


Bogumiła Toczyska 
Tekst wygłoszony podczas inauguracji roku szkolnego w Studiu 

Wokalno-Aktorskim, l paźdz iernika 1992 roku. W tym dniu Teatr Mu
zyczny w Gdyni otrzymał imię Danuty Baduszkowej. Dla Autorki wys
tąpienia był to nadzwyczaj szczęśliwy zbieg okoliczności, gdyż o tym 
wspaniałym wydarzeniu dowiedziała się z ust Dyrektora, otwierają
cego inauguracyjną uroczystość. 

DWA KROKI ZA ... 
Szanowni Państwo! 
Kiedy poproszono mnie, bym w krótkim, wspominkowym wystą

pieniu odniosła się do tamtych lat, w których na teatralnym firna
mencie - dz iś cokolwiek skotłowanym - lśniła jak gwiazda pierwszej 
jasności osobowość Danuty Baduszkowej, zaczęłam w myślach 
układać pierwsze słowa moich wspomnień i niczego lepszego nie 
wymyśliłam, jak zawoalowany nieco incipit: Dwa kroki za. W okresie 
kilkuletniego mojego dreptania i krzątaniny po Studyjnym podwór
ku, za panowania mojej wielkiej Szefowej, nie było ani jednego dnia, 
który przebiegałby nudno, monotonnie, szablonowo i beznadziej
nie. Przynajmniej - dla mnie. Źródłem nieustannego napięcia, ekscy
tacji niemal, było Studio. I jeśli ja chodziłam jak naelektryzowana, 
podniecona i ogromnie przejęta, a w całym teatrze było tak, jak 
w innych teatrach: raz tak, a raz - tak sobie, czyż istnienie Studia nie 
usprawiedliwiało mojego nadzwyczajnego otumanienia? Czyż bo
wiem w każdym teatrze jest Studio?! Wydawało mi się wówczas, 
że pępkiem tego świata, do którego wpłynęłam po dwóch tygod
niach namysłu i walki z własnym tchórzostwem, pępkiem świata jest 
Studio, a trochę w bok od niego - Teatr Muzyczny w Gdyni. Oto dwie 
osie współrzędne: teatr i Studio, a w punkcie ich przecięcia - ONA. 
Puls, ry"tm, oddech (niekiedy przyśpieszony„.), adrenalina dla całej 
struktury teatralnej. Obecna - od zwyczajowych godzin teatralnych 
do rozpoczęcia wieczornego spektaklu, a często i po nim. 

- Wie pani - uśmiechała się ironicznie - ja nawet nie potrzebuję 
wchodzić na widownię, ja każę zrobić czarnq-bialq kukłę natural
nej wielkości i wvsuwać jq od czasu do czasu zza kotarv u wejścia, 
a oni (scena) natvchmiast będq reagowali„. 

Nie potrzebuję Państwu wyjaśniać, o jakiej reakcji była mowa . 

Przybycie do teatru 
Wchodziła do teatru, zjawiała się w teatrze, wkraczała do teat

ru. Z ludźmi, którzy wówczas znajdowali się w hallu, w okolicach 
portierni, zaczynało się dziać coś dziwnego: na planie filmowym 
nazywa się to STOP-KLATKA. Pewien rodzaj katalepsji. ONA wchodzi
/a, ONA miała pierwsze słowo. Jakie? A jakież by miało być? - Dzień 
dobrv! - kłaniała się uprzejmie na lewo i prawo, idąc do swojego 
gabinetu. Oczywiście, k a ż d y chciałby powiedzieć pierwszy: 
Dzień dobrv, Pani Dvrektor! Ale rytuał był nieśmiertelny, więc wszyscy 
pośpiesznie: dzień dobrv, dzień dobrv, „. dobrv,„ .obrv„. 

To też należało do rytuału 
Czasami widziało się w hallu skazańców . To ci, którzy zostali 

wezwani, ale jeszcze nie wpuszczeni. Czekali. Cze-ka-li. Bez względu 
na odbywającą się w tym czasie próbę - jeśli przewinienie było 
ciężkie. Gdy po dwu-trzech- pięciu godzinach, przechodząc przez 
hall, widziało się zupełnie już rozmiękłego nieszczęśnika, wówczas 



należało dyskretnie odwróc ić głowę.by nie sprawiać mu większej 
przykrości 

Najczulsze miejsce 
Cala Studyjna menażeria była oczkiem w głowie Pani Dyrektor. 

Myślę, że chociaż "żyła i cie rpiała " razem z teatrem, to Studio było 
tym, co bolało i c ieszyło najbardziej. Czasem mówiła o nim brzydko: 
"strup na mojej głowie''.Czasem wzywała mnie do gabinetu i kate
gorycznie oświadczała , że rozwiązuje , że ma już tego dość, że po co 
jej to wszystko„. Koniec. Schylałam boleśn ie głowę i ze ściągniętą 
twarzą odpowiadałam, wzdychająC' Tak, Pani Dvrektor, to Pani 
dziecko, absolutnie Pani, i może je Pani zamordować, pociqć no 
kowalki, wvrzucić, zopomnieć„ .i tym podobne okropności, a w du
chu myślałam : Ojej, znów się coś narobiło„. Może jakiś urzędas rzucił 
jodowitq grożbę, albo recenzent głupstw naplótł, albo którejś dzie
wuszvnie (której?? ) zrobił się jakiś "żvciowv węzełek ", albo ktoś przez 
ścianę - obok gabinetu była c hórówka - faiszvwie śpiewał, albo ja 
coś poknociłam, albo„. Przewalało się . 

Egzaminy 
Egzaminy w Studiu! Trzęs ienie ziemi i horror1 Być albo nie być -

a na to pyta nie trzeba sobie dać odpowiedź ś p i e w a j ą c o . 
Wszystko przygotowa ne na piętnastą . Pół godziny przed liczę : nau
czyciele - są, akompaniatorzy - są, adepci - jak najbardziej są, ja -
jestem a lbo mnie nie ma, ale chyba jestem, bo muszę być . Za pięć 
trzec ia schodzę do sekretariatu. Krystyna Kohl - legendarna sekre
tarka - mruga po przyjac ie lsku i daje znak, że OK. Wchodzę : - Sq, 
pani Bogno? - Sq, Pani Dvrekto r. - Czekojq? - Tak jest, Pani Dvrektor. 
- ldziemv! Idziemy na egzaminy. Ona idzie lekko i pewnie i ja id ę, 
pewna jednego : nikt. a le to a bso lutnie nikt nie ma prawa przeszko
dzić nam w tym marszu. Nikt nie podejd zie z jakąś bezgranicznie 
niecierpliwą sprawą , z czymś, co przestanie istnieć, jeśli Ona s ię nad 
tym nie pochyl i. N i k t. Są egzaminy w Studiu i Pani Dyrekto r idzie na 
nie . I cały teatr o tym wie. I ja wiem, że mam teraz swoje " pięć 
minut''. Teraz - STU DIO ! 

I dę dwa kroki za„. Jest to od ległość bezpieczna. Nie, żeby zaraz 
myśleć o uc ieczce w razie czego, ale d ystans dwóch kroków jest 
odpowiedn i, by wyeksponować Osobę prowadzącą i jednocześnie 
czuć się z N ią zw iązaną w sposób dyskretny i nie narzucający się . 
Siadam w rzędzie za. Blisko, by słyszeć cierpkie, półgłosem rzucane 
uwa g i (oczami wyobraźni widzę niekiedy cezarejski gest palca 
w dół! ) , s łużyć informacją, ale i nie przeszkadzać w tym bardzo oso
bistym przeżywaniu, ja kie niewątpliwie jest udziałem Pani Dyre ktor. 

Ostatnie podpisywanie świadectw 
- Tak mnie b olq palc e - skarży s ię - tak trudno mi utrzvmać 

długopis. - Jeszcze tv/ko dziesięć, Pani Dvrektor. - Proszę.- Mnie też 
bolq ręce, to c hvba reumatvzm - plotę, klęcząc przy b iurku i podsu
wając papiery. - Oni tak czekajq, c hcq zabrać do domów, pokazać 
rodzicom ... 

Imieniny 
Jak dziś . Cały gabinet zamienia się w coś w rodzaju kaplicy 

Przynos i ło się kwiaty także w inne d ni, na przykład pierwsze bazie 
na rynku, d e likatne gałązk i seledynowej brzózki, pęczek f iołków. 
Kiedy weszłam do gabinetu w d niu ostatnich j uż imienin, porazi ł mnie 
widok bukietu ciężkich, fioletowych róż, zwarzonych przez p ierwszy 
przymrozek. Se rce mi się śc isnęło „ 

Jeszcze raz Studio 
Walczyła o nie ze wszystkimi, ponieważ miało ono więcej prze

c iw ników niż zwolenników. Wyjeżdżało nie kiedy nagle gdzieś tam, 
do Warszawy c zy Łodzi, wywożąc ze sobą, p rzygotowa ny p rzeze 
mnie, "pakiet argumentacji''. Jechała po to, by jeszcze raz, nigdy 
nie ostatni raz, stanąć do walki o swoje Studio, o jego usankcjono
wanie . Walczyła głównie z u rzędami, a le pewnie i nie tylko. 

Jak nas widziano? 
Różnie. - Studio cacv - słodzil i recenzenci - patrzcie, jacv ci 

pro wincjusze sq uparci, no no, jak no t a k q Gdvnię, to nieżle„ . -
Zebv tak u nas, w Warszawie - zie wa li inni - ole tam, gdzieś w Polsc e ? 
A co na to uczeln ie teatrolne?„.(uczeln ie milczały wysokim m ilcze
niem) . 
- Studio b e - beczeli Jeszcze inni, o le nie za głośno, bo Ona była „. 
mocna i robiła coś, co albo nie udawało się innym, albo poda ło 
od bezinte resownej zawiści . 

Studio powstało 4 października 1966 roku. Dokładnie po dziewięt
nastu lotac h przestało istnieć , a na jego miejscu po1awiła się d wu 
i półtetn ia szkoła zawodowa o bardzo dług iej nazwie. Nie potrafię 
jej p rzytoczyć . Nieda w no przeistoczyła się na powrót w Studio. 
I niech tok już zostanie. Te raz ma wię kszą szansę na przeżyc ie , mimo 
wszystko. Wtedy było dużo, dużo trudniej. Wola D. Baduszkowej, Jej 
upór, w iara , ukochanie młodzieży d awały mu moc d o przeżycia . -
Dziękuję Pani, że da la nam Pani szansę - pow iedział k iedyś jeden 
z a bsolwentów podczas wręczania d yplomów. 

