


„THE FANTASTICKS'' 

stanowi swego rodzaju unikat w 
historii amerykańskiej komedii 
muzycznej. Warto podkreślić, że 
jest to p i e r w s z y mu s i ca l 
napisany specjalnie dla teatru 
off-Broadway. 

Producent spektaklu - Mr Lore 
Noto - to interesująca i nietu
zinkowa postać w tym środowis
ku. Uchodzi za pioniera teatru 
eksperymentalnego w Nowym 
Jorku; teatru wolnego od różnego 
rodzaju zależności - w tym fi
nansowych - narzucanych przez 
monopolistyczne zrzeszenie tea
trów na Broadway'u, będącym 
wielką machiną rozrywki przy
ciągającą miliony ludzi, wyciąga
jącą z kieszeni Amerykanów i 
cudzoziemców miliony dolarów. 
Setki teatrów większych i mniej
szych, lepszych i gorszych kon
kuruje tu ze sobą o widza epa
tując pozycjami repertuarowymi 
bądź nazwiskami aktorów i re
żyserów. Warunek ~ine qua 
non - perfekcyjne rzemiosło ak
torskie, znakomity warsztat arty
styczny. Jeśli do tego dodać taką 
fabułę, która wychodzi na przeciw 
potrzebom, tę sknotom czy ocze
kiwaniom publiczności - jest to 
niezawodna recepta na sukces. 

Historia sukcesu musicalu pt. 
„THE FANT ASTICKS" jest krót
ka i nad wyraz prosta: 0tóż stu
denci uniwersytetu zaadaptowali 
dla potrzeb amatorskiego przed
stawienia szkolnego sztukę fran
cuskiego autora, E. Rostanda pt. 
Romantyczni. W tej wersji była to 
po prostu jednoaktówka z muzyką. 
Pewnego razu Mr Lore Noto obej
rzał ów studencki spektakl, na
tychmiast wykupił doń prawa i 
zlecił swym kolegom - Tomowi 
Jonesowi (tekst) i Harveyowi 
Schmidtowi (muzyka) zadanie: 
przerobić rzecz na pełnospektak
lowy wieczór teatralny, na praw
dziwy musical! 

Tym, co szczególnie pociągało 
Mr Lore Noto w owym projek
cie, było intuicyjne przeczucie, że 
oto zaczyna się jakieś nowe, in
teresujące doświadczenie teatral
ne, eliminujące ekscentryczne po
mysły i efekty sceniczne, odrzuca
jące ekstrawagancką scenerię i 
takież kostiumy, co dotąd było 
wymogiem i obyczajem. Magia i 
urok przedstawienia polegały tu 
bowiem p o p r o s t u na praw
dziwości uczuć i stosunków mię
dzyludzkich, a także na lirycz-

nych obrazach zaklinających wy
obraźnię widza. 

Premiera przedstawienia zatytu
łowanego tym razem „THE FAN
TASTICKS" - odbyła się 3 maja 
1960 roku (zatem w 9 miesięcy po 
obejrzeniu studenckiego warsztatu 
teatralnego w The Sullivan Street 
Theater w Greenwicn Village, 
New York City. Reżyserował Word 
Baker, kolega Toma Jonesa i Har
veya Schmidta ze studiów w Uni
versity of Texas. 

Musical ten okazał się autenty
cznym, ogromnym sukcesem i zdo
był uznanie zarówno .w oczach 
krytyki jak i publiczności. Miarą 
tego sukcesu jest fakt, że „THE 
FANT ASTICKS" grany jest na 
off-Broadway'u w swej pierwszej , 
oryginalnej wersji nieprzerwanie 
od 23 lat do dz i ś, jak żad n a 
dotąd sztuka w historii amery
kańskiego teatru. 

Zmieniono niektórych akto
rów - wszak niesposób oprzeć się 
czasowi; zmieniła się także pu
bliczność. Nie zmienił się tylko 
broadway'owski rekord Mr Lore 
Noto, który - być może - po
siadł tajemnicę sukcesu teatral
nego. 

Czy Mr Antoni Jaworski po
wtórzy tę dobrą passę? 

