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ARTHUR MILLER 

je,;o amerykańscy poprzednicy 

Dramat jest najmłodszą gałęzią literatury 
amerykańskiej. Teatr amerykański również bar
dzo późno wkroczył na szerszq drogę rozwoju, 
ponieważ napotykał na kilkuwiekowy sprzeciw 
reakej i purytańskiej. Narodzinom współczesne~o 
dramatu i teatru amerykańskiego można wyzna
czyć bardzo dokładną datę: był to rok 1914, 
w którym Stany Zjednoczone przystępując do 
wojny poznały teatr Europy, a równocześnie 

pisarz Eugene O'Neill związał się z ekspery
mentalną grupą teatralną „Provinceton,vn 
Players". Grupa ta protestowała przeciwko bez
dusznej cywilizacji amerykańskiej, wzrastająccJ 
komercjalizacji życia i purytańskim tradycjom. 
Dla teJ grupy pisał swe sztuki O'Neill, ofiaro
wując publiczności t.zw. „prawdziwe przeżyci~'". 
szukając tworzywa w sferze naturalizmu, potem 
mistyki, w sferze doświadczeń psychoanaliz;. 
w tradycjach greckiego dramatu, - i usiłując 

zbudować z tak olbrzymiego materiału jakiś 

własny system poznawczy. O'Neilla uważa s•ę 

za „ojca współczesnego dramatu amerykańskie
go". Rzeczywiście, wszy~cy jego następcy - aż 

do dziś - jeżeli nic korzystali nawet z jego 
filozofii, to napcwno czerpali z jego osiągnięć 

w zakresie doskonałego wręcz wyczucia prawi
deł sztuki teatralnej. 

Za szeregiem nazwisk amerykańskich dramR
turgów okresu międzywojennego (Elmer Ili.ce. 
Clifford Odets, Max well Anderson, Thornton 
Whld~T, In•:ing ~:ihaw) kryją si~ mocne dramaty. 
związane zwykle jak najściślej z problemami 
życia amerykańskiego: z depresją gospodarcz l 
lat trzydziestych. z dyskryminacją rasową, straj
kami fabrycznymi, z pogonią za dolarem, w 
której człowiek przestaje widzieć wszystko inne, 
i wreszcie - z grozą nadchodzącego faszyzmu 
i widmem wojny. Prawie równocześnie z wybu
chem wojny zabłysnął w AmL•rycc jeszcze j· d ~·1 1 

nowy t~1lcnt dram;iturgic.:zny - William Sar-:i-



yan (m.in. „Jest tam kto?" i „świetna zabawa"). 
Po ·.vojnie wśród kilku nazwisk wybitnych 

dramaturgów amerykańskich dwla ulokowały 

się na zdecydowanie (>ierwszym miejscu: Ten
nesse Williams i Arthur Miller. 

Twórczość Williamsa zdaje się być na pier
wszy rzut oka bardziej wstrząsająca i sugestyw
na. Polska publiczność zna dobrze jego świetna 
sztukę „Tramwaj zwany pożądaniem", graną 

w wielu naszych teatrach. „Szklana menażeria" 
również zdobyła sobie w całej Europie i u nas 
duże uznanie. Dramaty Williamsa są okrutne, 
ponure i drapieżne. Są o tyle pesymistyczne, że 
właściwie wszystkich swoich bohaterów autor 
z góry skazuje na klęskę. Jego specjalnością są 
świetnie nakreślone charaktery kobiece, obfitu
jące w stany neurasteniczne„ - Tennesse Wil
liams zdobył za swą twórczość trzykrotnie na
grodę krytyków i dwukrotnie najwyższe ame
rykańskie odznaczenie literackie - nagrodę 

Pulitzera. Psychologiczne perypetie bohaterów, 
ginących w daremnej walce z okrucieństwem 

życia ukazuje Williams z jakąś wręcz chirur
giczną dokładnością. Nie woła na alarm, nie 
protestuje - ukazuje tragedie ludzkie tak, jak 
je widzi. A widzi najlepiej rzeczy straszne i po
nure. 

