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Na,i\\ csclszy komediopisarz Drugiego Cesarsh\ a 

(Eugenc Labiche 1815 - 1888) 

Śmiech i dowcip nic liczą się z historią. W naj
bardziej nieraz ciężkich okresach życia jakiego~ 
narodu rodziły się dowcipy, a między spory 
i dysputy polityczne wdzierał się żywiołow/ 
smiech. W Europie dwa narody zawsze słynęły 
i słyną z dowcipu i błyskotliwego poczucia hu
moru: francuski i polski. I we Francji i w Polsce 
dowcip nigdy nic zamierał. Nie wygaslłł nawet 
wtedy, gdy nad krajem gromadziły się groźne 
chmury, lub gdy wewnętrzny układ sił spo
łecznych ulegał ')!;trym kłóceniom i przybierał 
formę ostrej walki. Dowcip był często wówczaJ 
jeszcze jedną bronią w tej walce. 

Pierwsza połowa XIX wicku była dla Francji 
okresem ciągłego wrzenia społecznego, walk re
wolucyjnych i zmian ustrojowych. Lud razem 
z ·drobnomieszczaństwem walczył o władzE; 
z bogatą burżuazją, a ta znów broniła się prze
ciwko roszczeniom konserwatywnej arystokracji. 
Poczynając jeszcze od r. 1789, t.j. od Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, której osiągnięcia zdła
wiło Cesarstwo Napoleona, po przez klęskę 
w wojnie z Rosją i abdykację Bonapartego (1814), 
pO'tem przez Restaurację Burbonów (1814- 18301. 

po przez ponowną krwawą rcwolucjG lipcowq 
w 1830 r„ znowu obaloną przez monarchistycz
ne rząd: Ludwika Filipa (1830 - 1848). wresz
cie przez jeszcze jeden zryw żądającego wol 
r.ośc.:i ludu (1848 - „Wiosna Ludów") zakończo 
ny klęską i powrotem cesarstwa (t.zw. Drugie 
Cesarstwo Napoleona III, 1852 - 1870 -
władz· przechodziła z rąk do rąk . Zawsze jcd -
nak bogata burżuazja skłaniała się do sojusm 
z arystrokacją, a ubogie mieszczaństwo i lud. 
nie posiadające oparcia ani w zapleczu finan
sowym ani w rźądach pa11stw ościennych bo
jących się rewolucji, jak ognia - ponosił~· z re
guły klęskę. 

Wśród tych narastających i ostrych konflik 
tów wybucha we Francji w latach czterdzic' 
tych i pięćdziesiątych istny gejzer komediopi
sarstwa. Jego źródła wywodzą się z klasy mic>
szczańskiej, która coraz silniej dochodziła do 
głosu i wyraźnie zyskiwała przewagę nad no
minalnie już tylko panującą arystrokracją. 

Równocześnie ta nowa dramaturgia miesz
czańska zrywała ostentacyjnie z patosem, fan 
ta.stycznością, uniesieniami, czy nawet mistycy
zmem ostatniego okresu literatury romantycznej. 
Wszędzie rodziła się teraz nowa „szkoła zdrowe
go rozsądku". Głosem tej nowej szkoły stał się 
mieszczańs;ki dramat realistyczny, a potem 
mieszczańska komedia. 



Trz~„ francuskie nazwiska wiqżą ,;ię z lym1 
d\\Oma gatunkami dramaturgii: Emil Augicr 
(1820 - 1889) , Aleksander Dumas -- S\'n (18:!4 
- 1895) i Wiktoryn Sardou (1831 - 1908) . Ich 
twórczo~ć przypada mniej \\ ięccj na ten sam 
okrc:; i prz~·gotowujc podłoże dla bujnego roz
kwitu zdecydowanie już rozrywkowego (wodewil 
1 opert'tka) repertuaru micszcza!'lskich secn i 
-;ccm•k francuskich. 

