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SŁ U Z BA SPOŁECZNA 

Tc-air obja:.:<lowy. ~ie 1.awi.ze nl11jemy tobie 
prawę ile treści, czę:ito niedocenianych, kryje w so

hie ta formuła. Teotr, który nie czeko na swego 
<;tołrgo, wypróbowanego wid7a, nie polq~o no jci:-o 
już ugruntowanym przyzwycznjt>niu czy potrzebie 
n<lwit•dzania teatru, ale wychodzi mu naprzeciw, 
werbuje dlo teatru, szuko go i znajduje wszędzie. 
To „wszędzie·• nie jest frazesem oni ozdobnikiP.m 
stylistycznym; oznacza setki miasteczek, wsi i osie
dli najhardziej oddalonych od o~rodków życia 
kulturolnego, często o<l linii komunikacyjnych. 
Drogi zawiane .~niegicm lub ścięte gołoledzią, zu
żyte somochody, wiozące aktorów i sprzęt teutral
ny, przebijające się przez za!ipy lub ę;rzęznące 
w biocie. zim nr, źle opolone. źle wy posożone 
<;ale - oto dzień powszedni prncy 1.e połów Dolno
~ląskiego Teatru Powsze1ll'go. 

Troktuj<·my tę pral'ę juko służbę spokczuą 
niezw) klPj <lonioslo~ei. 'ldojt'my sobie sprawę, 
ż<• zadania ideowi' i '')('howuwczt'. którC' każdy 
teatr mo '' c ,,fofri\\ y sposób do spdnienio, w na
szej <L,iolułności spotęgowane hyl- muszą wielo
krotnie. Chcnny nil' 1ylko ksztołlowuć wrażłiwo~ć 
urtysL) cz11ą 110\\ l'gO, moso'' <'go, nie obyll'go z te11-
lr<·m widza. all' także przt·knzy woć mu w ksztal
<"i<' najbnrd1ipj !llrokq jnym u· lr!'ści. na któnch 
\\!'>l .il'1,1 się nu„z.i '' idko w spoino hudow a. z których 
"y r«slu 110w} czi O\\ iek - ~"ind omy ohy "at(' I 
ocjnlisl) cznC'j ojczyzn). Jako [(•otr trofiomy często 

no gruut dzil'\\ icz): możemy posiać- zinruo złe luh 
dobrl'. zachęcić i przyciągną(· łub odstręczyć. 
uformowcu'.· wluściwic· lub okałl'c1.y.ć w sposób 
irwoły smak artysty ewy i ~w iudomość idcowo-
11rtystycw11 now(·go wid1.u. Odpowiedzialność, juka 
na nos spoczywa. jest także spotęgowana niepo
mil·rnic. 



Sądzimy, żt· zdob) w1rnic nowego widza dla 
teatru i rozpows/.echnianie doniosłych treści 

ideowo-W) chowa" czych nic daje się pogodzić 

z wszelkiego typu łam izną i szablonem prnq 
ieatraluej. Teatr objazdowy nic może· być teatrem 
drugorzędnym, karmiącym SW)' Ch odbioreów 
zjełczałą papką, dar7ącyrn i('b „t.nwarcm przcec
niouym'', przystosowan") m b) ll' juk i prędko. 

Wrogiem numer jeden R7tuki socjalistycznej i kul
tury masowej, zasługującej na to miano, jest szmirn, 
jak stwierdził niedawno Stefan Żołkicwski w jed
nym ze swych artykułów o polit)Tl' kulturalnej. 
!\aszyro zadaniem jest. "alka 1.e szmirą. Podsta
wowa trudno· ć naszej prncy, którą musimy prze
łarr:ać i przda.rnujemy, polega na zcspolC"ni11 Sltuki 
prawdziwie wartościow('j, społecznic doniosłej 

i oddziaływającej wychowawczo z formą maksy
maluie dostępną i komunikatywną. ,\a t.ym polega 
właściwie pojęte upowszecbnienil' kultury socja
listycznej. 

