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W est Side Story to jeden z najsłynniejszych 
musicali świata. Współczesna wersja szekspi
rowskiego „Romea i Julii". Tragiczna historia 

czystej, młodzieńczej miłości osadzona w realiach przed
mieść Nowego Jorku końca lat 50. Zamiast włoskich ro
dów walczą ze sobą młodzieżowe bandy z dzielnic emi
granckich. Dwoje młodych ludzi (Polak i Portorykanka) 
wmieszanych zostaje w porachunki gangów, które pro
wadzą do tragedii. To historia o nietolerancji, braku po
rozumienia i strachu przed tym co obce. 

Legendarna, orkiestrowa muzyka Leonarda Bernsteina 
z wieloma światowymi hitami (A-me-ri-ca! Marija, Toni
ght), kostiumy i scenografia przywołująca koniec lat 
50., niesamowita aura zachodnich, niebezpiecznych 
dzielnic Nowego Jorku tworzą barwne, dynamiczne 
widowisko. 

Oryginalne przedstawienie, w prapremierowym kształ
cie scenicznym z 1957 r., odniosło olbrzymi sukces kaso
wy. W największym stopniu zadecydowała o tym genial
na choreografia Jerome'a Robbinsa - oryginalna, nowa, 
twórcza, na której wzorowali się później przez dziesię

ciolecia choreografowie całego świata. Rozpoczęło nowy 
etap w historii musicalu i utorowało drogę dla takich 
tytułów jak „Hair" czy „Jesus Christ Superstar". W latach 
1957 - 1958 „West Side Story" wystawiono na Broad
wayu aż 734 razy! Do ogromnej popularności „West Side 
Story" przyczyniła się także filmowa wersja musicalu 
(1961 r.) z Natalie Wood w roli Marji. Film uzyskał 11 
nominacji do Oskara i zdobył aż 10 statuetek, m. in. za I 
reżyserię, najlepszy film roku oraz muzykę w musicalu. 
Uchodzi za dzieło, od którego zaczyna się historia nowo
czesnego musicalu. Po raz pierwszy zerwano tu z rewio
wą beztroską i kompletnie odrealnioną konwencją klasy
ków z Fredem Astairem i Ginger Rogers. 

Na podstawie: Przewodnik operetkowy - wodewil, operetka, musical 
- L. Kydryński, PWM 1994. 
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West Bijatyka Story 

I I po co nam taki teatr? Nastolatki tworzą bandy i na-
! parzają się w „zachodnich dzielnicach". Cóż to za sceno-

grafia? Rudery wielkomiejskich kamienic, gdzie za 
rogiem czają się blokersi, by nożami załatwiać porachunki. 
A choreografia? Rozbuchane bijatyki zagubionych dziecia
'ków, którym wydaje się, że walczą o honor i poczucie wspól-
1noty. O swoje ulice. 
' 'fylko dlaczego „West Side Story" nie schodzi z nowojorskich 
scen od 50 lat? Dlaczego piosenki z musicalu to nieśmiertelne 
· uż cytaty popkultury uwielbiane zarówno przez zwolenników 
klasycznej operetki, jak i ambitnych rockmanów? Czemu ta 
story spodobała się nawet w Hollywood i za awanturniczą 
historię, na dodatek bez happy endu, dali chłopakom aż 10 
loscarów? 
I Bo to wyśpiewana z agresywną energią, a przez to prawdzi
wa i piękna baśń we współczesnych dekoracjach. Ponieważ to 
I melodramat pomieszany z bijatyką. Bo są tu otwarte serca 
li zaciśnięte pięści. Ten musical jest tańcem emocji na ruszto
waniach namiętności i historią przyciągania się odmienności. 
Jest fabularyzowaną opowieścią o uwikłaniu młodości w spi
ralę zła. Do tragicznego finału, w któ-
rym dobro ... nie może zwyciężyć. 

A przecież West Side Story to nic 
:innego jak genialny plagiat. Romea 
i Julię wymyślił trzysta lat wcze
śniej niejaki Szekspir. Jego ame
rykańscy koledzy chcieli tylko 
pokazać tę samą nieszczęśliwą 

miłość na biednych ulicach 
Manhattanu pod koniec lat 50. 
Mistrz filmowego musicalu 
Baz Luhrmann przyznał, że 
„gdyby Szekspir żył w dzi
siejszych czasach, byłby sce
narzystą, bo z elementów literatury 
!popularnej tworzył arcydzieła". No i musical, dzieło 
1xx wieku, w końcu wyrwało Szekspirowi jedno świetne sto
ry ... West Side Story. Weronę przerobiono mu na Manhattan, 
Romea na Tony'ego (Polaka z pochodzenia), a Julię na Mari
ję, imigrantkę z Puerto Rico. A potem już poszło. Ród Capu
lettich (pardon, gang Jetsów) naparza się z Montecchimi 
(banda Sharksów). 

W West Side Romeo znów jest z jednej bandy, a Julia siostrą 
szefa drugiej. Zakochują się w sobie na zabój, a potem on ma 
się dla niej zresocjalizować i wyrwać z ulicy. 'fyle, że przezna
czenia nie da się oszukać. Romeo zabija brata Julii. Co będzie 
dalej, dokąd zabrną romantyczni kochankowie z zachodniego 
przedmieścia? Będą jeszcze kłamstwa i wiele efektownych, 
dramatycznych scen. I kilka nieśmiertelnych wątków - zło, 

zdrada, młodość i odmienność. I trzeba o nich opowiadać. 
Dziś, w roku 2004, trzeba to robić odważnie. Wzruszając, ale 
bez ckliwości. Krwiście, ze swadą i bez sentymentów. 

Po „West Side Story" z 1957 roku historia musicalu zaczęła 
się od nowa. Bez tej story nie byłoby potem „Hair" i paru in
nych muzycznych spektakli robiących furorę pod każdą sze
rokością geograficzną. Filmową wersję z 1961 roku 
Amerykański Instytut Filmowy uznał za trzeci z najlepszych 
ekranowych romansów w historii, po „Casablance" i „Przemi
nęło z wiatrem". Czy to wszystko przez Szekspira i kilku jego 
twórczych, współczesnych naśladowców? To wszystko przez 
Julię i Romea, którzy spotkali się w zachodniej dzielnicy pew
nego miasta. Werony, Nowego Jorku, Wrodawia ... 

Jacek Antczak 
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