Augiu początkcwo obraca ,,;iq w sferze mn
ralno-obyczajO\\ ego dr;,imatu, potem zwraca się 

raczej ku komedii obyczajO\\ o-społecznej, ab .• 
wreszcie sic;gnąć nawet do satyr~· polityczne.i. 
\\'c wszystkich tych odmianach rodzajowych 
występu j e Augier jako rzecznik ściśle określo

nego „ideału mic>zczanina". dla którego pojęcie 
r o d z i n " powinno być rzeczą świętą. 

który powin ien wystrzegać: się demoralizującego 
kultu p i c n i ą d z a i który winien pa
miętać o przewadze swej k I a s y s p o 
l e c z n e j w walec ze zrujnowaną i zdepra
wowaną arystokracją. Nic oszczędzą jednak wad 
mieszczanina. jego tępoty, śmiesznego zarozu
mialstwa i zachłanności. Stwarza postaci za
bav.nc i żywe, równic charaktcr~·stycznc dla 
bogacącej się burżuazj i , jak nic zapomnian~ 
postacie „Komedii ludzkiej" Balzaka. Z wic1'l 

kr;medii .\ugicra „10.,u.1ko-.\'o naj\·:ic;ksz; popu-
1'1rnn,(· z:;skał sobie „Ziqć Pana Poiricr" . 

Alek~ander Dumas-:<~·n rozpocz~·na . ..;\\i~ 
l\\'órczoM ad moralno-1>'Jyczajowcgo melodrama
tu (~ł"nna .,Dama Kameliowa". przcrol..iion·1 
przl z samego 3.U toni powieści na sztukę see
niczm1 I\ ló5'.! r .l. a potem równic ż próbuje .;il 
w komedii obyezajowcj, mając za\\'~Zc Jednak 
na u11·acJzc d.·daktyczną. moralizującą „tezę„ 

utworu <tzw. piece a the~el- jak np . „Pcgh1d:: 
I 'ani Aubra:" lub „Syn nalUralny" . Kazncdzicj.,ki 
ton moralizator3ki oraz schematyczność kon 
~trukcji 1 charakterów odbierają jednak jego 
,;ztukom barw<; życia. Dziś nic znajdujc·m~ JUZ 

\\' nich nic dla nas interc~uj ąccgo. 

Natomiast dużo błyskotliwego dowcipu i by' 
trcj ob.,crwacji ludzkich śmiesznostek wno„ 
we fra11cuską komedię mie„zczańską \\iktcryn 
Sardou . . Jego ob~·czajo\\'c obrazki są naprawd~ 
równic zjadli\\'c. jak i zabawne. a konstrukcj<1 
intrygi tbliża się do chw~·tów wodewilo\1 ych. 
Konflikty malżc11skic. romanse i rachuby finan
-'"1\'c zahaczają czasem o poważne sprawy po
lit~·czno -społccznc (Sardou b~·ł zagorzałym ant\' 
rcpublikanincm) . czasem o hi·torię. a czasem 
służą wyłącznic rozrywee Najbardziej popu
larną jego komedią b~·ła znana i u nas „:Vladamc 

Sl'cna ze „Słomkowego k<Jpelusza" E. Lab:ch:•~1 1Palais Rci~·al 1851). 
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F.LEONORA, żona Beaupertuis'a 
BARONOWA KAROLINA DE CHAMPIGNY 
KLARA. modystka 
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Roman Początek 

CHOREOGRA F 
ZYGMUNT PATKOWSKI 

Asystent choreografa 
.Jagienka Zychówna 

Współpraca: 

Franciszek Fojcik 



l rzedstawienic prO\\·adzi- Henrvk TarczykO\\·ski 

Kontrola tekstu r~azimicra J\iud 

Kierownik tl'chnicz:1y .Jan Balcer,'k 

Janina lit'l,ka, Grzegorz Bilan 

Pracown irt fryzjer.<ka Gertruda I' ok ot 

Hclrn izvt:· S t.rnisła \\' Cie leń 

Świ \l!O \\'iktor :\laci< żck 

Witold \Varmuzck 

- Piotr Dobis 

Sans Ge1w". \\' rezultacie jednak w komediach 
Sardou więcej jest zrqcznych dektów i błysko

tliwego dO\'."Cipu. niż prawdy życiovvcj i histo
r~-cznej . 

1\'a tle rozkwitającego bujnie dramatu i ko
medii mieszczanskicj rodzi się wyłącznic juz 
rozr:·wkowa komedio -farsa i wodewil. I te; 
palmę picrwszeilstwa trzeba prz:·znać twórczo•ki 
pan·żanina Eugcniasza Labichc'a. Kont:·nuator 
~tarofranruskiej. na wskroś micszczafr:;kicj fars: 
potrafi! wokół jakiegoś ziarna prawdy życiowej 
namotać taki splot zabawnych nicporozumiE'1'1. 
pomyłek i nieprawdopodobn~·ch pogmatwań, Żi: 

publicznosć tłumnie waliła na jego sztuki do 
teatrów i teatrzyków, aby przez cały wieczór 
pokładać się ze śmiechu. Bił się paryski miesz
czuch o bilety na „Słomkowy kapelu~z" lub 
.. Podróż pana Pcrrichon•· czy .,Stawki''. żeb;.· 

pośmiać się do rozpuku z ... własnych wad . uka
zanych mocno sat:vr:·cznic. a nawet wręcz ka 
rykaturalnie. 

