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cza~ów" 

Eugene Labiche, autor „Słomkowego kapelu
sza", to znany komedloplsarz francuski XIX w. 

Urodził się 11 Paryżu , w roku 1815, - jako 
syn zamożnego cukrownik.a. Początkowo za
mierzał poświęcić się zawodo\\1 p rawniczemu, 
odbywał też s tudia z tego zakresu. Zamiłowani• 
jednak do teatru l żyłka pisarska wzięły aórę. 
W todze prawnika najprawdopodobniej nie 
przeszedłby La bi che do historii. Jako literat 
okazał się „Molierem swoich czasów". W roku 
1880 mianowany został cz łonkiem Akademii 
Francuskiej. Zmarł w Paryżu w r oku 1888. 
Bogatą twórczość literacką rozpoczął Labiche 

w roku 1838. Zachęcony powodzeniem pierw
szej krotochwili, pisze odtąd n iemal przez pól 
wieku, sam ! wspólnie z innymi autorami, po
nad sto utworów scenicznych, - &lównie ko-



medyj, wodewilów i far . Odznaczają się one 
dui: ym realizmem, zgr bnq i zwartą budową 

dramaturg i czną, a w każdaj z nich jest spory 
ładunek zdrowego humoru. 

Swictny obserwator życia, ludzkich ułomności 
i wad, satyr yk i kpiarz, kreślił oost::icie ży

we i ukazywał swoich bohaterów, przedstaw ' -
ciel i różnych warstw społecznych . w niezwykle 
dO\vcipnych sytuacjach. Pisano o Labiche'u, ż~ 
„geniusz jego polega na darze wesołości". 

Do najbardziej udatnych utworów Labiche'a 
należą m. inn.: „Le voyage d<> M. Perr ·chon", 
„Edgar et sa bonne", „Le clou de Mari", „La 
cagnotte", a najdoskonalszy jest „Le chapeau 
de paille" (,.Słomkowy Kapelusz"). 

, . . 
ZfJ. t>ptaU/amL 

i t ańca:1ni 

„Slomkowy kapelusz" przetłu:n'lczył i p:-ze
robił na komedię muzyczną Julia:-t Tu .viin. 
W jego świetnej , bly kJtl'wej i dowc p:iej 1d p
tacji literackiej utwór spntd wicku w .'.Jo;pcil 
żywo~ć i krasę swoic"l rumieńców. 

Podkład Muzyczny p, rtii sp · ewanych stano
wią tu fragmenty muzyki Jaku!Ja Offenbacha 
- najbardziej odpowiadajacej - swoim charak
terem i stylem - twórcwści z tej samej epoki 
i z tego samt>go Paryża. 

Bohaterowie Labiche'a wypowiedzą więc 

swoje myśli i uczucia równie.i; ję~ykiem mu
zycznym wielkiego klasyka op r "tk i, - m !o
diami z „Orfeusza w pi •kl!", „P:ęknej II ~l ,ny ", 
„Pericholi" i ,,Zycia parysk~cso", 



EUGENE LABICHE 

SLOMKOWV K A PEL US Z 
ARCYKOMEDL<\ ZE SPIEWAMI I TANCAMI W 5 ODSŁONACH Z ZUPEŁNIE NIEO ZEKIWANDI 

ZAKONCZENIEM 

Opracowanie lekst'J: JULIAN TUWIM 

Ml1zyka: JACQUES OFFENBACH - w układzie JANA KRENZA 

Fadlnard, rentier 

Nonancourt, ogrodnlk 

Helena, Jego córka . 
Bobin, jego siostrzeniec 
Ve:tlnd, głuchy • . 
Beaupcrtuls, rogacz 
Eleonora, Jego tona 
Emil Tavernfer, wojak 
WlrginJa, pokojówka 

pp. Beaupertuls . 
Feliks, służący Fad!narda 
Klara, modystka 
Tardlveau, buchalter 
Baronowa Karolln de Cham-

plgny 

Aleksander SAWIN 
Micha! SLASKI 
Ryszard WOJTKOWSKI 
Janus:t POPŁAWSKI 
Witold MIC'lffLSKI 
Maryla PĄCZWSKA 
Alfred JAROSZ 
Jan WESOŁOWSKI 
Antoni WOLNY 
Teresa MALC 
Zygmunt PRONOBI3 

