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Nathaniel Richard Nash (ur. 8.6.1913 
w Filadelfii, zm. 11.12.2000 w Pensylwanii), studiował 
na uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie później został 
najmłodszym kierownikiem wydziału teatrologii. 
W 1947 r. otrzymał nagrodę Maxwella Andersona za 
sztukę Pożegnanie w Irnsfordzie, dwa lata później wysta
wiono na Brodway'u jego melodramat Młoda i piękna. 
Pisał także scenariusze filmowe dla Hollywood. Sukces 
przyniosła mu filozoficzna sztuka Spójrzcie, jaguar. 
Lecz światowy rozgłos uzyskał komedią poetycką Zakli
nacz deszczu, której prapremiera odbyła się 29 września 
1954 roku w Nowym Jorku (w roli Lizy wystąpiła Geraldi
ne Page, w roli zaklinacza deszczu Darren Me Gavin). 
W 1956 roku miała miejsce premiera filmu Zaklinacz desz
czu z Katharine Hebpurn i Burtem Lancasterem; film dziś 
należy już do klasyki filmowej. Sztuka została przetłu
maczona do czterdziestu języków. W sezonie 1999-2000 
powróciła na Broadway, tym razem w roli Starbucka wy
stąpił Woody Harrelson, a w roli Lizy Jayne Atkinson. 
Do Sceny Polskiej Zaklinacz deszczu powraca po 26 la
tach. Poprzednio Scena Polska wystawiła tę sztukę 
15 stycznia 1983 r. w reżyserii Karola Suszki i scenografii 
Władysława Cejnara. W spektaklu wówczas wystąpili: 
Franek Michalik jako H.C. Curry, Kazimierz Siedlaczek 
- Noah, Jan Monczka - Jim , Wanda Spinka - Liza, Karol 
Tyrlik- File, Zbigniew Żwak- Szeryf Thomas i Jerzy 
Gniewkowski jako tytułowy Zaklinacz deszczu. 
„Ponieważ ludzie z tej sztuki zasługują na miłość i na
wzajem się kochają - ponieważ nadzieje Lizy, H.C., Jima, 
Starbucka i File' a są w końcu zaspokojone - ponieważ 

nie zawsze zdarza się, że kochający się i pełni nadziei 
ludzie mogą swoje marzenia zaspokajać- sztuka ta jest 
zarówno romansem jak i komedią. O tym, że jest ona ro
mansem nie powinien ani na chwilę zapomnieć reżyser, 
aktorzy, scenograf, ani nawet portier. Wszystko powinno 
być w grze i reżyserii bardzo proste. Jak świat, widziany 
przez soczewkę, skupiającą obraz na samotnej twarzy 
Lizy i jej nadziejach. Świat można zobaczyć bardzo głę
boko poprzez małe soczewki i poprzez filtr - uczucia. 
Nie zg·adzam się z tymi, którzy sądzą, że brzydota jest 
najbardziej chodliwym towarem. Przeciwnie, w naszym 
zawodzie, gdzie każdą pozycję ocenia się według tego, 
czy będzie można ją sprzedać, sądzę, że najbardziej po
szukiwaną i najtrwalszą wartością jest piękno ." - tak 
o Zaklinaczu deszczu mówił sam autor. 
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Zaklinacz szczęścia 
Akcja sztuki rozgrywa się w przeciętnej rodzi
nie farmerskiej podczas tragicznej w skutkach 
suszy. Tragiczne położenie rodziny Currych 
spoczyv;a nie tylko w suszy, wyjaławiającej 
ziemię i zabijającej dobytek, ale głównie chy
ba w samotności i rezygnacji jedynej kobiecej 
postaci - Lizy. Ona również będzie sucha 
i jałowa, dopóki nie uwierzy w swą kobiecość. 
Wychowana bez matki w męskim świecie, 
gdzie dominuje pragmatyzm i rozsądek star
szego brata Noaha, Liza zatraca poczucie ko
biecości i urody. Ajej niewiara wto wszystko 
jest tak silna, że nie może znaleźć kandydata 
na męża. Chociaż jak się później okaże, taką 
samą przeszkodą będzie pewne zamknięcie 
się w sobie, zaskorupienie się w fałszu Fila. 
Podobnie jak wyschnięta ziemia potrzebuje 
deszczu, tak samo Liza potrzebuje miłości, ale 
żeby ją zdobyć musi uwierzyć w siebie, w swą 
kobiecość. 

