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Arthur Miller 

Arthur Miller urodził się 17.X.1915 r. w No
wym Jorku na w y pie i\lanhattan, w murzyń
skiej dzielnicy Harlem. J ego oj ciec, urodzony 
w Gal icji pod zaborem a ust riackim w sferze 
drobn ych kupców żydowsk ich , p rzybył w dzie
ciń stwie wraz z rodzicami do Amer y ki, gdzie 
z czasem wszed ł do bran ży drobnych przem y
słowcóv..- , zr u jnowanych w okres ie słynnego 
krachu f inansowego w Stanach Zjednoczonych 
w roku 1929. Fakt ten wpłynął decy duj ąco na 
poglą dy społeczne pr zy s złego pi sa rza, uczę
szcza j ącego wted~' do . zkoły średniej. Po jej 
ukoń czeniu nie kont::nuowal dalej studiów wyż
szych ; zmuszony złą s~·tuacją materialną w ro
dzi n ie przyjął pracę subiekta w sklepie. W tym 
czasie pojawiły się u nie go za intereso wania li
terackie , obudzone pierwszym i w ·trząsającymi 
lek turami Dostojewskiego (szczególnie „Braćmi 
K a ramazow"), Conrada i Dreisera. Intensywne 
sa mouctwo rozbudziło w nim pragnienie stu
di ów wyższych. W ro k u i 938 ukoi· czył wydział 
dzi ennikarsk i Uniwersytet u \\" l\'lich iga n. W tym
że ro k u zadeb iuto va l swą pierwszą i zarazem 
ostatnią powieścią pt. „Ognisko" („Focus" ), gdzie 
starał się zastosować ps vchoanalizę w odnie
sieniu do faktów społecznych (znamienna za
powiedż naczelnej cechy przyszł y ch jego dra
matów). 

Pod wpływem lektury Henryka Ibsena i ojca 
dramaturgii amerykal'lskiej Eugeniusza O'Neil
la zaczął pisać dramaty o siln ym akcencie aktu
alności społecznej, a nawet politycznej, łączące 
spore ambicje nowatorstwa teatralnego z sub
t elnymi sondażami nowoczesnej psychologii. 
Pierwsze jego dramaty jak: „Człowiek w pełni 
szczęścia'• (The Man Who Had All the Luck") 
i „Normalna sytuacja" („Situation normal"), wy
dane w roku 1944, zwróciły na niego powszech
ną uwagę, a następne: „Wszyscy moi synowie" 
(„All My Sons") z roku 1947, a zwłaszcza 
„Śmierć komiwojażera " („Death of a Salesman") 
z roku 1949, która obiegła wic; l< szoś ć scen ame
rykańskich i europejskich, postawiły go na cze
le współczesnej dramaturgii światowej. 
Tę jego czołową pozycję ugruntował najgło

śniejszy jego dramat napisany w roku 1953 
pt. „Probierz" albo „Próba ognia" („The Cru ci 
ble"), któremu za przykładem francuskich t ea
trów nadano u na s tytuł „Czarown ice z Salem". 
Osiągnął tutaj autor szczyt swego mistrzostwa 
scenicznego w harmonijnym zespoleniu wymo
wy ideologiczno-filozoficzne.i. Dalsze utwory 
Arthura Millera to „Widok z mostu" („A View 
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from the Bridge") z 1955 i „Wspomnienia dwóch 
poniedziałków" („A Memory of Two Mondays") 
z 1957 r. 

Po wieloletnim milczeniu, po zakończonym 
rozwodem małżeń st\vie ze słynną gwiazdą ame 
rykańskiego filmu Marylin Monroe i po jej tra
gicznej samobójczej śmierci pisze Miller w 1963 
roku najbardziej autobiograficzną ze swych 
sztuk „Po upadku". W dw a lata później ogłasza 
dramat z okresu okupacji niemieckie j we Fran
cji pt . „Incydent w Vichy". 
Spośród wszystkich wspomnianych tu pozycji 

za najwybitniejsze sztuki Millera utrzymujące 
się stale na scenach teatralnych Ameryki 
i Europy, należy uznać jak dotąd „śmierć ko
miwojażera" i zwłaszcza „Czarownice z Salem". 

Marian Piechal 
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MIT DIABLA 

Ernest Cassirer, niemiecki filozof, który 
w okresie faszyzacji swego kraju, zmuszony był 
emigrować z Niemiec (m. in. do Stanów Zjedno
czonych) twierdził, że w każdej kulturze wystę
pują jakieś elementy myślenia mitycznego. 
Przejawiają się one głównie w charakterystycz
nym podziale świata na zjawiska potępione 
i uświęcone, w równoważnym sposobie wystę
powania czynu, emocji i myśli. „Mit był zawsze 
dotąd traktowany jako \y ~·nik nieświadomej 
działalności i jako twór swobodnej myśli. Obec
nie jednak spotykamy się z mitami przygoto
wywan ymi w sposób świadomy. Nowe mity po
lityczne nie powstają spontanicznie... Są one 
sztucznymi t worami zrobionymi przez zręcznycl1 
i biegłych twórców. W wieku XX, wieku tech
niki, rozwija się nowa technika mitu ... " * 

Na pewno, Arthur Miller w pełni podpisałby 
się pod tym stwierdzeniem, skreślonym przez 
Cassirera na dziesięć lat przed ukazaniem si~ 
interesującego nas dramatu. Bowiem proces 
„czarownic" z Salem jest oczywiście tylko 
pretekstem. Pretekstem do zgłębienia podsta
wowych problemów ludzkiej egzystencji, a mia
nowicie: wolności, możliwości wyboru sposobu 
sprawowania władzy, moralności. Układ zda
rzeń, jaki obserwujemy, uformowany na tle 
przekonań społeczno-politycznych, religijnych, 
etycznych, tylko pozornie odwołuje się do 
autentycznych faktów dziejących się w XVI! 
wieku w sfanatyzowanej wiosce Salem. Poszu
kiwanie diabła pod różnymi postaciami odby
wa się w sposób równie wyrafinowany i w epo
ce współczesnej dramaturgowi. 

