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ARTHUR MILLER 

U rodzony 17. X. 1915 w New Yorku w rodzi
nie średniozamożnego kupca, ale zubożałej pod
czas kryzysu - tak że młody Miller musiał roz
wozić chleb przed pójściem do szkoły, wstając 
o pól do piątej rano. Po maturze, w 1932, rozpo
czął pracę w składnicy części samochodowych 
i z piętnastu dolarów tygodniowo, jakie zarabiał, 
odkładał jeszcze na studia (dokładnie tak jak Bert 
w jego Wspomnieniu o dwóch poniedziałkach) 
Zaoszczędziwszy na jeden semestr, rozpoczął na 
uniwersytecie w Michigan studia ekonomii i hi
storii, pracując jednocześnie jako nocny redaktor 
miejscowej gazety, ale głównym celem studiów 
było zdobycie jednej z nagród dla początkujących 
dramatopisarzy, studentów uniwersytetu. Istot
nie, za pierwszy swó} utwór sceniczny, napisany 
w ciągu czterech dni, otrzymał wyróżnienie w wy
sokości 250 dolarów. W ciągu następnych kilku 
lat pisał słuchowiska radiowe, prowadził cięża
rówkę, był kelnerem itd. W roku kiedy debiuto
wał na scenie, wydał tom reportaży, Situation 
Norma/, a w następnym (1945) powieść Focus, 
życzliwie przyjętą przez krytykę. Następna je
go sztuka, Wszyscy moi synowie, odbiła się gło
śnym echem w kraju i za granicą, a trzecia z ko
lei Smierć komiwojażera, uczyniła go sławnym. 
Tytuły sztuk w oryginale i daty ich wystawie

nia (pomijając pomniejsze utwory): The Man Who 
Had All the Luck, 1944, All My Sons, 1947, Death 
of a Salesman, 1949, The Crucible, 1953, A View 
from the Bridge, 1955, A Memory of two Mondays, 
1955, Alter the Fall, 1964, lncident of Vichy, 1964. 

Nota o Arthurze Millerze 
zamieszczond w „Współczesnym dramacie amery
kańskim". 

Warszawa, PIW. 1967. 
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T emat - jak morze. Wałkowany bez wytchnie
nia po obu stronach barykady. Nie tylko nasz 
obóz, lecz coraz częściej i prasa krajów neutral
nych oskarża przywódców amerykańskich o jawny 
nieomal cynizm: unikają oni wszelkich konkret
nych posunięć rozbrojeniowych po prostu w obc1-
wic o trwałość amerykańskiej prosperity. Pod
trzymują wyścig zbrojeń ze wszystkimi jego ka
tastrofalnymi niebezpieczeństwami nie tyle za
pewne ze złej woli i wrodzonego ryzykanctwa, co 
raczej ze względów mocno utylitarnych. 

O ile pogląd ten, wcale nie przez nas wymyślo
ny i nie tylko u nas kolportowany, odpowiada 
faktycznemu stanowi rzeczy? 

Czy rzeczywiście gospodarka Stanów Zjednoczo- • 
nych wprawiana jest w ruch przy pomocy tej 
jednej tylko sprężyny? 

Zdaje się, że na samym wstępie wypada wyłą
czyć poza rozważania dziecinne twierdzenie, ja
koby producenci uzbrojenia, amunicji i materia
łów roszczepialnych wywierali na politykę amery
kańską wpływ decydujący. Pogląd taki, komplet
nie anachroniczny i oparty na XIX-wiecznych 
przykładach, można jeszcze tu i ówdzie usłyszeć. 
Oczywiście, że producenci uzbrojenia, czy raczej 
szerzej: sprzętu wojskowego, są w jakiejś mierze 
czynnikiem nacisku na poszczególne ministerstwa 
wojskowe czy bodaj nawet Departamentu Stanu. 
Dotyczy to zresztą bardziej koncernów atomowych 
i rakietowych niż amunicyjnych czy czołgowych. 
Nacisk ten jednak jest pozbawiony większego 
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znaczenia praktycznego. Nowoczesne zbrojenia, na 
taką zwłaszcza skalę, jak to obserwujemy w Sta
nach, są złożonym, wielostronnym bodźcem dla 
wszystkich dziedzin gospodarki kapitalistycznej, 
jeśli nastawiono ją na model wojenny. Wysoka 
produkcja i wysokie zatrudnienie przemysłów klu
czowych, które na zbrojeniach zarabiają najwię
cej, pociąga za sobą ożywienie i prosperity nawet 
w przemysłach tak pozornie odległych od armii, 
jak odzieżowy, spożywczy czy budowlany. Słusz
nie jest zatem mówić, że model wojenny gospo
darki - to wspólna sprawa całego byznesu. (Wul
garny to wywód, rozciągający w jednym zdaniu 
kwestie niejasne nawet dla biegłych ekonomi
stów; jedyna pociecha, że ten wywód nie był 