Ale wróćmy do zaklinacza deszczu - Billa 
Starbucka . Jest on tytułowym i głównym bo
haterem. Kim jest ten, na trzeźwy osąd No-
ah a, ale przyznajmy i nas samych, zwyczajny 
oszust i pomyleniec. Jest przede wszystkim 
również człowiekiem samotnym (w ogóle 
samotność tu dominuje - samotny jest stary 
Curry ze swą troską o córkę, samotny w swych 
poglądach Noah , samotna jest Liza, samotny 
wreszcie jest pomocnik szeryfa Fi le) , jest fa n
tastą , który potrafi uwierzyć w niemożliwość, 
który potrafi do swych fantazji przekonać 
innych i przy okazji na tym zarobić. Tak, na 
pewno wyłącznie oszusta widzieć w nim będą 
tylko ludzie pokroju Noaha, wyrachowani, 
rozsądni, nie posiadający w sobie ani krzty 
wyobraźni, ludzie, którzy w codziennej prozie 
życia nie widzą poezji. 

Bill to oszust, na jakiego czasami chętnie 
się godzimy, bo uwierzywszy w jego oszukań
stwo, możemy zaznać chwile szczęścia . Zresz
tą w szerszym pojęciu takim „zaklinaczem 
szczęścia" , takim uszczęśliwiającym oszu-

stem, każącym nam uwierzyć w niemożliwość 
jest artysta - teatr, książka itp . 

W Zaklinaczu deszczu jest przeciwstawienie 
sobie dwu światów - świata romantyki, uczuć, 
wiary i mistyki nawet oraz świata suchego 
realizmu, który reprezentuje tu Noah Curry. 
Widz, naturalnie często przyznaje mu rację, 
ale ostatecznie nie zyskuje on naszej sympa
tii. I to jest naturalne - to właśnie walczy 
w nas owa proza życia z jego poezją. 

Zaklinacz deszczu to komedia poetycka 
o dramacie samotności człowieka, kobiety, 
która dzięki takiemu oszustowi zdobyła w 
końcu swoje szczęście. Człowiekowi bowiem 
wystarczy wierzyć, że jest piękny i kochany, 
żeby rzeczywiście był pięknym i kochanym. 
Ale często, żeby w to uwierzył, muszą pomóc 
mu inni. 

(Kazimierz Jaworski, fragment Felietonu 
teatralnego po premierze Zaklinacza deszczu 

w Scenie Polskiej 15.01.1983, 
Głos Ludu 22.01.1983) 



Od powiedzialnośćza to, co się robi, jestc;:oraz większa - mówi reżyser Ka ro LSuszka 

Nie pierwszy raz podejmuje się pan reali
zacji dramatu amerykańskiego. Co takiego 
szczególnego tkwi w tej literaturze, że chęt
nie pan po nią sięga? Czy można porównać 
pana poprzednie realizacje Zaklinacza desz
czu z tą obecną? 
Kieruję się zdaniem, które powiedział nam, 
kiedy się rozchodziliśmy po szkole teatralnej 
w Pradze rektor, profesor Martinek: „Panowie 
reżyserzy, jeżeli będziecie realizować wielki 
dramat rosyjski, Czechowa, Gorkiego, czy też 
będziecie realizowali wielką literaturę amery
kańską, tę z górnej półki - nie miejcie pomy
słu. To jest tak genialnie napisane, że jeśli zro
bicie tylko to, co tam jest zapisane, będziecie 
największymi światowymi reżyserami." Długo 

nie mogłem zrozumieć, na czym to polega. 
Dopiero kiedy sam sięgnąłem - i całe szczę

ście, że to zrobiłem - po dramat amerykański 
i zacząłem go reżyserować właśnie w Scenie 
Polskiej, w zasadzie zrozumiałem , o co chodzi. 
Jeżeli się ma dobrych aktorów, którzy potrafią 
głęboko wniknąć w tekst, to rzeczywiście reży
ser nie może mieć najmniejszego „pomysłu". 
Miałem tę przyjemność, że nad Zaklinaczem 
deszczu pracowałem w Scenie Polskiej w 1983 
roku z panią Wandą Spinką, Jurkiem Gniew
kowskim, Jankiem Monczką, Kaziem Siedlacz
kiem, Zbyszkiem Żwakiem, ze znakomitym 
Frankiem Michalikiem, Karolem Tyrlikiem, 
który - uważam - zrobił najlepszą swoją rolę 

właśnie w tym przedstawieniu za swojej bytno
ści w Scenie Polskiej. Później realizowałem ten 
tytuł na Scenie Czeskiej, uważam, że również 
ze świetnymi aktorami: panią Ivaną Guziuro
vą-Wojtylovą i Kostasem Zerdaloglu - wów
czas aktorem Teatru Petra Bezruća w Ostrawie 
- w roli Starbucka. 

Porównywać nie ma co, z tego względu, 
że każde przedstawienie jest inne, bo po pro
stu inne są osobowości aktorskie. 

