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Jonathan Larson urodził się w Nowym jorku, w żydowskiej 

rodzinie miłującej sztukę. Skutkiem tego - oprócz częstych 

wizyt w teatrze - Jonathan od najmłodszych lat tworzył 

w domu dziecięce przedstawienia, „obsadzając" 

w nich przyjaciół i siostrę. Grał na trąbce, tubie 

i fortepianie, śpiewał w chórze. W szkole średniej znany 

już był powszechnie z talentów aktorskich i muzycznych. 

Dzięki tej pasj i otrzymał czteroletnie stypendium 

w Adelphi University, w którym powołał do życia 

studencki teatr musicalowy. 

Jego mistrzem był Stephen Sondheim, ale wielki wpływ 

na twórczość Larsona miały również kompozycje Eltona 

Johna i Billy' ego Joel' a. Był zafascynowany - co często 

podkreślał - musicalem „Jesus Christ Superstar". 

Jonathan Larson prowadził niezbyt zamożne, rzec można 

„cygańskie" życie na jednym z nowojorskich strychów, 

gdy w ] 989 roku jego przyjaciel, Billy Aronson, 

zaproponował mu napisanie współczesnej wersji opery 

„La Boheme" Giacomo Puccinniego. Larson natychmiast 

zdecydował się podjąć temat. Postanowił stworzyć 

„HAIR lat 90.", skierowany do pokolenia MTV, a gnębiącą 

bohaterów opery gruźlicę zastąpił AIDS i narkotykami. 

Skorzystał z pomysłów Puccinniego na nawiązanie 

romansu przez Mim i, czy też sposobu na zarobienie 

pieniędzy (bogaty Anglik, chcąc się pozbyć uprzykrzonej 

papugi, polecił muzykowi grać tak długo, dopóki ptak 

nie zdechnie). To tylko niektóre wątki, wykorzystane 

Początkowo Larson i Aronson pracowali nad musicalem 

RENl wspólnie, pisząc pierwsze wersje i szkice scen. 

Wtedy to powstały songi „Santa Fe" oraz „ I Should Tell 

You". Ostatecznie jednak rozstali się i autor podjął pracę 

nad sztuką w pojedynkę. 

Jonathan Larsolil przez prawie dzie sięć lat pracował jako 

kelner, tworząc równocześnie kolejne dramaty. Właśnie 

w restauracji poznał późniejszego Toma Collinsa 

- Jesse L. Martina. 

Pierwsza wersja spektaklu była gotowa jesienią 1992 roku ; 

materiał ten zgodził się wystawić James Nicola, dyrektor 

artystyczny New York Theater Workshop, 

we współpracy z młodym producentem Jeffrey'em 

Sellerem oraz dyrektorem NYT, Michaelem Greifem. 

Pierwszy pokaz czytany RENT odbył się w marcu 
1993 roku. W styczniu 1994 roku, dzięki poparciu swego 

mentora, Stephena Sondheima, Jonathan Larson otrzymał 

nagrodę Richard Rodger Development Award 

ON 

dwutygodniowe warsztaty teatralne z RENT. 

Prapremiera (1994) w ramach New York Theatre 

Workshop odbyła się przy założeniu, że jak najwięcej 

z aktorów grających główne role musi być amatorami 

- utalentowanymi, podatnymi na wskazówki reżysera, 

ale jednak bez żadnego przygotowania. 

Oficjalna premiera miała miejsce dwa lata później 

na Broadway'u, w Nederlander Theatre. 

Jonathan Larson nie doczekał tego święta 

- zmarł w trakcie prób generalnych, jako kolejna ofiara AIDS. 

RENT został wspaniale przyjęty przez widzów; mówiło 

się, że entuzjazm publiczności dorównywał emocjom 

po premierze „Chorus Line" . O odbiorze krytyki niech 

świadczy fakt, że musical otrzymał osiemnaście nagród, 

w tym nagrodę Pulitzera i cztery statuetki TONY 

(Theatre Of New York) - dla najlepszego spektaklu, 

libretta, muzyki i aktora teatralnego. 

W roku 2005 Chris Columbus wyreżyserował na podstawie 

musicalu Jonathana Larsona film, którego 40-milionowy 

budżet dawno już został zrównoważony wpływami 

z biletów. RENT objechał całe Stany Zjednoczone, 

grano go na pięciu kontynentach. 