Co do mnie, kie rownictwo Studio pod protektoratem Danuty 
Baduszkowej objęłam w 1975 roku. Byłam pierwszym jego kierowni
kiem . Służyłam mu przez pięć la t. Nauczyc iel ką natomiast byłam 
p rzez lot piętnaśc ie . Tylko trzy lata obecnośc i D.Bad uszkowej. Mnie 
się wyda je, że co najmniej dziesięć . I ntensywność tych lat mogę 
porównać tylko z pierwszymi latami pracy no scenie "Minia tury", 
skąd przyszłam do "tea tru Baduszkowej" . Procę w Studiu pojmowa
łam właśn ie jako służbę ; psią , wierną służbę, polegającą na przykład 
na tym, że nigdy nie śmiałam wyjść z teat ru p rzed opuszczeniem go 
przez Dyrektora. Mogło mnie bowiem w każdej c hwili wezwać z p la
nem zajęć albo, o t tak, by mieć słuchacza swoich monologów na 
temat istoty teatru muzycznego czy ulubionej, a zupełnie wówczas 
nowa torskie j w Polsce, formy m usicalu. Słuchałam Jej, zafascyno
wana pięknym , głębokim głosem, błyskami lśn iących, czarnych 
oczu, połyskiem eleganckich. zawsze wymonikiurowanych paznok
c i. Kiedy odbierałam - po pierwszym dzwonku - swój płaszcz w szatni, 
wita no okrzykiem zdumionych szatniarek: - Pani Toczvsko, to pani 
jeszcze w teatrze? ! - i szłam do domu pod ociemn iałym już nie
bem.myślałam z głęboką nadzieją w se rc u, że jutro t e ż będzie 
Studio, że adepci przygotują się no kolokwium z fonetyki i że nie 
zdarzy się nic takiego w naszej teatralnej rodzinie, od czego zamiera 
serce. To był teatr "na Bema''. Teatr walczący o dobrego, na leżyte
go widza, o repertuar - teatr Baduszkowej. I było Studio - krwioob ieg 
tego teatru, pełne młodzieży i ich przewodników i m istrzów, ta kic h 
ja k: Józef Muszyńsk i, Halina Mickiewiczówna, Zofia Czepielówna -
Schiller, Krystyna lngersleben- Borowska, Alicja Legieć-Matosiuk, 
Zofia Janukowicz- Pobłocka , Barbara Gorzkowska, Henryk Bista, 
Zbigniew Bogdański i w ielu, wielu innych, zapad łych w pamięć. Po 
śmierc i Danuty Baduszkowej, nieżyjący j uż dz iś rektor Akademii Mu
zyc znej, pro fesor R. Heising we wspomnieniu o Nie j, przytoczył słowa 
Jeana Cocteau: "Prawdziwy czyjś grób nie jest na cmentarzu, lecz 
w zapominalskich se rc ac h żywych. " My, którzyśmy byli w tych la
tac h przy Niej i pracowaliśmy z co łych si ł dla Studia i teatru Badusz
ko wej, nosimy w serca c h pomniki pamięci. Póki - żyjemy 



Dlaczego 
"West Side Story" ? 

"West Side Story ", współczesna wersja 
"Romea iJulii ", Lragiczna hiswria miłości 

dwojga ludzi w Nowym Jorku ... 
Ten musical długo czekał na premierę 

w naszym teatrze. Uświelniony wspaniałymi 
realizacjami na Broadwayu, kolosalnym 
sukcesem filmu, ariami i piosenkami 
od1warzanymi na wszystkich estradach 
~wiaia, melodiami granymi przez seLki 
orkiestr poważnych i rozrywkowych - był 
kilkakrotnie odkładany w naszych planach. 
Czas, który upłynqł, uczynił zeń klasycznq 
pozycję sceny muzycznej. Dzisiaj 
wystawiamy "West Side StOJy " po to, by 
zabrać głos na tematy, które krzyczą 
ze szpal1 gazet, z radiowych i Lelewizyjnych 
informacji o nietolerancji, z powodu różnic 
w kolorze skóry, pochodzeniu; z powodu 
innofri - bycia Polakiem, Niemcem, 
Ukrai11cem czy Rumunem. Nie potrzeba 
nam "uaktualnienia" w czasie czy miejscu 
akcji - uniwersalne wartości tego 
wspaniałego musicalu Bernsteina 
wystarczq, aby rozumieć i przeżywać 
współczesną tragedię młodych 

zakocha11ych. Romantyczna historia Mariji 
i To11y'ego - Romea iJulii, umieszczona 
w brutalnych warunkach dzisiejszego 
świata, przemawia równie silnie, jak kilka 
wieków temu, kiedy grano ją na deskach 
1ea1ru elżbietańskiego. 

Teatr powinien być zawsze refleksją 
nad samym sobq. Tego życzę Widzom 
" West Side Sto1y" w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. 

Jerzy Gruza 





OBSADA 

REKINY 
Bernardo ..... GRZEGORZ GZYL ~ 
Marija ........ BEATA ANDRASZEWICZ, 

JULITA KOŻUSZEK (adeptka) t 
Anita . . . . . . . . . GRAŻYNA DREJSKA, 

DOROTA KOWALEWSKA-GZYL , 
Chino ......... TRINH HOAI NAM* 
Pepe ......... TOMASZ STECIUK (adept) 
lndo .......... BOGDAN SZCZEPAŃSKI 
Luis ........... BERNARD SZYC 
Juano ........ KRZYSZTOF BARTŁOMIEJCZYK (adept) 
Rosalia ........ ELIZA SROKA 
Consuela ...... JOLANTA MROTEK 
Teresita ....... AGNIESZKA ZAWISTOWSKA (adeptka) 
Francisca .. .. .. INGA PILCHOWSKA * 
Estella ......... MAŁGORZATA BINIEK (adeptka) 
Marguerita MONIKA WIERZBICKA (adeptka) 

RAKIETY 
Riff .......... KRZYSZTOF OKOŃ 
Tony ......... JACEK BORCUCH (adept) • 
Śmigło . .. ..... JACEK WESTER 
Arab ... .. ..... JAROSŁAW STANIEK* 
Sopel ......... ALEKSANDER GAWEK (adept) 
Dysza .... . .... KRZYSZTOF CYBIŃSKI (adept) 
Diesel ......... MARIUSZ WILCZEWSKI* 
Asfalt ......... DARIUSZ WÓJCIK 
Tuba .......... JAN BZDAWKA (adept) 
Tygrys ......... WOJCIECH SOCHA (adept) 
Moly ... . ...... PIOTR KRUSZEWSKI (balet) 
Dzidziuś ....... GRZEGORZ STANIEK* 
Graziella ...... ELZBIETA RAKOWSKA 
Velma . . . , , , .. EWA JENDRZEJEWSKA-MUSIAŁ 
Minnie ........ BEATA AUGUSTYNIAK* 
Smarkata ...... IWONA CZECHOWSKA* 

Wujek ......... ANDRZEJ POPIEL 
Schrank ....... KRZYSZTOF KOLBA 
Krupke ........ MARIUSZ WOJTAS 
Miglanc ..... . . DARIUSZ SIASTACZ 
oraz 
Ewa Kowalska, Małgorzata Fijałkowska , Irena Kaszuba, 
Małgorzata Kołakowska-Janulek, Aleksandra Mazurek, 
Magdalena Nikel, Monika Ogrodowczyk, Darina Oumanskaja, 
Agnieszka Siekierka, Margot Stańczyk, Anita Urban, Sebastian 
Adamczewski, Zbigniew Hatłas, Andrzej Zubielewicz 

*gościnnie występuje grupa taneczna P'89 Jarosława Stańka 

ZESPÓŁ WOKALNY TOWARZYSZĄCY 

ORKIESTRA 

Beata Jankowska, Alicja Prochownik, 
Anna Sztejner, Stanisława Urban, 
Agnieszka Wasilewska, 
Joanna Węgrzynowska, Mariusz Bieliński, 
Artur Neukowski, Radosław Nosek, 
Andrzej Sobolewski, Maciej Wilk, 
Mariusz Zab rzyński , Włodzimierz Zach 

kierownik muzyczny 
i I dyrygent .... WIESŁAW SUCHOPLES 
dyrygent ...... ARKADIUSZ MONIUK 
inspektor ..... JERZY CZEMPA, MAREK TABIŚ 

I SKRZYPCE: .. . ... Krystyna Wojciechowska (koncertmistrz), 
Danuta Kuczyńska (z-ca koncertmiMrza), 
Bogdan Gasik, Jarogniew Dąbrowski, 

Bogusław Tomczak, Piotr Bukowski, 
Halina Król *, Krystyna Steczkowska* 

li SKRZYPCE: . .. ... Maria Staszczuk, Iwona Warszycka, Jerzy 
Czempa, Izabela s·~rzelecka, Józefa Szwed* 

ALTÓWKI: . . ... ... Leszek Bolibok, Elżbieta Żużel, 
Wiesława Mackiewicz, Barbara Pokriefke * 

WIOLONCZELE: . . . Janusz Swiłło (koncertmistrz), 
Marek Tabiś (z-ca koncertmistrza), 
Dorota Gloc, Agnieszka Suchecka * 

KONTRABASY: .. .. Stanisław Zubel. Edward Zaborowski, 
Adam Mazur, Jacek Birr* 

FLETY: .... ... , .. . Ewa Krawczuk, Małgorzata Socha-Cibor, 
Alina Sobocińska , Jolanta Arasimowicz 

OBÓJ: ... . ... . .. . Renata Kotłowska, 
Alina Glinianowicz-Stracewska 

KLARNETY: ... ... . Marek Schiller, Bogusław Romejko, 
Jacek Piastowski, Czesław Kuczyński 

FAGOT: ... . .. .. . . Włodzimierz Targoński, Grzegorz Sperski 
TRĄBKI: ... . .. .... Włodzimierz Kubi ński, Zbigniew Klaczyński, 

Feliks Bizewski, Dorota Luckner 
WALTORNIE: .. .... Bernard Talar, Krzysztof Czekaj, 

Ryszard Szymaszek, Aleksander Suchoples 
PUZONY: .. .. . .. .. Jan Suchecki, Piotr Górka, Piotr Dunajski 
HARFA: .. . ... ... . Janina Honik-St raszewska 
GITARA: ... . .. .... Tadeusz Wiśniewski 

PERKUSJA: . . ... . . Arkadiusz Skotnicki, Mirosława Śliwińska, 
Janusz Giedrys, Tadeusz Deputat * 

FORTEPIAN: .. ... . Ryszard Łada, Elżbieta Deputa t 

*gościnnie 



Halina Poświatowska 

*** 

wiedzą o 11i111 
moje nabrzmiałe piersi 
pocalu11kie111 obudzone o zmroku 

ramię draśnięte 

pamięć 
drzemiąca w zagłębieniu dłoni 

we wnętrzu moim 
okwitł 

jak kolczasty krzak głogu 

zmarznięte ptaki 
moich nocy 
sfrunęły wszystkie 
jedzą 



Romeo i Julia 
z Dzielnicy Zachodniej 

- W porzqdku, Nordo. Ona tylko tańczy/a. 
- Z tym niby "Amerykaninem", który w rzeczywistości jest 

Polakiem. 
- Powiedz "przyb lędq" - jak ty. 
- Chłopak na posyłki. 
- A czym ty jesteś? 
- Pomocnikiem. 
- Właśnie! - A przy tym zarabiasz połowę tego, co ten Pola k - bo 

jest Amerykaninem! 
- Oto ten cały komercjalizm! Matka Tony' ego urodzona w Polsce; 

ojciec chodzi jeszcze do wieczorowej szkoły. Tony urodził się 
w Ameryce, więc to robi go Amerykaninem. Ale my? Cudzo
ziemcy! 

- Pluskwy! 
- Karaluchy! 

. Tony jest jednym z nich . W tym zdaniu zawiera się wszyst ko. Tony 
1est Amerv,kaninem, a właśc iwie niby - Amerykaninem z boskiego 
tygla naCJ1: polską przyb łędą, z dłuższym nieco stażem imig ranta . 
Jest lepszy, bo bardziej "swój". Jest biały. Wyżej notowa ny w spo
łecznej hie rarchii, lepiej wynagradzany za swoją p racę . 

I Marija jest inna. Przyjecha ła z Porto Rico . Ma śniadą cerę , kru
cze włosy i hiszpański akcent. Jest siost rą Bernarda, szefa Rekinów. 

