


N O T Y O A UTORACH 

ALFRED UHRY (libretto i teksty piosenek:) 
Pochodzenia gruzińskiego, Alfred Uhry był od dawna wielbicielem twór
czości Eudory Welty i humoru południowego pogranicza Stanów Zjed
noczonych. Z wielką. satysfakcją znalazł ujście dla obu tych pasji w "Na
rzeczonej rozbójnika". 
Alfred Uhry, będący długoletnim członkiem ASCAP, jest autorem wielu 
tekstów piosenek: oa scenach „ofJ" i „oO'-ofl"Brodway, a także wielu 
programów telewizyjnych i nagrań płytowych. Za „Narzeczoną rozbójnika" 
został uhonorowany Narodową Premią za osiągni~a w dziedzinie Sztuki. 
Było to jego pierwsze libretto musicalowe, które przyniosło mu nominację 
do nagrody Antoinette Perry i nagrody dramaturgicznej. 
Alfred Uhry jest profesorem sztuki teatralnej w Calhoun School w Nowym 
Jorku.. W 1989 r. otrzymał Oscara za opracowanie scenariusza filmu 
„Wożąc panią Daisy". 

ROBERT WALDMAN (kompozytor i aranżer) 
Współpracował poprzednio z Alfredem Uhry pisząc musical dla Umwer
sytetu Brown. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę kompozycji 
u Juliarda, gdzie stał się podopiecznym Franka Loessera. Członek ASCAP. 
Skomponował muzykę do „Look up and live" dla CBS, „That was the 
weck tbat was" dla NBC oraz do wielu piosenek filmowych, rozrywkowych 
i popularnych. 
Jego piosenki napisane wspólnie z Alfredem Uhry są często nagrywane na 
płyty, a także można je usłyszeć na Brodwayu w widowisku „Here's where 
I belong". Jego muzyka często jest wykonywana w Stanach Zjednoczonych 
i w Europie w spektaklach baletowych oraz pri.edstawieniach teatralnych 
Amerykańskiego Teatru Szekspirowskiego t,Twelfth Night") oraz Acting 
Company (..School for scandal") . 
Robert Waldman otrzymał muzyczną. nagrodę Muriel Porter Steven oraz 
Narodową Premię za osiągnięcia w dziedzinie Sztuki za muzykę do 
„Narzeczonej rozbójnika". 

Mówi kierownik muzyczny 
M1ROSLA W JASTRZĘBSKl 

Zasługą kompozytora jest to, że stworzył odrębny musical oparty na 
piosenkach country, przeanalizował styl, w wyniku czego powstały tak 
wspaniałe piosenki w sensie muzycznym i dramatycznym. Charakteryzują 
się trudnością dość znaczną: wielogłosowe chóry, zmienność rytmu, roz
ległość skali głosowej. 

Korneliusz ac d 



a właściwie „country and western". Niestety, ani „Oklahoma" ani „Siedem 
narzeczonych dla siedmiu braci" nie dotarly do naszych teatrów. Może 
i lepiej, bo strasznie trudno śpiewać i tańczyć jak prawdziwi Amerykanie 
z Poludnia. Lepiej terminować na prostszych, choć też nielatwych sztuJcach. 
Takich jak „Narzeczona rozbójnika", zabawny musical o Południu napi
sany przez nowojorczyków. 

