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Osoby: 

Parris, pastor - TOMASZ KARASIŃSKI 

Putnam, gopodarz - MACIEJ GRZVBOWSKI 

Anna Putnam, jego żona - BOŻENA REMELSKA 

Abigail - KAROLINA JÓŻWIAK 

Zuzanna - MARZENA KODŹ 

Betty - X X X 

Mercy Lewis - MIROSŁAWA SAPA 

Mary Warren - EWA KIBLER 

John Proctor, gospodarz - LECH WIERZBOWSKI 

Elizabeth, jego żona - !RENA RYBICKA 

Rebeka Nurse - KAZIMIERA STARZYCKA-KUBALSKA 

Francis Nurse, jej mąż-WIESŁAWA WOŁOSZVŃSKI 

Giles Carey, gospodarz - IGNACY LEWANDOWSKI 

Marta Carey, jego żona - KRYSTYNA HORODYŃSKA 

John Hale, pastor - WOJCIECH OLEKSIEWICZ 

Enkiel Cheever, krawiec- TADEUSZTRYGUBOWICZ 

Herrick, szeryf - JANUSZ ŚWIERCZVŃSKJ 

Hathorne, sędzia -WARSZOSŁAW KMITA 

Danforth, zastępca gubernatora - MARIUSZ MICHALSK 

Kobieta - HALINA FIEĆKO 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty 
utworu Carla Orffa CARMINA CA TULLI 

Asystent reżysera - WARSZOSŁAW KMITA 

Inspicjent- MAREK ŚWIĄTEK 

Sufler - ELŻBIETA KACZMAREK 



Arthur Miiier - (ur. w 
1915), czołowy drama
turg amerykański, autor 
sztuk: Śmierć komiwoja
żera (1949, nagroda Pu
litzera), Czarownice z 
Salem (1953), Widok z 
mostu (1955), Upadek 
(alboPoupadku, 1964), 
Incydent w Vichy (1964), Cena (1968). Krytyczna 
myśl społeczna Millera daje o sobie znać najbardziej 
w pierwszym, zamkniętym już okresie twórczości. 
Śmierć komiwojażera konfrontuje amerykański ideał 
sukcesu życiowego z brutalną rzeczywistością, ska
zującą słabszych i nieporadnych na klęskę. Widok z 
mostu jest psychologiczno-obyczajowym dramatem 
z życia włoskich emigrantów; Upadek analizuje 
mechanizmy zakończonej samobójstwem kariery 
sławnej gwiazdy filmowej. Krytyka dopatrywała się w 
tej sztuce motywów tragicznego samobójstwa Marylin 
Monroe, byłej żony Millera. W Incydencie w Vichy 
powrócił Miller do "czasów pogardy", próbując na 
nowo, w innym świetle przypatrzeć się postawom i 
zachowaniom ludzi poddanym represjom. 
Słynne Czarownice z Salem powstały w latach 
szalejącego maccarthyzmu. Ta metaforyczna sztuka 
nawiązuje do prawdziwych, historycznie bogato udo
kumentowanych procesów z końca XVll w. w stanie 
Massachusetts. Miller sięgnął do korzeni moralnych 
i psychologicznychwspółczesnych mu zjawisk terroru 
i zastraszenia, ujawniając nietolerancję i okrucieństwo 
w tęp ieniu odmiennych poglądów, myśli, odczuć i 
obyczajów, a także mistyfikację, jakie dokonuje 
zawsze totalitaryzm dla usankcjonowania swojej 
władzy. Sztuka ta stała się klasycznym w literaturze 
światowej utworem na temat "niewolenia umysłów 
ludzkich". 
Cztery lata temu reżyserował w Pekinie chińską 
wersję Śmierci komiwojażera, teraz w jego reżyserii 
wznawia ją Królewski Teatr Dramatyczny w Sztok
holmie. Na początku br. Miller otrzymał kolejną 
nagrodę-Medal of Honor for Literature, przyznawany 
przez Krajowy Klub Sztuki w Nowym Jorku za 
całokształt twórczości. 

