Artur Miller, urodzony w 1915 roku, studiował na Uniwersytecie Michigan. Już w czasie studiów, w lata.eh 1936-37
otrzymał dwukrotnie nagrodę
uniwersytecką za pierwsze
próby drama,tyczne. Pierwszą sztukę opublikował w roku
1943 - .,The Man Who Had All the Lu.ck". Inne sztuki: „Situation Normal" (1944), „Wszyscy Moi synowie" (1947),
„ śm i erć Komiwojażera" (1949), „Czarownice z Salem" (1953),
„Widok z Mostu" (1955). W roku 1947 i 1949 otrzymał Nowojorską Nagrodę Krytyki, a w roku 1949 Nagrodę 'Pulitzera.
W latach działalności sena.tora Mac Carthy mial kłopoty
z Komisją do Badań Działalności Antyamerykańskiej.

Cztery są czynniki, s.kladające się
na scenę: poeta, aktor, Zarząd i publika.
Kaźmierz Kaszewski (1872}
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ARTHUR MILLER:
...wszystkie sztuki, które nazywamy poważnymi, nie móo tych, Móre nazywamy wielkimi, poruszają w rezultacie pewien aspekt tego samego zagadnienia, a mianowicie: jak człowiek może przekształcić świat zewnętrzny w
ten sposób, by czuć się w nim„ jak w domu? Jak i przy pomocy jakich metod musi walczyć, co musi zmienić i przełamać w sobie i w świecie zewnętrznym, by czuć się bezpiecznym, kochanym, by znaleźć spokój ducha i poczucie
wiąc już

godności?

... gdyby np. w „Smierci Komiwojażera" walka o uznanie
i przebaczenie toczyła się tylko między ojcem a synem
znaczenie sztuki byłoby mniejsze, ale walka wychodzi tu
poza krąg rodziny i wkracza w stosunki społeczne.
...Wszystkie moje sztuki potwierdzają lub zakładają fakt ,.
że życie ma sens.
... Osobiście przywiązuję wielką wagę <lo idei, wypada tu
jednak, jak sądzę, powiedzieć, że u autorów dramatycznych,
nawet największych nie spotykamy nowych idei. Przez pojęcie nowej idei, rozumiem ideę oryginalną, stworz6ną przez
autora, taką, jaką potrafi <:zasem wykuć u<:.zony bądź filozof.
Jest rzeczą jasną, że nie był-0by dotąd systemu filozoficznego, ani też koncepcji moralnej, które zostałyby wyłożone w
utworze dramatycznym. Nie zaskoczyły środowiska socjalistycznego poglądy społeczne Shawa. A Ibsen, Czechow,
Strindberg, O'Neill? Też nie powiedzieli nic nowego.
... Pisząc „Smierć Komiwojażera" starałem się jak najdobitniej podkreślić efekty s2ltuki. Kiedy jednak zorientowa-·
łem się, jak dalece publiczność to odczuwa ___:_ byłem zaszokowany. Zawsze uważałem się za optymistę. Przeanalizowałem swój utwór, pytając sam siebie,
czy to możliwe, by
sztuka, którą pisaJem z taką rad-0ścią, była rzeczywiście
smutna tak głęboko beznadziejna, jak to oceniła publiczność.

(Wszystkie teksty Arthura Millera cytowane
za miesięcznikiem „Dialog")

są

KRÓL LEAR Z NOWEGO JORKU

„Smierć Komiwojażera" jest chyba najlepszym dziełem
Millera. Grana przez kilka lat na ·Broadway'u, wystawiana
z wielkim ·powodzeniem w całej prawie Europie, odniosła
także wielki sukces w Leningradzie, gdzie rolę tytułową
grał na scenie teatru im. Puszkina znakomity Tołubiejew;
niedawno zaś odbyła się jej premiera na scenie MCHAT.
„Smierć Komiwojażera" jest okrutna i nieubłagana w swej
logice. Żaden pisarz nie przeprowadził chyba dotąd z taką
precyzJą i jasnością wiwisekcji kapitalistycznego życia i burżuazyjnej moralności. I ważne jest, że przeprowadził swój
żelazny wywód nie na przykładzie rodziny, żyjącej w skrajnej nędzy. Przeciwnie: komiwojażer Willy Loman - tragiczny bohater sztuki - należy do ludzi, którym wiodło się
przez całe życie zupełnie dobrze. Jest przykładem typowym ,
a nie jaskrawym. I właśnie dlatego jego los, jego zmarnowane, bezcelowe życie i jego tragiczna śmierć jest tak przekonywującym oskarżeniem kapitalizmu. „Smierć Komiwojażera" rozgrywa się w USA, ale mogłaby rozgrywać się w

