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Gershwin nareszcie 
~ 

w Warszawie 

W nowojorskiej M etropolitan Opera 

wznowiono w ubiegłym sezonie „Porgy and 

Bess" - i to nareszcie w takiej wersj i w jakiej 

ją Gershwin napisał, czyli z recitatiwami, 

a nie z mówionymi dialogami jak ją wy
stawiano poprzednio; na Broadwayu przebo

jem obecnego sezonu jest musical „ Crazy for 

You" - zmontowany z dawnych przebojów 

Gershwina; Woody Allen za ilustrację muzy

czną jednego ze swych najlepszych filmów: 
„Manhaattan' ,, przyjął meodie Gershwina; 

łódzki Teatr Wielki przygotował niedawno 

baletowy wieczór do muzyki Gershwina; 

nasz najwybitniejszy pianista jazzowy Adam 

Makowicz podczas zeszłorocznej wizyty 
w kraju grał „Błękitną rapsodię" i własne 

parafrazy Gershwinowskich piosenek itd. 

itd. Można by mnożyć przykłady świadczące 

o tym, iż w ostatnich latach zdaje się narastać 

fala zainteresowania muzyką tego niezwyk
łego, jedynego w swym rodzaju kompozyto

ra. Jedynego, bo nikt poza nim nie zdołał 

zdobyć i utrwalić tak znaczącej pozycji zaró

wno w muzyce rozrywkowej, jak i w tzw. 

„poważnej" - instrumentalnej i operowej. 
Najbliższy temu był zapewne Leonard Bem-

stein, ale i on, ani w jednym ani w drugim 

gatunku nie zdołał osiągnąć rangi i popular

ności Gershwina, decydując się ostatecznie 

przede wszystkim na - wspaniałą zresztą! 

- karierę dyrygenta. 

Od śmierci Gershwina, przedwczes

nej , bo w 39-tym roku życia śmierci na raka 

mózgu, minęło niespełna piećdziesiąt pięć 

lat. Ponad pół wieku, czyli próba czasu, 

której nie przetrwało wiele z uznanych nie

gdyś sław muzycznego świata, która tak 

mocno przewartościowała nasze sądy, iż na 

potężnej fali muzycznych przemian ostały się 

jedynie te pozycje z tamtych lat, jakie dziś 

nazywamy już XX-wieczną klasyką. Gersh

win (1 898 - 1937) jest więc bez wątpienia 

klasykiem, jedyny problem w tym - jakiego 

gatunku? Piosenki, jazzu, muzyki koncer

towej, opery? ... W każdym z tych gatunków 

pozostawił intrygujące i trwałe ślady swej 

działalności. Nie był wprawdzie jazzmanem, 

lecz na jazzowych rytmach opierał swoje 
utwory. Nie on pierwszy zresztą; tuż przed 

nim robili to, na znacznie mniejszą skalę 
Strawiński i Milhaud, niemniej on robił to 
w sposób najszczęśliwszy i najbardziej spek-
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takulam y, czyniąc z tego podstawową zasadę 

swej twórczości. Znakomity dyrygent Walter 

Damrosch, ten który pierwszy wprowadził 

na estrady Gershwinowski Koncert F-dur 
i „Amerykanina w Paryżu" pisał o tym: 

„ Większość kompozytorow krąży wokół jaz

zu jak kot wokół talerza z gorącą zupą, 

czekając aż ostrygnie na tyle, by mogli z niego 

czerpać nie parząc języka przyzwyczajonego 

dotychczas do znacznie łagodniejszych po

traw, przyrządzanych przez kucharzy klasy

cznej szkoły. Lady Jazz tańczy tymczasem 

w swym intrygującym rytmie poprzez świat 

- od Eskimosów Północy po Polinezyjczy

ków z południowych mórz, lecz w żadnej ze 

swych podróży przynoszących jej zawrotną 

popularność nie spotkała człowieka, który 

wprowadziłby ją, niczym dostojnego gościa, 

w krąg ludzi muzyki. Dopiero George Gers

hwin dokonał tego cudu. Uczynił to, na

kładając na estrawagancję niezależnej i swo

bodnej damy klasyczny strój koncertu . Lecz 

zadbał jednocześnie o to, aby to przebranie 
w niczym nie naruszyło jej fascynującej , 

niezwykłej osobowości, postąpił jak książę, 

który ujął za rękę Kopciuszka i zdumionemu 

światu uroczyście ogłosił ją Księżniczką". 

