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Musicalem i mieczem* 

 

Gdybym miała wskazać najbardziej nieprawdopodobne połączenie konwencji i ga-

tunków, na pewno nie byłabym w stanie wykoncypować czegoś równie nieopisanie zdu-

miewającego i zaskakującego, jak serial Galavant. Wprawdzie czekałam na emisję pierw-

szego odcinka z wypiekami na twarzy, lecz to, co zaserwowali mi twórcy ze stacji ABC po 

prostu przerosło moje najdziksze imaginacje. I choć wiem – bo wszyscy o tym piszą i mó-

wią – że serial nie będzie raczej miał kontynuacji, to na zawsze pozostanie on moim po-

cieszeniem w trudnych momentach. 

Jest tutaj bowiem wszystko, co nie tylko zdumiewa, ale też i bawi do łez. Połączenie 

konwencji baśniowej z musicalem (niekiedy podejrzanie często przypominającym di-

sneyowskie animacje), quasi-eposem rycerskim i, rzecz jasna, komedią stanowi pomysł o 

tyle szalony, co po prostu wyśmienicie się sprawdzający. Wszystko tu jest kolorowe, wy-

pełnione żartami – niekiedy z niższej półki, choć nie przeszkadza to tak bardzo, jak 

w większości amerykańskich produkcji. Scenografia, acz niekiedy nader uboga, jest 

barwn, co z całą pewnością dodaje nie tylko dynamizmu, ale i kreuje atmosferę radości 

(nawet w scenach, w których króluje wisielczy humor). Dowcipnie poprowadzona fabuła 

i przyjemne w odbiorze relacje pomiędzy bohaterami tworzą wrażenie ustawicznego fe-

stynu. Wprawdzie nieszczęsny tytułowy Galavant – nieco zadufany w sobie i nazbyt 

pewny własnych możliwości rycerz – zostaje fatalnie potraktowany przez damę swego 

serca Madalenę, lecz ta na szczęście okazuje się zołzą pierwszej wody, więc w zasadzie 

widz może odetchnąć z ulgą, ponieważ ta mała jędza nie warta jest zachodu i żadnych 

wysiłków ze strony supermęskiego protagonisty. 

Uroczy są również bohaterowie negatywni, czyli niegodziwy a kompletnie infantylny 

król Richard (zwany pieszczotliwie Dickiem), jego przyboczny Gareth, który wprawdzie 

 
* Recenzja serialu: Galavant [Galavant], twórca: Dan Fogelman, ABC Studios 2015, 8x22 minuty. 
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nie zwykł okazywać pozytywnych emocji, lecz kiedy zachodzi taka potrzeba, ów stupro-

centowy samiec wie, że czas zademonstrować coś na kształt wzruszenia czy innego ob-

cego mu uczucia. Duet tych dwóch panów jest wprost wyśmienity, zwłaszcza podczas nu-

merów śpiewanych, że o tańcu nie wspomnę. Król Richard odstawiający wraz z dwoma 

innymi rycerzami układ z Jeziora łabędziego na długo pozostaje we wdzięcznej pamięci.  

Również aktorzy występujący epizodycznie dobrani zostali uważnie i w sposób 

świadczący o wielkiej dbałości o tę produkcję. Przeważają tu Brytyjczycy (niezapomniany 

Hugh Bonneville z Downtown Abbey – grający pirata – i równie olśniewająca Sophie 

McShera z tej samej produkcji, obsadzona jako pokojówka i wygłaszająca kwestię rodem 

ze wspomnianego serialu, a także aktor komediowy Ricky Gervais), lecz i znane, choć 

dawno niewidziane gwiazdy telewizji i filmu: Rutger Hauer, John Stamos, „Weird Al” Yan-

kovic czy Anthony Stewart Head. Obsadzeni w epizodycznych, choć znakomicie rozpisa-

nych rolach – poza, niestety tą, która przypadła Hauerowi – wnoszą zupełnie nową jakość 

i wzbudzają zrozumiały zachwyt tych widzów, którzy kojarzą ich z innych produkcji. 

 

 

 

Wypada też wspomnieć o piosenkach, które precyzują charakter serialu, dopełniając 

owej absurdalnej wizji rycerskiego świata. Niekiedy nawiązują one do produkcji Disneya, 

innym razem do znanych musicali. Melodie łatwo wpadają w ucho, a przewodniego mo-

tywu, który czasem służy za tło narracyjne, po prostu nie sposób zapomnieć. Układy cho-

reograficzne utrzymano także na dość dobrym poziomie, są one przyjemne dla oka w ta-

kim samym stopniu, jak wersje muzyczne dla ucha. Po prostu Broadway w pigułce. 

Istotne dla serialu są także odwołania do aspektów nowoczesnych, jak choćby próba 

wykoncypowania łatwiejszego sposobu ściągnięcia spodni (giermek Galavanta sugeruje 
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stworzenie rozporka w spodniach) czy wprowadzenie postaci wszechmogącego, sław-

nego w całej okolicy Xanaxa (nie, nie leku Xanax, bo to postać – czarnoksiężnik, który oka-

zuje się terapeutą) i spointowanie wszystkiego stwierdzeniem, że Xanax leczy każdą przy-

padłość.  

Dodać trzeba, że znakomicie dobrana obsada męska wywiązuje się – nomen omen – 

śpiewająco z powierzonego zadania. Wyraźnie widać, że nie jest to tylko dobre odtworze-

nie postaci, ponieważ niekiedy nie sposób nie zwrócić również uwagi na fakt, że aktorzy 

doskonale czują się na planie i gra jest dla nich nie tylko pracą, lecz po prostu przyjemno-

ścią i zabawą. To zaangażowanie sprawia, że widz tym chętniej przymyka oczy na niedo-

ciągnięcia i logiczne potknięcia fabularne. Nie chcę ich wypunktowywać, bo nie ma to 

większego sensu w odniesieniu do serialu, który zdecydowanie nie ma być intelektualną 

rozrywką, a pełnić funkcję ludyczną.   

Nieco gorzej wypadają na tym tle postaci kobiece, które reprezentują w zasadzie dwa 

typy – jędzowatą Madalenę i słodką, choć potrafiącą zaleźć za skórę księżniczkę Isabellę. 

Niestety poza tymi cechami nie wykraczają one poza schematy, co sprawia, że są po pro-

stu niespecjalnie interesujące. Przez połowę serii widz zastanawia się, co też Galavant wi-

dział w Madalenie i czemu nie dostrzega niczego w przyjemnej Isabelli. 

Wbrew wielu opiniom muszę przyznać, że show zrobił na mnie spore wrażenie – nie 

tylko pod względem muzycznym, ale i w odniesieniu do konstrukcji większości postaci, 

zabawnych scen, niekiedy ocierających się o kicz czy wręcz nim będących. Jednak sympa-

tia dla pomysłodawców serialu i wykonawców ról, a także twórców oprawy muzyczno-

choreograficznej jest po prostu ogromna. To serial, który oglądać można po wielekroć, 

najlepiej w sympatycznym towarzystwie.  

 


