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MIŁOŚĆ, PRZEMIJANIE ŻYCIA I CENNIK • • 

I 
W POSZUKIWANIU UTRACONEGO CZASU? 

Cena (1968), światowej renomy sztuka Arthura Millera, nie jest utworem o poszukiwaniu utraconego czasu. „Nadra

biać stracony czas? Stracony na co? Kto odnajduje stracony czas?" - pyta Miller w swych Zakrętach czasu (1987). 

I odpowiada: „Nigdy nie tracimy czasu, rozdajemy go tylko, trwonimy". Smakując zanurzone w herbacie ciastko, magda

lenkę, bohater W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta odpamiętuje, wskrzesza z zapomnienia minione. Bracia 

Wiktor i Walter Franzowie nie potrafią po raz drugi wejść do rzeki Heraklita. Według doświadczenia ich życia do rzeki 

czasu, podobnie jak mówił o tym Heraklit, niepodobna wejść po raz drugi w tym samym miejscu, wstąpić w te same 

wody, ale jednocześnie, według ich psychologicznej gry, nie ma tam po co wracać przede wszystkim z tej przyczyny, że 

rzeka ich czasu ma dwa różne, inne dla każdego z braci nurty. W rezultacie ich przekleństwem jest raczej antyczny 

dramat niemożności opuszczenia zastygłego w czasie momentu, znieruchomiałego stanu świadomości, fatalnego 

utknięcia, zakleszczenia w przeszłości. W Cenie minione nie minęło. Okazało się tylko rzeczywistością rozdaną, roz

trwonioną pod względem uczuciowym. 

Braciom antagonistom nie udało się kiedyś i nie udaje się dzisiaj poznać siebie. Następny akapit Zakrętów czasu 

daje do myślenia. „Zrozumienie siebie - pisze tam Miller - nie jest naprawdę możliwe, cóż więc mówić o zrozumieniu 

drugiego człowieka. Niezawodna jest tylko ironia. Zachodzące, stygnące słońce, na które teraz patrzę, gdzie indziej 

wschodzi, rozjaśnia się, rozgrzewa". 

NAPIĘTNOWANIE WSPÓLNĄ PRZESZŁOŚCIĄ 
A jednak- istnieje wspólna przeszłość rodziny Franzów, wspólna przeszłość społeczna . „Bracia, między którymi 

rozgrywa się akcja, zostali naznaczeni klęską, którą poniósł zbankrutowany ojciec i - wraz z nim - społeczeństwo 

sprzed 1929 roku, kiedy to wszystko, i moralność i pieniądze, zdawało się łatwe do uzgodnienia. Zapewne, kryzys minął, 

reformy Roosevelta i powojenny rozkwit starły ślady katastrofy, odrodził się nawet, chociaż w zmienionej postaci, 

amerykański ideał optymistycznego choć bezwzględnego przedsiębiorcy, mierzącego pieniądzem i sukcesem swe życiowe 

powołanie. Podobnie jednak jak w Nowym Jorku pozostały dzielnice wykwintnych niegdyś, teraz zaś na wpół opustoszałych 

domów, tak i w społecznym ogromie trafić można na rodziny, napiętnowane jakby nieszczęściem i zapamiętałe 

w roztrząsaniu przeszłości" (Jan Błoński, Cena). 
Pochylając się nad Ceną wiodącego swe korzenie z Polski początków XX wieku Arthura Millera u końca stulecia -

należy nota bene rozmyślać o przyszłości. W której być może także czają się i skradają do progów naszych nowobogackich 

domów prawdziwe ciężkie, kapitalistyczne, przypominające apokalipsę całych rodzin, kryzysy. 

SZEŚĆDZIESIĄTY ÓSMY 
Napisana w latach sześćdziesiątych, podczas wojny wietnamskiej, wystawiona w legendarnym roku 1968 - Cena 

Millera, osnuta na dodatek na historycznym tle kryzysu przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, ukazuje także 

paroksyzmy czasu historycznego jako momenty wycen, przecen, opiat całych formacji społecznych, ideologii, eonów. 