Gershwin odkrył jazz dla większości 

Amerykanów (pamiętajmy, że z początkiem 

lat 20-tych nie był to jeszcze gatunek o dzi

siejszej popularności i znaczeniu), a potem 

- odkrył amerykańską muzykę dla Europy. 

Zainspirował go do tego Paul Whiteman, szef 

znakomitej orkiestry jazzowej, bo to on właś

nie, w pierwszych dniach stycznia 1924 na
mówił Gershwina na utwór koncertowy 

- niemal wymusił go od speszonego takim 

zamówieniem kompozytora broadwayows

kich przebojów - i on, na koncercie zatytu

łowanym „Eksperymentowanie w muzyce 

nowoczesnej'', poprowadził 12 lutego 1924 

„Błękitną rapsodię" z Gershwinem przy for-

George Gershwin przy pracy 

tepianie. T en nowojorski koncert miał w in

tencjach Whitemana wykazać, że miejsce 

jazzu jest nie tylko w kręgu muzyki rozryw

kowej, że to jazz powinien stanowić pod

stawowe tworzywo i nadawać sens współ

czesnej muzyce amerykańskiej . Koncert był 

długi , dzieł sporo, lecz tylko jedno wydarze

nie: „Błękitna rapsodia". Jedyny utwór tego 

wieczora potwierdzający słuszność tezy 

Whitemana, jedyny, który - jak to widać 

z dzisiejszej perspektywy - zdołał zająć 

trwałe miejsce w historii muzyki. 

Sukces „Rhapsody in Blue" skiero

wał twórczość Gershwina na nowe tory. 

Oczywiście nadal pisał komedie muzyczne 

i rewie (ten przełomowy dla siebie rok 1924 

zaczął „Błękitną rapsodią" a skończył w gru

dniu premierą „Lady Be Good" - swym 

pierwszym autentycznym sukcesem na Broa

dwayu), niemniej jego ambicje sięgały już 

teraz przede wszystkim sal koncertowych. 

Skomponował kolejno Koncert F-dur na 

fortepian z orkiestrą (1925), Preludia for
tepianowe (1926), „Amerykanin w Paryżu" 

(1932), wreszcie: „Porgy and Bess" - to 
ukoronowanie jego „poważnej" twórczości . 

Twórczości ocenianej bardzo różnie, kont

rowersyjnie, nie tylko w okresie jej powsta

wania, ale i później - właściwie aż do dziś. 
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Legenda wokół postaci Gershwina 

zaczęła narastać natychmiast po jego śmierci. 

Najczęściej zresztą tak bywa, że gdy śmierć 

zabiera człowieka znanego, wybitnego, a jed
nocześnie młodego, w pełni sił twórczych, 

i zabiera go zupełnie nieoczekiwanie, nagle 

- już tym samym rozbudza zainteresowa

nie, tworzy emocje, kształtuje legendę. Jego 

utwory miały więc ogromne powodzenie 

i zbierały wysokie oceny krytyki. Uznawano 

Gershwina, nie bez słuszności zresztą, za 

najwybitniejszego kompozytora w historii 

Stanów Zjednoczonych, za pierwszego, któ

ry wprowadził muzykę amerykańską na est

rady całego świata. W okresie wojny wzno

wiono również „Porgy and Bess" i w przeci

wieństwie do powściągliwych, lub wręcz 

złych krytyk po premierze, teraz powszech

nie twierdzono, że jest to dzieło znakomite, 

a publiczność przyjmowała operę entuzjas

tycznie. Gershwin był więc w modzie, lecz 

nie dłużej, niż tylko przez pierwsze ćwierć 

wieku. 