KOMEDIA 
MUZYCZNA 

to gatunek, który na ogół koja
rzy się z typowo amerykańską 
formą teatralną. Jego historia nie 
jest zbyt długa, a korzenie sięga
ją różnorodnych muzycznych tra
dycji europejskich. Fakt ten nie 
dziwi, jeśli uświadomimy sobie, 
że nowo przybyli emigranci prag
nęli w nowej ojczyźnie uczestni
czyć w kulturze i na znak awansu 
społecznego zamanifestować swoje 
własne tradycje kulturowe rodem 
ze Starego Kontynentu. 
Można zaryzykować twierdzenie, 

że - z wyjątkiem muzyki ludo
wej - cała właściwie muzyka 
amerykańska do XIX wieku zo
stała zapożyczona z muzyki euro
pejskiej. 

W połowie ubiegłego stulecia, 
kiedy miasta amerykańskie stały 
się na tyle duże i „światowe", aby 
móc utrzymywać teatry, teatr po
pularny, w tym również tzw. teatr 
ogródkowy,oznaczał po prostu roz
rywkę będącą dodatkiem do me
nu; rozrywkę wywodzącą się z 
niemieckiej, włoskiej czy angiel
skiej tradycji narodowej. Nieba
wem pomysłowi impresario za
częli łączyć najlepsze elementy 
tych atrakcji w wielonarodowy 
music hall zwany wodewilem. Te 
nowe utwory często miały charak
ter satyryczny. W kilka lat później 
w gatunku tym pojawił się nowy 
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element, który uznać już można 
za typowo amerykański : ówczesna 

GWIAZDA 
WODEWILU 

THOMAS RICE 

stworzył bohatera scenicznego 
Jima Crow, która to postać zre
wolucjonizowała popularny teatr 
na tym kontynencie. Był to Mu
rzyn, który stanowiąc integralną 
część społeczeństwa amerykań
skiego, stał zarazem poza nim. 
ów „charakter" mógł robić z sie
bie głupka, śpiewać, stepować, 
krytykować i parodiować politykę 
i społeczeństwo amerykańskie; w 
podtekstach i między wierszami 
jego scenicznych wypowiedzi -
często gorzkich i ironicznych -
krył się ostry komentarz społecz
ny. W kraju, który miał wkrótce 
rozpocząć wojnę spowodowaną 
n iewolnictwem Murzynów, był to 
rys charakterystyczny , rodzaj wy
zwania do podjęcia społecznej au
toanalizy . 
Popularność Jima Crow była 

tak wielka , że wkrótce zaczęły 
powstawać serie nowych spekta
kli , w których główną postacią 
był mężczyzna, Yankes o twarzy 
umazanej spalonym .korkiem, im
prowizujący tańce , teksty, ba -
całe sceny. 

Owe pokazy piosenkarzy-akto
rów przebranych za Murzynów, 
tzw. Minstrel Shows stały się ta
kim szaleństwem w Stanach Zjed
noczonych, że w krótkim okresie 
czasu oglądnęło je milion dwieś
cie pięćdziesiąt tysięcy ludzi. 

Po zakończeniu wojny secesyj
nej Minstrel Shows utraciły swe 
charakterystyczne zabarwienie po
lityczne i przekształciły się w re
gionalną satyrę tematyczną. Za
gubiły też swój improwizatorski 
charakter stając się gładkimi fan
tazjami muzycznymi rywalizują
cymi o publiczność z wodewilem. 

To wtedy pojawiły się po raz 
pierwszy na scenie synkopowane 
rytmy jazzowe i bluesy. 