Reżyser podczas swej pracy z aktorami ba
lansuje gdzieś na granicy psychoalanizy, wy
dobywa skrywane emocje, próbuje „rozbić" 

osobowość i z powrotem poskładać. 

\ 
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Kiedy jest się młodym reżyserem , te spra
wy wydają się bardzo proste i jednoznaczne, 
ale z wiekiem odpowiedzialność za to, co się 
robi, staje się coraz większa . Powstaje też 

wi ększa obawa, czy człowiek ma prawo wła
śnie tak, a nie inaczej pokierować ludźmi. Jak 
dalece można w tych swoich rozmyślaniach 

reżyserskich ingerować do wnętrza aktora. 
Ale zadaniem reżysera właśnie jest: „do rwać 
się" do drugiego człowieka, w pewnym sen
sie go obnażyć, sięgnąć do jego najskrytszych 
emocji, które on starannie ukrywa. Dlatego 
aktorzy tak lubią chować się za role - to niby 
nie jestem ja. A reżyser - na odwrót - mówi: 

to właśnie jesteś ty. Szarpie aktora, naraża go 
ogromne psychiczne stresy. 
Nie miał pan wątpliwości, że właśnie ci ak
torzy mają zagrać te role? 
Nie, nie miałem. Był problem Starbucka, czło
wieka, który przyjeżdża znikąd i pędzi nie wia
domo gdzie, nie wiadomo skąd. Jest on jakby 
lakmusem , „odkrywa" drugiego człowieka, 

sięga do jego wnętrza. Każda z tych posta
ci przechodzi jakieś katharsis, oczyszcza się 

z własnej nieświadomości, własnej niewiedzy. 
Odkrywa się przed samym sobą, poznaje sie
bie i to jest najpiękniejsze w tym tekście. Oni 
wszyscy przechodzą niesamowite zmiany. 





W Scenie Polskiej pracowałeś w latach 
1994-96. Potem wyjechałeś, by po trzyna
stu latach ponownie wystąpić przed naszą 
widownią. 

Ostatni raz zagrałem w Scenie Polskiej 
w Igraszkach z diabłem, premiera była w 1996 r. 
Potem wróciłem do Polski, zaangażowano 

mnie do Teatru Zagłębia w Sosnowcu, kiedy te
atr przygotowywał spektakl z okazji 100-lecia 
istnienia. W teatrze działo się dobrze i bardzo 
dobrze, wyjeżdżaliśmy na festiwale krajowe 
i zagraniczne. Był to pierwszy teatr w Polsce, 
który miasto wzięło pod swoje skrzydła. 
Od kilku lat przyjeżdżasz na premiery Sceny 
Polskiej jako przestawiciel ZASPu, dzięki 
Twojej pomocy w Czeskim Cieszynie powsta
ło koło ZASPu. 
Tak, to prawda, przyjeżdżam z ramienia ZASPu, 
ale głównie z sentymentu do tej Sceny i ludzi, 
z którymi pracowałem. Bardzo miło wspomi
nam tamten okres. 

Przed kilku laty pojawił się pomysł, żeby 
otworzyć zagraniczne koło ZASPu. Jedno jest 
w Londynie, a drugie powstało w Czeskim Cie
szynie. Z czego bardzo się cieszę. 
Przez trzynaście lat wiele się zmieniło 
w Teatrze Cieszyńskim. Jak widzisz ten teatr? 
Zauważam, że w tej chwili jest w zespole mniej 
Zaolziaków, którzy wtedy stanowili większość, 
a teraz więcej jest ludzi napływowych. Szkoda, 
że młodzi ludzie z Zaolzia nie przejmują tej pa
łeczki, nie idą do szkół teatralnych i nie wraca
ją tutaj, bo myślę, że to jest najlepsza metoda 
na utrzymanie tego miejsca, które przecież 

jest fenomenem. Cieszę się, że spotkałem ko
legów, z którymi pracowałem przed laty, i któ
rzy nadal tutaj są. 

Wokół też się bardzo ładnie pozmieniało. 

Teatr jest pięknie wyremontowany, powstała 
przepiękna galeńa. Na samym początku,jaktu 
przyjechałem, uderzyło mnie, że przez granicę 
przejeżdża się bez kolejek, bez dokumentów. 
Było to zmorą, kiedy pracowałem tu 13 lat 
temu. Małe granice nie mają wiat, w związku 
z czym widać wspaniałą architekturę. Po pro
stujest pięknie, uroczo. 
Wróćmy do Zaklinacza deszczu. Czy już 
wcześniej zetknąłeś się z dramaturgią 
amerykańską? 

