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Claude Levi-Strauss 

Freud, Sofokles 
l Lablche 
Przelożyl Leszek Kolankiewicz 

Gdyby mit o Edypie dawał się 
rozszyfrować za pomocą samego tyl
ko kodu seksualnego, to jak mieliby
śmy wytłumaczyć fakt, że znajduje
my przyjemność - innego rodzaju, 
lecz nie mniejszą - czytając albo 
oglądając na scenie Słomkowy kape
lusz? Gdyż tragedia Sofoklesa i ko
media Labiche'a to w gruncie rzeczy 
ta sama sztuka: wuj Vezinet, który 
jest głuchy, i Tejrezjasz, który jest 
ślepy, wzajemnie się zastępują. Tej
rezjasz mówi wszystko - nie wierzą 
mu. Vezinet chce wszystko powie
dzieć - nie pozwalają mu. Z racji 
ułomności sprawiającej, że nikt nie 
daje wiary ich słowom, które - właś

ciwie zinterpretowane - mogłyby po
łożyć kres akcji, zanim jeszcze się ona 
rozpocznie. I właśnie - tak w jed
nym, jak i w drugim przypadku 
- dlatego że owo rozwiązanie, już 
gotowe, zostaje zignorowane, wybu
cha kryzys między osobami spowi
nowaconymi przez małżeństwo: 

u Sofoklesa między głównym boha
terem a jego szwagrem, którego ten 

pierwszy oskarża o knowania- u La
biche'a między głównym bohaterem 
a jego teściem („Mój zięciu, wszyst
ko zerwane!" 1> ), który temu pierw
szemu zarzuca lekceważenie obowią
zków. 

Nie dość na tym. Obie sztuki 
stawiają i usiłują rozwiązać te same 
problemy, obie też zabierają się do 
tego w ten sam sposób. W Królu 
Edypie wyjściowym problemem jest 
znalezienie zabójcy Lajosa - może to 
być jakakolwiek osoba, byleby speł
niała podane warunki. W Słomko
wym kapeluszu chodzi zrazu o znale
zienie kapelusza identycznego jak 
zaginiony - może to być jakikolwiek 
kapelusz, byleby uczynił zadość po
danym warunkom. Jednakże w poło
wie jednej i drugiej sztuki ów wyj
ściowy problem ginie po trochu 
z oczu. U Sofoklesa poszukiwanie 
mordercy, kimkolwiek on jest, ustę
puje stopniowo wobec odkrycia 
- znacznie ciekawszego - że poszuki
wany zabójca to właśnie osoba, któ
ra usiłuje znaleźć zabójcę . Tak samo 



u Labiche'a: poszukiwanie kapelu
sza identycznego jak pierwszy ustę
puje wobec rodzącego się odkrycia, 
że poszukiwany kapelusz to właśnie 
ten, który został zniszczony. 

Obaj autorzy mogliby na tym 
poprzestać. Otóż obaj w podobny 
sposób doprowadzają do ożywie
nia intrygi, wydobywając problem, 
który - jak już powiedziałem - od 
początku tkwił w tym pierwszym, 
chociaż w pierwszej chwili nie zo
stał jasno sformułowany. I w jed
nym, i w drugim przypadku prob
lem ten dotyczy reguł małżeństwa 
i społecznego statusu powinowact
wa. Król Edyp - poprzez aluzje 
Tejrezjasza - stawia problem sto
sunku między rzeczywistym sta
nem cywilnym Edypa a jego stanem 
cywilnym rzekomym: z tych dwóch 
rzekomy zgodny jest, rzeczywisty 
zaś niezgodny z normami społecz
nymi; między jednym a drugim ist
nieje zatem sprzeczność. Punktem 
wyjścia - powiedzielibyśmy chęt

nie: pierwszą przyczyną - Słomko

wego kapelusza - jest obecność pod 
jednym dachem dwóch par, któ
rych stany cywilne tworzą kont
rast: z jednej strony nowożeńcy czy 
też narzeczeni bliscy ślubu, z dru
giej zaś para nieślubna i wywołująca 
zgorszenie. Gdyby bowiem nie było 
tak, że przebywanie pod jednym da
chem młodego małżeństwa miesz
czańskiego i cudzołożącej pary nie 
daje się pogodzić z normami społecz-

Żeby zbliżyć do siebie człony 
antytezy i sprawić, by się na siebie 
nałożyły, obie sztuki obierają tryb 
postępowania w trzech, nawzajem 
symetrycznych, etapach. Król Edyp: 
1) Edyp dowiaduje się od swej mał
żonki, Jokasty, o -olfolicznościach 

zabójstwa Lajosa, co nasuwa mu 
plan śledztwa; 2) Edyp dowiaduje się 
od posłańca, że nie jest synem Poli
bosa i Merope, lecz znajdą; 3) Edyp 
dowiaduje się od sługi, że ta znajda 
to syn Lajosa i Jokasty, to znaczy on 
sam. A teraz Słomkowy kapelusz: 1) 
Fadinard dowiaduje się od modys
tki, swej dawnej kochanki, że kape
lusz, taki jak ten, którego szuka, 
istnieje, co nasuwa mu plan poszuki
wań; 2) Fadinard dowiaduje się od 
właścicielki kapelusza, że ona już go 
nie ma, lecz że go oddała; 3) spotyka
jąc służącą Fadinard pojmuje, że 

kapelusz, którego szuka, to ten sam, 
który został zjedzony. 