No w łaśnie, są jeszcze Rekiny i Rakiety. Dwa gangi małolatów 
z zachodniego Manhattanu - Amerykanie i P orto rykańczycy, wal
c.zący o wyimagino_waną władzę nad nowojorską ulicą . Tony i Ma
nia mus~ą pokonac ich wrogość, muszą unieważn ić ste reotypy, 
zniszczyc rasowe, społeczne, psychiczne barie ry skazujace ich 
miłość. · 

Romeo.' Czemu:: ty jesteś Romeo ? 
\·\)•rzecz się ojca i odrzuć nazwisko 
Lub, jeśli nie c/i cesz, po11·iedz, ::e mnie kochasz, 
A ja wyrzeknę się swojego rodu. 

Świat był okrutny dla niewinności Romea i Julii . Rozdzieli ł ic h 
śmiercią. Najpierw niechc ianą, głupią śm iercią i wyborem między 
więzami rodzinnymi a jedyną prawdziwą namiętnośc i ą. Umarł Ty
balt 1 umarł Bernardo, a Romeo i Tony stali się mordercami, kocha
nymi i znienawidzonymi jednocześnie. Czy mi łość może zmienić 
świa t? Swiat Capulettich i Montecchich, Amerykanów i Porto rykań 
czyków, młodych i starych , obcych i niezrozumiałych dla siebie; 
świat rozdziałów, ubóstwa, n ienaw iśc i , ciemnośc i, zła? 

Zabiorę cię stąd, przeniesiemy się w inny świat 
W daleki świat bez drapaczy, murów i krm ; 
Gdzid 11111si być miejsce, które da wolność nam. 
Gdzid takie miejsce musi być, zabiorę cię tam. 
Przecież w świecie rym 
Gdzieś miejsce dla nas jest 
Przecież jaki.~ nasz wspólny kąt 
Czeka gdzieś, 

Gdzie.~ jest. 

Scena, która musi utkwić w pamięci, po rażając swoją rozpaczli
wą n ierea ln ośc ią . Tony zab i ł brata Mariji. Zawalił się ic h świat. Nagle 
znikają szare, betonowe podwórka, zwaliska cegieł i śmieci, ohyda 
przestrz.eni - klatki (doskona le wydobyta w filmie) . Zn i kają cienie 
postaci z gangów, odpychane w desperackiej wa lce . U kresu - pas
telowa nierzeczywistość, bajeczna Arkadia ze snu Mariji i Tony 'ego. 
Daleko od West Side„. 

Ich prawdziwy św i at nie pozwo li ł im na miłość. "Wszyscy go 
zabiliśmy " - krzyczy Marija pochylona nad martwym cia łem kochan
ka . Swoją n ienaw iśc i ą . 

Więc pójdźmy stąd. Gdzieś tam. Somewhere „ . Gdzie? 

Szekspirowski schemat fabu larny osadzony w nowoczesnej, wiel
komiejskiej scenerii eksponowa ł nie tylko dramat pierwszej miłości. 
Poruszałtęt niące aktualnością problemy społeczne, budowane wo
kół nieto lerancji d la wszystkiego, co obce, inne, niezrozum iałe . 

Sukces West Side Story był olbrzymi - 734 p rzedstawienia na 
Broadwayu (w latach 1957-1958). Tym, co zadecydowa ło o nim 
w stopniu największym , była choreografia Jerome Robbinsa : oryg i
nalna, twórcza, otwierająca nowe kierunki poszuk i wań - bez West 
Side Story nie powstałyby widowiska ta kie, jak Hair. Właczone do 
akcj i sekwencje baletowe stały się równorzędnym wymiarem dzia
łania postac i, o własnej dramatyczności, ekspresji. 

Muzyka Bernsteina, oddająca doskonale klimat współczesnej 
Ameryki w całej jej różno
rodności, napięciach, 
stworzy ła dla Robb insa 
nieog raniczone moż l i
wości. Wie lkimi przeboja-

jf 

mi st ały się również pio
senki, c h oćby Marija, 
I Fee/ Pre tty (Jestem ślicz
na), Tonigh t ( W tę noc), 
A-me-ri-ca; chociaż złoś
li w i krytycy zarzucali 
Bernsteinow i, że nie wy
szed ł tu poza rozrywko
wy idiom lat pięćdziesi ą
tych . Spopularyzował je 
g łośny, wyróżn i ony Os
carami film z 1959 roku 
w obsadzie: Nata lie Wo
od - Marija, Richard Bey
mer - Tony, Russ Tamblyn 
- Riff. George Chakiris -
Bernardo, Rita Moreno -
Anita . Reżyserowali 

wspólnie : Robert Wise 
i Jerome Robb ins. Dziś 
może nas j uż drażnić 
swoją od ległą estetyką, 
nab ie rającą znamion ki
czu. Dlatego nasza West 
Side Story z roku 1992 mu
si być inna . Bardziej no
woczesna , bardziej dy
namiczna, bl i ższa 
gdyńsk ich ulic i nas sa
myc h, tak trudno roz
d z ie lającyc h m i łość 
od n ienawiści . 



Halina Poświatowska 

Znaleźć ciehie - spojrzeć na ciebie - to 
zaledwie przedsionek wyobraźni - ale już 
niedostępny moim oślepionym przez żal 
zmyslom. Nie potrafię przypomnieć rysów 
twojej twarzy - zatarły się w rozpaczy jak 
sfowo w plamie atramenlu „. 



„. Twój głos nie śpiewa we mnie- we mnie 
która byłam najlepszym rezonatorem 
twego głosu . Nie śpiewa bo krzyk 
samotności zagłuszył cierpliwe wyrazy 
wypowiadane twoimi ustami. I ręce twoje 
pogubiłam i usta i wszystko to co było tobą 
odeszło - żeby zrodzić się na nowo -
w nagłym ostrym bólu po tobie. 



A-me-ri-ca! 

Ja będę wracał Cadillakiem! 
Z klimatyzacją! 
Z barem w środku! 
Z telef anem! 
Z telewizorem! 
Z automatycznymi biegami! 
I z okrągłym tapczanem! 

Uwielbiam wyspę Manhattan -
Kto użyć chce, ten się pcha tam. 

Znasz li ten kraj? To Ameryka. 
Prawdziwy raj to Ameryka. 
N ie pachnie plajtą Ameryka. 
Każdemu w graj to: Ameryka! 

Automobile w Ame1yce! 
Ach, być choć chwilę w Ameryce! 
Luksusu tyle w Ameryce! 
Głodować - byle w AmL-ryce! 

Jazz jest najlepszy w Ameiyce! 
Wszędzie jest źle przy Ameryce! 
Pieniędzy w bród ma Ameryka! 
I Hollywood ma Ameryka! 

Przeróbmy kurs o Ameryce: 
Drapacze chmur są w Ameryce, 
Miła, uprzejma Ameryka, 
Wszystko OK ma Ameryka' 

Ameryka - boski tygiel 

Na długo p rzed wojną o niepod ległość wśród białyc h osadników 
zamieszkujących teryto ria późniejszych Stanów Zjednoczonych wy
tworzy/a się św iadomość, że nie są już poddanymi Jego Królewskiej 
Mości, nie są kolonistami brytyjskimi, nie są w ogóle kolonistami, a le 
po prostu Ameryka nami. Pojawienie się tego te rminu było oznaką 
narodzin nowego narodu. Nie da się jedna k zaprzeczyć , że t rzon 
wokół którego formował się ów ameryka ński na ród tworzyli dominu
jący tra dyc yjnie emigranci z Wysp Brytyjskic h, Anglicy, Walijczycy, 
Szkoci, Irlandczycy. Grupa ta, zidentyfikowana jako WASP (White, 
Anglo-Saxon, Protestant), narzuciła język , protestancki charakte r, 
b rytyjskie wzory kulturowe, według modelu brytyjskiego kształtowała 
instytuc je życ ia publicznego. 

Ale fazy późniejsze procesu budowania narodu amerykańskiego 
- to również historia prawie trzydziestu grup etn icznych, które wy
rosły w Stanach z europejskich, narodowych i narodowościowych 
mateczników. Bohater popularnego na początku wieku dramatu 
The Melting Po t żydowskiego pisarza lsrae la Zangwilla mówi: "Ame
ryka jest boskim tyglem, wielkim przetapiającym tyglem, w którym 
wszystkie rasy Europy zostaną scalone i przekształcone [ ... ] Czy 
nie słyszyc ie huku i wrze nia ? [„.] Celtowie i potomkowie Rzymian, 
Słowianie i Germanie, Grecy i Syryjczycy, czarni i żółci, Zydzi i nie-Zy
d zi; tak, Wschód i Zachód, Północ i Południe - wszystkich Wielki 
Alc hemik miesza i stapia w swoim oczyszczającym ogniu". Każda 
z tych grup pozostawiła swój orygina lny ś lad , widoczny czy to w sfe
rze kultury symbolicznej, c zy gospodarki, instytuc ji politycznych i reli
gijnych, a nawet - amerykańskiej kuchni . 

Swoiste były zresztą same p rocesy imigracyjne. Hieronim Kubiak 
wyróżnia w nich trzy o kresy: kolonialny, liberalny (z fazą ag rarną 
i przemysłową) oraz restruktywną . Te etapy zamykają lata bud owy 
Sta nów Zjednoczonych jako państwa i narod u: opanowano te
ryto ri um, rozwinięto ro lnictwo, zbudowano przemysł. W Europ ie 
z Wysp Brytyjskich (okres kolonialny) p rzesunęła się przez Europę 
północną i zachodnią (faza ag rarna okresu liberalnego), by zaw
ładnąć Eu ropą południową i wschodnią (faza przemysłowa). Włosi 

i Słowianie kończą epokę masowej emigracji europejskiej. Oni też 
zamykają od dołu wytworzoną w USA drabinę dystansu społeczne
go między grupami osadników europejskich. To już tzw. "nowi" imi
g ranci, jak określa s ię wszystkic h przybyłych po wojnie domowej. Ci 
"nowi" - w przeciwieństwie do "starych", którzy zbudowali Stany 
i ok reślili ich charakter - stwarzają już tylko p roblemy społeczne 
i zag rożenie d la uznanych wartości. To przec iw "nowym" kierują się 
działania organizacji natywistycznych; to oni zmusili rząd do wpro
wadzenia restrykcyjnej polityki imigracyjnej i, w gruncie rzeczy, spo
wod o wa li, że masowe emig racje europejskie na leżą j uż do 
przeszłośc i. 

Nie ulega jednak wątp liwośc i, że naród amerykański - taki, jaki 
realnie istnieje - stwo rzyły wszystkie grupy etniczne; że posiada on 
jako całość szereg cech wspólnych z wieloma narodami europej
skimi. A mimo to nie sta nowi kopii żadnego z nic h. "Kim jest, wobec 
tego, Amerykanin ? - zapytuje francuski szlachcic J. Hector St. John 
Crevecoeur. - Nie jest o n ani Europejczykiem, ani potomkiem Euro
pejczyka, ponieważ takiej przedziwnej mieszaniny krwi nie znajdzie 
się w żadnym kroju. [„. ] Tutaj jednostki pochodzące ze wszystkich 
narodów stapiane są w nową ludzką rasę " . Jest to naród nowy. 