NARODZINY 
KOMEDII 

MUZYCZNEJ 

Jest taka anegdota, która opo
wiada, że komedia muzyczna na
rodziła się w 1863 roku, kiedy to 
pewnej nocy spłonęła doszczętnde 

Akademia Muzyczna w Nowym 
Jorku i trupa stu francusk ich tan
cerek znalazła się nagle na bru
k~ .. W tym samym czasie, po dru
gieJ stronie ulicy, właściciel The 
Niblo Theater przygotowywał pre
mierę nowego melodramatu zaty
tułowanego Czarny oszust. Sztuka 
była podobno fatalna, więc spo
dziewał się rychłego fiaska nie 
tylko artystycznego, le~z przede 
wszystkim finansowego. Pogrążo
ny w rozpaczy, z wizią komplet
nego bankructwa, ów właściciel
desperata ,zatrudnił bezdomne ba
leriny w nadziei uatrakcyjnienia 
spektaklu. Rezultat przeszedł 
wszelkie oczekiwania; miarą suk
cesu jest fakt, że ta - marna 
skądinąd sztuka - nie schodziła 
z afisza różnych teatrów w Sta
nach Zjednoczonych przez 63 Jata . 

Jakkolwiek powyższa historyjka 
nie jest tak całkiem zmyślona , 
bardziej prawdopodobną wydaje 
się hipoteza, że komedia muzy
czna powstała jako rezultat wpro
wadzenia do repertuaru amery
kańskiego o p e r e t k i europej
skiej. Warto przypomnieć, że 
pierwsza pojawiła się na scenach 
amerykańskich Wielka księżna 
Gerolstein. Po niej wystawiano 
inne dzieła Offenbacha, von Sup
pe'go, Lehara i Straussów. Nie
które z nich, jak choćby Wesota 
wdówka czy Zemsta nietoperza, 
pojawiają się na afiszu każdego 
roku aż do dziś. Prawdziwy 

PRZEWRÓT 
W TEATRZE 

MUZYCZNYM 

ma jednak mieisce dopiero wraz 
z pojawieniem się tandemu: W. S. 
Gilbert & A. Sullivan. 

Gilbert rozpoczął karierę jako 
dramaturg uprawiający tzw. dra
mat czarodziejski i extravaganzę; 
następnie poszedł w kierunku far
sy .i .burleski prezentując publicz
nosci bohaterów pełnych dezyn
woltury i fantazji, poruszających 
się V: świecie komicznym, który 
A. Nicoli nie waha się porównać 
z .komicznym światem greckiego 
mistrza komedii - Arystofanesa. 
Sława Gilberta nabrała jednak 

prawdziwego blasku od momentu 
rozpoczęcia współpracy z sir Ar
thurem Sullivanem. Wtedy to po
wstały opery cieszące się niezwy
kłym wprost powodzeniem u pu
bliczności. Wymieńmy tu słynne 
tytuły: H. M. S. Pinafore or The 
Lass that Loved a SaitoT, The 
Yeomen of the Guard oT The 
Merryman his Maid, The Pirates 
of Penzance OT The SLave of Dutv, 
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Utopia Limited or The Flowers 
of Progress. Opery te powstały w 
latach 1878-1893. Budziły sponta
niczny ś miech publiczności, trys
kały humorem, bawiły subtelną 
grą dwuznacznego dowcipu, lecz 
ukrytym nurtem płyńęła melan
cholia, rozczarowanie współczes
nym światem i niepokój ludzkości 
epoki postępu. 
Można powiedzieć, że dzieła tej 

znakomitej spółki autorsko-kom
pozytorskiej (Gilbert & Sulli van) 
stanowią milowy krok w rozwoju 
amerykańskiego teatru muzyczne
go. 

Nie sposób pominąć tu również 
inną indywidualność teatru. 

AMERYKAŃSKIE 
„CUDOWNE 
DZIECK011 

- George'a M. Cohana, który 
pochodził z rodziny o bogatych 
tradycjach aktorskich. Jego ro
dzice grali przez wiele lat głów
ne role w różnych wodewilach. 
Gdy tylko mały Cohan posiadł 
umiejętność chodzenia i mówie
nia, nauczono go śpiewać i tań
czyć; odtąd występował wraz z 
rodzicami w music hallach od
nosząc na scenie sukcesy właśnie 
jako „cudowne dziecko". 