W obu też sztukach, wraz z każ
dym krokiem naprzód prowadzą
cym do rozwiązania problemu, wy
konywany jest - przez otoczenie pro
tagonisty - krok wstecz. Najpierw 

Jokasta, potem dwukrotnie posła
niec pewni są, że dostarczają oto 
dowody, coraz bardziej przekony
wujące, iż problem nie istnieje. Goś
cie weselni Fadinarda przez cały czas 
wierzą święcie, że przechodzą etapy 
potwierdzające zawarcie prawdziwe
go małżeństwa: merostwo, restaura
cja, mieszkanie nowożeńców. U kre
su tych odwróconych ciągów wyda
rzeń oba stany cywilne Edypa nałożą 
się na siebie; zrozumiemy wówczas, 
w jaki sposób stany te, na początku 
nie do pogodzenia, teraz mogą się 
zgadzać. Na koniec również podwój
nego toku wydarzeń niezgodność, od 
której zaczynała się komedia Labi
che'a znika, kiedy to Eleonora Beau
perthuis - na początku wiarołomna 
żona - przybiera oblicze żony wier
nej i niesłusznie podejrzewanej: te
raz, w oczach społeczeństwa, odpo
wiednik Heleny, już nie jej wcielona 
antyteza. 

Żeby do tych rezultatów dojść, 
wystarczy zdecydować się na odkry
cie - tu ukrytego przedmiotu, tam 
ukrytej osoby, o których istnieniu od 
początku jednej i drugiej sztuki wie
dziano lub których istnienie podej
rzewano: u Labiche'a prezentu od 
wuja Vezineta, gdyż nikogo nie ob
chodziło, co zawiera pudełko, cho
ciaż ofiarodawcę świerzbił język, że
by to powiedzieć, ciągle więc robił 
aluzje na ten temat - u Sofoklesa 
sługi, który ma klucz do zagadki, 
a o którego istnieniu przez cały czas 

było wiadomo, lecz którego posta
nowiono wezwać dopiero in extre
mis. Sprężyną obu intryg są analogi
czne perypetie, wymyślone przez obu 
autorów po to, by do tych rezultatów 
doprowadzić ze starannie obliczo
nym opóźnieniem. 

Posłużenie się kodem seksual
nym nie może zatem samo wytłuma
czyć zainteresowania, jakie budzi 
w nas ta tragedia grecka, gorliwej 
uwagi, z jaką śledzimy jej przebieg. 
Proszę na nowo przeczytać Króla 
Edypa: jako że w grę wchodzi tu 
paragraf prawa konstytucyjnego 
- kto: brat czy mąż królowej, może 
pretendować do prawowitej władzy? 
- jest to zagadka kryminalna („cały 
dramat jest poniekąd zagadką kry
minalną, którą Edyp ma obowiązek 
rozwiązać", pisze J.-P. Vernant 2>), 
stopniowo rozwiązywana w toku 
procesu publicznego; formułę tę ilus
trują współcześnie, z elegancką eko
nomią środków, powieści Earla'a 
Stanleya Gardnera. Zainteresowa
nie, jakie budzi tragedia Sofoklesa, 
i komedia Labiche'a; wynika 
- wbrew odmiennej ich treści - ze 
specyficznych właściwości wspólne
go rusztowania, na jakim zostały 

wzniesione. W tym sensie można 
powiedzieć, że Król Edyp i Słomkowy 
kapelusz są nawzajem swymi metafo
rami. Ich dokładnie paralelne intrygi 
ujawniają samą istotę metafory: zbli
żając terminy czy serie terminów, 
metafora umieszcza je za pomocą 



subsumcji na szerszym polu seman
tycznym, którego głębokiej struktu
ry, a tym bardziej jedności żaden 
z tych terminów czy żadna z tych 
serii terminów, wzięta z osobna. nie 
zdołałaby uchwycić . 

Nie należy tej wprawki z analizy 
strukturalnej brać zbyt poważnie. To 
tylko zabawa, która jednak, pod 
pozorem błahostki, pomaga lepiej 
zrozumieć fakt, że intrygi tak róż
nego gatunku budzą zainteresowa
nie nie tyle swą treścią, ile formą. Do 
tego samego zresztą wniosku analiza 
Króla Edypa, oparta na zupełnie in
nych podstawach, prowadzi też hel
lenistów: „Czysty schemat operacyj
ny odwrócenia, dwuznaczna reguła 
logiki [ ... ] forma [która] ma w trage
dii treść", powiada J.-P. Vernant. J. 
Lacarriere zaś , w książce poświęco
nej właśnie Sofoklesowi3, pyta: czyż 
lud grecki „nie szukał[ ... ] tajemnych 
praw, które objawiają Tragiczność 
samą w Śobie?"; to znaczy - dodaje 
Lacarriere - tragicznego sposobu 
działania, „co do którego można się 
zastanawiać, czy nie łączy się on 
z poszukiwaniem - w losie ludzi 
- owej symetrii, którą grecka nauka 
i filozofia znajdowała w ładzie kos
mosu". 

