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Anglię można :w równym stopniu jak Amerykę uwc• 'oć za
ojczyznę

musicoh'. Tutaj przecież powstało w r. 1728
„Opero Żebracza" Johna Goyo, uznano za oierwowzór musicolowego gatunku (jej przeróbką było w dwieście lot pó-

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

DANIEL KUSTOS!K

źniej „Opera za trzy grosze" Brechta -

Weilla).

Z Angl:;przeniknęły no kontynent amerykański tzw. „bollod
operas", o w sto rkilkadziesiąt lot później głośne
operetki Gilberto i Sullivano, z których zwłaszcza „H .M.S.
Pinofore" było utworem wiele.krotnic naśladowanym przez
amerykańskich kompozytorów schyłku XIX i początku XX
wieku (w Polsce zrob i ł przed kilkudziesięciu loty karierę
„Mi·kado"). W latach czterdziestych naszego stulecia Ameryka zwróciła dług Anglii, obdarzając ją swoim powstałym
częściowo z ongiels~ich surowców „fabrykatem" musicalem. Zastąpił on no scenach teatrów angielskich komedię
muzyczną, która święcila tam triumfy przez lot co najmniej
trzydzieści. W lotach iosiemdziesiątych pałeczkę przejęło
znowu Anglia, która dzięki A.L. Webberow; („Jesus Christ
Superstar", „Evita", „Cots" itd.) stola się prawdziwym
centrum światowego musicalu.
Komedio muzyczno stanowiło etap przejściowy między
o musicalem. Odznaczało się mniejszą niż operetko ilością muzyki, o za to większa dbałością o słowo mówione i sens librett. Nie znaczy to by libretta te musiały mieć
sens, ole w porównaniu z treścią operetek ...

operetką

W mojej książce „Przetańczyć colą noc" (WAiF 1979)

•
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tak pisałem no ten temat: „Libretto komedii muzycznych
opierały się w zasadzie no dwóch schematach: „Kopciuszka " i „Czerwonego Kapturka". Schemat I: uczciwa, lecz
ubogo dziewczyno poznaje ekscentrycznego syna zacnego
milionera, względnie uczciwy, lecz ubogi młodzieni ec poznaje ekscentryczną córkę zacnego milionera. Po uciesznych i częściowo /z,owych perype.tioch łączy kocha.;ików linolowa piosenko przypieczętowana pocolunkiem. Schemat li: dziewczyna, albo młodzieniec zostają wpfqloni
w jakąś aferę przez wilka, tj. przez nicponia, który zresztą
okaże się w końcu wielkim poczciwcem . Myśliwy tj. piekny
młodzieniec rotuje dziewczynę (względni e pi~kno dziewczyna młodzieńca), po czym kochanków łączy finałowa piosenka, no i oczywiście pocałunek".
Największym uznaniem cieszyły się w Anglii komedie muzyczne następujących autorów: Noela Cowarda, który stanowił typ uniwersalnego twórcy wykonawcy („Bitter
Sweet" 1929, „Private Lives'• 1930l, Yvoro Novello

Armitoge'a. On to włośnie wespół ze spadkobiercam i dwóch
współpracowników ojca, popularnego librecisty Artura Rose
oraz nie mniej znanego autora teif<stów piosenkowych. Douglasa Furbera - postanowił przed kilkoma laty doprowadzi.:
do ponownego wprowadzenia, „Me and my Girl" na sceny
profesjonalnych teatrów Anglii i Stianów Zjednoczonych. Profesjonalnych, bo Noe Gay dopisał już po wojnie parę
numerów dla teatrów amatorskich. Dodatkowa muzyka odnalazła -si ę równ i eż po długich i żmudnych poszukiwaniach - w przedwojennym nagraniu radiowym, dla którego
Gay skomponował uroczą piosenkę „Dziś słońce w wielkiej
fo rmie", otwierającą w nowej wersji pióro Stephena Fry
i reżysera spektaklu - Mike'a Oe Krenta - akt li.
Prapremiera tej nowej wersji „Me and my Girl'' odbyła
s i ę w londyńskim teatrze „Adelphi'" 12 lutego 1985 r.
Sukces był oszałamiający, a recenzje entuzjastyczne. Podobnie miała się rzecz po premierze w nowootwartym nowojorskim teatrze „Marąuis" 10 sierpnia 1986 roku. Sam
teatr, ulokowany we wsponiolym hotelu „Marryott" wzbudził
zastrzeżenia, ale sztuka przyjęta została z n•ie mniejszym n i ż
w Londynie entuzjazmem. Z mnóstwa głosów prasy, niemalże bez wyjątku pozytywnych, zacytuję tylko wypowiedź czołowego krytyka teatraln ego Clive Barnesa na lamach „New
York Post":

