Słyszycie to wszyscy? 

BARTOLO (zdziwiony) 
Słyszymy. 

HRABIA (do Figartt) 

I ta młoda osoba ma inrrc zobowiązania, które 
znasz? 

FIGARO (z chłodem) 
\'V' iem, że pewien wielki pan interesował się nią przez 
jakiś czas. Potem jednak, czy to dlatego, że ją zanie
dbał, czy też dlatego, że ja bardziej przypadłem jej 
do gustu, wybrała mnie. 

HRABIA 
Wybra„. (oj1anow1tjqc siF) przynajmntej iest szcze
ry, gdyż to, co teraz wyznał, panowie, usłyszałem 
- przysięgam - poprzednio z własnych ust iego 
współwinnej. 

TUMAN (zd11mirmy) 

W spół-ółwinnej? 

HRABIA (z 1mir:sieniem) 
Otóż, skoro hańba stała się publiczna, to i zemsta 
musi być ta sama. (wchodzi do altcmy). 
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SCENA 13 

Wrzysq1 pop rudni o/mfcz 11 rc1hiego 

ANTONIO 
Bardzo sprawiedliwie. 

TUMAN (do Figara) 
Któż to-o za-arem zabrał drugiemu żonę? 

FIGARO (.(miejq,r się) 
Nikt nic miał tej przyjemności. 

SCENA 14 

Ciż smni. H1·c1bic1 . Chen1hi11 

HRABIA 
Wszystkie twoje wysiłki nie zdadzą się na nic. Je
steś zgubiona i nadszedł czas kary (u~1chodzi nie j1a

trzq1) Co za szczęście, że żadne zobowiązania przy 
tak wstrętnym małżeństwie„. 

FIGARO (u'.ykrzykHjeJ 
Cherubin! 

HRABIA 
Mój paź? 

BAZYLIO 
Ha, ha! 

HRABIA (nie jh1t111jq.c nad .1ohq, na stronie) 
Ciągle ten diabelski paź! (do Ch1:r11binct) Co tam 
robiłeś? 
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CHERUBIN (hniaźliu:ie) 

Ukrywam się, jak mi pan rozkazał. 

PEDRILLO 
Było też po co zamęczać konia! 

HRABIA 
Wejdź tam, Antonio. Przyprowadź przed oblicze 
sędziego bezwstydnicę, która mnie zhańbiła. 

TUMAN 
To-o pa-ani hrabiny pan tam szuka? 

ANTONIO 
Jest psia para, święta sprawiedliwość na tym świe-
cie. Tyle pan nawyrabiał po całej okolicy„. 

HRABIA (w.friek~vJ 

W chodź, jak ci się powiedziało. 

. Antonio wch()dz.i. 

SCENA 15 

Ciż sami, oj1rócz L·1 iztonia 

HRABIA 
Zobaczycie, panowie, że Cherubin nie był sam. 

CHERUBIN (wstydliwie) 
Los byłby dla mnie zbyt okrutny, gdyby jakaś po
czciwa dusza nie zechciała mnie pocieszyć. 
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SCENA 16 

Ciż .wmi. / lntrmio i Frcm11sia 

ANTONIO (cir;gme '::.a rękr kogoJ; kogo je1zoe nie 
widt1/) 

Dalej, moja pani, nie daj się prosić o wyjście, skoro 
wszyscy wiedzą, że tam weszłaś. 

FIGARO 
Miła kuzyneczka! 

HRABIA 
Franusia! 

ANTONIO (ohra(a rię i krzyczy) 
Ach, psia kostka złamana! Pan hrabia jest niezły 
dowcipniś, kiedy mnie wybrał, abym pokazał całej 
kompanii, że to moja córka tak się popisała . 

HRABIA (w gnie,wie) 
Ktoś tam jest jeszcze! (d!(e u;t!f1'c) 

BARTOLO (zr1.1trJmje mu drog~') 
Pan pozwoli, panie hrabio, bo coś mi to wygląda 
podejrzanie.Ja umiem zachować zimną krew. (wcho
dzi) 

TUMAN 
Ta-a spra-awa jest strasznie za-agmatwana. 
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SCENA 17 

Ciż sami, Marcelina 

BARTO LO 
Niechże się pani nie obawia, nie stanie się pani nic 
złego. Odpowiadam za to. (odwrcmt się i wykrzyk11-
je) Marcelina! 

BAZYLIO 
Ha, ha! 

FIGARO (śmiejqc się) 
Ejże, to już zupełny obłęd. I moja matka także? 

ANTONIO 
I czyje teraz na dole? 
HRABIA (u'.friekly) 
Co mnie to obchodzi? Hrabina ... 

SCENA 18 

Ciż sami. Z11zcmna - zaslaniajqc twrtrz wachlarzem 

HRABIA 
... Ach, to ona wychodzi . I co sądzicie, panowie? 
N a co zasługuje bezwstydna? ... 

Zttumna padct na kolana. ze .1pt1szczonq głowq. 

HRABIA 
Nie, i nie! 

Figaro pada na kolana z clmgiej strony. 
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HRABIA 
Nie, i nie! 

Mam/ina pada na kolana na wprost Hrabiego. 

HRABIA 
Nie, i nie! 

Wszyscy padajq na kolana. 

HRABIA (nie panuje nad sobq) 
Choćby was tu było setki! 

SCENA 19 I OSTATNIA 

Ciż sami, Hrabina wychodzi z innej altany. 

HRABINA 
Niechaj i ja się dołączę do zanoszącej prośby. 

HRABIA 
Ach, co widzę? 

TUMAN (śmiejqc się) 
A bo-odaj to, przecież to-o pani hrabina. 