pomyślany jako traktat habilitacyjny, doprawdy!). 
A więc: zbrojenia = prosperily? Wojna = zyski 

nadzwyczajne? 
· Pomyślcie przez chwilę. Za pieniądze wydane 

na odbudowę Warszawy - i to samej tylko sub
stancji mieszkaniowo-komunalnej miasta, nie li
cząc przemysłu - można by podobno zbudować 
dwie Nowe Huty i jeszcze kilkanaście fabryk na 
d.okładkę. Dochód narodowy Francji, w końcu 

nieporównanie mniej zniszczonej niż Polska, spadł 
o 11 procent po drugiej wojnie światowej. Nawet 
Anglicy, naród bogaty i poza londyńczykami dość 
słabo obeznany z bezpośrednimi skutkami wojny, 
do dziś płacą jakąś część każdego szylinga za bez
produktywny wysiłek gospodarczy w latach woj
ny i straty poniesione w ciągu owych lat pięciu. 

Tymczasem Stany Zjednoczone nie tylko nie 
straciły w wyniku wojen ani jednej obrabiarki, 
nie tylko nie musiały łożyć na naprawę zbombar
dowanych torów czy odgruzowanie miast, lecz 
każdorazowo - myślę o pierwszej i drugiej woj
nie światowej - przeżywały ogromną haussę, 
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związaną z dostawami wojennymi i zwyżką cen 
na surowce, a potem i z pomocą powojenną. 

Nie chciałbym się wypowiadać zbyt kategorycz
nie, czy związek ten w całej rozciągłości zacho
dzi i po drugiej wojnie światowej. Nikt oczywiś
cie nie zaprzecza, że gospodarka amerykańska zo
stała po ciężkiej recesji lat 1946-1947 świado
mie nastawiona na model wojenny; wielu jednak 
kompetentnych komentatorów utrzymuje, że ów 
model wojenny jest tylko zjawiskiem wtórnym, 
a w każdym razie podrzędnym. Przyjmując do 
wiadomości to zastrzeżenie, spójrzmy - mimo 
wszystko - na tę małą tabelkę . 

Rok 1949, przed wybuchem wojny koreańskiej 

Bezrobocie 3 682 OOO osób 
Dochód narodowy 292 mld dol. 
Dochód narodowy na głowę 1 962 dol. 

Rok 1952, drugi rok wojny koreańskiej 

Bezrobocie I 932 OOO osób 
Dochód narodowy 353 mld dol. 
Dochód narodowy na głowę 2 251 doI: 

Czemu przypisać ten fantastyczny zryw chro
majqcej gospodarki, i to w' okresie zaledwie dwu 
lat, jeśli nie cudownym właściwościom zbrojeń? 
Naiwnością zapewne byłoby utrzymywać, że pro
sperity amerykańska wynika wyłącznie z bodźców 
zbrojeniowych. Ale nie mniej naiwni, żeby nie 
powiedzieć-obłudni, są ci, którzy utrzymują, że 

zbrojenia nie wywierają żadnego ożywczego wpły
wu na gospodarkę amerykańską. Zbyt to zresztą 

skomplikowany temat i nie na dziennikarskie pió- · 
ro, bo przecież zbrojenia, wojenny model organiz
mu gospodarczego, cała infrastruktura military
zacji - pociągają za sobą również skutki ujemne 
i kiedyś muszą się one zemścić. Czy podobna śru
bować w nieskończoność wydatki zbrojeniowe? 
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Czy można nakręcać bez końca tę niebezpieczną 

sprężynę? 

Popadamy tu w skomplikowany ciąg problemów, 
których autor naprawdę nie usiłuje rozstrzygać . 