Arthur Miller, jeden z największych morali
stów współczesnej doby, ma ambicję, co po
twierdzają jego liczne wypowiedzi teoretyczne, 
s tworzenia poprzez nadanie jednostkowym fak
tom i poczynaniom swych bohaterów - głębsze
go, ogólnoludzkiego wymiaru współczesnej tra
gedii, której najwyższą stawką byłby sam czło
wiek. 
Przedv.-' cześnie jest oceniać realizację t ych za

miarów Nlillera , nie mniej dyskusja, jaka zro
dziła się po obejrzeniu filmowej adaptacji dra
matu, dokonanej przez Sartre'a (nosiła ona ty
tuł „Czarownice z Salem") i warszawskim spek
taklu „Procesu w Salem" w Teatrze Dramatycz
nym (r. 1959), potwierdziła wieloznaczność i uni
wersalistyczny ton utworu. Już same tytuły 
artykułów, jakie pojawiły się wówczas w prasie 

•) Ernst Cassi rer - Mit państwa (Hanna Buczyn
s'ka - „ca~ ,;i r c>r ". Wa rszawa 1963. s. 165). 
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codziennej i czasopismach społeczno-literackich 
m. in. „N ie bo i piekł o n ad n am i" 
(Andrzej Wirth w „Nowej Kulturze"), „D i a
b eł i fi 1 o z of i a zbrodni" (Jerzy Lan 
w „Argumentach"), „W obr o n ie w o 1 n o
ści su ro ie n i a" (Zofia Karczewska-Markie
wicz w „Życiu Warszawy"), „T rak ta t o su
rnie n i u" (Zofia Jasińska w „Tygodniku Po
wszechnym") wyznaczają olbrzymi zakres mo
żliwości interpretowania „Czarownic z Salem". 
Można bowiem traktować dramat jako obraz 

stosunków panujących w społeczeństwie Stanów 
Zjednoczonych w okresie „pracy" osławionej 
Komisji Me Carthy'ego do badań działalności 
antyamerykańskiej (A. Miller stawał również 
przed tą komisją) lub jako pogłosy ostatniej 
wojny - faszystowskiego terroru, zbiorowej hi
sterii, walki z wszelkim przejawem człowieczeń
stwa. Można przekonywać o bezsensowności po
jedynczych aktów bohaterstwa, poświęcenia; 
jak i o sile ludzkiego charakteru szlachetności, 
zwycięstwie instynktu dobra i pr'awdy. w koń
cu „Proces" jest oskarżeniem zbrodniczego funk
cjonowania teologicznych prawd i jednocześnie 
próbą szukania i sprecyzowania dystansu wobec 
ludzkiego strachu, tej najtrudniejszej dziedziny 
artystycznych i etycznych rozważań. 
Próbując dalej odnaleźć klucz do dramatu, 

przypomnijmy fragment wstępu Millera do 
„Sztuk zebranych" (Viking Press, 1957): „Do na
pisania „The Crucible" (Proces w Salem") po
pchnął mnie nie wzrost maccarthyzmu, lecz zja -
wisko znacznie bardziej niesamowite i tajemni
cze. Był nim fakt, że polityczna, obiektywna, 
jawna kampania skrajnej prawicy zdołała stwo
rzyć nie tylko terror, lecz nową subiektywną 
rzeczywistość, nową mistykę , która poczęła 
stopniowo nabierać cech jakiejś świętości... Wi
działem w 1950 r. jak powstaje swoisty mecha
nizm wyznawania grzechów, które dotychczas 
za grzechy nie uważano. Najpotworniejsze było 
przyjęcie aksjomatu, że sumienie nie jest spra
wą osobistą, lecz sprawą podległą administracji 
państwowej ... ". 

John Proctor potrafił powiedzieć „nie!"; sta
nowi to nie tylko dowód godności ludzkiej, ale 
równocześnie ostrzeżenie przeciwko łatwości 
rozprzestrzeniania się niebezpiecznych mitów, 
tworzonych i mogących pobudzić doktry_nerów, 
obrońców lub burzycieli porządku, osobników 
o patologicznych schorzeniach, najzwyklejszych 
egoistów. 
Ostrzeżenia udziela w imię humanizmu - mo

ralista Arthur Miller. 

Anna Kuligowska 
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św iatowa pr apremiera „Czarownic z Salem" 
(The Crucible ) odby ła s ię 22 stycznia 1953 r. 
w Nowym Jor ku w Martin Beck Theatre. 

P olska prapremiera tej sztuki (pt. „Proces 
w Salem") miała mie jsce 29 listopada 1959 r. 
w Teatrze Dra maty czny m w Warsza v.:ie. 