Barbara KW ASKOWSKA 
Marian KOBIELSKI 
Jadwiga SZYMAA'SKA 
Witold MlCHELSKI 

Marla GABRIELLI 

Ach i!lt's de Rosalba, 
wicehrabia, lew salonowy 

Margrabina . . . . 
T roulllebert, kapral 
Maharadża 

Generał 

!Ootylda, 
pokojówka baronowej 

Lokaj baronowej 
Orszak weselny •..• 

Rzecz dzieje się w Par żu, w roku 1851 

Akt I : mieszkanie Fadinarda - Akt II: salon mód ~ Akt III: salon baronowej 

pp. Beaupertuis - kt V: plac Baudoyer 

Henryk TROJANOWSKI 
Jan ina KllZYWO ZEWSKA 
Adam KOPCI SZEWSKI 
Mikotaj J AS KIEWICZ 
Jacek CYBULSKI 

Amalia SZWEDA 
Her bert HERMAN 
Dorota HALON 
Eltbteta KALIWOCZEK 
Alicja NIEPRZEWSKA 
Amalia SZWEDA 
Stefania TOMCZYSZYN 
Hubert BARTOSZEK 
Rudolf HARAZIM 
Herbert HERMAN 
Karol TOMICA 
Bolesław WILCZEK 

Akt IV: mieszkanie 
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Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskl2 i Stanlsława $MIGIEL 
krawieckiej męsldej Bazyli MI$KOW 
perukarskiej Edward TERLECKI 
zdobniczej 
szewskiej 
stolarskiej 
malarskiej 
modelatorskiej 
tapicerskiej 
Pract !arblars~ 

Lidia MIĘCZYGŁOWSKA 
Michał BARDON 
Edward REGEŃCZUK 
Arb•liusz BARON 
Anna TROJANOWSKA 
Emil MIKA 
Zuzanna GIZOWSKA 



z rzędem 

za lom.kolUIJ 

kap_eLu z I 

Hektora fatalnie zawiodła tego dnia jego koń
ska inteligenc ja. Zamia.;t co szybciej pocwało
wać do Paryża i ułatwić swemu panu, rentie
rowi Fadlnard, przygotowania do śl ubu, zain
teresował się jakimś słomkowym kapeluszem, 
który wisiał na gałęzi w lasku Vincennes 
Zanim jego właścicielka, piękna Eleonora, za· 
jęta właśnie w cleniu drzew rozmową z dziel
oym wojakiem Emilem, zorientowała się, co slq 
dzieje, - z kapelusza zostały już tylko smutne 
szczątki. A jeżell zazdrosny i podejrzliwy mq:Ł 
dowie się o wszystkim?„. Nie, - Eleonora nie 
opuści mieszkani a Fatlinarda, dopóki on nie 
dostarczy jej takiego samego okrycia głowy. 

Co robić?! Za chwilę Ljawl się tu przysiły 
t.eść, ogrodnlk: z Cbarentooneau, z ukocłla.oą 

narzeczoną Heleną i całym orszakiem wesel
nym. Jeśli znajdą w jego m ieszkaniu obcą ko
bietę w bądź co bądź trochę dwuznacznej sy
tuacji - przepadnie ślub. a z nim zamek, 
ogród, sad owocowy ... 

- Konia z rzędem za słomkowy k apelus7. 
z czerwonym m akiem , - a le zaraz, natych
miast! Tylko jeden jego egzemplarz pojawił się 
w aryżu , - drugi można by otrzymać z Flo.
rencji dopiero za dwa tygodn ie. Fadinar d ja~ 

w gorączce goni za tym n iezwykłym okazem. 
a za nim w ślad pędzi na ośm i u fi akrach or
szak weselny, to prąc do ślubu, to grozą ... zer
wan iem. 

