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Kiedy przeczytałem powieść Endory Welty, uderzyły mnie 
natychmiast jej walory teatralne, ale zupełnie nie wie
działem, jak je wykorzystać. 
Robert Waldman i ja stra ciliśmy wiele godzin kłócąc się 
i rozpatrując muzyczne możliwości sztuki. Chcieliśmy na
pis~ić coś, co byłoby tak amerykańskie i tak pełne wigoru 
jak Teryto--ium l\Iississipi lat 90-tych XVIII wieku. I chcie
liśmy zachować rozkosznie szelmowski punkt widzenia 
Miss Welty. W końcu jeden z nas stwierdził, że można by 
zastosować technikę czworaka (square dance). To dopro
wadzHo nas do decyzji, aby potraktować cah1 sztukę jako 
jeden długi taniec ludowy, z różnymi postaciami, przed
stawiającymi różne części akcji. Obecność kapeli country 
na scenie była naturalną konsekwencją tego pomysłu. Pio
senki i sceny dramatyczne znalazły swe właściwe miejsce 
i szybko uporaliśmy się z pierwszą wersją utworu. Posła
liśmy go do tworzonego właśnie studia musicalowego, 
gdzie został wybrany na inauguracyjne przedstawienie 
Teatru Laboratorium Musicalu, działającego w owym cza
sie w Kościele Sw. Klemensa w Nowym Jorku. U Św. 
Klemensa wszyscy pracowali za darmo, z wyjątkiem ak
to1·ów, którzy byli wynagradzani po królewsku kwotą 10 
dolarów tygodniowo! Około 415 pierwszej wersji zostało 
przerobionych w czasie prób. Nigdy dotąd nie napisałem 
sztuki i odkryłem, że moje sformułowania nie brzmią 
dobrze w ustach aktorów. Nauczyłem s:ę słuchać impro
•vi:::owanych dialogów i przekładać to na coś, co powoli 
st::.wało si~ egzemplarzem, nadającym się do roboty. 

DaUśmy siedem przedstawień. Pierwsze trwało około 2 go
clzin 40 minut. Tej nocy w ogóle nie kładłem się, ale ścią
łem 40 minut. Na każdym z tych przedstawień aktorzy 
grali inne widowisko. Ich entuzjazm i inwencja były wspa
niałe ! Na ostatnim przedstawieniu był szef organizO\vanego 
wlaśnie ob jazdowego zespołu „The Acting Company"; spo
dobało mu się to, co zobaczył i zdecydował, że nasza sztuka 
będ:i:ic dobrą pozycją („wehikułem") dla jego teatru. Dru
ga wersja NARZECZONEJ ROZBÓJNIKA z nowymi wy
konawc«mi minła lepszą konstrukcję i bardziej wyrazistą 
reżyserię. Premierę daliśmy na Festiwalu Sztuk Widowi
skowych w Saratoga. Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci 
i objeżdżaliśmy kraj przez rok. Przez dwa tygodnie gra
liśmy w Nowym Jorku, gdzie widowisko „ozdobiły" dwie 
nominacje do nagrody Tony (teatralny odpowiednik 
„Oskara" w Ameryce): jedna aktorska, zaś druga -



dla mojego scenariusza! Nadszedł wielki wieczór. Nie by
łem zdenerwowany , poni waż rywalizow n i śmy ze sław
nym musicalem A , ORUS LI E, więc nie mogłem liczyć 
na nagrodę. Ale uroczystoś ć - cóż to była za uciecha! 
Moja żona i ja, wystroj;mi. s ' e zieliśmy w osobnym rzę
dzie foteli. „Szef protokołu" dyrygował nominowanymi, 
aby przedstawiali się wzajemnie nominatom , siedzącym 
naprzeciwko. 

Trzecia premiera została zaplanowana na Broadwayu; 
w jej obsadzie było sześciu akto?ÓW z naszego prapremie
rowego zespołu. Pierwsze przedstawienie daliśmy w Mark 
Taper Forum w Los Angeles. Był to dla nas idenlny teatr. 
Krytyki prasowe i wpływy kasowe były znakomite. Sta
łem wzruszony z tyłu widowni i słuchałem jak widzowie 
śmieją się i cieszą i oklaskują nasz<1 pracę. 