„Proces w Salem" grały poza tym teatry : 
im. Adam a Mick iewicza w Częstoch owie - pre

miera 4.5.1 960 r. 
„Rozmaitośc i" we Wrocławiu premiera 

28.3.1961 r. 
Aktualnie dramat Millera jako „Czarown ice 

z Salem" w~· staw ia krakow>k i Teatr „Rozmai-
tosci". 
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SCENA Z PRAPREMIERY „CZAROWNIC" 
w Nowym Jorku. 

Arthur Miller o „Czarownicach z Salem" 

Francuskie wydawnictwo Robert Laffont 
przygotowało wy danie sztuk Arthura Millera, 
do którego autor napisał obszerną przedmowę. 
Poniżej przytacza my fragment dotyczący inte
resującej nas sztuki: 

(.„) Każdej mojej sztuce towarzyszyła inten 
cja odsło nięcia jakiejś prawdy, znanej już, lecz 
jeszcze nie przyjętej. Publiczność teatralną poj
muję jako wspólnotę, k tórej każdy członek ma 
sw ój zamknięty krąg lęków , nadziei i spraw 
osobistych, dzielący go od reszty ludzkości. Pod 
t~rm względem funkcją sztuki jest pomóc czło
wiekowi w poznaniu samego siebie - po to, by 
mógł się z kolei zbliżyć do innych ludzi, nio sąc 
im wieść o ogólnoludzkiej solidarności. I choćby 
t ylko z tej racji traktuję teatr z najgłębszą po
wagą. Tea tr czyni człowieka bardziej ludzkim, 
to znaczy m nie j samotnym („.) 

Pisząc Smierć komiwojażera starałem się jak 
najdobitnie j podkreślić efekty sztuki. Kiedy je
dnak zorientował em się, jak da lece publiczność 
to odczuwa - byłem zaszokowa ny. Za w sze 
uważałem się za optymistę . Przeanalizowa łem 
swój utw ór, pvtając sam siebie, czy to możliwe, 
by sztuka , któr ą pisałem z t ak<l radością, była 
rzeczywiście smutna i tak głęboko beznadziej
na , jak to oceniła publiczność. Nasuwały się tu 
dw ie możliwości: albo jestem bardziej zaharto
wany niż publiczno ść, a co za tym idzie - m::igę 
spogląda ć na nieszczęśc i z mniejszą grozą ; albo 
też tkwi we mnie inny c złowie k , którego stosu
nek do tego, co nazwałbym wi zj ą lu dzkości , jest 
dość daleki. Widząc łzy w oczach publi czności 
poczuł em siq zakłopotany : przekonałem t yl u lu
dzi, że życie nie wa rte jest tego, b y je przeży ć. 
Ta k bowiem powsze ch nie inter pretowano sens 
szt uk i. Muszi:; dodać, że do zakłopotan ia nie 
miałem , prawdę m Ó\ i ąc , powo dów; w moim po
ję ciu sztuka nie jest oskarżeniem podyktowa
nym przez pesy mizm, ponieważ nie jestem pe
symistą. Niemniej , r eakcja, z jaką si ę spotkała, 
pomogła mi dostrzec i zrozumieć wiele spraw. 
W w yniku tego powstały Czarownice z Sale m. 
Zanim jednak ta sztu ka nabrała ostatecznego 
kształtu , temat jej narzucił mi się w kontekście 
czysto dramaturgi czn ym i teatralnym. Z teatral
nego punktu widzenia sztuka nakazywała w i
dzowi zapomnieć, że ogląda widowisko, mimo iż 
ro zsadzała granice długoletniej tradvcji reali
st~r cznej. Posługiwała sic; jeszcze elementami 
kspres jonistycznymi. lecz publiczność mająca 

w pamięc i postać Willy Lomana, narysowaną 
w sposób bard zo subiektywny, nie powinna by-

9 



la - w moim rozumieniu - u ··w iadomić sobie, 
że ogląda sztuk~ napis aną przy zastosowaniu 
techniki, która dot <J d wydała tyll_:: dzieła zimne, 
obiektywne, o stylu szlachetnym. Umyślnie po
służyłem się techniką ekspresjonistyczną, po to 
jednakże , by dać obraz subiektywnej prawdy. 
Ekspresjonizm niemiec ki z okresu po I wojnie 
światowej zawsze mnie pociągał, a jednocześnie 
o dstręc zał. Już w trakcie pracy nad Smiercią 
komiwojażera przyświecała mi myśl posłużenia 
się wspaniałym eks presjonistvcznym pisar
stwem, tak sposobnym do oddania humanizmu 
postaci, bez oglądania .się wszakże na cele dy
daktyczne, jakie przyświecały Niemcom. 

Takie były technic;me i dramaturgiczne prze
s łanki, które dały początek Czarownicom z Sa
lem, ale sam pomysł sztuki powstał z tego , co 
„wisiało w powietrzu''. O ile przyjęcie, z jakim 
spotkały się moje dw ie poprzednie sztuki („Sy
nowie" i „Śmierć komiwojażera") ukazało mi 
świat w łagodniejszych kształtach i barwach, 
o tyle pewne wydarzenia z początku lat pięć
dziesiątych dowiodły niezbicie, że trwałem 
w złudzeniach. Wstrząsnęły mną nie tylko wy
bryki maccarthyzmu, lecz nadto coś, co wyda
wało mi się dziwne i tajemnicze: fakt, że kam
pania polityczna prowadzona świadomie i za 
pomocą obiektywnych środków może nie tylko 
zrodzić terror, lecz dać początek nowej, subiek
t ywnej rzeczywistości, dosłownie mistyce, która 
z biegiem czasu nabiera charakteru rzeczy 
uświęconej. Wstrząsnął mną ten niewiarygodny 
fakt, że sprawy tak prozaiczne i małostkowe. 
głoszone przez ludzi zgoła śmiesznych, mogły 
sparaliżować proces myślenia, a co gorsze - na
gromadzić w sercach ludzkich takie mnóstwo 
zagadkowych uczuć . Ze zdumieniem patrzyłem 
na ludzi, których znałem od lat, a którzy mijali 
mnie bez pozdrowienia. Rosła we mnie pe
wność, że ktoś świadomie budzi i podsyca s trach 
tych ludzi. Było dl a mnie rzeczą niepojętą, że 
uczucie tak głębokie i tak subiektywne mogło 
być zaszczepione z zewnątrz. Te właśnie spra
wy odżywają w każdym słowie tekstu Czarow
nic z Salem. 