HRABIA (chce podnieść żonę z klęczek) 
Jak to, to ty? (tonem błagalnym) Tylko powszechna 
amnestia ... 

HRABINA (śmiejqc się) 
Powiedziałbyś: nie i nie - na moim miejscu, ja zaś 
po raz trzeci mówię: tak, bez stawiania warun
ków. (wstaje) 
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ZUZANNA 
I ja również. 

MARCELINA 
I ja również. 

FIGARO 
I ja również. Echo jest tutaj. 

HRABIA 
Jest echo. Chciałem być sprytniejszy od nich, po
traktowały mnie jak dziecko. 

HRABINA 
Nie rób sobie wyrzutów z tego powodu. 

FIGARO (otrzepujqc kolana kapeluszem) 
Taki dzionek jak dzisiejszy, świetnie kształci am
basadora. 

HRABIA (do Zuzanny) 

Ten bilet spięty szpilką? 

ZUZANNA 
Pani mi dyktowała. 

HRABIA 
Należy się jej właściwa odpowiedź. (całuje rękę Hra
biny) 

HRABINA 
Każdy otrzyma, co mu się należy. 

ZUZANNA 
Jeszcze jeden posag. 

FIGARO (churytajqc sakiewkę w locie) 
Ten niełatwo było wymusić. 
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ZUZANNA 
Jak nasze małżeństwo. 

OBŁOCZEK 
A podwiązka panny młodej? Dostaniem ją, czy nie? 

HRABINA 
Podwiązka? Była przy tym ubraniu. Oto ona. 

CHERUBIN 
Kto chce ją mieć, niechaj spróbuje mi ją wydrzeć! 

HRABIA 
Skoro jesteś tak wrażliwy, to co cię rozśmieszyło w 
niedawnym policzku? 

CHERUBIN 
To ja go miałem dostać , panie hrabio? 

FIGARO (z k(/micznym gniewem) 
Dostał go na mojej twarzy. Oto jak panujący wy
mierzają sprawiedliwość. 

HRABIA (rrnieje .1ię) 

Ha, ha, ha, i co ty na ro, Rozyno? 

HRABINA (b1tdzi się z z,;ulmny i móu:i z ttcwciun) 

Ach, tak , mój drogi, na całe życic i bez chwili 
. . . 

zapomrnenia, mogę przysiąc. 

HRABIA (klepiqc Sędziego po ramimiu) 
A pan, panie Tuman, co pan o tym sądzi? 

TUMAN 
O-o rym wszy-wszystkim, co tu widzę , panie hra
bio? Do-oprawdy jeśli o mnie chodzi, tO nie wiem, 
co mam powiedzieć. Om mój sąd w tych spra
\vach. 
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\VSZYSCY RAZEM 
Sąd wspaniały. 

FIGARO 
Byłem biedakiem i pogardzano mną. Ujav,rniłern 
trochę talentu i rozbudziłem nienawiść. Piękna żona 
i dostatek ... 

BARTOLO (Jiniejqc Jif) 

Zjednają ci wszystkie serca! 

FIGARO 
Czyż to możliwe? 

BARTO LO 
Ludzi znam dobrze. 

FIGARO (klanir1jqc się p1tbliczno.fri) 
Prócz mej żony i mego majątku, wszystkim in
nym podzielę się z przyjemnością i zaszczytem. 

Afozyka gm przygryu1kf do wocleu'Ż/11. 

\VODElVIL 

TUMAN 
Pici zmJCZtl, mila, płocha 
Ktrfra budz1~rz niepokr~je. 
Cho/ wyrzekc1 tm, kto koch<1 
WcicfŻ go kz1szq wdzięki twoje. 
Pttbliczno.1~' się przypomiu?t, 
Gdyż na t-rsięczne .1posohy 
Sire bierzemy, by circ zdob.r/. 
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bis 

HRABIA 
Gdy mqż wiernoś/ zfekcewc1ż;1 , 

Chodzi z j1odniesionq ifowq, 
Gd;1 żrmie się to jJrzydarzy. 
Świctt osqdza jq surowo. 
Skqdże ta niesprctwiedfiwok. 
Która na absurd zakraukt? 
Silniejsi stcmowiq prctwci. bis 

ANTONIO 
Roch. ktrfrego zazdrok znana. 
Chciał mie/ Jpokrij majqc żonę. 
K11pil więc złego bt)'tanti. 
By jej motę wziqł w ohronę. 
W noq pies 1dc1da wkiekte, 
Wrzystkilh gryzie - strciswa bieda! -
Prócz kolhcmktt, co go Jprzedal. 

ZUZANNA 
festi ta szctfontt sztukt1, 
)ttkiejś ncmki ttdziel?t, 
To przyznajcie, że jej szuka 
\V zgiełku Żc11"tÓw i wesela. 
\V ten sposrfb zmyśf nc1 natura 
Dla rozkoszy I oże kie fe 
I osiqga swoje cele. 

FIGARO 
Tę komedię osqdzfrie 
Nie zctdajqc sobie tmdu, 
Gdy znajdziecie w niej odbicie 

bis 

bis 
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Dobrze wcrm znanego !ltdu. 
Ciemiężony - klnie. zlorzeczy. 
BurZJ' J·ię przeciw 11dręce . 
A kończy się na piOJence. 

KONIEC 

Przekład lf'esda l'~r,:am powsca..1 w roku 197,i, z inicjacywy Kazimil'
rza Dejmka. Premiera tej komedii uświernila 25-lecic Tcacru Nowe
go w Lodzi ( 12 XI 197-i l. 

Dziękujemy pani profesor Annie Kuligowskiej-Kouenie\vskic:j 
za zgodę na nic:dphttnc: opublikowanie tekstu przekładu ii;·esda 
l\~ara w programie. 






