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S).fowo od f fumac0a 
„ Wielki zlocisty plak w naszym 
spokojnym, starym mieście.„ 
11araz„. żloly ptak„. " 

(Jerzy Szaniawski: „Ptak") 

Kiedv w lipcu 1956 roku, po obej
rzeniu czołowych przedstawień w 
Londynie oraz na festiwalu szekspi
rowskim w Stratfordzie nad Avo
nem - koledzy angielscy namawiali 
nas na obejrzenie prapremiery euro
pejskiej młodego, debiutującego pi
sarza amerykańskiego Nasha p.t. 
„The Rainmaker" w Saint Martins 
Theatre - nie obiecywałam sobie 
zbyt wielu przeżyć. Tym większe by
ło moje zaskoczenie! Złożyły się na 
to i sztuka, i jej wykonanie. 

Zacznę od sztuki. Urzekła mnie 
śmiałym zestawieniem codzienności 

z poezją. Była w niej ludzka nieza
spokojona tęsknota za czymś niezwy
Jdym. Za czymś nieprawdopodobnym 
a upragnionym. Nie tylko tęsknota 

rodziny Curry do życiodajnego desz
czu, ale wiara że coś bardzo niezwy
kłego, prawie nierealnego, może się 

zdarzyć w naszym codziennym sza-
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rym życiu. Te same moly\\'y domi
nują w pełnej poetyckiego wdzięku 
scenie Lizy i Zaklinacza, kiedy wy
czarowuje przed smutną dziewczyną 
całe niedostrzegane przez nią, a tak 
bardzo upragnione, piękno otaczają
cego ją życia, i kiedy prz obraża 
zamkni tą w kręgu szarej codzienno
ści dziewczynę w rozkwitającą, pełną 
czaru, kobietę . 

Kopciuszek i królewicz? Tylko, że 
w tej bajce królewicz jest biedny, 
al . pełen radości życia, a kopciuszcl· 
bogaty, ale smutny. Judyta \V sztu
ce Peyret'a de Chapuis, która bez
·kuteczni uczy Holofernesa piękna 
taczającego go świata? Burmistrzan

ka z Szaniawskiego tęskniąca i wie
rząca w złotego ptaka" Wszystkiego 
po trochę. Tak. W tej sztuce zaklęcia 
nic ograniczały się tylko do zaklina
nia deszczu - objęły świat szerszy. 

Dlatego może tak łatwo przystałam 
na propozycję dyr. Józefa Pary, żeby 
tytuł sztuki skrócić do jednego sło
wa: „Zaklinacz'' . W tym tytule jest 
suma problemów zawartych w sztuce. 

a mojej decyzji przetłumaczenia 
t j sztuki zaważyło też mocno jej 
wykonanie. Chcę tu powiedzieć tylko 
o dwóch rolach : Lizy i Zaklinacza. 
Były to role obsadzone przez dwie 
indyw idualności aktorskie i pięknie 

zagrane. Zaklinacza grał znany ame-

rykański aktor teatralny i filmowy, 
równocześnie reżyser tego przedsta
wienia - Sam Wanamaker. W Pol
sce widzieliśmy go w filmie: „Ci 
wspaniali mężczyźni w swoich lata
jących maszynach". Ma on na swoim 
koncie wiele filmów, które do nas 
nic dotarły . Jest to aktor o dobrych 
warunkach, dużej sprawności fizycz
nej i urzekającym niskim glosie. Ro
lę rozegrał niesłychanie prosto i bez
pośrednio, a scenie z Lizą, poza cie
płem, nadal wymiary poezji. Aktorka 
w pełni dorównywała swemu partne~ 
rowi, a może go nawet w tej trudne.i 
roli i w tym przedstawieniu prze
w •ższała. Była to młodziutka wów
c;as znakomita i sławna dziś aktorka 
Ger~ldine Page. W Polsce znana z fil
mów Noc iguany' z Richardem 
Burton~m, „Słodki ptak miłości'' 
z Paulem Newmanem i z wyświC'tla
nego obecnie jednego z jej najnow
szvch filmów „Oszukany" z Clintem 
E;stwoodem jako partnerem. Świet
na aktorka teatralna . Aktorka o trud
nvch warunkach. Geraldine jest bar
cho wysoka i przewyższała sw ~o 
part nera w „Zaklinaczu" o dobre pol 
głowy. Zbudowała swoją rolę począw
szy od wyglądu, sposobu chodzenia 
poruszania się i przeżyć dziewczyny 
świadomej swojej brzydoty do p lnc
go rozkwitu kobi cośc;i i uroku. Po-
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trafiła to zrobić na oczach widzów 
nie zmieniając ubrania, charaktery
zacji pozwalając sobie tylko na ro7.
puszczenie ciasno upiętych włosów. 