Jeżeli „prosty, chłopski rozum" zdaje się wskazy
wać, że zbrojenia na dłuższą metę nie mogą być 
panaceum przeciw kryzysom, jeżeli .takie au
torytety, jak Bettelheim, Arzumanian czy War
ga przepowiadają amerykańskiej gospodarce ry
chły a nieszczęsny koniec w rezultacie sztucznej 
gorączki zbrojeniowej, a koniec mimo to nie na
stępuje i domniemany nieboszczyk czuje się cał

kiem nieżle - to w równaniu „rosnące zbroje
nia = wieczna koniunktura" musi tkwić jakaś za
gadkowa pomyłka. I nie tu miejsce, aby tych za
wiłych kwestii dociekać. Dla naszych obecnych 
rozważań pod tytułem „Dlaczego Amerykanom 
powodzi się na ogół" nienajgorzej" wystarczy po
przestać na bezdyskusyjnym stwierdzeniu, że Sta
ny Zjednoczone bardziej niż jakikolwiek inny kraj 
na świecie związane są z wojenno-zbrojeniowym 
typem gospodarki i że na tym właśnie tle doko
nują się wszystkie najważniejsze procesy ekono
miczne w tym kraju. 
Rząd federalny wydaje obecnie co rok około 

50 miliardów dolarów na zbrojenia. Jest to naj
większy klient w historii kapitalizmu, a kto wie, 
czy nie w histori handlu w ogóle. Rok w rok pięć
dziesiąt miliardów najtwardszej waluty, bez ryzy
ka i obawy o wypłacalność kontrahenta! Nikt, 
nigdy i nigdzie dotąd nie wydawał takich sum na 
zakup jakichkolwiek towarów.1 

Tej sumy właściwie nie sposób z czymkolwiek 
sensownie porównywać. Żeby jednak uzmysłowić 
sobie głębię zmian, jakie zaszły po wojnie w Sta
nach, użyjmy mimo wszystko pewnego porówna
nia, i to w dwu wersjach. 
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Wersja pierwsza, dla starszego pokolenia, opie
ra się na znanym szacunku amerykańskiego fi
nansisty Dillona. W latach trzydziestych ocenił 

on łączną wartość polskiego majątku narodowego. 
na mniej więcej 11 miliardów dolarów. Inaczej 
mówiąc: za sumę, jaką Amerykanie wydają dziś 
na zbrojenia w ciągu dwunastu miesięcy, można 
by było nabyć hurtem cztery takie kraje, jak 
przedwojenna Polska z Mościcami, Borysławiem, 
Gdynią i jeszcze COP-em na dokładkę. 

Dla pokolenia młodszego przykład jest nie mniej 
zadziwiający. Mianowicie: średnio uprzemysłowio
ny kraj w rodzaju Polski lub Austrii uzyskuje 
z całego eksportu nieco ponad miliard dolarów 
rocznie. Powiedzmy, dla równego rachunku - pół

tora miliarda. Łatwo obliczyć, że kraj tego rzę

du, musiałby przez około trzydzieści pięć 
lat odkładać do skarbonki sto procent wpływów 
z eksportu, aby uzbierać owe niewiarygodne pięć
dziesiąt miliardów. 

Przypomnijmy teraz, że w roku 1937 Stany Zje
dnoczone wydawały na utrzymanie armii i wszel
kie cele zbrojeniowe n.ieco ponad miliard dola
rów. Na przestrzeni więc jednego ćwierćwiecza 

wydatki państwa na rynku zbrojeniowym wzrosły 
okrągło 50 razy. Nawet dla ludzi kompletnie nie
obeznanych z ekonomią >ten stan rzeczy musi 
wskazywać na głębokie, zasadnicze zmiany, jakie 
w tym kraju zaszły. 