(„Glamorous Night" - 1935) oraz Vivi ena Ellisa („ And so
to bed" - z<1bawna przeróbka „Dzienników·· Sam uel a Pepy!.:i z r. 1951). Na margines ie dodam, że w Warszawie
grano przed wojną z wi elkim p owodzen iem .10 sceni e Tea tru Polskiego (w okresie j ego fuzji z „Bandą'', 1932-33) .
hemarowską przeróbkę zabawnej komedyjki Ellisa „Jill"
(polski tytuł - „J i m i Jill") z Marią Modzelewską i Eugeniuszem Bodo w rolach gł ównyc h. Po wojnie wzn owiono
tę sztuczkę w Worszawsiej „Ko medii".
Aż

dziw, że wśród lic znych ut worów tego typu tni e zd ą żyła

t r afić do nas przed wojną komedia muzyczna Noela Gaya

„Me and my Girl " wystaw iona w Londyn ie w grudn iu 1937
roku i grana tam z ogromnym powodzen iem 1646 razy, aż
do roku 1942, ki edy spektakl e odbywały s ię ni e-raz przy
akompaniamencie b o mb i alarmowych syren .
Co z ło ż yło sie na ni e zwykły sukc es tej bła hej komedyjki?
Na pewno przede .wszystkim urocza muzyczka Gaya, ukoronowano przesławnym przeboejm, który podbił cały świat
t u ż przed li Wojną .Swiatową . Przebojem tym był La mbeth
Walk.
Lamb eth, to niezbyt wytworna dzieln ica \.ondynu , poło
żona jn a południowym brzegu Tamizy, a Lambeth Walk -

ulica w tej dzieln-icy stanowią c a duż e i ludne targowi ska.
utworu kojarzy się oczywiś c ; e ze s pe cy fi czną aurą t ego
londyńskiego „Kiercelaka" i jaskrawo kontrastuje z arystokratyczną atmosferą Hereford Hall.

Tytuł

„To przedstawienie jest delicyjne, dzięk!i takim spekta klom
Brodway zyskał sobie sławę. Jest w niim humor, ·muzyka,
taniec, wdz:i ęk,dowcip i wirtuozeria, która chwyta za is erce.
Tok, to mi się podobało, podobało ll!iesłychanie i bez
reszty".

A wi ę c -

ażeby uniknąć n i eporozumień : Noel Ga y ni e
do swej komedii muzyczn ej istn i ejąc e g o już
utvvoru, lecz go skomponował. Lambeth Walk jest przebojem, utw orzo nym na użytek ikomedii „Me and my Girl".

wprowadził

Z p ew nością lambeth walk wp ł y nął na fr e kwencję londyńsk ieg o spek taklu , ale nie tylko muzyka odeg r ała tutaj
istotn ą

rol ę.

Ko media miała za bawne libretto i wd z i ę czne
teksty p io sene k, wś w postać Billo Snibsona wcielił si ę as
gwarowej (c 0d. ney Y11ej) fa.rsy, Lupi na Lo·ne. eył t o typ
estradowca o dość o graniczonym repertuarz e na nosze
stosunki np . specjal i zu j ącego s- :ę 'N tekście Wiecha .- ole
łączącego icn interp re ta c j ę z cał y m mnóstwem efekt&.v rodem z filmu n1 em ego. Tan io bla ze r.oda? I.ie sądz ę , bo ta
slapstickowa konw encja nie dopuszczała j ednakż !'! c hwytów
poniz e1 peso .
Noel Gay był kompozyto rem bardzo płodnym (napi so i
muzyke do około tr:ydziestu ko med ii muzycznych i tylu ż
filmów). Jak wielu t;·1Órców, za łożył dl<'.i dystrybucj i swych
(a późn.iej ·i cudzyc h) utworów własną agencję muzycznoteatrolną, która po ś mie rci Gaya w r. 1954 rozrosło s ię d o
imponujących rozm iarów pod rządami jego syna Richarda

zamieścił świetną recenzję, zatytułowaną
„Rozśmieszanie", z podtytułem : „Me ond my Girl" zwa la
Broadway z .nóg", zaś ·na okładce, ponad winietą tytułową
widniał napis - szarfa: „My ond my Girl" - nowy szlag ier
„Newsweek"