W Polsce pierwszego (i jedynego do tej pory) wystawienia 

musicalu RENT podjął się półprofesjonalny zespół Maybe 

Theatre Company. Tworzą go studenci gdańskich uczelni, 

skupieni wokół Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie 

Gdańskim . Maybe Theatre Company wystawia dramaty 

i musicale wyłącznie po angielsku, w takim więc 

kontekście chorzowska inscenizacja - wystawiona 

po raz pierwszy w repertuarowym teatrze 

i po raz pierwszy z polskim, oryginalnym przekładem 

- jest prapremierą polską. 



Mór. Zaraza. Epidemia. Znane ludzkości od zawsze 
i również od zawsze budzące grozę. Nadejście 
zarazy oznaczało zawieszenie normalnościi. Nie było 
interesów, życia towarzyskiego, spotkań. Najczęściej 
bezsilnie czekaliśmy, aż mór po prostu się wypali. 

Warto jednak - zwłaszcza w kontekście kulturowym, 
zwrócić uwagę na dwa modelowe typy masowych 
zachorowań. Pierwszym będzie typowy mór. Uderza 
gwałtownie, trwa stosunkowo krótko (w danej 
lokalizacji - kilka tygodni, czasem miesięcy). Potem 
pozostaje tylko posprzątać, policzyć zwłoki i straty. 
Takie zarazy wywierają wpływ, który można by 
nazwać przestawieniem cywilizacyjnych zwrotnic. 
Literatura historyczna wymienia co najmniej cztery 
takie sytuacje w dziejach ludzkości. Pierwszym 
był cykl epidemii szalejących w Imperium Romanum 
w latach 165-180. Historycy uważają, że spowodował 
on tak poważne osłabienie potencjału demograficznego 
cesarstwa, że w obliczu narastającej fali barbarzyńskich 
najazdów, Rzym musiał paść. Po prostu nie miał 
kto chwycić za miecz. Drugim wielkim cywilizacyjnym 
wydarzeniem była „czarna śmierć" czyli epidemia 
dżumy szalejąca w zachodniej Europie w latach 
1347-1350. Panuje powszechna zgoda, że zniknięcie 
w ciągu niecałych 10 lat około 1/3 ludności 
spowodowało poważne zmiany ekonomiczne, 
między innymi koniec pańszczyzny. Polskę i Europę 
wschodnią ta epidemia minęła - uważa się 

to za praprzyczynę utrwalenia stosunków feudalnych 
w naszej części kontynentu. 

Historycy cywilizacji piszą także dużo o przeniesieniu 
do Ameryki epidemii ospy - ten jeden zarazek 
spowodował, że pierwotna ludność obu Ameryk 
zmniejszyła swój udział w populacji świata 
z 20 do 3%. Wiek XIX przyniósł z kolei 9 pandemii 
(światowych epidemii) cholery. Szalały one dość 
regularnie co kilka lat, zawsze zabijając co najmniej 
kilkaset tysięcy ludzi. Zwłaszcza jedna fala, z połowy 
XIX wieku odbiła się szerokim echem - londyński 

tzw. wielki smród {„The Great Stink") spowodował, 
że w Europie, po 2 tys. lat przerwy zaczęły 
powstawać sprawne systemy wodno-kanalizacyjne, 
a dziś dostęp do czystej wody uważamy za rzecz 
oczywistą. Cholera spowodowała także powstanie 
biurokracji zdrowotnej, takiej jaką znamy dziś. 
Wtedy też, to jest od połowy XIX wieku zaczęła 
się udomawiać łazienka, taka jaką znamy dziś. 
Artystyczne konsekwencje przeniesienia ablucji 
z przestrzeni publicznej (łaźnia) do prywatnej 
są nie do opisania w tak krótkim tekście, 
jednak każdemu łatwo przypomną się liczne 
sceny wannowo-prysznicowe obecne w filmie 
czy literaturze. 

Wielkie epidemie - co dość oczywiste - inspirują 

sztukę raczej pośrednio. W sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia raczej nikt nie ma głowy do aktów 
strzelistych, a stara się po prostu przetrwać. 
Dzieła nawiązujące do zarazy powstają z reguły 
później i rzadko dotyczą jej bezpośrednio. 
W przypadku „Dekameronu" epidemia jest po prostu 
pretekstem do spotkania przyjaciół w wiejskiej 
posiadłości, w przypadku „Dżumy" - jak powszechnie 
wiadomo - w ogóle o dżumę nie chodzi. 