Jaki zatem jest ów schemat (czy 
też forma, czy symetria)? Powiedzia
łem już: ten sam, który powieść kry
minalna rozpowszechni w milionach 
egzemplarzy, ale tam zastosowany 
do treści tak mało urozmaiconych, iż 
schemat zostaje obnażony, sprowa
dzony do widocznych gołym okiem 
konturów - stąd też przemożny 

wpływ, jaki gatunek ten wywiera na 
nawet mało oczytaną publiczność. 
Jednakże i tu, i tam schemat ten 
oparty jest na zbiorze reguł, które 
mają doprowadzić do tego, by ele
menty - zrazu przedstawione jako 
niezgodne, jeśli wręcz . nie sprzeczne 
- stały się koherentne. Chodzi o to, 
by między zbiorem wyjściowym 

a zbiorem docelowym, z których 
każdy składa się z pewnych tenni
nów (osób) i zależności (funkcji, ja
kie osobom tym wyznacza intryga), 
ustaliła się relacja wzajemnie jedno
znaczna, a to za pomocą rozmai tych 
operacji: nakładania podstawiania, 
przesuwania, obracania, przestawia
nia - operacji, które się równoważą, 
tak że zbiór docelowy stanowi rów
nież zamknięty system. Wszystko 
pozostanie takie samo i wszystko 
będzie inne. Rezultat będzie tym 
bardziej zadowalający dla umysłu, 
im bardziej te operacje będą złożone 
i im więcej będą one wymagały po
mysłowości. W sumie przyjemność 
intelektualna, jakiej dostarczają tego 
rodzaju ćwiczenia, bierze się stąd, że 
pod najbardziej nawet nieprawdopo-
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dobnym przekształceniem pozwala
ją one odnaleźć niezmienność. 

Spotka mnie zarzut, że redukuję 
duszę ludzką z jej gorącymi namięt
nościami zastępuję przez jakąś asep
tyczną formułę. Nie neguję popę
dów, emocji, gwałtownych afektów 
nie przyznaję jednak tym żywioło~ 
wym siłom pierwszeństwa: wdzierają 
się one na scenę już skonstruowaną, 
zabudowaną przez sztywne reguły 
myślenia. Gdybyśmy nie przyjęli ist
nienia owych reguł, wrócilibyśmy do 
złudzeń naiwnego empiryzmu, z tą 
tylko różnicą, że umysł jawiłby się tu 
jako bierny wobec bodźców wewnęt
rznych, a nie zewnętrznych, jako 
tabula rasa przeniesiona z dziedziny 
poznania do dziedziny życia afek
tywnego. Rozpasaniu afektów pier
wotny schematyzm zawsze narzuca 
formę. W swych najbardziej spon
tanicznych porywach afekty usiłują 
utorować sobie drogę, wśród prze
szkód, które są zarazem słupkami 
wytyczającymi drogę; przeszkody te 
stawiają afektom opór, lecz i wy
znaczają możliwe trasy, ograniczając 
ich liczbę i określając konieczne 
miejsca postoju. w,_ 
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Z pewnością Król Edyp ma wo-
bec Słomkowego kapelusza przywilej 

znacznego starszeństwa, można by 
więc wysunąć zarzut, że obie intrygi 
tak naprawdę nie są paralelne. Labi
che - powie ktoś - wyciągnął tylko ze 
śmietnika tradycji literackiej pewien 
zużyty schemat, który przyszło wy
myślić samemu Sofoklesowi, sche
mat potem często używany. Niech 
będzie; nie byłoby niczym niezwyk
łym, gdyby Labiche - otrzymawszy 
rzetelne wykształcenie średnie, a po
tem odbywszy studia prawnicze-za
chował w pamięci Króla Edypa. Nie
mniej wlewając do tej samej formy 
materię tak nieodpowiednią, dostar
czyłby dowodu, że już u Sofoklesa 
forma liczyła się bardziej niż treść. 
Czy zatem będziemy się dopatrywać 
nawet umyślnego naśladowania 

w tym, że i tu, i tam mamy oto ten 
sam kanoniczny trójkąt? Na wierz
chołku u góry znajduje się osobis
tość, która jest w posiadaniu: Tejrez
jasz - ~iedząc o tym, V ezinet - o tym 
nie wiedząc, klucza do problemu. 
Dwa inne wierzchołki u podstawy 
trójkąta zajmuje dwójka czy para 
służących oddalonych od siebie 
w przestrzeni: posłaniec i sługa 

w Edypie, służący i pokojówka w Ka
peluszu. Obie osobistości, w sposób 
świadomy lub nieświadomy (nawet 
ta różnica się zaciera, jako że Tejrez
jasz jest wieszczem). znają rozwiąza
nie problemu, a wiedza ich jest we
wnętrzna i poniekąd ezoteryczna. Za 
to wiedzę służących tym bardziej 
można określić jako egzoteryczną, że 



tworzy się ona od zewnątrz : wynika 
z ich pozycji na dwóch krańcach 
pola, na którym toczy się cała akcja 
- Korynt i Teby w Edypie, miesz
kanie Fadinarda i mieszkanie Beau
perthuis w Kapeluszu - prawda zaś 
wychodzi na jaw dzięki temu, że 

postacie te zbliżyły się już kiedyś 

i teraz znów zostają do siebie zbliżo
ne w przestrzeni. W obu przypad
kach wreszcie pojawiający się w sa
mą porę namacalny dowód: opuchle 
stopy, strzęp kapelusza - potwierdza 
identyczność, dotychczas utajoną, 

a ujawnioną dzięki ich przemiesz
czaniu się tam i z powrotem (to 
znaczy w sposób, który można do
słownie i w przenośni nahWaĆ przy
ziemnym), przemieszczaniu się, któ
re zdradza rownież, że są osobnika
mi społecznie upośledzonymi, z tej 
też racji lekceważonymi- są to służą
cy - tworzącymi dwójkę czy parę, 
której przeciwstawiona jest osoba 
upośledzona fizycznie - ślepa albo 
głucha - mająca o owej identyczno
ści wiedzę pewną, ale osoba, której 
inni, równi jej, nie chcą słuchać. Nie 
można tu a priori wykluczyć reminis
cencji, jednakże materia poddana 
obróbce jest w obu przypadkach tak 
odmienna, iż chętniej uznalibyśmy, 

że ten sam schemat, raz dany, roz
wija się w identyczny sposób, two
rząc i tu, i tam te same konfiguracje. 