N.V. N.V. 
Nowy Jork i jego mity 
Nowy Jork, No wy Jork - dwa razy. Tak b rzmieć musi adres na 

kopercie listu wysyłanego do adresata w mieście Nowy Jork. Ten 
d rugi Nowy Jork to stan w kszta łc ie wiel kiego trójką ta, którego jeden 
ką t opiera się o granicę kanadyjską, a na drugim, połu dn iowym 

szpic u znajduje się miasto o tej samej nazwie. 
Stan Nowy Jork c iąży nad miastem geograficznie, politycznie, 

e konomicznie. Stan jest zapleczem, bez którego metropolia skisłaby, 
zamarła, a jej m iesz kańcy zbiorowo zachorowaliby na k lau strofobię . 
A dla stanu m iasto Nowy Jork jest racją bytu i ź ródłem stanowej 
potęgi po litycznej. Stan Nowy Jork to j uż prawdziwa Ameryka , zaś 
m iasto Nowy Jork i jego mieszka ńcy są imitacją Europy i Ameryki 
zarazem. I m itacją lub fa łsze rstwem . 

Miasto Nowy Jork to piętnaśc ie wysp na atlantyckim brzegu. 
Piętn aśc ie wysp, a le jedna jest wypełniona właśc iwą treśc ią, na 
jednej wszyst ko s i ę k rzyżu je i od jednej się wszystko zaczęło : Manhat
tan. Granitowa skała o kształcie ind iańs kiego myśliwskiego noża -
jeśli ktoś ma fa ntazję . Biali przybysze kupili tę skałę od Indian za 
parędziesiąt dolarów, sumę mniejszą od opiaty za dobę w średnim 
hotelu. Cała esencja dzisiejszej Ameryki mieści się w kwocie zapła
conej za Ma nhattan , w nieustannym przypominaniu sobie tego 
fa ktu, który uświadamia, ja k dobrymi kupcami są Ame rykanie, wy
jaśnia , że te raźniejszość ame ry kańska opiera się na umiejętności 

właśc i wego wykorzystania małej ilośc i dolarów w celu zdobyc ia 
rzeczy wiel kich. 

Na jpierw na skale była osada Nowy Amsterdam. Na południo
wym szp icu wyspy powstało potem miasto mieszczańskie, dyna
miczne, korzystające z naturalnego portu od zachodu - ujścia rzeki 
Hudson.od wschodu oblizywa ne niespokojnymi falami Wschod niej 
Rzeki, która nie jest rzeką, a le kana łem łączącym Atlantyk z natura l
ną zatoką między lądem stałym i Wyspą Długą - Long Island. Zmajory 
zowani przez imigrantów an glosaskic h Holendrzy stracili Nowy Am
sterdam, który otrzymał miano No wy Jork. Po dziś dzień pozostało 
holenders kie wspomnienie w zwulgaryzowanych nazwach ulic i do
ciśniętych do miasta osiedli - niegdyś rezydencji parkowych holen
derskich kupców - lub hodowlanych fe rm. 

Nowy Jork rósł, rozszerzał się na północ, oparł o rze kę Harlem, 
odcinającą skałę od lądu stałego. Amerykańska legenda zaczęła 
śc iągać z całego świata głodnych, pozbawionych nadziei awantur
ni ków, poszu kiwaczy złota i szczęścia, prześladowanych i tych, co 
prag nęli przewodzić , dyktować, organizować, nawracać, zbijać 
majątek, zapomnieć, a w swoich krajac h nie mieli komu przewo
dzić, dyktować, nie mie li co organizować , kogo nawracać , st raci li 
majątek i nie mogli tego zapomn ieć Ta fala ruszyła na Nowy Jork, 
bo Nowy Jork mia ł natu ra lny port, zd olność absorpcji idei i ludzi. 
Si lniejsi. żąd ni wię kszych w rażeń , bardziej wytrwali, zdeterminowani 
poszli da lej : na północ , na wschód, na zachód. Słabsi i ci, którzy 
znal eźli tu, na ska le, warun ki od powiadające ich potrzebie czy 
zdo l nościom, zostawali. Nowy Jork r ósł. Na zachód nie mógł, bo 
ostateczną gra nicą była rzeka Hudson, a za nią zaczynał się stan 
New Jersey (co nie przesz kadzało, że równocześ n i e z Nowym Jor
kiem rosły miasto i osiedla nadhudsońskie na brzegu New Jersey, 
któ re dziś należą p raktycznie d o metropo litalnego obszaru.związa
ne z nim prob lemami) . R ósł no północ i na wsc hód, przenosząc 
w rybi łe b Long Island produ kcję i robotnicze osiedla: róst w górę , 
stając się symbolem ameryka ńskiej e kspansji i dostarczając sięgaj ą
cego c hmur tła d o zdjęć statków wpływających do portu i główn e

go tematu pocztówkom. 

Przed stu prawie laty pięć miejskic h po wiatów połączyło się pod 
wspólną nazwą Nowy Jork: powiat Manhattan, w skład którego 
wchodził niegdyś Nowy Jork, sta ł s i ę terytoria lnie najmniejszą , ale 
centralną cząstką miasta (w pobliżu Manhattanu, na jednej z licz
nych drobnych wysp - Liberty, wznosi się słynna Statua Wolności ) ; 
powiat Bronx - dostojna dzieln ica zamożnych mieszczan, którzy tu 
budowali rezydencje, aby uciec z zatłoczonych uliczek handlowe
go śródmieśc i a; powiat Kings, na któ rego obszarze znajdowało się 
miasto Brooklyn - port towaro wy, osiedla robotnicze, zakłady fab
ryczne, nowojorski przemysł; powiat Queens - obszar mający być 
w założeniu miejscem wiec znego spoczynku nowojorczyków, pełen 
dziś cmentarzy i małych dom ków, a n iegdyś pól, pastwisk i ferm. 
I wreszcie piąta dzielnica: powiat Ric hmond - choć każdy zna go 
ja ko Staten Island - wyspa na południe od szpica Manhattanu, 
przytulona do brzegów stanu New Jersey. Włączono ją niegdyś do 
stanu Nowy Jork w wyniku za kład u wyg ra nego przez dzielnego 
kapitana, który miał wyspę opłynąć jednego dnia i opłynął. Pięć 
gigantycznych dzielnic z własnymi władzami , sądami, szpitalami, 
problemami . Z własnym zabarykadowanym św iatem . Nad nimi Ra
da Miejska z personelem większym niż liczba funkcjonariuszy niejed
nego europejskiego pa ństwa, z rocznym budżetem większym niż 
budżet ponad połowy pa ństw świata, z burmist rzem, którego porcji 
codziennych problemów nie udźwignąłby niejeden z premierów. 

I ludziel Pięć dzielnic to kilkanaście milionów mieszkańców, ale 
okręg metropolitalny to ponad dwadz ieśc ia milionów w jednej wiel 
kiej masie, w zbitce miast i osiedli. Nowojorczyk to n i eła twa do pros
tego opisu sylwetka . Jest nim i ten, który mieszka w strzeżonym przez 
uzbrojonego i umunduro wa nego ce rbera domu, zaopatrzonym 
w kamery telewizyjne na każdym ko rytarzu , z pa łacowym hallem za 
oszklonymi drzwiami wejścia. I ten , który zajmuje kli t kę w slumsach 
albo posiada domek w w illo wej dzielnicy Queens czy Sta te n Island, 
albo spędza noce w schronisku d la bezdomnych, a lbo jest lokato
rem czerwonej kamienicy w dzielnicy murzyńsk i ej. I właściwie ten, 
który mieszka poza administ racyjną g ran icą metropolii, dojeżdża do 
pracy z willi jednego z setki m iasteczek na styku z Nowym Jorkiem 
albo przybywa rano do p racy z New Jersey. Wszyscy są nowojorczy
kami - mają nowojorskie kompleksy, nowojorską mentalność, żyją 
nowojorskimi problemam i, oglądają te same nowojorskie dzienniki 
telewizyjne, emocjonują się tymi samymi zbrodniami, ocie rają o tych 
samych p rzestępców , a ich byt związany jest z bytem Nowego Jo r
ku , z jego stanem zdrowia . 

Nowy Jork to absolutnie wszystko . I jeśli c iocia po powrocie bę
dzie opow iad ała, jakie to cudowne miasto - ciocia będzie mówiła 
prawdę. Jeśli wróci dyplomata i stwie rdzi. że Nowy Jork to arabski 
bazar - też będzie miał rację . Jeśli publicysta zacznie opisywać 
Sodomę i Gomorę - nie s kłamie , a hand lowiec, który wspomni, że 
Nowy Jork to park przestępców, g niazdo zbrodni i w ogóle jedno 
wie lkie pie kło - też nie minie się z prawd ą . Każdy ma inny punkt 
odniesienia, widok z innego o kna innego hotelu, chodzi innymi 
ulicami, korzysta z innych linii kolejki podziemnej lub nie korzysta 
z nich wcale. Całego Nowego Jorku nie zna absolutn ie nikt .To mias
to jest jed nocześnie stolicą kap i ta łu amerykańskiego , g łówną b ra 
mą do ameryka ń sk i eg o ra ju, największym portem lotniczym 
i morskim, n ajw iększym c en trum prod ukcj i przemysłu lekkiego, jest 
obszarem najw i ę kszej koncentracji ludzi i samochodów w Stanach 
Zjednoczonyc h, najw ię ksz ej ko ncentracji przestępstw, najważniej
szym kontynentalnym węzłem łącznośc i kablowej, telefonicznej ,ra
d iowej i telewizyjne j, głównym oś rodkiem info rmacji na ca ły kraj, ma 
największe zagęszczenie p rodukc ji teatra lnej, malarskiej, rzeźbiar
skiej i pisarskiej, jest g igantycznym s k ładem towarów i p roduktów 
z całej kuli ziemskiej. Bowiem No wy Jo rk jest jedynym miejscem na 
świecie, w którym jednocześnie można kupić afryka ńs kie amulety, 



zioła na potencję, korzeń życia żeń-szeń, papierosy Carmen, wód kę 
Stolicznaja, liście coca-coli do żu c ia , zapasowe części do samocho
du Minerva, którego produkcja ustała przed kl i kudziesięc i u laty, 
aromatyczne olejki z wyspy Bali, części do po lskiego telewizora 
"Neptun" , orygina l ną koszulę Napoleona Bonaparte, wykopaliska 
prekolumbijsk ie, p ierwsze wydanie Kapitału , podręczn ik masoc histy 
1 masazu erotycznego, dmuchaną dziewczynę z gumy, prawdziwe
go tru pa codziennie św ieżego, b iałego sło n ia z Burmy, rytua lne 
maski wybranego szczepu af ryka ńsk iego , biustonosz każdego wy
miaru ze szczerozłotej siatki, ba lsam Seczuanu na oparzenie, pącz ki 
od Bli klego i zbiór od powiedzi radia Erewa n w szesnastu j ęzy kach. 

Nowy Jork jest jedyną na świec ie metropo lią samych mn iejszości 
narodowych - czy, ja k kto woli, gru p etn icznych - pod c ienka 
wspólną kołde rką kultury anglosaskiej, ale jednocześnie pod g ru'. 
bym kocem amerykańskiej mentalności. doprowadzonej w nowo
jorskim wydaniu do granic złego smaku. Nowojorczyków nie można 
ganić za to, że są tacy, jacy są. W pozbawionych złudzeń rea listów 
i cyn ików u kształtowa ł ich potwór, smok, gigant, jakim stał się Nowy 
Jork, tylko dlatego, że miał wspaniały naturalny port - g łówną bramę 
na kontynent. Do portu wpływa ło to, co Europa i świa t m i ały najlep
szego, najgorszego, najłagodn ie jszego, najbardziej nienasyconego 
zyc1em. Osadem z tej mieszanki jest Nowy Jork, wzbogacony - c hoć 
nikt wzbogaceniem tego nie nazywa - imigracją murzyńską z połud 
niowych stanów bawełn ianyc h pla ntacji i bezrobocia; imig ra cją 
z w1eisk1ego Portoryko - wyspy kara ibskiej związanej wspólnotą ze 
Stanami Zjednoczonymi - c hoć wie lu Portorykańczyków nazywa to 
okupacją; imigracją lega ln ą i nielegalną z Dalekiego Wschodu -
z Chin, z Bl iskiego Wsc hodu arabskiego. 