Przełom lat 1950- 60, to okres wzmo

żonej aktywności muzycznej awangardy, lata 

seminariów w Darmstadt, muzki konkremej, 

elektronicznej i demolowania fortepianów 

przez Johna Cage'a, także i na festiwalach 

Warszawskiej Jesieni. Takie lata nie mogły, 

naturalnie, sprzyjać potrosze salonowej, po

trosze jazzującej, po trosze programowej 

twórczości Gershwina; światowa awandarda 

znalazła sobie idola w osobie innego Amery

kanina, dotychczas jakgdyby nie dostrzega

nego w Europie, a i w Ameryce mało znane

go, Charlesa lvesa (1874- 1954). Dziwny 
ten kompozytor komponował już wtedy, gdy 

Gershwina nie było jeszcze na świecie (choć 

przeżył go później o kilkanaście lat), i z po

czątkiem naszego stulecia zdążył wymyślić 

i spisać na papierze nutowym wszystko to, do 

czego współczesna nam awangarda doszła 

dopiero kilkadziesiąt lat później. Nimb jakim 

otoczono I vesa jako prekursora nowych kie

runków w muzyce sprawił, że jemu z kolei 

przyznano miejsce najwybitniejszego i naj

słynniejszego kompozytora Ameryki, odsu

wając Gershwina na boczny tor. Niemniej, 

gdy minęło następne ćwierć wieku, a szaleńs

twa awangardy zaczęły nieco przygasać ustę

pując miejsca nawiązywaniom do tradycuji, 

do muzycznych korzeni, powracając do bliż

szego kontaktu ze słuchaczem poprzednio 

programowo bulwersowanym i lekceważo

nym, Gershwin zaczął odzyskiwać utracony 

teren. „Błękitna rapsodia" i „Amerykanin 

w Paryżu" znów znacznie częściej pojawiają 

się na estradach niż dzieła Ivesa. Taka jest 

kolej rzeczy: w sztuce niczego nie można 

ustalić na zawsze; każde pokolenie ma swoje 

kryteria, swoje spojrzenie nie tylko na muzy

kę. 

Inna rzecz, że dwutorowość Gersh

wina, czy raczej może: wszechstronność ta

lentu, bardziej przeszkadzała mu w karierze 

niż pomagała. Dla muzykologów i kompozy

torów muzyki koncertowej, pozostawał za

wsze nieco lekceważonym producentem 

przebojów, usiłującym wślizgnąć się na nie 

swoje miejsce, z kolei świat rozrywki zaczął 

- szczególnie po premierze „Porgy and 
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Bess" - traktować go z pewną rezerwą, 

w przekonaniu, iż „zaprzedany operze", nie 

potrafi już napisać dobrego, chwytliwego 

przeboju. Gershwin, na szczęście, zawsze 

wierzył przede wszystkim sobie i kochał 

swoją muzykę, toteż nie przejmując się żad

nymi opiniami zawsze szedł własną drogą. 

Przy czym sądzę, że pod koniec krótkiego 

życia udało mu się wypracować formułę 

idealną dla jego talentu i zainteresowań, 

właśnie w postaci „ Porgy and Bess"; for

mułę, w której jak gdyby złączyły się obie 

drogi jakimi podążał : muzyka koncertowa 

i rozrywkowa. Być może, gdyby żył dłużej, 

w tym kierunku rozwijał by swe umiejętno-

największych twórców XX wielu . D o tego 

panteonu nie zdążył już dotrzeć, pamiętajmy 

jednak, że jego właściwa kariera, właściwy 

rozwój artystyczny trwał ledwie trzynaście 

lat (1924 - 1937); to naprawdę nie dużo, 

zwłaszcza jak na samouka w dziedzinie kom-

ści, i ten kierunek mógłby go doprowadzić do pozycji i harmonii. .. 

jeszcze piękniejszych i potężniej szych osiąg- Jedynym rozdziałem twórczości Ger-

nięć . 

Sam lubił określać się mianem roman

tyka i chyba mógł tak o sobie mówić, bo 

wszystko, co robił, robił spontanicznie, ży

wiołowo, pod dyktando serca. Jego muzyka 

nigdy nie była „wykoncypowana", nigdy nie 

sprawiała wrażenia pisanej na zamówienie, 

choć przecież przez całe swe życie jedynie 

wypełniał zamówienia: Broadwayu, White

mana, Damroscha, filmu ... Jednak w każdym 

z tych zamówień odnajdywał przede wszyst

kim radość tworzenia; lubił kokmponować, 

lubił grywać na fortepianie (byle własne 

utwory!), muzyka stanowiła integralną część 

jego życia i jego osobowości . A siłą motorycz

ną działania, dopingiem stale kierującym go 

w górę, była jego ambicja. Pragnął zawsze 

więcej niż osiągnął, chociaż umiał docenić to, 

co już miał poza sobą. Gdy był nikim, 

zarabiającym centy „przegrywaczem" cu

dzych przebojów w wydawnictwach muzy

cznych, marzył o sławie na Broadwayu.; gdy 

ją zdobył - marzył o Carnegie H all; gdy ją 

zdobył - marzył o sławie międzynarodowej; 

