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SPOTKANIE Z
RZEZ calą moją prz . zlo -!O-letnią
tzw. ..karierę artystyczn_ą··
związ, nv bylem zawsze z piosenką.
Zacz~ nall'm
bowiem
w
„S!mksie· • występy jako piosenkarz,
i mimo że pożniej skala moich możliwuści aktor ·kich poszerzyla . ię o
operetkę. farsę. komedię czy re\vię,
i że o rócz piosenek, '\Yykonywalem
recytacje czy monologi . piosenka
pozostała
muwiqc dzisiejszym
modnvm okrc 'lcnicm - moim .. hobby i ulubionym rodzajem wystę
pow.
D1atego ciesz· mnie fakt. że w
o tal nich latach na ·tępuje rozk\\ il
pi isenki. Nie zgadwm się z Lwwrdzcn1em. że przed\Yojenna piosenka. o której z rozn:ewnieniem i z
lezką w oku wspominamy, była lepsza muzycznie. czy tekstowo. ze
mieliśmy
1.:-psz;i.ch kompozytorr'iw,
czy autol'ÓW tek. tów . .aria po prostu piosenka naszej młodości. Byla
ona tylko lepiej i umiejętniej propagowana, bo przez teatr prz de
wszystkim, następnie nuty. radio i
orkiestry dancingowe. D7.iś. raczej
tylko radio propaguje piosenki.

P

Oprócz zdolnych twórców piosenek mamy ruwnicż dobrych. a chociażby
poprawnych
piosenkarzy.
Szkoda tylko, ie te samorodne talenty nie poparte są w ·wielu wypadkach :ladną szkolą . uni praktyką teatralną. Wyjątkiem są aktorzy dramatyczni, którzy na marginesie swojej pracy upra\\'iają piosenkarstwo,
jak np. Skarżanka,
Kondrat, Jędrusik czy Kraff ówna.
Nie mówię już o Prol1riskiej, ktch·a
prnklykowala w teatrze „Satyryków' . czy o seniorze naszych piosenkarzy, Foggu. Zaczyna się co
pra\\'da pojawiać nowe pokolenie
piosenkarzy po Szkole Teatralnej, w
któreJ niestety, nie ma ściśle tej
specjalizacji
(Wydział
Estradowy
juz nie istnieje}. uczy się tylko kan-
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PIOSENKĄ

cl ·datów

na

aktorów opanowywac umiejętnosci interpretacji piosenki. Dlatego tylko ci którzy pusiadajq względnie dobre głosy i objawiają wyJąlknwe chi;ci. poświęca
ją . i~ pio:;cnkarstwu. i·e:.zta idzie
do teatrow dramatycznych i tam
już oczywiście, przestaje
intereso-"·ać się piosenką. Dlatego tak mało
mnmy pios nkarzy z ukoriczoną
!i7.kolą. Rożnicu bo~·i m między pios nkarzem ze zkolą. a bez. jest zasadnicza. Piosenkarz-amator pracuj
przeważnie tylko nad opano·waniem pumięciowym tekstu i muzyki. a nie znając metndy opracowania interpretacji. nic ma ustalonych
gest,)w, czy mlmiki, stąd \ulźdorazo
wo improwizuje. rie ucząc się deklumacji me potrafi również v.-ypowiadać wiersza „na muzyce", jesli
tekst tego wymaga, czyli tych fraz
w piosence, które dla osiągnięcia
efektu, czy podania pointy, powinny bsć mówione. Pod tawowym bawi 'm elementem interpretacji jest
słowo. wiersz. który
należy wypowiadać z całą wyrazistością.. póż
nicj z yncJu·onizownć go stopniowo
z melodią. Wówczas słowa pio ·enki dojdą do słuchacza na rowni z
melodią . Dlatego nic można stawiac
znaku równania między piosenkar;~ami
amatorami teatrzyków stud nckich . a francuskimi mish'zami
piosenki. jak to czynią ni którzy nasi kryiycy. Zawodowych naszych
piosenkarzy lrnktuj si~ u nas do~ć
lekceważąi:o. poklepując ich po ramieniu. dając im osobliwe rady. Jcd n z naszych znal·om1tych krytyków radził np. w felietonie radiowym wszy tkim z;iwodowYm piosenkarzom. aby poszli na przeszkolenie do STS czy Stodoly i tam uczyli ię interpretacji!
Znany piosenkarz francuski, Clay,
na pytanie .. jak długo prncuje nad
piosenką?" odpowiedział: „Minimum
6 tygodni"!

WOJCIECH NATANSąN
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NIEZNJSZCZALJ\'f GATUNER
ddawna. i :: wiciu.. stron. u iloicano „::nis::c::yć" c.::11 icyru• gou:a.ć z teatrn ów gatunek,
ktory nosl na::u:ę farsy . Vsilo1ca11ia
te pode)mou;ali najpierw moraliści
u.~ imu: purytani::mu. Potem orga~
ni..::o.wali ofen.sy1L'ę niektórzy krytycy 1 „prau:odau:cy" s::tuki, w imi~
hierarchii i dosto)eństu·a zasad estetyc:nych. Jes-c::e później pr.::edsię
brano kroki pr::eciw farsie w samym
teatrze, z punktu widzenia lansowanych gatimkóu.· „konkurencyjnych".
Wre.9.:cie, w samej ojczyźnie farsowego rzemlosla. tce Francji, gdzie
śmiech beztroski byu:al uu·ażany
dlugie lata niemal ::a „instytucję"
narodową, próbotcan
wyrugou;ac
farsę :: subu:encjonou:ane1 sceny narodowej. Rzecz ciekawa że zu.:alczany z tylu stron, wyklinany czy niedoceniany
gatunek
wykazyu:al
zau:sze
zadziwiającą
hartownosc,
oporność i trwalość.
Nic nie pomogły najsurowsze zastr:eżenia. Farsa znów się cies::y we
u..·s::ystkich niemal krajach. a szc:e17ólr1ie we Francji. sympatią u:id::ów.
kóra sprawia, iż na s::tuki Labiche·a czy Feydeau bilety sq z góry
rozchu·ytywane, jak na na)modniejs:e czy najbardziej snobistyczne wido u: is l:.a .
Czym to wyjafait? Splot przyczyn
wydaje się dość zlożony. Po pierwsze - trzeba sobie ;;dawać sprawę
r; ou·ej ciąg/ej i oc::yu;1 tej kontroli.
którym podlegają ur wory. pr:e::naczone do wywolywa11ia publicznego
śmiechu. O oddźwięku. jaki wywołuje książka, obraz. c;;y dramat mer
żemy powied::ieć tylko ogólnie: że
się podoba, c::y nie podoba, ;:e są
ciosy u·iększym czy mniejszym sukcesC'm.
Natomiast
widowisko komiczne
- szczególnie farsa - daje możność bezpośredniego i oczywistego,
be::spornego sprau:cl;;enia