Wobec tej paraleli między wznio
słą tragedią a błazeńskim interme
dium, których powstanie dzieli okres 

coś koło dwóch tysięcy trzystu lat, 
ktoś wniesie może sprzeciw. Czyż 
jednak mity też nie są ponadczasowe 
i czy mity, które porównywano w ni
niejszej książce, nie należą do stylów 
stosujących się do rozmaitych spraw: 
od biegu gwiazd do funkcji organicz
nych, od stworzenia świata do wyra
biania garnków, od świata bogów do 
świata zwierząt, od zamętu w kos
mosie do kłótni małżeńskich? Pamię
tajmy, że dla Indian szczególnie 
święte są te historie, które nam wy
dają się wulgarne, jeśli nie wręcz 

obsceniczne czy zdecydowanie ska-
tologiczne4. . ... 

Zatem właśnie idąc za ich przy
kładem, wierny naukom myśli mity
cznej, zestawiłem style należące do 
gatunku tragedii albo komedii, 
wprowadzając na scenę czy to legen
darnych herosów, czy postacie z wo
dewilu: tym razem dostarczają one 
kluczy pozwalających odszyfrować 
przekazy, których żaden z tych klu
czy, zastosowany z osobna, nie byłby 
w stanie odtworzyć. 

Czyż nie dzieje się tak zawsze, 
gdy powstaje problem znaczenia? 
Wiadomo, że sens danego słowa 

określony jest dwojako: przez słowa, 
które je poprzedzają lub po nim 
następują w dyskursie, i przez słowa, 
które można by na jego miejsce pod
stawić, by oddać tę samą myśl. Sek
wencje pierwszego typu, gdzie słowa 
są wypowiadane w następstwie cza
sowym, językoznawcy nazywają łań-

cuchami syntagmatycznymi. Zbiora
mi pradygmatycznymi nazywają ko
lekcje drugiego typu, złożone ze słów 
dających się przywołać w jednej 
chwili za każdym razem, kiedy mó
wiący wybiera raczej to słowo, a nie 
owe inne, których też mógłby użyć. 

Co powiedziawszy, zapytajmy: 
jaką obieramy procedurę, by zdefi
niować dane słowo, nadać mu zna
czenie przenośne, przedstawić poję
cie za pomocą symbolu? Zdefinio
wać jakieś słowo to zastąpić je innym 
słowem lub wyrażeniem należącym 
do tego samego zbioru paradygma
tycznego. Posłużyć się metaforą to 
wyrwać jakieś słowo albo wyrażenie 
z jednego łańcucha syntagmatyczne
go, by włączyć je do innego łańcucha 
syntagmatycznego. Jeśli idzie o sym
bol, to stanowi on twór, który 
- w pewnym porządku konceptual
nym - utrzymuje takie same-związki 
syntagmatyczne z kontekstem, jakie 
-w innym porządku konceptualnym 
- rzecz symbolizowana utrzymuje 
z innym kontekstem. Myśl symboli
czna łączy zatem w związek paradyg
matyczny terminy homologiczne, 
z których każdy pozostaje we włas
nym związku sytagmatycznym. 

Ale znaczenie lub nadwyżka zna
czenia, do której osiągnięcia się dą
ży, nie jest własnością tego nowego 
słowa, nowego łańcucha czy też no
wego zbioru. Znaczenie jest wyni
kiem związania z tamtym słowem, 
tamtym łańcuchem, tamtym zbio-

rem, które to słowo, łańcuch czy 
zbiór uzupełniają raczej, aniżeli za
stępują - tak by to zestawienie wzbo
gaciło, oddało wszelkie niuanse pola 
semantycznego, do którego jedne 
i drugie z tego samego tytułu należą, 
lub też by uściśliło tego pola granice. 
Znaczyć to zawsze nic innego jak 
tworzyć relację między wyrazami. 
Nawet leksykografom, którzy pra
cują z wielką dyscypliną, znane jest 
niebezpieczeństwo definicji zakreśla
jących koło. Wiedzą też, iż pod pozo
rem, że ich unikają, najczęściej jedy
nie tylko odsuwają powroty. Koła 
zamykają się z tego tylko powodu, że 
definiuje się słowa za pomocą innych 
słów, w definiowaniu których weź
mie w końcu udział definicja słów, 
które one same pozwoliły zdefinio
wać. Słownik danego języka może 
zawierać dziesiątki lub setki tysięcy 
słów. Teoretycznie przynajmmeJ, 
stanowi on w danej chwili system 
zamknięty. 