Sześćdziesiąty ósmy przewartościował wszystkie wartości, skompromitowal zastany porządek rzeczy i rewolty stu

dentów w Nowym Jorku, Berkeley, Paryżu czy Londynie, przygotowane przez zanarchizowany Sześćdziesiąty Siódmy -

pchnęły jednak Euroamerykę na nowe tory. Skończył się wiek XIX, mawiano. W lufach karabinów pojawiły się kwiaty, 

a dzieci kwiaty odmówiły posłuszeństwa hierarchiom i rutynom świata dorosłych. 

Trwa także socjodrama, nie tylko psychodrama bohaterów Ceny. Policjant i lekarz - profesjonaliści społecznie 

konieczni - szukają oto złotej proporcji między rolą społeczną, uniformem, publicznym stereotypem a prawdą 

wewnętrzną, wolną wolą, indywidualizmem. Ale czy dzieci Sześćdziesiątego ósmego nie zrozumialyby raczej Estery 

i Salomona? Wiecznej kobiecości i odwiecznego życiowego doświadczenia? 



DWA WSPÓŁCZUCIA 
Cena dotyczy zagadki bratobójstwa, postaci braci 

antagonistów, Wiktora i Waltera, podszyte są biblij

nymi postaciami Abla i Kaina. W Cenie duchowe, 

metafizyczne „zabijanie" Abla przez Kaina spowo

dowane jest okolicznościami życia, kryzysem spo

łeczno-gospodarczym, podczas gdy w innej sztuce 

Millera - Stworzeniu świata i czegoś jeszcze - bra

tobójstwo to czyn, do którego pchają człowieka na

turalne skłonności. W obu dramatach, inaczej niż 

w Starym Testamencie, okoliczności życia i naturalne 

skłonności człowieka komplikują jednoznaczność 

niewinności Abla i winy Kaina, czyli w ogóle dobra i zła. 

Rzecz więc nie w tym, czy Walter jest „gorszy" od Wik

tora, lecz w tym, który z braci sieje większe zgorsze

nie. Można współczuć Wiktorowi, ale trudno nie doznać 

zgorszenia, jakie wnosi ze sobą ta osoba pełna żalów, 

pretensji, niedowartościowania, mieszająca bez us

tanku ambicję z uległością, a naiwność z poszukiwa

niem alibi. Może sympatię wzbudzi wobec tego Walter, 

wzięty lekarz? Bo że policjant Wiktor jest sympatyczny, 

czujemy od razu. 

Cena wywołuje w nas dwie różne sympatie i dwa 

różne zgorszenia. Jak też dwa różne współczucia, 

o których można powiedzieć inaczej i dokładniej, że są współczuciami z dwu różnych pięter świadomości. Z nakazu 

rozsądku i z potrzeby serca, albo - co trudniejsze - z potrzeby rozsądku i nakazu serca. 

TEATR I BIBLIA 
,.Teatr obrzydł mi - pisze Arthur Miller w Zakrętach czasu - jak przypuszczam dlatego, że dostrzegałem w nim 

jedynie nędzne popisy ego, a znienawidziłem egoizm nie tylko cudzy, lecz i własny. Uratuje nas tylko mówienie prawdy, 

myślałem kiedyś, obecnie prawdomówność wydawała mi się kolejną maską zwykłego okrucieństwa. Bez miłosierdzia nie 

ma prawdy, ale bez wiary - w człowieka, nie wspominając o Bogu - miłosierdzie nie jest niczym więcej, niż jedną z opcji". 

Teatr i Biblia, która dla autora Śmierci komiwojażera (1949) i Czarownic z Salem (1953) jest kroniką miłosierdzia 

i wiary. To nie jest przeciwieństwo; Biblia wypełnia, dosłownie daje pełnię teatrowi. Ale nie w ten sposób, że uwzniośla, 

absolutyzuje, rozstrzyga. Motywy i wątki biblijne w teatrze Millera podszywają drobne wydarzenia codziennego życia, 

przeciętne osoby, zwyczajne, powszednie, międzyludzkie sytuacje. Zupełnie jak gdyby teatr rozstrzygający, absolutyzu

jący, uwznioślający potrzebował Biblii jako widzenia całokształtu życia i człowieczeństwa od dołu, od podstaw, od ziemi. 