Zadawałem sobie z początku pytanie, czy 
strach ten znajduje pożywkę w instynkcie sa
mozachowawczym, w oportunizmie, bądź też 
w obawie przed wyobcowaniem ze społeczności. 
Ludzie, którzy mieli dalekie tylko koneksje z le
wicą, bali się na równi z t ymi , którzy byli bez
pośrednio zaangażowani. Znałem człowieka, 
który wezwany przed oblicze sweg~ przełożo
nego tłumaczył mu, że cokolw iek by o nim po
wiedziano, nigdy nie miał kontaktów z ugru-

1() 
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powa nia mi lew icowymi. To właśn ie obróciło się 
w zarzu t : n ie mógł bowie m złoży ć żadnego ze
znan ia . Zwoln iony z pracy, człowiek ten w cią
gu prze szł o ro ku bał s i ę wy j ść z domu. 

Po pewn •m czasie doszedłem do wniosku, że 
spr a\Va ta, po dobnie jak inne for my uległości 
społeczn ej , bierze si c; z poczucia w iny, którą 
jedno ·tka pragn ie ukryć, podporządkowując sic; 
ślepo nakazom. W t ym konkretnym przypadku 
w ina po l egał a na tym , że ludzie nie czuli si c; t ak 
prawomyśln i jak pow inni byli być ; że obcy im 
był ton publiczn ych dekla r a cji i że można było 
na dobrą spra ę doszu k ać s i ę w ich postępo 
waniu cech wywrotowych. Wyczuwało się n a
r ast a · ą cą falę nowe j rel igijności, kt ór e j wyra 
zem było nie ty ko wznoszenie no wych kościo
lów i fr ekw ncj a na nabożcl'lstwa ch , lecz co ś 
w r odzaju ofi cj alnej pobożno 'ci; nie mogłem je j 
ża dną mia r ą pogodzić ze znanymi z historii Sta
nów Zjednoczo n.'ch licznymi w ypadka mi obra
zobórstwa. Obserwowałem tworzenie si ę czegoś 
w r odza j ' wewnęt rznego mechanizmu wyzna -

·ania i przebaczan ia grzechów, czego nie było 
nopr zed nio. Lansowano nawet te ori ę, że s um ie
nie n ie jest sprawą osobist ą , lecz wyt\\ orem 
a dmi nistracji pań stwowej. 

Zam ierzałem w ówczas napisać sztukę zjadli
wą , kt óra ukazałaby ten krętacki, w ypra cowa 
ny w sz czegół ach i jedyny w swoim rodzaj u 
proces, "' którego rezultacie grz.ech st r a chu ko 
lektywnego zabija sum ienie człowieka, czy li je
go samego . Nie była t o też idea ob ca tem u, co 
w •pel n iało moje poprze dnie sztuki. „Czarow ni 
com z Salem " towarzysz ł jednak wys i ł ek zmie
r za jqcy do wyjścia poza u kaza nie małe o w ycir -
1,;i r zeczywistości i u ja\vn ienie ·win y bohatera, 
te j wi ny, k tóra zabija osobowość człow ieka . Ta 
idea ' witała mi i nabiera ł a coraz pełn i ej ~zyc h 
kształtów j uż przy pisan iu sztuk poprZ'·dnich . 
Tym razem jednak nabrałem pewności, że nie 
wolno mi nadal konstruować sztuk , których 
ostatecznym celem je t u jawni-:!nie winy , an i 
t eż zadowolić się ukazaniem losu , k tóry zmusza 
winnego do za doś ćucz 'n i nia . Wina przest ała 
by ć dla mnie tą war s twą ost a teczną , na której 
ko11czy się działalność śle dcza . Za cząłem nato
miast dopatrywać się w n iej najbardziej reali
stycznej spośród naszych iluzji, możliwej jednak 
do ujęcia w karby. 

O polowaniu na czarownice w Salem słysza
łem na długo przed nastaniem ma ccarthyzmu. 
Cała ta sprawa była dla mnie niewyjaśnioną 
zagadką. Kiedy jednak przy ,irzalem się jej z bli
ska, z perspektywy wydarzel'l współczesnych, 
do szedłem do wniosku, że z punktu wid?.enia 
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Abigail 

Zuzanna 

Betty . 

Mercy Lewice 

Ma ry War ren 

Tituba . . . 

John Proctor 

Elizabeth, jego żona 

Rebeka Nurse 

Francis Nurse, jej mąż 

Giles Carey 

John Hale . 

Ezekiel Cheevera 

Herrick 

Hathorne 

Danforth 

Hopkins 

OSOBY: 

.,. 
l 

. I. 

