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N. RICHARD NASH 

N . Richard N ash urodził się w Fi
ladelfii. Studiował na pensylwań
skim un iwer sytecie. J ak w ielu mlo
dych dramaturgów , odbywał studia 
w zakresie p isania dr amat ów i m
m ow ych scenariuszy. (Jest t o r zecz 
powszechna w Ameryce; j eden z naj
większych współczesnych dramatur
gów, A r tur Mi.Uer , studiował tę samą 
dziedzinę) . 

• 



W dwudziestym roku życia Nash 
stał się najmłodszym kierown ikiem. 
wydziału teatraln ego w kolegium w 
Bryn Mawru, gdzie prowadził stu
dencki teatr jako dramaturg i reży
ser, a póżniej został kierownikiem 
teatru w kolegium haverfordskim. 
Następnie rozpoczął współpracę z 
HoHywood i pisał scenariusze dla 
znanych wytwórni fUmowych. W ro
ku 1947 uzyskał w konkursie drama
tycznym na.grodę M axwetia Ander
sona za sztukę „Pożegnanie w lms.
fordzi e". O rok później wystawiono 
na Broodway'u jego sztukę „Młoda 
i piękna", któr ej akcja dzieje się w 
pensjonacie dla dziewcząt. Ta melo
dramatyczna sztuka, w której wystę
puje 21 kobiet, padła. Dopier o w ro
k u 1951 R. N. Nash odnosi sukces 
piękną fHozoficzną sztuką „Spójrz
cie, j aguar" 

Utalentowany mlody dramatopi
sarz uzyskał światowy rozgłos swoją 
poetycką sztuką o zwykłych ludziach 
„Zakiinacz deszczu" (1954), która 
szła w N ew Yorku przez trzy lata. 
Wystawiły ją teatry niemal w szyst
kich większych miast w świecie. W 
ubiegłym r oku sztu ka została prze
robiona na film , w głównych ro lach 
wystąpiH Katarzyna H epburn i Burt 
Lancastre. 

Tyle o autorze „ Zaklinacza desz
czu". A oto dewiza jego twórczości: 
„Nie zgadzam. się z t ·ymi, którzy m y
ślą, że brzydota jest najbardziej po
kupnym towarem. Przeciwnie! 
Twierdzę, że w środowisku, w któ
r ym każda rzecz 11'\usi być oceniana 
od stro:ny opłacalności, piękno j est 
nierów nie pokupne i łatwe do sprze
dania." 

Kiedy .soczystą zieleń bC>gatego Za
chodu nawiedzi susza, przestaje on 
być zielonym i Po prostu umiera! 
W oschłych statystycznyeh wzmian
kach Departamentu Rolnictwa mo
żemy !Przeczytać, co stało się z pas~
wiskami, roolinnością, stadami i byd
łem. Ale co dzieje .się wtedy z lud~m\ 
Zacho-du, poza obliczabnymi wypad
kami utraty całegio mienia i nędzy, 
możemy tylko dostrzec w ich .nie da
jących się obliczyć desperac-ki.ch za
paściach i załamania.eh. Nig.dy już nie 
będzie deszczu - ziemia wys.chnie na 
zaws ze - nigdzie na żadnym niebie 
nie ma .nadziei na zmianę. 

Ludzie z doświa-dczeniem H. C. 
Curry wiedzą, że do nieba trzeba 
mieć cierpliwość. Wiedzą, że ziemia 
nie wyschła na .zawsze i że któregoś 
dnia obudzą .się znó.w w zielony po
ranek. Młodzi ludzie w rodzaju Lizy, 
jego córki, nie mają taik.iej pewności. 
Mimo całego rozsądJku Uczą ty1ko 
spadające gwiazdy i - mają nadzieję. 

Akcja sztuki dzieje się w takiej 
nawiedzonej 1susizą okolicy, w mo
mencie kiedy nadzieje Lizy zaczyna
ją się .rozwiewać. Poniewa.ż ludzie z 
tej sztuki zasługują na miłość i .na
wzajem się kochają - pcmiewai na
dzieje Li.zy, H. C„ Jimma, Starbucka 
i file'a są w końcu zaspokojone -
ponieważ nie zawsze zdarza się, że 
kochający się i pełni nadzit!i ludzie 
mogą s~je marzenia zaspokajać -
sztuika ta jest zaT6w.no r,omanisem jak 
i - komedią. 