O

•

~a'±.d~j repliki c;;y sytuacji. Jak na
liczniku w taksou:ce. śmiech u:idou.·ni „wybija" odpowiednie cyfry. ·r-:il'
tylko obecność czy ni<!obecnosć oddźwięku u widzów doznaje sprawdzenia, ale i jego irltensyu·nosć. natężenie. pou·.>zeclr 11ość. Nie mo:!na
tvięc nic „::ablagotrnć", nie na wiele
(albo na nic) przyda się protekcja.
Decyduj.e. talent. i111t•t?-11cja, dowcip,
wyobraznw, a pr::cde u·.~::11stkim umiej rnnsć u·::nnsz<mia „knn. tmkcji''. Smicch u:idzów byu:a u· równym stopniu u:ynikiem ::askakującej
sytuacji, co okolic:ności w jakich
s11tuac;a ta ;;.ostała na seenie ::oryaru::ou:arw.
podarta. u:prowad;;o11a.
Umiejętno.iić obliczania efektuu: komic::nych jest re::11lta1em ogrom11ego, . „11ieludzkieao" nieraz u•ysilku
::aro w no ze strnny pi. ar::a. jak i Jeno 1cyko11awców. Gdy :ił11chamy fari.y Georges Feydeau „Opiekuj się
Amelią'', W:i::.ystko nam się u·ydaje
u..·ybucl1em jakiejś wprost ży1L"iolo
wej wesolok1. Zd::iici zatem u:iadomosć. f:e ów klasyk „narodou:ej"
farsy francuskiej przeżywał coraz
u:iększe męczarnie przy konstruowaniu swych utworów. Pod koniec
życia tak skomplikował, tak misternie pou..·iq::al nici jedne) z fars pr::ez
siebie pisanych, że - sam ich juf:
nie mogl ro::plqtac. I tak :iię męczył
1t· tym zaczarou:a11ym kole farsopisarskim - że przyplacil je U.:rC's::cie
cię::.kq chorobq nert1•ową! Nic dziwnego. f:e sztuki ..zaharto1canc" w tak
precyzyjnych piC'cach, wytrzymują
niejeden napór.

Nie. koniec na tym. Cóż jest, w
nrunc1e rzec::y, najistotniejszym ż111ciolem fars11 1 jej ,.1L'laściu,ościq specyficzną"? Ruch. żywiołowy ruch.
nieustające tempo dzlalań scenic:nycl1. Jeśli ważne sq tu1aj słowa to przecie wszystkim jako blyskau·ic::ne spięcie dialogowe, replika w
nu'spod;;irucanej sytuacji, do1t·cip powstający z o k o I i c :: n oś c i. ieśród
których znstal do życia pou·olan)I.
l\'ie mogą tu obou:iq;;y1L"ać ::asad11
życiowego
prawdopodobieństwa;
ale od bajki różni się jarsa brakiem do1col11ości. W świecie rzqd;;onym pewnymi przyczynami i skut-
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kami komicznymi zabawna sytuacja
musi wyniknąć w sposób nieuchronny, a zarazem szybki, nagly, blyskau:iczny. Sla1cne, tylekroć wypo minane. a zaws::e tak na tddownię
dzialajqce „dzu:onki" ukryte u; lóż
kach hoteli, które zajmują postacie
z fars - czyż nie stanowią tu przykladtt? Na to. by u:yu;olać rC?akcję
żywiolowego śmiechu trzeba tak manewrować akcjtf, aby kilka lub kil kana§cie osób musiało przedefi101L·ać
przez ciasną przesfr;;eń hoteloteego
pokoju . To dopiero daje oka;:-_ię do
.,qui-pro-quo", które mogą stanowtć
pretekst do najkomiczniejszych sy tuac:ji. Otóż óu; szybki ruch sceniczny daje satysfakcję widzom, zaspo l:;aja ich potrzeby, szczególnie w na szych czasach, gdlJ szybkiemu tempu
życia odpowiada (a raczej kon trastuje z nimi) konwencja pewnych
d;:-iedz!n sztuki, operująca akcją na
„obrotach zwolnionych". Wystarczy
sobie przypomnieć. jak ślimaczo powoln.q zmianę sytuacji daje współ 
czesny film . Minęły czasy pędzqcych
po srebrny1n ekranie pociągów czy
karkolomnie
szybkich pieru:szych

fi1m6w Chaplina. Dzisit!js;:e obrazy
Bergmanowskie u;ydają się typowe
z punktu widzenia ou•ej akcji działającej „au ralenti".
CiekaU'e. że w niektórych krajach
farsa tradycyjnego typu zdaje się
.,u:ydawać na śu;iat" potomstwo: w
Paryżu zobac;:yć można farsy Labidw"a i Feydeau zarów110 na du;óch
tcielkich scenach narodowych (w
Comedie Francaise i w teatrze J. L.
Barrault) jak i w teatrach bulwarou.·ych. Równocefoie pojau:iają się
utwory nowe, pisane prze;: autorów
mlndyc/1, jak na przyk ł ad „Blaise"
Claude IIIagniera, całkowicie nasycony scenic;:nq farsowością. Nie brak
tu żadnego z atrybutów tego typu
widowisk. Szc-ęśliwym dodatkiem
staje się stale działanie polączef~
telefonicznych . Otóż ów wynalazek.
mało znany klasykom farsy.
staje
się też elementem c!ąglego ruchu,
nieustannej zmiany sytuacji i tego,
co stanowi o żywiołowym rozpędzie
gatunktt scenicznego, tak podleglego
możliwościom odmlod::enia.
WOJCTECR NATA SON

god:::inil:ch wieczornych, o czym. jak
~spomma

I
rywanie Labiche'a w sześćdzie
latach wieku dwudziestego zdaje się nuleżeć do rodziny zdarzeli, które przedstawia
się nam od cza<;u do czasu pod obiecującą nazwą figlików historii.
Figliki te miewają jednak uzasadnienia nie do odparcia. Niejedna
doraźna interwencja p.p. autorów choćby
uważana
byJa ong1s za
szczytny przykJad moralnego przesiania i pedagogicznych intencji rue jest niestety możliwa do strawi~nia przez niewdzięczną potomnosc. N1cJedno dzieło skromniej ze
w założeniu, i stroniące w swvch
1ealizacjach od zewnętrznych oznak
wielkości. długo jeszcze __: ku ogólnemu . zdziwieniu - pozwala się
oglą?ac. Przykładów na to tysiąc.
Takze „Słomkowy kapelusz· · należ\•
do p_rzykladów wcale udatnych, sko·ro ciągle jeszcze nie brnk chętnych .
by po luchoć jak bn'.mt w sto dziesię~ lat po premierze jeden z naj-
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siątych

glosmejszuch u:ybuchów śmiechu u;
wieku dzicu:iętnastym. Podczas gdy

mentorskie sztuki z tezą, jakimi np.
obdarza! swych wspókzesnych Dumas-syn . znikły z repertuanr na
dubre. wraz z pub!iczno'cią. dla której były przeznaczone. Któż zapragnąłby dzisiaj poddawać rozwadze, wraz z autorem .. Przyjaciela
K~bief'. stosunki zachodzące w Pnryzu roh.-u 1864 pomiQdq roztropnoscrą a namiętnością! Ktr'iż bez n!eopisan ·eh cierpień podda .ię dziś
szlachetnym refleksjom. jakie inny
z głośnych autorow, Theodore Barricre, proponował ongiś swej widown i w „Filles de :\Tarbre". owych
obrazach z życia kurt11zany bez ser-