Wciąz nowe, nieoczekiwane sytuacje wikłaJą 
Fadinarda w swoją sieć. On nie daje się jed
nak powstnymać. Już jest na tropie kapelusza. 
Modystka Klara sprzedała go baronowej Cham
pigny. Od baronowej otrzymała go jej chrzest
na córk , pani Beauper tuis. Szybciej ! Za wszei
ką cenę zdobyć ten szczegół damskiej garde
roby! 

Fadlnard - po kilku godzinach - jest już 

u kresu gonitwy I sił. Niestety, - właścicielka 

kapelusza wyszła rano z domu 1 dotychczas nic 
powróciła. Co za straszliwy pech! Pan Beauper
tuls, przed którym się Fadinard po trochu wy
gadał, okazał się małżonkiem ... pięknej Eleool)-



ry. Katastrofa wisi na włosku. Jeszcze moment, 
- a wści kły rogacz zabije niewierną małżonkę 
i r.adinarda„. 

Ale nie! Na szczęście znalazł się drugi, takl 
sam słomkowy kapelusz. Wuj Vezinet sprowa
dził go z Flor~ ncj i jako prezent ślubny dla He

lenki „. Koń by się z tego uśmiał! 
Właśnie Hektor wysuwa łeb, porywa słom

kowy kapelusz z głowy uratowanej Eleonory 
i ucieka z nim, kto wie czy nie dlatego, by 
\vłaścicielka, Eleonor lub też Helena, nie za 
wiesiła go kiedyś znowu nieopatrznie na ga
łęzi drzewa w lasku Vincennes ... 

KRONIKA 

Stanowisko kierowni!o. arty3tycznego Pań

stwowej Operetki śląskiej w Gliwicach obi<tł 

z dniem 16. III. 1958 r. Michat Slaski, dotych
czasowy ar tysta reżyser Państwowej Operatki 
w Łodzi. 

• 
Reżyser Irma Czaykowska przeszła z Pań

stwowego Teatru Polskieg Bielsko-Cieszyn d) 
Państwowej Operetk i śląskiej .w Gliwicach 
z dniem 1. IV. 1958 r . 

• 
Marina Konarska, artystka Operetki Wrocław

skiej, weszła w kład ze _połu solistów Oper tkl 
śląskiej z dn iem 1. V. 1958 r . 

• 
W maju br. rozpoczęła się rozbudowa części 

frontowej gmachu Pań:;twowej Operetki Slą

skiej w Gliwicach. Dzięk i tej inwel'tycji pu
bliczność otrzyma nowy hall kasowy i bufet 
oraz obszerną szatnię. Zupełnej przeróbce i mo
dernizacji ulegnie również fronton budynku 
teatru. W okresie tych prac prz11clitawlenl.a 



teatralne nie będą zawieszone. Ukończenia I'07-

budowy ma nastąp 'ć w październ iku br. 

Po przerwie urlopowej, w ci ągu miesiąca 

sierpnia br. wystąpi gościnnie zespó ł Operetki 
Sląskiej w Wa rszawie i Wrocławiu. Grane tam 
będą następujące utwory: w Warszawie: -
„Bal w Operze", „No, no, Nanette" i „Tango 
lita" („Bal w Savoyu"), a we Wrocławiu „Bal 
w Operze", „Księżn iczka czardasza", „No, no, 
Nanette" i „Słomkowy kapelusz" . 

• 
W sezonie 1958/59 projek tuj e się w Operetce 

Sląskiej realizację scen iczną m. inn. następu
jących utworów: „Biała wilczyca" (tytuł robo
czy) Z. Lipczyńskiego (prapremiera), - „Poca
łunek Czanity" J. Milu ~ina - „Boccaccio" F. 
Suppego, - „Perfumy paryskie J. Offenbacha, 

„Mysz kościelna" L. F'odora. 

P. Abraham: 

R. Friml: 
J. Gilbert: 
R. Beuberger: 
L Kalman:. 
E. Labiche: 
V. Youmans: 

NASZ REPERTUAR 

„Tangolita" 
(„Bal w Savoyu") 
„Król włóczęgów" 
„Cnotliwa Zuzanna" 
„Bal w Operze" 
„Księżniczka czardasza" 
„Słomkowy kapelusz" 
„No, no, Nanette" 
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