„

Broadwayu".
W recenzjach najwięcej uwagi skupił na sobie wykona·.:•ca
głównej roli, Robert Lindsay, angielski aktor z prv.vrłziwega
zdorzen'iia, wybitny odtwórca ról szekspirowskich, a przy
tym śpiewa'k, tancerz i clown o nieporównaniej sile komicznej. Jo, oglądając spektakl w listopadzie 1987 roku
(nawiasem mówiąc zdobyłem gratisowy bilet wartości 50 dolarów d11ięki wysokim protekcjom tylko troszkę poniżej
Reagana! (nie widzi ałem już Jacka Lindseya, ale jego
na stępcę. Jima Dale'a. Jaki był Jim Dale? Oglądając go,
nie po.trafiłem wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł być lepszy.
Podawał kwestie z niezwykłym komizmem, tańczył rewelacyjnie, ś p iewał czarująco, a jego clownada była czymś doprawdy zwalającym z nóg. Zawojował publiczność od
pie rws zej chwil'i, doprowadził ją do ekstazy swymi cyrkowymi
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gagami (zdobył slawę jako wykonawca glównej roli w glośnym

musical•J „Barnum" !) i w ogóle królowa! na scenie

od początku do końca przedstawienia, co miało tylko je::Jnq
zlq stronę: że trochę ·ignorował partnerów.
Podobno

Lindsay

dowal

swym

kolegom

nieco

więcej

szans ...
Nie chcę wd awać sie tutaj w szczególowe rozpamięty
wanie nowojors-k iego spektaklu. Wystarczy, jeśl' i powiem, że
był Ż)'Wy, utrzymany w świetnym tempie, porywający muzycmie i roztańczony do obłędu. Lambeth walk stanowił
ciągle, niekończące się crescen.do, prawdziwą orgię muzyki,

towarzyszyć powinno analogiczne ze .:howanie -

ten język
narzuca konwencję roli: Bill musi być, jak mawiał Dodek,
„typulem", a przy tym typulem niekoniecznie z pra•!Jdziwego
zdarzenia. Ta zaś w jakimś sensie określa również słownic
two i zachowanie się jego partnerki, Sally.
Życzę Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu, z którym dzielilem już radość tylu udonych premier, kolejnego sukc2su
nie mniejszego od' tych, które opi~a/em powyżej.

Bo wszystko da się osiągnąć, z wyjąt!<iem 50 „zielonych"
za bilet. Przynajmniej na razie „ .
Antoni Maria.1uwicz

tańca i wesołości, jakiej od lot nie zdarzylo mi się widzieć,

on.i styszeć w teatrze.
Oczywiście,

warunki

ultranowocze!>nej

sceny

stwarzały

możliwości, o jakie trudno skromniejszym teatrom, ole nie

popadajmy w kompleksy: nie wszystko budziło mój zachwyt,
wiele fragmentów komedii (m .in. kapitalne pierwsze wejście
Billo) sprawiało wrażenie n ie przemyślanych do końca .
Aktorzy byli dobrzy, a'le - z wyjątkiem głównego bohatera
ich kreacje pozwalały spokojnie usiedzieć no krześle.
Nie było zresztą czasu, żeby wybrzydzać - wszystko odby\'1010 się tak szybko i sprawnie, że ręce, jak to piszą recenzenci entuzjaści ,„same składały się do oklasków".
Tłumacząc „Me and my Girl" miolem do rozwiązania
niezmiernie istotny problem języka sztuki. Bill i Sally posługują się w oryginale ostrym slangiem (tzw. cockney) ja
zaś zdecydowałem się zrezygnować z gwary z dwóch powodów. Po p ierwsze uważałem, że wulgarny język pozbawi
parę KopciuS1ków ich wdzięku, a po drugie bałem się zbytniej an·alogi, dopiero co wystawioną przez nasze t:!otry
„My Fair Lody" (podobieństwa narzucają się zresztą w sposób nieodparty i nowa wersja komedii nawet w pewnym
sensie je podkreśla). Po licznych „przymiarkach" zdecydowałem się na wariant języka, który zastosował Tuwim
w swych slynf'tych tekstach dla Dymszy. Był to swoisty cv.aniacko kpiarski bełkocik ekscentrycznego magika, by-

najmniej nie pozbowionego dowcipu, polotu i lingwistycznej inwencji, lecz nie zawsze trafiającego we właściwy sens
słów . Dymsza posługiwał się tym językiem w licznych kabaretowych numerach, a później często i w życiu. Odmian:i
tej wymyślonej gwary wydawała mi się najwłaściwsza w ustach bohatera „Me and My Girl" ze względu na jego
profesję ulicznego sztukmistrza, bystrość i wrodzone poczucie humoru. Bill nie jest mętem społecznym, ani prostokiem, jest raczej półinteligentem z zadatkami no inteligenta
i nie może wyrażać się w sposób (przepraszam za wyraże
nie!) rynsztokowy. Oczywiście ekscentrycznemu słownictwu

* * *
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