


I I ruu ni~ I lt ra li 

Or J I 11\110 hl 

I I O li I I''•' 

I' I MI I li \ 

li I 

L r 1. 

Z\ 10\ I[ I '111111\ 
/DIOI 1\ I PR#'.\ 1111 I\ 

llll R\ Tl\ Ili 

I Lr li 'ł •I 

u -
Oil \Z 11 Il I I'> ' 

Wgdaje mi się, że każda rzecz 
staje się piękniejsza, gdg ją osią
gamg. 

Jeśli osiągasz coś o czym ma
rzgłeś - jakie to piękne. 

R. N. Nash 
(„Zaklinacz deszczu") 



N. RICHAR D N A S li 

N .. Richard Nash urodził się w Filadelfii. 

Ukończył uniwersytet pensylwański ja k 
wielu młodych dramaturgów od.ŁwW111f tili*:JtiiM
studia w za~resie pisani 
szy filmowych. 

W dwudziestym r 
młodszym kiero 
w kolegium Br 
denoki teatr j 
nie został kie 
verfordskim. 
lJ ollywood p 
ni filmowy 

W roku 1 
nym nagr 
„Pożegnani 
wystawiono 
„Młoda i p 1 
pensjanacie ll~lnH:2:ąt, 

21 kobiet. Szt~"'''~-·--
szano ponowniHr~~er'O 

Odniósł on wt 
sztuką pod tytule 

romantyczna komedia o "WW'."YK noc!f!_ ~\U~.iti,.,; 

„Zaklinacz deszczu'', która w ys tawiona w roku 
1954 grana była w New Yorku ,przez trzy lata 
bez przerwy. W roli Starbucka występował Dar
ren Me Gavin, zaś Lizę grała Geraldina Page, 
a The Cort Theatre zrobił na „Zaklinaczu" 
świetny interes. 

Komiedię tą grały teatry ;niemal wszystk ich 
większy-eh miast w świecie. Z !krajów demokr -
cji ludowej pierwsza wystawiła ~ą Czech osło
wacja w Komorni Divadlo w Pradze. W Polsee 
grana jest obecnie przez !kilka teatrów, a pra
premierę jej dał teatr „Powszechny" w War
szawie. 

W roku 1957 sztuka została przerobiona na 
film, w roli tytułowej wystąpił Burt Lancaster, 
zaś Lizę kreo.wała Katherine Hepburn. 

Na zakończenie warto jest ,przytoczyć dewizQ 
twórczości R. N. Nasha dosyć zr.amienną dla 
sztuki na Zachodzie: „Nie zgadzam się z tymi, 
którzy myślą, że brzydota jest najbardziej po
kupnym towarem. Przeciwnie ! Twierdzą , że w 
środowisku, w którym każda rzecz musi być 
oceniona od strony opłacalności, piękno ~est 

nierównie pokupne i łatwe do sprzedania". 



RI HARD NASH 
(„Thcntrt> Art.s'' --1 m rzec 1956) 

Tłumaczyła Irc Babel 

AMERYKA PO AM ER Y HA. S ' U 

, nt ri11 u . oru się aj<1ca do Cl la !onych 
„• 1 ' rnÓW. p okazana d t . O W Okf() l nu I.V 

r .. vnosz ceJ .k lęsk~ w ielu 1 u ·merom Je' ·t t ·1 · ' 
s:·· rJI· ·c·m do ;,:a· ter so ·,m1a. chw:L ·m wci11-
gnJ, cy m 'lcJ r . Idzie w t~j s ;,:tUCl· o rzc·cz duLo 
wazn1•·j. '- - o ludzi i ich sto unek d n r. '<'7.y-

ls 11 o to JS k a n q ' \ 1ływ:. j· i j z. dru-
• ~ trony kil:.ałtuje ich ona. 