ALFRED UHRY: 

Kiedy przeczytałem powieść Eudory Welty, uderzyły mnie natychmiast 
jej walory teatralne, ale zupełnie nie wiedziałem, jak je wykorzystać. 
Robert Waldman i ja straciliśmy wiele godzin kłócąc się i rozpatrując 
muzyczne możliwości sztuki. Chcieliśmy napisać coś, co byłoby tak 
amerykańskie i tak pełne wigoru jak Terytorium Mississipi lat 90-tych 
XVIII wieku. I chcieliśmy zachować rozkosznie sulmowski punkt widzenia 
Miss Welty. W końcu jeden z nas twierdził, że można by zastosować 
technikę czworaka (square dance). To doprowadzilo nas do decyzji, aby 
potraktować całą sztukę jako jeden dlugi taniec ludowy, z różnymi 
postaciami, przedstawiającymi różne części akcji. Obecność kapełi country 
na scenie była naturalną konsekwencją tego pomysłu.. Piosenki i sceny 
drama.tyczne znalazły swe właściwe miejsce i szybko uporaliśmy się 
z pierwszą wersją utworu. Posłaliśmy go do tworzonego właśnie studia 
musicalowego, gdzie został wybrany na inauguracyjne przedstawienie 
Teatru Laboratorium Musicalu, działającego w owym czasie w kościele 
św. Klemensa w Nowym Jorku.. U św. Klemensa wszyscy pracowali za 
darmo, z wyjątkiem aktorów, którzy byli wynagradzani po królewsku 
kwotą 10 dolarów tygodniowo! Około 4/5 pierwszej wersji zostało prze
robionych w czasie prób. Nigdy dotąd nie napisałem sztuki i odkrylem, że 
moje sformułowania nie brzmią dobrze w ustach aktorów. Nauczyłem się 
słuchać improwizowanych dialogów i przekładać to na coś, co powoli 
stawało się egzemplarzem, nadającym się do roboty. 
Daliśmy siedem przedstawień. Pierwsze trwało około 2 godzin 40 minut. 
Tej nocy w ogóle nie kładłem się, ale ściąlem 40 minut. Na Jcażdym z tych 
przedstawień aktorzy grali inne widowisko. Ich entuzjazm i inwencja były 
wspaniale! Na ostatnim przedstawieniu był szew organizowanego właśnie 
ob1azdow'ego zespołu „The Acting Company"; spodobało mu się to, co 
zobaczył i zdecydował, że nasza sztuka będzie dobrą pozycją (..wehikułem'/ 
dla jego teatru.. Druga wersja NARZECZONEJ ROZBOJNIKA z nowymt 
wykonawcami miała lepszą konstrukcję i bardziej wyrazistą reżyserię. 
Premierę daliśmy na Festiwalu Sztuk Widowiskowych w Saratoga. Zo
staliśmy bardzo dobrze przyjęci i objeżdżaliśmy kraj przez rok. Przez dwa 
tygodnie graliśmy w Nowym Jorku, gdzie widowisko „ozdobiły" dwie 
nominacje do nagrody Tony (teatralny odmiennik „OsJcara" w Ameryce~ 
jedna aktorska, zaś druga - dla mojego scenariusza! Nadszedł wielki 
wieczór. Nie byłem zdenerwowany, ponieważ rywalizowaJiśmy ze sławnym 
musicalem A CHORUSLINE, więc nie mogłem liczyć na nagrodę. Ale 
uroczystość - cóż to była za uciecha! Moja żona i ja, wystrojeni, 
siedzieliśmy w osobnym rzędzie foteli. „Szef protokołu" dyrygował nomi
nowanymi aby przedstawiali się wzajemnie nominatom, siedzącym na
przeciwko. Trzecia premiera została zaplanowana na Broadwayu; w jej 
obsadzie było sześciu aktorów z naszego prapremierowego zespolu. Pier
wsze przedstawienie daliśmy w Mark Taper Forum w Los Angeles. Był to 
dla nas idealny teatr. Krytyki prasowe i wpływy kasowe były znakomite. 
Stałem wzruszony z tyłu widowni i słuchałem jak widzowie śmieją się 
i cieszą i oklaskują naszą pracę. Po ośmiu tygodniach widowisko przeszło 
do Biltmore Tbeatre w Nowym Jorku. Zrobiliśmy dwie próby generalne 
dla zaproszonych gośc~ aby zespól oswoił się z teatrem. Druga z tych prób 
poszła dobrze, zbyt dobrze, moim zdaniem. Widownia składała się głównie 
z aktorów i ludzi teatru.. Podobało się wszystko, a ich śmiech i aplauz były 
podniecające, zmuszały wręcz aktorów do szarżowania. Pod koniec wido
wiska nadszedł moment, którego się obawiałem. Barry Bostwick, grający 
główną rolę, w trakcie długiego numeru muzycznego rozhuśtał si~ na linie 
od kulisy do kulisy. Wprawdzie był ex-<:yrkowcem i atletą, ale mnie zawsze 
ściskało w dołku, kiedy wchodził na linę. Tego wieczoru to się zdarzyło. 
Lina trzasnęła. Barry spadł z wysokości około trzech i pól metra. Kurtyny 
nie było i publiczność, która przed hwilą śmiała się, teraz patrzyła 
z przerażeniem, jak ekipa pogotowia ratunkowego wynosi Barry'ego na 
noszach, nadal w kostiumie i pełnej charakteryzacji. 
Cala historia zakończyła się szczęśliwie. Dwa tygodnie później Barry grai 
pre.mierę z ręką w gipsie. Zaś cykl przedstawień na Broadway'u uwieńczył 
pełen sukces: siedem nominacji do nagrody Drama Deski nagroda Tony 
dla Barry'ego jako Najlepszego Aktora Musicalowego roku 1977. 
A losy situ.ki potoczyły się dalej. Wiele NARZECZONYCH ROZBÓJ
NIKA weszło na scenę, wiele jest planowanych, w tym także za granicą. 
Otrzymuję listy od różnych Judzi, zadowolonych, że ogi ądali ją lub brali 
w niej udział. Te słowa z okazji wydania płyty z oryginalną obsadą 
z Broadwayu piszę z wielką radością.. 
Jej dźwięki przynoszą mi wspomnienie wszystkich przeżyć, związanych ze 
sztuką. Wierzę, że stanie się ona tym sam,Ym dla łudzi, którzy będą 
zajmowali się tym widowiskiem w przyszłoścL 