Rozmowa z Arthurem Millerem 

Maria Kornatowska: Pana "Czarownice z Salem" 
zainaugurowały działalność National Actors Theatre, 
amerykańskiego Teatru Narodowego. To, zdaje się, 
któraś z rzędu próba stworzenia takiej placówki ... 

Arthur Miller: Moim zdaniem, inicjatywa Tony'ego 
Randalla zasługuje na poparcie. Istnienie sceny 
narodowej ma ogromne znaczenie dla autorów, 
aktorów, reżyserów i publiczności. Teatr wyłącznie 
komercjalny nie może odgrywać stymulującej roli. 
( ... ) Poważny repertuar, ciekawe role to dla aktora, 
który poważnie traktuje swój zawód, sprawa najważ
niejsza. Ogólnie biorąc, koszty przedstawienia w 
National Theatre są mniejsze niż w innych teatrach. 

M.K: A ceny biletów są przystępniejsze. "Czarownice 
z Salem" można obejrzeć już za 1 Odo/arów. Widownia 
jest więc wypełniona do ostatniego miejsca. 
Nawiasem mówiąc, dawno nie widziałam tak 
rozgrzanej publiczności. Ludzie reagują sponta
nicznie. Wydawałoby się, że emocje związane z epo
ką McCarthy'ego dawno zwietrzały, a tymczasem. .. 

A.M.: Trudno autorowi wypowiadać się obiektywnie 
o własnym utworze. Cieszę się, że sztuka wciąż 
wzbudza emocje. Dowodzi to być może, że nie jest 
tak źle, jak sobie wyobrażamy, ubolewając nad 
upadkiem wartości, kryzysem humanizmu itd. Wciąż 
istnieje publiczność gotowa słuchać przesłania 
głoszącego, że są wartości wyższe niż samo życie. 
Czarownice z Salem opierają się o wzorzec tragiczny, 
który zakłada, że człowiek zdolny jest do wielkości, 
że jest w stanie dokonywać wyborów ostatecznych 
w imię czegoś, co go przekracza. 

M.K.: Nikt już dziś nie pisze tego rodzaju dramatów ... 

A.M.: Bo nikt nie wierzy w to, że ktoś chciałby oddać 
życie lub majątek dla takich abstrakcji, jak prawda 
czy godność ludzka. Nikt nie wierzy, że publiczność 



chciałaby coś podobnego oglądać, że to ją jeszcze 
poruszy. Doświadczenie uczy jednak, że należy być 
ostrożnym z uogólnieniami. Są zwodnicze, zakłamują 
część rzeczywistości. Może się okazać, że głęboko 

w podświadomości ludzie pragną i oczekują czegoś 
całkiem innego, na przekór naszym opiniom i ocenom. 

M.K.: Po latach pana sztuka nabrała nowych znaczeń 
i odsłoniła warstwy, których przedtem nie 
dostrzegaliśmy. 

A.M.: Zbiorowe histerie występują i dziś, choć w 
zmienionej postaci, i dalej są groźne. Wciąż znajdują 
się tacy, co im ulegają. Akta procesu w Salem i pro
tokoły przesłuchań prowadzonych przez Komisję 
Badania Działalności Antyamerykańskiej dowodzą, 
że jeśli podejrzani załamywali się, przyznawali do 
zarzucanych 1m grzechów i przestępstw, do spotkań 
z diabłem, czarów i kontaktów z komunistami, wyra
żali skruchę i sypali przyjaciół - zyskiwali łaskawe 
względy trybunału. Odpuszczono im winy, wyba
czono. Uratowali głowy i stanowiska. Utracili je nato
miast ci, którzy odmówili racji sądzącym. To ciekawy 
przyczynek do natury ludzkiej, natury władzy. Tylko 
Stalin skazywał zarówno tych, którzy bili się w piersi, 
jak i tych, którzy bronili swej niewinności. Innym w 
zupełności wystarcza ugięcie się, uległość, praw
dziwa lub udawana. Zastanawiam się nad tym 
zjawiskiem pracując nad scenariuszem nowej wersji 
ekranowej Czarownic. 

