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ARTHUR MILLER 

SZTUKA W 2 AKTACH 

P R Z E K Ł A D: J O A N N A 

WILLY LOMAN, komiwojażer 
LINDA, jego żona . . . . . 
BIFF } . . . . 
HAPPY Jego synowie . . 

STRYJ BEN, starszy brat Lomana 
CHARLEY, kupiec 
BERNARD, jego syn . . . . . 
KOBIETA ........ . 
HOWARD WAGNER, 

os oby: 

właściciel przedsiębiorstwa handlowego. 
STANLEY, kelner . . . . . . . . . 
MISS FORSYTHE . . . . . . . . . 

GARCZYCKA 

HIERONIM KONIECZKA 
IRENA SMURA WSKA 
JERZY RADWAN 
ZDZISŁAW JÓŻWIAK 

ALOJZY MAKOWIECKI 
STEF AN STRZAŁKOWSKI 
JERZY ZŁOTNICKI 
KRYSTYN A MILLER 

BOLESŁAW BOMBOR 
EDWARD ROMINKIEWICZ 
W ANDA RUCIŃSKA 

Rzecz dzieje się współcześnie w Nowym Jorku 

R E Ż Y S ER I A, H U ~b N M O R Y C I Ń S K I 

S C E N O GR A F I A: S TA N I _S Ł A W B Ą KO WS K I 

M U Z Y K A: A L O J Z Y K L U C Z N I O K 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: GRZEGORZ KARDAŚ 

ASYSTENT REŻYSERA: HIERONIM KONIECZKA 

• 
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TEATRU 
H U G O N M O R Y C I N S K I 
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Arthur Miller urodził się 1 
w dzieli . Harlem Noweg 
w okręg anhattan. Ojciec 
dził z A rii, w Ameryce pr 
wielkie przedsiębiorstwo 
l zbankrutował w czasie „Wi 
zysu" w r. 1929. Z tego po 
Miller po ukończeniu szko 
w Nowym Jorku musiał j 
w sklep.ie zarabiać na życie 

rku -
pocho
ził nie
ysłowe 

o kry
Arthur 

·ej 
kt . 

udało mu się dostać na studia uniwersy
teckie w Michigan, gdzie w r. 1938 ukoń
czył wydział dziennikarski. 

Dramaturgią zaintereso ię w 194i 
roku i do roku 194 7 napis iem sztuk, 
które nie doczekały się je większego 
uznania. Ważniejsze z nic „Normal-
na sytuacja" (Situation N ) i „Czło-
wiek całkowicie szczęśliwy" (The Man 
Who Had All the Luck - 1944). . 

Doµiero w r. 1947 zwrócił na siebie 
uwagę dramatem pt. „Wszyscy moi syno
wie" (All My Sons). Sławę najwybitniej
szego współczesnego dramaturga amery
kańskiego zapewnił sobie sztuką „Smierć 
komiwojażera" (Death of a Salesman 
1949) uważaną na ogół za czołowe osiąg
nięcie najnowszego dramatopisarstwa 
amerykańskiego. Równie głębokimi aspi
racjami humanistycznymi i społeczną 
tendencją odznacza się następna jego 
sztuka: „Czarownice z Saalem" (1954). 
Ostatnie wreszcie dzieło Millera to: 
„Wspomnienie o dwóch poniedziałkach" 
(Memory of Two Mondays) oraz „Widok 
z mostu" (V.Lew From the Bridge - 1955. 
Ten ostatni utwór sceniczny cieszy się 
ogromnym powodzeniem w całym świe
cie, opinia krytyki o nim jest jednak 
podzielona. Niektórzy krytycy uważają 
„Widok z mostu" za dzieło lepsze nawet · 
od „Smierci komiwojażera", inni są zda
nia, że Miller ulega w nim już zbytnio 
gustom producentów z Broadwayu, lan
sujących motywy skrajnie drastyczne 
i hołdujących współczesnej amerykań
skiej odmianie naturalizmu. 

Alfr. K. 
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· komiwojażera" st 
itniej rpodkreślić 

dnak zorientował 

cznol'' o odczuwa 
y. Z sze uważał 
Prz alizowałem 

am siebie, czy to 
którą salem z t 

ie smutna 
iejna k to oceniła pu-
aly się tu dwie możli · · 

waści: albo jestem bardziej zahartowany 
niż publiczność, a co zatem 'idzie - mogę 
spoglądać na nieszczęście z mniejszą gro
zą; albo też tkwi we mnie inny 'człowiek, 

'rego stosunek do tego, co nazwałbym 
zją ludzkości, jest dość daleki. Widząc 

w oczach publiczności poczułem siq 
lopotany: przekonałem tylu ludzi, ż.-~ 

życie nie warte jest tego, by je przeżyć! 
Tak bowiem powszechnie interpretowano 
sens sztuki. Muszę dodać, że do zaklopo

lem, prawdę mówiąc, po-
wodów; im pojęciu sztuka nie jest 
oskarżeni odyktowanym przez pesy-
mizm, p ż nie jestem pesymistą. 