ów najpotężniejszy w dziejach handlu klient
-potwór zawiera dziś bez chwili wahania kon
trakty, od których nawet Rockefellerom musi się 

słabo robić. Niejaki Louis Johnson, który pełnił 

funkcje ministra lotnictwa za czasów Trumana 
i był równocześnie prezesem rady nadzorczej tru
stu lotniczego „Consolidated Vultee", podpisał 

był umowę z własną firmą na dostawę ogromnej 
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serii bombowców B-36. Umowa opiewała na łącz

ną kwotę 540 milionów dolarów, płatną natych
miast po rozpoczęciu produkcji. Tymczasem cały 
kapitał zakładowy trustu sięgał zaledwie 16 mi
lionów! Co prawda „Consolidated Vultee" nie 
wyszła zbyt dobrze na tym interesie z własnym 
prezesem, bo zawistni konkurenci podnieśli niebo
tyczną wrzawę, jednakże afera Johnsona daje po
jęcie o rozmiarach byznesu, jakim są zamówienia 
zbrojeniowe. Gdyby zaś wyjątkowy charakter 
produkcji trustu lotniczego budził w kimś wątpli
wości, można zacytować byłego prezesa koncer
nu „General Motors", Charlesa Wilsona: co jest 
dobre dla „General Motors'', jest dobre dla Sta
nów Zjednoczonych. „General Motors" jest trze
cią z kolei najpotężniejszą korporacją przemysło
wą w Stanach, a Charles Wilson był przez kilka 
lat ministrem obrony. 

Powtarzam: nie trzeba być szczególnie biegłym 
w ekonomii, aby sobie wyobrazić, jakie skutki 
dla najpotężniejszych korporacji, a pośrednio i dla 
całej gospodarki mogłoby pociągnąć nagłe znik
nięcie takiego klienta z rynku . Żeby zaś poprzeć 
to przypuszczenie dowodem naukowym, przyto
czyć można rezultaty nadzwyczaj interesujących 

badań, przeprowadzonych w roku 1961 przez wy
dział ekonomiczny Uniwersytetu Indiana . Maszy
nom cybernetycznym dano do przetrawienia i u
ogólnienia fikcyjne modele ekonomiczne, jakie 
mogły powstać w wypadku rozbrojenia. Odpo
wiedż maszyn trudno zaliczyć do najbardziej opty
mistycznych wieści ze świata nauki. Gdyby roz
brojenie miało być realizowane szybko, to znaczy 
w okresie od dwu do pięciu lat - gospodarce 
amerykańskiej grozi katastrofa. Liczbę bezrobot
nych maszyny oszacowały na około 12 milionów, 
i to tylko przy założeniu redukcji zbrojeń o 1/a, 

Spadek dochodu narodowego miałby wynieść od 22 
do 24 procent. Gdyby natomiast rozbrojenie miało 
następować bardzo powoli, w wielu etapach roz
ciągniętych na 12-15 lat - „jest prawdopodob
ne", że gospodarka amerykańska mogłaby się 

przystosować, pod warunkiem znalezienia odpo-
1 wiednio silnych bodżców zastępczych . Prawdo
podobnie, a więc niezupełnie pewne. Oto do cze
go doprowadziło świadome i z całym rozmysłem 
powzięte przestawienie gospodarki amerykańskiej 
na tory wojenne z początkiem zimnej wojny. 

Oczywiście, że można jeszcze i dziś tę sprężynę 
koniunktury zastąpić inną, nieporównanie bez
pieczniejszą i równie sprawną, żeby wymienić tyl
ko międzynarodową pomoc gospodarczą dla kra
jów zacofanych. Nie wygląda to wcale na mrzon
kę. Ale tu już zupełnie inna historia. Skończmy 
ten fragment tezą prostą i smutną zarazem: na 
dobrobycie Amerykanów w ogromnym stopniu 
waży dziś fakt, że produk.ują coraz doskonalsze 
i coraz kosztowniejsze narzędzia śmierci. I nie
chaj moralności dorzucą w tym miejscu swój ko
mentarz. 

1) Dane pochodzą sprzed 1963 r. Obecnie Ame
ryka na zbrojenia wydaje znacznie więcej (przyp. 
red.). 