Przez którą - czujemy wówczas dreszcz metafizyczny na grzbiecie - przebija prawdziwe niebo. 

STARE PORACHUNKI W NOWYM ŚWIECIE 

Przepisuję - bez komentarza - ze szkicu Krystyny Przybylskiej Postawy Arthura Millera. „W odróżnieniu od dwóch 

odmiennych postaw braci Franz, pasywnej i aktywnej, ale równie naznaczonych jednym paraliżującym impulsem 

z przeszłości, stary handlarz antykami to człowiek konieczności. Twardy, elastyczny, po każdej klęsce rozpoczynający 

życie ex nihilo. Ten obserwator konfliktu rozgrywającego się między Wiktorem a Walterem, jednoosobowy współczesny 

chór, rezoner i najbardziej przenikliwa osoba w sztuce («Salomon współczesności») to odpowiedź na nieczyste postawy 

życiowe dwóch antagonistów. Wiktor się poświęcił, Walter nie poświęcił się dla rodziny (społeczeństwa), ale pojęcia 

te Miller odwraca: bo przecież właśnie Walter poświęcił się pracy, która okazała się pożyteczna, zaś Wiktor poświęcił 

swoje zdolności dla udokumentowania dyskusyjnej szlachetności. Ale każdy z nich zapłacił swoją cenę, Wiktor za prawdę 





życia, Walter - za sukces. Ceną Salomona stało się rozbicie jego egzystencji, chociaż poparte intelektualnym jej 

ogarnięciem . Dwaj bracia, którzy przez prawie trzydzieści lat nie dokonali rozrachunku z własnym sumieniem, przechodzą 

na naszych oczach przez proces oczyszczania się, który stanowi konieczny dla sztuki Millera mechanizm regulujący 

stosunek człowieka do siebie, a więc i do świata. Rozpoznać siebie, albo przynajmniej granice własnej niewiedzy, oto 

zadanie Millerowskiego bohatera". 

I jeszcze: „Ujęta w formę retrospekcji z lat trzydziestych, Cena wskazuje na konieczność samowiedzy w kształ

towaniu ludzkiego losu, a więc i na możliwość kształtowania losu w ogóle. Miller zna odpowiedzi na pytania, które stawia. 

Buduje swój własny porządek dramatyczny świata , zamiast, jak to się dzisiaj robi, podważać jego racje. Nie zarzucajmy 

mu więc, że sięga do starych porachunków, że nowy świat go nie interesuje. Przecież w nowym świecie zawsze rozgrywają 

się stare porachunki". 

KRÓL SALOMON I GREGORY SOLOMON 
Jak Walter i Wiktor podszyci są Kainem i Ablem, tak - na Millerowy sposób - Gregory Salomon to postać podszyta 

biblijnym królem Salomonem. Na dźwięk imienia tego ostatniego, zaraz po Księdze Mqdrości, przypomina mi się Pieśń 

Salomona Bertolta Brechta (w przekładzie Władysława Broniewskiego): 

Salomon był to mqdry król. 

O patrzcie, nim zapadła noc, 

Świat skutki znal mqdrości tej: 

To mqdrość nań ściqgnęla nieszczęść moc -

Szczęśliwy, kto nie zaznał jej. 

Nieszczęsny w wierszu Brechta jak Sokrates i jak Juliusz Cezar, król Salomon okazuje się naszym współczesnym: 

w dwudziestym wieku mądrość szczególnie często ściągała na mądrych opresję. Współczesny Gregory Solomon jest 

staroświecki, prawie biblijny, chociaż nie sprawia, że „zewsząd zjeżdżają się ludzie, aby słuchać jego mądrości"; sam 

przybywa do naszych domów jako handlarz starymi meblami. Jego Salomonowa, królewska mądrość idzie wprost 

z osiemdziesięciodz iewięcioletniego życia , jest pogodna, ale cięta i ironiczna, jak też aforystycznie głęboka i prosta. 

