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Światowa prapremiera tej ko
medii odbyła się kilka miesięcy 

temu w Teatrze Powszechnym 

w Łodzi ( reż. Marcin Sławiń

ski, scenogr. Marcin Stajew

ski, kostiumy Irena Biegańska), 

w przygotowaniu premiera lon

dyńska na West Endzie ... 

"Lend Me A Tenor" (w Polsce 

znana jako „Nagłe zastępstwo" 

lub „Dajcie mi tenora"), grana 

w Nowym Jorku nieprzerwanie 

przez 14 miesięcy, miała już po

nad 200 realizacji na całym świe

cie, doczekała się także adapta

cji filmowej (wytwórnia Co lum-

Autor, urodzony w York w bia Pictures); międzynarodową 

Pensylwanii, absolwent Harvar

du i Cambridge, jest praktyku

jącym prawnikiem specjalizują

cym się w prawie międzynaro

dowym, mieszka w Waszyngto

nie. Jego sztuki cieszą się wiel

kim powodzeniem na Broad

wayu i West Endzie; przełożo

ne na 16 języków grane są w po

nad 30 krajach świata. Komedia 

popularnością cieszy się także 

komedia „Księżyc nad Buffalo" 

(w Polsce realizacje w warszaw

skiej Syrenie i w bydgoskim Te

atrze Polskim). Ken Ludwig jest 

także autorem libretta do musi

calu „Crazy for you", nagrodzo

nego w USA jako najlepszy mu

sical sezonu 1991/ 1992 (reali

zacje także w Kanadzie, Japo-



nii i Australii, w Polsce - Teatr 

Roma w Warszawie) oraz musi

calowej wersji „Przygód Tomka 

Sawyera". Pisze scenariusze tele

wizyjne i filmowe (m.in. do fil

mów „Heartbreaker" i „Roger 

Rabbit 2". Obecnie, na zamó

wienie Royal Shakespeare Com

pany, pracuje nad sztuką „Shake

speare w Hollywood". 

Komedia o tym, że kobie

ty są najważniejsze, opiera się na 

odwiecznym teatralnym pomy

śle „przebieranki". Który w opra

cowaniu Kena Ludwiga okazuje 

się nadal interesujący. Czy dlate

go, że - jak to w komedii - złe in

tencje prowadzą do dobrych skut

ków i w finale zwycięża miłość, 

a wszyscy, których działania były 

motywowane chęcią materialne

go wzbogacenia się, przegrywają? 

Tego można się było spodziewać, 

takie są przecież reguły gatunku. 

Więc może dlatego, że przebra

nie mężczyzn za kobiety gwaran

tuje dobrą teatralną zabawę na 

pograniczu farsy? Przecież wła

śnie „odwieczność" tego chwytu 

mogłaby nas do „Pół żartem ... " 

zniechęcać. 

Tajemnica tej sztuki tkwi chy

ba w zabawie tradycją . 

Ze strony autora jest to zaba

wa tradycją szekspirowską . Ro

zumiana nie tylko jako bezpo

średnie nawiązanie do szekspi

rowskich komedii czy ironicz

na żonglerka cytatami, lecz tak

że głębiej, w związku z proble

matyką, o której w błyskotliwym 

eseju „Płeć Rozalindy" tak pisał 

Jan Kott: ,,Młodziutki aktor, za

nim mu się puściła broda, gra 

dziewczynę, która się przebiera 

za chłopca w pół tuzinie Szekspi

rowskich sztuk. Ale przynajmniej 

w dwóch arcydziełach Szekspi

rowskiej komedii przebranie nie 

jest tylko konwencją i nie służy 

wyłącznie zawikłaniom i rozwią

zaniu miłosnej intrygi. W „Wie

czorze Trzech Króli" i w ,Jak 

wam się podoba" niepokojącym 

serio w tych błyszczących allegro 

o szczęśliwych rozwiązaniach, te

matem gorzkim, nie do końca 

odsłoniętym i jeszcze ciągle nie 

odczytanym przez teatr, jest wie

loznaczność płci". Ken Ludwig 

nie jest pisarzem rangi Szekspi

ra, ale kiedy piękna Meg wyzna

je miłość Maxine - kobiecie, któ

rą udaje Leo - znajdujemy się bli

sko tego samego niepokojące

go serio, na które zwrócił uwa

gę Kott. Ironicznym podkreśle

niem płciowego galimatiasu jest 

kwestia głupiutkiej Audrey, która 

w chwili oburzenia, kiedy oszu

stwo Leo i Jacka wychodzi na 

jaw, wykrzykuje: „Powinnyśmy 

zabić całą czwórkę!" . 

Ze strony reżysera natomiast 

jest to zabawa tradycją kultury 

masowej. Akcja sztuki rozgry

wa się w 1955 roku. Dwa łata 

wcześniej w modę weszły buty 

na wysokim obcasie, tzw. szpil

ki, podkreślające urodę kobiecej 

nogi. Ten czas to apogeum kul

tu Marylin Monroe. Do słynnej 

sceny z filmu „Słomiany wdo

wiec" (kiedy Marylin stoi na kra

cie wentylacyjnej metra z uno

szoną przez podmuch spódni

cą) nawiązuje w naszym przed

stawieniu scena z pokojowym 

wentylatorem. Do nieco póź

niejszego obrazu „Pół żartem, 

pół serio" nawiązuje polski tytuł 

sztuki. Trochę w tym wszystkim 



tęsknoty za epoką sprzed mody 

uniseks. Bo czyż nie zdarzy

ła się Państwu nigdy przygoda, 

podobna do opisanej w szkicu 

Jana Kotta: „Byłem jednej chłod

nej zimowej nocy na dyskotece 

w Sztokholmie. Kiedy ustała na 

chwilę ogłuszająca muzyka, usta

ła frenezja tańca i przestały ko

łować bijące po oczach światła, 

pary opuściły arenę i z wolna 

jeszcze kołyszącym się krokiem 

podchodziły, obejmując się, do 

ścian. Stały tam potem długo 

wtopione w siebie. Wszy

scy o jasnych włosach 

przystrzyżonych równo 

na karku, wysocy, o dłu

gich nogaeh, w opiętych 

szczelinie dżinsach i w 

dżinsowych obszernych 

bluzach, chłopcy i dziewczyny, 

dziewczyny i chłopcy, nie do od

różnienia . Po chwili jedna z par 

oderwała się od ściany i pode

szła do moich szwedzkich przy

jaciół. Były to dwie dziewczyny; 

na bluzach miały wyhaftowane 

czerwoną włóczką jak znaki roz

poznawcze: girl, girl." 

I jeszcze jedna zabawa, którą 

zawdzięczamy reżyserskiej inwen

cji, a na którą warto zwrócić uwa

gę, mimo że odbywa się na dru

gim planie. To cykl niemych etiud 

aktorskich, które mogliby

śmy zatytułować „Siedem 

twarzy Adama M.". Tylko 

proszę, bez politycznych 

czy sportowych aluzji! 
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Teatr Polski, 43-300 Bielsko-B iała, ul. 1 Maja 1 

tel. (0-33) 82284-51, 52, 

e-mail: rezerwacja@teatr.bielsko.pl • http://www.teatr.bielsko.pl 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie w godz. 10.00·18.00 

W soboty, nledzlele i święta kasa czynna na trzy godziny pned pnedstawlenlem. 

Tel. 82·284·51, 52 w. 44, fax 812·36·32. 
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