


Artur Miller, urodzony w 1915 roku, studiował na Uniwer

sytecie 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: „Si

tuation Normal" (1944), „Wszyscy Moi synowie" (1947), 

„śmierć Komiwojażera" (1949), „Czarownice z Salem" (1953), 

„Widok z Mostu" (1955). W roku 1947 i 1949 otrzymał Nowo

jorską 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 pu

blika. 
Kaźmierz Kaszewski (1872} 

* * * 
ARTHUR MILLER: 

... wszystkie sztuki, które nazywamy poważnymi, nie mó
wiąc już o tych, Móre nazywamy wielkimi, poruszają w re
zultacie pewien aspekt tego samego zagadnienia, a miano
wicie: jak człowiek może przekształcić świat zewnętrzny w 
ten sposób, by czuć się w nim„ jak w domu? Jak i przy po
mocy jakich metod musi walczyć, co musi zmienić i prze
łamać w sobie i w świecie zewnętrznym, by czuć się bez
piecznym, kochanym, by znaleźć spokój ducha i poczucie 
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 po
jęcie 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 filozoficzne
go, ani też koncepcji moralnej, które zostałyby wyłożone w 
utworze dramatycznym. Nie zaskoczyły środowiska socjali
stycznego poglądy społeczne Shawa. A Ibsen, Czechow, 
Strindberg, O'Neill? Też nie powiedzieli nic nowego. 

... Pisząc „Smierć Komiwojażera" starałem się jak najdo
bitniej podkreślić efekty s2ltuki. Kiedy jednak zorientowa-· 
łem się, jak dalece publiczność to odczuwa ___:_ byłem zaszo
kowany. Zawsze uważałem się za optymistę. Przeanalizowa
łem 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 publicz
ność. 

(Wszystkie teksty Arthura Millera cytowane są 

za miesięcznikiem „Dialog") 

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 bur

żuazyjnej moralności. I ważne jest, że przeprowadził swój 

żelazny wywód nie na przykładzie rodziny, żyjącej w skraj

nej nędzy. Przeciwnie: komiwojażer Willy Loman - tra

giczny 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 zmarno

wane, bezcelowe życie i jego tragiczna śmierć jest tak prze

konywującym oskarżeniem kapitalizmu. „Smierć Komiwo

jażera" rozgrywa się w USA, ale mogłaby rozgrywać się w 

każdym kapitalistycznym kraju. Jest ona bowiem moralite

tem o kapitalistycznym świecie, a naturalistyczne pozory 

ukrywają w niej głębokie uogólnienia . Ta sztuka składa się 
z dwóch ściśle ze sobą zespolonych elementów: tragedii ro
dzinnej i tragedii społecznej. 

Tragedia Willy Lomana - owego króla Leara epoki kapi

talizmu - dorównuje swymi wymiarami tragediom Szekspi

ra i tylko warunki, w jakich się rozgrywa są inne. Inna jest 

też jej forma. Miller korzysta ze zdobyczy dramatu reali

stycznego. Widać w jego sztuce, że uczył się zarówno u Ibse

na, jak u Czechowa. Ale uczył się także u ekspresjonistów 

i swobodnie posługuje się czasem i przestrzenią. Wprowa

dzenie do realistycznej akcji powrotów w przeszłość, rozmów 

Lomana z nieżyjącym bratem, projekcji własnych myśli, 
upersonifikowanych w postaciach dramatu - zwiększa siłę 



oddziaływania sztuki. Miller posługuje się po mistrzowsku 

różnymi technikami scenopisarskimi i sztukę jego znamio

nuje nie tylko głęboka treść moralna, społeczna i filozoficz

na, lecz również wirtuozeria formy teatralnej. Aż dziw bie

rze, 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, podob

nie jak środki zaczerpnięte z teatru epickiego, można zassto

.sować w sztuce tak realistycznej, jak „śmierć Komiwoja-

żera". 

Roman Szydłowski 

(„Trybuna Ludu" z 22.JV.1960) 

* * * 
Prapremiera polska sztuki A. Millera pt. „ŚMJERC KOMI

WOJAŻERA" odbyła się w dniu 23 stycznia. 1960 roku 

w Państwowym Teatrze Nowym w Łodzi, w inscenizacji i re

żyserii 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, pozba

wiony wygodnych dojazdów. Są to jednak tylko pozory. 

Wystarczy ulicami Jaracza i Solec wyjść na Most Poniatow

skiego i od tej chwili możemy bez trudu dojechać, prawie 

do każdego miejsca: tramwaj 23 jedzie na Mokotów do Ra

kowieckiej. 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 wio

zące na Saską Kępę, w drugą przez Plac 3-ch Krzyży, Kru

czą, 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 Sta

rym 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 przebiega

jąca w części bulwarem nad Wisłą zaleca się pięknem pej

zażu i szerokością horyzontu. Tak więc, wbrew pozorom, 

teatr nasz leży na skrzyżowaniu wszystkich wielkich szla

ków 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 dobie

rane 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 WOSZCZERO
WICZ na rolę Ryszarda Gloucester, rolę króla Ryszarda III 
w najsławniejszym z młodzieńczych dramatów Szekspira. 
Ponad 20 lat studiował tę rolę, obmyślając ją do najdrob
niejszych szczegółów, stopniowo pogłębiając ją i rozszerza
jąc o zainteresawanie tlem i pomału opracowując całe "l.\'i

dowisko, 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 uczci
wy 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 ja
kaś demokra

0

tyczna otucha. Współcześni dramaturdzy m·ogą 
spać spokojnie, póki ich Szekspir wyręcza. 