Po ośmiu tygodniach widowisko przeszło do Biltmnre 
Theatre w Nowym Yorku. Zrobiliśmy dwie próby gene
ralne dla zaproszonych gości, aby zespół oswoił się z tea
trem. Druga z tych prób poszła dobrze, zbyt dob~ze , m oim 
zdaniem. Widownia składała się g-łównie z aktorów i lu
dzi teatru. Podobało się wszystko, a ich śmiech i aplauz 
były podniecające, zmuszały wręcz aktorów do szarżowa
nia. Pod koniec widowiska nadszedł moment, którego się 
obawiałem. Barry Bastwick, grający główną rolę, w trak
cie długiego numeru muzycznego rozhuśtał się na lini od 
kulisy do kulisy. Wprawdzie był ex-cyrkowcem i atlc!ą, 
ale mnie zawsze ściskało w dołku, kiedy wchodził na linę. 
Tego wieczoru to się zdarzy!o. Lina trzasnęła. Barry spadł 
z wysokości około trzech i pół metra. Kurtyny nie było 
i publiczność, która przed chwilą śmiała się, teraz patrzyła 
z przerażeniem, jak ekipa pogotowia r atunkowego wynosi 
Barry'ego na noszach, nadal w kostiumie i pełnej cha
rakteryzacji. 

Cała historia zakończyła się szczęśliwie. Dwa tyEodnie póź
niej Barry grał premierę z ręką w gip ie. Zaś cykl p rzed
stawień na Broadwayu uwieńczył pełen sukces: siedem 
nominacji do nagrody Drama Desk i nagroda Tony dla 
Barry'ego jako Najlepszego Aktora Musicalowego ro
ku 1977. 

A losy sztuki potoczyiy się dalej. Wiele NARZECZONYCH 
ROZBOJNIKA weszło na scenę, wiele jest pla:;iow nych, 
w tym także za granicą. Otrzymuję !isty od ·óżnych ludzi, 
zadowolonych, że oglądali ją lub lub brali w niej udział. 
Te stowa z okazji wydania płyty z o ginalną obsadą z 
Broadway'u piszę z wielką rad ścią. Jej dźwięki przyno
szą mi wspomnienie wszystkich przeżyć, związanych z~ 

sztuką. Wierzę, że stanie się ona tym samym dla lud zi, 
którzy będą zajmowali się tym widowiskiem w przyszłoś
ci. 

Ulubiony 
teatr 

Ameryki 

Komedia muzyczna, to połączenie opowieści, piosenki, tań
ca i teattu zawsze i niezmiennie fascynuje amerykańską 
publicz110ść. Humor, pikanteria, temperament tej szcze
gólnie amerykańskiej sztuki są oczywiste. Dziś musical, 
bo tak się zwie ta forma przedstawienia, jest najbardziej 
popularnym w Ameryce rodzajem teatru. Musicaie 
utrzymują się najdłużej na scenach Broadwayu, nawet 
dla turystów z całego świata wydają się być najbardziej 
atrakcyjne. 

Musical amerykański ma różnorodną genealogię. Składa 
się na nią włoska i francuska operetka, brytyjskie music
halle, afrykańskie szanty chóralne, a także wodewiJ„ 
tworząc te:itralne potpourii komedii i muzyki rozkwita
jącej w latach 1880-1930. W tworzeniu musicali naj
istotniejszl:l rolę odegrali amerykańscy kompozytorzy i au
torzy tekstów. SHOW BOAT (1927) Jerome Kerna zwra
cał uwagę widowni w stronę amerykańskiej przeszłości, 

a jego melodie opierały się na tradycyjnie amerykańskim 
kolorycie. Kompozytor George Gershwin (1898-1937) oraz 
jego brat Ira (1896-1983) jako autor tekstów, napisali 
partytury wielu broadwayowskich musicali, a także stwo
rzyli „folk-operę" PORGY AND BESS (1935). Piosenki 
przez nich napisane są do dziś niezmiernie popularne. 
Współpraca kompozytora Richarda Rirlgersa (1902-1979) 
i autora tekstów Oscara Hammersteina II (1895-1960) 
doprowadziła do powstania komedii muzycznych o znacz
nie pogłębionych treściach: OKLAHOMA! (1943) pokazała 
odwieczny konflikt między hodowcami stada a farmera
mi, zaś SOUTH PACIFIC (1949) poruszał problemy raso
we. Oczywiście, nawet i tego rodzaju musicale miały zaw
sze dobrze skonstruowany wątek miłosny. OKLAHOMA! 
była również pierwszym musicalem, w którym ta
niec odgrywał rolę równorzędną z muzyką i tekstem. 
Szybkie tempo i bogata choreografia, to do dziś typowe 
cechy amerykańskiego musicalu. 