Wraz z całym społeczciist.wcm Dolnego Śląska 
świ<;cimy piętnastolc·cic wyzwolC"nia Ziem Zachod
nich. Dwie premiery, z którymi "yst<;puj!'my 
dla uczczC'nia tego święta, świadcz!\ w sposób 
konkretny o kinunku naszPj pracy. OdC'z) tuj4c 
na nowo utwory klasyczne, inscPnizując najhar
dziej postępowe i bun 11.nisl) cznc· dzida dra matur
gii \I spółczc SJJC'j. wmurowujemy własnq. oll\ 
tnrnłą cc•gielk~ w rosnąc:11 111ięd1.y Odrą i :\')s4 

budowlę polskic·j socjalisl) c1.11C'j kull11ry. 

KH„HOWNICT\YO DOL;\OŚLĄSl\.11-GO 
1 l~ATRC l PO\\ SZEC!l'.'il:..CO 

ARTUR MILLER 

Obok Tennessee Williamsa i Saroyana najwy
bitniejszy współczesny dramaturg amerykański, 
urodził się w Nowym Jorku w roku 1915, w ro
dzinie drobnego przemysło"\1-ca - emigranta z Au
strii. Po ,;wielkim kryzysie" (J919) i ruinie ojcow
skiego przedsiębiorstwa przeszedł twardą szkołę 
życia. Pracował jako sprzedawca w jednym z no
wojorskich magazynów, obracał się w środowiskach 
robotniczych, obcował z emigrantami w najuboż
szych dzielnicach Nowego Jorku. O własnych 
i-iłach ukończył w roku 1938 wydział dziennikarski 
Uniwersytetu Michigan. Już w latach trzydziestych 
zaczął pisać, ale pierwsze jł'go istotnicjHe publi
kacje ukazały się w latach wojC'nnych. 

Snkces i rozgłos, będący skromnym wstępem 
do dzisiejszej pozycji Millera w litcratmze amery
kańskił'j i w dramaturgii światowej, przyniosła 
mu w roku 1947 premiera sztuki „Wszyscy moi 
synowi!"' („All my Sous"). W roku 1949 piszt
Miller „Smterć komiwojażera" („Death of a Sa
lesman") - dramat uznany dotąd zn najw) bitniejszł' 
jego dzieło. Znany z lewicowych poglądów pisarz 
zostaje w okresie panoszenia się Mac Carthy'ego 
powołany przed Komisję Do Badania Działalności 
Ant)amerykańskiej. Owocem tych doświadczeń 
jt'st wstrząsająca sztuka o „polowaniu na czarow
nice" - „Czarownice z Salem" („The Crucible"), 
grana obecnie w warszawskim Teatrze Dramaty
czn) m pod zmienionym tytułem „Proces w SnlPm'', 



znana także polskim widzom we francuskiej 
przeróbce filmowej J.P. Sartre'a (pamiętne kreacje 
Yves Montand'a, Simone Signoret i Mylene Deman
geot). 

Najnowsze dramaty Millera (1955) to znakomi
ty „Widok z mostu" („View from the Bridge") 
i nieznane jeszcze w Polsce „Wspomnienie 
o dwóch poniedziałkach" („Memory of . Two 
Mondays"). Sztuki Millera, które dopiero w 1Q59 
roku weszły szerokim frontem na nasze sceny, 
grane są w bieżącym sezonie jednocześnie przez 
kilkanaście teatrów w całym kraju. Do tego 
szczytnego współzawodnictwa, które wyjątkowo 

nie jest przysłowiowym owczym pędem, włączamy 
się także przedstawieniem „Smierci komiwojażera". 