Jest rzeczą znaną, że pisarz realista przedsta
wiający uczciwie interesuj;1cy go tema t przeka
zuje więcej niż sam nieraz zamierzał ukazać; 
działo się tak nawet z największymi. Zdaje mi 
sic:, :ż.e i tu spotykamy sic: z faktem podobnym 
chociaż nic chcę przez to być posądzony o win
dowanie sztuki Nash'a na piedestał wielkośc i. 
Nie to jest moim zamiarem, ani sam t k ni 
sądzę. Jednak obserwacja pozoota je absenvacją. 

Otóż.„ Stary H. C. Curry jest postacią najbar
dziej romantyczną, demokratyczną w swych po
glądach i liberalną w stosunku do swego ()to
czenia. Można powiedzieć , że ma na:więce j z 
pioniera twardo zdobywającego chleb, a zara
zem najwic:cej ;pobłażania dla słabości ludzkich. 
Jednak te jego cechy są j uż ca łkiem nieprzy
datne, bawią nieco i n i eci erpliwią otoczenie ja
ko słabości rencisty, choc iaż ustrój domu za
chował wiele cech palri r chal!'lych. Dla chwili 
obecne j wykładnią stosunków amerykańskich 
jest Noah ze swymi ksic:gam i buchalteryhymi 
i twardym rozrachunkiem z otoczeniem, gdzie 
obiektem - cyfrą j es t wół, c iel r człowri ak, 
obiektem wymagającym wydatków i dającym 

rz chód. 

U Noaha niema mi jsca· ·na &entym t trudn o 
go bowiem ująć w ramy liczb. Nie wińmy go 
za to, tio stosunki w jakich : i ę obr<ł'C a nie uzna
ją uczuć, a an jest tylko ich płod m, on w da
nej chwili jest głową domu. Zastraszający obraz 
przedstawńa sobą rna jmłodszy Jim, mimo, że przy 
nim jest sympatia widza - to grożny w swym 
prymitywiźmie głuptas, mający ;ako argument 
pięść, niezdolny do wyciągnięcia wł!:s ych 
wniosków, podatny na wszelką propaga ndę. 
Niech nas nie wprowadza w błąd, to ż łatwo 
nas śmieszy swą postacią, nie ma w nim nic 
z ojca i smutny wydaje m1 s ię obraz społeczeń
stwa złożonego z podobnych przedstawicieli. Ce
chy II. C. Curry ma zaklinacz deszczu - Bill 
Starbuck. I tu następuje rzeez znamienna. O 
ile stary farmer mógł działać w okresie swej 
młodości w ramach panujących stosunków, to 
obecnie zmieniły się one na tyle, źe dla roman
tyczności Sta11bucka nie m a j uż m iejsca, może 
on istnieć jedynie na pograniczu hochsztaplerst
wa. Stosunki wyrzuciły go poza ramy praw o
rządności amerykańskiej - ni mieści się on 
w „uczciwych" księgach buchalter jr1ych ze 
swym nawet tak tanim romanty7.mem. 

I myślę, że problemem ;est nie deszcz. ale lu
dzkie kłopoty Lizy. w społeczeństwie gdzie pic:k
no jest taikże towarem. Ważniejsze są tu od su
szy męskie ambicje Fila wstydzącego się dozna
nej porażki, czy kłopoty ojca chcącego ochronić 
córkę przed osądem rzeczywistości. 



BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 11\t. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KOSZALIN - SŁUPSK 

R. RICHARD NASH 

(The R inmaker) 