Tak więc owa wzajemność per
spektyw, w której upatrywałem wła
ściwość myśli mitycznej, może do
magać się o wiele szerszej dziedziny 
zastosowania. Jest ona istotną właś
ciwością ruchu myśli zawsze, gdy 
umysł usiłuje drążyć sens - różne są 
jedynie rozmiary jednostek seman
tycznych, które stają się celem jego 
wytężonej pracy. Myśl mityczna, 
która nie troszczy się o to, by znaleźć 
na zewnątrz jakieś zakotwiczenie, 
jakieś odniesienie absolutne, niezale-



żne od wszelkiego kontekstu, nie jest 
przez to przeciwstawna rozumowi 
analitycznem u. Ta, która wynurzyła 
się z głębiny wieków, opiekunka nie
odparta, podstawia nam zwierciadło 

1 Przekład Jul ian;• Tuwima. 

2 J.-P . Vemant 1 P. Vidal-Naquet Mythe et 
1ragedie en Grece an ··· ·11ne, Paris 1972. 

Pomysł tego zestawienia nie jest nowy. Nasuwał 
się on od momentu narodLin powieści kryminalnej 
której ojcem był, jak w1.1domo, Emile Gaboriau 
(1832-1873) . Franc1sq .1e Sarcey, w artykule napisa
nym nazajutrz po sJTuerd Gaboriau, sławi go jako 
odnowiciela „gatu.1ku opowieści [który] pojawia się 

powiększające, gdzie w formie wype
łnionej, konkretnej i obrazowej od
bijają się pewne mechanizmy rządzą
ce działaniem myśli. 

© 1985 by Librairie Plon, Paris 

stale w kolejnych epokach, od Zadiga cofając się aż 
do legendy o Edypie, którą wykorzystał Sofokles, 
a która jest tu, jak mi się wydaje, prototypem". Cyt. 
wg: R. Banniot Emile Gaboriau ou la naissance du 
roman po/icier, Paris 1985. 

'J. Lacarriere Sophoc/e, dramaturge, Paris 1960.' 

4 Por. Levi-Strauss Mythologiques **** 
L'Homme nu, poz. cyt. 

... 

Fragment artyku1u Claude Levi-Straussa, Freud, Sofokles i Labiche, Dialog nr 11/90 
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Joanna Godlewska 

Koniecznym warunkiem zachowania równowagi psychicznej 
jest to, by podczas silnych napięć fundować sobie chwile cał

kowitego odprężenia. Mądrzy ludzie i rozsądne narody wiedzą, że 
trzeba hołubić i dopieszczać tych, którzy takie wytchnienie mogą 
zapewnić. 

W teatrze najdoskonalszym odpoczynkiem od rzeczywistości 
jest prawdziwa, rasowa farsa. Nic w niej nie przypomina życia. 
Farsa nie baczy na prawdopodobieństw~ charakterów, sytuacji 
i zdarzeń. W głębokiej pogardzie ma naszą logikę, bo niepodzielnie 
rządzi się własną. Nie chce nikogo pouczać, krytykować, obca jest 
jej skłonność do formułowania jakichkolwiek przesłań: Farsie 
w ogóle nie chodzi o nic więcej ponadto, by doprowadzić widownię 
do paroksyzmów śmiechu. 

Dlatego nie trzeba się dziwić, że Francuzi, naród bardzo 
praktyczny- co ma zresztą swoje i dobre, i złe strony- najwyższym 
dowodem uznania obdarzyli właśnie autora fars. Eugene Labiche, 
bo o nim mowa, został wybrany do grona 40 „nieśmiertelnych" 
czyli do Akademii Francuskiej. I słusznie, zrobił bowiem dla 
Francuzów bardzo wiele. 

Francją czasów Labiche'a trzęsły konwulsje powstań, roz
ruchów, walk na barykadach, zamachów stanu. Wybuchały, jak 
byśmy to dziś nazwali, afery korupcyjne, kryzysy ekonomiczne. 
W 1851 Ludwik Napoleon, po przewrocie, wprowadził stan 
wyjątkowy. Tymczasem w teatrze w tym samym roku dano 
premierę Słomkowego kapelusza. I później, w chwilach spokojniej
szych czy burzliwych, w czasach zaostrzonej cenzury, szalejącej 
tajnej policji - Labiche przez cały czas, sam albo ze wspólnikami, 
pisał swoje farsy. 

Stworzył ich blisko dwieście, a w żadnej nie przemycił nawet 

okruchu bolesnej, irytującej rzeczywistości, nie opowiedział się po 
żadnej stronie. „Jeśli pokazywał zęby, to tylko w, uśmiechu" 
- powiedział o Labiche'u współczesny mu dramatopisarz Emile 
Augier. Dzięki temu na widowni podczas premier sztuk Labiche'a 
mogło dokonywać się swoiste zawieszenie broni. Mogli śmiać się 
pospołu republikanie i monarchiści. Nikt też nie żądał od autora 
Słomkowego kapelusza, by zamiast pisać lekkie sztuczki, dał na 
przykład wyraz swej solidarności z Victorem Hugo, który musiał 
wówczas emigrować. 

„Swój do swego po swoje" - nie można domagać, s~ę o~ 
kanarka, żeby stawiał czoła sforze wilków. Kanarek ma spiew~c 
ludziom na pociechę - i tyle, bo każdemu dobry Pan Bog 
przeznaczył jego rolę do spełnienia. 