CZŁOWIEK w KIERACIE 

Istnieją dwa obrazy współczesnej Ameryki. 
Pierwszy, fasadowy i łatwy, wciąż jeszcze bardzo 
rozpowszechniony, wyłunia się z okładek koloro
wych magazynów, z rozrywkowych komedii, 
z taniej litera lury i masowej produkcji Holly. 
woodu - gigantycznej fabryki filmów. Kraj dobro
bytu, powodzenia i powszechnej rzekomo szczę
śliwości, kraj sukcesu i nieograniczonych szans 
życiowych. Cywilizacja telewizorów i lodówek, 
wspaniałycl1 nut-0strad i wspaniałych samochodów, 

zawrotnych karier - od pucybuta do milionera, 
gwiazd o imponujących biustr.ch i krociowych 
dochodach. Drugi obraz jest ciemniejszy, posza
rzały, odbarwiony. W literaturze amerykańskiej 
zyskuje w pełni prawo obywntelstwa w latach 
trzydziestych, wywodzi się z doświadczeń tak 
zwanego „wielkiego kryzysu". Obejmuje jednak 
zjawiska znacznie trwalsze i społecznie rozleglejsze 
niż bezpośrednie następstwa słynnego „krachu 
na Wallstreet". 

Kraj techniki, mechanizacji, organizacji, osta
tnio automatyzacji przemysłu. Kraj rozpędzonej 
machiny produkayjnej, w której ludzie stają się 
zwolna trybami, śrubkami, działającymi mecha
nicznie - dopóki się nie wytrą. W pgłośnym przed 
wojną filmie Chaplina „Dzisiejsze czasy" bohater, 
stojąc przy ruchomej taśmie montażowej, ·przez 
osiem godzin wykonuje bez przerwy jeden nie
znaczny, nieodmiennie powtarzający się ruch: 
dokręca o pół obrotu wciąż taką samą muterkę 

w podjeżdżających identycznych;elementach.J{.ied y 
wychodzi na ulicę, skołowaciały, z Craucuskim 
kluczem w ręku, wciąż jeszcze „dokręca"; spotka
wszy dziewczynę o J<sztllłtacb a la Ja-yne Mans
field atakuje ją kh:czem w punkciC' S7CZególnie 
wydatnym i usiłuje ,.dokręcić". Oglqdnna na ekra
nie ta Chaplinowska !>Cena wywołuje dziki pnro
ksyzm śmiechu. Ale problem nic je„t śmieszny. 

Taśma montażowa jest przenośnią już u Cha
plina. Społeczeństwo amerykańskie upodabnia 
się stopniowo do ogromnego, zautomatyzowanego 
kombinatu, w któryru funkcje są rozdzielone i dla 
znakomitej większości załogi określone do jakiegoś 
„dokręcania śrubki"-jednostajnego, otępiające,o. 

Możliwo5ć inicjatywy osobistej, twórczego uczest
nictwa i wpływania na ruch tej olbrzymiej 
„taśmy" kurczy się coraz bardziej i dla szerego
wego pracownika sprowadza się praktycznie do 
zera. Czas pracy i czas wypoczynku-zagarnięty 
i wyjałowiony przez tandetną amerykańską tele
wizję, życie prywatne i przyjęty powszechnie 
model zaspakajania potrzeb, formy obyczajowe 



i formy rozrywek-wszystko układa się w obo
wiązujące, sztywne schematy, z których wyłamać 
się niełatwo. Maszyna nie uznaje przeszkód, ano
malii i zahamowań, trzeba się do niej przystoso
wać, znaleźć dla siebie właściwe i możliwie do
godne miejsce w polu jej działania. I trzeba się 

na tym miejscu utrzymać. 