Przedstawienie prowadzi: JAN SZAFAŁOWICZ 

- EŁA WOMIR l\1ISIUREWICZ 

- MAREK SOBCZYK 

- IRENA BURAWSKA 

- JOANNA JĘDRYKA 

MARIA WIHELM 

• * 
- BOŻE IA DARŁAKÓWNA 

- ,~LICJA KRAWCZYKOWNA 

- ZOFIA WILCZYŃSKA 

- BOGUMIŁ ANTCZAK 

- BARBARA J AKLICZ 

- LEOKADIA PILARSKA 

- ZYGMUNT URBAŃSKI 

- ZYGMUNT NOWICKI 

- JERZY WALCZAK 

- JÓZEF ZBIRÓG 

- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 

- ANTONI LEWEK 

- KAZIMIERZ IWIŃSKI 

- JAN SZAFAŁOWICZ 

Przy egzemplarzu: EWA IWIŃSKA 



r1< s:ólj ev;k i n ~ j łJ ardzin j znamienna jest tu ta
jemn ica sumienia. Człowiek zn ajdu je zawsze to, 
czego szu o , i sądzę, że nigdy bym się nie nara 
żał na przedśmiertny lęk pisząc tę sztuk ę , gdy
bym nic stan ;'! ł w obliczu na ·tc;p uj ącego fakt u : 
Abiga il Wiili8ms, która d ała poc zątek zbiorowej 
hi st::!r ii v.- a lem, był a swego czasu służącą 
u Proctorów, a następn i e o skarżył a Elizabeth 
P r octor u cznrv. Odmówi ła w zakże - m imo 
r: ac i k u pro P:u1:at ora - zeznań obciąża j ących 
Joh na P rocto ra. Zastar:owił o mnie to i zbadałem 
te; sprawc; w aktach pr ocesu . Nie znalazłem tam 
dr ugiego wypadk u t ak upa rtej i świadomej od
r.1owy o slrnrż::-n;a . 

Zeznania P roctora niewiele zawierają szcze 
gółów, podobnie zreszt ą ja k zeznania jego żony. 
P owody, dla kt órych zost ał on uwięziony, a na-
tcpnie powieswn y - mogły być liczne ; trudno 
d ;>:i ś dociec. P o premi rze sztuki o trzyma łem 
kil ka list ów od potomków Proctora. J eden z nic h 
pi sał , że Proct or pa dł ofi a rą podejrzeń , bowie m 
przez kil ka la t konstruował m a szyny t ak zmy
śln , że wielu ludzi upatr~·\ a ło w nich coś <'i a
belsk iego. F ama gł osił a, że pra cował nad n imi 

i to jeszcze pr zed wy padkiem w Salem -
w tajem nicy, w obawie prze d kompromitacją 
lub je-zcze groźnie j szymi konsc k \ cncj <:1m i. T a 
hi poteza nic tłumaczy wszy t kiego, potwierdza 
jedn a k zawar te również w do kumentach t wier 
dzenie, że Pro ctor był człowiekiem o szer okim 
umyśle . Był jedn ym z t ych nielicznych, którzy 
w imię rozsą dku odrzucali osk arż0n ia o utr zy
m ywa nie s tosunków ze złymi ducham i, wi dzą c 
w tym wyssaną z palca plot! c: i podstępnie 
u kn ut<:i i ntrygę. Tym czas m większość ofiar 
w Salem wierzy ła w istn ienie dem ona , spis!<u
jąc go w celu objęcia p anowa nia nad świ atem , 
w:·:mawiaj ą c się jedyn ie od jakiegokolwie k 
u d zi ału w tym spisku. 

Punk tem wyjścia dr a m at u byla postawa Abi
gai l, służące j - oska rżv c i e ! k i , k tóra w~·rażnie 
zm ierzała do pogra żef' i a Elizabeth i urat owan ia 
,Johna . Zagadnien ie m istotnym tało się rozwią
za ni scen ma sowych. Wydawało mi się ·z po
cząt ku . że mo:i:na si ę tu posłużyć technik ą im
presjonistów i za pomocą mozaiki scen, pozornie 
pozbawionych zwi ązku zmontować jakiś łań
cuch przyczyn i sku tków. Takie rozwiązanie 
byłoby stosowne, gdyby w centrum sztuki zna
lazł s i ę problem społeczny, nie zaś problem psy
chologiczny, tzn. zagadnienie poczucia winy, ja
kie ogarnęło mieszkańców Salem, znajdując 
swobodne ujście w zbiorowej histerii. Struktu
ra sztuki odzwierciedla ten punkt widzenia 
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i . stawia postaci Johna, Elizabeth i Abigail na 
pierwszym planie. 

Niektórzy krytycy za rzucali sztuce że wystę
pujący w i;iej oskarżyciele postępują w sposób 
Jawnie zloshwy. Rozumiem ich obiekcje i nie 
próbuję się usprawiedliwiać, bowiem fakty hi
storyczne . mają swoją wymowę. Protokoły roz
~raw 1 liczne komentarze wykazują niezbicie, 
ze zarówno sędziowie jak i oskarżyciele stracili 
wszelki umiar. Wnikliwe studium dokumentów 
ukazało mi, do jakiej perfekcji w złem doszli ci 
ludzie. Jak przez sen pamiętam wypadek Rebe
ki Nurse, starej, schorowanej położnej i po
wszechnie szanowanej kobiety, którą wywleczo
no z łóżka i poddano przesłuchaniom. Słabość 
budziła wściekłość prokuratorów. Czepiano się 
nieraz rzeczy w prost śmiesznych. Nie brak było 
w tym wszyst kim zaskakującego nas sadyzmu. 