Komedia romantyczna w trzech aktach 

Przekład Ireny Babel 

H. C. Curry, ojciec 

Lizza Curry, córka 
Noah Curry, starszy syn 

Jim Curry, młodszy syn 

File, zastępca szeryfa 

Szeryf 

Bill Starbuck, zaklinacz deszczu 

Inscenizacja reżyseria: 
WANDA NADZIN 

A ystent reżysera: 
STEF AN POSSELT 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny: 
TADEUSZ ALEKSANDROWICZ 

f Stanisław Wolicki 

\ Stanisław Dawczyk 

Dominika Stecówna 

Ryszard Urbanowicz 
Waldemar Kwasiborski 

Stefan Posselt 

Stefan Miedziński 

Erwin Nowiaszak 

Scenografi a: 
ANDRZEJ SADOWSKI 

Opracowanie muzyczne 
wg piosenek cowboyskich 

Kierownik Literacki : 
Dr J. T. DYBOWSKI 





N AS Z A ST A Ł A RUBRYKA 

L U D O W E 

L E G E N D y 

p o M O R s K I E 
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ROW OK Ol.. 

~iedykolwiek będziesz płynął po Bałtyku 
spojnyj na polski brzeg morza, a zobaczysz na 
horyzoncie wti.er-LChołek czarodz.ie1skiej góry Ro" 
wokół. Wszystkie strony jej idg.odnego zbocza 
muskają leniwe fale Bałtyku. U jej stóp leży 
Smołdzinio - K<>lebka Slowlńców. Siedziba 
księżnej Anny, siostry ostatniego ksi.ęci . .i. pomor
skiego - Bogusła>va. 

Dawniej, .kliedy niety1ko w SmołdZinie, ale 
hen nad Odrą i Łabą bnmi.dła słowińska mowa, 
o R()'WO)cole krążyły tajemnicze legendy i baśnie?. 
osłuchajcie ... 

W dawnycll pono czasach., góra Rowokól była 
dużo niższa, a na jej wierzchołku stal wspaniały 
zamek, w którym mieszkała szczęśliwje piękna 
księżnie:zka pomorska. W pewnym dnlu stala się 
stras:z:na :rzecz. Qbcy przybysz o tv./lrll'dej • i nie· 
zrozumialej m owie chciał się oanić z księżni
c:dką, a odTZ.ucony zaklął ją 1 jej zamek i zamie· 
ndł w wierzchołek: góry, otoczonej wokół głęb<» 
k:ln1 rowem. 

Od tego czasu w każdą noc pobliżu Rowo· 
kołu błąka się samotna czaina karoca, wioząca 
wklętą księżnie.z.kę. Oczekuje ona wędrowca. 
który mocą czarod:r;iejskiego :r;aklęcia wybav:J ją 
z obcy uroków. A d:lliwne głosy w lesie !1t> 
turkot powozu podrzucanego na korzeniach 
drzew co niesie się ciemny1T11 nocami. 

Inne podania głoszą, że na szczycie Rowokołu 
stata niegdyś dr.ewndana, zmW'SZ<lła j uż ze sta 
rości kapliczka. Przybysze niemieccy chcąc zmu· 
sić okoliczną ludność do odwJedzania nawowy
budowanego kośe'iola ewangielickiego w Smołdzi
nie, k.apllc2lkę ową zburzyli. 
Rozbiórkę przep1'0wadzono w pośpiechu aby 

zaskoczyć ludzi. 
Lecz kiedy chciano odczepić dzwon, urwał się 

on z wieży i jęcząc smutnie potoczył się do 
przepływającuj u podnóża ,::6ry rzeki Łupawy. 
Od tego czasu z głębi wody dochodziiły smutne 
melalkzne dźwięki . 

Straszyło t>o ogromnie władze · p ilnie poczęto 
przeszukiwać dno. -..vyzna-cza:nc nawet sowitą 
nagrodę. Rybacy okolicz.ni wiedzitli, gdzie dzwOn 
leży, lecz żaden z nich słowa nie J>Qwiedział. 
Dźwięk <hw<1>nu krzepił serca l ud2'1i przema· 

wiał znajomym językem. Lecz któregoś dnia 
zamilkł. J ego miejsce zdradził upity pn:ez kar· 
czmaxza 1-ybak. Co rychlej dzwon WYłowiono 
i .ixmo sam cesarz .1a armatę przetopić go kamł. 

