




Woicjech Futek • 

29 października 1967 roku na scenie off-broadway
owskiego Public Theatre w nowojorskiej dzielnicy East 
Village narodził się spektakl, reklamowany jako „Love-rock 
musical", który zrewolucjonizował tradycyjną, sprawdzoną w 
dotychczasowej 40-letniej historii tego gatunku, formułę 

musicalu. Realizacja „Hair" (po sukcesach w teatrach off
Broadway'u, przeniesiona w kwietniu 1968 roku na 
Broadway) otwierała bowiem nowy etap rozwoju współczes
nego musicalu i wyznaczała odtąd kierunki poszukiwań 

jego największych twórców. 

„Hair" nie był z pewnością typowym produktem amery
kańskiego showbusinessu, a raczej dzieckiem i spadkobier
cą fali amerykańskiej kontrkultury lat 60. Okres ten zdomi
nowali bowiem (zresztą nie tylko w USA), młodzi „buntown

icy z powodami", przeciwstawiający zobojętniałemu 

społeczeństwu konsumpcyjnemu własną wizję życia 

i model świata, wyzwolonego od przemocy, nienawiści 

i fałszu. Nowe pokolenie proponowało alternatywny styl 
życia, alternatywną hierarchię wartości i alternatywny model 
kultury. To okres kontestacji, fascynacji kulturą orientalną 

i ucieczki w „psychodeliczną nierzeczywistość". To czas 
komun hippiesowskich, ruchu flower-power, długich 

włosów, filozofii zen i LSD. Czas demonstracji pokojowych, 

marszów protestacyjnych, studenckich strajków i pub
licznego palenia wojskowych kart mobilizacyjnych. Okres 
happeningów, teatrów ulicznych i gigantycznych rockowych 
spędów oraz festiwali. Młodzi „prorocy" i ich wyznawcy 
wierzyli, że żyją w czasach Wielkiego Przełomu i głosili 

bliskie nadejście Nowego Renesansu - Ery Wodnika (to 
klucz do zrozumienia przesłania jednego z najbardziej pop
ularnych songów „Hair" - „Aquarius", rozpoczynającego 

musical): 

.Dawno temu panowała era Byka, połączona z kultem 
przyrody. Potem nadeszła epoka Ryb, rodząca sekty, kate
gorie i inne bariery. W niej obecnie żyjemy, ale dobiega ona 
końca („ .) Nadchodzi epoka Wodnika, mająca obalić 

wszelkie kategorie, rasy, religie, struktury, aby zrobić 

miejsce dla jednolitego i powszechnego świata" . 

Niemożliwa jest analiza oszałamiającego sukcesu 
„Hair" bez odniesienia do amerykańskiej rzeczywistości lat 
60. Spektakl autorstwa Galta Mac Dermota (muzyka) oraz 
Jamesa Rado i Gerome Ragni (libretto i teksty piosenek) 
pojawił się poza tym w okresie pewnego zastoju i kryzysu 
tradycyjne] formuły musicalu. "Hair", owiany dodatkowo 
aurą skandalu (apologia narkotyków, nagość aktorów), jed
nocześnie bulwersował i zachwycał - zarówno krytyków, jak 
i publiczność. Sukces przeszedł jednak najśmielsze oczeki
wania: 6 miesięcy: stażu na scenach off..Broadwa 17 
przedstawienia na Broadwayu, wędrówki pą tą:i.tr_,__,U///r. 

Ameryki, wreszcie ekranizacja 
Milosa Formana (znacznie 
zresztą odbiegająca - zarówno 
treścią , jak i przesłaniem - od 
musicalowego oryginału) w roku 
1978. 

Co sprawiło , że niekon
wencjonalna opowieść o życiu i ideologii hippiesów - ro
mantyczny portret amerykańskiej kontrkultury - zdobyła tak 
ogromną popularność? Z pewnością niezwykle aktualna 
tematyka (w porównaniu z mniej lub bardziej zgrabnymi 
adaptacjami literatury stanowiło to prawdziwą rewolucję), 
nowatorskie rozwiązania sceniczne, graniczące z hap
peningiem (m.in. brak klasycznego libretta i płynnej akcji 
w tradycyjnym pojęciu teatralnym) i - przede wszystkim -
-muzyka. Po raz pierwszy w historii musicalu była to muzyka 
oparta na autentycznym rocku w różnych jego przejawach 
(rock&roll, rhythm and blues, underground, psychedelic), 
sięgająca do elementów gospels, bluesa, muzyki hinduskiej, 
a nawet muzyki klasycznej. Longplay ze ścieżką dźwiękową 
musicalu przez długie miesiące okupował pierwsze miejsce 
na amerykańskich listach bestsellerów płytowych, a podob
nym powodzeniem mogły się pochwalić single z trzema 
największymi przebojami Mac Dermota z tego przedstaw
ienia: medley „Aquarius - Let the Sun Shine In" w wykona