Jerzy Pomianowski 
świat, Nr 44 z dnia 30.X.1960 

_ ... 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 sce

nie. 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 tra
dycyjną 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 
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AI'thur Miller 

•J~MIERĆ KOMIWOJAŻERA" 

(DEATH OF A SALESMAN) 

Przekład: JOANNA GORCZYCKA 

Sztuka w 2-ch akta<:h 

OSOBY: 

ł WŁADYSŁAW KRASNOWIECKI 

IZABELA WILCZYŃSKA 
BOHDAN EJMONT 

ANDRZEJ GAWROŃSKI 
MARIAN RUŁKA 

MIROSŁAWA DUBRAWSKA 

BRONISŁAW DARDZIŃSXI 

STEF AN ŚRÓD KA 

JERZY DUSZYNSKI 

MARIAN KOCINIAK 

KRYSTYN A BRYL 

EWA RADZIKOWSKA 

Scenografia: Inscenizacja i reżyseria: 

WOJCIECH SIECIŃSKI JANUSZ WARMIŃSKI 

Muzyka: fratmenty utworów 

PIERRE HENRI i ERRE SCHAEFFER'A 

Dyrektor teatru: J NUSZ WARMIŃSKI 



przedstawienie prowadzi: Haiina Staszewska 

s·Jfler: Wiesława Borkowska 

k'.erownik techniczny: Stanisław Misierewicz 

Kierownicy pracowni: 

oe:ektrotechnicznej: Wladyslaw Grabo:i 

krawieckiej: Helena Dąbrowska i Wladyslaw Hrybek 

malarskiej: Jerzy Bialkowsk:i 

modelatorskiej: A n toni Wiśniewski 

p2rukarskiej: Janina ChmieLińs.ka Wiktor Keller 

.:;_olarskiej: Stanis!aw Misierewicz 

ślusarskiej: Roman Leperowski 

tapicers kiej: Stefan Janowski 

brygadier sceny: Roman Pokorski 

RECEPTA NA TEATR 

Podczas burzy, a mianowicie pod koniec grzmotu, można 

- czasu wielkich upałów zwłaszcza - odświeżyć spekta

torów deszczem. W znakomitych rezydencjach, osobliwie u 

Włochów, którzy kosztów na komedię me szczędzą, takim 

to s;G dzieje s::iosobem. W powale wiercą małe otworki (ale 

tylko nad głowami najznaczniejszych pań i panów), przez 

które kapie wspaniały deszcz z wody różanej, czy też innych 

wódek, pięknie pachnących. Aby się zaś komedie w zupeł

nym weselu zakończyły, pada zaraz potem słodki grad, z ro

dzynek, migdałów, cynamonu etc. 

Dalsze rozmyślania z tej materii pozostawiam tym, którzy 

się w niej kochają. Tutaj kończy się rzecz o perspektywie. 

Józef Furttenbach - O BUDOWIE TEATRÓW 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY NA SEZON 1960/61 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny: 

Janusz Warmiński 

R e ż y s e r z y : Jan BratkowS'lvi, Janusz Warmiński 

Jacek Woszczerowicz 

Scen ogr a f: Wojciech Sieciński 

S t a ł a w s p ół p r a c a r e ż y s e r s k a: Kazimierz 

Dejmek, Bohdan Korzeniewski, Andrzej Wajda 

Sekretar·z literacki: Andrzej Dobosz 

A k t o r z y: Krystyna Borowicz, Krystyna Bryl, Mirosła

wa Dubraws·ica, Jadwiga Jaraczowa, ·Anna Jaraczów

na, Elżbieta Kępińska, Wanda Koczewska, Eleonora 

Lorentz, Alfreda Sarnawska, Ewa Radzikowsk a, Han

na Skarżanka, Izabela Wilczyńska, Henryk Baru;iński, 

Henryk Boukolows.:ci, Zbigniew Cybulski, Bronisław 

Dardziński, Jerzy Duszyński, Bohdan Ejmont, Andrzej 

Gawroński, Bogumił Kobiela, Marian Kocin iak, Józef 

Kostecki, Wl.adyslaw Kowalski, Hugo Krzysk i , Stani

sław Libner, Henryk Łapiński, Jan Matyjaszkiewicz, 

Józef Para, Marian Ru!Jca, Stefan Śródka, Roman 

Wilhelmi, Jacek Woszczerowicz 

I n sp i c je n ci: Regina Dąbrowska, Halina Staszewslca 

Su f Ie r z y: Wieslawa Borkowska, Irena Kopczyńska 

Organ i z ac j ai p r a cy a r t y s t y c z n e j: Halina. 

Zdzieblecloo RYSZARD III - JACEK WOSZCZEROWICZ 



RYSZARD III - JACEK WOSZCZEROWICZ RYS~ARD III - JACEK WOSZCZEROWICZ 



BIEŻĄCY REPERTUAR: 

Ariano Suassuna: „TESTAMENT PSA" 

WiHiam Szekspir: „RYSZARD III" 

Arthur Miller: „SMIERC KOMIWOJAŻERA" 

* 
W PRZYGOTOWANIU: 

Ireneusz Iredyński: „Męczeństwo z przymiarką" 
(prapremiera) 

William Gibson: ,,Dwoje na Huśtawce" (prapremiera polska) 

Leo.n Schiller: „Kram z Piosenkami" 

„Prasa", Tarczyńska 8. Zam. 2113 - C-63. 
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