przedruk za programem wydanym 
przez Teatr Popularny w Warszawie 
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PIOSENKA S~ 

Tę prawdę znam nie z ksiąg. 
Dał mi ją poznać świat 
Że chłopcy wolą lilii pąk, 
Niż ostu bujn iat. 

Kaktusie, ty 
Cudny też! 
Szpiczasty jak. 
Nikt nie chce ci 
N o bo chłopcy wolą lilii pąki 

Lilie i róże wkrąg 
Trujący sieją jad. 
A chłopcy wolą lilii pąk, 
Niż ostu bujny kwiat. 

Cudny jest grochu str't"I-• 
Łopianu suchy gnat. 
Lecz chłopcy wolą lilii p 
Niż ostu bujny kwiat ( ... ) 

PIOSENKA 
JAMIE LOCKHARTA 

Niejeden zadrżał widz. 
Ten złodziej nie skradł nic, 
Zaś bogacz uniósł worek złota swój! 

o nic - gdy przyjdzie czas, 
powie każdy z was: 
nie kradnie ten zabójczy zbój. 
~czy zbój! 
' może byle cham. 

ten dobrze znam. 



kierownik: literacki 
ELŻBIETA LENKIEWICZ 

kierownik muzyczny 
LUCJAN MARZEWSKI 

sezon 1991/92 

OSENKA 
ŻEGO I MAŁEGO 

SMYKA 

Co dwa, to nie jeden łeb, bracie! 
Od jednej głowy lepsze dwie. 
I po co gadać tu wiele? 
Rzecz ważna w ciele - intelekt. 
Co lepsze od oczu par dwu, bracie? 
Dokoła wciąż patrzą bez snu. 

nosy mieć lepiej, 
ęby mieć lepiej. 

wy nie jeden to łeb. 
· · wien cham: 