gdy zdobył i to, marzył o miejsce w panteonie 

shwina, jaki dziś wydaje się całkowicie za

mknięty, są jego komedie muzyczne - musi

cale, jakbyśmy je obecnie określali. Napisał 

ich około dwudziestu - żadna nie przetrwała 

w repertuarze, że względu na żenująco słabe 

libretta (podobny los - i z tych samych 

powodów - spotkał zresztą niemal wszyst

kie utwory tego gatunku z lat dwudziestych 

i trzydziestych). Pozostały natomiast z tych 

komedii znakomite piosenki; dziś już stan

dardy muzyki rozrywkowej i jazzowej, po

wracające w coraz to nowych wersjach, w no

wych nagraniach dokonywanych przez naj

większe sławy wokalistyki popularnej i jaz

zowej: „ The Man I Love", „Lady Be Go

od", „I Got Rhythm", „Embraceable You", 

„Fascinating Rhythm" , „'S Wonderful", 

„ Somebody Loves Me" , „But N ot for M e", 

„Someone to Watch Over M e", „Do It 

Again", „They Can't Take That Away from 

M e", „Love Is H ere to Stay" i wiele, wiele 

innych. Aby je przywrócić scenie, niejedno

krotnie opracowuje się teraz libretta daw

nych komedii całkiem na nowo, beztrosko też 

przemieszczając i łącząc ze sobą co popular-

Gersh win - nareszcie - w Warszawie 

niejsze piosenki z partytur różnych musicali. 

Tak było w przypadku „Szalonej dziew

czyny" („Girl Crazy" - jedynego musicalu 

Gershwina wystawionego - w tej nowej 

wersji - także w Polsce, w 1973), tak było 

w przypadku „Zabawnej buzi" („Funny 

Face" - wznowionej w 1983 na Broadwayu 

jako „My One and Only"), tak też jest 

w przypadku najnowszego hitu Broadwayu: 

„Crazy for You", no i tak w przypadku 

„Amerykanina w Warszawie''. 

Gershwin, znany u nas doskonale 

z piosenek i sal koncertowych, na naszych 

scenach pojawia się szalenie rzadko. Jedna, 

nieudana niestety, inscenizacja „Porgy and 

Bess" w Operze Wrocławskiej w 1973, wspo

mniana już „Szalona dziewczyna" w Operet

ce w Gliwicach, również w 1973 (lecz zagrana 

później także przez jeden czy dwa dalsze 

teatry), spektakle baletowe w łódzkim Teat

rze Wielkim i w Operetce Warszawskiej - to 

bodaj wszystko ... Obecna, teatralna insceni

zacja Gershwinowskich piosenek jest więce 

ewenementem. Oby ewenementem ktory 

rozbudzi zainteresowanie i odkryje twór

czość Gershwina także i dla naszych scen. 

Lucjan Kydryński 
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Michael Hackett 

Michael Hackett reżyserował przed

stawienia z gatunku teatru muzycznego 

w londyńskiej Covent Garden, Royal Theat

re w Hadze, Los Angeles Philharmonic 

w Hollywood Bowl, a ostatnio w warszaws

kim T eatrze D ramatycznym. Przez trzy lata 

wykładał w londyńskiej Akademii Muzycz

nej i T eatralnej, gdzie opracował program 

studiów w dziedzinie teatru muzycznego. 

Hackett prowadzi Laboratorium Po

szukiwań Teatralnych przy Uniwersytecie 

Kalifornijskim. W roku inauguracyjnym 

1988- 89, Laboratorium sponsorowało wy

stępy i seminaria prowadzone m.in. przez 

Ping Chonga, Philipa Glassa, Petera Sellar

sa, The Kronos Quartet, jak również spek
takl Seneki „Hippolitos" w reżyserii Micha

ela Hacketta z udziałem Barbary Krafftów

ny. Hackett był producentem widowiska 

„Exploring King Lear: A work in Progress" 

(Odkrywanie Króla Leara) w reżyserii Robe
rta Wilsona. 