Ten król życia, który przychodzi podsumować i wycenić nasze własne życie , odciśnięte czy zapisane obiektywnie na 

naszych rzeczach, meblach, sprzętach, w których dziejach byliśmy kolejnymi epizodami - jedyny w Cenie zna cennik 

i wydaje się pochodzić z wieczności, spoza czasu i kalendarza. Dowiadujemy się jednak także o jego ludzkich dramatach, 

żydowskiej diasporze, emigracji z Rosji, zawinionej w jakiś sposób śmierci córki, kolejach życia. 

Współczesny król Salomon nie układa Pieśni nad Pieśniami, tylko wycenia stare meble, uwalnia je zarazem i o

czyszcza z ludzkich sentymentów tak, aby czyste mogły przejść w nowe ręce . Jego grzech, grzech Salomona nie został 

mu jednak przydany na to, aby uczynić go naszym bliźnim; w każdym razie nie tylko na to. Podobnie jak w Starym 

Testamencie, grzech Gregory'ego Salomona jest niezbędny na wadze życia, tak, aby w ogóle możliwe było ważenie, 

mierzenie, wycena. Płacenie - na każdym kroku - za życie. 

MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ 
„O jakiej cenie tu mowa? Cenie mebli po rodzicach? Zapewne. Lecz najpierw: o cenie przywiązania " (Jan Błoński , 

Cena). A potem? A dalej? 

O cenie miłości własnej, o cenie miłości ślepej , o cenie braku miłości, chociaż chyba nie o cenie nienawiści. Cena 

Arthura Millera mogłaby być moralitetem, ale bez morału. Prędzej i słuszniej jest dostrzegać w niej subtelny traktat 

o miłości, widzieć Wiktora, Esterę , Salomona i Waltera z ich przeszłością, bliskimi, przodkami, z ich światami i losami 

- w barwach ich uczuć, w zaklętym jak fatum, paradoksalnym kręgu miłości w jej najróżniejszych postaciach. 

Dlatego prawdziwym drugim dnem Ceny, jej wielkim, przejmującym tłem - jest śmierć, zagłada istnienia, rozpad, 

przemijanie. 

ESTERA, CZYLI MARILYN MONROE 
Jest coś niepełnego w rysunku Estery Franz, kobiety Wiktora, która mogłaby i potrafiłaby przecie eksplodować 

uczuciem i tym bardziej rozpętać wojnę namiętności. Tymczasem jej osobowość i płeć podlegają ambiwalencjom, ocierają 



się o trywialność, stereotyp, pospolitość. Nawet nałóg - alkoholizm Estery - nie wtacza się, nie zwala na scenę; 

pozostaje jakoś w szatni, no, może w kulisach. Prawdopodobne, że o ile Wiktor podszyty został Ablem, o tyle - czyli 

bez przesady - Estera podszyta jest Marilyn Monroe, której małżeństwo ze sobą samym Arthur Miller poddawał wielo

krotnej, poczytnej, choć amatorskiej psychoanalizie. 

Nie ulega wszakże wątpliwości, że całe miłosne uposażenie jedynej kobiety w rzeczywistości Ceny musi być 

powściągane, dyskretne, osłabione, gdyż autorowi zależy na istoczeniu się innych jeszcze, subtelnych, lecz mniej 

oczywistych postaci miłości rodzicielskiej, braterskiej, altruistycznej, egoistycznej, bezlitosnej, i tak dalej. Tak więc 

Estera również płaci w Cenie jakąś cenę. 

' 

BRAK, GŁÓD, PUSTKA 
Cena jest także sztuką o braku, niedostatku, pustce, niestawiennictwie wyższych uczuć, sensu, przeznaczenia. 

Harfa, na której grywała matka, fotel ojca, stara komoda, dziesiątki rzeczy, mebli, sprzętów - i sardoniczny śmiech 

Wiktora, a w końcu i Solomona, słuchających „śmiejącej się" płyty. 

„W tym domu nigdy nic nie było. Nie było miłości" - mówi Walter. Tam, gdzie nie ma miłości, stara harfa, fotel ojca 

i komoda są tylko przedmiotami. Miller przypomina, że dwaj bracia się kochają, inaczej bowiem nie byłoby im tak trudno 

się porozumieć. Solomon walczy z sentymentami właścicieli mebli, ale Wiktor i Walter cierpią, gdyż ich stare meble 

nie mają magicznej mocy relikwii szczęśliwego dzieciństwa, ogniska domowego. 