Na próżno szukałem w tej epoce koncepcji 
człowieka, która mieściłaby jakoś w sobie tak<) 
sumę zła. Znany był, na przykład, wypadek ro
dziny Putnam, której członkowie potajemnie 
kontaktowali się z młodymi dziewczynami po 
to, by wskazać im osoby, na które należałoby 
zrobić donos. Mam i zawsze mieć będę przed 
oczami postać słynnego pastora Cottona Ma
thera, ideologicznego przywódcy oskarżycieli, 
rozpędzającego pod szubienicą tłumy wieśnia
ków, pragnących uwolnić nieszczęśliwe ofiary. 

Nietrudno było przewidzieć obiekcje, jakie 
budzą istoty do głębi przeżarte złem . .Jesteśmy 
w gruncie rzeczy skłonni wierzyć, że one nie 
istniały i nie mogły istnieć . Gdybym mial tE; 
sztukę napisać dzisiaj - napisałbym ją inaczej. 
Sądzę, że moja - a zarazem krytyków - nie
wiara w takie nagromadzen ie zła jest nieodłącz
na od naszej niewiary \V dobro. 
Wierzę dziś w to, czego nie pojmowałem 

dawniej, że istnieją ludzie oddani złu, i że bez 
przekonania się o ich przewrotności nie zdołali
byśmy poznać dobra. Zło nie jest przypadkową 
pomyłką, lecz faktem samym w sobie. Nie po
stępowałem nigdy w myśl zasad psychoanalizy, 
nie była mi jednak obca humanitarna koncep
cja człowieka, w myśl której człowiek jest isto
tą dobrą, a zło stanowi u niego tylko zboczenie, 
wynikające z zawiedzionej miłości. Nie akce
ptują istnienia metafizycznej siły zła, ogarnia
jacej człowieka bez re zty . Nie neguję też, ~e 
człowiek obdarzony mą c' rością i cierpliwością 
może ratować się przed samym sobą. Wydaje 
mi się tylko, że nav;et ludzie na pozór norma~ni 
i przyjemni mogą poddać się złu z pełną świa
domością swego wyboru, mogą je nawet lubić. 
Nabrałem pewności, że jedną z ukrytych sła-
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bości naszych psychologicznych rozwiązań 
w teatrze jest niez dolność pojęcia tego fa kt u. 

Czarownice z Salem to sztuka surowa a mi
mo to skłonny jestem twie dzić, że j est' niedo
statecznie surow a i to nie t ylko z punktu w i
dzenia dokumentacji historycznej, lecz równie± 
dramatur gii. Tak dalece zależv nam na obudze
niu współcz ucia dla naszych -posta ci że ko nse
kwencje zł a lagodzim :v sent,vm en taliz'mem ubr a
n ·m w pozory sądu nad przy cz~·nami tego zła. 
Zagdnienia filozoficzno-mor alne usuwają zło 
na plan dalszy . 

Mieszkańcy Salem namiętnie dyskutowali 
o kwestiach moralności. Uznawali pewne za
sady, według których starali się żyć i umierać. 
Kwestie wiary i zasad postępowania wd zierały 
się w ich ż y cie prywatne i byli tego świadomi. 
Wystarczał a dezaprobata, by popaść w podej
rzenie. Pociągał mnie ten temat, ponieważ wy
dawało mi się, że moment historyczny pozwoli 
w tym w ypadku na tworzenie postaci bar
dziej świadomych, niż to miał oby mie.isce 
w sztuce o tematyce par excell ence współcze
snej. W śmierci komiwojażera badałem obszar 
podświadomości, t:vm razem n atomiast chciałem 
z bliska podpatrzyć bohatera w pełni zdającego 
sobie sprawę z swoich czynów. 

Z niejakim trudem zorientowałem się w przy 
czynach tak różnorodnych opinii na temat sztu
k i, myśh~ jednak, że tłumaczą je fakt y, których 
zna czenie wykracza poza zak res utworu. Mo
ralna świadomość postaci - acz hi stor~·cznie 
zgodnej - działała odpychaj ąco na publiczność. 
Z w ielu powodów publiczność anglosaska n ie 
w ierzv w postaci, które ż yj ą według pewnych 
za ad, k tóre znają siebie i swo je możliwoś i 
i mówią to, co wiedzą . Nasz te2tr jest w pewnej 
mierze ska zany na emoc.ie subiektvwizmu, któ
r e w miarę zbliżania si do przvtcmności i świa
domości tracą w naszv ch oczach cześć swo je j 
rea lnośc i i pr'lwdy. Dlatego też vrydaje mi się 
dzi sia.i, że w Czarownicach z Salem powinienem 
b ył jeszcze bardziej podkreślić element świado
mości, nie zaś - jak to sugerowal i kryt ycy -
element subiektywizmu. 

Rozważania na t en temat skłaniają do myśle
nia o dziele Bertolta Brechta. Osobiście nie 
mogę pogodzić się z jego koncepcją losu ludz
kiego, uważam jednak, że sposób, w jaki uporał 
się on z zagadnieniem świadomości, zasługuje 
na podziw, zarówno z punktu widzenia uczci
wości pisarskiej jak i siły dramatycznej . Oglą
dając jego sztuki dostrzec można, że atakuje on 
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nie peryferie, lecz samo sedno dramatycznego 
problemu naszych czasów, to znaczy problemu 
świadomości. 