ca. która syna rod=iny pożera w poludnie, ojca zaś rodziny pożera w

Thibaudet. zaniepokojone
zony . komunikowały sobie zaraz po
premierze. Przeświadczone, że wystarczy zaprowadzić mężów i synów
na sp~takl tak wymowny, by natchnąc ich trwalą niechęcią do kurtyzan, prowadzily ich do teatru
g?rliwie i z poczuciem dobrze speł 
ruonego obowiązku na „Filles de
Marbre" by wzmocnić cnoty rodzinne, na .. Trente Ans" lub na
„Vie d'un Joueur'", by odstręcz~·ć
swych małżonków od gier hazard.owych. Wątpić można czy ta teatmlna terapia należała do zbaWiennych. Stanowiła jednak fakt nowv
wśród nowej epoki teatru i odrnien~
nych nvyczajów widowni, która znalazła wla 'nie swego krytyka w osobie Franciszka Sarceya i autorów
swoich w osobach Dumasa- vna
Augiera, Wiktoryna Sardou, Labi~
che'a; Meilhaca l Halevy'ego wreszcie, twórców librett do muzyki Offenbacha. Oczywiście, nle myli się
na pewno loytyka stwierdzając że
spotkanie ówczesne dramaturgów i
publiczności nie odbyło się w miejscu in lclektualnie podniosłym i nie
powolalo do życia m.r · h skomplikowanych lub znaczących . Oczywiście,
mi zczan kt
kontrakt
spolec::ny
objąt wowczas dziedzim• także teatralne, publiczność chciała widzieć
na scenie rodzaj refleksji. który
wiązał się z jej obiegO\vymi mniemnniami . rodzaj rozrywek, jaki jej
odpowindal, to tylko i nic więcej.
I publiczno ć została obslużona,
gdyż te< tr stał się jej wlasnością:
\\'Jasnością
bogac~cego
się mieszl'Zllńst,,·a w dobie Drugiego Ces;irst\\·a.

Chodzono do teatru, bo miało ię
czas i pieniądze - powiada jeden
ze sprawozdawców. Chodzono dla
rozrywki. dla ·wykorzystania tego
nowego przywileju . dla pokawnia,
że się bywa i, trzyma rękę na pulsie artystyc::nych u·ydar::eń. Publiczność owych lat byfo społecznością
wielce praktyczną. o niedużych horyzontach i ograniczonej bezinteresowna 'ci dla spraw sztuki. tworzyli
tę publiczność ludzie, których po-
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wszednie zajęcia zmierzały do szybkich korzyści I użytecznych transakcji. „Piękna Helena" byla piękną
rzeczą. lecz sztuka publiczności Drugiego Cesarstwa mieć musiała także
cechę
więc,

użyteczności.

Otrzymała

ją

po vstala piece d these, gadatliwa 1 powierzchowna sztuka z
lezą, osadzona w codziennym życiu
mieszczańskim owych lai: nie ma
w niej mowy o wartościach poznawczych czy moralistyce większej
miary, zawarty kontrakt społeczny
działa, część publiczności
pragnie
usłyszeć ze
ceny parę przestróg i
kilka fraz o zasadach dobrego prowadzenia się w życiu, słyszy je
więc, i
to we wlascrwej tonacji.
Augier, jak zauważa jeden z krytyków, nie krytykuje władzy pieniądza, lecz propaguje po
prostu
rozsądne wydawanie pieniędzy (bez
szaleiistw), Dumas-syn marno tn1wi
talent w mentorskich popisach poświęconych malżeństwu, perypetiom
pieniężnym i nieślubnym dzieciom .
,.Celem jest natury, by mężczyzna
mial wiele kochanych przezeń,
szczęśliwych i dobrze wychow nych
dzieci". Ciekawe, czy Apolli naire,
pisząc „Mamellcs de Tiresias" znal
ten tekst? Albo Lorca, gdy pisał
„Don Cristobala" !
Stalo się przecież, co było nieuniknione, cały ten mizerny cykl
propozycji, uwag i przestróg znikl
\\'1az ze swoim światem, z poslnciami, jakie Kracauer np . ewokuje w
książce o Offenbachu: są to nuworysze Drugiego Cesarslwa, bywalcy
Jockey-Clubu, próżnujący młodzień
cy zajęci pojedynkami i hazardem
sławne kurtyzany, Adela Courtois,
Julia Barrucci czy Małgorzata Bellanger {o związku tej ostatniej z
Ludwikiem Napoleonem kronikarz
powiada dyskretnie: bylo to ladne
osi~gnięcie); nieoczekiwane lektorki
modnych powieści, takie chociażby,
jak owa piękna dama ciesząca się
niennjlepszą opinią. o której powinduno. że nie przyszła k tórego dnia
nn spotkanie z przyjaciółką i usprawiedliwiała siQ później czytaniem
.,La vie de Jt.!i;us·· Renana.
Byłam tak ciekawa zakończe-
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nia, że nie mogłam się oderwać! oznajmila.
Anegdota okazała się trwalsza od
uśmiechu fortuny. dowcip od zdawkowej entencjl, .farsa - choć autol'ZY jej obsługiwali tę samą publiczność od moralizatorskiej stylizacji. Zapewne, dobrze jest pamię
tać o piętrach sztuki i powstrzymać się od pochopnych uogólnieri,
warto także uzmysłowić sobie, jak
zalecał niegdyś Bo)'. że istnieJe ,.nie
tylko ta śmiejąca się Francja". że
iest obok niej Francja Pascala, Bossuet.'.l., Russa 1 Descartes'a:
„Trzeba było mieć Kartezjusza i
Pascala i Montesquieu'ego, aby wydać Caillaveta i Flersa Aby wydać
ten miły sceptycyzm. który igra niewinnie ze sprawami świata, mu iały, pr.:ez parę wieków, najtęższe duchy krzyŻO•\·ać idee niby błyszczące
szpady; musiały dziesiątki myślicie
li ''-'YWalczać prawo do myśli, czę
sto z narażaniem własnej gtowy".
Zapewne - i nie jest sprawą
przygodną. że p i sząc o dziele Beaumarchais, widzi w nim krytyk
'Spókzesny zal ążki komedii współ
czesnej w rozumieniu Sarceya: intrygę Scribe'a, zręczność Sardou, dydaktyzm Augiern, tyradę młodego
Dumasa, brutalne jaskrawości Bernsteina. W dobie teatru, który staje
się towarem na bulwarach paryskich Drugiego Cesar twa - mówi
Fabre - ,.Słomkowy kapelusz" Labiche·a jest również nawiązaniem,
hoćby i naiwnym, do „La Folie
journee", Beaumarchais, pozostaje
bowiem antenatem 1 księciem autorów. którzy pragną rozśmieszyć swą
publiczność.