Podobnie z pewnego punktu widzenia Wiktor, Walter, Estera, Solomon, jego córka, ich bliscy, rodzice, dzieci - to 

z małymi wyjątkami ofiary nie tyle braku miłości, ile jej nie ujawniania, niestawiennictwa. Także przez brak Cena jest 

sztuką o miłości: o jej przypływach, odpływach, o wielkim głodzie miłości, największym z głodów człowieka. 

ŻYCIE, DOTKNl~CIE CZASU 
„Czas to straszna rzecz". Tak mógłby powiedzieć i tak właśnie mówi Solo mon. Cena Arthura Millera -żywe dotknięcie 

czasu w jego biegu, w przemijaniu. To znaczy: w życiu, miłości i śmierci. 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Poznań, w patdzierniku 2000 roku 
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Arthur Miller CI ą 
Ml~DZY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A PODTRZYMYWANIEM ILUZJI 

* * * 

a podtrzymywaniem I UZJI 
Forma tej sztuki jest bardzo oszczędna , co stanowi jedną z tendencji rozwojowych mej pisarskiej pracy. Scenicznego 

czarodziejstwa Cenie zupełnie brakuje. Kurtyna idzie w górę i od razu widz staje oko w oko z rzeczą właściwą. 

Tematycznie sztuka ta, w moim przekonaniu, wiąże się ze Śmierciq komiwojażera. W Cenie dochodzą do głosu 

serdeczne uczucia - przynajmniej w moich oczach, choć widzowi może się wydawać, że tak nie jest. Dwaj bracia jednak 

się kochają, inaczej bowiem nie byłoby im tak trudno się porozumieć. W Śmierci komiwojażera serdeczne uczucia też 

były głęboko ukryte. W Cenie występują cztery osoby, które doszukują się sensu i powodów. Całej czwórce chodzi 

pośrednio lub bezpośrednio o odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest kształtem miłości. Tylko poczucie odpowie

dzialności powstrzymuje ludzi od tego, by się wszyscy wymordowali, chroni nas przed nihilizmem. Odpowiedzialność 

wiąże jednostkę ze zgrają ludzką. Dla mnie odpowiedzialność nie jest sprawą moralności, w każdym razie moralności 

nie postawiłbym na pierwszym miejscu. Odpowiedzialność jest tym, dz i ęki czemu ludzie zachowują zdrowe zmysły, jeśli 

im się to uda. Związki łączące ich z innymi ludźmi nie pozwalają im pogrążyć się w szaleństwie. 

Jak powinniśmy położyć kres idiotycznemu konfliktowi między rozwojem własnej osobowości a poczuciem obowiąz

ków, jakie mamy wobec innych ludzi? Przede wszystkim należy, moim zdaniem, przestać myśleć o tym, jak „ten konflikt 

rozwiązać", a za to skupić uwagę na rozróżnieniu, co w tym konflikcie jest płodne, a co śmiercionośne. 

Nie chciałbym jednak sprawić wrażenia, że zamierzam wytyczać jakieś zasady. I nie znam też rozwiązania tej sprawy. 

Ostatecznie nie tyle chodzi o to, co ludzie mówią, tylko o to, jakie budzą uczucia. Żyjemy dzięki uczuciom, uczymy się 

dzięki uczuciom - w każdym razie dzięki nim uczymy się najlepszych rzeczy. 

