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O LABICHE'U 

„ SŁOMKOWYM KAPELUSZU" 

„Arcykomedia"! - na lak wle1e m<i\\iące okrcślt::nic zasłuż:>! „Słomkow\ 
kapelusz" mistrza francuskiej farsy Eu ~Pniu ·za Lr1hlchc' w adaptacji 
specjalisty od nlJwych opracowań starvch fars I wodewilów, .lul!Jna Tu· 
wima. Przez podtytuł „arcykomedla", który z::ist<!Pił ctawniejszą nazwo; 
farsy lub krolochwill, n~J1cży zrowm'cć w danym wypadku nie tyle 
„wyższy rodzaj" komedii. ile utwór tak „arcyzabawny„. że wszystko CL· 

pncdstawla v fenvone komicznym ze skłonnością do fanlaslyczneJ gr„ 
!eski - przekraczać. może granlce zdroweiĘo rozsądku. Ntc w tym dziw
nego skoro tego rodzaJu l\l 6rczość clramatyczn<i zabtegala o to, ażebr 
hawlć I roz:;mtcszać. nawet za cen prawdy życiowej. CZ\ za cenę loglcz 
ncgo sensu. 

Bo właśnie od przeszło stu lat · - pierwsze przcdstaw;cnle „Słomkt:r 
we~o kapelusza" („Le chapeau de pnllle d'Italle"} oclbylo :;lę w Paryżu 
w 1851 r I u - klasyczna farsa Labiche' a. „pra-wodewll", /. któreg•· 
\\SZy:;tkle gon!lwy szalej4cc µu sccnh: wzl~ly początek ··i rozsmlcszał 
I baw it \1 :downie \\ lcłu kraJ<iw. wszędzie wywol11jąc: nlepowst17yman·1 
11'l':ołośC 11) razaJacą ~lę w śmiechu głośnym I ·zczerym I czy mużna si· 
temu l1 \ lć. jeżeli założeni m aulura „ 'loml·owcgo kapelusza'· by1L 
„w z~ lko dla zahawy", a śmiech widza pierw z;m l ostatccznylll celem 
Jegu komedio - czy Jak kto woli: farsoplsarst1rn. \V po ·zuklwanlu dróg 
do leg-o celu Labiche nie hyl pccJalnle wybredn)'. Przyjął zdobyc1. 
slvre.1 francusklt'!f f;irsy . a opanm·mvsz;· wsz)slkie t'chnlczne sekrety 
kumµllkowani " :ikc11. wprmrndzlł szereg nowszych recept na rozśmk-
amle l ośm!i:szanlc. .ijt:zę~clcJ pu luglw~il się mechan!cm) ml środkami 

l umlnnu. IJ,-, l<.klch gwarantowanych już spo obów nU:cży q ui pro quo, 
z«lJ:rn n' nieµoruzumlenie . gd · klu~ hlerzc kogokolwiek za właśni<.! ku
a>u' Innego, cz;; "reszcie zaha11·a '· <'110\ •anego pole!?aJ.1c·1 nu ukrywaniu 
·og1iś przed k 'mś, I wypły\"aJacyt:h stad nieoczekiwanych kompllkacjacl! 

Labiche potraf!ł jednak t~ ml tradycyjnymi chw~ tarni operować z prl'!
cyzj;i i 1.rccznośclą wirt1107.1 . Umiejąc st\1arzać ciekawą Intrygę nie unl· 
kał nlcprawtlopodolmych sytuacf, wiedz I 1l. jak organlZO\\ ać nleoczekl· 

nne spotkania swoich pr slaci. a przede w:"zystklm ożywiał mechanizm 
farsm\y nlezr1'iwnanym tempem scenicznym. nomlzm fars Labiche·a 
\'cdlu sformułowania. Ja ·ie rzuc1l w jednej ze swoich recenzyj Boy. -
Zeleńskl polegał na l) m. z1.: „ fi~un z putocmego ż~ du, realne 
były µu~zczone w zwariowany karuzel przygód i nlepraw<lzlwego zd~ 
mmla" („Flirt 1 l\lclpomcn 1" ) 