Ta ostatnia przemija wprawdzie
jak owa widownia Paryża lat pięć
dziesiątych
w ubiegłym stu leciu.
Lecz najglośniejs::e w stuleciu wybuchy śmiechu słys:t.alnc są jeszcze
i nie przestają fascynować ludzi.
sztuki, takiej zwłaszcza, która. jak
teatr czy film, nie może oderwać
domrslnego wzroku od publiczności
i \\'\'zbyć się miłego marzenia o pow zcchnej z jej strony, spontanicznej i natychmiastowej afirmacji
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ZOFIA GROT

FADINARD, narzeczony Heleny

BOHDAN KRZYWICKI

ACHILLES DE ROSALBA, lew salonowy

WACLAW ZADROZTNSKT

BARO OWA DE CHAMPCGNY .

HALINA GLUSZKÓWNA

MADEMOI ELLE DE PARIS -

RA BARGIELOWSKA
'GE R

BOBIN. stoslrzeniec Nonancourta
Vf:ZINET, wujaszek

WtlCŁAW

TAVERNIER, porucznik

MAR11lN L, CZ

ELE01"0RA.

BARBARA PROSNTEWSKA

mężatka

EMILlil RADZ!EJOWSKA

WIRGI IA, pokojówka Eleonory
FELIKS,

służący

Jlli\iKOWSKI

{

A·

Z

Kl 'GER

KLARA. modystka

ADRIANNA GODLEWSKA

JOUJOU

HALTNA DZJEWF,CKA

.

FROUFROU

STAN!Sl.A\VA GÓRZYŃSKA

MARGOT

ZOFIA KARSKA

CLOCLO

LUCYNA PACZUSKA

NINO.·

JA1 ! 1 A SMOSLEWSKA

LOULOU

EWA TCHóRZNlCKA

DZIEWĘCKA

HALINA

LOKAJ

JULCUSZ ROLAND

rJ

ADMIRAŁ

JERZV B!ELE 'IA

.

.

KLOTYLDA, pokojówka baronowej .

!ANDRZEJ STOCKINGER

MARGRABli'fA

JADWIGA BUKOJEMSKA

MAHARADŻA

MARIAN

GE IBRAL

MIECZYSŁAW

NISNARDI

LĄCZ
PRĘGOWSKI

śpiewak

rKAZlMJE.RZ BRUSIKJEWICZ
BEAUPERTUlS.

mąż

Eleonory

TROUILLEBERT, kapra l

lJE zy BIEL
MIECZYSŁAW

Scenografia

Kierownictwo muzyczne

Choreografia

M ICHELLE I LECIT ZAHORSCY

WIKTOR OSIECKI

WITOLD BORKOW,SKT

Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmian w obsadzie

IA
PRĘGOWSKI

Orkiestra

skladzie:
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EDMUND GROCHO\VSKI
FR. N CISZEK GÓRKIEWICZ
ZYGMUNT KOLASIŃSKI
ROMAN HALKIEWICZ
JÓZEF WTKUTOWSKI

EUGENIUSZ MOSSAKOWSKI
WOJCIECH OSTOJSKI

PAWEL RUTKOWSKI
LECH SWIERKOWSKL

Asy~tenl

rezysera

ZOFIA GROT
Tn~picjen t
KI<:t.YSZTOF CHMIELOWSKI

Sufler
TP.RF:S.A

BRZOSTOWSKA

Bn-g;1dier sceny
fWGENTVSZ SKRZESIŃSKI
Swiatło

STANISLtlW PIORUN

Kierownictwo

Praco'ł.ni

Scc>nng1aficznych

'IITKOLAJ SASYKJN

Kierownicy pracowni
Malarskiej
Stolarskiej
Krawieckiej
Modelarskiej
P('l·ukarskiej
Tapicerskiej .

•Prasa". zam. 315. s-10.

WLODZIMIERZ ZYGMVNCIAK
WLODZTMTERZ KUCZYŃSKI

jWALENTY

I .JADWIGA

MAŃKOWSKI

KAPA
W l ICJUSZ WÓJCICKI
CZESLAWA UZNAŃSKA
ALFRED BOGACZ

l..ASCIWIE, c::asy Labiche'a
mozna by na=wać epokq tL'Odewllu. Czyż Ludwik Filip,
albo Napoleon III i piękna cesarzowa Eugenia nie są wymarzonymi
bohaterami jego komedii?
Jak wiele mówiq fizjonomiście
portrety owych czasów!... Za młodu
twarze pblne nostalgii, zgorzkniale
- jak te choćby braci Goncourt
które unieśmiertelni/ olóu·ek Gai:ar:
niego. Albo demoniczna twarz mło
dego Kreolc::yka, Aleksandra Dumas„. Z czasem jednak dobra kuchnia i dobre wina robią swoje: dość
popatrzeć na twarze tegoż Duma sa lub Labiche'a po latach ... Bankie rzy, senatorzy ! To defilada epoki:
Tomantycznej i drapieżnej w mlodości, szyderczo mqdrej i rozbawio nej u; wieku dojrzalym - w powieściach
Balzaca i... w wodewilach Labiche'a.
Mądrość Francji kryje się w tum.
że potrafila jednakowo docenić geniusz pierwszego z tych pisarzy, jak
i 11 u mor drugiego: Labiche w r.
1880 zostal oficjalnie unieśmiertel
niony - zostal czlonkiem Akademii.
Czy u.fo1iechnqZ się, wkladając po
raz pierwszy zielony frak i „pr;;ypasujqc"
sobie do boku szpadę?
Wqtpię .
W tych sprawach najdowcipniejsi Francuzi nie uznają
:artów - ma się rozumieć w6wc=as,
gdy już zostali akademikami.
Inna rzec=. ie o sto lat wcześniej
bylo by to w ogole nie do pomyslenia: stosunek do tego rodzaju
,;wesołych" autorów nie bard.::o się
r6i11il od stosunku do aktorotL'. I
skoro już o tym mowa - mało znana anegdotka o jednym z najznakomitszych aktorów trupy molierowskiej, Michel Baronie.

W
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Baron, pr=yjaciel pewnej księżny
(chodzilo o panią de la Force) byl
prze:: nią przyjmowany tylko nocą.
Pewnego razu postanowil jq odu:iedzić o innej porze i trafił na gości. Wielka dama, oburzona: „C:ego pan tu szuka, moj panie?" „Mego nocnego czepka, księżno'' odrzek ł ze swobodą zapytany.
.Tak z tego widać, nawet mlodzi
ludzie i to zawodowi amanci nosili w owych odleg łych czasach tzte.
„bonnet de nuit". Nie o to jednak
chodzi; chodzi o zmianę obyc=ajów
- gdyż w czasach. Labiche'a stawny aktor jako kochanek żony schle- ·
bial ju.ż nie tylko żonie, ale i mę
żowi. Oto jeden z charakterystycznych rysów epoki wodewilu.
Oczywiście ,
wodewil jest tylko
śmiechem tej epoki, która. miała aż
za wiele swoich smutków i goryczy, wielkich wzlotów i równie
u:ielkich klęsk . Paryż jednak, podobnie jak Warszau:a, to mial za.wsze do siebie, że nie pozwalal nigdy na długo pogrążać się w smutku i leczył się śmiechem.
Labiche byl śmiechem swej epoki.
Na jednym ze swych niezapomnianych szkiców „z natury" Gai:arni wyobrazi! bardzo zmęczoną i bardzo roznegliżowanq mlodą dziewczynę na slynnym w owym czasie
balu Mabille. Pod szkicem - slowa: „Wiele jej będzie wybaczono,
albowiem wiele tańczyla".
Te slowa można odnieść także do
musującej jak szampan, rozbawio nej Francji Labiche'a.