Kiedy dorósł do świadomego 
aktorstwa, pozostał wierny teatro
wi muzycznemu, ale postanowił 
wyjść poza krąg zastanych, kost
niejących konwencji; zafascyno
wała go operetka, lecz jej rodzi
me wydanie uważał za snobistycz
ne i nieudolne naśladownictwo 
form. europejskich. Zaproponował 
więc publiczności komedię mu
zyczną, która preferowała rzeczy
wiście amerykański punkt widze
nia świata. Jego piosenki opiewa
ły flagę narodową, amerykańską 
dziewczynę i Broadway. Bohater 
z Yankee Doodle na przykład -
ucieleśniał cechy typowego Ame
rykanina - człowieka przeciętne
go, ale mocnego, otwartego i śmia
łego, który potrafi pokonać wszy
stkie przeszkody powodowany 
szczerą wiarą w to, co słuszne. 
Publiczność natychmiast identyfi
kowała się z jego aspiracjami i 
czerpała zachętę z sukcesu boha
tera przedstawionego na scenie. 
Zasługą Cohana było również to, 
że wodewilowi, który dotychczas 
charakteryzował się dość luźną 
budową, narzucił pewną dyscypli
nę formalną; wprowadził rodzaj 
fabuły, która w gruncie rzeczy by
ła zaledwie tworzywem łączącym 
poszczególne piosenki i rutynowe 

numery komediowe w pewną ca
łość. Ta niby-fabuła, „historia" 
była uwarunknowana specjalno
ścią artystów w niej występują
cych. 

Koncepty G. M. Cohaua wyko
rzystał w latach 30-tych 

JEROME KERN 

On także lansował bohatera-Yan
kesa, który dzięki swemu spry
towi i przebiegłości potrafi „urzą
dzić się" w życiu. Ten lichy i ba
nalny motyw spowodował, że mi
mo oryginalnej muzyki Kerna i 
dość zręcznych tekstów, jego 
utwory uchodziły za wyraz nie
wybrednych upodobań, a krytyka 
przyjmowała spektakle chłodno. 

Dopiero w 1927 roku Jerome 
Kern wraz z Oscarem Hammer
steinem II stworzyli coś, co przez 
wielu znawców uważane jest za 
najlepszy musical amerykański, 
jaki kiedykolwiek napisano: 
Showboat. 

ów „teatr na statku", czy też 
„statek z przedstawieniem", wraz 
z rodziną aktorów był metaforą 
„rodziny ludzkiej" szukającej swej 
drogi wśród meandrów życia. Bo
haterka-Mula tka zostaje zmuszo
na do opuszczenia statku. U pod
łoża incydentu tkwi dyskrymina
cja rasowa. Tragedia kolorowej 
dziewczyny symbolizuje sytuację 
ludzi poddanych ostracyzmowi 
wynikającemu z patologicznych 
zjawisk społecznych. W tej kome
dii muzycznej wykorzystano ele
menty opery, operetki oraz mu
rzyńskiego jazzu i bluesa. Produ
centem był Florenz Ziegfeld, a w 
rolach głównych obsadzono gwia
zdy ówczesnego teatru popular
nego. 

W ten sposób komedia muzycz
na ugruntowała swą pozycję jako 
licząca się i nie błaha forma ar
tystycznego wyrazu. Po sukcesie 
Showboat nie odnotowano jakiejś 
szczególnej ewolucji tego gatun
ku. Pojawili się natomiast zręcz
ni i zdolni kompozytorzy, jak Ir
ving Berlin, Cole Porter, George 
i Ira Gershwin, Vincent Youmans, 
Lorenz Hart czy Richard Rodgers, 
którzy udoskonalili formy muzyki 
i imponujące swą wystawnością 
„numery" w musicalach, lecz pio
senki nadal pozostały wyodrębnio
nymi całościami połączonymi (czę
sto sztucznie i nienaturalnie) za 
pomocą wątłej fabuły, na ogół 
opowiadającej jakąś błahą „histo
rię z życia wziętą". Z powodzi 
miernych utworów wyróżniają się 
tu wyjątki: Porgy and Bess -
prawdziwa jazz-opera, Pal Joey -
gdzie piosenki i tańce potraktowa
no jako integralną część fabuły, 





On Your Toes - znakomita kom
binacja baletu klasycznego i ste
powania. 

