


RICHARD NASH (prawdziwe nazwisko Nathan R. Nu baum ) 
urodzi ł się w 1913 roku w Filadel fii, gdzie jego ojciec pracował jako 
introligator. Trzykrotnie rozwiedziony, o jciec trojga dzieci . 

Dramaturg. s <::narzy ta, p rozaik. Debiutował w 1937 roku 
jednoaktówką "So Wonderful". Autor kilkuna tu . ztuk, mic;dzy inny
mi: "S"-1' Road. A Comedy of th • Airwa, s" (I 94 l ). "Second Best Bed'' 
( 1946 ), " i rls of ummer" ( 1956 ), "Wildcat" 1960 ), ''The Happy 
Time" ( 1968). W latach siedemdziesiątych wydał trzy powieści : "Cry 
Macho", "Last W ind, Rain" i "The Last Magie". Napisał również dwie 
rozprawy filozoficzne "The Athenian Spirit" i "The Wounds of Sparta". 
je t też autorem scenariu zy filmowych, między innymi: "Th · Rain
maker" ( "Zaklinacz deszczu" - 1956 ). "Porgy and Be " ( 1956 ), ''T p 
of the World" ( } 958 ), ''The Flying Missile" ( 1963 ) i scenariuszy tele
wizyjnych. 

NttjwięksZ<! sławę przynió ł mu "Zaklinacz de zczu" wystawiony po 
raz pil'.rwszy na Broadwayu w Court Theatre w październiku 195 
roku . W 195 - powstała adaptacja muzyczna tej sztuki pt. "11 O in the 
Shadc" " 110 stopni w cieniu" ), także grana na Broadwayu. Na pod ca
wie "Zakl inacza deszczu" zrealizowano natychmiast widowisko tel -
wizyjne i film ( 1956 ) . W 195 7 roku Nash otrzymał za tę sztukę nagro
dę Archer Award. 

W pierw. zej swej powie ' ci "Cry Macho" ( 1975) powrócił do wąt
ków z "Zaklinacza dcsz zu", a.le jego proza - ksi~Jżki popularne, częs
to sensacyjne, przez rytykę przyjt;tc zostały niechętni<:: . W odpowie
dzi na ataki re enzentów Nash napisał słowa, które można również od
nieś<'.: do jego sztuk: "Najpierw nazywają moj<! książkę popularną ro
zrywką, co mi zre ztą nie prze zkadza, a pptcm dziwią się, że jest tak 
dobrze napisana. Według mnie krytycy. którzy dzieh1 proz<,: na rozryw
kową i dobrą - przyczyniaj ą się do upowszechniania powieści w naj
gorszym tylu ". 

A1111a Duszyńska 
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Do ciebie 

Kimkolwiek jesteś, obawiam się, iż wędrujesz ścieżkami snów. 
Boję się, że te domniemane rzeczywistości stopif! się pod twymi 

stopami i dłońmi> 

Nawet dziś twoje rysy, radość, mowa, dom, zawód, obyczaje, 
kłopoty, szaleństwa, przebrania, zbrodnie 
rozpraszajq się z dala od ciebie. 

Twoja prawdziwa dusza i ciało zjawiają się przede mnq, 
Wydostają się z interesów, z handlu, sklepów, pracy. farm, ubrań, 

domu, kupowania, sprzedawania, jedzenia, p icia, 
cierpienia i umierania. 

Kimkolwiek jesteś, kładę na tobie rękę. 
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Walt Whitman 
Przekład - Ludmiła Mariańska 

Do wszystkich bezeceństw komunisców należy dołożyć je
szcze jedno: oto poszli obie, zostawiając teatr sam na sam z widownią . 

Potworna symacja - bowiem ta widownia coraz bardziej demon
stracyjnie zaczęła pokazywać teatrowi, gdzie jesc jego właściwe miej
sce. Publiczność nie życzy sobie, by cena była nadal przede w zysr
kim ambon;!, z której padają same ważkie słowa i gdzie roztrząsa ię 

wyłącznie Wielkie Problemy, nie chce już w teacrzc polityki i publicy
styki. Teatr dawniej często bywał namiastką gazety, parlamentu, ofic
jalnej opozycji; dziś nie musi już nikogo zastępować . Co w takim razie 
ma robić? To bardzo proste - ma opowiadać historie o ludziach. 