Uprzedzen ia etniczne oparte na funkc jonowa niu stereotypów, 
konfl ikty religijne, zróżnicowany status w strukturze spo łecznej , wresz
cie polityczny motyw mitu imigracyjnego, sp rowadzający s ię do 
obrony uznanych przez Amerykanów instytuc ji i wartośc i - to wszyst
ko nie sprzyja procesom asymilacyjnym. Rasy i narodowości stano
wią o gettach. Włoskie dzieci, tak jak w poprzednim po koleniu, 
biorą się za łby z polskimi, a ich rodzice mieszkając tuż obok siebie 
żyją w absolutnej od siebie izolacji . Portoryka ńczycy tkwią w życi u 
po rtorykańskim, Murzyni w życi u czarnym, C hiń czycy spędzają ży
wot w świecie papierowych barwnych smoków, Mah Jonga, ryżu , 

siedmioletn ich czarnych kurzych jaj. Anglosasi zamożnego (bankier
skiego, giełdowego, maklerskiego, handlowego, koncernowego) 
św iata żyją w swoich wieżach z aluminium, beton u i stali, zaj mują 
potęzne, rezyd encyjne gmachy p ilnie strzeżone na Manhattan ie , 
lu ksuso we domy w willowych dzie lnicach i pozanowojorskic h osied 
lach . Zydzi. a jest ich blisko trzy miliony, stanowiąc na jl i czn i ejszą 
mniejszość Nowego Jorku, żyją własnym życiem i co dzień w lokal
nyc.h radiostacjach , w zabarwionej żydowskim akcentem angielsz
czyzn1e, czy li poprawnym, wzorcowym akcencie nowojorskim, 
kierują w eter pytanie: "Czy twoje dziecko chodzi d o żydowskiej 
szkoły, czy uczy się historii żydowskiej kultury?" Polskie getto, mimo że 
fizycznie - z racji rozproszenia polsk ich zbiorowisk - przesta ło i stn i eć , 

d ługo jeszcze pozostanie gettem z tyt ułu samego pochodzenia. 
Węgrzy żyją w getcie. Niemcy żyją w getc ie, c hoć ci najbardziej 

wtopili się w amerykańskość , a iron ia histori i uczyniła z Niemca ame
ry kańskiego najmilej widzianego kandydata na "prawdziwego" 
Amerykanina . 

Z samolotu zbliżającego się do betonowego pasa lotniska imie
nia Kennedy'ego nie widać jedna k granicy między skupiskiem jed
norodzinnych domków, symbo li amerykańskośc i. Nie widać 
nieprzekraczalnej linii g ranicznej gett . Spod nieba widać jeden 
świat , jedno miasto - Nowy Jork. * 

na podsta wie książk i Jana Za krzewskiego, N. Y NY Nowy Jork, Warszawa 1980 
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Andrzej C.Leszczyńsk i 

Nietolerancja, 
czyli świat podzielony 

Początkiem nietolerancji jest ludzka pycha i dramat Wieży Babel . 
Wc hodzeniu na wieżę - podobnie jak wspinaniu się na szczyt górski 
- towarzyszy poczucie wzrastającej doskonałości. Coraz mniej zna
czy świat , coraz mniej widoczni są ludzie i cała ta wadliwa na 
każdym kroku doczesność . Przyciąga abstrakt, fascynuje wartość 
absolutna, rośnie własna nieomylność . Budowa Wieży Ba bel, mają
cej swym szczytem s ięgać nieba, była próbą dorównania Bogu. 
Wiele mitów mówi o tym, że takie próby zawsze kończyły się dla ludzi 
fatalnie. Budowa W ieży Babel ta kże zakończyła się katastrofą : po
mieszały się ludziom języki. 

Mit jest opowieścią symbol iczną , co znaczy, że nie na leży inter
pretować je j lite ralnie, dosłownie. Nie chodzi tu o zwyczajny - mó
wiony - język . Pomieszanie i zgiełk, jakie nastąp i ły, można dostrzec 
gdziekolw iek, w rzeczach wie lkich i całkiem drobnych. Na przykład 
w kulturze. Nie ma ju ż jednej kultury, jakiegoś uniwersa lnego i wspól
nego dla wszystkich mieszkańców Ziemi obszaru znaczeń i wartości . 
Taka, dająca się dziś jedynie pomyśleć całość , zosta ła zniszczona; 
za rysowały s ię szczel iny oddzielające poszczególne jej części i frag 
menty zwane kręgami kultu rowymi. Fragmenty te i cześci sa nie
p rzek ładalne wzajemnie, obce sobie i niez rozum i ałe . " K.ażdy 
mieszkaniec Zachod u - p isze Edward T.Hall - któ ry nie wyc howa ł się 
na Dalekim Wschodzie , a któ ry uważa , że rozumie i potrafi porozu
mieć się z Chińczykami lub Japończykami, okłamuje samego sie
bie. " Czło wiek Zachodu nigdy nie zrozumie Wschodu - przyznaje 
z poczuciem klęski Rudyard Kipling; zupełnie odmiennie odczuwane 
są tam czas, śmierć czy sens życia. 

Oczywiście, pom i eszały się też j ęzyki naturalne. Jest ic h te raz nie 
wiadomo nawet dokładnie ile, kilka tysięcy; liczba ta wciąż rośnie, 
język i mieszają się z dialektami i trudno łudzić się, że przek le ństwo 
Wieży Babel straciło swą moc. Nadal muszę uczyć się "obcych 
języków" bez specjalnej nadziei na ca łkow ite wc h łon ięcie ic h natu
ra lnego sensu, bo przekład pozostanie każdorazowo " trzecią " jakoś-



cią literacką - to coś jednak innego niż język tłumacza i języ k tłuma
czony. Łacina ze swymi uniwersalistycznymi aspiracjami jest - i była 
- językiem martwym; podobnie, sztuczne jest esperanto. Nie da się 
unieważnić skutków tamtego występku. 

N ieprzekładalne wzajemnie są też ludzkie indywidua: " indywidu
um" to właśnie coś niepodzielnego. Każde z nich pozostaje bytem 
osobnym, w pewien sposób samotnym z racji swej genetycznej i du
c howej niepowtarzalności. Człowiek pozostaje sam na sam ze swo
im życiem , na przykład z bólem. Kiedy boli mnie ząb , fałszywie brzmi 
pocieszenie kogoś , kto mówi, że mi współczuje. Nie współodczuwa 
wszak, sam bólu nie zaznaje. 

A i sam człowiek - też nie istn ieje jako "ca łość. " pozostając led
wie "połówką" siebie wcześniejszego i właściwego, co pięknie opi
sał w Uczcie Platon. Połówką niezrozum ia łą i obcą dla drugiej 
połówki : mężczyzna stano wi t ajemnicę d la kobiety, a ona dla nie
go. Czasami wyznają to sobie w sposób, w któ rym satysfa kcja mie
sza się z żalem . Jedno z nic h mówi drugiemu: jaka szkoda, ze nie 
możesz tego odczuć tak, jak ja to odczuwam. 

Świat po Wieży Babel to świat ontologicznego pluralizmu, rzeczy
wistość zróżn icowana wewnętrznie i wc iąż się dzieląca. Nie chodzi 
tutaj, oczyw iście, tylko o podział kulturowy, j ęzykowy czy osobnic zy. 
Dramat rozbicia widoczny jest właściwie wszędzie - poczynając od 
fizyki cząstek e lementarnych, mówiącej o materii niewyczerpa lnej 
"w g łą b " , kończąc na wielkic h religiac h, na p rzy k ła d na chrześc ijań 
stwie, któ rego już nie ma. Jest katolicyzm albo prawosławie , a lbo 
protestantyzm: a każde z tyc h wyznań cieszy się ze swojego istnienia 
l ekceważac fa kt, że żadnemu z nich Chrystus nie dał początku . Oto 
więc mamy punkt wyjścia do myślenia o potrzebie tolerancj i. Tym 
pun ktem - powtórzmy jeszcze raz - jest dramat wielorakiego rozbicia 
świata, któ ry, by móg ł w ogóle i st nieć, musi pozostać c a łoś c i ą. 
I w którym poszczególne odmiennośc i muszą znaleźć dla siebie 
m iejsc e.O tym mówi etymologia. Łacińskie to/ero znaczy tyle, co 
"znos i ć", "c ie rpieć" , "wytrzymywać ". Ale też : "wyżywić " , "ut rzy
mać " . Wyglądałoby na to, że tolerancja jest koniecznośc ią znosze
nia, a nawet cierpienia, służącego utrzymaniu świata, temu, by on 
po prostu był. 

Wszystko to jest w gruncie rzeczy prawdą znaną ogółowi lu 
dzi,któ rzy c hętnie mówią o tolerancji, widząc w niej społeczną pot
rzebę i nieledwie moralną oczyw istość. Ba, wie lu spośród nich 
w owym zróżnicowaniu świata potrafi dostrzec niezbywalny wa ru
nek dla ja kiegokolwiek rozwoju czy nawet życia , które w ostatecz
no-ści d efiniuje się poprzez nienasycenie, niespełnienie, i któ re 
kieruje się ku temu, co odmienne, inne i tajemnicze. Wielu ludzi 
wskazuje w związku z tym na wartość dialogu i wzajemnego wspo
magania się, niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło poszu
kiwania prawd nau kowych czy też ma oznaczać zwyczajną, 
codzienną pomoc życ iową . Za Martinem Buberem ludzie ci skłonn i 
sa uznać niezbywalność d rugiej osoby, jakiegoś TY, dla konstytuo
wania się własnego JA . Zgodzą się też, że obcość (negatywność ) 
jest konieczna dla ochrony gatunku ludzkiego przed degeneraC]ą 
biologiczną (stąd zakaz kazirodztwa). 

Ogół ludzi dostrzega znaczenie rozdzie lenia i odmienności dla 
zja wiska ta k delikatnego i nieuchwytnego jak miłość , wyrastająca 
z p r a g n ie n i a: chęc i przekroczenia siebie cząstkowego , dozna
nia tego, co nieobecnej stworzenia związku będącego jakąś ca łoś 
cia Victor B. Dróscher (Cena miłości. U źródeł zachowań godowyc h) 
pisze, że instynkty e rotyczne uruchamiają się przede wszystkim wo
bec "obcyc h" . Statystyki zaś dowodzą , że znikomy tylko procent 
małżeństw zawie rany jest między osobami d obrze znającymi się, 
bliskimi sobie już od dzieciństwa. Rollo May w książce Mi/ość i wola 

zauważa , że wzorcowa w naszej ku ltu rze miłość Romea i Jul ii swą 
i nten sywność zawdzięcza nie tylko rozdzie leniu płc iowemu dziew
czyny i ch łopca: sprzyja jej bezwiednie ta kże waśń rodowa Monte
cc hich i Capulettich . Po cóż zresztą sięgać do Shakespeare 'a, skoro 
tę nieprostą pra wdę potwierdzają sami bohatero wie naszego 
przedstawienia, Amerykanin (polskiego pochodzenia !) Tony i Porto 
rykanka Marija. Poza wszelkimi innymi, muszą przekroczyć bariery 
etniczne, a także te,jakie wiążą się z przyna leżnośc ią do wrogich 
gangów. Trudnośc i te wyzwalają w nich uczucia o si le niespotykanej 
na co dzień. 