I 



Dla współczesnych Labiche by! w dzledzlnle humoru w1elklm auto
rytetem . Uważano go za aajdowctpnleJ ·zcgo cztowtekn Francji. Nic be;-, 
znaczenia dla ponularno 'cl autora „Slomkowc~o kapelusza w sfcrnch 
mlc:.:czań ·kich by! fakt. 7.' nlc atakownl on zh\'t os tro mieszczańsk i ej 
moralności, co lrnriuaz ·.JncJ Francji kazalo wlclztcl w Lahiche'u ·paclko· 
bi rcę najlep~z~ .:h tr::>d~ cyj ii,:lcgo dowcipu francu~kiego 

Cz. doino~ \\)'l\'Ołnrn'11a śmf chu z·1chownt tównlei. Labiche \I' na· 
,.,, o ro i ·ciż na to p:t<inie należy przecie \\'s7.yslk!m do 

z o (J ·zy t 'cl nic nalei.y zapom.rLć, że „Slomkowy 
• .1 .ko p01.y ·In rcp~nu<.ru ruzry •kow .!O. że jesl to sztuka 

w które far t n i• posiada gl\'hszego znnczcnla, n ~mh.:ch - nie osqctza 
11olec.:zcńsl 1rn. 

lliccl1· „Słomkowy kripl•lu. z' w 1851 ruku rozpoczynał sw1ij llugl 1.y
wo sccntc.:zny ud scrn p.rry,l\icl1 . stolica Francji. w trzy lata po Rewo· 
lucji Lutowej i Dn!Hl'h C erwct 11y ·l1, zn.ajclo 1•ała si\' pod rqrlami L11-
<1 11 ik::J "apolcona Bonapartego, bratanka \apolcona I-go. B:>IY to .,rnio· 
dcwe mlesi qcc tr\ urnl'thv rnri.uazj i" . klora w czerwcu 1848 roku 1.clła
,.. iła \H1lno ~c iowy p(lr~ w proletariatu Paryża. Bogate micszczańsLwo z, -
uowolonc z pozornego ·pokolu (zamach stnnu dokonany 2 grudnin 1851 r . 
przez Luclwik~1 'n pt lecn 1 przyrz~·nit .sl<: clo prolc tacyjnycil 11} stapicri 
r ('publlkan1hv w P· r~ żu I eh topów n· południu Francji), zajmuje ii; 
wled. • i.:rom;1tlzcn11.m bo<.wcLw. Paryż sta.Je sii;o stuliq dla c.iłc-:-u śwl<>la, 
tullq mudy, ziJ~ lku ! za llawy. 

\\ połowic ublcglcgu stulecia bujnie: r~•zwlja ·\<: 11 P:1r~ i.u sztuka te· 
ntr;:ilna .Są to c1.as\' rozkwitu komcd!L ohvczajowej, ktcirej najwybitniejsi 
przctlstawtctele: Emil Au; . .!lcr. autor . . 7.IQcla pana Poiricr" (1 85,IJ 

lcksanclc r Dumas - s n, n11tor „Dam~ I mcl!oWl'J" (1852) ety II•.•n· 
1~k Bcr1uc, autor „Hruków" (1882) - mllli dość octwa~I. <iżeb;-.· wvsL1 
pić w ~ll<>lch sztukach pr-lcciw l>rut,tlncj 11 ładzy pieni:idza i fałsz) 1H·J 

rn rn·alnoścr. 

Jtdn<·ll.t'śnie W!l'lk<J µop1!1arnosć zcl(1b1iwaJq n tczliczonc [;1r ,\' l wode 
11 i le . lżc 1 z~ rnd1.<1.I lwt'lrczo§c:L dramaty\:znej. w którym c1.ołową . J eśli 
nic pieni sza poz\ l'J' za.lmujc La hi che. Chocinż lekki repertuar w wlęk
s1v111 stopni11 niż k ;m ula ohycznJ,1wa llcz) I sic z poglądam i I gustami 
publicrności mil.! zc:1.ań«kle.i . nlc rczygnownł jednak i'l! złnśliW)Ch po
ci kuw poci adresem ohl udncrw mieszczucha i prui.net{o arystokrnl). 
Lrhlche próho11-.11 takż. o!<mlc~?nć to samo. co zwa lc1.a t .\ ugier . llzecz 
w Lym, że śmi,·ch Lt-blchi.:'a hv! p11hlażl!W\.' I donroduszn~· . 