niu murzyńskiej grupy wokalnej „The Fifth Dimension" 
(Złota Płyta, Grammy Awards, najlepsza płyta roku 1969), 
„Hair" w wykonaniu grupy „Cowsills" i „Good Morning 
Starshine" w interpretacji Olivera. Utwory te zresztą szybko 
awansowały do rangi standardów rockowych, włączone 

przez wielu innych wykonawców do stałego repertuaru. 
„Hair" nie był oczywiście spektaklem całkowicie oder

wanym od tradycji i historii amerykańskiego musicalu. Jego 
inscenizacja w tak nowoczesnej formie nie byłaby z pew
nością możliwa bez wcześniejszych doświadczeń np. „West 
Side Story" z przenikającą to przedstawienie choreografią 
Jerome Robbinsa. Nie stanowiła też zupełnej nowości 

młodzieżowa tematyka i muzyka. Już w 1960 roku wystaw
iono cieszący się sporym powodzeniem musical „By, By, 
Birdie", którego inspirację stanowił fakt powołania do służby 
wojskowej idola nie tylko amerkańskich nastolatków, króla 
rock&rolla- Elvisa Presley'a. W „Golden Boy" (1964) prezen-

. 
I 

i po raz pierwszy wprowadzając 
na sceny Broadwayu autenty
czną, współ-czesną muzykę 

rockową. 

Ale - o paradoksie! - sukces 
„Hair" stanowił jednocześnie 

symptom nieuleczalnej choro
by, która już drążyła prezentowaną w spektaklu „ideologię 
buntu". Sidła showbusinessu i komercjalizacji stanowiły 

bowiem zasadnicze zagrożenie dla głoszonego - zarówno 
przez autorów widowiska, jak i autentycznych młodzież-

~ 
owych przywódców - przesłania. Podarte dżinsy, długie 

włosy, kolorowe koraliki - cały ten hippiesowski uniform 
przekształcił się w barwny folklor i strój estradowy, mantra 
„Hare Kriszna" - w młodzieżowy przebój, dostępny 

w każdym płytowym sklepie, a głoszone ideały - w reklam
owe slogany. Zewnętrzne atrybuty ruchu zdewaluowały się, 
powielane w nieskończoność w seryjnej produkcji. 
Ideologia i bunt zostały w ten sposób unieszkodliwione 
i sprowadzone do poziomu handlowego towaru. Ale to już 
zupełnie inna historia, w której moda na „dzieci-kwiaty" 
ustąpiła modzie na „dzieci boże", odwołującej się do 
chrześcijańskich korzeni współczesnej kultury. Powoli 
przeminęła bowiem fascynacja hippiesowskimi komunami, 
moda na filozofię spod znaku zen i religie Wschodu. Gdzie 

indziej szukano źródeł uzdrowienia współczesnego świata. 
To w biblii młodzi twórcy odnaleźli kolejną inspirację, która 
w formule „Jesus-rock" święciła w latach 70. triumfy po obu 
stronach oceanu. 

W roku 1971 na musicalowych scenach Nowego 
Yorku mają miejsce dwie kolejne głośne premiery, które 
również odmieniły wizerunek współczesnego musicalu 
- „Godspell" i „Jesus Christ Superstar". I - choć tak jak 
w „Hair" - to muzyka rockowa była jednym z nośników 
sukcesu tych przedstawień, to ich autorzy nie tylko 
odwołują się do zupełnie innych inspiracji i korzeni, ale 
wręcz programowo uciekają od współczesnej tematyki. Ale 
to „Hair" pozostanie pierwszym w historii rockowym musi
calem, którego sukces wielokrotnie próbowano później 

dyskontować i powielać. Np.skandalizujący spektakl „Oh, 
Calcutta!" firmowała grupa znanych autorów i kompozy
torów, wśród których odnaleźć można nawet Johna 
Lennona. Wbrew opiniom krytyki, odmawiającej temu 
przedsięwzięciu wszelkich wartości artystycznych, „Oh, 

Calcuttal" okazała się jednak przebojem kasowym i - po 
p~ni.iu na sceny Broadwayu - była jeszcze grana 
~~PIO rB?oj. Swą popularność zawdzięcza jednak nie 