Niezapomnianą będzie dla mnie zaw
sze scena w stajni, kiedy pod wpły
w m słów i delikatnych pieszczot za
klinacza - Geraldine Page z napraw
dę brzydkiej, przygarbionej dziew
czyny rozkwita radością, szczęściem 

i wiarą - w piękną, młodą i smukłą 
Lizę. Byl to wielki tryumf aktorstwa. 
Pokaz tego co aktor potrafi dać z sie
bi i tylko z siebie - bez pomocy 
charakteryzacji, kostiumu, rekwiz:ytu . 
Tryumf prawdziwie dobrego aktor
stwa. 

Dla anegdoty warto wspomnieć, że 
krytyka angielska w przec1w1en
stwie do środowiska teatralnego sta
ra la się umniejSZ)'Ć wartości aktor
skie obojga artystów wytykając im 
„ameryka1iski" akcent, co nie prze-
zkodziło Wanamakerowi \V zagraniu 

w samym Stratfordzie w „Otellu" 
Shakespeare'a i zdobyciu doskonal .i 
krytyki . 
Przetłumaczyłam sztukę przed 

17-tu laty i widzę , :że mimo upływu 
czasu i wkroczenia w erę lotów kos
micznych - wciąż jeszcze marzenia 
ludzkie jak również susze, huragany, 
trzęsienia ziemi i burze czekają na 
swoich Zaklinaczy. Irena Babel 

HARRY 
CURRY (ojciec) 



ALEKSANDER BA UMGARDTEN 

Richard N. Nao;;h -

dramaturg współczesnej Ameryki 

. Nowoczesna linia amerykańskiej dramaturgii 
bierze początek z twórczości Eugene O'Ncilla. 
Znakomity dramaturg, autor trzydziestu dzie
więciu pelnospektaklowych utworów scenicznych. 
O'Nei!l tworzy sam jeden epokę amerykańskiej 
dramaturgii. Od „Ce~ar.::a Jonesa", przez „Annr: 
Christie" aż do „Księżyca nad Karybami" repre
zentował O'Neill wszystko. co bylo najbardziej 
interesujące i wartościowe w dramaturgii USA 
w okresie od 1920-1940. Jego program artystycz
ny i filozoficzny a przede wszystkim Ś\\·ietna 
znajomość sceny i jej praw wpływała i po dzi 
siejszy dzień wpływa na wielu dramaturgów, nie 
tylko amerykańskich. Możemy ten wplyw stwier
dzić u takich twórców, jak Maxwell Anderson 
czy Thornton Wilder. 
Amerykańskie dramatopisarstwo sięgnęlo do 

nowych tematów przede wszystkim w okresie 
1929~1932 (ogólny kryzys gospodarczy; bezrobo
cie - a więc poglębiajqca się tematyka społecz
na), a póżniej w okresie dojścia do władzy fa
szyzmu i drugiej wojny światowej. 
Czołowym reprezentantem twórczości scenicz

nej tego pierwszego okresu jest Clifford Odet~ 
oraz wspomniany już Maxwell Anderson, sięg:i-
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jący chętnie po !ormc; antycznej tragedii lub po 
tematy historyczne („Joanna z Lotaryngii"). 

Okres poprzedzający wybuch drugiej wojny 
światowej wyraża się w amerykańskiej drama
turgii przede wszystkim nazwiskiem Roberta 
E. Sherwooda (na polskich scenach grano jego 
świetny „Skamieniały las"). Niebezpieczeństwo 

zbliżającej się wojny sygnalizowały sztuki Lillian 
IIellman. Obok niej występują już w tym okre
sie autorzy reprezentujący tendencje glęboko 

humanistyczne: Thornton Wilder („Niewiele bra
kowało", „Nasze 1niasto", „Alcesta"), William 
Saroyan („Moje serce jest w Szkocji", „Swietna 
.::abau;a"), czy Susan Glaspcll i Paul Green . 