Michael Hackett jest wykładowcą na 
Wydziale Reżyserii i Historii Teatru Uniwe
rsytetu Kalifornijskiego. 
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Tukan Mal pa 

Panienki Projekty kostiumów Krystyna Kamler 

~ ~ 

Roztnowa ze Stanisławetn Radwanetn 

E.B. M artin Gottfried w swej książce 

o musicalu amerykańskim wspomina, że wie

lu broadwayowskich kompozytorów nie było 
w stanie napisać niczego poza główną linię 

melodyczną. Stąd wielka rola aranżerów. 
To wszystko nie dotyczy oczywiście Gersh

wina, choć i on spośród swoich utworów 
orkiestrowa} jedynie „Porgy and Bess". T ym 
niemniej decydując się na aranżację _,_,Amery

kanina w Warszawie" podjąłeś się zadania 

bardzo istotnego. 

Czym jest dla Ciebie orkiestrowanie Gersh

wina? 
I dalej - czy fakt_, że piosenki te przeniesione 
są z jakiegoś kontekstu_, z jakiegoś klim atu do 

scenariusza_, który inaczej je wykorzystuje 

- wpływa na sposób_, w jaki je instrumen

tujesz? 

Stanisław Radwan: Nie interesuje 

mnie kontekst - powiedzmy - „fabular

no-tekstowy''. T o mnie kompletnie nie in

teresuje. Natomniast to, co jest istotne, to to, 

że piosenki są tu tak powyb ierane (bez wzglę

du na to, w jakiej kolejności), że mówią 

bardzo dużo o r ó ż nych j ęz y k a c h Ger

shwina. Gershwin, wbrew pozorom, był nie

zwykle wrażliwym kompozytorem . Ale po

nieważ był aż tak popularny, grało się ·go wg 

pewnych modeli - tylko z jednego okresu 

jego życia: szczytu sukcesu. Np. bardzo 

często aranżowano różne jego utwory „po

przez" musical „Lady Be Good", w nieskoń

czoność, na jedno kopyto. 

To trochę tak, jakby spróbować Bacha 

- toutes proportions gardees - drobne 

(fragment) 

strumentować - czy interpretować poprzez 

„Pasję wg Świętego Mateusza". Odległość 

stylistyczna, odległość języka muzycznego 

jest kolosalna. 

Mnie interesowała w tym rzecz następująca: 

ciekawiło mnie, co by było, gdyby piosenkę 

Gershwina potraktować jak pieśń Schuberta, 

nie w sensie stylistycznym oczywiście 

- o tym mówiłem wyżej, lecz w sensie 

struktury muzycznej. Posłuchać, jaka muzy

ka tam się n ap r a w d ę odbywa.( ... ) „ Szlag

wort" czasem decyduje o tym, jak się odbiera 

cały tekst - bez wnikania już w subtelności 

poety. T ak samo jest z muzyką; bardzo często 

motyw węzłowy - czy element węzłowy (bo 

to ·czasem może być harmonia) - tak decy

duje, tak całą interpretację z a w ł a s z c z a, 

że się nie słyszy tego, że np. kompozytor był 

też subtelnym kontrapunkcistą. Czyli tego, 

co robi z niego .członka normalnej, muzycz

nej kompozytorskiej społeczności. 

Gershwin b y ł bardzo dobrym kontrapunk

cistą - oczywiście na tyle, na ile kontrapunkt 

mógł być czytelny dla publiczności dla której 

pisał. N iemniej jednak to go wyraźnie in

teresowało i czuł to dobrze. To nie był facet 

tylko od szlagierów! Szlagier to zawsze (po

mijam stronę propagandowo-finansową tego 

czym jest szlagier) d e c yzja: jaki wybrać 

element prosty, który będzie natychmiast 

kojarzony - bo to jest strasznie ważna rzecz 

- żeby był natychmiast kojarzony. Jeśli więc 

taki facet jak G ershwin z taką łatwością 

dochodzi do tych niezbędnych uproszczeń, 

do tych węzłowych punktów, to dlatego, że 

jest tak świetnie przygotowany od st rony 

preludia, np. „Dla żony Magdaleny" in- warsztatu kompozytorskiego. („.). 