Pod kco!e~ Dru)!le •o Ces.Jl twa ( L860· l 870) Lr.1dycyjn~· wodewi l 
prz; biera tmien!on::i n1ecn postać w clew!Ju lirycznego, powstaje wre·z
<.:ie - 1 p:!relk,1: Mcillac 1 Ha!Eh y . lwur.rn.h. sw<1J własny styl 11· li 
hrcttach tli op r 't>k Offenbacha - „Orfeusz w piek le" . . ,Piękna H „ 
Il na" . poJ;:iwi<i sii: tarc hllll',t p, rndla juko lrutlnlej!l7.\.', hardziej W) rafi
nowany środek komizm11. Znaczenie teatru francusklcgu rośnie, prze: 
\\ icle lat sccn1· pr.r} skk b!;'da odt cl narzuca!\ rcper·tuar całej Europie. 

Eugene - Marie Labiche urodzll się w Paryżu v 1815 roku . Byl 
synem bogatego pr1.emysłowca . O Jego młodości wiemy t:idko tyle, żr 
~rudlował prawo, w ie le pod ról.owal, pasJonował się teatrem. I racę llt 
"ack:i rozporzął od korespondencji z Włoch . próbował także pisania p · 

\~le~cl. ale i;zeroki rozgłos i maczenle zdohył doplcM jako nutor c 
niemy. Od chwili wystawienia plcrwsz I komeclll ,,l\11 k3 z' oclą" (l 8'i7 
!Jrzez 40 lat, sztuki Labiche' a nle schoclz!i • z a[i zów pai) kich tentru11 
Teatr „Pa lais Royal" do tego stopnia wyspecjalizował slę w ") t w ianlu 
l:irs autora „Słomkowego kapelusza" . że mógłby śmiało uch d;.lć 7.a teatr 
Jego Imienia. Centony I poważany, umarł Labiche w 188 roku. Dopcl 
n1entem sławy µi·arza bylo zaliczenie go do kacieml1 rrancuskicJ. 

Twdrczość Labichc'a wypełnia kornp!etne clziesięciotumowe wydani.. 
zbiorowe. ( .. Thćatre de Labtche", 1878-1879). Z tego ka1.atc~o wy· 
dania nie wiele ut\ oruw z, chowało świeżość dla \\ spókzc ·nc 'U czytel
nika. J ak zreszl<\ stwierdza francu 'ki lustor)·k literatury Reni: Doumlc 
dziesięclotomowy zbiór nl1; wyświadczył Lahlche'owi przy IU"I. Sam 
1ckst bowiem często bywa martwy I dopiero po z!luslrow. niu -re tern 
i mimika 1Jrz z aktorów, na 1lcra akcentów .iycia. 

Charaktery 'Lyczne . ie autor „Słomkowego kapciu za" ,'j7 Wł\'ks1ych 
~ztuk (ogć1łcm nnpl < ł ponad 1 OO mworliw scenlczn) eh) tylko •1 z tuki 
nap isal . amudz iclnle . \V powstałych wypadkach miał a1. 23 wspulprn 
wwniku eV. (wśród nich takich jak Clain !Ile, Gonclinct, Emil .\ui;I r 
kuirzy dostarczali mu tematliw i pomysłt>W. Według zlu.'1111 ych ·!('il 
krytyki Labiche by! raczej „krawcem .szyJiJ.1.:Ym z pt wi 'rz n ~o m 1t · 
rialu" niż orygina lnym twórca . l\likt nie zap z czy Jednak, 1.c .:1. po\\ ie 
r zoneg-u materiału" LalJ!chc uminl krajać l szyć hnrcl1.o ;m;cznlc, u cz~ m 
.śwl:ich.:z: z Jednej strony ogromne powodzenie sztuk L hiche'a. t dni 
1.rleJ zaś okazuta nlemlecka rnzp:·a\\a naukowa (lle!nr!ch F, !ter '' tccl1 
nice Jego komedyj. 