Świat zaakceptował stanowisko Francuzów wobec Labiche'a 
i od półtora wieku domaga się odeń jednego: żeby b~wił. L~bic?e 
zaś ze swej strony wywiązuje się ze swego zadama sumienme. 
Słomkowy kapelusz, ta arcyfarsa, wciąż utrzymuje się na scenach. 
Doczekał się setek inscenizacji (w Polsce najsłynniejsze było chyba 
przedstawienie Zelwerowicza w Teatrze im. Bogusławskiego 
w 1925), trzech ekranizacji oraz poważnych analiz przeprowadza
nych przez wielkie umysły - między innymi Henri Bergson 
poświęcił Słomkowemu kapeuszowi sporo stro?i~. . . 

Fenomen nieopanowanego i powszechnego Sffilechu,Jaki wywo
łuje ta sztuka, ciągle jest intryguj~cy. Tyle mądrych kome~!i 
wybitnych pisarzy zetlało, zestarzało się, a ta „farsa z przyrządami , 
ta bufonada, bezczelna błazenada trzyma się świetnie. Może między 
innymi właśnie dzięki swej, by tak rzec, bezideowości. . . 

Słomkowy kapelusz nie starzeje się, bo niczego me wziął 
z czasów, w których powstał. Nie potrzebuje ani jednego nauko-



wego przypisu, wyjaśniającego tło historyczne, obyczajowe. Nie 
odwołuje się do poczucia humoru ludzi sobie współczesnych, ale 
do poczucia humoru w ogóle. Niewspóhnierność skutku i przy
czyny-drobne zdarzenie powodujące lawinę- zawsze doprowadzi 
ludzi do ryków radości, jak każde zachwiane proporcji. Facet w za 
ciasnych butach, głuchelec, szpilka pod ubraniem - zawsze 
śmieszyły i pewnie będą śmieszyć. 

Ale nie tylko dzięki temu Słomkowy kapelusz jest ciągle żywy. 
Jest to sztuka wciąż budząca emocje także i dlatego, że, czy chcemy 
tego, czy nie, Labiche był prawdziwym artystą. I cec~_owała go 
zuchwałość właściwa autentycznym twórcom. Lekceważenie pra
wdy życiowej Labiche posunął do granic absurdu. Rzeczywistość, 
którą stworzył w farsie, stała się poprzez to nie zwykłą karykaturą 
życia, ale od151ciem tego, co może być „po drugiej stronie lustra". 
Mawia się: „świat zwariował!". Świat Labiche'a, którego rytm 
wyznacza obłąkana galopada, wydaje się jakby farsową kwin
tesencją szaleństwa prawdziwego życia. 

Oczywiście Labiche nie był filozofem i nie ma potrzeby takiej 
gęby mu dorabiać. Na pewno też bez sensu byłoby upieranie się, że 
można w Słomkowym kapeluszu wynaleźć jakieś drugie dno. 
Wszystko tu jest tylko tym, czym wydaje się być na pierwszy rzut 
oka, nie żadną metaforą. Koń to koń, kapelusz to kapelusz, pan 
Beaupertuis zaś moczy nogi, bo męczy go ból głowy, a nie bezsens 
istnienia. I bardzo dobrze. 

Trzęsą się rządy, bełkoczą politycy, nie mamy pieniędzy i coraz 
mniej nadziei. Podziękujmy rozsądnym Francuzom za Labiche'a. 

Joanna Godlewska 
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Henri Gide/ 

Eugene Labiche (1815-1888) urodził się w Paryżu. Był synem 
drobnego przemysłowca. Po ukończeniu liceum Condoreta nie-

' zbyt pilnie studiował prawo. Współpracował z kilkoma dzien-
nikami takimi jak Cherubin czy L 'Essor. W 1836 Revu du Thedtre 
powierzyło mu prowadzenie stałego felietonu teatralnego. Napisa
wszy i ogłosiwszy drukiem częściowo autobiograficzną powieść La 
C,lef des Champs (1839) Labiche zwraca się w stronę sceny. Rzecz 
ciekawa, waha się najpierw pomiędzy dramatem a wodewilem. 
W 1838 pisze i wystawia równocześnie z jednej strony M. de Coylin 
ou l'Homme infiniment po/i, komedię w jednym akcie przeplataną 
piosenkami, z drugiej zaś L'Avocat Loubet dramat w trfoch aktach. 
Sukces przychodzi szybko. Bo Labiche rychło zrozumiał do 
jakiego .rodzaju twórczości teatralnej jest predyspowany. Ożenił się 
w 18421 prowadząc odtąd regularny tryb życia zaczął produkować 
sztuki teatralne jedną po drugiej. Pomiędzy 1837 a 1877 wystawił 
ich w sumie 173. [„.]. 
W twórczości Labiche'a można wyróżnić następujące fazy: 
a) 1837-1843. W tym okresie początkowych prób, ucząc się 

rzemiosła Labiche napisał 13 sztuk. Żadnej z nich nie włączył 
w skład swojego Thedtre complet 
b) 1844-1850. Styl Labiche' a zaczyna się krystalizować, ale nie 
wyróżnia go spomiędzy licznych autorów wodewilów. Pisze wów
czas 40 sztuk teatralnych. Sukces, jaki w 1844 odniósł w Pal
ais-Royal Major Cravachon otwiera mu drogę do tego teatru, 
którego stanie się stałym współpracownikiem. Z tego okresu 
po~hodzą przede wszystkim Un Jeune Homme presse (1848), 
Agenor le dangereux (1848), Embrassons-nouns Folleville (1850), 
Un gar~on de chez Very (1850). 
c) 1851-1860. Początek tego okresu wyznacza triumf Słomkowego 
kapelusza. [„.] Słomkowy kapelusz prototyp „wodewilu akcji" jak 

