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„Panna Nitouche" 
Op!:!t@tka Mii1atltla i lterye'go „Mlle Nitouche" (,iPahfia Nitouche") 

należy do k1asyczhyt:h t>peretek dawnego typu, odbiegających bardzo 
dalekti od współczesnych, w rodzaju „Wesołej wdówki", ,;Czaru wal
ca111 ,;Hrabi.ny Mariey" itp. Ten typ, stworzony z wodewilu, miał nie· 
porównahie więcej stycznych z komedią „serio", aniżeii typ dziś upra
wiany, mbćnt> zhiifony do rewii, w czasach ,;N'itotiche", „Mascotte" 
i hBdcćadia'' w ogóle jeszcze nie istniejącej. W owej epoce libretto dpc
retki byłó cz;Yfnś więcej aniżeli tylko tematem do kilku czy kilktihastt.t 
piosenek, tańCÓ\.Y i ewolucji, a przede wszystkim wystawy kostiumów, 
lub ich„. braku. Operetka musiała mieć jakiś, bodaj odrobinę do praw
dy zbliżony, sens, chociaż V! swym swoistym, operetkowym ujęciu. 

· „Nifouche" miała w dziejach teatru swoją kartę i wielką karierę, 
a a-ola tytułowa należała do najbardziej popisowych, było niejako 
sprawd7.ianem aktorskich walorów i możliwości swej przedstawiciellti. 
Aby to należycie zrozumieć, trzeba sobie uprzytomnić ówczesny po
dział typów ról kobiecych i męskich, tego co dziś fra~cuska nomenkla
tura ujmuje słowem „emploi", niemiecka zaś określa mianem „Rollen
fach". 

W tym podziale jednym z najważniejszych typów, stanowiących 

podstawę ówczesnego repertuaru przede wszystkim . komediowego, bar
dzo ważnym również w dramacie, była tzw. „pierwsza naiwna", postać 
we współczesnym repertuarze niemal nieznana, zbliżona chyba do ja
kiejś Meli w „Moralności pani Dulskiej". Był to typ . stuprocentowego 
„niewinniątka", wierzącego z 'niewzruszoną siłą przekonania we wszyst
kie „bociany", nie znającego smaku wina, a pocałunek uważającego 
za szczyt wyuzdania. Takie niewinniątko wprowadzić w świat kulis, 
sitninki i nieodzownych wówczas trykotów - było pomysłem niesły

chanie oryginalnym i śmiałym, a przebrać je w dodatku najpierw 

w kostium divy operetkowej, a potem w mundur żołnierza graniczyło 
już niemal z - perwersją, j,aką tylko Paryż, ten „Babilon" drugiego 
Cesarstwa wymyślić był w stanie. 
Oczywiście z tego wszystkiego pozostała dziś bardzo niewinna hi

storyjka o młodej dziewczynie, która wystąpiła w miejsce rozhistery
zowanej „divy" jako primadonna operetkowa i w towarzystwie mło
dego porucznika, zresztą pod .czujną opi·eką, wypiła o jeden kieliszek 
wina za wiele„. 

W stosunku do naszych „Cnotliwych Zuzann" i innych „Księżniczek
Cyrkówek" jest to historia niemal dla podlotków„. 

Ale jest j.eszcze inna, poza librettem, różnica pomiędzy ówczesną 
a dzisiejszą operetką, tj. muzyka. Jąk od libretta domagano się wtedy 
'więcej zdrowego sensu i treści - tak od muzyki żądano melodii, prze
de wszystkim melodii, wpadającej łatwo w ucho, ale spełniającej pew
ne artystyczne postulaty, czysto muzycznej natury. 

Twórca i król operetki, Offenbach, tworzył swą „Piękną Helenę" czy 
„Orfeusza w piekle" jako opery komiczne i tak też w Paryżu były 
wystawiane. 
Pamiętam, jeszcze przed pierwszą wojną światową, koncert bardzo 

oryginalnie pomyślany, w którym najwybitniejsi przedstawiciele ope
ry i operetki wystąpili w rolach zamienionych - śpiewacy opecy wy
konali arie operetkowe, natomiast przedstawiciele operetki śpiewali 
wielkie arie operowe. I stała się rzecz dziwna - kiedy śpiewakom ta
kim, jak Helena Miłowska, Amelia Kasprowiczowa, Filip Kuligowski 
i in. starczyło głosu na wykonanie jakiejś, nieraz bardzo „karkołomnej'' 
arii operowej - śpiewakom operowym (a była wśród nich sama Koro
lewicz-Waydowa i parę innych gwiazd równej, lub przynajmniej zbli
żonej, wielkości) nie starczyło humoru, zwiewności i lekkości operet
kowej. Wykonane przez nich piosenki były po prostu zgniecione ol
brzymim „volumenem" głosu, jakiego nie wymagają, a brak im było 
tego czegoś nieuchwytnego, bez czego traciły cały swój sens i rację 

istnienia. Na tym koncercie najwyraźniej wystąpiła różnica bardzo 
wielka, dzieląca operę od współczesnej operetki. W epoce Offenbacha 
ta różnica nie była' jeszcze tak wielka, tak zasadnicza. 