Scena I. Statek transoceaniczny 

Promenade ( caly zespól) 

"1 "1 ~ ~ 

Układ scen i piosenek 

Could You Use Me (Tommy i Polly) 

Somebody Loves M e (Lady Harrington) 

Nice Work If You Can Get It (Tommy) 

Scena II. Central P ark 

T reat Me Rough (Mr Vandergriff) 

Love is Sweeping the Country (Lady Harrington i Tommy) 

Blah, Blah, Blah (Dutch i dwóch gangsterów) 

Love is Here to Stay (Tommy) 

Scena III. Klub Nocny Barbary Coast 

Barbary Coast (Thelma i 3 dziewczęta) 

By Strauss (Madame Boroni) 

The Man I Love (T helma) 

Scena IV. Aparta m ent Lady Harrington 

But Not For Me (Polly) 

I Got Rhythm (Lady H arrington) 

Of Thee I Sing Baby (cały zespól) 

Scena V. T eatr Tommiego 

Stairway to Paradise (Dutch, Thelma, 3 dziewczęta) 

Oh, Lady, Be Good (Madame Boroni i czterej chórzyści) 

T hey All Laughed (Lady Harrington i Mr V andergriff) 

'S Wonderful (Polly, Tommy, cały zespól) 



Amerykanin w Warszawie 

I. Promenade, temat z filmu Shall We Dance, wy
twórnia RKO, rok 1937. 
Pierwotny tytuł brzmiał „Walking the Dog". Temat 
muzyczny został skomponowany na małą orkiestr i ilu
strował dwie sceny, w których Fred Astaire podążał za 
Ginger Rogers, która wyprowadzała na spacer pieska, na 
pokładzie wielkiego, transatlantyckiego statku. Choć 
w gruncie rzeczy sceny te były pantomimiczne, w ostate
cznym efekcie tworzyły starannie przygotowane układy 
taneczne. 

2. Gould You Use Me, utwór z komedii muzycznej Girl 
Cr azy, rok 1930. 
Duet komiczny był wykonywany przez Allena Keamsa 
i Ginger Rogers w jednym z najlepszych utworów 
muzycznych braci Gershwin . W orkiestrze składającej 
się z instrumentów smyczkowych i jazzowych grało 

wielu muzyków, którzy później stali się sławnymi wir
tuozami jazzowymi, w tym Benny Goodman, Gene 
Krupa, Glenn Miller. 

3. Somebody Loves Me, piosenka z tekstem Ballarda 
MacDonald i B.G. DeSylva, rok 1924, z George 
White's Scandals of 1924. 
George White był jednym z najpopularniejszych twór
ców u Florenza Ziegf eld, który wystawiał coroczne 
rewie, wysoko oceniane za ich elegancję, dowcip i wyra
finowaną scenografię . Pierwotnie wykonywana przez 
Winnie L ightner, piosenka ta miała bogatą oprawę 
sceniczną, która była znakiem firmowym Wbite'a. Da
wni i współcześni bohaterowie - Marek Antoniusz, 
Romeo i gwiazdor filmu niemego, Harold Lloyd, para
dowali na scenie zalecając się do głównej bohaterki. 

4. N ice Work If You Can Get It, piosenka z filmu 
A Damsel in Distress, wytwórnia RKO, rok 1937. 
Wykonywał ją Fred Astaire. Stała się ona jednym 
z najpopularniejszych i najbardziej „kasowych" utwo
rów braci Gershwin. P.G. Wodehouse, którego czuła, 

satyryczna powieść stanowiła podstawę scenariusza fil
mu, stwierdził, że George Gershwin jest w dużym 
stopniu pierwowzorem głównego bohatera - eleganc
kiego, ale samotnego twórcy piosenek o imieniu „Geo
rge", który szuka miłości w kręgach angielskiej arysto
kracji. Stworzony przez Freda Asteire'a typ „J ankesa za 
granicą" był pod wieloma względami wysublimowanym 
stereotypem bohatera, jakiego spotykamy w komediach 
amerykańskich już w połowie osiemnastego wieku. 

5. Treat Me Rough, piosenka z komedii muzycznej 
Girl Crazy, rok 1930. 
Aktor William Kent śpiewał tę piosenkę unoszony 
w ramionach chórzystek. Takie komiczne, czy też „no
watorskie" tańce stanowiły część tradycji wodewilowej, 
przyjętej w tym okresie w musicalach wystawianych na 
Broadwayu. 