W twórczości Arthura Millera wyczuwa się 

jego własną zdecydowaną postawę wobec życia 
i prawdziwie humanistyczne napiętnowanie tego 
wszystkiego, co godzi w ludzką godność i w ludz
kie prawo do wolnej myśli. Prawie każda z jego 
sztuk - to doskonałe s tu d i u m ukazywanych 
zjawisk społecznych i psychologicznych. Nie je3t 
to jednak studium beznamiętne, obiektywno
naukowe. Miller pisze z pasją i dając widzowi 
olbrzymi ładunek intelektualny, nie rezygnuje 
z momentów emocjonalnych. Nie usiłuje ludzi 
przerażać życiem tak, jak Williams, lecz wstrząsa 
ich sumieniem, wzrusza ich, a równocześnie 

zmusza do myślenia, do oceny otaczających ic'1 
zjawisk. Dramat Millera - to sztuka głęboko 

humanistyczna. 

Syn emigranta z Austrii i amerykanki urodził 
si~ w 1915 roku w Nowym Yorku. Po maturze 
pracuje przez jakiś czas jako subiekt. Podobnie. 
jak dla kilku innych wielkich współczesnych 

pisarzy (np. dla Camusa) momentem zwrotnym 
dla niego stała się lektura Dostojewskiego. Pod 
jej wpływem zaczyna dużo czytać, uczyć się, 

wstępuje na Uniwersytet Michigan na wydział 
dziennikarski, który kończy w 1938 roku. Po 
paru próbach pisarskich z okresu wojny zdo
bywa wreszcie w 1947 r. „dramaturgiczne ostro
gi" sztuką „Wszyscy moi synowie". Jest to jedy
ny jego utwór związany tematycznie bezpo
średnio z ostatnią wojną. Poruszył w nim bez
względność i nieludzkie (a właściwie - niestety 
- bardzo ludzkie!) wyrachowanie fabrykantów 
broni, czerpiącyćh z wojny milionowe zyski. -
Ledwie ucichł rozgłos tej sztuki, a .już w dwa 
lata potem. w 1949 r. otrzymuje Miller nagrod~ 
Pulitzera za znakomitą „śmierć komiwojażera·• 
(„D~ath of a salesman"). W 1953 r. - no·Ny 
światowy sukces: „Proces w Salem", według 

którego wielki francuski Sartre pisze scenariuf;z 
filmowy, a cały świat podziwia kreacje Yves'a 
Montand'a i Simone Signoret we wstrząsającym 
filmie „Czarownice z Salem". Rzecz tylko pozor
nie dotyczyła autentycznych wydarzeń z dzieiów 
purytańskich pionierów amerykańskich. W rz0-
czywistości sztuka była wymierzona przeciwko 
szalejącemu w Stanach Zjednoczonych maccar
thyzmowi, była zdemaskowaniem potworne~" 
mechanizmu terroru, który opanowywał nie tylko 
d ział a n ie człowieka, ale i jego myśli, jeg·J 
sumienie. - Vv' 1955 r . jeszcze jeden tryumr, 
a mianowicie przejmujący dramat „Widok z mo
stu". Ukazuje on tragiczny los człowieka, który 
opanowany wręcz chorobliwą miłością do mło
dziutkiej dziewczyny, nie tylko łamie życic 

swej żonie, ale wydaje w ręce władz dw_óch 
emigrantów włoskich, ponieważ jeden z nici! 
zdobywa miłość owej dziewczyny. 