Tak, co proste, zarazem jednak najtrudniejsze. Sceny, nadęte pychą 
i poczuciem misji, przyzwyczaiły ię do traktowania bohaterów sztuk 
wyłącznie jako narzędzi stużących do formułowania przesłań dotyczą
cyd1 Losu, Historii i rym podobnych, przeważn i e uniwersalnych po
jęć . Pojedyńcza po cać ze swoim pojedyńczyrn życiem właściwie się 
nie liczyła . Teatr, wybierając sztukę <.Io grania, przez całe lara zadawał 
sobie tylko je<.łno pytanie: o wagę Uogólnień , które można było drama
towi dosztukować. 

Z takiego sposobu myślenia , po<.łszyrego czymś bardzo przecież 
zhliżonym do socrealizmu, polski teatr wyzwolił sic,; częściowo (na 
krótko, co prawda) tylko po październiku 1956; zmęczony wszecho
becną wcześniej polityką, zatęsknił wtedy do prawdziwego bohatera, 
prawdziwego człowieka, nit.: będącego typowym reprezentantem 
masy, klasy czy rasy. 

I dlatego „Za kl i nacz <.leszczu" Nasha cieszył się wówczas ogromnym 
powodzeniem, cllatcgo obszedł tyle polskich scen. 
Bo „Zaklinacz deszczu" je t po prostu wzruszającą opowieścią z życia 
paru o ób, opowieścią , w której polityka w ogóle się nie liczy; taka hi
storia mogła zdarzyć się wszędzie. 

Nie dziwi fakt , że to akurat Teatr im. Jaracza wpadł na pomysł, by 
przypomnieć nam tę sztukę po trzydziestu paru latach. Ten teatr bo
wiem, jako j den z nielicznych w Polsce, nigdy właściwie nie przestał 
interesować się pojedyńczym i bohaterami, znalazł chęci i posoby na 
utrzymanie równowagi pomiędzy nurtem monumentalnym i obycza
jowo-codziennym. Dlatego też nie musi się dzisiaj miotać dziko, by 
zwabić publiczność , nil: musi gorączkowo przerzucać się od rema
nentów antykomuni tycznych do nachalnej komercji. 

* * • 
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Ri~d ash powiedział kiedyś: „Nie zgadzam się z tymi, którzy 
sądzą, ze brzydota je t najbardziej chodliwym towarem. Przeciwnie 
w na~zym ~aw~dzie, gdzi~ każdą p_ozycję ocenia · i ę według teg , c,;z; 
będzie mozna Ją sprzedac, sądzę, ze najbardzi j poszukiwaną i najtr
walszą wartością jest piękno" . 

Warto zwróci uwagę na te słowa teraz, gdy i u nas trzeba już umieć 
s~rzeda':'1ć sztukę. Wydaje się jednak, że owego chodliwego „piękna" 
rue nalezy rozumieć dosłownie; jego istota zawiera się eh ba w 
sto unku do świata, w spo obie obserwowania ludzi. 
Pięknie pisać o ludziach potrafi tylko ktoś, kto ich lubi i ma do nich 

zaufanie, kto ich, krótko mówiąc, akceptuje. Nie jest to stwierdzenie 
wst~ąsająco oryginalne, ale tu przydatne, bo w nim - jak sądu< -
tkwt sedno teoryjki Na ha, która prawdziła mu się w praktyce czyli w 
dramatopisarstwie. 
Owa ~c~ptacja człowieka, ze wszystkimi małościami i podłostkami, 
pr~wia, ze piękno w literaturze rodzi się samo, bez pomocy upięk
zen. 

„Zaklinacz deszczu" pozostawia wrażenie, że wysłuchało się hi torii 
~stej i s_zlachctnej. A przecież, gdyby kto· spróbował streścić samą 
mtry~ę, nie wyglądałaby ona szczególnie zachęcająco. Powstałaby hi-
tOryJka taka mniej więcej: farmerzy, tatuś i dwaj bracia, u iłują za 

v.:szełką cenę wydać za mąż dziewczynę, na którą nikt nawet spojrzeć 
rue chce. Na potencjalnych narzeczonych urządzają istne polowania. 
Zastę~ca sze~a - jako kolejny kandydat, mu i nawet pobić jednego 
z ~ract, b.y ~niknąć proszonej kolacji, w trakcie której zmuszono by go 
na1pewn1e1 do oświadczyn . I nagle trafia na ich farmę pewien oszu t. 