Z wui.nłej szycl1 utworów Lubicht!'a, które tlo dziś u rzymały sl.y \I r 
11ertua rtL' naszych teatrów. w\'mlenić nalc~) obok „Słumkov.l!l{o knp · 
lu~zu pr1.cde w-zy ·tklrn „Podróż pana P rrlchon" (1877), Jeżc:ll ~· .. Po· 
llr6zy pana Pcrrichon ' spotykamy Już pewne c.:ech c1t) I') spl t czncj 
i p ;,lać pana Peri !chona p traktowana jako karykatura o ·ramczoncg11 
prużnego mleszczucha przypomin1 slawnegcJ P rudhommc·a utrn ilonc 

prt.cl ołdwek postępowego rysownika Henryka Mt nnicr ( l803 1877) 
tu "'lomkowy kapelusz" blt·i:sz) jc·t bet.tra. kle.I n1bawic . Hl turia p 
szuklwań „damskiego kapelusza z włoskiej stnmkl" :piata ·tę tu z pr:i:y
got.lami orszaku wesclnel!o '' prawdziwie farsnw~1 akcji:. klorn ohfltuj · 
w tyle zabawnych nieporozumień i pomyłek. ż sarno kh w:llczcnlc ·ta
now 1to by zadanie bardzo kłopot U we. 

Po kilku przekładach polskich doczekał 1~ „Slomkow · knpcl1t$l 
oprac.:owania Juliana Tuwtma. Twórcza przeróbka „oclnow!clela" „z. l 
r.lcrza Hrćilowej MadaJtaskaru" , „Pnrwanle Sablnek' i „Z.ielon •(!o Giln' 
Tir.;o de l\lollny wzhogacila plerwl)l-.z1ir Lahlchi.:·n o op•11ie n, mr;t) a h 
offcnhach wskich peln wdzi~ku piosenki . zaosl rz) la clm1 ipy, '') d11 

b.v!a wiele komizmu słownego z npracowanych na nowo dl ilogriw 

I tak powstała now „arc; komedia" . przerobi na, racz J nap1 an. 
przez Tuwima p·J raz drugi na tle Jahiszowskle!!o tematu i fobul;. 

Pierwszą ~ztuką Lablche'a na scenie poi ·klej hyla farsa , . Uściskajm~ 
się", o:ystawlona w Warszawie w 1849 roku. :\ajwl<:k 7.<l popułarno~cl 
cteszvł ·tę Jednak „Słomkow ' kapel u. z''. ktćrv przez wiele Im na! żal 



I.Io chęt111e 1 zęs o gr,'\rnnyclt lekkich szt11k francuskich. , ; le J dn!ł tez 
kartkę po:jwl~c1ła arcykomedil LnbicJ.e'a nasza kD'lykn tcatralm1. \\'ar 
t 1 p1 zypomni ć Iowa G hri Il Znpol klt•.f, ktcira w Hl<ll roku jako re 
Pn.' nlkn „Sim <1 P(ll ·klc!:!u" !;ik [Hs 1ln o •. SI 111k1 \~ ~ m knp •lu w": 

„I oto - pół ·icku niemal prze zlo przez ten „Kapelu z słom

kowy' . Zblakł on trochę, a zwła. zeza fason I ·posób przybrania 
wy~zly z mody, ale pozostanie on zawsze wzorem klasyczn •J farsy, 
pełnej dowcipu I zalanej tuclencklej werwy. Labiche brał zupeł

nie żywe o ob~ - nic karykatury - broń Boże. Po ·tac:e jego 
sztuk są bardzo po komediowemu zarysowane I obmy. lanc. Tylko 
temperament figlarza brał górę nad komedloplc;arzem. Pu zeza! 
swoje kom diowe fi~urkl w taniec katarynkowy, pogmal\\.ał mur
kJ, pop. ul sam nieraz maszynerię I bez tchu pęd.zJI galopem di.> 
ostatniego aktu . Często - wlnśn!e przy tym ostatnim akcie za
brakło mu nagle tchu i kończ ·t sztukę bvle jak, byle i\ sklcll.1. 
jakby z pewn m w<;lydem. że lę zanadto zagalopował. 