Natomiast ostatnie trzydziestolecie wysunęło 

kilkanaście nowych nazwisk dramaturgów, któ
rzy bądź nową tematyką, bądź też poszukiwa
niami natury forma lnej odróżniają się wyraźnie 

od poprzedników. Najpoważniejsi z nich to Ar
thur Miller („Czarownice z SaLem"), Tenessee 
Williams („Szklana menażeria", „Tramwaj zwa-

1111 Pożądaniem", „Tatuowana róża", „Kotka na 
plonqcym dachu"), William Inge („Piknik.", 
„Przystanek. autobusowy", „Ciemne sc1iod11"), 
John Patrick, laureat nagrody Józefa Pulitzera 
(„Mała herbaciarnia"), Mary Chase („Mój przy
jaciel Harvey" - psychoanalityczna komedia 
ciesząca się do dzisiejszego dnia olbrzymim po
wodzeniem, grana i u nas na Sląsku), James 
Gow - D'Usseau (spółka autorska znana u nas 
z antyrasistowskiej sztuki: „Korzenie sięgają 

głęboko"), ora?. ten sam D'Usseau w innej spóke, 
z Dorothy Parker, w sztuce pt.: „Damy z tego 
samego korytarza"; - jej tematem jest problem 
siedmiu i pół miliona wdów w USA. 

Autor „Zaklinacza deszczu" („The Rainmaker", 
pierwszy tytul polski: „Fabrykant deszczu") na
leży do średniego pokolenia dramaturgów. Na 
przykladzie tematu „Zaklinacza" śledzić możemy 
charakterystyczne ce1:hy pewnych upodobań i po-
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OSOBY: 

HARRY CURRY, ojciec . . 

NOAH CURRY, starszy syn 

JIM CURRY, nzlodszy syll 

LIZA CURRY, córka . 

FILE, zastępca szeryfa 

THOMAS, szeryf . . 

BILL ST ARB U CK, zaldillacz 

RICHARD N. NASH 

(The Rai nm ake r) 
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Przekład: Irena Babel 

MIECZYSŁAW DEMBOWSKI 
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... JERZY BIELECKI 

MICHAŁ ADAMCZEWSKI 

..... JÓZEF PARA 

Rzecz dzieje się w jednym ze Stanów USA w czasie suszy. 



glądów, które nie d dzisiaj zaprzątają społecz
ną uwagę Amerykanów. Pierwsza z nich wyraża 
sie w postaci Lizy i stosunku do niej członków 
jej rodziny. W k ulturze amerykańskiej walczą 

z sobą od dawna dwie tendencje: purytańska, 

według której kobieta jest źródłem zła, oraz 
druga, broniąca kobiety i doceniająca w pełni 

jej znaczenie i rolę społeczną. Antyfeminizm ma 
swego przedstawiciela, jak to słusznie zauważył 
Zygmunt Kałużyński - w Williamie Faulknerze. 
Natomiast psychoanalityczne tendencje np. 
„Tramwaju" Williamsa są wyraźnie odmienne. 
Według niego kobieta jest „budzącą litość ofiarą 
brutalności mężczyzn". 

Richard N. Nash w swojej komedii reprezen
tuje właśnie ten drugi kierunek . Stosunek calej 
rodziny Curry i Starbucka do Lizy, która nic 
może znaleźć męża, jest nie tylko humanistyczny 
ale i odrobinę sentymentalny. Sam Nash okre
ślił swego „Zaklinacza deszczu" jako „komedię 
i romans jednocześnie". A przy innej okazji po
\\·iedział: „nie zgadzam się z tymi, którzy sądzą, 
że brzydota jest najbardziej chodliwym towa
rem. Przeciwnie. w naszym zawodzie. gdzie każ
dą pozycję ocenia się wedlug tego, czy będzie 

można ją sprzedać, sądzę, że najbardziej poszu
kiwaną i najtrwalszą wartością jest piękno". 