*** 
O tym, żeś osiągnął pewien wiek, dowiadujesz się wtedy, kiedy we wszystkim, co widzisz, zaczyna dominować ironia. 

( ... ) W agresji lat sześćdziesiątych, w budzeniu się ciemnych mocy, we wstrząsającej alienacji epoki dostrzegałem 

kiełkujące ziarna nowych rozczarowań . Jeszcze raz szukaliśmy ratunku przed sobą niemal wyłącznie poza sobą; 

w całkowicie słusznym i koniecznym buncie mało myślało się o etyce i własnym egoizmie. 
( .. .)Pisząc Cenę odprawiałem też egzorcyzmy, aby przepłoszyć tę paraliżującą wizję nieustannych powtórek. Dwaj 

bracia, jeden policjant, drugi znakomity chirurg, którzy przed wielu laty rozstali się w gniewie, znowu się spotykają, 

nadszedł bowiem czas, aby po śmierci ojca podzielić rodzinny dobytek. Bracia, obecnie dojrzali mężczyźni , sądzą, że 

czas zatarł pamięć niedobrej przeszłości. Ale ona powraca, stare przedmioty ewokują stare poczucie krzywdy i pojednanie 

nie następuje. Jeden i drugi nie potrafią przyjąć do wiadomości faktu, że świat potrzebuje ich obu - zarówno skromnego 

stróża porządku , jak ambitnego, samolubnego wynalazcy nowych metod leczenia. 
Choć bardzo pragnąłem, nie mogłem zmienić tego, co podpowiadały mi i ta sztuka, i życie: że jesteśmy skazani na 

podtrzymywanie iluzji, ponieważ prawda za bardzo kole w oczy. Pod koniec sztuki Gregory Solomon, osiemdzie

sięciodziewięcioletni handlarz używanymi meblami, sam wśród rzeczy, które kupił od braci, znajduje starą płytę, z której 

rozlega się śmiech, i słuchając tej płyty także wybucha śmiechem - niepohamowanym, nostalgicznym, brutalnym, 

bliższym akceptacji niż negacji niszczącego działania czasu. 
Arthur Miller 





Anna Wołek 
JAKA CENA ZA CENĘ? 

Kilka lat temu siedzieliśmy z Aleksandrem w Poznaniu przy kawie, a ja zwierzyłam mu się, że wciąż nurtuje mnie 
pytanie, dlaczego cała trójka nigdy razem nie zagrala? Co innego jest być w tym samym teatrze, nawet grać w tym samym 
spektaklu, ale nie o to mi chodzi- mówiłam. Aleksander, natura refleksyjna, zamyślił się. Okazało się bowiem, że pomysł 
zagrania razem miał kilka lat temu Henryk. Myślał wtedy o którejś ze sztuk Millera, ale wciąż piętrzyly się jakieś 
przeszkody, brak wspólnych wolnych terminów. A potem nadszedl koniec PRL i nowe czasy. Wspólne przedsięwzięcie 
bylo jeszcze bardziej trudne, aż stało się zupełnie odległe. Każdy z trójki był w innym teatrze, a poza tym teatry zaczęły 
borykać się z problemami finansowymi. Całej trójce zaczęła też towarzyszyć obawa, czy rzeczywiście spektakl rodzinny 
nie zostanie odczytany opacznie, nie jako zamysł artystyczny. I tak kolejne lata płynęły. Moje niewinne pytanie spo
wodowało jednak poważne konsekwencje. Pomógł w tym trochę spektakl Ceny w krakowskim teatrze. Tam Henryk 
zobaczył adaptację tej sztuki, skróconą do półtorej godziny. Znów więc zaczął myśleć o wspólnym spotkaniu na scenie. 
A w tym samym czasie ja sama zaczęłam przekonywać Aleksandra i Piotra, że powinni już nie tylko o wspólnym przed
stawieniu myśleć, ale zacząć działać. 

I tak odbyło się pierwsze „poważne" spotkanie całej aktorskiej trójki z potencjalnym reżyserem spektaklu. Już na 

początku pojawił się pewien problem. Czy znajdzie się teatr, który będzie gotów zrealizować to przedsięwzięcie? Teatr 

się znalazł, ale ze względu na różnorodne problemy finansowe, z którymi boryka się dziś kultura - nie był w stanie podać 

konkretnego terminu premiery, nie miał też pieniędzy. Czas naglił. Jeśli bowiem projekt zostałby odłożony na półkę, 

pewnie by tam pozostał. Już nie wiem jak to się stało, że zajęłam się poszukiwaniem sponsora tego przedsięwzięcia. 

