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ARTHUR MILLER O „ŚMIERCI KOMIWOJAŻERA" 

Pisząc „Śmierć komiwojażera" starałem się jak najdobitniej 
podkreślić efekty sztuki. Kiecy jednak zorientowaletn się, 

jak dalece · publiczność to odczuwa - byłem zaszokowany. 

Zawsze uważałem się za optymistę. Przeanalizowałem swój 
utwór, pytając sam siebie, czy to możliwe, bo sztuka, którą 
pisałem z taką radością, była rz.eczywiście smutna i tak głę
boko beznadziejna, jak to ocenia ipublicwość. Nasuwały mi 
się tu dwie mażliwoś-ci: albo jestem bardziej zahartowany 
niż publkz.ność, a co za tym idzie ~ mogę spoglądać na nie
szczęście z mniejszą grozą; albo· też tkwi we mnie inny czło
wiek, którego stosunek do tego, co nazwałbym wizją ludz
kości, jest dość daleki . Wi.dzcic łzy w oczach publiczności po
c.zułem się zakłop-0tany: .przekOIIlałem tych ludzi, że życie nie 
w.arte jest tego, by je przeżywać! Tak bowiem powszechnie 
interpretowano sens sztuki. Muszę dodać, że do zakł-opotania 
nie miałem , .prawdę mówiąc, powodów; w moim p.ojęciiU sztu
ka nie jest oskarżeniem podyktowanym prz·ez pesymizm, po
nieważ nie iestem pesymistą. Niemniej, reakcja, z jaką się 

spotkała, pomogła mi dostrzec i zro.z.umieć wiele spraw. 

W wyn1ku tego powstał „Proces w Salem". Zalllim jednak ta 
sztuka nabrała ostatecznego kształtu, temat jej narzucił mi 
się w kontekście czysto dramaturgicznym i teatralnym. Z tea
tralnego punktu widzenia sztuka nakazywała widzowi zapom
nieć, że ogląda widowisko, mimo iż rozsadzała granice długo
letniej tradycji realistycznej. Posługiwała się jeszcze ele
mentami ekspresjonistycznymi, lecz :publiczność mająca 

w pamięci postać Willy Lomana, narysowaną w sposób bardzo 
subiektywny, nie powinna była - w moim rO'wmienill..l -
uświadomić sobie, że ogląda sztukę napisam.ą rprzy zastoso
waniu techniki, która dotąd wydała tylko dzieła zimne, obiek
tywne, o stylu szlaGhetnym. Umyślnie IPOslużyłem się techni
ką ekspresjonistyczną, po to jednakże, by dać obraz subi,ek
tywnej prawdy. 
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MILLER 
syn właścicielr fabryki tekstylnej, urodził się 17 paź
dziernika 1915 roku w Nowym Jorku. Rodzice jego 
przenie5li się jeszcze przed pierwszą· wojną światową 
z Austrii do Ameryki, zmieniając na~isko Mahler na 
MiUer. 
Przyszły pisarz, jako że rodzicom nie powodziło się na
zbyt świiietnie, zaczął wcześnie zarabiać na życie. Już 
jako siedemnastoletni młodzieniec pracował w magazy
nie części samochodowych, następnie był robotnikiem 
portowym, rolnym i fabrycznym. Z zaoszczędzonych 
pieniędzy odkładał pewne .sumy na studia, które ukoń
czył w Uniwersytecie Michigan w 1938 roku. 
W okresie studiów zaczął 1parać się literaturą, pisząc 

głównie słuchowiska radiowe, które jednak nie zyskały 
mu ani uznania, ani rozgłoffil. W czasie drugiej wojny 
światowe służył w maryn.a.rce. 
Po powrocie z wojny współlpracował •w Hollywood przy 
realizacji fillmu o tematyce wojennej oraz wydał swoją 
pierwszą powieść pt. „Sytuacja normalna". Ale ta jego 
pierwsza powieść, jak zresztą i pozostałe, nie odegrały 
większej roli w literaturze amerykańskiej . Miller zasły
nął .przede wszystkim jaiko dramatopisarz. Początkowo 
tworzył w klimacie wpływów sztuki Ibsenowskiej, .rych
ło jedinak spod nich się wyzwolił. Najlepsze· jego dra
maty porównuje się z dramatami Szekspir.owskimi. 
Pi1erwszy utwór Arthura Millera, który osiągnął powo
dzenie i zdobył nagrodę nowojorskiej krytyki, to grany 
również przed pairoma laty w Polsce dramat „Wszyscy 
moi synowie". 
Do najwybitniejszych sztuk teatralnych Millera należy 

„Smierć !komiwojażera" , dramat napisany w 1949 roku 
i odzm.aczony nagrodą Pulitzera. Film, osnuty na tle 
tego utworu , otrzymał również wysoką nagrodę na fe
stiwalu filmowym w Wenecji w 1953 roku. „Smierć ko
miwojażera" , która jest najczęściej grywainym utworem 
pisarza w Ameryce i Europie, przeżywa obecnie swoją 
polską 1pirapremierę na scenie Teatru Nowego. 
Ponadto jest on autorem następujących sztuk: „ Czło

wiek, który miał psie szczęście" , „Proces w Salem" , 
„Wspomnienie dwóch poniedziałków" i „Spojrzenie 
z mostu". 

Arthur Miller mieszka obecnie w Brooklynie. 
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