Oczywiście , to lerancja pozostaje słowem dobrze notowanym, 
jest chętnie deklarowana i wartościowa dodatn io. Zapewne wielu 
czytelni ków książ ki Rene Du bosa Pochwala róźnorodności identyfi
kuje się podczas lektury z jej tytułem. A przecież ... Tr udno oprzeć się 
wrażen iu, że deklaracje te i wartościowania mają charakte r bardzo 
powierzc howny i że wynikają w znacznym stopniu z chęc i sprosta
nia ka nonom tzw. kultura lnej powinnośc i. Natomiast odczucia bar
dziej głębokie i "szczere" są inne. Podobnie , inne są rzeczywiste 
kwali fikacje i zac howania . Ma ło w nich miejsca na fascynację od
miennością, dominują nastawienia plemienne i te, które skupiają się 
na obronie własnej tożsamośc i. Słychać to w potocznym języku, 
w którym łacińskie s łowo wariat (varius = "różny " , "odmienny" ) 
i g reckie słowo idiota (idiotes = "ktoś prosty, nieprzekładalny") to 
zwyczajowe obelgi, chociaż wyrażają zaledwie - aż! - in ność , jakieś 
w łasne JA. Czasami tylko dzieci ujmują to inaczej i mówią o kimś 
wyrazistym z podziwem: ten to by ł wariat! Doroś l i bu dują normy 
oparte na zgod nośc i i homogeniczności. "Będziemy nazywać nor
malnymi - pisze Emil Du rkheim fakty posiadające formy najpow
szechniejsze. Inne nazwiemy c horobowymi lub patolog icznymi" . 
Inność to choroba, inny - jak opisu je to Romuald W.G utt - to ktoś, kto 
"od biega od przec iętnej normy pod wzg lędem upodobań, trybu 
życ i a, ubioru, budowy ciała , sposobu reagowania na określone 
bodźce. Jeśl i odbiega od normy jest tym samym anormalny" . 

By uznać wartość odmien ności i przyznać komuś prawo do by
cia soba, trzeba mieć wcześniej poczucie własnego JA, trzeba być 
dobrego zdania o sobie samym. Psychologowie zgodni są co do 
tego.że niechęć wobec innośc i wyrasta z poczucia w łasnej sła boś
ci, z c ic hego przyznania, że w kontakcie z innym zag rożona będzie 
nasza tożsamość. Nieto lerancja jest w ostateczności agresj ą, ta zaś 
każdorazowo bierze się z lęku o zachowa nie swego wą tłego JA, 
indywidua lnego bądź zbiorowego. Jest przy tym tak, że zachowanie 
podmiotowego JA stanowi d la jednost ki egzysten cja l ną dokuczli
wość , od której stara się ona uwolnić na różne sposoby. Opisuje je 
Erich Fromm w rozpra wie Ucieczka od wolności, wymieniając stany 
o rgiastyczne, twórczość natc hnioną, dostosowanie się jednostki d o 
g rupy czy zjednoczen ie symbiotyczne. 

Utożsamienie in nośc i z pato logią - wyraźne w społeczeństwac h 
odwołujących s ię d o haseł typu "kupą mośc i panowie" czy "naród, 
czy li większość ma zawsze rację " - prowadzi do integracj i zbiorowoś
ci prze c i w czemuś obcemu i wrog iemu . Jest to integracja pro
wadząca nieuchronnie do agresji czy wojny. Korzystaj ą z tego 
mec hanizmu poli tyczni przywódcy, odwracając uwagę cz łonków 
zbiorowości od tego, co dla nich istotne, i kierując ją ku wyk reowa
nemu wrogowi - będzie nim Zyd, heretyk , mason itp. A ta kże nosiciel 
HIV, homoseksual ista , komunista, ateista i wegetarian in. 

Świat, w jakim dzi ś żyjemy i jakiego doświadczamy, to świat 
coraz bardziej podzielony i wciąż dzielący się . Rodzącym się od
miennościom rzadko towarzyszą miłosne i poznawcze facynacje; 
przeciwnie, odmienność płodzi nienawiść, odżywają resentymenty, 
jednostki skupiają się wokół wartości etnicznych, przelewana jest 
obca krew. Klątwa Wieży Babel zachowuje swą moc, zaś West Side 
okazuje się miejscem symbolicznym, obecnym wszędzie. 



Jeśli ktoś jest inny niż my, to nie jest swój. 
A jak nie jest swój, to jest obcy. 

Kogo dyskryminują Polacy? 
Na pytanie, kogo chc ie liby zamknąć w gettach, gdyby to od 

nic h zależało, odpowiadają, że "zamknąć " , "separować " , "odgra
dzać" nie c hcieliby nikogo. Niemal natychmiast tworzą jedna k listę 
tych, "z którymi nie chcą mieć do czynienia". Zarażeni AIDS, ho
moseksualiści, brudni i żebrzący Rumuni, alkoholicy, bezdomni 
z dworców - powinni zni knąć. W Polsc e nie widać dla nich miejsca, 
jakie mają już choćby niedorozwinięte dzieci, wychowywane w do
mach opieki przez siostry zakonne. Są bardziej wyrozumiali dla tych 
grup "odszczepieńców", o któ rych wiadomo, że znaleźli już gdzieś 
swój przytułek (np. hotelowe sauny dla naturystów) niż dla, p owiedz
my, homoseksualistów, ponieważ o ich klubach jeszcze nie słychać. 
W związku z tym homoseksualiśc i powinni zniknąć . Nie wiedzą, gdzie 
ani w jaki sposób, są tylko przekonani, że "powinno ich nie być ", 
" ktoś p owinien się nimi zająć ''. Nie wiadomo, kto to miałby być -
może Kotański albo siostry zakonne? Respondenc i telefonicznej 
sondy redakcji tygodnika "Wprost" na temat ludzi "obcych" w swo
jej społecznośc i upierają się przy jednym - żeby ten problem ich nie 
dotyczył. 

Nie mają nic przeciwko żebrakom 
i dzieciom z HIV-em, 

byle "ktoś" tę sprawę "załatwił" 

tak, aby oni nie byli skazani na wybory mieszkańców Lasek czy 
Józefowa. "Ja im źle nie życzę - mówi urzędn iczka w średnim wieku 
- ale niech gdzieś oni wyjadą". Dokąd? "Nie obchodzi mnie dokąd, 
byle daleko ode m nie" . Strach wygrywa z tolerancją i chrześc ijańs

ką miłością bl iźniego . 
O "obcych" narodowościowo wypowiadają s ię bez wię kszych 

emocji. Widać , źe zdanie mają ugrunto wane. "Obcy" to przede 
wszystkim Zydzi. Określają ich najczęściej słowa · "spisek" „, manipula
cja", "oszukiwanie w interesach ", " władza sprawowano z ukrycia" 
To, że Zyda poza ekranem telewizyjnym nie widzieli, nie ma znacze
nia "Pan myśli, że ic h s ię poznaje po garbatym nosie?"- tłumaczy 

naiwnemu jeden z indagowanych. "Ich s ię dzisiaj poznaje po tym, 
jak się pchają do władzy". Nie chce jednak podać nazwisk polity
ków, bo "i tak wszyscy je znają". Jeżeli o Zydach ktoś mówi "o ni" , to 
w następnym zdaniu używa z reguły sformułowania "my, Po lacy". 
Owo "my" nie ma szans pojawić się już potem w stosunku do żad
nego programu społecznego, żadnej partii. 

Cyganie - " odrażający, b rudni, źli " - są obcy, bo nie c hcą 

uczestniczyć w tym, co się w Polsce dzieje , jeżeli nie liczyć wróżenia 
z kart i sprzedaży patelni. "Nie mam nic przeciwko temu, by klasa, 
w której uczy się moje dziec ko, była w połowie cygańska Pod wa
runkiem 1ednak, że Cyganie nie obniżą poziomu nauczania, kultury 
bycia i estetyki ubioru" . "Co mojem u dziecku przyjdzie z brate rstwa 
ze śniadymi kolegami, jeże li po latach wspólnej nauki będzie w sta
nie zdać tylko do «zawodówki», oduczy się myć zęby i zac znie 
«rzucać mięsem»?" Ktoś inny deklaruje: "Oczywiście, że nie ma m nic 
przeciwko Cyganom jako ta kim. Mogą się baw ić z moim synem pod 
warunkiem, że będą wymien iać programy komputerowe, a nie 
skradzione rodzicom papierosy. Tak się jednak składa, że nie słysza
łem o Cyganiątk u , które umie obsługiwać IBM. Jak się nauczy -
zapraszam. Sam wtedy chętnie - w ramac h wymiany kulturalnej -
pojadę z taborem. 

" W Polsce "czarny" to raczej 
afrykański student niż amerykański koszykarz. 

"Nie mam nic przec iwko czarnym, ale„. " - deklaruje wielu. 
Niechęć wobec c iemnoskóryc h ma c harakter "rubaszny". Na nikim 
nie żerują , do władzy się nie pchają; d rażn ić może manifestowana 
przez "ko lorowych" pogoń za blichtrem, polskim " luksusem", jeśli na 
takie określen ie zasługują orbisowskie hotele i o rb isowskie prostytut
ki. O ich kolorze skóry mówi się jed nak jak o rodzaju śmiesznego 
upoś ledzenia . Nie budzą sprzec iwu w towarzystwie żarty o tym, że 
zaledwie "wc zoraj zeszli z palmy". "Gdyby ic h było więcej - precy
zuje warszawia k z wyższym wykształcen iem - t raktowalibyśmy ich 
ta k, jak Amerykanie na południu Sta nów: Murzyn jest ci potrzebny 
po 1o , żebyś móg ł pow iedzieć , kiedy c i s ię zupełnie nie wiedzie: «Ten 
ma jeszcze go rzej n iż ja»" 

Problem wyobc owania obyczajo wego najłatwiej jest badać 
w miastec zkach i na wsi, gdzie ludzie lepiej znają się nawzajem. 
Mała społeczność z dystansem traktuje zarówno dziewczynę w kusej 
spódnic zc e i przezroczystej b luzce, bo " może sprowadzić na złą 
drogę " , ja k i kogoś, kto uparc ie nie chodzi do kościoła, bo "nigdy 
nie wiadomo, co w nim naprawdę siedzi" . Takiej niechęci nie uda 
s ię wzbudzić notorycznemu pija kowi, żebrakowi czy brudasowi. 
W zamkniętym środowisku o wie le częśc iej niż gdzie indziej typuje się 
"obcych" według d rugorzędnych cech fizycznyc h, co jest p rostac
ką, niekiedy rozpaczliwą próbą rozpoznania świata , w którym się 
żyje. 

Jako "podejrzanych" z całą powagą wymienia się 
"rudych", "garbatych" 

oraz "takich, którzy nigdy nie patrzą w oczy". 

"Okularników" uważa się za pyszałków wynoszących się ponad 
średni poziom wykszta łcen ia. Jednakową antypatię budzi mężczyz
na w garniturze, z "kitką " na karku i neseserem w ręce, jak i punk 
ubrany w skórę i cekiny - typ w garniturze z powodu domniemane
go złodziejstwo, o punk z powodu domniemanego bandytyzmu. 
Jak na leży się "nos ić" , oby wzbudzać zaufanie Poloków? - "Normal
nie", "skromnie ", "zwyczajnie", "tok, ja k wszyscy". 