Nie wszystkim się to udaje. Wiele „trybów" 
pęka przedwcześnie lub wyskakuje z łożyska; 

zastępują je nowe. Jest to zjawisko społeczne 

i psychospołeczne pierwszorzędnej doniosłości, 

jedno z najbardziej typowych dla współczesnej 

Ameryki: dramat ludzi w kieracie, którzy się 

w nim nie mieszczą, nie znajdują możliwości 

rozwoju, nie osiągają sukcesu - w efekcie od
_stają, pragną zmiany i szukają jej na oślep, nie 
potrafią się „przystosować". Właśnie takim, niby 
niewiele mówiącym terminem: „nieprzystosowa
nie" (luh „złe przystosowanie") określa to zjawisko 
nauka amerykańska, która w sposób swoisly-ra
czt'j od strony psychologicznej-bada je i opisuje 
już od lat wielu jako jedno z najbardziej trud
nych i dotkliwych. Te dość masowo obserwowane 
i notowane w Ameryce fakty natury ps}chicznej 
mają przecież charakter wtórny. Ich źródłem są 
stosunki społeczne. 

„Nieprzystosowanie" nie jest wszak cechą 

wrodzoną czy objawem chorobowym, choć może 
się przekształcić w różnorakie, czasem poważne 
zaburzenia. Z klęsk życiowych, z narastających 
niepowodzeń, z układu stosunków kapitalistycz
nych, który łamie i przytłacza, redukuje człowieka 
do _v.rymiarów śrubki w mechaniźmie, rodzą się 
uczulenia, urazy, kompleksy, rozczarowania, po
czucie pustki, zbędności, jałowości. Psychologo
wie nazywają je frustracją. Frustracja jest pod
stawowym tematem współczesnej ambitniejszej 
literatury amerykańskiej i zwłaszcza dramaturgii. 
Traktowana rozmaicie, z różnych pozycji, u Ten 
nessee Williamsa przybiera często postać analizy 
stanów patologicznych. U Artura Millera wystę

puje z całą ostrością jako problem społeczny. 

Willy Loman, bohater „Śmierci komiwojażera", 
jrst klas)'cznym uosobieniem „niepuys1osownnia" 
i frustracji. Ale Miller nic ogranicza się do po
stawieniu diagnozy i opisu objawów. szukn źródeł 
społecznych - stosunków, okoliczności , które u
kształtowały Willy'ego. Willy był zawsze „romanty
kiem·•. Wyrósł w rodzinie wędrownego muz) kantn. 
który w dobie „gorqrzki złota" wyrn ·zył po złote 
runo i prawdopodobnie zaginqł na Alasce'. Stnrszy 
brat poszedł w .' lady ojca, czegoś się podobno 
dorobit, niP na tyle jrdnak, by wspomóc i wy
posażyć Willy'ego. Willy nasiąkł tradycją ubie
głowiecznej romantyki traperów, pionierów, zdo
bywców Zachodu, poszukiwaczy złotu - jed)nej 
po dziś dzień w skali społecznej romantyki 
amerykańskiej, choć już przebrzmiałej od lat co
najmniej siedemdziesięciu. Dalekie podróże, roz
legle przestrzenie, nowe krainy, a w nich bogactwa 
dla śmiałków„. Mit sukcesu, mit zawrotne kariery, 
która ma być nagrodą zn przedsiębiorczość, inic
jatywę, pomysłowość, indywidualność, umiejęt

ność zjednywaniu sobie ludzi i twardej walki 
z rywułami. Od pucybuta do miliuncrn. od CO\~
boya do króla nafty! Willy uwierzył w możliwość 
wielkiej wygranrj za jednym zamachem; pov. i1·
dzielibyśmy dzisiaj. że postawił życie nu ku po n .,toto 
-lotku". Na początek jednak został komiwojażerem. 

Był to pierwszy krok na drodze samooszuki
wnnia się Willy' go. Zdobywcze wyprawy, pełne 
przygód i triumfów, miały mu zastąpić wieloset
milowe szerokie autostrady z białym pnscm po~rod
ku, z sunącym dwustronnie, rnontonnie !'znurl'm 
aut. Złote rune zmnlnło do codziennego, uporc1.y
v. ego nnchodze11i11 klientów i .. wtykania·· im tow n
ru za lichy procent od obrotu. Oienil się, znłoż~ I 
rodzinę. kupił domek na "iclotdniL' spłaty. Ku pil 
także lodówkę i odkurzacz, i sporo innych nif'
zbędnych sprzętów - wsz}stko na raty. Sprzęt) 

psuły się i na ogól niszcznły ostatrcznie do clrn iii 
ich spłaceniu, dom, płncony po trzydliestu latach. 
był już '' nlącą się ruiną .. , Wyf c :g Zl' śmictnikil'm · • 
- tuk sum Willy okrc~la swoj<' Ż) cie w momc1.
cic trzcźwq~o zustnno" ienic. 