Niemniej - reakcja, z jaką się spotkała, 
pomogła mi dostrzec i zrozumieć wiele 
spraw. 

Arthur Miller 
„Spoleczny dram.at przyszJości" 

R T H U R M I L L 'E R 
I JEGO 

MIERĆ KOMIWOJAŻERA" 

Millerze pi'sano ju:ż u nas niejednokrotnie 
dlatego warto przytoczyć jego wlas.ną in
retację drrunatu ~łeczne„i::o: „Dramat spo

zny - przynajmniej ja go zawsze tak poj-
wałem - jest dramatem całego człowieka. 

Zmierza ku temu by okazać różnicę pomiędzy 

jednostką a otoczen'.em nie per se, lecz po t•J _ 
byśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy do 
siebie ,podobn'i; jeśli bowiem stracimy św1ado
mość tego, nic n.am nie ,pozostanie. Dramat 
społeczny, moim roaniem, jest os.karżen:em spo
łeczeństwa tylko na margiines.ie. Streetcar Na
med IDes'ire („Tramwaj zwiany poiżąidaniem") Wil
liamsa, jest dramatem ąpolecznym, tak samo 
Hai.ry Ape („Wł<Jchata mał;pa"), itatk 1!l::i

mo wszymkie włla.ścl:we szituki O'NEjJ!a 
Toczy się w ni<:lh dysdrnsja może cza

sem niezbyt jasna lub st.:mcwcza - jak żyć? 
A pytanie to jest w swoim greckim, więc naj
bardziej hum.anistyc:mym i ludzk'.im sensie, ;py
taniem n:e ·ty.!ko pryw.atnym. !Nowy dr.am11•t 

. ~połeczny ·będzie greaki, pani.ew.aż będzi~ .poj
mował' cziowiek.a. jallm istotę społeczną., ia rów
nocreśnie będzie wolny od małostkowej stron
ności liicznych dramatów okresu ipqprzedniego. 
Będzie on grecki w tym Z!l1.aCZen~u, że ludzie. 
o których powje, ich ipsychika i charakterysty
k.a, będą więcej anilżeH celem samym w sobie. 
będą znowu częśc1ami całości; całości, iktóra jest 
s,połeczna, oałoiści, k:.t.óra ju;t Człowiekiem". 

,Powyższe cytaty wyjmuję z eseju Arthura 
MHlera On Social Plays, który ukazał się łącz
nie z dwiema jego jec:Lnoaktów~mi Memory or 
Two Mondays ii View from the Bridge. W ese
ju tym Miller w następu,jący sposób formułuje 
zasadniczy prOblem Death of a S.alesman 
(,,Śmjerci 'komiwoj,ażE>ra"f „Głębdki ni€pOlkój 
moralny wśród nas, przemożne uczuc1a, że je
steśmy słabo związani z otoczeniem, wyni:lui 
moim zdaniem z faktu, że człowiek ma wartość 
tylko dlatego i tylko wtedy, gdy jest wydajny. 
Jeśli Death of a Salesman na przykład wywo
łał.a tak silne wrażeni·e, to dlaitego, że nieprze
rwanie pokazywał.a czrowieka, który nie był 



nawet Sp€'Cjalnie „dobry", ale z którego sytu
acji wynikało jasno, że w ostatecznym rachun
ku - z chwilą, kiedy stajemy się hezużyteez
nymi - jesteśmy samotnit, bezwartościowi, wy
zbyci elementów Iudzki'-fu". Tak więc struk
tura Death of a Salesman Jes.t fb.ardziej złożo

na, aniżeli to czasem dostr.zega:no. Jest to <lra·
mat ipsychologiCZ111y; klęsk.a rżyciowa Will.• 
Lomana wytI>ływia be~ośrednio z jego ab.arak· 
·ter.u, z jego fałszywych !POJęć, niewłiaściwego 

stosunku do życia, •braku poczucia rzeczywistoś
ci, marzeń o Łatwym sukcesie, lkrótkowzrocz.noś 

ci i powierzchowności. 

Zgodnie ui swoją koncepają, Mil:ler w Death 
of a Salesman ukazał „całego człowieka". 