Teatr „Poznańs'ka Komedia Muzyczna" postawił sobie za zadanie 
przedstawienie publicmości swojej - a ma on już chyba prawo mówić 



.o własnej, „swojej" publiczności - najrozmaitszych rodzajów sztuki 
scenicznej, w jego zakres wchodzących. „Nitouche" jest sięgnięciem 
d.o historii, jest próbą wskrzeszenia repertuaru retrospektywnego. Sta
ra operetka została zresztą zmodernizowana, przede wszystkim pod 
względem języka i stylu, który dla dzisiejszego ucha brzmiałby już 
zbyt archaicznie. Dodano parę piosenek, zastępujących dawne „kuplet
ty", niekiedy wprost na scenie improwizowane, wprowadzono i inne 
zmiany, które oceni sama publiczność. Oprawa dekoracyjno-kostiumo
wa, jakkolwiek licząca się z czasem powstania „Nitouche", została je
dnak zmodernizowana i dostrojona do naszych współczesnych wyma
gań, dość odległych od owych, kiedy panie nosiły krynoliny lub włó
czyły za sobą długie treny. To, co w owych czasach uchodziło za bar-

' dzo śmiałe, dziś w zestawieniu z naszymi ubiorami nawet spacerowy
mi, nie mówiąc już o - dajmy na to - o plażowych, przypominałoby 
czasy przedhistoryczne bogobojnego króla Piasta i jego cnotliwej mał
żonki Rzepichy. 

W Anglii robi się takie eksperymenty i wystawia pewne, nawet sto
si.mkowo niedawne i nie posiadające jeszcze swego sprecyzowanego 
stylu utwory w takiej szacie, w jakiej były one grane przed 25-ciu, 
50-cirt czy 75-ciu laty. Jest to eksperyment bardzo kosztowny i wy
magający od widzów i słuchaczy dużego przygotowania i dokładnej 
znajomości kostiumologii, w przeciwnym bowiem razie rzecz może 
wypaść jedynie dziwacznie, jak album dawnych fotografii, lub stare 
roczniki żurnali mód, śmieszne tylko, a nie zabawne. 

Wchodzi tedy „Panna Nitouche" na scenę Poznańskiej Komedii Mu
zycznej z podobnym zakłopotaniem i tremą, jak jej bohaterka, panna 
Dioniza de Florigny, na deski operetki. Mamy nadzieję, że odniesie 
podobny sukces i zaskarbi sobie takie łaski i uznanie publiczności, ja
kim cieszyła się zawsze, od czterech bodaj pokole_ń. 
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Zdzisława Małecka Stefan .Po s ~ elt 
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Czy program ma być lekturą, wypełniającą samotnym widzom przer
wy między aktami widowiska, czy też przewodnikiem, bez którego ni.e 
można zrozumieć spektaklu? Chyba ani jedno ani drugie nie stanowi 
idealnego wyjścia z sytuacji. Najczęściej program - to kolorowa pa
miątka jednego wieczoru. 

Chcielibyśmy, abyście po tym wieczorze wyszli z teatru wypoczęci, 
uśmiechnięci i zadowoleni, nawet jeśli przyszliście na spektakl smutni, 
zmęczeni i zniechęceni. Oto jest nasze zadanie - dać Wam nie tylko 
chwilę radości, ale poz;wolić zapomnieć o troskach na czas dłuższy. 

Chcemy Wam opowiedzieć prostą i wzruszającą w swej naiwności 
historię bez morału. Działo się to wszystko przeszło pół wieku temu, 
a więc i ubranie i sposób bycia tych ludzi odbiegają nieco od naszych 
i mogą wzbudzić uśmiech. Tak - właśnie uśmiech, a nie śmiech. Nie 
staramy się nikogo ośmieszać. Chcemy, aby ludzie których zobaczycie 
na scenie, byli takimi, jakimi byli na prawdę - nie groteskowi, nie 
śmieszni. Nawet zdziwaczała przełożona pensji czy zabawny m ajor ... 

Wystawiano „Nitouche" wiele razy, święciła w niej kiedyś friumfy 
nasza „Zimajerka" (Adolfina Zimaier) - ale sądzę, że żadne z tych 
przedstawień, z najlepszą nawet obsadą, nie trafiłoby do dzisiejszego 

widza, który nie znosi. patosu i sztuczności, a chce albo prawdy, albo 
czystej fantazii. Prostota i naturalność, lub zdecydowany pur non
sens - oto życzenia dzisiejszego widza. Nie chcieliśmy kopiować żad
nego przedstawienia, nie chcieliśmy powtarzać żadnej inscenizacji. 
Chcemy dać coś nowe~o - co, naszym zdaniem, powinno się podobać 
(choć może krytyka będzie innego zdania!). Współczesny reżyser po
winien szukać nowych dróg i wiedzieć, co obecnie może się podobać. 