„Słomkowy kapelusz" („Le chapeau de pailk 

d'Italie" - 1851) calvmi latami nic schodził 

ze stL'I\ par:·skich, a póżniej wciąż. poja\1·ia1 
się na ,;ccnarh teatrów curopc•jskich, aby dt> 
dziś bawić publiczność perypetiami grotesko
wego .. bourgcoh" z czasów Drugiego Cesar~twa. 

Zgodni(' z przyjętym wówczas obyczajem pra
c ')wal Labiche najczęśc-icj przy pomoc:· tz;•;. 
„murz:·nów". t.j . zdolnych. ale nicznanvch pi
sarz:·, którz:· na kanwie pomysłu „mistrza·' 
'la1towali szereg zabawn:•ch s~·tuacji i c~·zclo

wali dialog. W sumie korzystał Labiche z po
mocv aż ~;3 współpracowników . tworząc w ten 
:<p:>sób około 'tu komedii. 

Ponieważ - jak ;;ię już :zckło - sztuki Labi
che'a słmi:yJ,· i służą zaw:>zc t:dko rozrywce. 'o 
ich tłumacze pozwalali sobie na dość swobod1w 
przekłady. okras;!'One dt,datkowym dowcipem_ 
Tlumaczenie . a właściwie' adaptacja \1·ystawia
ncgo przez nasz teatr „Słomkowego kapelusza„ 
jest dziełem jedncg-0 z nie tylko największ.,·ch. 
ale i najdowcipniejszych naszych poetów 
.Ju l iana Tuwima. Z właściwym sobie urocz:·m 
poczuciem humoru nasycił poeta dialog Labi
chc'a tak nieporównanie lekkim zabawn:·m 

„ 



dowcipem, takim żartobliwym wdziękiem obda
rzył rymy tekstów piosenek, ze zmurszała juz 
c::ikolwick komedia nabrała carkicm nowego 
blasku . Dodatkowym urokiem tej adaptacji jest 
oprawa muzyczna. Stanowi ją muzyka .Jakuba 
Offenbacha (1819 - 1880), który jako ojcic ope
retki objawił swój talent w ostatnich latach 
Drugiego Cesarstwa, a wiQC prawic równocześni~ 
z rozkwitem twórczości Labichc'a. Współpra

c0wał wprawdz.ic nie z nim , a z parą librecistó·•" 
Henrykiem Mci!hac i Ludwikiem Ha levy, lec;z 
właśnie muzyka „Pięknej Heleny", „Życia Pa
ryskiego", .. Orfeusz.a w piekle" i in . okazała ;;ię 

wymarzona dla labichowskiego światka. Tuwim 
wykorzystał polską popularność offcnbachows-

kich operetek i w wiciu wypadkach s trawesto
wał teksty operetkowych arii i partii chóralnych. 
Dało to znakomity efekt komiczny i jeszcze 
bardziej spotęgowało żartobliwość i zabawność 
k,1mcdii Labichc"a . 

Labiche - Tuwim - Offenbach. Tc trz~· naz
wiska składają się dziś w Polsce na urok i 
dowcip „Słomkowego kapelusza". 

W 1948 r. Teatr Nowy w Warszawie osiągnąt 
103 przedstawienia tej muzycznej komedii. Nic 
manymy aż o takim sukcesie. \V każdym razie 
chcielibyśmy, aby jak najwiQksza ilość widzó1v 
znalazła w naszym „Słomkowym kapeluszu" 
chwilę beztroskiej zabawy . 

k.k.c. 
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Scena dramatyczna 

PIERWSZY DZIEŃ \VOLNOSCI 
L. Kruczkowskiego 

Scena lalkowa 

DRE\\'NIANY ŻOŁNIERZYK 
Z. Bczdicka 

DWA.J DETEKTYWI 
J. Zlonick~··cgo 
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Scena dramatyczna 
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