Obok musicali o charakterze komediowym istnieją też 

takie, których akcja zbudowana jest na konfliktach dra
matycznych ,a nawet tragicznych. Przykładem tego ostat
niego jest WEST SIDE STORY (1957) Stephena Sondheima 
i Leoonarda Bernsteina, uwspółcześniona wersja historii 
Romea i Julii, w której walczą ze sobą młodzieżowe gan
gi Novvego Jorku. W:ększość musicali rozwinęła się w 
oparciu o powieść, historyczne zdarzenie bądź teatralną 

sztukę. Najnowszym zjawiskiem jest tak zwany „concept 
musical", budowany wokół pomysłu kompozytora lub pi
sarza; i tak Michael Bennett zbudował swój nowatorski 
pokaz A CHORUS LINE (1974) z elementów ukazujących 
ciężkie, lecz fascynujące życie artystyczne broadwayows
kich tancerzy. Ideałem musicalu jest KABARET (1!)66) 
Johna Kandera i Freda Ebba czy A LITTLE NIGHT MU
SIC (1973) Stephena Sondheima, gdzie najróżniejsze skład
niki stop ione zo stały w hurmonijną jedność. 

Krajobraz 
dzisiejszego 
teatru 

Profesjonalny teatr amerykański oparty jest na dwu 
strukturach: komercjalnej i takiej, której celem nie jest 
przynoszeP.ie zysku .„Producent" - przedsiębiorca teat
ralny czyta scenariusz nowej sztuki. Jeśli budzi ona jego 
zainteresowanie, a w dodatku rokuje powodzenie, kupuje 
ją od autora. Następnie tworzy dla jej wystawienia, wraz 
z różnymi inwestorami, spółkę. Wynajmuje budynek teat
ru i angażuje możliwie najlepszych artystów. Artyści 
zawsze angażowani są do konkretnego przedstawienia. 
Po kilku tygodniach prób i tak zwanych przedstawieniach 
przedpremierowych sztuka zostaje oficjalnie wystawio
na. Jeśli spodoba się ona krytykom, a publiczność wyku
pi tyle biletów, by pokryć co najmniej tygodniowe kasz
ty jej wystawienia, przedstawienie istnieje nadal; w prze
ciwnym wypadku schodzi z afisza. Zyski z przedstawie
nia dzielone są po połowie między inwestorów a przed
siębiorcę teatralnego. Każdy z inwestorów otrzymuje 
zysk proporcjonalny do sumy, j~.ką włG'.\ył w koszta pro
dukcji. 

Produkcja teatralna jest jednym z najhardziej ryzykow
nych przedsięwzięć \V Ameryce. Wiele tu szans na s~k
ces, ale tnkże sporo pułapek. Producenci to zarówno po
jedynczy, pełni ambicji przedsiębiorcy teatralni, jak 
i Shubert Organization, gdzie ponad stu producentÓ'w 
jest właścielami teatrów, rozrzuconych po całym kraju. 
Inwestorzy to ci, którzy, posiadając wielkie sumy, mają 
zarówno przyjemność zabawy, jaką daje ryzyko gry w 
show businesie jak i niezłe profity. Bilety kosztują drogo, 
lecz prawdziwy przebój kasowy pozwala sprzedać każde 
miejsce na 'vidowni przez długie lata istnienia spektaklu. 
W roku 1947 pani Margo Jones założyła w teksaskim Dal
las nowy teatr. Parę lat później uczyniła to samo pani 
Nim Vance w Houston oraz Zelda Fichandler w Waszyng
tonie. Te trzy kobiety zdołały poruszy~ przeróżne środo
wiska społeczne i zapoczątkowały nowe życic teatralne, 
określane dzisjaj mianem „regional theatre movemenf'. 
Dziś to sieć ponad czterystu zawodowych teatr6w. Prze
ważająca część sztuk, które potem zaistniały na Broa·I 
wayu, miała swe prapremiery w tych niekomercjalnych 
teatrach. 
S<! to instytucje posiadające swoją wyraźną wizJę arty
styczną. Co roku dyrektor artystyczny każdego z nich 
wybiera kilka s'.".tuk zgodnych z tą wizją i angażuje arty_ 
stów. Publiczność ma możliwość wykupienia sezono,vych 
karnciów; w ten sposób jest ona związana z całym sezo
nem teatralnym, z profilem sceny. 