Tat~ś , nic mogąc już znieść fochów córki zgłodnjałej chłopa , zatrzy
mu1e przybysza licząc , że może przynajmn iej ten kombinator o niewy
brednych gustach, dobierze się do niej. Ona gotowa jest pójś do łóż
ka z włóczegą, który-węsząc w faworach go podarskiej córki szansę 
na darmowy wikt i mieszkanie - uwodzi j ą za pomocą tande tnych 
komplementów. Opowiada też wzruszające historie o ciężkim dzie
~iństwie i kompleksach, co pchnęły go ku oszukańczym (i nadzwyczaj 
intratnym) machinacjom„. 

Wystarczy. Już i tak łatwo obie wyobrazić, co z takim materialem 
zrobiłby jakiś pogrobowiec naturalistów czy inny zwolennik tzw. pra
~dy o sztuce: zmajstrowałby ponurą opowieść o odrażających posta
ciach posłusznych zwierzęcym instynktom; i miałby po temu dosyć 
solidne podstawy. 
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A Na~h - z hi.'>toryjki o takiej przecież dokła<ln ic trc'>ci - budu je 
ztukę o sympatycznych ludziach i prawdziwych uczuciach. W dodat

ku zniewala na , byśmy uwierzyli w szczerość i uczciwość osób które 
bezu tannie oszukują się nawzajem i kłamią . 

Autor prz widział chyba, że kto· mógłby mu tego typu zarzuty posta
wić, że mógłby przyprzeć go do muru - może dlatego stworzył po-
tać Noaha. Noah, gdyby miał okazję zapewne opowiedziałby to, co 
zdarzyło sic:; w jego rodzinie, właśnie w sposób zaprezentowany przed 
chwilą . Brat Lizy (podobnie jak wszyscy, którzy krytykowaliby postaci 
Nasha) widzi życie, jakim ono jest - a oznacza to dla niego widzi ć je 
„małym i podłym" . 

l przeciwko takiemu pojmowaniu prawdy, takiemu pojrzeniu na 
świat, Nash gwałtownie protestuje: cóż za pożytek z prawdy, która do-
trzega tylko ułomność ludzką , która rani? H.C. ,Jim, Starbuck kłamią , 

ale dzięki temu życic nabiera en ·u i można zachować nadzieję . Zresz
tą kłam two, w które głęboko się wierzy, przestaje być kłamstwem, na
biera siły zdolnej zmieniać rzeczywi tość ; umie przeobrazić brzydlq 
kohicl<; w piękną i u zczę · liwić całą rodzinę. Jaki żałosny wydajt: sic; 
wobec takiej przemiany Noah ze swoją przygnębiaj ącą prawdą c:do· 
wicka małej wiary, do trzegającego tylko zewrn;trzność. Prawda Noa
ha burzy i ni zezy ( „Tylko ja kocham cię na tyle, żeby ci powiedzieć 
prawdę! Je te' brzydka!"), dyktowane miłością i współczuciem kłam · 

stwa, którymi po ługują ię inni - pozwalają żyć. 

Niemoralna moralność Nasha sprawdza ię jedynie w ferze uczuć 
i to indywidualnych, gdzie nic nie je t je<.lnoznacznc, a pedantycznie 
traktowane zasady często przeradzają się w okmcień two: 
( H.C. mówi przecież do Noaha: ,Je te ' tak przejęry tym, co je t w po
rządku , że nic widzisz tego, co je t dobre"} Żadnych „ponadludzkich" 
uogólnień nie da się z tej ztuki wysnuć - obróciłaby się wtedy we 
własne przeciwieństwo. 