W ciągu ostatniego roku dramaty Arthura 
Millera zdobyły sobie prawo obywatelstwa na 
polskich scenach. Znany ze świetn~go 



repertuaru Teatr Dramatyczny w Warszawie 
wystawił „Proces w Salem'', Teatr im. J. Sło

wackiego w Krakowie - „Widok z mostu", a 
Teatr Nowy w Łodzi przed paroma tygodniami 
wystąpił z polską prapremierą „Smierci komi
wojażera". Nasza scena jest drugą z kolei 
w Polsce, która wystawia tę sztukę. Obecnie sze
reg innych teatrów wlączyło ją także do swego 
planu repertuarowego. Sądzimy, że umieszczenie 
tej pozycji w naszym repertuarze spotka się 

z uznaniem i gorącą aprobatą opolskiej publicz
ności. Do tej pory miała ona okazję poznać 

Arthura Millera wyłącznie poprzez film osnuty 
na tle jednej z jego sztuk oraz ... przez liczne 
wzmianki prasowe o jego małżeństwie z głośną 
gwiazdą amerykańskiego Iilmu, Marylin Monroe. 
Najwyższy czas, aby zapoznać ·naszych widzów 
bezpośrednio z dramatem Arthura Millera. Do
dajmy przy tym, .że w dokonanym ostatnio przez 
amerykańskiego krytyka, Josepha Wood Krut
cha, zestawieniu 10-ciu sztuk amerykańskich, 

które - jego zdaniem - przejdą do historii lite
ratury, znajduje się właśnie „Smierć komiwoja
żera". Krutch pisze: - Na taki właśnie wyb0r 
lna.jlepszej z pośród sztuk Millera - k.k.c.) wpły
nęła przemożna opinia publiczności, która pier
wszeństwo w twórczości Millera przyzna.ie bez 
zastrzeżeń „Smierci komiwojażera". -

W tym wypadku zgadzamy się w pełni z ame
rykańskim krytykiem i mamy nadzieję, że nasz" 
publiczność przyzna nam rację. 

k.k.c. 

Tragiczny rozrachunek z życiem 
„Smierć Komiwojażera" - to ukształtowane 

w formę dramatu studium zmarnowanego życia. 
Star:v człowiek kilkadziesiąt lat przepracował 

jako komiwojażer znanej firmy. Przez całe życic 
marzył, że praca ta zapewni mu spokojną i bez
pieczną starość. Przez całe życie wmawiał wsie
bie i w swoich najbliższych, że jest kimś i że 

jego pozycja społeczna utoruje drog'ę jego dzie
ciom. Z owym starym człowiekiem - Willym 
Lomanem - zapoznajemy się w momencie, kiedy 
rzeczywistość w okrutny sposób obala jego złu-
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dzenia. Zniedołężniały, wyczerpany człowiek 

staje się n ie potrzebny. Nie może pogodzić 
się z tym nieubłaganym faktem. Szuka jego 
żródeł, docieka, dręczy się. szamocze ze wspom
nił!niami własl!ej przeszłości, lecz im więcej 

·cierpi, tym usilniej n ie chce zrozumieć, że 

pr~egrał swoje życie. że je przemarzył i przc
!:>lłlgował. Gorzej: że zmarnował także życie 

swoich synów. Ukazana w sztuce tragedia stare
f:P człowieka je,st nietylko wnikliwą analizą jego 
własnych win. We wspomnieniach Lomana do
cieramy do innych jeszcze źródeł jego dramatu: do 
wielokroć atakowanej przez .amerykańskich pisa
rzy komercjalizacji życia. Człowiek tyle jest 
wart, ile jego książeczka czekowa - oto dewiza 
przeciętnego amerykanina. ~to nie potrafi sam 
dostarczyć machinie amerykańskiego businessu 
siły napędowej w postaci wszechmogącego dolara 
- ten ginie zmiażdzony przez jej tryby. Tam 
trzeba umieć sprzed a w a ć siebie i swoje 
życie. 

Realizacja „Smierci Komiwojażera" na 
stręcza duże trudności reżyserowi. Cała kon
kretna, rzeczywista akcja dramatu przeplatana 
jest nieustannymi retrospekcjami: Loman, prze
prowadzając ostatni rozrachunek z własnym 

życiem, przypomina sobie szereg scen z przed 
lat kilkunastu. Te jego majaczenia, wplecione 
w akcję współczesną, tylko pozornie ją rozry
wają. W rzeczywistości uzupełniają, naświetlają 
i tłumaczą widzowi obecny stan rzeczy. Dzięki 

nim zaczynamy rozumieć, dlaczego Loman do 
niczego w życiu nie doszedł, dlaczego jego syno
wie są ludżmi zmarnowanymi i wreszcie -
dlaczego między nim a Biffem stanął mur wza
jemnego rozgoryczenia. 