"Klo zdola dorównać werwie Labiche'a? Kto p trafi jak on. 
pro\\adzić lo legendowe we ele podmiejskich chłopów w rozma 
ttych miejscach nie słabnąć ani n· chw l w dowcipie l \\ Zdpalc. 
„l\tój zl ciu wszy tko 1erwunc'· ... 1 len jeden frazes uró~ł do po
wagi prz · lowia. A potem „chodźmy za panem merem". . l to 
przeszło w 'tan wiernie przechowujqccj sJ~ legend • . T lko Labi
c:he'a trzeba grać po L:iblchowsku . To musi być jedna Iskra - 
jeden wybuch śmiechu". 

Słowa , ·1torki „Mnr:-lno~ct P1111! Dul klej" occnl,1J,11.:el pół wicku 
.,Slnmkowl' o kapc!L•sz:l'". mchowa! • tal'że 1 pn tu lalach ak 11alność 
11· uc •n le J "ll \\'ad I z.:.1:el: 

„Dobry żart - tynra wart" , Wart więcej nlz tynfa - taki tart Labl· 
Lhe'u 

J. P. 





Eugeniusz L a b i c h e 

adaptacja Juliana Tuwima 

s O M K wv· K PELUSZ 

Fodinord, rentier 

Nononcourt, ogrodnik 

Beoupertuis, rogacz 

Vezinet, głuchy 

T ordiveou, buchalter 

Bobin, siostrzeniec Nononcourl 

Emil T overnier, wo jak 

Feliks, służący Fodinordo 

Morgrob1na 

Reżyserio - Jan Perz i Irma Czaykowska 

Asystent reżysera - Maria Deskur 

Kierownik techniczny. Stanisław Wiczkowski 

Proce perukarskie: Kazimierz Barar 

arcykomedia w 5 aktach 

O S OB Y· 
Zdz isła Kozie; 
Zdzisław uknarowski 
Stefan art1k 
~x~łax 

Stanisław Moskalewicz 

Stefan Michułowicz 

Jerzy Witowski 

Julian Woźniak 

Henryk Rózgiewicz 

Tadeusz Sobolewicz 

Stanisława Rylska 

Ach illes de Roso lbo, lew salonowy 

Heleno, córko Nonancourto 

Eleonoro, żona Beaupertuis 

Baronowa Karolina de C hampig ny 

Klara, modys ~ka 

Wirginia, pokojówka pana Beoupertuis -

T rouillebert, kapral 

Pokojówka baronowej 

Lokaje, goście, orszak ślubny 

Jan Cybulski 

Zofia Grabska 

Irma Czaykowska 

J Kia ra Sarnecka 
I Zofio Gorczyńska 

Maria Deskur 

Maria Potyńska 

Zygmunt Wacławek 

• 
• 

Dekoracje i osli my - Zd z i sław Koreleski 
Kierownik literacki: Jerzy Pleśniarowicz 

Kierownictwo i opracowa nie muzyczne 
prof. Mario Michułow icz 

Dyrygent orkiestry - T odeusz Hejdo 

Choreografio - Henryk Kopyciński 

.')wiotło: Morion Celów 

Proce malarskie i modelatorskie : Kazimierz Drupko 

Proce stolarskie: Piotr Kraczkowski i Wincenty Paluszkiewicz 

Kostiumy z pracowni Poristw. Teatru Z iemi Rzeszowskiei pod kierownictwem Wowrzynca Szczeponsk1ego i Ireny Schoenborn. 
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