go określał Sarcey zapowiadał wielką epokę w twórczości Labi
che'a. Jej koniec przypada na 1870. Odpowiada więc ona panowa
niu Napoleona III. Pomiędzy 1851 a 1860 Labiche napisał 57 sztuk 
między innymi 1852 Le Misanthrope et /'Auvergnat i Mon Ismenie, 
Sijamaisje te pince (1856), L'Affaire de la rue Laurcine (1857), Le 
Baron de Fourchevif (1859) i Les Deux Timides (1860). 
d) Podróż pana Perrichona otwiera nowy etap w twórczości 
dramaturgicznej Labiche'a. Autor zajmuje się wówczas komedią. 
Odmalowuje obyczaje, wprowadza studium charakterów, nie 
rezygnuje jednakże całkowicie z farsowego komizmu. Z tej in
spiracji powstają: Piaskiem w oczy (1861), Celimare le Bien-Aime 
(1863), a w 1864 La Cagnotte, Le Point de Mire i Moi. Ale Labiche 
nie zrywa z wodewilem, wystawia również La Station Champ
baudet (1862), Les Trente-sept sous de M. Montaudoin (1862), La 
Grammaire (1867), Les Chemis de Fer (1867). W sumie 37 
wodewilów. 
e) 1871-1877. Labiche pisze w tym okresie 18 sztuk teatralnych, 
między inn.ymi 29 Degres a /'Ombre (1873) swego rodzaju farsę 
w jednym akcie, komedio-wodewil Les Trente milions de Gladiator 
(1875), a w 1876 dwie komedie psychologiczne Doit on le dire i Le 
Prix Martin, która ponosi fiasko podobnie jak skądinąd La Clef 
(1877) komedia w czterech aktach. Jej klęska znamionuje koniec 
dramaturgicznej kariery pisarza. Labiche się postarzał, wodewil 
zaś przechodził kryzys, o czym w pewnej mierze rozstrzygały 
sukcesy operetki. 

·t.-- .~ 
J'· ,,,_!: 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat swego życia Labiche mógł zaznać 
pewnych satysfakcji. Autorskie honoraria pozwoliły mu już 



w 1853 nabyć zamek i dziewięćset hektarów ziemi w Souvigny, 
w Sologne. Będąc gentelmenem-farmerem, został też merem 
miasteczka. Tam w następstwie nalegań swego przyjaciela Emila 
Augier, przygotował wydanie swoich dzieł dramatycznych w 10 
tomach (1878-1879), w których roztropnie zamieścił jedynie 53 ze 
173 napisanych przez siebie sztuk teatralnych. Jego Theatre 
complet był ogromnym sukcesem wydawniczym. Labiche zmienił 
się w klasyka, i - co stanowiło logiczną konsekwencję tego faktu 
- został członkiem Akademii Francuskiej mimo oburzenia Brune
tiere'a, który ubolewał nad „najazdem gatunków niższych". 

W tym czasie triumfalnie wznawia się sztuki Labiche'a. Swoistą 
ironią losu jest to, że staje się on wielkim pisarzem wówczas, gdy . . . . 
JUZ me pisze. 
W początkach XX wieku jego dzieła ceni się już zna'?plie niżej. 
W roku 1906 Adolphe Brisson, krytyk Temps mówi o upadku 
pisarza. Modele Labiche' a - wyjaśnia - zmieniły się, jego sztuki są 
mdłe w zestawieniu z dziarskim wodewilem dnia dzisiejszego, ich 
fabuła zaś odznacza się nadmierną prostotą w porównaniu z wymy
ślną intrygą Bissona, Feydeau, Valabreuge'a. Ponadto theatre libre, 
obca dramaturgia, którą właśnie odkryto i przedstawiono francus
kiej publiczności, na przykład dramaturgia Ibsena, modnym uczyni
ła niepokój, jak wtedy mówiono - „neurozę", podczas gdy Labiche 
reprezentował jawną wesołość, galijską jowialność. Nadszedł więc 

czas próby. Z Labiche'a ostało się tylko nazwisko. Pisarz zmart
wychwstał jednakże w latach międzywojennych. W 1927 Rene Clair 
ekranizuje Słomkowy kapelusz. Zrozumiał bowiem, że Labiche 
obdarzony jest geniuszem ruchu, który stanowi istotę sztuki 
filmowej. Odkrywa się więc pisarza raz jeszcze. Od tej chwili 
obserwujemy ponowny wzrost jego znaczenia. [„.] 