O tym, że jest ona romansem nie 
p.owiJDien a n.i na chwilę zapomnieć 
reżyiSer. aktorzy, scenograf, ani IIl.a
wet portier. Musimy to widzieć na
wet w dekoracjach. Mimo że dom 
Currych jest zwy.c.zajnyrn miejscem, 
,gdzie ludzie drapią >Się po głowie, 
zdejmują buty, ,gdzie heblują drzewo 
i szorują ,gamki, musi on być przede 
wiszystkim miejscem, gdzie rodzi się 
proste, bezpośrednie piękno, pC>Zba
wione .czułostkowo.ki i taniej ,galan
terii. 



Składzik, zobaczony ~ealistyc:z;nie, 
byłby tylko zakurzoną :komorą, inte
resującą termity i nocne zw ierzaki. 
Jeśli jedna:k scenogr af spojrzy na 
niego oczyma Lizy, k tóra widzi w 
nim romantyczne wspomnienia dzie
ciństwa, zobaczymy na tScenie m iej
sce, w k tórym mogą się $pełnić naj
piękniej sze marzenia. 

Altbo na przykład biuro File'a! Nie 
jest t o biuro naprawdę, chociaż stoi 
tam biurko i staromodny telefon. 
J est to kryjówka File'a vr.zed otacza
jącym ·go światem - gdzie z. wysił
kiem szuka ukojenia w samotności. 

Wszystko p owi grze i re-
ży.serii bardz · wiat, wi-
dziany przez upiającą 
obraz .na samo y Lizy i jej 
nadziejach. świat można zobaczyć: 
bardzo .głęboko poprzez małe soczew
ki i poprzez filtr - uczucia. 

RICHARD NASH 
(„Theatr e Arts" - mar zec 195G) 

tłum. Iren a Babei 

KRYZYS W BRANŻY 
SZARLATANÓW 

Słonectko z ruskich bylin 
już się 111a zachód chyli 
i pustoszeje targ . 
Szarlatan na podmostku 
s.pr.zeda.je lalki z wosku, 
krzyczy gorąc.z.ką warg: 
- Hej, panowie, paniusie, 
bracia - siostry w Chrystusie, 
kupcie ode mnie coś: 
Mam lalki od miłości, 
maści od samotności 
i Polikarpa kość: ... 
Hej, pa.niusie, panowie, 
kupcie u IIll!lie cokolwiek -
z febry od rama drżę! 
Ocet siedmiu złodziei 
i babHoński kleik, 
i poudre de pourliJnipimpim ... 
Ale krzjtk nie pom aga, 
Wszyscy mówią, że b laga, 
sztuczki w diabelskim pudle. 
Więc ty, Najświętsza Panno, 
dopomóż szadatanom, 
by nie p oonarli zimą jak IW'l'Óble. 

K. I. Gałczyński 



Słońcu jej oka n.ie przyrównam 
wcale, 

Od warg czerwieńsze !korali 
. czerwienie; 

Piersi jej śniade, jeśli śniegi !białe, 
Włosy mej pani czarnym drutem 

mienię. 
Znam różę białą, co ~arłatem 

płonie, 
Ale róż takich •nie widzę w jej uwarzy, 
I są da•leko przyjemniejsze wonie, 
Niż którą oddech ,pani mojej darzy. 
Słyszeć ją lubię, choć wyznam 

uczciwie, 
Muzyki dźwięki uchu są milszemi. 
Kroków bogini nie widziałem 

żywej , 
Kochanka moja .ciężko stąpa w ziemi. 

Ale ją kocham sercem ta'k 
gorącem, 

Jaik ikłamcy, którzy równali ją 
z słońcem. 

Wiliam Szekspir „SONETY" (CXXX) 

tłum. MUS 

CóżEM W INIEN 

Cóżem winien, żem tak się nabłąkał, 
żeby w końcu do ciebie przyjść, 
żeby w końcu zrozumieć, że ty jesteś 

łąka 

i drzewo, i kis'iężyc, i Hść. 

żeby w końcu zrozumieć, że 
śmiejący się potok 

To ty taikże i m uszla na dnit:, 
I Cerera świecąca nad psz.emcą złQltą, 
I ziel0il1Y wiatr, który dmie. 