't\oilly 1o1ie chcr- i uie możt' uznać ~winta, w 
któr)m żyje, swojego mil•jscu w tym ~wiech- - ma
leńskirgo, seryjnego. bez znacunio. he.1 treści 
i w1 razu. Zamiast ro1le1?ł) eh prt.Pslrz<' ni olaC'zn 
go mur c.i:yns1.owych kamienic i molellkie. knmie
nisłf' podwóreczko, nu którym me chce jui' rosuą<~ 
nawet marchewko. Codzienno. wieloll'tni;i, otępi..
jąca, w~ cznpujące orka - żadnych możłiwo~ci 
wykazania szerszej inicjatywy. Willy nic chcl" się 
poddać - nie przyjmuje do windomofri p1awdzi
wego obrazu i;.,.inta, przeksi. tułcn go \> roje11iach 
przyjmuje 1ojeuia za rzeczy\\iStOhĆ', po~rążu się 

w n:ch Cllraz pełniej, wierzy we wla3llL' zmy~łe
ni11, popada w mitomanię. Nie chct· się zgodzić 
nil 1olę kółka"' maszyDie - kółko się psuje; inte
res ) mu idą coraz gorzej. Po trz)dzii:stu sześciu 
latach pracy w jednym przl'<lsiębio1stwic zostaje 
zwolniony. 

Willy n ie jest bez winy. Uporczywie odrzuca 
nie tylko fakt}czny obraz światn, nie i prav.dę 
o sobie samym, o synu, w którym pokluda wszyst
kie nadzieje. r\icchcqcy krzywd.i;i Biffa, wpoja 
mu niepomniernie wygórowane mniemanie o jego 
wnrtośd i fałszywe, ułatwione pojęcit> o świecie; 

pobł1.1ż11 slnbostkom chłopca które prze1 odzq ~ię 
w groźny nałóg. Skromny poczciwiec, uci~·k11JqC)' 
przez szarością d11i<1 et dziennego w rournuiykc: 
ubicgłc•go stulecia, chee wychować synów na sil
li ! eh. śmiałych ludzi; kntułci w nich „prttdsi!;
biorczość" pozwalając wykrodać piasek i dt>ski 
z S1'Sieduiej budowy ... . Willy nic jest bt>z winy. 
Naiwnir-, lekkomyślnie. łamie życie -własne i życie 
s..-011. Ale jest to rozpaczliwe stamotanir się czło
~ ieka. który szuka wyjścia 7 kieratu. szuka swego 
ludzkiego mi..jsca, utwit' dz1·1ua S\\t' J gotłnobci. 

Lnajduje je w rojeniach, w mitomanii. ktora staje 
aię jedynym wyrównaniem WSZ) stkich klęsk. znwo
d~w. upokorzel1. 

„Jak c:r.łomiek może przekształcić świat 

zewnętrzD!J w len sposób, b!J czuć się w nim 
jak w domu"-p)tn Miller w jednym Z<' swych 
arh kulów o clromaturgii w~półcZl'snej, który jest 
tnkh• rcnn) m komentarzem do „.;,mierci komi wo-

jażera"? Willy Lom1m może tylko we własnej 
imaginacji przekształcić świat, w którym czuje się 
bezdomny i niepotrzebny. Sam więcej Die może. 
Trzeba jednak przekształcić świat w rzecżywis
tości. To szlachetne pragnienie i dążenie, które 
stało przecież u podstaw pracy K11roln Marksa 
i dziedziców jego myśli, łączy nas chyba wszyst
kich z autorem „0mierci komiwojażera·'. Widzimy 
je wszakże jaśniej i wiążemy z określon} m ustro
jem społecznym - z socj11lizmem. 