M.K.: Ciągle słyszymy o kryzysie amerykańskiego 
teatru. Czy sądzi pan, że wiąże się to z brakiem 
wybitnie utalentowanych twórców i wykonawców? 

A.M.: Moim zdaniem, średnia talentów jest mniej 
więcej taka sama w każdym pokoleniu. Nie ma 
powodów twierdzić, że mniej ich jest obecnie niż 
wtedy, gdy mówiło się o rozkwicie teatru. Same 
talenty niestety nie wystarczą. Potrzebne są odpo
wiednie warunki, by mogły się rozwinąć i objawić. W 
roku 1953, roku premiery Czarownic z Salem, za bilet 
płaciło się 4,40 dol. Od tego czasu ceny podniosły 
się dziesięciokrotnie. Niepomiernie wzrosły koszty 
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produkcji teatralnych. Sięgają one gigantycznych 
sum. Dlatego teź nie pisze się i nie wystawia sztuk o 
dużej obsadzie. Czarownice są dziś wyjątkiem. 
Powstają małe, kameralne utwory - w najlepszym 
razie o ?-osobowej obsadzie. Popularne są mono
dramy. Na~atwiej się sprzedają. Teatr wyciszył się. 
Pokazuje marginesowe, zredukowane, prywatne 
dramaty, inspirowane gazetową i telewizyjną 
codziennością, nie budzące szerszego oddźwięku. 
(„.) Taki stan rzeczy nie stymuluje twórczości, nie 
roznieca ambicji autorów. Przykrawają je do gustów 
krytyków i możliwości finansowych teatrów. Widownia 
stale się kurczy. Konkurencja kina i telewizji kablowej 
jest teź nie bez znaczenia. 

M.K.: To, co pan mówi brzmi pesymistycznie. 

A.M.: Jak już powiedziałem, może nie jest tak źle, jak 
nam się wydaje, może pochopnie i przedwcześnie 
załamujemy ręce i biadolimy. Otwarcie założonego 
przez Tony'ego Randalla Teatru Narodowego stanowi 
wydarzenie, którego nie sposób przecenić. Zoba
czymy, jak się on przyjmie na nowojorskim gruncie, 
jakie przyniesie owoce. Czarownice z Salem były 
wyprzedane, mimo niekoniecznie pochlebnych 
recenzji, i mimo że nie jest to sztuka ani łatwa, ani 
szczególnie wesoła. 

M.K.: A jak pan się czuje w roli klasyka? 

A.M.: W moim wieku albo zostaje się klasykiem, albo 
schodzi się ze sceny. 

("O.K. Ameryka", nr 6/92) 



Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

B I U RO : Kalisz, ul. Fabryczna 1 
tel. 062/772-43, fax 062/777-46 

SKLEP FIRMOWY: Kalisz, ul. Zamkowa 14 
tel. 732-34 

> Najnowsza technologia < 
> Atrakcyjne ceny < 

> Najwyższy standard < 
*** 

KOMPUTERY-NOTEBOOKS 
PROGRAMY-DRUKARKI 

KSEROKOPIARKI-CENTRALKI 
TELEFONICZNE-TELEFONY-FAXY 

TV/AUDIO/VIDEO/KAMERY/AKCESORIA 

Serwis firmowy - gwarancyjny i pogwarancyjny 

Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Sklepy 
"WSZYSTKO DLA DOMU" 