około
trzydziestu stałych. dobrze
prosperujących scen zawodowych. co
- w ze tawieniu z milionową ludno:icią miasta - jest
hyba rekordem
wszystkich czasów t krajów. Pac;j'l

LABICHE

T

wórcę

Slomkowego

kapelusza

7wano najweselszym komedio.
pisarzem Drugiego Cesarstwa.
• 'iełatwo bylo zaslużyc na to miano,
jeśli zważy się bogacn.vo zycia tearalnego w Paryżu lat 1850-1870 i
obfitość ówczesnego repertuaru rozrywkowego
„żadne społeczeństwo nie kochało
teatru bardziej niż społeczeństwo
D1 ugicgo Cesarstwa" - stwierdza hi_toryk obyczajów epoki, A. Belless01t. Nie jest lo bynajmn iej opinia
p17esadna. Podczas gdy w wieku
XVI! i XVIII Paryż posiadał zaledwie parę teatrów. w latach pięć
dziesiątych XIX wieku działało tam

tealrnlna o~arnęla różne środowisku,
od dworu cesarskiego po sfery mieszczań. kie i ludm'l.·e. Oto
esarzowa
Eugenia przybywa na próbę korne-·
dyjki Feuilleta w teatrz dworskim,
trzymając w ręku zamiast roli świe
żo podpisany traktat zuryski. Oto
adwokat z karvkaturv Daumiera,
który każe czekać sw)·m klientom,
aż skończy przed lustrem wielki monolog. Powstaje w owej epoce niezliczona ilość scen amatorskich i
kółek teatralnych. Mieszkańcy przedmieść coraz liczniej trafiają na wiu wnie pdl-yskich teatrów.
Pod względem bujności życia rozrywkowego stolica Francji staje się
w latach Drugiego Cesarstwa stolicą
Europy. Dzięki intensywnemu roZ\vojowi kolei żelaznej i żeglugi parowej
tłumnie zjeżdżają do Paryża goście
z prowincji i z zagranicy. Toteż w
orrenbachowsklm Życiu paryskim
płynie ze sceny hymn na cześć silotwórczej pary. która lądem i morzem sprowadz.a żądnych rozrywki
przybyszów ze wszystkich krańców
swiata. Szczególnie liczne rzesze
ściągnęła wy tawa powszechna w
1855 r., zwla zeza za· w 1867 r. Paryż w latach Drugiego Cesarstwa
ule~l gruntownej przebudowie, prowadzonej przez ambitnego prefekta
departamentu
Sek wan)·
barona
Haussmanna. Wysokie koszty tego
przedsięwzięcia dały asumpt do kalamburu o „fantastycznych rachunkach Haussmanna" - les comptes
fantastiques d'Haussmann, co przypomina w brzmieniu tytuł ~pery
Offenbacha Les contes fantastiques
d'Hoffmann.

I

Mieszczański dramat obyczajowy
komedię społeczna lej epoki re-

prezentują

przede wszntkim trzej
mistrzowie: Augier. Duma -srn l
Sardou. Dramaturgia ich wywodzi
się z teatru intrvgi sc:ib ·~· tw6r~.Y
formuły „dobrze kroJoneJ. sz~uk1 .
Poza wymienioną trojką l!cznt autorzy komedii rozry\\'kO\\<ych zaspo-
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kajali wciąż rosnące zapotrzebowanie teatrów na lekki repertuar.
\'~srod nich pierwsze miejsce i naj~ięk zą popularność zyskał Eugeruusz Labiche (1815-1888)
nieco
póżniej zaś nierozłączna pa~a Meilhac i Halevy, autorzy tekstów do
operetek
Oifenbacha.
Francisque
Sarcey. najbardziej wpływowy z pa~sk1ch krytyków teatralnych drug1e1 polowy XIX wieku, wymienia
trzy .,rewolucje na scenie". jakich
byl świadkiem: Slomkowy kapelusz
Dama kameliowa i Orfeusz w pie:
~le. A więc: obok dramatu obyczaJowega (czy raczej melodramatu)
Dum_asa-syna stawia krytyk wodewil 1 operetkę .
. Uważa się Labiche'a za odnowic1~la wo~ewilu, gatunku na wskroś
m1esz~~anskiego.
o bogatych we
~ranCJt
tradycjach, wywodzącego
1ę z~ staroirancusk1ej farsy. Kome~1e _ Jeg~ zawieraJą ziarno prawdy
zyc'.oweJ, obserwacji zjawisk obvczaJowy~h
i społecznych, przede
wszystkim jednak odznaczają się
beztroską wesołością. Pogmatwana,
n; prawdopodobna, . oparla na serii
nieporozumień
intryga, okraszona
duzą _dozą bufonady i komizmu sytuacy1nego. pobudza do śmiechu
bawi i roz\\'esela. Typowym przy:
kladem takiej właśnie far owej ko:nedii
jest Słomkowy
kapelusz,
Jedna z najpopularniejszych sztuk
Labiche'a. ów pi rwszy wielki sukces 36-letnie"o autora poprzedziły
lata prob 1 poszukiwań.
Labiche był rodo\\"it.vm paryżani
nem. Podobnie jak wielu \\' półczes
nych mu dramatopisarzy francuk;ch. miał ukonczone studia prawnicze; /es gar~ons. lorsqu'l)11 ne sait
qu·en faire on !es fait at•ocats. et
1.·ogue la (lalere - powie Augier w
jednej ze si\ vch wczesnych komedii .
Labiche nie został przecie adwokatem. kusiła go literatura. Zaczął od
noweli i powiesci. Nie darmo jednak
pisal ówcze ny krytyk: .. Tealr jest
dalekim bie unem. ku któremu zdają się kierowac ci wszy ·cy. którzy
źeglują po oceanie literatury". Miody debiutant postanowił spróbować
szczęścia na tym polu.
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Pier\\' zy
sceną

kontakt

Labiche'a ze
o plawraz z
(Lef.ranc i

skończył się procesem
W 1838 r. napisał on

giat.
dwoma
przyjaci łmi
Mare-Michel) jednoaktówkę Pan de
Coyllin czyli człowiek nieskończenie
uprzejmy, która została wystawiona