,,l'fllllfuae„I piosenkom, co przede wszyslł<im - otaczającej 

mego pc>CP,ltku terze skandalu 
ró I bez enlo Qdwołujące się do 

„Stomp" czy „Salvation", wystawiane na scenach off
-Broadwayu, nie spotykały się już jednak z tak ogromnym 
zainteresowaniem, choć starały się za wszelką cenę ekscy
tować i szokować publiczność, głosząc np. „zbawienie" 
przez narkotyki i seks. „Hair", powszechnie uznany za pier
wszy rdzennie amerykański musical rockowy, sięgający po 
współczesną - trudną i kontrowersyjną, ale żywą i atrakcyjną 
- tematykę, okazał się niedoścignionym wzorem. Nie pozos
tał bez wpływu i na polską scenę muzyczną, choć trudno 
doszukiwać się tu bezpośrednich inspiracji. Ale zarówno 
pierwszy polski balet rockowy - „Mrowisko" z muzyką Marka 
Ałaszewskiego i grupy „Klan" (1970), jak i pierwsza polska 
rock-opera „Naga" (premiera 22 kwietnia 1973 roku 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni) z udziałem zespołu 

„Niebiesko-Czarni" to wynik twórczych poszukiwań nowego 
scenicznego wyrazu polskich muzyków z kręgu rocka. 
A niczym nie skrępowana nagość jednej ze statyste!< tego 
ostatniego przedstawienia, mająca w spektaklu stanowić 
- jak pisał autor libretta, Grzegorz Walczak - „symbol światła, 
piękna i dobroci wrażliwej natury ludzkiej", na pewno 
nasuwa wyraźne skojarzenia z amerykańskim musicalem. 

Od czasu premiery „Hair" minęło już ponad 30 lat! 
W tym czasie w dorosłe życie wkroczyło pokolenie dzieci 
generacji „flower-power" , wbijając się w garnitury „yuppies", 
a świat nagle skurczył się - dzięki mediom i Internetowi - do 

rozmiarów szkolnego globusa. Runął mur berliński i Żelaz
na Kurtyna, a agent 007 zmuszony był z tego powodu 
poszukać sobie nowego przeciwnika, co zresztą przyszło 
mu bez większego problemu. Błękitne dżinsy nigdy jednak 
tak naprawdę nie wyszły z mody, a na ulice znów powróciły 
kolorowe, hippiesowskie ciuchy, koraliki, pacyfki i długie 
włosy. Rock wciąż pozostaje muzyką młodego pokolenia 
schyłku XX wieku, a młodzi buntownicy nie zniknęli na 
zakrętach historii, nie godząc się na zastaną rzeczywistość . 

Tylko czy pokolenie dzieci odczyta i zrozumie po lat
ach przesłanie rodziców, choćby nawet razem przychodziło 
im dziś nucić: „A ty noś, noś długie włosy jak my"? 

I czy pokolenie rodziców będzie chciało dziś 

zaśpiewać razem z Claudem Bukowskim i swoimi dziećmi 
jeden z piękniejszych songów „Hair''? 

„Where do I go 
Follow the children 
Where do I go 
Follow their smiles 
Is there an answer 
In their sweet faces 
That tells me why 
I live and die" 





ukończeniu Państwowej Wyższej 

im.Ludwika Solskiego w Kra 
w Teatrze Polskim im G. 

•M~ltr2:e Polskim, reżyseria i scenariusze 

s01iłiiłf1muzycznych "Rybi puzon" (piosenki Toma 
Waftae), .Syrena Elektro" (piosenki z lat dwudziestych 
I ~) •• Księżyc frajer" (piosenki 
~przez Jaremę Stępowskiego), „Wronia 
autclronia• (piosenki kabaretów studenckich z lat 
sześćdziesiątych), „Żyj mój świecie" (piosenki 
Agnieszki Osieckiej), „ Baśń chaotyczna" 
(poświęcony twórczości Carla Michaela Bellmana), 
„A przecież mi ża l" (piosenki Aleksandra 
Rozenbauma, Włodzimierza Wysockiego i Bułata 
Okudżawy) , „Wiwat XX wiek" (piosenki kabaretowe 
z całego okresu mijającego wieku), reżyseria i sce
nariusz widowiska telewizyjnego „Życie światowe", 
reżyseria spektaklu w ramach teatru telewizji 
„Niech no tylko zakwitną jabłonie". 