Warto wspomnieć, że G. Ger
shwin i Cole Porter zasłynęli nie 
tylko jako znakomici kompozyto
rzy; ich zasługą jest fakt, że pod
nieśli amerykańskiego Yankesa z 
poziomu prostaka i chytrego cwa
niaka na wyżyny wyrafinowanego 
lekkoducha i obywatela świata. 

Odnotujmy jeszcze jeden ważny 
moment w historii rozwoju ame
rykańskiego teatrt1 muzycznego: 
kiedy w 1943 roku Oscar Ham
merstein (kompozytor) i Richard 
Rodgers (autor tekstów) połączyli 
swe talenty i powstała 

„OKLAHOMA!" 

- rozpoczęła się prawdziwie zło
ta era komedii muzycznej. Utwór 
ten zerwał wreszcie ze starymi 
! pustymi już konwencjami tego 
gatunku i dał początek nowej tra
dycji. Temat zaczerpnięto z au
tentycznego folkloru amerykai1-
skiego; bohaterowie - to pionie
rzy walczący w tym nowym stanie 
USA o przetrwanie, ludzie, którzy 
podejmują trud stworzenia nowe
go życia. Tym razem były to po
stacie pełnokrwiste, wprowadzają
ce naturalizm w miejsce dotych
czasowych papierowych gestów i 
wodewilowych póz. Każda pio
senka i taniec stanowiły integral
ną część zwartej fabuły. Uwertu
ra do Oklahomy! stanowiła - w 
przeciwieństwie do poprzedniej 
tradycji - muzyczny poemat, któ
ry stwarzał odpowiednią atmo
sferę i zapoznawał z tematem. 

Ogromne powodzenie tej kome
dii muzycznej zachęciło spółkę 
Hammerstein & Rodgers do dal
szej współpracy, w wyniku któ
rej powstało jeszcze pięć kolej
nych komedii muzycznych uzna
wanych do dziś za klasykę tego 
gatunku: Carousel, South Pacific, 
(uhonorowana Literacką Nagrodą 
Pullitzera), The King and I, Flo
wer Drum Song oraz The Sound 
of Music. 

W latach 50-tych pojawili się 
dwaj znaczący artyści, którzy 
znów poprowadzili komedię mu
zyczną w nowym kierunku. Byli 
to: 

BERNSTEIN 
I SONDHEIM 

Wkład Bernsteina polegał głów
nie na rozszerzeniu zakresu 1 wy-

rafinowaniu form muzycznych 
przez zastosowanie technik typo
wych dla muzyki klasycznej. Pi
sząc swoje wczesne komedie mu
zyczne On the Town i Trouble in 
Tahiti komponował równocześnie 
utwory przeznaczone dla filhar
monii i te właśnie komedie wy
różniają się różnorodnymi leitmo
tivami muzycznymi i kontrapunk
tem, a także niezwykłymi rytma
mi jazzowymi oraz skomplikowa
nymi układami baletowymi. W 
swoich późniejszych utworach, ta
kich jak Candide czy West Side 
Story - Bernstein wykorzystał z 
kolei patetyczne techniki opero
we. Uzasadnione to było poważną 
i niebanalną tematyką utworów 
(Candide został napisany w opar
ciu o dzieło Voltaire'a, natomiast 
W est Side Story powtarza motyw 
tragedii Szekspira Romeo i Julia). 

Stephen Sondheim podniósł 
aspiracje komedii muzycznej na 
jeszcze wyższy poziom; twierdził, 
że jego celem jest walka o nową 
formę teatru muzycznego rozu
mianego przezeń jako rodzima 
opera, która wykorzystywałaby 
tylko najwartościowsze elementy 
dotychczasowych tradycji tego 
gatunku. 
Zaczął od pisania tekstów dla 