W tej interesującej sztuce głównym partnerem 
dramatycznego dialogu staje się postać gościa na 
fa>rmie Currych - Billa Starbucka. W określe
niu profilu tej postaci dochodzi do głosu inna 
tendencja, również bardzo charakterystyczna dla 
współczesnego dramatopisarstwa w Ameryce: 
sympatia dla pomyleńców, ludzi bardziej lub 
mniej postrzelonych, sympatia dla ich pomysłów 
i „hobb1/'' czyli ,,koników". Maniak jest sam 
w . obie źródłem rozrywki, postacią zabawną 

i ciekawą . Spełnia często funkcje artysty. 
W amerykańskiej „ma.dcomedy" (komedia wa
riatów) widzimy rozmaite typy dziwaków, po
zornie n ie zdolnych do żadnej poważnej czyn-
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no~r1, wypychaczy ptaków, ~piewaków-amato
rów, jednym słowem Judzi „stukniętych", dórzy 
pokonują złośliwego bogacza czy szantażystę 

trzymającego w szachu całe miasto. W Polsce 
przedstawicielem tego genre'u poetycko-teatral
nego jest Szaniawski („Żeglarz", „Chłopak lata
;qcy", „Ptak", „Kowal, pieniądze i gwiazdy"). 
Natomiast w USA apologia poetycznego szale1'l
stwa nabrała nowego sensu: odtrutki na byz
nesmaństwo . Ten właśnie sens reprezentuje 
wspomniana już komedia Mary Chase: „Mój 
przyjaciel Harvey". 

U Nash'a postacią, która uosabia wszystkie 
cechy sympatycznego postrzeleńca jest właśnie 
Starbuck. Jego „hobby" to konszachty z żywin
km deszczu, nie ważne czy są prawdziwe, czy, 
co jest oczywiste - zwyczajną mistyfikacją. 

„Kto chce, niech wierzy" - oto dewiza ich przed
stwiciela. Dlatego też miły łgarz Bill Starbuck 
zdobywa sobie nie tylko serce swego twórcy 
i autora ale i Lizy Curry, jej ojca i młodszego 
brata, czy ponurego zastępcy szeryfa, File, a 
w ostatecznym rozrachunku - całej widowni. 
Jedynie rozsądny Noah nie obdarzy swą sympa
tią obieżyświata. Ale też nie po jego stronie 
będzie zwycic;stwo. 

Wiadomo przecie, że w życiu nie zawsze mają 
słuszność rozsądni i poważ.ni. Na szczęście ... 

li 

Hichard N. Nash należy wraz z Arthurem Mil
lerem, Tennessee Williamsem czy Hermanem 
Woukiem do tzw . . ,średniego pokolenia" amery
kal'1skiej dramaturgii. Urodzony w Filadelfii, 
sludiowal na uniwersytecie w Pennsylwanii , 
w którym też po ukończniu studiów objął stano
wisko docenta teatrologii i sztuki scenicznej. 
Wkrótce dał si ę poznać jako reżyser sztuk wy
stawianych przc>z zc>spoly studenckie, a także ja-

16 

ko autor scenariuszy pracujący dla kilku wiel
kich wytwórni filmowych Hollywoodu. ,Już dwie 
pierwsze jego sztuki: „Mlody i szlachetny" oraz 
„Jaguar" zdobyły szturmem sceny Broadway·u 
a z czasem zaczęły odnosić i światowe sukcesy. 

Nie mniejsze powodzenie osiąga i następna 
sztuka Nash'a „Zaklinacz'', osnuta na tle wyda
rzeń związanych z klęską wielkiej suszy, jaka 
nawiedziła Stany Zjednoczone w 1913 roku. Pra
premiera „Zaklinacza" odbyła się 29 września 
1954, w Nowym Jorku. 
Według opinii znawców „Zaklinacz" jest zna

komitym utworem komediowym typu zwanego 
w USA - „komedią rodzinną". Komedię tę jed
nak według zgodnej opinii tychże krytyków 
udało się autorowi opromienić blaskiem roman
tyzmu, może nie tak subtelnego jak dzieje się 
to np. u Saroyana, ale za to w typie bliższym 
mentalności szarego amerykańskiego farmera. 
Toteż krytycy słusznie zwracają uwagę na zacho
wanie się Lizy Curry, która ostatecznie wybiQ1·a 
na dalszą drogę życia nie romantycznego obie
żyświata, ale żwawego i męskiego zastępcę sze
ryfa, File"a . który jest symbolem (a przynajmniej 
usiłuje nim być) spokoju i ładu . Jednak ci sami 
krytycy chwalą jednogłośnie .. Zaklinacza" za 
lekkość i żywość akcji scenicznej oraz za znako
mite operowanie nastrojami a przede w z~·stkim 
za bogactwo scenicznego warsztatu. 