Jak nie swój, to obcy A inny? Jak jest inny n iż my, to przecież nie 
jest swój. A ja k nie jest swój, to jest obcy. * 

Według Instytutu "Pento r" 

53 % a nkietowanyc h Pola ków nie życzy sobie , a by ic h 
sąsiadem był chory na AIDS; 
68 % bada nyc h nie c hce sąsiadować z alkoholikiem, 
64 % z narkomanem, 63 % z osobą o kryminalnej 
przeszłości. 

Według CBOS: 

5 % społeczeństwo prezentuje skra jny a ntysemityzm; 
16 % społeczeństwa cechuje um iarkowanie wrogie 
nastawienie do Zydów; 
30 % Polo ków nie l<ryje swojej n iechęci d o Żydów; 
31 % badanych uważa, że wpływ Zydów no sprawy 
kraju jest zbyt duży; 
75 % ankie towanyc h przyznaje innym mniejszościom -
poza Zydomi - prawo do wyznawania własnej religii; 
50 % Po lo ków jest za przyznaniem mniejszości b iernego 
pra wa wyborczego. 

* na podstawie a rtykułu Wieslawa Kota : "Wprost" 1992. nr 32 



Leonard Bernstein 
Nic, co związane z muzyką, nie było mu obce. Dyrygowa ł i kon

certował jako pianista, komponował muzykę symfoniczn ą, kameral
ną, baletową, filmową i - musicale dla Broadwayu. P rowadził 
programy popularyzatorskie w telew izj i, pisał felietony i recenzje , 
pub l ikował ks iążki . Był dyrektorem artystycznym najsłyn n iejszyc h 
amerykańskic h ork iestr- w tym N.V. City Orc hestra i N.V. Philharmonic 
- a nawet teatrów operowych, z Metropolitan Opera na czele. Jako 
pierwszy dyrygent amerykański poprowadzi ł operę (Medea Cheru
biniego) w La Scali „. Ponad trzydzieśc i lat temu, w 1959 roku, gości ł 
w Warszawie wraz z New York Philharmonic Orchestra. A w 1988 roku 
obchodził uroczyście siedemdziesiąte urodziny w Tanglewood ko lo 
Bostonu, z udziałem kilku tysięcy osób. Całkiem niedawno telewizyj
ne dzienniki podały wiadomość o jego śmierci . 

Urodzi ł się w 1918 roku w Lawrenc e, w Massachusetts, w rodzinie 
żydowskich imigrantów, któ rzy przybyli do Nowego Swiata z Ukrai
ny na dz i esięć lat przed jego narodzinami. Ojciec - ku piec z bra nży 
kosmetycznej - całe życ ie zwalczał muzyczne zainteresowania syna, 
czego ten nigdy nie zdołał mu wybaczyć. W karierze pomogło mu 
d wóch artystów: grecki dyrygent Dimitri Mitropoulos i nowojorski 
kompozytor Aaron Copland. Z dyplomem Uniwersytetu Harvarda za 
radą Mitropoulosa podjął na ukę d yrygentury w Filadelfii u Fritza Re
inera . Równocześnie stu diował kompozycję pod kierunkiem Randal
la Thompsona, dostał się też do klasy fortepianowej prowadzonej 
przez I zabellę Vengerovą. Na filadelfijskiej uczelni uchodził za snoba 
i rozrabiakę ig norują cego dyscyp l in ę; prowokował na dodatek swo
imi lewic ując ym i pog lądami. Jednak Bernstein miał szczęście do 
życzliwyc h ludzi. Po roku studiowania zajął się nim z ojcowską troską 
ówczesny szef Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, Siergiej Kusewicki. 
Za jego sprawą młody Lenny otrzymał kilka lat późn i ej posadę 
asystenta dyrektora muzycznego Nowojo rskiej Orkiestry Symfonicz
nej, Artura Rodzi ńskiego. Wiemy na wet, że oznaczało to 125 dolarów 
tygodniowo i małą szansę, by kiedykolwiek poprowadzić ten zespó ł 
samodzielnie. A jednak„ . 

Legenda Leonarda Bernsteina rozpoczęła się 14 września 1943 
roku, kiedy to asystent musia ł w ostatniej ch wili zastąpić na podium 
chorego Bruno Walte ra na koncercie w Carnegie Hall. Droga do 
wielkiej kariery została otwarta. 

Za interesowano s ię jego własnymi utworami . Została wykonana, 
między innymi, pierwsza symfonia Jeremiah (1944), niec hętnie zresz
tą odebrana przez krytykę , któ ra zarzucała mu ek lektyzm, mieszanie 
naj różniejszyc h elementów : jazzu, żydowskich śpiewów liturgicz
nych, zapożyczeń z Bacha, Beethovena, Mahlera i Schónberga . 
Bernstein niezbyt si ę tym p rzej ął, gdyż zawsze chętn ie mieszał gatun
ki . Z tego okresu pochodzi jego praca teoretyczna Integracja ele
mentów e tnicznvc h w muzvce amervkańskiej. Bez kompleksów 
pisywał równ ież piosenki, między innymi dla Franka Sinatry. W 1943 
roku p rzyjął propozycję Jerome Robbinsa skomponowania muzyki 
do baletu dla Metropol itan Opera. Balet Fancv Free został późn ie j 
prze kształcony w musica l, od nosząc wiel ki su kces na Broadwayu 
ja ko On the Town (1944). W 1946 powstał balet Facsimile, a trzy lata 
potem druga symfonia The Age ot Anxie tv. Jako twórca teatru 
muzycznego Bernstein dał się poznać dzięki music alom: Wondertul 
To wn (Zwario wana ulica, 1953), Candide wed ług Voltaire 'a (1956), 
1600 Pennsvlvania Avenue (1976) , a zwłaszcza - West Side Storv 
(1957) , w któ rym szczególnie jasno wyraża si ę, podkreślana niejed
nokro tnie przez artystę, idea oddania muzyką klimatu współczes nej 
Ameryki. 

Bernstein marzył o karierze poważnego kompozytora . Ale jego 
dzieła nie zawsze przyjmowano z wielkim entuzjazmem. Trzecia sym-

fonia Kadvsz, zaprezentowana w Te l Awiwie w 1963 roku, w~wołała 
oburzenie. Msza zamówiona na inaugurację waszyngtonsk1ego 
Kennedy Center w 1971 roku uraziła katolików. Operę A Quiet Place 
uznano zaś za nudny i nieprzyzwoity melodramat. Artysta ca łe zyc1e 
ma nifestowa ł swoje gusty i poglądy polityczne o wyraźnie lewico
wym rodowodzie, odrzucając pojednawcze gesty ze strony estab
lishmentu (wielo kro tnie i gnorował zapro szenie p rezydenta 
Reagana), a także mody i sc hematy. . . 

Był uwielbiany jako dyrygent, a karierę tę wysoko sobie cen i ł. 
Pu bliczność " ku piła" jego gwałtowny, spekta kularny 1 wręcz okro~ 
batyczny styl dyrygowania, który sprawił, że Amerykanie obdarzyli 
go p rzydomkiem Leaping Lenny (Skaczący Lenny), Anglicy zas -
Kieszonkowy Tarzan . 

-

Leonard Bernstein . Rysunek B. F. Dolbina, 1960. Paryż, kolekc ja A. Meyera 



Be:: gangu hyś 
Od każdego bral 1v ko.f;l' -
Byleś szczeniak. a d:i.\: 
Ró1rny : ciebie }11:: go.i·(. 



Ma111usie nasze kmdnq, 
Ojcowie ch/ejq gin : 
To Jest 11·!c1\:11ic 

źródlo nas::ych 11·i11 .1 



... lecz 
Nikt:: nas by nic za hi/ 
Robaka ani pc/ily. 
Bo żaden nie jest taki zly. 



A pan, panie władzo 
Przerabiać nas chce ? 

Co ro, panie 1Fladzo -
To nie ! 



TOMASZ A. DUTKIEWICZ 
reżyser 

zdjęcie ze zb1orow prywa tnych 

Każdy reżyser zainte
resowany teatrem mu
zycznym po winien zrobić 
kiedyś «West Side Story», 
przyjqć wyzwanie tego 
wybitnego musicalu. 

Tomka droga do 
West Side Story zaczęła 
się od zabawy w teatr: 
"kó łk o dramatyczne" 
w Pałacu M łodzieży , 
ko nkursy recytatorskie 
(wygrywane, oczywiś
cie), start do PWST. 
W szkole teatralnej ma
rzył już o zagraniu ro li To
ny'ego. Albo Riffa . Kiedy 
otrzymał propozycję zre
alizowania musicalu Ber
nsteina w gdyńskim 
Teatrze Muzycznym wie
dział, że musi zrezygno
wać z dawnych 
pragnień - nigdy nie wys
tępuje w spektaklach re-
żyserowanych przez sie

bie. Teraz potrzebny był pomysł - konkurencyjny wobec legendy 
filmu i wersji, która podbi ła Broadway; potem - wszec hstronni akto
rzy, łączący umiejętnośc i śpiewu, tańca , ekspresji drama tycznej. 
Gdy udało się jeszcze namówić do współpracy odpowiedniego 
c horeografa, Jarka Stańka, mógł powiedzieć: robimy. 

Dlaczego? Bo jest to sztuka o młodych ludziach, czyli o nim, 
o realizatorach i aktorach tego spektaklu. O tym, do czego tęsknią. 
I o tym, co ich drażni: o rasizmie, konfliktach narodowościowyc h, 
nietolerancji. agresji, nienawiśc i . Zawsze podejmuje tematy, które są 
mu bliskie, dotykają go w jakiś sposób, wywołują emoc je. Choć jest 
jeszcze studentem (IV rok reżyse r ii warszawskiej PWST), lista jego prac 
nie jest wcale krótka: poczynając od debiutu Drugq pułapkq miłości 
Marivaux w Teatrze Współczesnym i Teatrze Te lewizji, poprzez songi 
Brechta i Love Story w Zielonej Górze, musicalowe pozycje w war
szawskiej "Syrenie" (Smurfowisko, Ostry makijaż), piosenki z la t pięć
dziesiątych (Tacy byliśmy) , znów w Teatrze Współczesnym. Pochodzi 
z Gdyni - zawsze marzył o tym, żeby zap rezentować się w swoim 
rodzinnym mieśc ie jako aktor i jako reżyser. Wystąpił w spektaklu 
Po prostu miłość goszczącym w Teatrze Miejskim, wyreżyse rował 
gdyńskie "Smurfy", a teraz pracuje nad West Side Story. Plany na 
najbliższe miesiące ma jeszcze bogatsze. A przecież jest również 
aktorem (m. in. Mateusz Le wita w Mistrzu i Małgorzacie w reż . M.En
glerta, Merkucjo w Romeo i Julii w reż. W.Matuszewskiego, główna 
rola Andrzeja w seria lu Odbicia), choć nieda wno zrezygnował 
z etatu w Teatrze Współczesnym, by sprostać pracy reżyserskiej . Na 
dodatek deklaruje, że scena mu absolutnie nie wystarcza . Były 
studia polonistyczne, jest p rojektowanie mody, tworzenie kostiumów 
do własnych spektakli . I jeszcze kilka innyc h rzeczy, o których za
pomnia ł pewnie powiedzieć. Trzeba żyć szybko - stqd tyle p asji, 
którym ulegam, nie rezygnujqc z no wych. Teatr też jest pasjq, a le nie 
oznacza pełni. 