Bernsteina, ale firmował także in
ne, nieco bardziej prymitywne 
musicale, jak choćby A Funny 
Thing Happened to Me on the 
Way to the Forum czy Gipsy. Kie
dy jego nazwisko miało już usta
loną renomę, Sondheim poszedł 
własną drogą. W utworach Com
pany i Follies wykorzystał całą 
muzyczną pomysłowość Bernstei
na, wyszedł jednak z odmiennego 
założenia, a mianowicie, że naj
ważniejszą sprawą w komedii mu
zycznej jest bohater, jego sytua
cja, poszukiwania, nie zaś - jak 
dotychczas - „historia", opowia
danie. Sondheim odrzucił także 
powszechnie panujący stereotyp, 
że bohater utworu ma zawsze ra
cję, natomiast jego antagoniści 
nie mają jej nigdy. Podczas, gdy 
Bernstein wprowadził pomysł da
remnego i bezskutecznego poświę
cenia (West Side Story), Sondheim 
sławił anty-bohatera. W A Little 
Night Music ukazuje na przykład 
cyniczny i zblazowany stosunek 
do miłości; · w późniejszej nieco 
komedii muzycznej zatytułowanej 
Pacific Overtures przedstawia 
proces przejmowania przez Japo
nię elementów kultury świata 
zachodniego, realizujący się jako 
walka ze stara tradycją, która 
ulega zniszczeniu w starciu z cho
robliwą kontrkulturą; w Sweeny 
Todd z kolei publiczność śledzi 
mechanizmy niszczenia przecięt
nego człowieka przez skorumpo
wany świat angielskiego establi
shmentu. 
Widać zatem, że zarówno Bern-
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stein jak i Sondheim są autora
mi - rzec można - „poważnych" 
utworów dla teatru muzycznego. 
Odrzucenie dotychczasowych for
muł obowiązujących w tym gatun
ku podyktowane było zapewne w 
dużej mierze potrzebą chwili i 
aktualnymi oczekiwaniami od
biorców znużonych błahymi treś
ciami serwowanymi jeJ od lat na 
scenie. 

Wszak surowe prawa rynku 
obowiązują również w przemyśle 
rozrywkowym. Wychodzenie na 
przeciw bieżącym zapotrzebowa
niom jest w dużej mierze warun
kiem sukcesu, zwłaszcza kasowe
go, co w potężnej machinie broad
way'owskiej liczy się najbardziej. 

W tym momencie nie sposób je
szcze wyrokować, w jakim kie
runku pójdzie komedia muzyczna. 
Być może - pomysły i koncepcje 
ostatnich dwóch autorów znów 
okażą się niebawem pustą kon
wencją dla jakiegoś młodego ta
lentu, który wciąż jeszcze czeka 
na swą życiową szansę. Jest jed
nak oczywiste, że „tradycyjna" 
komedia muzyczna z jej eskapi
styczną tematyką i udającym pro
stotę bohaterem, z oszałamiającą 
wystawnością sceniczną i łatwo 
wpadającymi w ucho piosenkami 
nadal stanowi silną pozycję reper
tuaru na Broadway'u. W chwili 
obecnej jest ona może bardziej 
popularna niż kiedykolwiek, po
nieważ w uproszczony - co pra
wda sposób - daje ponowne za
pewnienie, że powszechnie uzna
wany ideał przetrwa w ten czy 
inny sposób. Równocześnie targa
na inflacją gospodarka oraz roz
czarowanie płynące z realiów ży
cia politycznego zarówno w kra
ju jak i za granicą sprzyja po
nownym narodzinom kabaretu i 
rewii, których cechą jest mir.i
mum efektów towarzyszących 
przy maksimum treści, dowcipu, 
pomysłowości. Jednocześnie wśród 
wyrafinowanych, doświadczonych 
muzyków i pisarzy amerykań
skich istnieje oczywiste pragnienie 
stworzenia nowej, rodzimej opery 
adresowanej do kręgów elitar
nych. 
Powracając do pierwotnej prze

słanki, warto zaznaczyć, że kome
dia muzyczna - tu uwaga dla 
wszystkich przyszłych autorów 
przeróbek i tych, którzy chcą ten 
gatunek uprawiać - jest formą 
teatralną, która wykorzystuje ele
menty wywodzące się z różnorod
nych tradycji celem określenia i 
przedstawienia jedynego w swoim 
rodzaju ducha amerykańskiego. 
Sukces pojedynczego utworu czy 
też sukces artystyczny twórcy 
bądź wykonawcy jest z pewnością 
miarą zarówno geniuszu indywi
dualnego artysty jak i miarą na
stroju danej epoki. Bo forma sztu
ki masowej, popularnej nie two-

rzy nowych idei. Wybiera ona je
dynie spośród dostępnych elemen
tów pragnąc zadowolić jak naj
szerszą publiczność. A taki con
sensus, bez względu na to, dokąd 
prowadzi, staje się nową tradycJą . 