Przyznam się, że w dramacie tego rodzaju będę 
grał po raz pierwszy. Widziałem kilka spektakli 
z tego nurtu i zawsze mi się podobały. W Za kli
naczu deszczu poruszane są tak ogólnoludz
kie sprawy, że niezależnie od tego, czy gramy 
w strojach współczesnych czy w strojach z epo-

ki, tematyka powinna ludzi zainteresować. 

Bardzo się cieszę, że będę brał w tym udział. 
Kiedy dyrektor Suszka zwrócił się do Ciebie 
z propozycją współpracy, nie miałeś wątpli
wości? 

Nie, oczywiście że nie. Natychmiast posta
nowiłem wykonać wszelakie ruchy w swoim 
teatrze, by znaleźć czas na pracę w Scenie 
Polskiej. Bardzo jestem zadowolony, że mogę 
tutaj zagrać, zwłaszcza w reżyseńi Karola, 
z którym pierwszy raz spotykam się jako z re
żyserem. 

Kim jest twój Bill Starbuck? Oszustem 
czy romantykiem, a może jednym i drugim? 
Chciałbym, żeby nie był oszustem, takim typo
wym naciągaczem, ale bardziej marzycielem, 
który do tego wszystkiego jeszcze próbuje 
ludziom opowiadać, jak powinny wyglądać ich 
relacje. Taki psycholog, psychoanalityk, zakli
nacz ludzkich dusz. To postać wielowymiarowa 
i takiego Starbucka chciałbym pokazać. 



Oleksandr Owerczuk 
Lwowski scenograf po raz piewszy w Scenie Polskiej 

Mieszkasz we Lwowie, posługujesz się pięk
ną polszczyzną. Czy masz polskie korzenie? 
Nie. W wieku piętnastu lat trafiłem do Teatru 
Polskiego we Lwowie. Mój ojciec wykładał 

rzeźbę na ASP we Lwowie, więc od urodzenia 
miałem do czynienia ze sztuką. Chciałem mieć 
kontakt z teatrem. Moja siostra studiowała 
teatralogię w Akademii Teatralnej w Kijowie. 
Szukałem scenografa, z którym mógłbym 

współpracować i uczyć się od niego. Znalazłem 
taką osobę, był to znany we Lwowie wspa
niały scenograf, świętej pamięci Walery Bor
tiakow, Rosjanin. Pracował on we wszystkich 
teatrach Lwowa, był wieloletnim - lubianym 
i szanowanym - kierownikiem artystycznym 
Teatru Polskiego, przygotowywał scenografię 
praktycznie do wszystkich spektakli w latach 
1975-2006. Nasza współpraca rozwijała się od 
pierwszego spotkania, był moim ojcem ducho
wym. 
W jakich polskich teatrach pracowałeś? 
Dopiero w tym roku zaproszono mnie do 
Płocka, jako scenografa do Opery żebraczej. 
Zaprosił mnie kolega reżyser Wiesław Rudzki, 
który był dyrektorem artystycznym płockie

go teatru. A znamy się od dawna, od prawie 

15 lat. W ubiegłym roku przygotowaliśmy 

wspólny polsko-ukraiński projekt - ukraińskie 

tłumaczenie Iwony księżniczki Burgunda Gom
browicza, które zrealizował Wiesław Rudzki na 
scenie Teatru Narodowego we Lwowie. Podczas 
pobytu w Płocku spotkałem dyrektora Karola 
Suszkę. No i dzięki temu znalazłem się tutaj, 
w Czeskim Cieszynie. 
Czy wcześniej zetknąłeś się z dramatem 
amerykańskim? 

Nie. Tak się złożyło, że ta literatura ja koś omi
jała mnie. 
Czy tematyka Zaklinacza deszczu mieści się 
w ramach Twoich zainteresowań? 
Szczerze mówiąc - niespecjalnie. Nie spotka
łem prawdziwie dramatycznego dramatu ame
rykańskiego. 

A Zaklinacz deszczu jest „prawdziwie dra
matycznym dramatem"? 
Jest to oczywiście dobra literatura. Takie 
gatunki dramaturgii wywodzą się od tego, 
co wniósł do dramatu Czechow w postaci 
w swoich sztuk o losie zagubionej kobiety. 
Nasza bohaterka spokojm'e mogłaby być jedną 
z Trzech sióstr Czechowa. W tym nurcie postać 
Lizy bardzo logicznie i jasno układa się i roz
wija. 
Czy na naszym pograniczu jesteś po raz 
pierwszy? 
Kilkanaście lat temu gościliśmy z lwowskim Te
atrem Polskim na scenie Teatru Adama Mickie
wicza w Cieszynie z Zemstą, pamiętam prze
kraczanie granicy ze szlabanami. Teraz przy
jechałem ponownie po wielu latach i wszystko 
wygląda inaczej. 

Rozmowy z artystami przeprowadziła 
Joanna Wania 
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