Nie ma zresztą żadnego powodu, by się takich uogólnień do zukiwać 
- w sztukach tego rodzaju robi się to przeważnie wówczas, gdy trzeba 
jakoś pomóc autorowi. Tu nie trzeba. 
Bohaterowie Nasha mają w sobie iskrę prawdziwego życia, ą zabawni i 
przejmujący równocześnie, a ich istnienie nie ogranicza ię do kwestii, 
któr wypowiadają. czestniczą w zdarzen.iad1 wywołujących zacieka
wienie, zaskakujących . N , i w dodatku wszy ·tko szczęśliwie się kończy. 

zego chcieć więcej? 
Joanna Godlewska 
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
Rlchard Na.~h 

ZAKLINACZ DESZCZU 
(THE RAIN-MAKER) 

Przekład Irena Babel 
Opracowanie tekstu Anna Duszyńska 

OBSADA: 

H curry Ryszard Kotys 
Noah Marek Kasprzyk 

Jim Macie) Jackowski 
Liza Joanna Sochnacka 

starbuck Dariusz Siatkowski 
File Adam Marjański 

szeryf Bogusław Sochnacki 
Reżyseria Bogusław Sochnacki 

ce11ografia Grzegorz Małecki 
Muzyka Piotr Hertel 

Reżyseria światła Krzysztof Sendke 
Asyslent reżysera Maciejjackowski 

Asystent scenografa Anna Bobrowska-Ekiert 
Inspicjent Alicja Ćwiklińska 

Sufler Jadwiga Paul 
Operatordźwięk11 jerzyGruchot 
Operator światła Małgorzata Bartolik 

PREMlERA 15 grudnia t 990 r. 
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Kobieta wyczekuje mnie (fragment) 

Przyciągam cię ku sobie, kobieto, 
Nie mogę zezwolić, abyś mnie minęła, muszę wyświadczyć cf dobro; 
Jesteś dla mnie, aja dla ciebie, nie tylko dla miłości nas samych, 

lecz również dla miłości innych; 
W tobie d1-zemią więksi jeszcze bohaterowie, więksi jeszcze 

pieśniarze 

I wzdragają, się, aby zbudził ich inn}' mężczyzna niźli ja. 

To właśnie jestem ja, kobieto, widzę moją drogę; 
Jestem srog~ gorzkl bezmierny, nieugięty, ale ciebie kocham; 
Pójdź, nie zranię cię bardziej, niźli trzeba; 
Rozlewam ciecz, która rozpleni chłopców i dziewczęta, 
godne Stanów Zjednoczonych. 

Przekład - Stetao NapierskJ 

Walt Whitman 
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Niewzruszony 

Niewzruszony i swobodny wśród Natury, 
SJ1okoj n_y władca albo władczyni wszystkiego. 
Chłodna p~wność wobec nierozumny ch sił, 
Nasycon_y j ak one i jak one bierny, chłonny i milczący, 
Upewniony że moje zajęcie. bieda, sława. zbrodnie i słabości 

błahsze S'f niż sądziłem, 

ja, nad Zatoką Meksykańskq, na Manhattanie, w Tennessee, 
' na dalekiej północy, w głębi kraju, 

Człowiek znad rzeki, mieszkaniec lasów, farmer ze tanów, 
z wyb1-zeża, z nad jezior, z Kanady, 

ja, gdziekolu•iek pędzę życie, o! chcę oprzeć się okolicznościom 
I stanqć przed nocą, burzą, głodem, szyderstwem, przeciu nościami 

losu i niepowodzeniem jak stoją 
. przed nim i drzewo i zwierzę. 

Przekład - Artur Międzyrzecki 

Walt Whitman 



ZESPÓŁ 
ARTYSTYCZNY 
TEATRU 
IM. STEFANA 
JARACZA 
W ŁODZI 

AKTORZY 

larzyna AJ ·1<>am1row1a. 
llanna Uid uszlm 
Róa Ch rab.:1'ka 
J• 1ann" Janktiw-.b 
MllJ'ia Kozierska 

I e~an cl r:i Kra5rni 
\licja Krawczykówna 
llarh:i ra Man.zakk 
(\\ Mir " ka 
Hanna Mol nda 
1alg rzat.a Paruzd 

Oogu>law;i P:1w dc.: 
Ag;na Plorro \\ ka-M:i.s talc n 
Małgorzata Rugadrn· 

-Wi,nil:wska 
• rn ila Sarnm lcr 

Joann a Sochnac:k:i 
Zofia z lac 

rniyna W;i lasek 
wa ichruwska 

Ewa Worytkit:'wiCL 
Alic ja Zomc:r 
D1)gum i ł Amcrak 

leksanclcr Bednarz 
k ksand -r Deno..ak 

Zbigniew Bielski 
Kn) ztofFran i ·oek 
Andr,cj Głn skomki 

Jan Hencz 
Andrzej li erdn 
M aciej Jackowski 
·w n ista w J aros-qński 
t.anls taw Jasku łka 