Druga modetowa zaraza zabija stale, zabija powoli, 
zabija nieuchronnie. Nie przychodzi i odchodzi, a jest. 
Każdy jest zagrożony. Tu jednak trzeba wprnwadzić 
podzial na zarazy zwykłe i artystycznie malownicze. 
Największy zabójca w dziejach ludzkości, czyli 
pierwotniak malarii, nie doczekał się arcydzieła. 
Chociaż malaria zabiła Aleksandra Wielkiego, 
jakoś nikt nie przeprowadził porządnej artystycznej 
analizy faktu, że Rzym bagna osuszał, a Grecja nie. 
Pewnie dlatego, że śmierć spowodowana 
przez ukłucie l'ęgnącego się na zatęchłym 
bagnie komara nie ma w sobie nic inspirującego. 
To temat dla epidemiologa czy inżyniera-hydraulika, 
a nie dla artysty. Poza tym - obecnie - to choroba 
wyłącznie biednych i wykluczonych, i to daleko 

od centrów kulturowych świata. Nikt też nie zajął 
się grypą, chociaż epidemia „hiszpanki" w 1latach 
1918-1920 zabiła ponad 40 milionów ludzi, cztery 
razy więcej, niż zginęło na wszystkich frontach 
I wojny światowej. Nie słychać też jakoś o inspiracji 
trądem, ciągle obecnym w Azji Południowo-Wschodniej. 
Jest to tym dziwniejsze, że trąd stanowił coś 
na kształt AIDS średniowiecza. Osoby dotknięte 
tą chorobą były oficjalnie wykluczane ze społeczeństwa 
w ceremonii zwanej „separatio leprosum" 
i traktowane pod względem prawnym jak martwe. 
Musiały się specjalnie ubierać, nie mogły 
się kontaktować z innymi (a jeśli już, to pod wiatr), 
nie mogły korzystać ze studni ani wchodzić 
do tawern. Co więcej - w literaturze średniowiecznej 
trąd bywał nosicielem wątków sensacyjnych - i stnieją 
np. wersje poematów o Tristanie i lzoldz1ie, gdz,ie 
ta ostatnia była wygnana między trędowatych, 
a nie ginęła na stosie. 

O wszystkich powyższych zarazach można 
powiedzieć, że wpływały na życie artystyczne 
w sposób dla nich - jeśli można użyć takiego 
określenia - naturalny. To znaczy po prostu zabijały 
artystów. Taki jest na przykład związek cholery 
z Mickiewiczem, a gruźlicy ze Słowackim czy Chopinem. 

Istniały jednak i istnieją zarazy malownicze - takie, 
które wydaje się, w sposób szczególny dotykają 
górnych warstw społecznych. Artystów, arystokratów, 
ludzi bogatych. Mieszczan, podróżników, wysokiej 
rangi wojskowych. Taką zarazą była amerykańska 
zemsta za ospę, czyli kiła (syfilis). Koniec XV 
i początek XVI wieku to niszczący pochód krętka 
bladego przez Europę. Zaczął w Barcelonie w 1493 roku, 
na krańce kontynentu dotarł w zaledwie pięć lat... 
Dopadał i zabijał swoje ofiary w ciągu kilku miesięcy 
i został uwieczniony w literaturze 
- w 1530 rnku uczynił to Girolamo Fracastoro 
w poemacie o pasterzu Syphilusie, który stał się 
literacką ofiarą choroby. Kiła również spowodowała 
poważne zmiany społeczne; między innymi 
z jej powodu zamknięto łaźnie publiczne. Zaczęto 
także witać się uściskiem dłoni, a nie popularnym 
w średniowieczu pocałunkiem. To przez nią 
w XVI wieku Europa zaczęła śmierdzieć i śmierdziała 
aż do wieku XIX. A śmierdząc propagowała seksualny 
purytanizm. Warto zresztą zauważyć, że jakąś 
przedziwną regułą dziejową była niechęć moralistów 
do higieny osobistej. 
Drugą, malowniczą i inspirującą zarazą była 
gruźlica. Wytworne pokasływanie krwią, wyjazdy 
do wód, szwajcarskie sanatoria - obraz opisany 
w „Czarodziejskiej górze" dobrze pokazuje jak 
elegancka bladość i suchotnicze wychudzenie 
pasowały artyście. Nie móg! być on bowiem 
zdrowy, rumiany i zadowolony. 

