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Jak to się robi w Ameryce 

Biuro teatralnych producentów, Bruce'a 

Jordana i Marylin Abrams w Chicago jest miejscem 

znanym i kojarzonym z jedną z najsłynniejszych 

w teatrze komedią pod tytułem Szalone nożyczki. 

Afisze, zdjęcia, nagrody, listy, entuzjastyczne 

recenzje, wspaniałe statystyki dowodzą, że ma się tu 

do czynienia z wielkim sukcesem w niełatwej 

dziedzinie show-biznesu, dużymi pieniędzmi 

i rozbudowaną strategią marketingową, by ten 

sukces trwał. Wśród rozlicznych pamiątek 

i dokumentów jest tylko jeden, który przypomina 

daleką przeszłość: na ścianie biura wisi oprawiony 

w ramki fragment listu. Pisał go w 1976 roku Bruce 

Jordan do Marylin Abrams, a rzeczony fragment 

brzmi: "Marylin, znalazłem sztukę i jeśli moglibyśmy 

mieć prawa autorskie, to byłby świetny kawałek do 

wystawienia". Jordan pisał o tekście zapomnianej 

niemieckiej sztuki z 1965 roku Paula Partnera 

Scherenschnitt. 

Scherenschnitt to kryminał , solidnie i ponuro 

napisany dla teatru, który wśród wielu podobnych, 

opartych na opowieści o popełnionym morderstwie 

i policyjnym dochodzeniu, odznaczał się tym, że 

w finale spektaklu publiczność głosowała, kto zabił. 

W zamierzeniu Portnera sztuka ta miała pełnić 

w teatrze rolę psychodramy. Pierwsza amerykańska 

wersja sztuki Partnera nosiła zaczepny tytuł 

Whodunit (Kto to zrobił) i była grana w Ge Va Theatre 

w Rochester z B. Jordanem w roli fryzjera Toniego. 

Wpisane w sztukę głosowanie publiczności, chętnie 

przez nią podejmowane, interesowało Jordana 

w każdym przedstawieniu. Twierdzi, że dzieło Partnera 

, zapoczątkowało istnienie w Ameryce teatru 

interaktywnego. 

Jordan zabrał z Rochester tekst kryminału 

i wkrótce namówił Abrams do zajęcia się sztuką. 

Za 50 tysięcy kupili pełne prawa autorskie i kiedy 

piękna miejscowość Lake George N.V. zapełniła się 

turystami, Abrams i Jordan, byli nauczyciele 

i pasjonaci teatru, grali sztukę Portnera w Dinner 

Theatre. Nieco skróconą, bez nadmiernej powagi 

i psychologii. Zawsze byli ciekawi finału, owego 

1 głosowania publiczności, jej odpowiedzi na tytułowe 

pytanie Whodunit. Publiczności nie musieli długo 

namawiać, brała nieoczekiwany dla siebie udział 

w zakończeniu sztuki i decydowała o losach 

bohaterów. Abrams wspomina, że było to "absolutnie 

magiczne zdarzenie". Jednocześnie, jak opowiadają 

oboje, dzień po dniu, powoli, lecz twórczo 

i konsekwentnie, psychodrama Partnera zamieniała się 

w skrzyżowanie kryminału z komedią, co zdaniem 

Abrams, jest znakomitą formą rozrywki. 

Kiedy sztuka Partnera ulegała w Lake George 

znacznym przemianom i podobała się publiczności, 

doszło do pewnej niepozornej rozmowy, która wkrótce 

zmieniła życie dwojga ludzi. Na przedstawienie przybyli 

turyści z Bostonu i po spektaklu zapytali : "Jordan, 

kiedy przywieziesz to do Bostonu?" Tak oto Marylin 

i Jordan pojechali do Bostonu, w mieszkaniu 



zorganizowali biuro, wynajęli mały teatrzyk, 

skompletowali zespół aktorski, wreszcie sztuce dali 
zupełnie nowy tytuł: Szalone nożyczki i z dniem 

29 stycznia 1980 roku zmienili się w ludzi bogatych 
i szczęśliwych. Także od tego dnia ponoszą trud 

nadzorowania licznych, coraz liczniejszych realizacji 
sztuki na całym świecie . 

Szalone nożyczki w Bostonie (do dziś od 1980), 
potem w Chicago (do dziś od 1982), wkrótce 

w Waszyngtonie, San Francisco, Montrealu, 

Barcelonie. Tel-Awiwie, Budapeszcie, Melbourne, 

Londynie, Honolulu i w wielu innych dużych 

i małych miastach, wszędzie tam Szalone nożyczki 

odniosły sukces. 

Siedmiokrotnie czytelnicy Boston Globe 

przyznali Szalonym nożyczkom nagrodę 

"Najlepsza komedia roku". Trzykrotnie w ankiecie 

Chicago Tribune czytelnicy gazety głosowali na 

Szalone nożyczki jako "Najlepszą sztukę roku". 

Nożyczki zdobyły wyróżnienie pisarzy America's 

Raven Award, przyznawane utworom z wątkami 

kryminalnymi, oraz prestiżową nagrodę Charliego 

Chaplina. W 1997 roku Szalone nożyczki zostały 

wpisane do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa 

jako najdłużej bez przerwy grana sztuka (nie 

będąca musicalem!) w historii amerykańskiego 

teatru. 

Krytyka przyjęła Szalone nożyczki bardzo 

przychylnie. "To nie Szekspir, na pewno„.", 

, "Dokładnie nie jest to Hamlet..." tak 

rozpoczynały się recenzje, lecz po krótkim 

"ale" sypały się komplementy, entuzjastycznie 

formułowane pozytywne oceny i stwierdzenia, 

że w gatunku komedii "kto to zrobił" (comedy 

whodunit) Szalone nożycz.ki są doskonałe, 

świetne, pomysłowe , zaskakujące, szalone, 

śmieszne , zabawne, zwariowane, "Idź. Idź 

cztery razy. To jest szał!" namawiał 

czytelników recenzent Austin American 

Statesman, Michael Barnes. 

Nieustannie rosła (i stale rośnie) liczba 

zagranych przedstawień , liczba 

przychodzących na Nożyczki widzów. 

Producenci zarobili miliony dolarów. 

"Ostatecznie - powiedziała Linda 

Robinson, aktorka grająca Barbarę - Szalone 

nożyczki mogą stać się McDonaldsem 

amerykańskiego teatru. Nazwij je: McTeatr". 

(Informacje pochodzą z materiałów 
reklamowych przysłanych przez Cranberry Production 
Inc. Marylin Abrams and Bruce Jordan.) 