w teatrze Palais-Royal. Trzej mło
dzi autorzy znaleźli się pod zar7.Utem zbyt daleko idących zapożvczeń
z cudzego utworu i skazani za lali
na zapłacenie 300 franków od zkodowania. Nie zraziło ich to bynajmnieJ do teatru, przeciwnie, zachę
cdo do dalszych, bardziej oryginalnych 1 udanych prób .
W 1851 r . Labich i Mare-Michel
przedstawili komedię w 5 aktach,
Un chapeau de paille d'ltalie, dvrektorowi Palais-Royal. Ten uznal ją za
nadt ryzykowną. orzekł że może
ją pu_ścić !ylko w okresi~ kanikuły,
w dnm zas premiery przezornie 1,11rvjechal z P:lryża. Pr miera Słomko
wego . kapelusza odbyła się 14 sierpnia 1 przyniosła niespodziewany
sukces. Towarzyszyły jej tak gwał
town wybuchy \'esolości. że jeden
z widzów padł rażony apopleksją.
Ktoś powiedział. że biedak pęki ze
miechu. Nieprzytomną ofiarę wodewilu wyniesiono. przed tawienie
toczyło się dalej. Licząca 980 miejsc
widownia Palais-Royal była wypeł
niona przez wiele t1,•godni.
Słomkowy kapelus= stał
ię początkiem blyskotliw j karien· teatralnej Labiche'a. ktora dala mu popularność i majątek . Okres najbardziej intensywnej tworczo ·ci komediopisarza pl'zypada na lata 18511R70. Wtedy powstała znaczna w1ę
k zo.'ć je~o ul\\'Orów. Przewnżajq
lekkie, beztt-o kie farsy i wodewile,
kturych siła komiczna polega na

tvm. że ,.nieustannie rzucają wyzwan"ie rz czywistości". Obok nich napisał Labiche szereg komedii zawierających
refleksję
lilozoficzną.
Jakąś ogólnoludzką prawdę. podaną

zawsze w formie pogodnej i wesołej
Do tego typu utworów należy
Mizantrop i Owernijczyk (1852): bohater komedii każe swemu no ·icielowi wody mówic tylko i v.ryłącz
nie najszczerszą prawdę. lecz już po
kilku godzinach owego eksperymentu
widzi jego :i:gubne skutki. Podró:i
pana Perrichon (1860}, która - po
Stomkou:ym kapeius;:u - była drugim wielkim sukcesem Labiche'a,
!lustruje niewdzięczność tych, którym uczyniliśmy przysługę. i wiernosc o ob. które nas z opre jt wyba"itv . .. Ludzie przywicizuja się do
nai; nie z racji przysług, ktore im
oddajemy. lecz z racji przysług, jakie oni nam świadczą·• - dochodzi
do wniosku bohater komedii
Jest wre zci w teatrze Labiche'a
sporo obserwacji obyczajów, są elementy satyry na współczesne rnieszczań ·two. Ten typ komedii reprezentuje przede wszystkim Stawka
(1864), malująca perypetie grona
prowincjuszy, którzy przybyli do
Par~·ża, aby się zabawić Teatr Labiche'a daje nam groteskowy obraz
przeciętnego francuskiego bourgeois.
Zamożny.
konserwatywny.
pelen
prze ądów. naszpikowany morałami
i sentencjami birbant lub rogacz,
zadowolony z siebie egoista - oto
typowy mieszczuch Labiche'a.
Po roku 1870. ktm·y przyniósł klę
skr.; Francji w wojnie z Prusami
i upadek Drugiego Cesarstwa. Labie h rne\Yieie .1uż napisał, Wvcot:it się
.:!o . wej posiadłości wiej kiej w Sologne 1 z rzadka tylko zjawiał ·ię
w P, tTŻU. W lfl79 r. ukazało się 10tomnwe \\'"'dani jeg utworów teatruln.1·ch. zawierające 5R najlepszych
zdaniem autora komedii. w następ
nvm zas roku Labiche w1·bran...- zo~tal do Akad ·mii Francuski •j. ·wtedy postano\1 il nic JUŻ więcej nie pis.ie dla teatrów. kt1ire zadO\\'alalv
.si
wzn, wianiem je"o dawm·ch
ST.luk.

Labiche był komediopisarzem niezwykle płodnym, do tego topnia. że
z cza em zatracono rachubę jego
ztuk: niektórzy histon·cy literatury
mówią o .. okola tu". inni o .. ponad
trzystu'' Szczegółowe badani, ·wczesne"o repertuaru pozwalają dzisiaj ustalić 17-l utwory teatralne
podpisane
nazwi kiem
Lab1che'a
ie wy tępuje ono jednak samodzielnie; z WJiątkiem kilku sztuk.
podpisanych przez niego samego
(nie najlepsz~·ch zresL.tq). vszv tk1e
inne noszą nazwiska w póło.utorów.
Ogółem naliczono 4
w pótpracown1kóv,r Labiche'a. m. in. Barriere,
D lacour, Gondinet. Legouve. Marlin-Lubize, Moreau. Siraudin. nawet
Augier. Jaki je·t udział owvch
„wspóln1kó\\•"
w powstaniu komedyj, które mają na ogól wyrazne
piętno
indywidualno· ci Labiche'a?
Ich rola ograniczała się do podsunięcia tematu, do wspólnego nakreślenia
scenariusza. proce
pisania
należał już do Labiche'a. Tak przynajmniej twierdzą współczesni. tak
świadczą
sami
współpracownicy.
Dziś.
wy ·ta\\iając
we komedie,
rzadko się o nich pamięta.
Teatr Labiche'a. którv narodzit
się na deskach Palais-R · yal, zawę
drował
niebawem na inne sceny
paryskie. Sztuki jego grano z powodzeniem w Vaudeville. Gymnase,
Renuissance Varietes. w Odeonie, a
nawet w dostojnej Komedii Francu kiej. Zdarzało się. że tego samego wieczoru nazwisko jego widniało
na afiszach pięciu teatrów paryskich. Miarą sukcesow Labich 'a
może być fakt. że w przeddzien jego
śmierci teatr Vaud ville grał Podró::
pana Perrichon. w Varietes szecll
SlcHnkou:y kapel11s::. zas w PalaisRllyal odbyło się tr iączne przedst:iwicnie Stau:ki.
Gdy Labiche został członkiem
Akadem.ii
Francuskiej.
mówiono,
że pod kopułę instytutu wtargnęła
far a. P smi rei autora Slomkou·eqo kapelus.::a na jego fotel wybrano
Icilhaca. Wrnz z nim wcszla do
Akadem11 operclhl .
TADEUSZ KOWZ.4.N
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G1I\" La bi chi' w.mlrszk.'lł w
\ej po iadlo,cl \1ll"hlilt·j w . olo nf',
objqł tam
!unkcjr. w1ij1a,
- Zrohiono mniPj \\1ijtt•m - opowlad1l
- ~koro donio 1t•m pl'clcklo\\I, ie je tern
Jl"dy nnn '
<' JeJ okolic\·
cri!>\\ it"kl n1.
kton· u1y\\
hustkl do nosa.