(„Ar thura Millera koncepcja teatru", 
„Dialog" Nr 12/1959) 

SALEM - miasto w USA, w płn.-wschodniej 
części stanu Massachusetts nad Atlantykiem, 
założone w 1626 r. Główną grupę osiedleńców 
stanowili emigranci z Anglii, zwolennicy skraj
nego protestantyzmu, zwani purytanami, ucho
dzący przed prześladowaniami r eligijnymi ze 
strony Stuartów. · 

Miasto słynne w XVII w. z nietolerancji i su
rowych wyroków na obywateli podejrzanych 
choćby w najmniejszym stopniu o zdradę religii. 

(wg Encyklopedii Gutenberga) 

SZTUKI ARTHURA MILLERA 

w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi 

„SYNOWIE" 

Prapremiera pierwszej wystawionej w Polsce 
sztuki Millera „SYNOWIE" („All my sons") od
była się 13 listopada 1948 r. w Teatrze Wojska 
P olskiego (obecnie im. J aracza) z stałą siedzibą 
w Łodzi, na jecnej z trzech scen prowadzonych 
wówczas przez Leona Schillera: w „Placówce" 
w Warszawie przy ut. Królewsk iej l3. 

Reżyseria: RYSZARD ORDYŃSKI 

Scenografia. JÓZEF RACHWALSKI 

Ten sam spektakl grany był później w Łodzi 
na drugiej scenie Teatru Wojska Polsk iego -
w „!VIelodramie", dzisiejszym kinie ŁDK przy 
ut. Traugutta 18. 

„WIDOK Z MOSTU" 

Reżyseria: ROMAN SYKAŁA, 
Dekoracje: LECH ZAHORSKI 

Kostiumy: MICHELE ZAHORSKA 
Oprac. muz.: BOLESŁAW BUSIAKIEWICZ 

Premiera. 7.10.1960 r. 



NASZA KRONIKA 

Z okazji tegorocznego Dnia Działacza Kultu
ry odznaczony został Krzyżem Kawalerskim 
Or deru Odrodzenia Polski aktor Teatru im. St. 
Jaracza 

Zygmunt N O W I CK I 

Zygmunt Nowicki rozpoczął działalność arty
styczną bardzo wcześnie: mając 16 lat wystąpił 
w 1925 r. w „Śmierci Heroda" - ostatnim pro
gramie łódzkiego Teatru Robotniczego prowa 
dzonego przez Witolda Wandurskiego. Po likwi
dacji tej placówki przez władze sanacy jne prze
niósł się do Sceny Robotniczej TUR, której był 
czołowym aktorem i znakomitym recytatorem 
wierszy Majakowskiego, Broniewskiego, Szy
mańskiego, Szenwalda. Swymi częstymi i od
ważnymi występami przyczynił się utalentowa
n y artysta i aktywny działacz rewolucyjny do 
szerokiego spopularyzowania poezji proleta
riackiej wśród robotników międzywojennej 
Łodzi. 

Lata 1939-41 spędził Z. Nowicki we Lwowie, 
występując w tamtejszym Teatrze Czerwonego 
Sztandaru. 

W 1944 r. wchłonął go w swoje szeregi Teatr 
Wojska Polskiego, z którym współpr~ca upa
miętnia się m. in. rolą Chochoła w p1erwszy_m 
powojennym „Weselu" Wyspiańskiego (Lublin, 
listopad 1944). Po wyzwoleniu Łodzi oddelegowa
ny rozkazem Nacz. D-twa z Teatru WP do gru
py operacyjnej płk. Logi-Sowiń~kiego, był je
dnym z pierwszych oficerów skierowanych do 
organizowania życia cywilnego miasta. Urucho
mił w wolnej Łodzi pierwszą drukarnię przy 
ul. Piotrkowskiej 86, dzięki czemu już 22 i 24 
stycznia 1945 ukazać sie mogła pierwsza po wy
zwoleniu „Wolna Łódź". 

Stabilizująca się zwolna sytuacja pozwala 
wrócić Z. Nowickiemu do teatru. W r. 1947 prze
nosi s ię z Teatru WP do Teatru Powszechnego, 
aby od sezonu 1950 wrócić do macierzystej pla
cówki, noszącej już wówczas imię Stefana Ja-: 
racza . W ciągu minionych lat stworzył na teJ 
scenie cały szereg niezmiernie interesujących 
kreacji aktorskich, z których wyr:i-ieńmy: ~e
tersa w Niemcach" Kruczkowskiego, Abd1la 
w „Trzeci~j Patetycznej" Pogodina, Pustelnika 
w „Igraszkach z diabłem" Drdy, Grzegorza 
w Kordianie" Słowackiego, Szczepana w „Wier
nej' rzece" Żerom skiego, Dulskiego w „Moralno-: 
ści pani Dulskiej" Zapolskiej, Mateusza w „Am 
z Zielonego Wzgórza" Montgomery. Za rolę 
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Zygmunt Nowicki w roli Grzegorza 
w „Kordianie" Słowackiego (1960 r.) 

więźnia Kocha w „Ostatniej stacji" Remarque'a 
otrzymał Z. Nowicki nagrodę V Kali skich Spot
kań Teatralnych. W sezonie 1965/66 przed „Cza
rownicami z Salem" widzowie łódzcy oglądali 
Zygmunta Nowickiego w „Kolumbach" Bratne
go - Hanuszkiewicza (Kosiorek) i „Kaukaskim 
kole kredow ym " Brechta (Zakonnik i Inwalida) 

* * 

Również w związku z Dniem Działacza Kul
tury odznakę Zasłużonego Działacza Kultu
ry otrzymał aktor naszego teatru Kazimierz 
Iwiński. 