każdym kapitalistycznym kraju. Jest ona bowiem moralitetem o kapitalistycznym świecie, a naturalistyczne pozory
ukrywają w niej głębokie uogólnienia . Ta sztuka składa się
z dwóch ściśle ze sobą zespolonych elementów: tragedii rodzinnej i tragedii społecznej.
Tragedia Willy Lomana - owego króla Leara epoki kapitalizmu - dorównuje swymi wymiarami tragediom Szekspira i tylko warunki, w jakich się rozgrywa są inne. Inna jest
też jej forma. Miller korzysta ze zdobyczy dramatu realistycznego. Widać w jego sztuce, że uczył się zarówno u Ibsena, jak u Czechowa. Ale uczył się także u ekspresjonistów
i swobodnie posługuje się czasem i przestrzenią. Wprowadzenie do realistycznej akcji powrotów w przeszłość, rozmów
Lomana z nieżyjącym bratem, projekcji własnych myśli,
upersonifikowanych w postaciach dramatu - zwiększa siłę

sztuki. Miller posługuje się po mistrzowsku
technikami scenopisarskimi i sztukę jego znamionuje nie tylko głęboka treść moralna, społeczna i filozoficzna, lecz również wirtuozeria formy teatralnej. Aż dziw bierze, jakie tu narzucają się skojarzenia. Przecież rozmowy
z Benem i ekskursje w przeszłość, przypominają po trosze
technikę
Wyspiańskiego z drugiego
aktu „Wesela", czy
'Z „Wyzwolenia". Okazuje się, że i tę formę dramatu, podobnie jak środki zaczerpnięte z teatru epickiego, można zassto.sować w sztuce tak realistycznej, jak „śmierć Komiwojaoddziaływania
różnymi

żera".

Roman

Szydłowski

(„Trybuna Ludu" z 22.JV.1960)
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Prapremiera polska sztuki A. Millera pt. „ŚMJERC KOMIWOJAŻERA" odbyła się w
dniu 23 stycznia. 1960 roku
w Państwowym Teatrze Nowym w Łodzi, w inscenizacji i reżyserii Janusza Warmińskiego, scenografii J. Rachwalskiego
~ I. Zaborowskiej. Rolę Willy Lomana grał Marian Nowicki.

DO „ATENEUM" ...
Teatr nasz leży na · uboczu. Na codzień nigdy kolo niego
nie przechodzimy i_ wyda.je się być bardzo odległy, pozbawiony wygodnych dojazdów. Są to jednak tylko pozory.
Wystarczy ulicami Jaracza i Solec wyjść na Most Poniatowskiego i od tej chwili możemy bez trudu dojechać, prawie
do każdego miejsca: tramwaj 23 jedzie na Mokotów do Rakowieckiej. 17 na Marymont i Bielany. 13 i 24 - na Wolę
i Koło. 9 i 25 na Ochotę, 8 wreszcie na Powązki. Odwrotnie
w stronę Pragi: 13 możemy dojechać na Dworzec Wschodni
8, 9, i 17 do Wiatracznej. 23 i 24 kursują aż. na Gocławek.'
Dodajmy do tego jeszcze autobusy 117 w jedną stronę wiozące na Saską Kępę, w drugą przez Plac 3-ch Krzyży, Kruczą, Mokotowską, Plac Zbawiciela, Marszałkowską, aż do
Placu Unii. 102 kursujące między Placem Szembeka a Emilii
Plater. Do tego autobus 101. Dodajmy wreszcie 2 autobusy
zatrzymujące się przed samym teatrem. 118 łączy Marymont
i Żoliborz z Placem Konstytucji. Właśnie 118 możemy po
przedstawieniu dojechać do Lotu na MDM, gdzie czeka już
autobus, odwożący na lotnisko do samolotu paryskiego czy
moskiewskiego. 150 łączy „Ateneum" z jednej, strony ze Starym Miastem - Miodowa przy Krakowskim - z drugiej, ze
śródmiejskim centrum - Plac 3-<:h Krzyży, żórawia, Hoża,
Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, Emilii Plater. Szczególnie
trasa tych dwóch ostatnich linii autobusowych przebiegająca w części bulwarem nad Wisłą zaleca się pięknem pejzażu i szerokością horyzontu. Tak więc, wbrew pozorom,
teatr nasz leży na skrzyżowaniu wszystkich wielkich szlaków komunikacyjnych. Również ścisłe są jego związki ze
wszystkim, co się dzieje interesującego w dramaturgii świa
towej, zarówno najnowszej, jak i dawnej, która akurat dziś
odzyskuje swoją aktualność. Utwory dramatyczne są dobierane z tą samą starannością, jaką włożono w przygotowanie
tej notki, informującej o dojazdach.
An.drze; Dobosz