Wprowadzenie nowoczes~ego tańca lub współczesnej piosenki nie 
jest większym nonsensem, niż wplecenie we współczesną nam sztukę 

np. podróży międzyplanetarnych czy najazdu Marsjan na ziemię. Te
atr jest po trosze wehikułem czasu, a podróże poprzez wieki nie rażą 
żadnego chyba widza. 
Popełnialiśmy szereg omyłek, każąc widzom z PGR-ów oglądać sztu

ki produkcyjne, a robotnikom fabrycznym różne „Brygady szlifierza 
Karhana". Młodzieży z Nowej Huty nie interesowały też losy chińskiej 
księżniczki „Turandot" ani Lennie z „Myszy i ludzi" S teinbecka, któ
rego przeżycia ekscytowały zblazowanych widzów, natomiast hurmem 
szła na „Piękności nocy" Rene Claira i nawet popularna fryzura „a la 
Fanfan" wskazuje, kto jest jej ulubionym bohaterem. 

Młod~eż woli kino, niż teatr. W filmie znajduje tempo, młodych bo
haterów, piękne melodie. Aby kino nie wyrugowało teatru, należy na 
scenie wprowadzić pewne zmiany, do których będzie należało szybsze 
zmienianie dekoracji, krótsze przerwy, większa swoboda w oprawie 
scenicznej i większa lekkość podawania tektstu. Marzeniem naszym 
było wprowadzić te zmiany w „Nitouche", dać szereg barwnych obra
zów, unikać niepotrzebnego gadulstwa, słowem - dać kolorowe wido
wisko śpiewna-taneczne, bo ten właśnie rodzaj spektaklu ceni chyba 
najbardziej nasza publiczność. 

Dlaczego tak wielkim powodzeniem cieszą się takie filmy, jak 
„French cancan" Renoira czy „Moulin Rouge", w którym ożyły obrazy 
Toulouse Lautreca? Dlaczego w naszej obecnej modzie tyle jest re
miniscencji z roku 1900 - jak gorsety i długie rękawiczki? Dlaczegr:> 
Brigitte Bardot, najpopularniejsza gwiazda francuska, przypomina 
nam portrety naszych prababek, ulubiona modelka P icassa nosi ucze
sanie renoirowskich portretów dziewczęcych, a suknie naszych pa!'i, 
które przez kilka lat były reprodukcją mody po wojnie światowej, za
czynają przybierać lekki styl fin-de-siecle'u? Może dlatego, że spodzie
wamy się dobrobytu, że nawet moda traci przebłyski tymczasowości 
i chce pracującą kobietę choć na wieczór karnawałowy upodobnić do 
kwiatu czy rajskiego ptaka? Te pełne strusich piór kapelusze, wachla
rze, boa na odkrytych ramionach, czarne rękawiczki, suknie długie, 
szeleszczące, niepokojące - ten świat tajemniczy i pełen uroku. 

Dlatego sądzimy, że spodoba się Wam urocza historia skromnej pen
sjonarki zabłąkanej za kulisami teatrzyku z roku 1900-go. Jest to miła 
i prosta historia miłośna i dlatego zawsze będzie aktualna i wzrusza-



jąca. A że przy tej okazjl rzucimy okiem na zwyczaje i obyczaje ludzi 
sprzed sześćdziesięciu lat i ubawimy się szczerze konfrontacją ich z na
szym obecnym życiem - to nam tylko pozwoli ocenić postęp i wszyst
kie techniczne zdobycze naszego stulecia. Jakby czuły się damy w ta
kich sukniach i kapeluszach na dzisiejszej ulicy, w tramwaju, samolo
cie lub pociągu? Otworzono na rozcież drzwi „domu lalki" i kobiety są 
wolne i nieskrępowane ani gorsetem ani przesądami... Tylko miłoś;: 
i młodość pozostały te same. 

] esteśmy z tej samej materii co sny · j 
i nasze krótkie życie przedłuża sen .. . 

(Szekspir) 

W wielu filmach - od chaplinowskiego „Br~dąca" zaczynając; a na 
„Pięknościach nocy" Rem§ Claire kończąc, sny stanowią ulubiony mo
tyw. Może dlatego, że pozwalają pokazać krainę fantazji, marzenia, 
wyobrażenia i wspomnienia. Snić można o wszystkim - i o tym, co 
było i o tym, co będzie, bez obawy o odstąpienie od ścisłości historycz
nej. Po dziesięciu latach socrealizmu, pudeł~owej sceny i wyklętych 
snów - .należy się naszej publiczności duża dawka surrealizmu, za
bawnych, umownych dekoracji, snów i marzeń. I jeżeli umówimy siQ, 
że to nie na serio - to nie zrobimy chyba nic złego. Może tylko jakiś 
krytyk bez poczucia humoru stwierdzi gromko: „Reżyser (zapewne 
z awansu społecznego) sądzi, że w epoce fin-de-siecle'u tańczono już 

Roc-and-Roll". 
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CO W ARTO ZOBACZYĆ? 

] AŚ I MAŁGOSIA - Opera im. St. Moniuszki 

ANGELICA - Teatr Polski 

PUŁAPKA NA MYSZY - Teatr Nowy 

KRYSIA LEŚNICZANKA - Operetka Poznańska 
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