A potem nastąpił postęp biologii, epidemiologii 
i fizjologii. Pojawiły się szczepionki i antybiotyki. 
Zaczęto filtrować wodę i uruchamiać kanal izację. 

Badano bakterie, wirusy i pierwotniaki. Koch, 
Pasteur, Weigel, Fleming - wielcy uczeni dali 
nam nadzieję, że zaraza przejdzie na emeryturę. 

Neill Gaiman i Terry Pratchett w powieśd „Dobry 
omen" napisali wręcz, że zamiast moru trzecim 
jeźdźcem Apokalipsy zostanie skażenie środowiska. 

I wtedy pojawił się AIDS. By zrozumieć siłę wstrząsu 
społecznego, wywołanego tą epidemią, warto zwrócić 
uwagę na kilka elementów. Po pierwsze - dotknął 

bogatych. To znaczy oczywiście dotyka i dotykał 
także biednych, ale jakoś nikt w sztuce nie pochyla 
się nad losem masowo gwałconych w RPA małych 
dziewczynek (według powszechnego tam przesądu, 
taki gwałt na dziewicy chroni przed wirusem HIV). 
Po drugie dotknął bogatych blisko - tuż za rogiem, 
znajomych i przyjaciół. 
Po trzecie uderzył w momencie, w którym wreszcie 
swobodny seks wydawał się w pełni bezpieczny. 
Pigułka antykoncepcyjna z jednej i penicylina 
z drugiej stronydawały poczuc1ie, że można się 
kochać z każdym, można się kochać zawsze, można 
się kochać wszędzie. Tymczasem nagle wyzwoleni 
mieszkańcy pierwszego świata poczuli się jak w XVI wieku 
- każdy kontakt płciowy mógł oznaczać wyrok 
śmierci - dość dobrze pokazuje ten stan ducha 
„Fatalne zauroczenie". Po czwa,rte wydawa!o się, 
że dotyka głównie homoseksualistów (tak zresztą 
było naprawdę na początku), a ludzie o takich 
preferencjach są statystycznie nadreprezentowani 
w środowiskach artystycznych. Po piąte 
i najważniejsze - AIDS był (i jest - o czym lubi 
się zapominać) nieuleczalny. Nie oznacza teraz, 
jak jeszcze kilkanaście łat temu, wyroku śmierci 
z wykonaniem za kilka miesięcy, ale wszystkie 
leki to tylko odroczenie. Jeśli dodać do tego, silny 
w kulturze judeochrześcijańskiej, wątek potępienia 
seksu i wiązania go ze sferą grzechu (o potępieniu 
homoseksualizmu nie wspominając), wychodzi 
z tego niesłychanie inspirujący 'koktajl. 

Ile z tego zostanie? Czy sztuka inspirowana AIDS 
przetrwa wynalez,ienie szczepionki, co pewnie 
wcześniej czy później nastąpi? Czy RENT zostanie 
tylko świadectwem czasu, czy też będzie coś mówił 
nam i przyszłym pokoleniom? Oczywiście każdy 
z widzów odbierze przekaz płynący ze sceny 
po swojemu, jednak - jak się wydaje - obecnie 
w reakcji na AIDS, w krajach bogatych, nastąpiła 
poważna społeczna zmiana. Mówiąc wprost, 
co pokazują badania socjologiczne, przestaliśmy 
się bać i zobojętnieliśmy. Dotyczy to zwłaszcza 
naszego kraju, gdzie, o dziwo!, epidemia znajduje 
się pod kontrolą, zarażonych jest bardw niewielu, 
a system opieki sprawny. Niezależnie od oceny 
artystycznej i wykonawczej RENT (ta należy 
i zawsze będzie należeć do każdego widza 
z osobna), warto jednak pamiętać, że to poczucie 
bezpieczeństwa jest złudne, bowiem zawsze będą 
jakieś zarazy. Epidem iolodzy wiedzą nawet skąd 
przyjdą - gdzieś w Indiach, matce wszystkiich 
epidemii, w slumsach Kalkuty łub Bombaju narodzi 
się kolejny mór. AIDS wyleczył nas ze złudzeń, 
że kiedyś ostatecznie pokonamy pierwotniaki, 
bakterie, wirusy li priony. Ich czas się nie skończył. 
Choćby dlatego warto wystawić RENT. 

Piotr Dzik 

Autor jest politologiem i socjologiem, 
wykładowcą Akademii Sztuk Pi ę knych w Katowicach 
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