„RYSZARD III"
Odgłosy

prasy

... Był to pierwszy wielki Szekspir, jakiego widziałem po
TYTUSIE ANDRONIKU w inscenizacji . Peter Brooka.
I pierwszy POLSKI Szekspir na polskiej scenie. Ryszard III
Woszczerowicza wejdzie do historii teatru. Jest to Szekspir
połowy XX wieku. Szekspir nareszcie współczesny. Długo
aekaliśmy na takiego Szekspira. Wielki tekst i wielki aktor.
Teatr prawdziwy.
(„Przeglą!f Kulturalny" z 27.X.1960)
JAN KOTT

•

*

*

... Ponad 20 lat czekał wielki aktor JACEK WOSZCZEROWICZ na rolę Ryszarda Gloucester, rolę króla Ryszarda III
w najsławniejszym z młodzieńczych dramatów Szekspira.
Ponad 20 lat studiował tę rolę, obmyślając ją do najdrobniejszych szczegółów, stopniowo pogłębiając ją i rozszerzając o zainteresawanie tlem i pomału opracowując całe "l.\'idowisko, którego Ryszard jest rolą prowadzącą i słońcem
pośród planet i planetoid.
Jaszcz
(„Trybuna Ludu" z 19.X.196-0)

•

*

•

... Jacek Woszczerowicz wykazał, że trzeba być błaznem,
aby chcieć zostać tyranem. że współczesny, skromny i uczciwy człowiek tak już tylko może wLdzieć ponure i przerarź
liwe te jatki. że tak widzieli je milczący mieszczanie londyń
scy z tego przedstawienia, że tak widział to sam bohater.
Takie spojrzenie sięga dalej, niż dotychczasowe solenne
i ogólnikowe wyrzuty sceniczne pod adresem wszelkiej
władzy. Jest w nim ironia, pozytywny zamiar społeczny i jakaś demokra tyczna otucha. Współcześni dramaturdzy m·ogą
spać spokojnie, póki ich Szekspir wyręcza.
Jerzy Pomianowski
świat, Nr 44 z dnia 30.X.1960
0

_...Szekspirowską tragedię, psychologiczne studium tyranii.
V.oszczerowicz aktor i reżyser, umiał odczytać. Współczesne
środki aktorskiego wyrazu, znakomita technika ·.współczesnej
gry - wszystko to zbliża Szekspira. Jego tekst staje się
w pełni, czytelny.
·
Maria

Kosińska

(„Życie Warszawy" 19.X.1960)

*

*

*

.... Ta~iego ~yszarda, przypuszczam, nie było dotąd nai scenie. Nie myslałem, że diabeł tec przez młodego Szekspira
wsadzony w koślawe ciało teatralnego króla, jest aż takim
kabotynem, że ma w zapasie tyle jarmarcznych tricków nie
myślałem, że tak dobrze przypomina człowieka.
'
... Interpretacja Jacka Woszczerowicza nie zgadza się z tradycyjną wersją, krwawego despoty, wypracowana1 swego
czasu na elżbietańskiej scenie.
·
... W~szczerowicz odszedł daleko od młodego Szekspira,
~rzem~es.za.ł tak dokładnie „wysoki" i „niski" styl mistrza,
ze to. JUZ J~dn~ całość, nie rola ze sceny elżbietańskiej, nie
człowiek, k1eru·Jący się namiętnością, lecz człowiek w klatce
namiętności, chytrości, strachu - istota rozumna i bezradna
kat i szczute zwierzę.
'
Nowa Kultura z dnia 30.X.1960

Stefan Treugutt

AI'thur Miller
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