6. Love is Sweeping the Country - piosenka z musica
lu Of Thee I Sing, z roku 1931. 
Musical ten został uznany za jeden z najlepszych amery-

kańskich musicali; przedstawiał ostry i złośliwy punkt 
widzenia na amerykańskie instytucje polityczne, w wy
niku czego wielukrytyków uznało braci Gershwinów za 
jazzowe odpowiedniki Gilberta i Sullivana. Praca braci 
Gershwinów oraz George'a S. Kaufmana, reżysera 

musicali i współautora libretta, została uwieńczona 

nagrodą Pulitzera przyznaną po raz pierwszy komedii 
muzyczn ej . Ze względu na literacki charakter nagrody, 
wyłączono z niej George'a. Of Thee I Sing był także 
pierwszym musicalem wydanym w formie książkowej. 

7. Blah~ BlahJ Blah - piosenka wykorzystana w filmie 
z roku 193 l Delicious. 
Została napisana do nie wyprodukowanej komedii mu
zycznej E ast Is West. W roku 1934 bracia Gersh
winowie włączyli ją do ilustracji muzycznej filmu Deli
cious, zrobionego dla wytwórni Fox, w którym wy
stępowała Janet Gaynor i Charles Farrell. Film opowia
dał dziwną historię romansu pomiędzy szkocką emig
rantką a bogatym graczem w polo. 

8. L ove is Here to Scay, piosenka z roku 1937, wykorzy
stana w filmie Amerykanin w Paryżu, rok 1951. 
Była to ostatnia piosenka napisana przez George Gersh
wina przed jego przedwczesną śmiercią l l lipca 1937 
roku. Ira Gershwin dokończył Linię melodyczną w opar
ciu o muzyczne szkice brata i dopisał tekst. W wy
produkowanym w roku 1951 przez M GM filmie Ame
rykanin w Paryżu, Gene Kelly śpiewał tę piosenkę do 
Leslie Caron. 

9. Barbary Coast, piosenka z komedii muzycznej Girl 
Crazy, rok 1930. 
film opowiada o Allenie Keams, wyrafinowanym nowo
jorskim playboyu, którego ojciec wysyła do Arizony, 
gdzie młodzieniec nie będzie narażony na pokusy noc
::::iych klubów, kasyna i pięknych kobiet. Jednakże Ke
ams zmienia rancho ojca w „westernowy" klub, w któ
rym występują „showgirls". „Barbary Coast", stano
wiąca aluzję do dzielnicy „czerwonych lamp" (dzielnicy 
burdeli) w San Francisco, była śpiewana jako część 
programu rozrywkowego w tym klubie. 

10. By Strauss, piosenka z roku 1936, z rewii The Show 
Is On. 
Na muzykę tej rewii składały się piosenki znanych 
rworców tego okresu - Richarda Rodgersa, Harolda 
Arlena, H oagy Carmichaela i Vemona Duke'a. By 
Strauss była ostatnią piosenką napisaną przez braci 
Gershwinów dla Broadwayu. Rewia ta była sławna ze 
względu na parodię opartą na „walce" pomiędzy Joh
nem Gielgudem a Leslie Howardem, którzy obaj wy
stępowali na Broadwayu w roli Hamleta. Scenografem 
i reżyserem tego spektaklu był Vincente Minnelli. 

1 1. The Man I Love (I 924). Piosenka ta została napisa
na do komedii muzycznej Lady Be Good, z roku 1924, 
lecz jeszcze przed premierą „wypadła" ze spektaklu. 
Bracia Gershwinowie usiłowali włączyć ją do nowej 
wersji musicalu Strike Up the Band z roku 1930 (który 

Piosenki 

„zrobił klapę" w Filadelfii w roku 1927, zanim dotarł na 
Broadway). Piosenkę ponownie odrzucono. W roku 
1945 wytwórnia Warner Brothers włączyła ją do filmu 
biograficznego o George'u Gershwinie, zatytułowanego 
Rhapsody in Blue (Błękitna rapsodia). 