JAROSŁAW STANIEK 
choreograf 

W klasie matural
nej obejrzał film Rob
b insa i Wise'a. Wtedy 
po raz pierwszy po
myśla ł, że będzie tań
czyć. Zaczął marzyć 
o rea lizacji polskiej 
West Side Sto ry, 
o przeniesieniu tam
tej historii do rodzin
nego Sandomierza, 
pokazaniu jego kon
fl iktów i napięć . Swo
je miasto opuszczał 
jed nak z przekona
niem, że będzie inży
nierem. Podjął studia 
na Politechnice War
szawskiej, próbując 
zostać jednocześnie 
tanc erzem. Jego de
biutem choreogra
ficznym była współ

praca z Witoldem 
Grucą przy powstaniu Aidy w Teatrze Wielkim w 1984 roku. Na dłużej 
związał się z "Syreną" - występował w rewii, wymyślał swoje "nume
ry", pobierał lekcje tańca klasycznego. Kiedy zdobył dyplom tance
rza, zdecydował s ię rzuc ić studia techniczne. Pozostaw iły one jed
nak ślad w stylu p racy. Zaczyna od dokładnej analizy muzyki, jej 
rytmu; dopiero potem ten matematyczno-tec hniczny schemat wy
pełnia emocja mi, e ksp resją, c harakterem - tym, co zawiera się 

w pomyśle reżysera. 
Po dwuletniej współpracy z grupą "Sabat" zapragnął nieza leż

ności. Naprawdę stał się choreografem w 1989 roku , roku narodzin 
jego córeczki, Pauli. Założył wówczas własną grupę o nazwie P'89. 
Grupę nietypową - tylko dziewczęta ukończyły szkoły baletowe, 
umiejętności chłopców zbliżają ich do zawodowych akrobatów. 
Jarek nazywa ich tancerzami "ulicznymi", ścigającymi s ię ze współ
czesnymi trendami, lansowanymi przez MTV. Zaczęli od codziennych 
ćw iczeń na boisku warszawskiej Skry; pojaw i ły się pierwsze propozy
cje i udany debiut na festiwalu w Opolu, potwierdzony nagrodą 
fotoreporterów. Estrada, telewizja , ponownie "Syrena" i dwie duże 
premiery współczesnych polskich sztuk, Poczekalni i Ostrego maki
jażu. Propozycja dyrektora Gruzy zamknęła w życiu Jarka koło -mógł 
powróc ić do swoich marzeń o West Side Story. Jestem szczęśliwy, że 
mogę zmierzyć się z musicalem, w którym Jerom e Robbins ustawił 
tak wysoko poprzeczkę. Choreografia wyznacza tutaj inny wymiar 
działania, nie może być wyjęta z akcji. Nigdy nie podjqlbym się tego 
zadania, gdyby nie było ze mnq mojego zespołu. Kon wencja tego 
spektaklu wymaga czegoś więcej niż wyuczonyc h figur - widzowie 
muszq czuć nasze emocje, napięcie, zaangażowanie. Takie jest 
moje rozumienie tańca i takie jest moje «West Side Story». 



PIOTR GRZEGORCZYK 
scenograf 

Wybrałem archi
tekturę jako jedyny 
wydział politechnicz
ny, na którym egza
min wstępny nie 
obejmo wał fizyki -
mówi to absolwent 
klasy matematycz
no-fizycznej jednego 
z lubelskic h liceów. 
Trochę rysował, grał 

na kilk u instrumen
tach, ale wówczas 
nad owymi preferen
cjami "a rtystyczny
mi" zwyc i ężył prag
matyzm. Przez cztery 
lata był niezłym stu
dentem , a potem„ 
Do terminowego za
liczenia studiów za
b rakło już motywacji, 
którą mogłaby być 
szansa realizacji dyp

lomowego projektu. Niechęć do fikcji miała też swój udział w pow
staniu Studia Grafiki Projektowej, które prowadzi w opa rc iu o doś
wiadczenia zdobywane w pracowni berl ińskiej. Przy pomocy tech
niki aerografu i akwareli tworzy kolorowe "obrazki", umieszczając 
gotowe wizje architektoniczne w konkretnej przestrzeni. Ożywiając 
suche rzuty i przekroje, pomaga inwestorom w podjęc i u ostatecznej 
decyzji o akceptacji projektu. 

W Warszawie spotkał dyrektora Gruzę. który zaprosił go do pracy 
nad West Side Story. Gdyby była to sztuka mniej współczesna, 
pewnie nie wzbudziłaby jego en tuzjazmu. Ale West Side Story jest 
bardzo współczesna . A w Gdyni musical ten jest również bardzo 
nowoczesny, p rzekorny nieco wobec kl imatów Broadwayu. Zmienia 
się świat wokół nas, żyjemy bardziej dynamicznie, ekspresyjnie. W la
tach dziewięćdziesiqtych inaczej się śpiewa, inaczej ubiera, inaczej 
wyglqda przestrzeń urbanistyczna. A ludzie inaczej odbieraja teatr, 
taniec . Próbowałem wyobrazić sobie nowoczesne miasto: jego 
atmosferę, napięcia. Stąd umowność przestrzeni łączącej rozległą 
panoramę , s i atkę jednakowych. bezdusznych uliczek z kameral 
nością zaułka ; stąd ekspresyjne, dynamiczne sceny zbiorowe zde
rzone z intymnością, delikatnością pierwszej miłości. Inspiracja 
dekonstruktywizmem, "oszukiwanie" perspektywą, operowa nie du
żymi, mobilnymi p łaszczyznami, wydobywanymi św iatłem i kolo rem 
- to wszystko, razem z nowoczesną technologią teatra ln ą. lekkośc ią 
aluminium, przezroczystością fizelinowych ekranów, złożyło s ię na 
projekcję rzeczywistośc i sceny, odrealnionej i prawdziwej jedno
cześnie. I choć sam twierdzi, że d la niego - ropoznającego dopiero 
materię teatru - ko ńcowy efekt będzie zaskoczeniem, praca nad 
West Side Story dała mu sza nsę stworzenia czegoś, co być może 
kogoś poruszy, zaangażuje jakieś emocje, pozostawi kilka pytań. 
A to wydaje s i ę być najważniejsze. Razem z nałogiem ciekawośc i, 
bo z niej rodzą s ię pomysły Piotra 

WIESŁAW SUCHOPLES 
kierownik muzyczny 

Studiował w Wyzszej Szkole MuzyczneJ w Sopocie i Warszawie, 
w klasie fortepianu profesor Marii Wiłkomirskiej. W 1959 roku podjął 
pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni jako korepetytor, a dwa lata 
później został zaangażowany przez Bohdana Wodiczkę do Teatru 
Wiel kiego w Warszawie jako p ia nista i kameralista, wspó łpracując 
z profesor Irena Dubiska. W 1966 roku Danuta Baduszkowa sk łoniła 
go do podjęcia pracy 'dyrygenta w Teatrze Muzycznym w Gdyn i, 
powie rzając mu prowadzenie o rkiestry w spektaklu Fantastyczny rejs 
Portera . W latach 1975-1980 pracował jako kierownik muzyczny 
i pierwszy dyrygent w Teatrze Muzycznym w Poznaniu . W 1980 roku 
powróci ł do Gdyni, gdzie pracuje do tej pory jako dyrygent i kierow
nik muzyczny. W swojej kar ierze artystycznej opracował muzycznie 
ponad pięćdziesią t operetek, musicali i komedii muzycznych. Dyry
guje we wszystkich spektak lach tego teatru. Oczywiście , również 
w West Side Story. 

Muzyka Bernste ina ma charakter symfoniczny, z elementami jaz
zu . Łączy momenty liryczne z rytmami połudn iowoamerykańskim i. 
Kompozytor używa kwintetu nie tylko do prowadzenia linii melodycz
nej, ale także do podkreś len ia specyficznego klimatu . Wiele jest 
improwizacji. popisów instrumentalnych na wzór orkiestr jazzowyc h 
i bigbandowych, bazujących głównie na perkusji i sekcji "blachy". 
Dobre wykonan ie muzyki West Side Story, uchwycenie jej niepowta
rzalnego kl imatu, wymaga biegłości technicznej. wrażliwośc i na jej 
niezwy kłą ekspresję. I W iesława Suchoplesa .. 
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Największe w Trójmieście sklepy 
z wykładzinami podłogowymi 
i dywanami. Szeroki wybór. 
Serdecznie zapraszamy. 

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul. Waryńskiego 26/29 
tel. (58) 41 70 05 

Absolutna nowość ! 

Chcą Państwo ofiarować kwiaty 
ulubionemu artyście Teatru 
Muzycznego - kwiaciarnia "Gdyńska" 

spełni Państwa życzenie. 

Elżbieta Piechaczyk, Gdynia, ul. Świętojańska 118 
tel. 20 72 94, 'ax 23 42 43 
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CHIPOLBROK 
CHINESE - POL/SH JOINT STOCK SHIPPING COMPANY 

SINCE 1951 

We are YOUR gateway to China, the Far East and South-East Asia. 

We own and operate a fleet of 20 modern multipurpose vessels 
of 400 OOO DWT. 

We offer monthly sailings from Gdynia, Hamburg, Antwerp, Rotterdam, 
Genova to Shanghai, Tianjin/Xingang, Huangpu and vice versa. 

We serve many other ports on inducement basis. 

We carry cargoes in transhipment to many inland destinations. 

We are able to carry all kinds of YOUR general cargo including heavy lifts 
and dangerous cargo both conventionally and in containers. 

We guarantee reliable service and competitive freight rates. 

Our Chinese and Polish staff at our Gdynia, Shanghai and Beiling offices 
as well as our own representatives in Hamburg, Prague, Tianjin, 
Guangzhou (Canton) and Hongkong are ready to assist YOU in YOUR 
transport problems. 

Our modern Gdynia office is our best visit card in Poland. 

You are invited to contact or visit us. 

YOUR COMPETITORS DISCOVERED US 
A LONG TIME AGO 

For mare information please contact : 

17 Slaska Str. or 
81-319 GDYNIA 
Tel. (4858) 20 34 24 
Fax (4858) 21 88 43 
Tlx 054251 Cabie: CHIPOLBROK 

18 Zhongshan Lu, E.1 
SHANGHAI 

Tel. (8621) 3290818 
Fax (8621) 3291918 

Tlx 33051 Cabie: CHIPOLBROK 

li'h. TEATR MUZYCZNY ® 

W GDYNI 
im. Danuty Baduszkowej 

adres teatru: 
81 -372 Gdynia.Plac Grunwaldzki 1 
fa x: (058) 203347,tlx: 054455 tm gdy 
tel: 200105 (sekretariat), 209501 (centrala) 

dyrektor naczelny 

MAREI< l<RASZEWSKI 
dyrektor artystyczny 
JERZY GRUZA 
kierownik muzyczny 
WIESŁAW SUCHOPLES 
kierownik zespołu wokalnego 
DOROTA MILCZAREI< 
p .o . kierowni ka baletu 
ANDRZEJ CENDROWSKI 

pion techniczny: 

kierownik sceny 
DARIUSZ KRUSZYN IAK 
mistrz sceny 
MIROSŁAW NIEBODAJEW 
kierownik sekcji ośw ietlen ia 

PIOTR KUCHTA 
kierown ik sekcji akustycznej 
MAREK PIOTROWSKI 
kierownik rekwizytorni 
JACEK BIG US 
kie.rownik pracowni fryzjerskiej 
ELZBIETA RADOSZ 
kierownik charakteryzatorn i 
BEATA MATUSZCZAK 
starsza garderobiana 
EWA URBAŃSKA 
kierownicy pracowni technicznych : 
SYLWIA BOBROWSKA , KRYSTYNA JASIŃSKA, 
KRYSTYNA PAPROCKA, MARIUSZ CABAN, 
SERGIU SZ KISZYCKI, EDMUND MERCHEL, 
HENRYK OLBROMSKI , STANISŁAW WCISŁO 