Zadanie wydawało mi się dość łatwe. Zakładałam, że nikt (niemal) nam nie odmówi. O, wielka naiwności. Większość 

dużych koncernów, kiedy usłyszała nazwisko Machaliców, była wielce zainteresowana. To mnie napawało nadzieją. Nic 

bardziej mylącego. Po paru dniach okazywało się, że owszem, firma chętnie sponsoruje znane osobistości, ale nie 

w teatrze. Gdyby rodzina Machaliców chciała wziąć udział w jakimś rajdzie, albo pojechała w Polskę na motorach, albo 

grała w jakimś klubie sportowym, albo pojechała razem na wakacje„. Takich kombinacji było mnóstwo. Aż nie mogłam 

się nadziwić pomysłowości specjalistów od public relations i nie mogłam uwierzyć, że nikogo nie interesuje kultura. 

W pewnej renomowanej firmie pani od promocji powiedziała, że owszem, może by się i zainteresowała, ale tak naprawdę 

dziś nikt do teatru nie chodzi. Ona sama nigdy nie była , bo ją to nudzi„. Cóż można powiedzieć na takie dictum? Odłożyć 

słuchawkę? Odkładałam więc słuchawkę , potem znów dzwoniłam , rozmawiałam, zapraszałam na kawę i osobiście 

tłumaczyłam . 

To było interesujące doświadczenie. Nagle świat public relations zobaczyłam odarły z blichtru. Nikt się nie zas
tanawiał nad wartością artystyczną spektaklu i czy dostarczy on przeżyć intelektualnych. Żeby to byli artyści estradowi 
-westchnął jeden z moich rozmówców- można by ich zaprosić na imprezę firmową. A spektakl, i to „jakiś moralitet"!!! 
Ludzie przychodzą się bawić, a nie nudzić - zakończył. Kilkoro z moich rozmówców było naprawdę zainteresowanych. 
Potrafili nawet skojarzyć nazwiska z twarzami aktorów. Nie mieli jednak już budżetów na sponsoring. 

I nagle zdarzył się cud - zupełnie jak w sztuce Millera. Mimo pierwotnego braku zainteresowania, Telekomunikacja 
Polska S.A. powróciła do projektu. Okazało się , że znaleźli się tam ludzie, którzy chodzą do teatru, którzy chcą sponso
rować kulturę, którzy widzą sens takich właśnie działań. Po kilku rozmowach wiedzieliśmy już, że spektakl jednak będzie 
zrealizowany. 

Wszystko trwało prawie dwa lata, chwilami traciłam już nadzieję, że w działach promocji i sponsoringu szacownych 
przedsiębiorstw znajdę osoby myślące nie sztampowo. Na szczęście życie po raz kolejny pokazało, że wszystko jest 
możliwe. 

Po latach perturbacji doszło do realizacji projektu. Sztuka została starannie wybrana, bo nie tylko ma świetne role 
dla aktorów, ale też jest niezwykle ważnym głosem w rozważaniach na temat wartości w życiu człowieka i tego, co tak 
naprawdę się liczy. Dla nas, widzów, to także spotkanie z niezwykłym eksperymentem. Nie zdarza się przecież zbyt 
często, że na scenie grają obok siebie ojciec i dwaj synowie, do tego wszyscy znakomici aktorzy. 

I może dla takich właśnie chwil warto się natrudzić? 

Warszawa, w listopadzie 2000 roku 





LOŻA PATRONÓW TEATRU NOWEGO 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Magdalena i Grzegorz Brylowie 
Marek Bykowski 
Barbara i Jerzy Byrtowie 
Bogumiła i Roman Czechoscy 
Iwona i Łukasz Domańscy 
Nina i Antoni Giersigowie 
Krystyna i Włodzimierz Golowie 
Krzysztof Jakubowski 
Grażyna i Marek Jarzyńscy 
Małgorzata i Dariusz Jedli ńscy 
Natalia i Janusz Kalida 
Lidia i Stefan Klepaccy 
Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
Beata i Tomasz Kotowscy 
Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 
Grażyna i Marian Kryłowiczowie 
Radosław Lewandowski 
Irena i Henryk Maciejscy 
Renata i Zenon Małkowscy 
Renata i Tadeusz Mataczyńscy 
Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik 
Krystyna i Jerzy Nadwórni 
Małgorzata i Włodzimierz Pełczyńscy 
Hanna i Ireneusz Pilarzowie 
Piotr Karol Potempa 
Dorota i Krzysztof Rybarczykowie 
Grażyna Skrzydlewska-Niezgoda 
i Krzysztof Niezgoda 
Barbara i Mariusz Słowińscy· 