Wiesław Górnicki : „Giaur wśród Jankesów" 
Książka i Wiedza 1963. 
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ARTHUR MILLER: 
O DRAMACIE AMERYKAŃSKIM 

Nie rozumiem i nic mnie nie łączy z powstają
cym teraz w Stanach Zjednoczonych dramatem. 
Niektóre z nowych sztuk chciałyby być sztukami 
protestu, nie potrafią jednak być szczere i prze
konywające. Nie ma u nas satyry. W proteście 

tym czuję jakby powiew dekadencki. Nie jest to 
przecież protest w imię przyszłości. Powstaje za 
to dramat anty-dramatyczny. Szt.uki te są potwor
nie sentymentalne. A przy tym usiłują za wszelką 
cenę wyminąć najważniejsze rzeczy. Bohater tych 
sztuk zdaje się mówić: „Zwróć na to uwagę. Od
bija się w tym obraz świata, w którym nie widać, 
aby działanie przynosiło jakikolwiek efekt". Szko
puł jednak w tym, że to właśnie oni nie potrafią 
nic zorganizować, nie potrafią być kimś, że to 
oni - bohaterowie tych sztuk - są przyczyną te
go stanu rzeczy. Pisałem kiedyś o tym, jak ptaki 
wracają do swoich rodzinnych gniazd. Człowiek 
powinien, tak jak ptaki, którym instynkt wska
zuje drogę powrotną, czerpać siły do życia z te
go, co jest w nim samym. W naszym współczes
nym dramacie dzieje się tak, jakby ptaki utraci
ły swój pradawny instynkt i krążyły bezradnie -
społeczeństwo nie potrafi oddziaływać na człowie
ka, on sam zaś nie wie, gdzie szukać oparcia. To 
są powody, dla których sądzę, że większość na
szych utworów dramatycznych jest specyficznym 
rodzajem obrony człowieka: nikt w nich nie wie 
gdzie szukać sprawiedliwości. W tym procesie są
dowym podsądny nie zwraca uwagi na konsek
wencje swojego postępowania, albo też nie potra
fi ich sobie wyobrazić ... 
Doczekaliśmy się czasów, kiedy wszystko potra-
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fi być „wymowne". Zaczęło się od wybuchu woj
ny koreańskiej, od zapoczątkowanego przez nią 

wielkiego „boomu". Znajdowaliśmy się przecież 

w przededniu recesji. Nie bardzo było wiadomo, 
czy wrócić do dawnego New Dealu i tą drogą 

szukać rozwiązań, czy też szukać jakichś innych 
środków zaradczych. Wtedy to zaczął sprawować • 
swe rządy konformizm, wkradł się niepokój, nie
chęć do wszelkiego spontanicznego działania. Za
triumfowała organizacja - życie zostało z góry 
podporządkowane schematom. W dziedzinie sztu
ki podejrzliwość budziło wszystko, co wyrażało 

w jakikolwiek sposób ideały postępu z wyjątkiem 
postępu materialnego. Staliśmy się uczestnikami 
ogólnej gonitwy, w czasie której biegaliśmy po 
prostu w kółko. 
Dziś dla różnych powodów wiele się zmieniło. 

Jednym z decydujących czynników stało się znu
dzenie. Amerykanie są bardzo emocjonalni, co by
wa cechą zbawienną, ale i nieszczęściem. Znudził 
im się nawet najbardziej kiedyś szokująco rewo
lucyjny sex w filmach. Przed drugą wojną świa
tową miliony ludzi żyło w przekonaniu, że nie 
potrafią nigdy osiągnąć pewnego wymarzonego 
standartu życiowego, liczyli jednak przede wszy
stkim na siebie. Dziś żyje się na kredyt; stało się 
to czymś normalnym . . Hedonizm przytępił nasze 
poczucie odpowiedzialności społecznej. Przesta
liśmy w ogóle myśleć o przyszłości. Ameryka by
ła zawsze krajem na dorobku. Dziś zrealizowaliś
my już nasze dawne ideały - i zaczynamy mieć 
wątpliwości, czy aby dobrobyt jest rzeczywiście 
owym celem ostatecznym, do którego zmierza 
człowiek. Na krótko upoiliśmy się sukcesami, wie
rząc, że w dziedzinie życia materialnego będzie

my mieli zawsze ostatnie słowo. Potem spadła na 
nas nagle wiadomość o sputnikach - i wątpliwo-
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sc1 nasze podwoiły się. Staliśmy się podejrzliwi 
w stosunku do naszego dorobku w dz iedzinie sztu
ki i w dziedzinie życia materialnego ... 
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Arthur Miller: O dramacie amerykańskim 
„Dialog" Nr 8/ 1959. 