* * * 
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W ramach patronatu, jakim Teatr Jaracza 
otoczył Ra dę Terenowego Działania ZMS Łódź
-Bałuty, dyr. Sabina Nowicka spotkała s ię 2. VI 
z grupą młodzieży podopiecznej w Klubie „Me
tafor" przy ul. Ciesielsk iej. Tematem dwugo
dzinnego spotkania były dzieje Teatru Jaracza 
i jego aktualny repertuar. 

Z okazji MiC)dzynarodowego Dnia Dziecka 
odbył się dnia 5.VI w Parku Poniatowskiego 
festyn, urozmaicony wystawieniem fragmentów 
„Ani z Zielonego Wzgórza" w wykonaniu Ewy 
Mirowskiej, L eny WilczyńskiEj i Zygmunta No
wickiego. Spotkanie z aktorami: (B. Darłaków
na, Lena Wilczyńska, Zygmunt Nowicki) - po
wtórzono na Osiedlu IVI. Mireckiego, a w dn. 
6.VJ w Tomaszowie. Słowo wstępne o teatrze 
wygłosiła dyr. Sabina Nowicka. 

Dn. 7.VI Krz sztof Chamiec spotkał się 
z członkami ZMS - pracownikami Hurtowni 
Spożywczej przy ul. Naftov: e j 3. W ciekawej 
dyskusji bardzo ·wiele mie jsca poświęcono ko
medii M. Schisgala „Sie kochamy". 

* * 

Dnia 4 czerwca 1966 r. zma rł aktor Teatru 
im. St. Jaracza 

JÓZEF TERYKS 

Józef Teryks urodził się w Warszawie 17.12. 
1894 r. Ukończył średnią szkołę handlową. Od 
10 roku życia, jako członek dziecięcego chóru 
śpiewał w Operze Warszaw skiej. Przez 3 Jata 
suflerował w Teatrze Robotniczy m w Warsza
wie, w którym na t ępnie występował, uc zqsz
czając jednocześnie do Szkoły Aplikacyjnej. 
W latach 1915-18 grał w Teatrze Polskim 
w Charkowie. Po powrocie do Polski pracował 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a na
stępnie w Teatrze Popularnym pod dyr. St. 
Wiecheckiego (Wiecha ). Po latach występów 
w zespołach objazdow ych rozstaje się ze sceną 
na dłuższy czas. 
Wykształcenie handlowe zapewnia J. Tery

ksowi po wojnie stanowisko dyrektora bran
żowego Centrąli Tekstylnej w Łodzi, a nastqp
nic szefa działu importu w Centrali Handlu Za
granicznego. Od 1951 r. wraca jednak na scenq, 
w rok póżniej angażując się do Tea tru im. Ja-
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racza._ Chor~jący często na serce, nie podejmu
Je ~~zych rol ~WyJątek - Jaskrowicz w „Grze
c~u Zeromskiego - Kruczkowskiego). Widzo
wie łódzcy pamiętają z pewnością jego charak
terystyczną, pełną godności sylwetkę z takich 
przedstawień, jak „Volpone" Ben Johsona (No
tario), „N'.3-gi król". E. Szwarca (Pan wygolony), 
czy „Kobiety z Niskavouri" H . Wuolijoki (go
spodarz Puntilla). Ostatnią rolą Józefa Teryksa, 
kt~ry od sezonu 1963/64 przeszedł na rentę, był 
Ksiądz w „Kolumbach" Bratnego - Hanusz
kiewicza. 
Odszedł od nas zacny powszechnie lubiany 

i ceniony Człowiek. ' 



NASZ BIEŻ.'\CY R EPERTUAR: 

Scena TE A T R U „R O Z iVI A I T O ś C I" 

Bertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

Edward Albee 
KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? 

Murray Schisgal 
SIE KOCHAMY 

L. M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(adaptacja - Andrzej Konie) 

Henryk Sienkiewicz 
W PUS TYNI I W PUSZCZY 
(adapta cja - · Janusz Mazanek) 

::vJaria Konopnicka 
Bajka o KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 

l\'IARYSI 
(adapt.: J. Mazanek, Z. Skowroński, 

W PRZYGOTOWANIU· 

Rudolf Hochhuth 
NAMIESTNIK 

TEATR 7,15 

Maria Chase 
MÓJ PRZYJACIEL HARVEY 

Kasper Stefanowicz 

St. Brucz) 

TAKA NOC NIE POWTÓR ZY SIĘ WIĘCEJ 

l\Ia urice Hennequin 
KŁAMCZUCHA 

W PRZYGOTOWANIU: 

I. Deval 
PIEKŁO IZABELI! 

Biuro Organizacji Widown i, ul. Kiliń skie
go 46, tel. 315-33 przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorm.ve do Teatru Jaracza 
i 7,15, w godz. 8- 16. 
Kasy Teatru przy ul. Moniuszki 4a, tel. 
266-18 i ul. Traugutta 1, t el. 272-70 otwar
te codziennie w godz. I 0- 13 i od 16 do roz
pocz~cia przedstawienia. We wtorki teatry 
ni czynne. 
Redaktor programu : Krystyna Bobrowska 
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