I r ·n ·usz K:ciki ewicz 
Mar ek Kasp rzyk 
Ancl rLcj Kierc 
Marek Kołacrkowski 

R y .inrd Ko rys 
Paweł Kruk 
Mard n Ku:lminski 
Stan. sław K~niak 

Maciej M akk 
Ad:im ~ .ir j ;1nski 

Andrzej M:i.sta lc.rz 
Jarrn.taw PUa.rski 

R) v~1 n.I Rad a1i_.,kl 
C.,-1~tf)' R)'hinski 
.M ariu~L San iti..: rnik 
Bogusław Scmotluk 
Dariu5z Siatko" •ki 
Bogu,l;1w Sod 111;ick1 
j eny Stasiuk 
I knryk SLa."'c\\~ki 
J ·r1.)' S"' i a1 ł ori 
Cugc11 iu'7 ~ .tL.t>.ock 
An<lrt.q Widtrow>kl 
Mariusz Wojcic.:ho\\ : k i 
Uroni~ta" Wrud a" kl 
llo h<l:m Wn)h lc\\ kl 

REŻYSERZY 

Piotr Cic\la.k 
Mikołaj Gr:1IX>w,ki 
fd ik' !'alk 
Oogdan I lu ;;ikc"' ki 
Macie j Prus 
Walde mar Zawodziilski 
Toma.' l Z)'g:•dło 

REŻYSER SWJA 11:.A 
SCENIC7..N"EGO 

K r7} z tof Scndkc 

ASYSTEllIT SCENOGRAFA 

Tadc.:u!>Z Paul 

INSPICJENCI 

Alic ja Ćwikl ińslc1 

J arosław Jan ' ki 

Ul'LERZY 

Alicja ĆwikHńska 
Zdli fawa (;foskow k;i 

Jad wig;1 Pau l 

KOREPE1YTOR MUZVCZNY 

KIER WNIK TECHNlCZNY 

MlcCT)' law Krm·:tl,ki 

BRYGADlERZY EN 

Zhtgni "\\ Dyrda 
1bn1 F<11)'' in,ld 

PRACE MAl.ARSKlE 
I MODEU\TORSKIE 

Ry,zar<l l'acho 

PRACE KRA WJ.ECKIE 

Z v La \X :tl o..ak 
7:ygmunl Clc, i.:bki 

PRACE FRY2JER,SKl.E 
I PER KARSKlE 

)<Jlanta Fillos 

PRACE TOIARSKIE 

Roland nc1ur 

PRACE LUSARSKIE 

PRA ETAPICERSKIE 

'Ltd "llS7 ll if,ki 

MISTRZ OŚWIETLENIA 

Andrl ·j Ard1 acki 

REDAKQA PROGRAM 

Piutr Mitzner 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

Zbigni w Ko załkn . ki 

FOTOGRAFIE 

Andr-1.cj tl o:iycki 

John Vink 

erURO OBSUIGI WIDZÓW 
przyjmuje zgluszenb 

F. lżb icta Koznwicz od 8.00 do 16.00 

KOREKTOR INSTRUMENTÓW 
uJ. KlllńskJcgo 4~ tel. H·IS-33. 

M ZVCZNYCH A TEATRl' czpm.a cod:t_1cn n1c 

Maciej W ic"h li1h ki 

EKRETARZ LITERACKI 

Ewa Drozdowska 

KON LTANTDS. 
GRAFICZNYCH 

Anclrzq Mlecz.ku 

( oprÓ\.7 pc1nic <lz.blków) 

wgo<bc 11 00. 13 00 1 t 4 00 · l~ .uo 

w niL-Wi d c w go<!<. 16 U0-1 9 .00 

<c l. :l2·6 i· IR 
11 !. J.in..::1.1 27 

WYDAWCA 

Tc ;1tr Jm. S1cfanajarJC.'7ll \\.' t . .od71 