Zaś w miejscu, w którym od smołdzińsklego 
traiktu ku szcz:yrtom Rowokołu biegnie ąska 
drói:ka, znajduje się dosyć szel"o.ka kotL..na poro
śnięla sosną i mchem. W dawnych czasach był.a 
ona schroniskiiem zbójciJ\v, rabujących przeje
żdżającydl tamtędy kupców i często okliczną, 
ludność. Po zbóJcach ślad zaginął. Ale do dziś, 
wśród ludności Smołdzina i ok-Olicy krążą opo
wicloi, .że na dnie owej koll1.ley, pod ciężkim 
kamiennym głazem le-iy pruz zbójców za;kopany 
skaro, zmyślną sztuką straeiony. 

Mo2.na go \vyidobyć jedynie przez usunięcie 
specjalnej żelaznej dzidy, która wraz z głazem 
tworzy zawiły mechanizm. Nikt ponoć jeszcze 
skarbu nie zabrał, bo nieo~'trożnych śmiałków 
spotykał>.a śmierć. 

A bardziej wtajenmiczeni mówią, że to nie 
kamień, ale sam Lucyper skarbu strzeże. Wy· 
prawiał on w każdą n.ied:zlielę, podczas liabożeń· 
stwa na owym ewan@eliokim kośctele na Ro'\\-10· 
kole diabelskie haroe. Przy tym tak &ii: pocił, 
że cały wder-z.:chołek góry pokrywa się do dziś 
parą, powstałą z wyziewów diabelski , co łatwo 
sprawdzić można. 



W pr.1 y 

To 

pomu 

rzyst \ 

fin nsuj c caęść n kładu. 

Słupsk 

Marta Aluchna - Emcljanow 

DO POETÓW 

Najpierw 
przestań słowika 

w klatce wierszy 1,amy.kać, 

potem 
księżyc roz.tT.ZaSkaj 

i nastro.iiws zy Lutnię 

j eszc~ górniej i smutnie j, 

ciśruij do rill a&k: różę 

rzeźb.iro.ną w słów mannuirz e 

!i 

poeto, 

ro.zejoreyj się tu li tam 
za jakąś operiatywną, 

metafocyezną lunet.ą. 

bo w gór7;e rw;De z kqpyta, 

~ra czasoprzestrzeń 

nowy cel tęsknot wies:r.cey<lh, 
.słoneczny 

satel.itta. 

Marta Aluchna - Emeljanow 

MORZE • 

WysiMtiem ni eustannym 

jak obrót lroła wszechrzeczy, 

aż po ho['yzont oddechu 

spiętrzas-L, 

zielone ściany 

J ak 

żeby je pięścią grzm otu zwalać 

na pierś z.iemi 

jałową 

i gnie.Wl!l ie wyz:n ' ;at: niebu 

głębiom wydarte 

słow o . 

sz.ep tu, który wi'ek:I p r zeni:kr.l, 

twojego szeptu 

morze. 



Przedstawienie prowadzi: 

ERWIN NOWIASZAK 

Sufler: 
SUCHODOLSKA HELENA 

Dekoracje: 
stolarze: 

IGNACY WALENDOWSKI 
CZESŁAW PRUSZYNSKI 

Malarz: 

FRANCISZEK PIĄTEK 

Modelator: 

BOGUSŁAW SIWINSKI 

Kostiumy męskie: 

JÓZEF KRÓL 

Kostiumy damskie: 

HALINA KASIEWICZ 

Obuwie: 

JÓZEF KNITER 

Brygadier sceny: 

JAN ZYCKI 

Kier. Techniczny: 

JÓZEF KARBOWIAK 

Kierownik Organizacyjny: 

ELIGIUSZ JÓŹWIAK 

Fotografie z książki „Changing America". 
Andreas Feinilnger wydawnictwo Crown Publi
shers, 1nc. !rok 1955; oraz Uni1ed States Informa
·tion Serwice 1957 i Pictul!"e Story 1956. 
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