LABICHE Nll SCENACH POLSIUCH
K mcdk Labiche' , "pod bnle j, k c 1ty
Jrnncuski r pcnuar C11 u~1 J p11luwy XlX
\\'leku, szyblrn trn!u1ły n. lice >' fl' I~ ·ie. \\" !au.eh pu;l'dz1c i'l yci , szc ćd7Jc
!!r,tych i 'lu1cmdzic,i<itYch ki o nikl nasz. ·cll teatrow, sn ze •óJnlc w "'ar :ta\\1C
l Kl'aku\\
notuJ<t wielu prl!inicr Ln.chc'a, '\ l'ód nich 1 Kapelus7.a slomkowego. W komedinch j -l!O grai! nn jmakomits 1 aklClrzy, :Jnk Al'IJZY Zólkowskl. \\' nccnty n packi, F' lik' De Hiii.
I.Ud\\ k Sol Itl w poczr I k eh
weJ k nery nn c me krakow kici dwukrotnie \\)' 1 p \\ I w Ktl!H"IU /U
lomko\\ym; w 1aa~ l '' tilS7 1. ra l roli; B<> >Ina. 7.abawne ntcporu1.um.icnlc :-. \\ cm
af 'SZ tego ostatn!e o prnxl taw" n : jak . u orz:1.r K . 1pf'JU
.
r.a słomkowe~o \\ ·mienieni
1 l\teilhuc I H Il: 'Y!
J dnq z
p1cn' szych r I ~!-letniego Stc!ar:o Jnrncza był 'J}l7.0Ci \\ Kapeluszu ~lomkonym,
gr.anym n
scen c kr ko\ ska:J w sezc>-

1"

nl<? 19u. 1s.
W latnch

tnl dz~·v.ojmnych
wodc\\il
L:lbichc·n cle z ·1 stę w Pol re duż~·nt po~odzeniem
z ok.azjl ''"Y tn\\ 1 n in Kapciu za słomko\\ l'go w \\ r57.tn sklm TcalrZe lm. Bug<1slil\\ skle o w sezon! 1925."G,
pi.sal Boy-7.elcnskt.
„Je. te!.mv ~\\iadknmi
int!'re ującego
2jawl ka. 'ram na m~·hll l4! energię, jalia
cechuj w tej clrn Ili nasze życie teat.raine, Z\\laszcza w \Van>7.a\\Jc. Gdyby JQ
dało obliczyć
urnę pracy, lnwencjt, :zużytych w o ·t.titnich
Jamch na naszych
scenach, suma t.a <>k117alaby ię Imponująca. Niestety, łl·lko jedno tronnie. Od
strony tentrn, nie od strony
literatury („.) • "fe aby my nie po lad.alt utai ·ntowanycb autorów sccn1cmycb, ale liczebnie nie na.•:vcaj;1 oni pOtr7.ł'b, a ·~"
SZf"La niesamow:lfe.! wręcz Pnt'rgii tc.atru.
Krąży on niby lew ów S?l'k. plrowski
lew 7e slomian,vm ogonem szukając
kogo by pożarł.
twórczo~.: autorska,
ale reżyserska dominuje nad Ob("cnym
naszym życiem teatralnym; ona . tano\\i
o wyboue sztuk, roz~trzn~a cz~sto o Ich
powod7.cnlu, ab orbujc •obą publicznos<'.
krytykę (.„) Ona nie chec> być po>rednikiem mi d.zy tobą a dLielrm; chce być
wirtuozem wygrywajqc~·m swoje fantazje na temat autora. Ale jedn)·m z nnj·
mU ·~·eh dl.a niej 7ad, ri, próbą stly niejako, jest to : wziąć
ut\\Ór wybl.J kl:v.
efemeryczny, nie żyjqc:v JUŻ dla na >~·
dem win nym, i spreparować ll'O "
woim laboratorium tak, aby no Jedn11 l.'hwl·
le woskowP. jego llca sie a.ar11ml1•nlJy, a
usteczka za. poc-hu;nl cit•m 'znurka 7.anucily starego gawot.a czy walC7Yka.
Okrągło rok temu o.l(l:jdall~mv w l<'alr .te Im. Bogu lawskiP<;"O
PODROŻ PO
WARSZAWIE; obecnie poka:zano nam jej
~ródlo: ów prawodt"wil, z którego wseystklc te gonitwy, szall"jące po cenie parę
dlie iąlkó\I lai, \\ zlęly początek. Jest w

,„.

"'i"
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takim uretrOllipekll\\OYlll••
miechu pc\\len l:I~. dniC'LY brnk. Dln WSP(ll('lC•nlCh
komizm poleg:il na t\'m,
te lii;ury
z
po t o c L. n ~go i ) c 1 a. re.alni!, byh·
puvczone w zwarioW<1D\' k.\rW'f.'I prnt;C>d „1 nił'pra.\\·dzh\<""'-' z.darzenia"; d
na•. w 1.<11ue:1 " ·1111rji, 1 fli;un
.Jm
l Ich prn·gOdJ ~'I porownl „7. uit·pr;mdziwc o zdar7cnia.
brak.
l:\i~c
tl•:to
k o n t r a s t u,
ktor_v
jest glÓ\\ n~ 111
zrodlf.'m komi>mu . („.) . \b,i. 1;1cho\\ac
I toto; teJ:O humoru, t ?•ha by \\''~ th!P
te 11nvgndl· do"o O\\ • do d.zisiej Zl eh
kostium O\\' i dzisicJ,7<' j doby - I to jl" l
11

na Lura lna kolej

*

- :-.Ikt mnir. nl~d1 ni c anu i. aby'lll po- il'dJ na tra~ dlP, - p1m il" dl I kied. Lnbicl11• amoro\1 l \\ 1rr.zO\\ anych dramat,,\
i tral{edvj, H, <Ir BornJer.

-

,

Cat :. •

.,.\.ktunltLO\•,

c.. •ł

Szck,plra
kun ·erwnwa<' L bh-he·.i \\~ daje ml ie paradoks m, Ja bym wola.I
odwrotnie.
Tnrua przyznać, L.e za~r;ić dzb Labl·
<'he';< Jl' L po al<1or. ku jednym 7. trudn1cJ·
~Iych pr11•<L•i1:\• 1i~c. Rola \\
roli; wyma a komJka, nic 1u poz
komih..1 n1"
iStnieje. 'lrz1•ba by 7. pól tu1ina Z"hH•ro·
wlc1,ó·w i druiric tyh· J crtnt'row, ahv napra~1d · oh'>o<ddc ti: "tuko· I pokQIU
<>por n:ec1y m<1rt\'0 eh. Ciul to "i<loc1nle
rei.ybrr ,;,tuki,
p. Zel\1rrowll'L, i nie
wahnl bi<; własną o. obą podepr,el· mtod - zespoi, dając prawd2iwe ca('ko 1111n1łczn.-. ". roli „go~c1a ,,.e"elnegu·
t 'rod~ouym komikiem oka.Lal
i~
mlod'
aktor p. liurnakowil'Z,
kllircgo kal:de
nlcmal otworzenie ust bud1J.10
odzew
'>miechu".
Pos ul:Jt Bn~ a o uwspólC>C~n en1c
b !ch<:'ll d rzrJrnl s1t; rcallzacji pod p10rem Tuwima . Slon<kowy k.apelu ' (bo
t1'.lka odtl\d przyjęta slq wersia
t,Ylulu)
nabral no\\'Yeh rumlenców i bawił wldzow nie tylko jako cteltawe \\'.Ykopnll ku.
KJ!kakrotnte wznnwinno
„arcykomedl.,;" Lsbiche'n l Tuwuna
o woinlc. W
lutym 19ł8 r. wystawll łornkowy ~pe
Jus7. Teatr Nowy w \\·ur.zaw1e pod dyrekc.1ą J. Tu"1ma. Przedstaw·ienie rczyserO\\ al<l St. Pen.<inowska.
Oo końca
1948 c sztuko gran była 1!13 rniy. \\' tym
samym roku wy tAwJono Słomkowy kapelu•z w Katowicach . w re >'seri. WI .
Krasnow1eck1ego.
Ostatnio, v 19j8 r ..
grano tt,; komedt<; w Gdar\ ·ku.
Gdy mowa o Labiche'u nn scenach polskich, wnrto odnotować ctckawo lk<: !11storycznoli erackn. kt t'1ro, podnl prof K.
Wyka we ws c;ple
do uk.'.lzuiącego s:lę
obecnie ..,, ,;-damn Pl m wszystkich Al l•snndr:i Fredry. Od 1850 r. polski komP...
d1op1•arz kilkakrotnie przcb>·wal p1
dłużsry czas w Par)'ŻU .
Jnk wsk nzu1e
je o korespondencja, bywał m. in. w
teatrnch
Gymna.se 1 Vańćt s, mu l I
więc o!!lądac utwory pnpularnegn wt dy
Lablche'a - „i to oglądać jako zjawi ko
dpo\\l dai:ice własnym gustom". \\'pływ
Lab1t·he' . widoczny Jest w komedla •1
Fredry tzw. drugiego
okresu a w·ic:c
tych, które pow,t.llly w lntnch 1855-1808.
1