Elżbieta i Roman Stasierowscy 
Zina i Marcin Stelmachowie 
Krystyna i Michał Szulczewscy 
Renata i Piotr Urowscy 
Alina i Michał Walczykowie 
Maria i Włodzimierz Walkowiakowie 
Ewa i Zdzisław Wittowie 
Anna i Andrzej Wituscy 
Beata Gallas-Zalaszewska 
i Waldemar Zalaszewski 
Gizela i Paweł Źegota-Rzegocińscy 
Irena i Andrzej Źołądkowscy 

wspiera finansowo, organizacyjnie i duchowo działalność teatru 

patronat medialny 

'7'TV 

...... 
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Dyrektor naczelny i artystyczny Eugeniusz Korin 
Kierownik literacki Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Zastępca dyrektora Zbigniew Theus 
Kierownik administracyjny Bogdan Gajek 
Kierownik techniczny Marek Matuszak 
Zastępca kierownika technicznego Zbigniew Grasza 
Pracownia charakteryzatorska Czesława Doroszkiewicz, Alina Magnus 
Pracownia krawiecka damska Janina Majchrzak, Bożena Gawrońska 
Pracownia krawiecka męska Jarosław Trzeciak, Elżbieta Kubicka, Tomasz Sie rchuła 
Pracownia tapicersko-dekoracyjna Henryk Gomuła 
Pracownia stolarska Dariusz Sadek, Jerzy Studziński 
Pracownia modelatorska Leszek Z i eliński 

Pracownia ślusarska Tadeusz Michalski 
Elektrycy Leszek Kargol, Paweł Kowalski , Marian Słomka , Krzysztof Wasielewski 
Akustycy Sławomir Kowalczyk, Sławomir Wawrzyniak, Pawel Walczak 
Brygadzista sceny Brunon Urbaniak 
Montażyści Mirosław Bartkowiak, Krzysztof Baumann, Robert Czajka, Piotr Jaszczuk, Jacek Kowalczyk, 

Roman Szymczak, Robert Szymle!, Mariusz Zaremba 
Rekwizytor Leszek Kellner 
Garderoba damska Anna Kellner 
Garderoba męska Anna Biskupska 
Kierownik biura obsługi widzów i reklamy Jacek Nadarzyński 
Sekretarz literacki Izabela Przyłuska 

Redakcja programu Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Projekt graficzny Blanka Tomaszewska 
Edycja Studio Promocji 
Wydawca Teatr Nowy w Poznaniu, 60-838, ul. Dąbrowsk iego 5, tel. 848 48 85 
e-mail: teatrnowy@inlo.poznan.pl 

W programie wykorzystano fragmenty dzieł: Przed prapremierą „Ceny" na Broadwayu. Rozmowa z Arthurem Millerem, ,,The New York Times", 
styczeń 1968, oprac. K.P., cyt. wg programu do Ceny Arthura Millera, Teatr Nowy, Łódż 1971; Arthur Miller, Zakręty czasu. Jedno życie, 
tł. Jolanta Mach, Warszawa 1994 (tytuł tekstu Arthura Millera: od redakcji programu) ; Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy 
w porządku czasu, Kraków 1994; Józef Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998. 



aurop/aka~m 
... dla Poznania 

Biuro w Poznaniu 
ul. Jaroczyńskiego 39a 

tel./fax 825-45-05 
tel. 0607 085 850 

Podziękowania zechcą przyjąć: 

Pani Anna Wołek 

HOTEL EDISON 

Poznań 

W przedstawieniu wykorzystano utwory muzyczne: 

Vangelis, Oceanie z płyty Fields of coral produkcji Warner Music UK Limited (EMI) 

oraz The Beatles, All you need is love i Money can't buy me love z płyty Yellow Submarine 

produkcji Warner Music UK Limited (EMI) 