MARIA HOROWSKA 

(na podst. wy1dadu A . Jaworskiego ) 

ANTONI 
SADLAK-JAWORSKI 
jest reżyserem amerykańskim pol
skiego pochodzenia .Przez ostatnie 
5 lat realizował przedstawienia w 
New York Opera. Były to musi
cale i opery, między innymi The 
Four Note Opera, której polska 
premiera odbyła się w Warszawie 
w sezonie 1982/83 w Operze Ka
meralnej. 

Antoni Jaworski jest również 
autorem 'utworów scenicznych. 
Swą pierwszą sztukę pt. Egg 
plants are for eating zrealizował 
na Broadway'u w marcu 1982 ro
ku. Warto tu również wspomnieć 
o autorskim spektaklu pt. The re
volution won't take place today 
wystawionym w Lee Strasberg 
Actors' Studio. Był Jaworski po
nadto producentem monodramu 
pt. Affectionately Yours, Fanny 
Kemble, napisanego przezeń spe
cjalnie dla znanej i cenionej ame
rykańskiej aktorki teatralnej i te
lewizyjnej - Eugenii Rawls. Pre
miera tej sztuki odbyła się w No
wym Jorku w sezonie teatralnym 
1974/7!i pod auspicjami The Ame
rican National Theater Academy 
w Lincoln Center. Okazała się 
sukcesem artystycznym, stąd ko
lejne prezentacje przedstawień w 
Los Angeles, San Francisco, Wa
szyngtonie D.C., Londynie, Dubli
nie i Lozannie. W 1976 roku na-



pisał Jaworski kolejne dwa mono
dramy: TaLlu.lah, a Memory i Wo
man of the West dla Eugenii 
Rawls, które również cieszyły się 
dużym powodzeniem wśród kryty
ki i RUbliczności. 

Podczas uroczyście obchodzone
go w Stanach Zjednoczonych 
święta związanego z 200-leciem 
ogłoszenia Deklaracji Niepodle
głości - wspomniane monodramy 
pobiły rekord ilości przedstawień 
w Waszyngtonie, w National Cen
ter for the Performin~ Arts, zna
nym także pod nazw~ Kennedy 
Center. 

Warto wspomnieć, że Antoni 
Jaworski pracował również jako 
dyrektor do spraw nauki w Ame
rican Conservatory Theater, naj
bardziej prestiżowej uczelni ame
rykańskiej kształcącej aktorów; 
był też asystentem dyrektora w 
American Shakespeare Theater 
przy realizacji Hamleta, Ryszar
da III i Wiele halasu. o nic. Jako 
dyrektor artystyczny Regional 
Summer Musical Theater organi
zował imprezy znane pod nazwą 
Summer Arts Festival odbywające 
się w Bar Harbour (Maine). 
Próbował również z powodze

niem swych sił jako scenograf i 
projektant kostiumów w The Na
tional Ballet i The American Clas
sical Theater, a także w licznych 
teatrach stanowych. 

Antoni Jaworski studiował w 
Georgetown University, gdzie za 
wyniki w nauce uhonorowano go 
odznaczeniem znanym jako 
„Dixon Medal for Drama" przy
znawanym bardzo rzadko, bo raz 
na kilka lub kilkanaście lat. 
Ukończył także z wyróżnieniem 
The School of Drama przy Ame
rykańskim Uniwersytecie Kato
lickim w Waszyngtonie, skąd 
otrzymał specjalne stypendium 
im. Heleny Modrzejewskiej z ra
mienia Fundacji Kościuszkow
skiej. 
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