Miller nie wyodrębnił scen retrospekcyjnych 
jakimś dramatycznym chwytem formalnym. Ma
jaczenia Lomana stanowią czasem osobne sceny, 
ale czasem Loman prowadzi rozmowę z jakąś 

postacią z przeszłości w momencie, gdy na scenic 
toczy się dialog z rzeczywistości prawdziwej, 
współczesnej. Cofając się we wspomnieniach o 
kilkanaście lat wstecz, Loman rozmawia z od-



młodzonymi synami, żoną, ze swoim przyjacie
lem i jego synami; rozmawia z jeszcze jednym 
człowiekiem, którego słowa i postać nie ustępują 
z jego pamięci. Jest to Stryj Ben. Niedościgniony 
wzór dla Lomana, człowiek, k€ói;:,y umiał w bły
skawicznym czasie zrobić ogromny majątek! 

Stryj Ben już nie żyje, ale dla Lomana jest 
wciąż jedynym autorytetem i źródłem wiedzy 
o życiu. 

Reżyser „śmierci Komiwojażera" musi zn<,
lcźć jakąś formę, która wszystkim scenom z 
przeszłości nadałaby nieco odrębny charakter 
i nie zamazywała akcji rzeczywistej. W filmie 
nie nastręczałoby to żadnej trudności: np. twarż 
30-letnicgo syna staje się nagle mglista i z nie
wyraźnego na moment obrazu wyłania się twarz 
tego samego syna, ale już odmłodzona o 15 lat 
i akc.ia wyraźnie cofa się wstecz. - Teatr musi 
0perować innymi, własnymi formami. Reżyser 

naszego spektaklu nie spuszcza kurtyny tiulowej 
na sceny z przeszłości. Nie zmienia charaktery
zacji aktorów i nie odmładza ich. Na takie 
chwyty nie pozwala ani bez przerwy tocząca się 
akcja sztuki, ani jej walor artystyczny. Maja
czenia Lomana w reżyserii Jana Maciejowskiego 
mają po prostu inny rytm ruchu, inną intonację 
głosu aktorów, inne świath i własne tło muzycz
ne. Wizja Stryja Rena prześladuje Lumana w 
naszym spektaklu aż czterema swymi odbiciami. 
To jego nieustanny ideał, nieustanny wyrzut, 
nieustanna wyrocznia. 

„śmierć Komiwojażera„ jest niewątpliwie je
dną z najtrudniejszych pozycji repertuaru nasze
go teatru. Przystąpiliśmy do niej z dużą tremą 
i z jeszcze większą tremą oddajemy ją dziś w 
Wasze ręce. 

Przyjrzyjcie się tragedii przeciętnego, zwykłe
go, ostatecznie wyczerpanego życiem człowieka. 
r zapamiętajcie słowa Lindy, cudownie wiernej 
i dobrej żony Lomana: - „Mały człowiek ma7.e 
być równie wyczerpany, jak wielki człowiek''.·.:__ 

k.k.c, 
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REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna : 

DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH 
U. HADZIBEKOW A 

POPAS KRÓLA JEGOMOŚCI 
A. GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 

DOM OTWARTY 
M. BAŁUCKIEGO 

Scena lalkowa: 

AWANTURA W P ACYNKOWIE 
J . PEHRA i L. SPACILA 

O ŻACZKU SZKOLACZKU I SOWIZDRZALE 
M. KOW1NACKIEJ 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna: 

SUŁKOWSKI 
S. ZEROMSKIEGO 

NASZE KOCHANE DZIATKI 
N. MJA:NZARIEGO 

ZYGMUNTAUGUSTIBARBARA 
ST. WIYSPIAŃSKIEGO 

Scena lalkowa: 

SZEWCZYK DRATEWKA 
M. KOWNACKIEJ 

Opracowanie literackie programu KRYSTYNA - KONOPACKA-CSALA 
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