Trudno scharakteryzować całą twórczość Labiche' a już choćby ze 
względu na jej rozmiary. Jednakże grosso modo można wyróżnić 
w jej obrębie dwie główne tendencje. Pierwsza z nich prowadzi ku 
wodewilowi i perypetii qui pro quo. Slomkowy kapelusz, także La 
Cagnotte stanowią tendencji tej najbardziej sugestywne przykłady. 
Ekstrawagancja, farsa, bufonada - oto, co na pierwszy rzut oka 
charakteryzuje te utwory. Krytyka widziała w sztukach tego właśnie 
typu przedsmak nadrealistycznych dramatów Vitraca albo całkiem 
już współczesnego teatru absurdu. Postaci zmieniają się tam 
w karykatury. Nawet ich nazwiska są groteskowe. One same zaś 
składają się z min i tików. [„.] Rozrasta się też komizm powtórzeń we 
wszelkich możliwych postaciach (powtórzenie sytuacji, powtórzenie 
formuły wskazujące na automatyzm tego, który ją wygłasza) 
a również komizm oparty o kontrasty różnego rodzaju (kontrast 
pomiędzy tym, co się mówi, a co się czyni, pomiędzy napuszonym 
słownictwem a prozaiczną sytuacją). Labiche osiągnął w tej dziedzi
nie takie mistrzostwo, że w Śmiechu z niego właśnie zaczerpnął 
Bergson większość przykładów wykorzystanych dla wsparcia jego 
ł ' . t [ ] g owneJ tezy. . .. 
Drugą tendencją manifestującą się w twórczości Labiche'a - inte
resuje nas ona w sposób mniej bezpośredni - popycha go w stronę 
komedii. Autorzy wodewilów zawsze padali jej ofiarą. Była przeja
wem swoistego kompleksu niższości. Nie cieszyli się oni przecież tym 
prestiżem, który przysługiwał autorom komedii. Stąd też nie 
przestawali marzyć o awansie intelektualnym i społecznym, jaki 
stanowiło wystawianie komedii w Theatre Frarn;ais. [„.] Jednakże 
nie w komediach, jeśli odliczyć Podróż pana Perrichona spotykamy 
najlepszego Labiche'a. Zapewne, nie waha się on wykorzystywać 
tam najefektowniejszych zabiegów rodem z wodewilu, niemniej 
ambicja, która nim owładnęła, ambicja uprawiania „wyższego" 
gatunku kiełzna geniusz komiczny pisarza. Nie pozwala mu na 
prawdziwą swobodę wyobraźni, na popuszczenie jej wodzy, które 
prowadzi bez żadnych już zahamowań ku nieprawdopodobieństwu 
i absurdowi tak jak się to dzieje w Słomkowym kapeluszu. [„.] Czy 
należy czynić z Labiche' a wiernego portrecistę mieszczaństwa epoki 



Drugiego Cesarstwa, jak to na wyprzódki powtarza za Philippem 
Soupaultem większość komentatorów? Naszym zdaniem - jest to 
całkowita niedorzeczność. Zapewne, sam pisarz oświadczył, że 
chciał odmalować mieszczucha. Nie zauważono jednak, iż jego 
mieszczucha nie określa przynależność do grupy społecznej. W is
tocie jest to mieszczuch w rozumieniu romantyków. To znaczy 
konformista, człowiek przyziemny, głuchy tak na sztukę jak i na 
literaturę, przywiązany wyłącznie do dóbr materialnych, przeci
wieństwo nie proletariusza czy szlachcica, lecz artysty. 
Terminu mieszczuch używa się tu w sensie bliskim temu, w jakim 
słowem „filister" posługiwali się Teophile Gautier czy Flaubert. Tak 
rozumiany stał się on swego rodzaju błazeńskim mitem unieśmier
telnionym w Joseph Prudhomme Henri Monniera. Tego rodzaju 
bohatera nader zręcznie przeniósł na scenę Labiche. Nie po to, by 
szydzić z klasy społecznej, do której należał, lecz w · imię racji 
teatralnej estetyki. W ten sposób bowiem autor otrzymywał postać 
zarazem sztuczną i prawdziwą. Pozwalała mu ona osiągnąć mak
simum efektów komicznych pozostając w mocno pośrednich związ
kach z rzeczywistością społeczną. 

przełożył Aleksander Madejski 

Fragmenty książki Henri Gidela Le Vaudeville, Paris 1986 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

ZEMSTA - Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenogratia 
- Marcin Stajewski 
POLOWANIE NA KARALUCHY - Janusz Głowacki, reżyseria - Laco Adamik, 
scenografia -Barbara Kędzierska 
MAZEPA- Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech BOl'.kowski 

SCENA 61 

BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz - Wojciech Młynarski, 
Emilian Kamiński, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, choreografia 
- Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
WYSOCKI - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajawski, kostiumy- Krystyna Zachwatowicz. opracowanie 
muzyczne - Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreog~afia - Janusz Józefo
wicz 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA-llia Erenburg, tłumaczenie-Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej 
Wojtyszko, reżyspria - Maciej Wojtyszko, Waldemar $migasiewicz, scenografia 
- Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
KOSMOS - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia- Marcin Staj,ewski 
ZWIERZENIA SŁUŻKI ZER LINY- Hermann Broch. tłumaczenie-Anna Maria 
Linke, adaptacja i reżyseria - Kazimierz Kutz, scenografia - Marcin Stajewski 
KSIĘGA CZASU - .Bruno Schulz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenograiia - Marcin Stajewski, muzyka - Wojciech Borkowski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer, reżyseria - Janusz Warmiński, scenografia 
- Marcin Stajewski 

. SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 
-Wojciech Młynarski, choreografia -Janusz Józefowicz, kierownictwo muzycz
ne - Janusz Stokłosa. scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata 
Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepianie Jerzy Derfel 
TUWIM - KABARET -scenariusz i reżyseria-Jan Kamieński, scenografia-Jan 
Maria Nowak, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, choreografia 
- Emil Wesołowski, aranżacja - Piotr Hertel, Wojciech Borkowski 
KON1TRABASISTA - Patrick Suskind, reżyseria - Robert Gliński, scenografia 
- Marcin Stajewski 