Wpierw wy;maczył granice pomiędzy każdym 

kompleksem mgadnień, lby lp{)tem scalić je 
w jeden sk01111I>likowany system oddziaływania 

tl)rzyczynowego. Death ru a Salesman jest rów~ 
nocześnie tragedią opartą :na wzorach !klasycz
nych; śmierć Willy Lomana poprzedza bezli
tosny rozraclhunek z wł.asnym życiem, uz.my
słow ienie sobie w1a.s.nych błędów. Pod naporem 
faktów ten marzyciel bez fantazji zrozumiał 

wreszcie, że ponosi pełną od,powiedzi.alność nie 
tylko za wł.asną klęskę ale za nieodwraealną 

już ·klęskę syna, którego nie umiał wyohowa.':. 
Przesądzając los Wmy La.mana, IMilller kierował 
s:ę przesłankami natury obiektywnej, jeśli nie 
moralnej. Nie poprzestaje bowi.em n.a odtworze
niu -charakterów. Według niego funkcja pisarza 
ipolega na wyznaczeniu wartości moralnych, 
pisan jest isędz'ią s;prawiedlliwym, aczkolwiek 
=owym. LiJtość i współczucie, j.akim IMlller 
"darzy Lomana, nie prze.sł.an!ają mu ani na 
chw'Hę .istoty ĘI>rawy. 

BRONISLA W WiśNIEWSKI 

{Fre.·gment szkicu pt. ,,Rzut oka n.a drama
tumgię e.merykańsiką). 

(Diatog 1957 nr 10) 



(J<_rlJlLJk 
<J... , ,JmieK.ei (J<_<J...mi(JJ._rJ-jai.e'a'' 
Niemiecki krytyk teatralny Christian Mettin 

zamieści! w czasopiśmie „Maske und. Kothurn" 
artykuł pt. „Dramat współczesny i problem 
współczesności", w którym m. in. zastanawia 
się nad reprezentatywnym dLa dramatu ame
rykańskiego typem człowieka. Jego zdaniem 
„człowiek w Ameryce nie panuje nad rzeczy
wistością" - nie próbuje nawet nad nią zapa
nować - jest jedynie bezwa1mym tworem w tym 
okrutnym świecie, który technika uczyniła jesz
cze okrutniejszym. Najoczywistszym przykła
dem takiego widzenia świata i rozumienia czło
wieka jest komiwojażer Lcnnan u Millera. Sta
ry przyjaciel i sąsiad Charley mówi nad jego 
grobem: „WiHy był lwmiwojażerem. Komiwo
jażer nie ma w życiu żadnych punktów, o które 
mógłby się zaczepić. Wisi jakby gdzieś między 
niebem a ziemią. Jest kimś, którego jedyną 
bronią jest u.śmiech i starannie za.prasowane 
spodnie. Gdy uśmiech jego nie znajduje już 
odpowiedzi, następiije katastrofa. I dodaje po
cieszająeo na za.kończenie: „Komiwojażer musi 
marzyć, rnój chlopcze. To należy do jego za
wodu". Postać ta została narysowana przez 
Millem z wstrząsającą prawdziwością. Jego 
Willy Lcnnan jest reprezentatywny dla milionów 
- i jest reprezentatywny dla całej amerykań
skiej dramaturgii, która odkryła tragedię szare
go człowieka". 

• 

umąietn 
aJ- {1-rJ-jęeitL f!t,tfull'a AlilLeKa 
Przy porównywaniu naszei dramaturgii ostat

nich iat czterdziestu z grecką klasyką nasuwają 
się nieodiparcie zasadnicze różnice: jedynym te
matem interesującym nasze najwa.żniejsze utwo
ry dramatyczne jest temat rozczarowania. Uka
zują one obraz czlowieka samotnego, który 
wszelkimi sposobami usiluje pokonać ścianę od
dzieLającą go od spoleczeństwa, od bliźnich. 

Próbuje ją przeskoczyć, wdrapać się na nia, 
wysadzić w powietrze. Ściana pozostaje nie
naruszona, człowiek pada martwy albo w naj
lepszym wypadku doznaje porażki przy pierw
szej próbie ulożenia sobie ludzkiego życia. 

Arthur Miller 

WYBITNY KRYTYK MVIERYKAŃSKI 

O „ŚMIERCI KOMIWOJAżERA" 

Najlepszy dramat Arthura Millera, „Smier-3 

komiwojażera", datuje się z okresu, kiedy miesz

czańskie życie Brooklynu tkwilo świeżo w pa
mięci dramatopisarza. 

Brocks Atkinson 
„New York Times" z 23. 8. 1959 r . 