Dosłownie wszyscy z liczących się dziś dramatopisarzy 
amerykańskich wyszli z takich właśnie „teatrów regional
nych". Sam Shepard (1946-) z jego liryczno-sardoniczną 
wizją mitu Dalekiego Zachodu, którego sztuki stają się 
coraz bardziej znane na świecie, zawdzięcza powstanie 
swych utworów współpracy z Magie Theater w San Fran
cisko. Dawid Mamet (1947-) stworzył swoje dzikie i we
sołe sztuki o życiu wielkiego miasta w kontakcie z chica
gowskim GoodmaP. Theatre, a znana w P olsce Marsh 
Norman (1947-) budowała swoje teatralne studia o pust
ce emocjonalnej człowieka dla Actors Theatre w Louis
ville. August Wilson (1946-) wiele ze swoich mistrzo
wsko napisanych, żarliwych dramatów o historii Murzy
nów ameryka~skich zawdzięcza h vórczej pomocy Yale 
Repertory Theatrc w Com~ecticet. 

Inaczej niż teatr komercyjny , ten typ teatru otrzymuje 
fundusze z wielu źródeł. Wiąże się to z istnieniem czegoś 
w rodzaju rady społecznej, składającej się z obywateli, 
którzy oferują swój czas i pieniądze dia istnienia ~ eatru. 
Decyzje artystyczne pozostają jednak zawsze w gestii sa
mych artystów. Trzeba przyznać, że wielu businesmcnów 
jak też i prywatnych fundacji pomaga teatrom w ich fi
nansowych kłopotach; doceniają oni jego znaczenie w 
podnoszeniu poziomu życia kulturalnego lokalnych spole-



czcństw. Od roku 1965 także rząd Stanów Zjednoczonych 
udziela wsparcia niekomercjalnym scenom. Fundusz ten 
działa na innej zasadzie niż Federat Theatre Project z ro
ku 1930. Dzisiejsze subwencje są niewielkie. Wynoszą 
około 5 proc. teatralnego budżetu. Rząd nie decyduje 
o rozdziale funduszy; robi to zmieniająca s:ę rada złożo
na z zatrudnionych w teatrach niekomercjalnych artys
tów. Przeciętny teatr pokrywa ze sprzedaży biletów oko
ło 60-70 proc. budżetu, 20--30 proc. uzyskuje z przeróż
nych dotacji, na fundusz rządowy może liczyć '" 10 proc. 
W Nowym Jorku, Los Angeles, Waszyngtonie i innych 
miastach istnieją obok siebie teatry komercjalne i nieko
mercjalne, oferując sobie nawzajem różne rodw.je popar
cia i współpracy. Tak na przykład Joseph Papp, założyciel 
i menager Off-Broadwayowskiego New York Shakespeare 
Festival, pokazywał swej widowni wszystko, od przedsta
wień szekspirowskich w Central Park począw:~zy po 
mocne, atakujące widza sztuki o życiu nowojorsk i"j uli
cy. Niekomercjalny Public Theatre Pappa przedstawił 
na swoich kilku scenach cały cykl sztuk, z któr ych wiele 
przejęły potem komercjalne teatry Broadwa~·u. Wpływy 
z takich „kasowych kopalni złota" jak A CHORUS LINE 
czy T HE MYSTERY OF EDWIN DROOD pom;>g!y insty
tucji zorganizc\•;anej przez Panpa wesprze~ produk
cję bardziej ryzykownych finansowo przedstawień. War
to też wspomnieć, że Tennessee Williams w ostatnich 
latach wolał pracować raczej z teatrami regional
nymi niż z producentami Broadwayu. A Neil Simon 
(1927 -) autor odnoszący najwi~ksze sukcesy w teatrze 
komercjalnym, prezentował od czasu do czasu swe 
sztuki w teatrach niekomercjalnych. Tak więc można 
powiedzieć, że obszary działania tych teatrów wzajemnie 
się przenikają. 