•

1.t

L.\BJCHE

W

A . EGDOCJl:

w rpo !', kied\" Labiche 7aczynal .kar~e
ri: komedlopisar!ik.11, profesja ta llle Mt'-

SX) la si• najn \ żs,ym po\\ a;.anlem w <ferach mie zc1an,kkh. .dy nnn\ i k<> naszego autora pojnwilo h• na 1is1ach p:i.n· kich tea ru", niejaki pan LabirlH.',
prarownik Blbllothi!que de 1•Arsen.1ł,
Z\Hóc.il 'i~ doń 2:1dając „obrania mnecro
P"eudonimu'-. Przy zły autor .'LO Il OWEGO KAPEi. ; 'ZA odpO\\J d,ial ""m.J
imil"nnikowi: „Pr0,71! ml "ierzył, i.e d-:b\ mojr nazwisko nie bylo moim naz"i·
kiem, na p nno b) m go nie \\ybral".

.\ n.1 npL·r••'?
T~

m b rdrlej. Opf'r

tn tr.a

1'1!1.1

z h.1-

eru.

*

- C7v to pra"da - •pvt no i::o \\ to" rr)" t\ le - ;!" pan t·m·az bardził'j Oli'
cierpi muz;.\:kl'
- Wr ,<'I pn ci\\ ni<•, rora.2 mnJpj: Po\\Oll ·talę
ię gluchv.

*

•

Pirn,·s,e sztuki nJc pr:;yno iły mJodemu au toron i :t.b) ~ poka·, nycb dochodu \ •
toteż Labiche tkwi! po uszy w dlui;ach.
Jednl ro z głównych jego wlerzycictl byl
krll.\\iec. Labiche naplsal wh:r wraL ~e
rn:m przyjacielem Lerrnnc Jcomcd~·Ji- '•
której bohater, od.macznjąc-y i • wysznkaną elrgancjq, opowiada na. cenie, _kio
mu •Zyjc ubrani.a. Oez)·\\i•c1e. Lab1clte
w~tawil do tek.•tu adr
•uego krawca.
Lerranc, który z kolei chcial zrobił r'klam
swoJemu mistr70wl Igły, P_Od•U·
nąl jego adre R.a\el0"1 - a.ktoro" • graJ1i emu dandy a. _·a premierę Ollaj wspolautorzv komedii zapro•ilJ S\\) h kra\1co\\. jakież b\ Io ich rozczarowanie, gay
w ,,Jculm.l.n.'.lcyjnym mom~ncle" Ra••el
nucil re •rrnv Tupelnl!' inny adre
adre suei:o \\Jasnei;o kra1;ra.

*

*

w dniu. kietly LablchP mi I 200,tat' un>czy cie w prO\\ ad1ooy do Akademii rrancu kiej, Pa.illeron potkał go na kOrJlill'7D
Inst~ iutu, 11 7Jrlonym fraku, 2 pr1eplsoWl\ zpadą, hladl'go I zmh: 1.anego.
- Cóż to' - odezwał il; do nonei;o
nkademlka. - Pan dri.y ci>IY'
- Jak li tł'k odrzekl cle-In m IO em
Labiche. - P1en1 zy rai w 1~·cl11 nam
takiell'o stracha. '.\loże dlatego - dodał i.e pierwS2y raz. mam zpadę przy bolm.

*

alonów lilPracklch ~a
ablcb<"a dopiero wted~'.
gdv został członkiem Akademii rrancukiej. Podc7a pierw zej \\ iL\ l p.1ni do·
mu nn<• la lę don przy ohledzlc:
7.Jonek Akadrmil, to tylko tytuł.
Prawd-: mó\\i: t, nie Pf"Z1DOsl i.adn~··h

Do jednego z

cz~lo ~aprasUJ.ć

konyści.

- Zapewne - odnekl Labiche. przyn.iJmniej lll!I ~lę v.lkt.

\le

ze wspomni!'n F.. Paillerona, J. ClareUe i :1 „D7Jennlka"' Goncourtó"
wybraJ 1 opraro\\ I T. K.
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Tekst K. KRUKOWSK I
l'tfa:yka W. OSIECKI

PIOSENK A

Z

FINAŁ O WA

SŁOMKOWEGO J
m111ęlo już

APELUSZA

tulccte

Od dnia, gdy to co dzis
Syrenie oglqdacle
W Pary_u p1sal pall Labiche.

W

Wl/wolal fotografie
Ze staroda1n1ycl1 kii Poeta Julian T1tu·1m
ltetw zu mag i mlst rz.
I pr:ypadl

mu do qus

11

Zll/Jawny pan. f..ablch"
Bo miał poeta hobby
Kabaret, s:opk~. zart, pastlche.
u:lęc, wy. tmrl!
l , mówił: J
m•en Jlche
Po pol>ku to ~•miej więc~j brzmi:
Na ponuraków gwiżdż.

Pr=erobll

1 {miej ;Ję,
Gdy ma.s . oknzję
Gdy ma. z fantaz1ę

REF.:

T eż si~

>miej

K o się nie §mfeJe

Ten

się

nie dowie

Ze &miech to zdrowie

Więc fo1Le j

się, ~miej.

Na ttszystklc tro kl I ::aic
Smicch pomo!c b<'- a!<'.!

pozwoli

zapomnieć

co to pecl1
to =drotcH! pa11ou ie
A w sekrecie team powi"m
Ze to nawet antybiotyk
Na cl1ro11lc=11y brak Jut _1otycl1 .
I

Bo

śmiech

A wl c hnle} się,
Gdy maa: okazję
Gdy mas· fantazją

się ~miej
się nie §mfeJe
Ten się nic dot.-ie
śmlecl1 to zdrotl'le
Więc ~miej sle, fo 1fcJ.

Tct
Kto

ze

Z<lkl. Dt"-k. I \\'k ~ lodruk . RSW • P1.

" \\'-wn :\farsz

;ro" ·~a 3 ~.

7. nn . 3li. ( 3f,~).

s-1n.
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