ROZMOWA 
Z ARTHUREM MILLEREM 

... Nie mc:m zupełnie zrozumienia d!la współ

czesnego dramatu amerykańskiego. w:ele sztuk 
r-obi pozornie wrażenie sztuk [protestujących, ale 
brak im prawdy. N:e mamy satyry. W ich pro
teś'Cie jest coś dekadenekiego. Jest to dramat 
antydramatyczny. Są straszliwie sentymentalni. 
Straszliwie bra k im konkretności. Bohater mó
wi: „Spójrzcie - oto zwierciadło świata, w któ
,rym nie mciżna znaleźć skutków .dział.ani.a". 

Opisałem kiedyś ptaki powracające do swych 
gniazd, by wys'.iadywać pisklęta. Człowiek musi 
czerpać si.ły w swej własnej naturze i w tym 
procesie staje si ę człowie'ldem pełniejszym, ale 
w naszym dramacie ptaki ciągle krążą wkoło 
i sipołeczeństwo 11'1ie może uwierzyć w ich re
alność. Oto dlacze go mam wrażenie, że znaczna 
część tej twórczości jest rprocedurą specjalną, 

n ie zajmu.le się ona konc~ją siprawiedliwości. 

Wydaje ml się, że doszl iśmy do ,punktu, gdy 
banał s,praw prywatnych przerodził s ię w jakąś 
ogólną za$adę, o której na wet inie miałem :przed 
Jaty pojęc :a , zasadę przebiegającą przez wiele 
sztuk. Pmr.iędzy autorem a rpub'licznością usLa
Jcmy został swego rodzaju systan stenogra
ficzny. Mnóstwo sztuk zajmuje s ię tym, że 

ludzie nie mogą poro2lumieć s~ ze sobą; te, 
któ-re m:am na myśli, pośwJęcone są konflikto
wi młodych ludz t, cierl)iącyah na silne zabu
rzenia psyah.kzll1e, z jpOkoleniem starszym, ale 
są one zasadniczo sfałszowane. Coś w nich zo
stało tym temacie jest coś na 

;przed s t.a w iony 

ej diiedzin ie - a przec ież równocześn :e 

Autorytet ma cora z większe· pretensje. Moim 
zdaniem jest to 'bardzo ograniczony punkt wi
dzenia„. 

Należy \vreszeje postawić ipytan!e, kto ma być 
odpowiedzialny za 'kierowanie światem i czy 
skarg1 młodych i cieszących s ię powodzeniem 

pisarzy są poważne, czy też są .to skmigi ludz.i 
niedojrzałych.„ Muszę 1przyznać, że cała ta po
stawa mn'ie =użył.a. Nie !krytykuję formy tych 
dramatów, lecz ioh ograniczoność stała s:ę este
tycznie brzydka. Nie widać ina. scenie światła 

ii sił nami TZąd'Zącyoh. Teatr n.a'sz zajmuje się 

nie tyle ludźmi ro2lCmTowanym.t i·le z urodzenia 
samotnymi. Stał się dramatem ,prywatnym.„ 

iPrzed drugą wojną światową miliony ludz..i 
żyły nad stain, ale miały z tego IPOwodu poczu
cie winy. Teraz stało się rzeczą naturalną 

i :przyjętą życ:e na kredyt. Hedonizm stłumił 

w nas poczucie odlpowiedziialności społecznej. 

Straoil !śmy łączność z przyszłością. Ameryka by
łia rziaw.sze w c.kirMie dojrzewaini.ai, tere.z!, kiedy 
to się już stało, nie jesteśmy :pewni c:zy obrany 
przez nas ik:erunek był sil.uszny. Przez chw!lę 

byliśmy uszczęślirwieni, ponieważ pod względem 

byznesu osiągnęliśmy sZC'Zyt powodzenia. Potem 
zdaTZył sLę Sputnik 'i wątpliwości zaczęły s ! ę 

na dobre. StaHśmy .się cstrożn~ nie tylko 
w sztuce, ale .il w i!llteres.ach. Niełatwo już te
iraz zn.a'leżć iych romantycznyct:i siprzedawców, 
którzy wyn:ależli konieczność mater.iialnej obfi
tości. .Bymes ameryk.ańsk'i funkcjonuje teraz na 
zasadzie echa ... 

Recesja jest jak ·robak, który toczy jabłko. 

Ale wierzę, że przyczyni się ona · do wskrzesze
nia i:UStynk.tów społecznych. iPrzez długi czas 
wydawało się nam, że jest 
(pOZa zasięgiem działania 

chcieli 

jest posłusznym osobi·stemu 
o konieczności". 

Wywiad przeprowadził Kenneth Alsop 
w lipcowym (1959) numerze miesięcznika 
„Encounter". 
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