• 
Zycie 
w amerykańskim 
:teatrze 
Uprawianie zawodu aktora nie wymaga posiadania stop
nia nauko\vego. Talent, praktyka, ambicja, a i szczęście -
oto główne klucze do sukcesu. Wielu aktorów studiując 
prywatnie kontynuuje naukę zawodu. Samo przygctowa-
1 ie zawodu nie gwarantuje jednak zatrudnienia w tc~
trze. I chociaż ciągle istnieje zapotrzcbo\l\'anie na najbar
dziej utalentowanych, jedynie niewielu aktorów znajdu
je stałe zatrudnienie. Na każde płatne zajęcie w teatrze 

zawodowym czeka wielu kandydatów, stąd konieczność 
udziału w licznych przesłuchaniach. Walcząc o uzyska
nie roli aktorzy zarabiają na życie jako nauczyciele, ko
rektorzy, kierowcy taksówek czy kelnerzy. Niektórzy 
dorabiają w filmie, radiu czy telewizji. 

Coś 
dla 
każde o 
Prawic każda grupa społeczna, żyjąca dziś w Stanach 
Zjednoczonych, ma swój własny rodzaj teatru. Może to 
być teatr w cołlegu, lub teatr uniwersytecki, pracujący 
jako laboratorium sztuki, studium dramatyczne, czy też 
teatr związany z jakimś środowiskiem, organizowany 
przez amatorów i społeczników, może to być także ,.din
ner theatre", gdzie wieczorową porą gra się skróco1 c 
wersje komedii muzycznych. Może to byt wreszcie doj_ 
rzały artysłycz11 ie teatr clrnmatyczny i wiele, wiele in
!1ych. T~afry dla dzieci, tc ~1try różnych j((zyk-łw i grup 
etnicznych, te:~try dyskusji politycznych, te:itry ruchu 
wyzwolenia kobiet, teatry robotnicze, happeningi, te<.try 
lalek, klownady, teatry homoseksualistów, pantomimy 
i ruchu, teatry regionalne i wreszcie teatry Broadwayu. 
Wszystko to jest i gra w Ameryce! 
Dzisiejszy tentr amerykański, podobnie jak i cała Ame
ryka, jest różnorodny, otwarty, pełen pasji. Bogactwo 
i wielość rozwiązań oraz wizji dramatycznych, istnienie 
obok siebie rozlicznych nurtów, różnorodność teorii 
o istocie i sensie teatru powodują, że jest to zjawisko nie
powtarzalne. Nie można opisać jego działania przy pomo
cy jednej tylko formuły, bo teatr nasz ciągle zmieni;: się, 
rozwija i poszukuje nowych dróg. Jest głęboki i rozryw
kowy zarazem, ciągle pełen życia, nieobliczalny i radosnJ'. 
Ten nasz teatr jest po prostu odhiciem tego, co najlrpsze 
w duszy Ameryki. 
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MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

prem. 20.TV. 19:15 

L ucy l\ Ta ud l\font~omery 
I\ t ' IA Z ZIELONEGO \VZGÓRZA 

prem. 19 X.Hl74 

W p rzygotowaniu: 

A ndrzej Il.faleszka 

WIELK.OLUDY 
b a jka dla dziec i 

DYREKTOR TEATRU - ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 
KIEROWNIK LITERACKI-JAROSŁAW SZYMKIEWICZ 
ZASTĘPCA DYREKTORA - TADEUSZ WIECZOREK 

Ki~rownik techniczny - Bogusław Lorenc. Główny elekt.ryk -
Janus.z Mańczak. Kierownik prarown.i krawieckiej d;1mskiej -
J:uilna Piskorz. krawiP.ckiej meskiei - Mieczyslaw Puchalski. 
stolarskiej - Ryszard Kędzierski , modebtorskiej - Witold Wir-

chanowski, perukarskiej - Krystyna Sidorowicz. 
Bilety sprzedają z miesięcznym wypc:::adzeniem: kasa Teatru Po
pularnego w Warszawie, ul. Szwedzka 2/.4, codziennie oprócz nie
dziel od godz. 11.00. tel . 19-23-66 oraz Kasy Teatr::ilne. Al. Jerozo
limskie 25, tel. 21-93-83 w :!Odz. 10 00-17.00. Dojazd do teatru: 

trnmwaj nr 4. autobusy: 160. 119. 120. 135. 

REDAKCJA PROGRAMU: ELŻBIETA KISIELEWSKA 
Źródło tekstów: program .do wystawy „Teatr amerykański dzisiaj", 

koperta płyty „THE ROBBER BRIDEGROOM::'. 

Cena 60 zł 
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