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrną 
Iglicę i Brązową Iglicę (nagrody przyznawane przez 
publiczność Dolnego Śląska), Dyplom 
Mistrzowski - nagroda im. prof.Aleksandra 
Bardiniego, oraz dwukrotnie Zloty Trójząb Neptuna -
podczas festiwalu FAMA. 



























Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 
81-372 Gdynia, Pl.Grunwaldzki 1 
tel. 620 01 05 (sekretariat). 620 95 21 (centrala), fax 620 33 47, 

e mail: teatrmuz@trojmiasto.pl 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Maciej Korwin. 
Kierownik muzyczny - Rafał Delekta. 

Kierownik orkiestry - Wiesław Suchoples. 

Kierownik literacki - Małgorzata Ryś. 

Kierownik wokalny - Maria Gasik. 

Koordynator pracy artystycznej - Zygfryd Kado 

Dyrektor d/s marketingu i promocji - Beata Majkowska. 

Główna księgowa - Irena Szulist. 

Gł.specjalista d/s kadr - Dagmara Parol. 

Radca prawny - Ewa Oleszczuk. 

Dział marketingu i impresariat: Żaneta Woźniczka, Julita Wójcik, 

Marek Chorabik. 
Biuro obsługi widzów: Katarzyna Kurkiewicz. Elżbieta Cegiełka, 

Bożena. Lipiecka, Izabela Trzebiatowska, Marzena Jarych. 

Dyrektor techniczny - Janusz Jarmuła. 

Kierownik techniczny - Mirosław Niebodajew. 

Asystent scenografa - Renata Godlewska. 

Zaopatrzenie - Marek Rogowski. 

Pracownia krawiecka damska: Krystyna Paprocka, Genowefa Daciuk, 

Teresa Grynkiewicz, Wiesława Niespodziewana.Zofia Żupańska. 

Pracownia krawiecka męska: Krystyna Jasińska, Józef Chybiński , 

Ewa Badziong, Julianna Petrykowska, Józef Młyński, Janusz Butkiewicz. 
Pracownia modniarska: Alicja Augustynowicz, Katarzyna Hajduk. 

Prac. obuwia: Zygmunt Labuda, Józef Lewańczyk, Gerard Skrzypkowski. 

Pracownia modelatorsko-malarska: Włodzimierz Barcikowski, 

Hanna Kozłowska, Mariusz Caban, Marlena Walińska, Maciej Łyszkowski. 
Pracownia tapicersko-stolarska: Kazimierz Herman, Violetta Herman, 

Krzysztof Skiba, Grzegorz Wójtowicz, Grzegorz Murawski. 

Pracownia ślusarska: Józef Baranowski, Andrzej Ludwiczak, 

Włodzimierz Nowaczyk. 

Oświetlenia 

Michał Dzwonkowski, Markiewicz, Jarosław Walczak. 

Akustycy: Andrzej t<a&zub Maciej Chłopecki, Marek Hudzik, 

Przemysław Mrówka. 
Sekcja montażu dekortalji: Zbigniew Cyrson, Mirosław Kopczyński , 

Stanisław Dopke, f Dulny, Jan Krzemiński, Zbigniew Nogalski, 

Adam Różański, Jerty ki, Witold Wolak, Marek Żabiński, 

Wojciech Szadkowski. 
Rekwizytorzy: Renata Bigus, Arka 

Garderobiane: Ewa Wcisło, Barbara Lachowska, J 

Maria Nastały , Mirosława Ryl, Krystyna Wojtkun. 

Pracownia fryzjersko-charakteryzatorska: Helena Jurczak, 

Elżbieta Radosz, Janina Cichała, Krystyna Henclik, Agnieszka Jasiniecka, 

Marzena Korczak - Komorowska. 
Pracownia kserograficzna - Barbara Ćendrowska. 
Dział eksploatacji: Urszula Skirzewska, ~rystyna Jaworowska. 

Autorzy programu: 

Opracowanie literackie i redakcja - Małgorzata Ryś. 

Opracowanie graficzne - Grzegorz Protasiuk / Color Park. 
fotografie - Jerzy Czarkowski, Grzegorz Protasiuk lor Park 

Na okładce wykorzystano plakat Andrzeja Pągowskiego. 

Skład - Color Park sp. z o.o, Gdańsk, tel. 0501 252 204. 
Druk - Lupus s.c., Sopot. 

Ze zbiorow 
Działu Dokumentacji 
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Wyłączny dystrybutor: Petrusco 

60-378 Poznań, ul. Bułga rska 123, teljfax (061) 861 53 70, 868 75 55 