- al. Wolności 3 

- ul. 3 Maja (Targowisko Miejskie) 

zapraszają 

i życzą udanych zakupów 

TELEGRAM TELEGRAM TELEGRAM 

Nadawca: 
Firma AUTO-BAZAR WROCŁAW s.c. 
M.GOMUŁKIEWICZ I s-ka 
ul. Robotnicza 22, 53-608 Wrocław 
tel./fax 55-44-11 

Firma AUTO-BAZAR s.c.sprowadziła dla Ciebie 
i Twojego auta środki uszlachetniające 

amerykańskiej firmy WYNN'S. O skuteczności ich 
działania możesz przekonać się stosując je 

w swoim samochodzie. Dzięki ich zastosowaniu 
możesz poprawić sprawność Twojego silnika 

i przedłużyć jego żywotność. 

WYNN'S- SUPER CHARGE 

•. AUTO-BAZAR to również: 
- nowe Łady - międzynarodowy tran
sport samochodowy (lory) - używane 

części samochodowe i samochody 



Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Dom Handlowy 

TO MIKA 
Kalisz,ul. Pułaskiego 51 

<><> 
oferuje szeroki asortyment mebli 

domowych, biurowych i sklepowych: 
meblościanki - zestawy stołowe - sypialnie 
meble kuchenne - zestawy wypoczynkowe 

stoły- krzesła i stoliki - szafy - kanapy 
tapczany - biurka - krzesła i fotele 

obrotowe - regały 
TOMIK.A- dla Twojego mieszkania! 

Sp o Iem 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

TĘCZA 
NOWY RYNEK 9 

* * * 
zaprasza codziennie 
od godz. 8° 0 do 19°0 

w soboty od godz. 8° 0 do 1 5° 0 

i życzy swoim klientom pomyślnych zakupów. 

Największa w mieście oferta 
handlowa! 

.... 

Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Największy prod u cent 
tka n i n dekoracyjnych 

dla instytucji artystycznych 
i nie tylko 

RUNOT~X S.A. 
Kalisz, ul. Chopina 25 

"" / 
„ELEKTRIM" 
Kalisz ul. Kanonicka 1 

tel. 734-60 

wszystko co związane jest 
z elektrycznością: 

przewody, lampy, bezpieczniki 
osprzęt, urządzenia grzewcze 

/ ~ 



~ 

Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

-
Ekskluzywna odzież? 

Damska i męska? 

,, JOTES'' 
J. i D. Sobczyńscy 

Kalisz, ul. Zamkowa l 
~ ~ 

Kaliska Agencja Medyczna 

,, MEDIX'' 
Kalisz, ul. Majkowska 13a (Pałacyk) 

tel. 763-89 

~ 

~ 

zaprasza codziennie od godz. 16.00 
do gabinetów lekarskich o następujących 

specjalnościach: 

interna, pediatria, ginekologia, 
chirurgia, ortopedia, urologia, 
laryngologia, neurochirurgia, 
stomatologia, rehabilitacja, 

fizykoterapia, logopedia, psychologia. 

Umożliwiamy wykonanie następujących 
badań diagnostycznych : 

RTG, USG, badania analityczne, 
endoskopia, rektoskopia, 

audiometria, badanie nasienia. 

TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 
W KALISZU 

Zastępca dyrektora 
MACIEJ UJMA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Kierownik techniczny 
EUGENIUSZ WAWRlYNIAK 

Brygadzista sceny 
GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 
BARBARA HUMEL T 

krawieckiej meskiej 
JÓZEF PODOGRODZKI 

fryzjerskiej 
WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytor 
MACIEJ GORNICKI 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 

RAFAŁ JEZIERSKI, PIOTR KRAUZE 

Akustyk 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 

Kwiaty na premierę dostarcza 
Gospodarstwo Ogrodnicze Czesława Klimczaka 

Kalisz, ul. Poznańska 7 4 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 

i niedziel od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 17.00 do 18.00 
i na jedną godzinę przed rozpoczęciem każdego 

przedstawien ia. 
Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy kierować 

do Biura Obsługi Widzów - tel . 730-47,8,9 w.29 
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