K . I . Galczyński 



Starbuck: Nie ma świata nawet w 
przybliżeniu tak pięknego, 
jak t en, o którym marzę. 
Diaczego? 

Liza : Nie wiem, Może dlatego, 
że nie masz czasu n a zoba
czenie go. Wciąż w drodze 
- tu - tam - ówdzie ... 
Uciekasz.„ sam ze sobą 
tyiko. - Może gdybyś byl 
w przyjaźni ze światem.„ 

Starbuok: Pokochałbym go? 

Liza: Możebyś mógl - gdybyś 
go zobaczył takim jakim 
je~t. 

(fragment aktu III-go) 

Liza: Spoglądasz w niebo i ma-
rzysz o gwieździe. Wtesz, 
że j ej nigdy n ie będziesz 
miał. A potem jednej nocy 
patrzysz - i oto jest 
świeci w twojej dloni! 

(fragment aktu III-go) 

„ZAKLINACZ DESZCZU" 
w The Cart Theatre, New York City 

Akt I-szy 
Jim - ALBERT SALMI 



The Cor·t Theatre, New Yo!I"k City 

Akt 1-szy 
Noah - JOSEPH SULLIVAN, Liza -
GERALDINE PAGE, H. C. Curry -
CAMERON PRUD'HOMME, Bill 
Starbuck - DARREN Me GA VIN 

Jim - ALBERT SALMI 

J 

The Cort Theatr e, New YOT1k Cit.v 

Akt 11-gi 
Bill Starbuck - DARREN Me GA
VIN, L iza - GERALDINE PAGE 



Komorni Divadlo w Pradze 

Akt III-ci 
L iza - DANA MED!UCKA, Star

buck - RADOVAN LUKAVSKY 

„Zalklinacz deszczu" w wersji filmo
wej. BURT LANCASTER jako Bill 

Starbuck 



Za·k linacz deszczu" w wers ji fHmo-
:;_,ej. KATARZYNA HEPBURN 

w roli L izy. 

NASI AKTORZY 

Kontynuujemy rozpoczętą w 
poprzedn ich programach akcję 
zaznajamiania publiczności z 
artyst•mi naszego teatru. 

W t ym programie dajemy 
informacje dotyczące Marii 
Garbow sk iej, Adama Hanusz
kiewicza i Andrzeja Tomec
kiego. 

Z obsady „Zaklinacza desz
czu" w poprzednich progra
mach ukazały się sylwetki: 
Tadeusza Czechowskiego, Teo
dora Gendery, Cze sława Rosz
kowskiego i Mieczysława Ser
wińskiego. 



Adam Hanuszkiewicz 

Debiutował jako aktoc w ro
ku 1945 w Teatrze Ziemi R.:e
szowskiej. 1945-46: Teatr w 
Jeleniej Górze. Lata 1946-49: 
Teatr im. J. Słowackiego w 
Krakowie. 1949-50: Teatr 
Rozmaitości" w War.szawie. 

l950-1955: Teatr Polski w Po
z,naniu . 1955-57: Tea.tr Polski 
w Warszawie. Od ;roku 1957 -
P. Teatr P owszechny w War
szawie. Debiut reżyserski w 
1952 roku w Poznaniu. 

Ważniejsze prace reżyserskie : 

Fredro - „Sluby Panieńskie" 
Żeromski - „Grzech" 
Brandstaetter - „Król i aktor" 
Korcelli - „Dom na Twardej" 
Gruszczyński „Klucz od 
przepaści" 
Kesse1rLng - „Arszenik i sta
re koronki" 

Ważniejsze role: 

„Moralność Pani Dulskiej" 
Zbyszko 
„Wesele" - Poeta 
„Amfitrion 38" - Amfitrion 
„Mazepa" - Zbigniew 
„Hamlet" - Hamlet 
Król i aktor" - Wojciech Bo

gusławski 
„Domek z kart" - Sztorc 
„Grzech" - Bukowicz 
Dziady" - Sobolewski 

::Arszenik i stare koronki" 
Mo.rtimer 

Ważniejsze inscenizacje 
telewizyjne: 

Iwaszkiewicz „Gospodar-
stwo" 
Gałczyński - „Babcia i wnu
czek" 
Sartre - „Muchy" 
Vailland - „Heloiza i Abelard" 
Girodoux - „Ondyna" 

Rola filmowa: 

„Za wami pójdą inni" - Wła
dek 

Adam Hanuszkiewicz 

Maria Garbowska 

w „Moskiewskim charaktene" 
Sofrono·wa 

Pracę aktorską rozipoczęła 
w .r()]{u 1947 w Teatrze im Ste
fana Żeromskiego w Kielcach 
-Radomiu. Po dwcich la tach 
pobytu w Kielcach zaangażo
wała się do Państwowego Tea 
tru Powszechnego, gdzie pra
cuje do chwili obecnej. 

