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N. RICHARD NASH 

DramaturgW <1merykańska, jeden z. najciekawszych 

najbardziej wpływowych czynników współczesnego 

teatru, jest dramaturgią bardzo młodą. Za okres jej 

narodzin można uważać lata dwudzieste naszego wic

ku. Coprawda historia teatru amerykańskiego notuje 

szereg utworów dramatycznycb napisanych na prL.e

łomie 19 i 20 w. przez D. Belasco, R. Sbeldona, B. Tar

kingtona i innych, ale były to sztuki bez większych 

ambicji artystycznych, zaspakajające doraźne potrzeby 

repertuarowe. Dopiero bogata ilościowo i artystycznie 

twórczość O'Neilla staje się zaczątkiem narodowej 

dramaturgii północno-amerykańskiej, którą wkrótce 

wzbogacają utwory M. Andersona. R. Sherwooda, 

E. Rice'a, T. Wildera, W. Saroyana, C. Odedsa, I. Sha

wa, Kingsleya, G. Kanina - a po drugiej wojnie świa

towej T. Williamsa. A. Millera i ostatnio N. R. Nasha. 

N. Richard Nash. którego . Zaklinacz deszczu· prz.~

chodzi ostatnio tryumfalnie przez ceny Ameryki 

i Europy, należy do najmłodszego pokolenia drama

turgów amerykańskich. Urodzony w Filadelfii, stu

diował na tamtejszym Uniwersytecie Pensylwańskim 

technikę pisania dramatów i scenariuszy, przedmiot, 

który tudiowało wielu amerykańskich pisarzy i :ce

narz.y tów m. in. A. :VUller. W dwudziestym roku ży

cia Nash rozpoczyna praktykę teatralną jako najmłod

szy w Ameryce kierownik wydziału teatralnego Ko

l ~gium Bryn Mawru, gdzie także ~o dramaturg 1 re

żyser prowadzi teatr studenclti. Następnie obejmuje 

stanowi '<o kierownika teatru studenckiego przy Ko

legium Haverfordzkim. Trzeba :t.aznaczyć, że w USA 

w zasadzie nie ma stałych teatrów dramatycznych 

i teatry studenckie przy kolegiach i uniwersytetach 

są głównymi ogniskami nie skomercjalizowanej kul

tury teatralnej. W tym czasie Nash nawiązuje kontakt 

z Hollywood i pisze szereg scenariuszy filmowych. 

W roku 1947 młody dramaturg otrzymuje pierws1..e 

wyróżnienie - nagrodG im. Maxwella Andersona za 

sz.tukG „Pożegnanie w Imsfordzie". W rok później je

den z teatrów na Broodwayu wyst::wia jego dramat 

„Młoda i piE;kna" (The Young and the Fair). Utwór 

ten nie miał jednak powodzenia i padł po kilku spekta

klach. Większy sukces odniosła filozoficzna sztuka pt.: 

„Spójrzcie, Jaguar" (See, the Jaguar) wystawiona 

w 1951 r„ ale dopiero ,,zaklinacz deszczu" (Tbe Rain

maker), którego prapremiera odbyła się w Cart The

atre w Nowym Yorku w 1954 r. przyniosła Nashowi 

shwę i rozgłos, zwielokrotnione jeszcze sfilmowaniem 

sztuki z Katarzyną Hepbrun i Burtem Lancastre w ro

lach głównych. W r. 1956 wystawił Nash nową sztukę, 

której oryginalny tytuł brzmi „Girls of Summer''. 

W Polsce „Zaklinacz deszczu" po raz pierwszy wy

stawił P. Teatr Powszechny w Wiarszawie w 1958 r., 

w Uurnaczeniu I. Babel i reżyserii A. Hanuszkiewicza. 
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on Al'TORA: 

Kiedy Ciczyst(' łąki bogatego Zachodu na\\'iedzi su
sz 1 tracą 011e S\\ 'OFI zwh:ii i poprustu umiL•r:tJ<1. l) tym 
co si~ wówczn~ dzieje z r0śli1111ości.1. p;1 twi <k;,mi i :;l -

dami byJla mui.nn dowi~dziec się z oschłyeh \\'ylrn
z•»w ;rnty<tycznyl'h ;\Tinisterslwa Rolnict\\'a , O t ·m 
co si~ dzieJe t. łudzmi, p0z;,1 oblict.ałnymi str..itami mi.!
nia. można do. lrz.t· w kh nieobliczalnych d : :pernckil'h 
r orywach i i 1lamaii.:H·h. Ludzie z dos\\'i<1dczcni••m 
c, jea Curr.v \dt•d7.·l· ze do ni1:ha trzeba miel' nernlt
\\'o l'. wied.:q, ŹL· zil'mia nie wy~chła na za\\'>ZL' i 7.e 

ktoregoś dn;a ~!li\\'LI ol.udzi ich zidr1i por<1nka. :'lll·1 -

d 1. i ludzie w roclzaiu j•t:o t•)rki Lizy, nie 1m1i•1 t.1k1•J 
pewno L'i. :\1imo caki,:o rozsąd;;:u licU'j tylko na :;pa
t.łające ~\\'iuzdy i m:1j:1 n.1dzieję. 

AkeJa -z1uki dzieje ~ię w takiej nawfodzionej susz·i 
okolicy. w momencie kiedy nadzieje Lizy zaczyrn1Ją 

się rozwiew<ic\ Ponieważ ludzie z t':'j sztuki 1..as!uguj;1 
na rniłośl: i rn.1wz3jern się kochają - ponieważ na
dzieje Lizy, uJca. Jirnrna. St·1rbuck.1 i FiJe·a s l w koń
cu .wspokojune - sztukćl ta jest zarówno romansem 
j k i - komedią. 

O tym, i.~ jest ona romansem nie powinien ani na 
chwilę z~pomnieć reżyser, aktorzy, scenograf, ::\-lu
simy to widzieć w dekoracjach. Mimo. że dom Currych 
jest Z\\') czajnym miejscem, gdzie ludz!e drapią sic; po 
głowie. zd jmujq buty, gdzie heblują drzewo i szorujq 
garnki. mu, i on być przede wszystkim miejscem, gdzie 
rJdzi się proste. bezpośrednie piękno, pozbawione czu
lnstkowosci i taniej galanterii. 

Składzik, zobaczony realistycznie, byłby tylko w
kurzoną komórką, interesująeą termity i ćmy. Jeśli 

jednak spojrzymy na niego oczyma Lizy, która wid;d 
w nim romantyczne wspocnienia dziecir'lstwa, zoba
czymy na scenie miejsce. w którym mogą się spełnić 

najpiękniejsze marzenia. 
Albo na przykład biuro FiJe·a. Nie jest to biuro na

prawdę. Jest to kryjówk<J File'a przed otaczającym go 
~wiatcm - gdzie z wysiłkiem szuka ukojenia w sa
motności. 

Wszystko powinno byc w grze i reżyserii bardzo 
proste. Jak świat, widziany przez soczewkę skupia
jącq obraz na samotnej twarzy Lizy i jej nadziejach. 
Swiat można zobaczyć bardzo głęboko poprzez małe 
soczewki i poprzez filtr - uczucia. 

(Fragmenty z artykdlu „The Roma.n.se of „The Rain 
maker" Theatre Arts, marrec 1956. Tłum I. B.) 
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