ARTHURA MILLERA 
KONCEPCJA TEATRU 

W szystkie moje sztuki potwierdzają, lub za
kładają fakt, że życie ma sens. Skoro o nim mo
wa, muszę wspomnieć, że znaczenie, jakie przypi
sywałem im w trakcie pracy nad nimi, uległo 

zmianie z biegiem czasu i w świetle rosnącego 

doświadczenia dramatopisarskiego. Plctton, prze
pędzając artystów ze swego Pa1btwct, wyraził bo
daj w części prawdę. Co gorsza, świadomct inten
cja artysty kryje nieraz obraz całkowicie sprzecz
ny z jego przekonaniami i ideałami. Na przykład 
ci, których najbardziej pociąga zło, skłonni są od
czuwać je głębiej niż ci, którzy znają tylko po
kusy dobra. J-ogicznie rzecz biorąc płyną stąd dwa, 
co najmniej zadziwiające, wnioski: I) Idea sztu
ki może być pożyteczna przez to, że daje artyście 
możność oddania na scenie w sposób konkretny 
intensywnego życia emocjonalnego ; trudno tu jed
nak mówić o jakichś walorach estetycznych, bo
wiem idea jest tutaj tylko środkiem, a nie celem. 
2) Jakkolwiek każda sztuka ma określone znacze
nie, skala jej wartości, wagi i piękna zasadza się 
na idei; każda sztuka, która tylko w części wyra
ża swoją ideę, jest estetycznym zerem. 

Osobiście przywiązuję wielką wagę do idei, wy
pada tu jednak, jak sądzę, powiedzieć, że u auto

. rów dramatycznych, nawet największych, nie spo
tykamy nowych idei. Przez · pojęcie nowej idei ro
zumiem ideę oryginalną, stworzoną przez autora -
taką, jaką potrafi czasem wykuć uczony 1 bądż fi . 
lozof. Jest rzeczą jasną, że nie było dotąd syste
mu filozoficznego, ani też koncepcJi moralnej, 
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które zostałyby wyłożone w utworze dramatycz
nym. Nie zaskoczyły Webbów i całego środowi
ska socjalistycznego poglądy społeczne Shawa. 
A Ibsen, Czechow, Strindberg, O'Neill? Też nie 
powiedzieli nic nowego. Wydaje się z wielu 
względów rzeczą mało prawdopodobną, by sztuka 
teatralna mogła z powodzeniem lansować jakąś 

nową ideę. 

Weżmy dla przykładu chrześcijaństwo, darwi
nizm, marksizm czy jakikolwiek inny system, 
który można uznać za oryginalny. Wszystkie one 
były rezultatem długoletnich doświadczeń, poszu
kiwań, błądzenia po omacku. Na pierwszy rzut 
oka nowa idea zdaje się być zawsze szaleństwem, 
a to dlatego, że podważa uświęcone wierzenia, 
troskliwie pielęgnowane przez ludzi. Mówiąc o
twarcie, stare idee nigdy nie dorosły do rangi idei, 
gdyby nie znalazła się grupa wierzących w nie 
ludzi. Ponieważ nie ma takiej struktury drama
tycznej, która mogłaby udżwignąć ciężar niewia
ry, jaką napotyka każda rzeczywiście nowa idea, 
więc sztuka, która nagromadziłaby dowody po
twierdzające słuszność nowej idei, załamałaby się 
pod je} ciężarem. Sprawdziłoby się to nawet w wy
padku, gdyby na widowni zasiedli sami filozofo
wie; ci bowiem żądają jeszcze więcej dowodów 
niż laicy. 
Każdej mojej sztuce towarzyszyła intencja od

słonięcia jakiejś prawdy, znanej już, lecz jeszcze. 
nie przyjętej. Publiczność teatralną pojmuję jako 
wspólnotę, której każdy członek ma swój zam
knięty krąg lęków, nad·ziei i spraw osobistych, 
dzielący go od reszty ludzkości. Pod tym wzglę
dem funkcją sztuki jest pomóc człowiekowi w po
znaniu samego siebie - po to, by mógł się z ko
lei zbliżyć do innych ludzi, niosąc im wieść o o
gólnoludzkiej solidarności. I choćby tylko z tej 
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racji traktuję teatr z najgłębszą powagą. Teatr 
czyni człowieka bardziej ludzkim, to znaczy mniej 
samotnym. 

Arthura Millera koncepcja teatru; 
„Dialog" Nr 12/1959. 
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