MILLER O DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ 
(FRAGMENTY ARTYKUŁÓW I WYPOWIEDZI) 

„ ... Chciałbym teraz zaryzykować twier
dzenie, że wszystkie sztuki, które nazywamy wiel
kimi, nie mówiąc już o tych, które nazywamy 
poważnymi sztukami, poruszają w rezultacie pe
wien 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 pomocy jakich metod 
musi walczyć, co musi zmienić i przełamać w so
bie i w świecie zewnętrznym, by czuć się bezpie
cznym, kochanym, by znaleźć spokój ducha 
i poczucie godności ••. 



Oczywiście, każda próba sprowadzenia wszyst
kich za~adnień do jednego zdania musi budzić 
w nas nieufno~ć. Jednakże pytanie: ,.Jak człowiek 
może przekształdć świat zewnętrzny w ten sposób, 
by czuć się w nim jak domu?" - zasługuje na 
uwagę jako punkt wyjścia do zgłębienia wewnętrz
nego nurtu wirlkich sztuk. Prz) dat n ość tego 
pytania jest najbardziej widoczna w repertuarze 
współczesnym; istotnif', kiedy nie stanowi ouo 
samego założeuia sztuki, nie traktujemy tej sztu
ki poważnie . Gdyby nn przykład w „Śmierci ko
miwojażera" walka o uznanie i przebaczl'nie 
toczyła się tylko między ojcem i synem - zna
czenie sztuki byłoby mniejsze. Ale wnika wycho
dzi tu poza krąg rodziny, wkracza w stosunki 
społeczne; sztuka porusza zagadnieniu pozycji 
społecznej, honoru, uznania, obejmując swym 
zasięgiem nic tylko los jednostki, lecz również 
sprawy ogólnoludzkie. 

* 
„ ... Jako ludzie, jako społeczeństwo, pra

gniemy wydrzeć tajemnicę przeszlosci i przyszłości; 
najmniej, być może, wiemy o teraźniejszości, o tym, 
co aktualnie j c st. Teraźniej zość jest zn wsze naj
bardziej nieuchwytna i śliska. Zagraża ona bez
pośrednio naszej postawie obronnrj przrciwko 
oglądaniu siebie tnkimi, jakimi faki)cznie jcs1eś
my. Dlatego też forma drnrna1yczna musi być 
dostosowana do teraźnirjszości, w przeciwnym 
bowiem razie staje się murtw a i nieciekawa. For
my, które trac4 kontakt z teraźniejszością, muszą 
zamrzeć. W naturze formy dramat)czuej leży 
zbliżenie nas do nas samych, pod warunkit-m. 
że forma ta rozwija się i zmieuia wraz ze zmianami 
zachodzącymi w otaczającym nas śwircie. 

(„DIALOG", Nr 5 '1956). 

„Każdej moJeJ sztuce towarz} szyła inteucja 
odsłonięcia jakiejś pm" dy, znanej już, lecz je
szcze nie przyjętej. Publiczno~ć teatralną pojmuję 
jako wspólnot~. której każdy członek rnn swój 
zamknięty krąg lęków, nadziei i spraw osobi
stych, dzielący go od rcszly ludzkości. Pod tym 
względem fuukcją szmki jest pomóc człowiekowi 
w poznaniu samego siebie - po to, by mógł się 
z kolei zbliżyć do inn) eh ludzi, niosąc im wieść 
o ogóluoludzkiej solid11rności. 1 choćby tylko 
z tej racji traktuję teatr z najgłi; b&zą powagą. 
Teatr czyni czlowieka bardziej ludzkim, to znaczy 
mniej samotnym". 

(,.DIALOG·', Nr 12/1959). 




