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W calym Paryżu nie znajdziesz kapelusza z takiej 
dc:ikalnej 5lom!ci... 

Dziś wa<> zabawię czymś dalekiem, 

Smiesznością hrabiów, ludzi, dam, 

Starą ,alyrn, ~tarym ~·ickiem, 

Niech dlu ,,·as dawna scenc1 'ra. 

„Komedia ta nic może b) c grana na ser io. Wymog;.1 

nowoczesnego, groteskowego ujęci::t postaci i sytuacji. 

Dla jednolitości widowiska, konieczne jest analogiczne 

groteskowe 1 inwencyjne wprnwadzen ie tańca zb ioro

wego, bezwzględnie potrzc:bncgo w akcie II I i w za

kończeniu aktu V ... " 



Teatr bulwarowy nazwę swą 7.awdzięcz.a od prze
szło m;iemdzie.sięc1u lat, publiczności typowej dla cen
t rum Paryża, okolicy b:>gntcgo i błyskotliwego hand lu. 
który p!·zecież nie rep!"ezentuje najlepszego gustu ani 
najdoskonalszej legancji. Gatunek ten jest rezulta
tem rozwoju i degeneracji s•arej farsy francuskiej. 
Podobnie operetka, która od aktualn go. ambitnego 
sarkazmu Aubera, Boieldieu 1 OHcnbacha przeszin 
niemal na pozycje rewii. Teatr zwany potem bulw:i
,·owym, rozpoczął si~ od sła·wneJ w dziej ich dramntu 
l'Ceny z „Paryżanki" Henryka B~cqu : (Becf]uc uo.cr\ 
i przyjaciel Labicheal. Sam Labiche, Jako surowy mG
ralista potępia dziwny rwiqz.cl uczucia i gicłdv . Fa · 
di;tard, bohater „slomk0wcgo kapelusza" Je.s tego n.tj
lepszym przvkladcm. Moty \'Y Jego ślubu z pro\\ i ncjo
i1alną gąską Heleną mają na wzgl~dzie \\.'Vłącwi<.! 
kieszeń jej bogatego ojcwlkcl. Jego mor:iłnc \: rnw
sta\\'ia wiele do życzenia . W końcu sam I ilmot!\' 
naszej f<.rsy, sprawa kapelusza , icst tej kn1.\.·ki obra
zem 

Oczywiście, dziś problem tej f.arfy z całym 1,1dun
kicm krytyki micszcw1isk1c.i moralności .ie·· lak <lu
! ce zwictrz<iły, że Jej I ks• jcc· l tylko p retekstem do 
;:nakomitej zab.a\\ \'. Z tr<1dycyjncgo l nlru obycz.11 0-
wego PQk1 naturnlizmu. powstal tylko tema , lcm;.l 
zresztą tak starv, jak sl<.1ry jest s.am gatunek farsy. 

\i ie:: niechaj frje, ż.1:.ic ~zcz~ś'.'.ie, 

Naj lepsw chwila to zumęicie, 

i: a.ilc:-p~za ·hwila z WSZ) slkich chwil, 

Najlcpsz · dzionek z wszyst'·ich dni. 

Kt z dr.Jgich gości na tej sali 

Malżeńst\• ·a dotąd nie pochwali! 

r t\\ icrdzi. że to \\' życi..t błąd. 

:;'.;'icchaj um)-Jrn prędko stąd. 



B d 

Eugcne Labiche, dramaturg [r.incuski, urodz ny 

w roku 1815, pisze przezabawne woduwlle i komedie. 

Najbardziej znaną jego komedią w Polsce jest „Słom

kowy kapelusz". ,.Słomkowy Kapelusz" cieszy i bawi 

od lat publiczność wszystkich miast Polski. Labiche 

umarł w roku 1888. 

Bawmy _ię dzi iaj, b jest ślub, 

Piękne wese I..!, jest wesele, 

I tańce, schabik i makrele, 

I nawet wina po sam czub. 

Dziś kawalerski rzuc~ stan 

Poznałem pannę, JUŻ Ją mam 

Przypadek zdarzył jak to by\\·a, 

Panna bogata, urodziwa, 

Urocza żonka z Charantouneau 

Z wianem tysięcy franków sto. 



Ach proszę pani, prnszę pann. 

Rzecz to doprawdy niesłychana, 

W domu mnie czeka brutal mąż 

A kapelusza nie mam wciąż. 
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