12. But Not For Me, piosenka z roku 1930, z komedii 
muzycznej Girl Crazy. 
Po raz pierwszy wykonywała ją Ginger Rogers w wy

stawionej na Broadwayu wersji Girl Crazy. Piosenka 
stała się wielkim przebojem Judy Gerland, która wyko
nywała ją w filmie wyprodukowanym w roku 1943 przez 
wytwórnię Warner Brothers. ' 

13, I Got Rhythm, piosenka z roku 1930, z komedii 
muzycznej Girl Crazy. 
Erbel Merman, debiutująca w tym spektaklu na Broad
wayu, w roli córki śmiesznego właściciela baru, odniosła 
ogromny sukces jako wykonawczyni tej piosenki. Inter
pretacja tego utworu jest typowa dla jego żywiołowego 
stylu, dzięki któremu Ethel Merman była przez trzy
dzieści lat jedną z głównych musicalowych gwiazd 
Broadwayu. 

14. OfThee I SingJ Baby, piosenka z komedii muzycz
nej Of Thee I Sing z roku 1931. 
W pierwotnym kontekście piosenka ta służyła jako 
motyw kampanii prezydenckiej dla postaci granej przez 
Williama Gaxtona. 

15. Stairway to Paradise, słowa B.G. DeSalva i Ira 
Gershwin; piosenka z roku 1922, z rewii George 
White's Scandals of 1922. 
Wykonywana jako finał pierwszego aktu, piosenka ta 
miała wspaniałą oprawę sceniczną - lśniąca biel, chó
rzystki ubrane w stroje z czarnej, lakierowanej skóry, 
zapowiadające szał Art Deco, który ogarnął wkrótce 
Broadway i Hollywood. Drugi akt rozpoczął się dwu
dziestopięciominutową tragiczną operą jazzową. Mimo, 
że po premierze opera została usunięta ze spektaklu, 
fakt, że przedstawiono ją w pierwszym wystawieniu 
rewii wskazuje na to, że George Gershwin miał silną 
potrzebę daleko idącego eksperymentowania w ramach 
popularnych form teatralnych. 

r6. Oh, Lady, Be Good, rok 1924, piosenka z komedii 
muzycznej Lady, Be Good. 
Dzięki konsekwentnemu stylowi i „gramatyce" muzy
cznej, muzyka Lady, Be Good może być uważana za 
kompedium scenicznej formy jazzu; bracia Gershwin 
ujęli tam znakomicie sprawy rytmu, kolorytu, tonacji, 
oraz zaprezentowali niezwykłe połączenie elegancji isty
lu potocznego. Wiele z ich nowatorskich pomysłów 
znalazło po raz pierwszy swój skrystalizowany wyraz 
w tym musicalu. 

17. They All Laughed, temat z roku 1937,zfilmu Shall 
We Dance, wytwórnia RKO. 
Główny konflikt dramatyczny tego filmu dotyczył braku 
porozumienia pomiędzy Ginger Rogers, grającą amery
kańską show-girl, a Fredem Astaire, odtwarzającym 
„fałszywego" rosyjskiego tancerza baletowego. Po od
śpiewanym przez Ginger Rogers fragmencie i refrenie 
piosenki, temat muzyczny kończył się jej tańcem z F re
dem Astaire, będącym wspaniałym połączeniem 

„tap-dance" (stepowania) z baletem. Scena kończyła się 
tym, że oboje wskakiwali na błyszczący, biały, ogromny 
fortepian. 
Zderzenie teatralnych form musicalu europejskiego 
i amerykańskiego było jedną z głównych cech komedii 
muzycznych tego okresu. Na przykład, w spektaklu 
Rodgersa i Harta On Y our Toes, synteza form popular
nych i klasycznych dała w wyniku wielki balet jazzowy 
„Slaughter on 10th Avenue", który był w wersji pierwo
tnej opracowany choreograficznie przez George'a Bal
lanchine'a. 

18. S 'Wonderful, piosenka z roku 1927, z musicalu 
Panny Face. 
Mimo, że główną gwiazdą Fanny Face był Fred 
Astaire, najsłynniejsza piosenka z tego musicalu, 
„S'Wonderful" była wykonywana przez jego siostrę, 
Adelę Astaire i Allena Kearnsa. W roku 1957 Fred 
Astaire śpiewał tę piosenkę do Audrey Hepburn w wy
produkowanym przez wytwórnię Paramount filmie 
Fanny Face. Pomimo iż filmi miał taki samy tytuł jak 
spektakl z Broadawayu, jego fabuła i większość tematów 
muzycznych została zmieniona. 

Informacje opracowano w oparciu o następujące źródła: 
American Musical Theatre, Gerald Bordman: Broadway Musicals) Martin Gottfried: Astaire Dancing, 
John Mueller 
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