Ważniejsze role: 
„Strzały na uiicy Długiej" 
Lola 
„Głupi Ja k ub - Hania 
„Król włóczęgów" - Cyganka 
„Wszyscy moi synowie" 
Aninie 
„Okno w lesie" - Wala 
„Rozbitki" - Zuzia 
„Obrona Krantypy" - Sofrcme 
„Moskiewski charakter" 
Krużko wa 
„Swierszcz za kominem" 
Tilly 
„Zdarzenie" - Mańka 
„Proces" - Mia Sun 
„I graszki trafu i miłości" 
Lizetta 
„Niezwykła historia" - Ma
rianna 
„Imieniny pana dyrektora -
Magda 
„Such y kra j" - Dolores 
„Podróż po Warszawie" - Ma
rysia 

Maria Garbowska 



Andrzej Tomecki 

Należy do najmłodszego po
kolenia aktorskiego, Warszaw-
11ką P.W.S.T. ukończył w roku 
1956 i zaa.ngażawał się do P. 
Teatru Po'.V'Szechnego. 

Ważniejsze role: 

PTace sz.ko1ne: 

„Wiśniowy sad" - Trofimow 
„żołnierz i bieda" - Generał 
„W ojny trojańskiej nie będzie" 
·- A jaks 

Teatr: 
„Filomena Marturano" - Mi
chel 
„Podróż po Warszawie" 
Gapcio i K ontrabasista 
„Arszenik i stare koronki" 
Ted dy 
„Wojna i pokój" - Ranny żoł
nierz 

Andrzej Tomecki 

BI EŻ ĄCY RE P ER TUAR 

JEAN COCTEAU 

:MAS ZYN A DO P ISA NI A 

STANIS.L AW WYSPIAŃSKI 

K LĄ TWA 

ERWIN P ISCATOR 

ALFRED NEUMANN 

GUNTRAM PRDFER 

WOJ NA I POK OJ 



D ru k . i m . R <:>wolucji Paźdz.Le rn i kow.:.j , Warszawa. z.am. 1848/57 B-34 

Organiz.acja pracy artystycznej 
JANINA ZAHORSKA 

Organiz.acja pracy technicznej 
JAN TROJANOWSKI 

Przedstawienie prowadzi 
ALEKSANDER HLAWATY 

Kostiumy wykona.no pod kierunkiem 
MARII BODEK 
TOMASZA ZIELII'ISKIEGO 

Prace stolarskie 
J AN UMIĘCKI 

Prace malarskie 
STANISŁAW KAMl1'1SKI 

Prace fryzjerskie 
STANISŁAWA GESTERN 
STANISL W WŁ UDARSKI 

Prace modelatorskie 
HENRYK ZIELl1'1SK I 

Prace ta,picerskie 
W ACLA W PNIEWSKI 

Brygadier sceny 
BOLESLA W PĄTEK 

Kierownik oświetlenia sceny 
ZBIGNIEW KRAJEWSKI 

cena c.-:11 
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graficzne: 
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Zam. 1848/57 
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na zamówienie 
f4.o. spadł w Afryce 

'~ - W jednej z prowincji Wschodniej 
• Afryki dokonano po raz pierwszy en prób wywoływania sztucznych 

ppadów. 
Eksperyment udał się. W 12 mi

nut po wystrzeleniu i eksplozji 
1rakiet wypełnionych solą morsKą 
~acząl padać deszcz. 

W basenie, nad którym sfabry
owano chmury des.:czowe, poziom 
ody po zakończeniu doświadcze

nia pod111iósł się o 50 milimetrów, 
mimo że w tym czasie odpłynęło 
zeń p<>nad milion litrów wody. lar) 