Alek.~n11drr Bnnmqardtrn 



F R ANCISZEK ZABŁOCKI: , Fircyk w z a In lach " ·- Scena 
z aktu II-go . Od l ewej : Klarysa (Iwo n a Wierzbicka) l Ary't 
(R yszard W ilda). 
Reżyser: H E.N RY K SZLE'l'Y~SKI - Scenograf : :MARI\ 

T ERESA J AN K O WS K A. Premier a , d n ia 31 T 1973 r. 
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F R ANCISZEK Z ;\ BLOCK I : „Fircyk W zalotach " - Scena 
z aktu l J-go. Od lewej : Fircyk (K rzysztof Z:ikrzews kl) 
i Sw lstnk ( .\nrlrzc j K a!u:>n) . 
Hezyser · f! E~RYK SZLETYNS KJ - Scenograf : l\J AR I A 
TER ES 1\ .J ·\1'KOWSKA . Premiera dn ia 31 I 1973 r. 
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FRANCISZEK ZABLOCKI: „Fircyk w zelotach" - Sceno z aklu I -go. - Od lewej: 
Podstolina (Czewa Pszczo l ińska) i Fircyk (Krzysztof zakrzewski). 
Retyser : HENRYK SZLETYlilSKI - Scenograf: MARIA TERESA .JANKOWSKA 

Premiera, dnia 31 I 1973 r. 

FRN''lCIS:t;EK ZABLOCKI : „Ftrq·k w zalotach" - Scena finałowa aktu III-go. -
Ocl lew j Pod:tollno (C7 wn P~zczoli1i,ka), Fircyk (Krzysztof Zakrzewski). Swlstnk 
( \nclrzej Kałuża) , Majordomus (Adnm Rokossowski). Prawnik siedzi (Stanisław 
K1hmaJcwskl), Pustak (Slanislaw Kiereslńskl), Kia-rysa (Iwona Wierzbicka) l Aryst 
(Ryszard Wilda). 
Rczyscr: HENRYK ZLE'l'Y~SKI - Sccnol(raf: MARTA TERESA .TA KOWSKA 

Premiera, dnia ol I 107~ r. 
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MOLlERE: „Grzegor>: Dyndała" - Scenn 7. aktu llH~o. - Od lewej: Klltande~ 
(Zdlslaw Thymke) l Angelika (Małgorzata Kozłowska). 
Reżyser I scenoi:raf: JERZY UKLEJA 

MOLI:E:RE: „Grzegorz Dyndała" - Scena zbiorowa z aktu I-go, - od lewej: Pan! 
de Sotenville (Zofia Dobrzańska) , Angelika (Małgorzato Kozłowska), Lubin (Bro
nisław Nycz), Kl!tander (Zdlslaw Tymke), Pan de Sotenville (Zbigniew Kornecki) 
I Grzegori:.Dyndało (Mieczysław Ziobrowski). 
Retyser I scenograf: JERZY UKLEJA 

Premiera, dnia 18 Il 1973 r . 
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Sufler: 
Natalia Wojtas 

Inspicjent: 

Antoni Ponimasz 

ZESPÓŁ TECHNICZNY : 

Kierownik techniczny 

Kierownik oświet l enia 

Brygadier sceny 
Rekwizytor 

Kier. prac. krawieckiej 
damsko-męskiej 

Kier. prac. perukarskiej 
i charakteryzacja 

Kier. prac. stolarskiej 
Pracownia tapicerska 

Pracown ia ślusarska 

- Władysław Szymański 

Józef Duda 

Karol Sołtysik 

Czesław Fołta 

Władysław Ścieszka 

Ryszard Paluch 
Marian Kobielski 

Stanisław Fołta 

Rudolf Bizoń 



EGZEMPLA 

RO K TE A T R U XXVIII 
SEZON TEATRALNY 1972/73 
P R E M I E R A Nr 280/Vl /P49 

Układ i opracowanie graficzne 
programów od nr 213/V/G13: 
Z d z i s ł a w M. O k u I j a r 

Kierownik objazdu: 
Alina Stuwczyńska tel. 231-88 

Organizacja widowni: 
Irena Paluchowa tel. 284-51 

Bielskie Za kł ad y Gr a f icz n e 

zam . 707/73 - 3500 M-17 


