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Czarownice w Salem - pod tym hasłem ukrywa się największa w dziejach 
Ameryki Północnej historia polowań na czarownice. Miała ona miejsce 
w niewielkim purytańskim miasteczku Salem w stanie Massachusetts. 
To właśnie tam 20 stycznia 1692 roku w domu miejscowego pastora 

jego córka oraz siostrzenica pod wpływem opowieści indiańskiej 
niewolnicy zaczęły wpadać w ekstatyczne stany: miały niespodziewane 

napady konwulsji, krzyczały, że są gryzione i kłute. Po wykluczeniu 
choroby fizycznej padły podejrzenia o ingerencję Szatana. Dziewczyny 
nakłonione przez dorosłych zaczęły podawać nazwiska dręczących je, 

nawiedzonych przez diabła kobiet. Od tego momentu ruszyła lawina 
oskarżeń i pomówień, która została zatrzymana dopiero wówczas, gdy 

zaczęto oskarżać osoby wpływowe, cieszące się nieposzlakowaną 
opinią. Wtedy wybitni sędziowie i mężowie stanu (w tym m iędzy 

innymi Izaak Newton) opublikowali list kwestionujący zasadność 
tego typu oskarżeń, na skutek czego gubernator zakazał dalszych 

aresztowań. Mimo to podczas trwających blisko dziewięć miesięcy 
procesów oskarżono i osadzono w aresztach niemal dwieście 

osób, dziewiętnaście powieszono, jedną osobę zabito podczas 
przesłuchania, a co najmniej cztery zmarły w więzieniu. 

Maccartyzm - zespół działań politycznych zainicjowanych przez 
specjalną komisję Senatu USA, która powstała 21 grudnia 1950 

roku. Jej sekretarzem był Joseph Raymond McCarthy 
i to od jego nazwiska pochodzi nazwa ruchu. Pierwotnie, celem 
powołania komisji było przeciwstawienie się infiltracji instytucji 

rządowych przez członków Komunistycznej Partii Stanów 
Zjednoczonych oraz agentów NKWD. Działania te jednak szybko 

wymknęły się spod kontroli i zostały rozszerzone przez grupę 
senatorów skupionych wokół McCarthy'ego, doprowadzając 

do inwigilacji wszelkich środowisk opiniotwórczych - aktorów, 
reżyserów , dziennikarzy czy naukowców. Polegały one na 
przesłuchiwaniu osób z listy sporządzonej na podstawie 

osobistych i zazwyczaj niczym nie uzasadnionych podejrzeń 
McCarthy'ego. Podejrzanych starano się nakłonić do podawania 

nazwisk kolejnych osób podejrzanych o związki z członkami partii 
komunistycznej, a w przypadku odmowy współpracy dążono do 
złamania im kariery, wysyłano donosy do ich pracodawców lub 

wydawano negatywne opinie o dopuszczeniu ich do tajemnic 
państwowych. Coraz bardziej agresywne i nieobiektywne działania 

komisji McCarthy'ego zaniepokoiły wreszcie samych jego 
inicjatorów z kół rządowych, którzy doprowadzili do publicznego 

ujawnienia sposobu działania Komisji. Kres całej inicjatywie 
w marcu 1954 roku położył Senat USA. 

Arthur Miller- jeden z najwybitniejszych amerykańskich dramaturgów. 
Urodził się 17 października 1915 roku. Pochodził z rodziny 
polsko-żydowskich imigrantów, studiował dziennikarstwo i język angielski 
na University of Michigan. Jako dramaturg zadebiutował w 1947 roku sztuką 
Wszyscy moi synowie. W dwa lata późn iej za dramat Śmierć komiwojażera 
uhonorowany został Nagrodą Pulitzera. W swoich najważniejszych sztukach 
poruszał tematykę kryzysu rodziny i odpowiedzialności za swoje życie w dobie 
drapieżnego amerykańskiego kapitalizmu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. 
Był uważnym kronikarzem i obserwatorem przemian gospodarczych, 
politycznych i obyczajowych tamtej epoki. Czarownice z Salem, które napisał 
w roku 1952 były jego artystyczną odpowiedzią na agresywną politykę doby 
tzw. maccartyzmu. Miller należał do kręgu osób, które w owym czasie poddane 
były ostrej politycznej inwigrlacji. Mimo to najwięcej popularności przyn i ósł mu 

jego burzliwy związek z Marilyn Monroe zakończony po 5 latach rozwodem 
i sztuką Po upadku, której głównym bohaterem jest gwiazda amerykańskiego 
kina. W latach 60-tych był przewodniczącym Międzynarodowego PEN-Clubu. 
Zmarł 1 O lutego 2005 roku na farmie w Connecticut. 

Fragmenty autobiografii Arthura Millera 

Od bardzo dawna szukałem bohatera tragicznego i oto go znalazłem; historia Salem 
wciągała mnie coraz głębiej. Im dłużej pracowałem , tym bardziej bylem pewny, 
że - choć może to wydawać się niewiarygodne - istnieją okresy, w których jedynie 
sumienie jednostki powstrzymuje świat od upadku. 

Procedura sprowadzała się zatem do urzędowego orzeczenia o winie 
moralnej, którą łatwo było zmyć dopełniając rytuału, czyli wyśpiewując 
nazwiska podobnych sobie grzeszników i wypierając się poprzednich 
przekonań. ( . .. )Właśnie ten niematerialny element, ta surrealistyczna 
transakcja duchowa zaczęły mnie teraz fascynować , gdyż rytuał winy 
i skruchy nosił wszelkie cechy inkwizycji religijnej, z tą jedynie różnicą, 
że stroną obrażoną nie był Bóg i jego słudzy, lecz Komisja Kongresu. 

Potrafię dość dokładnie określić sytuację polityczną w kraju , w którym 
Czarownice nagle zyskują powodzenie - że jest on albo zagrożony 
tyranią, albo wspomina tyranię z niedawnej przeszłości.( ... ) Pisarz Nien 
Cheng, który spędził sześć i pół roku w ścisłym odosobnieniu i którego 
córkę torturowali hunwejbini, opowiadał mi , że córka ta obejrzawszy po 
wyjściu z więzienia przedstawienie w Szanghaju, nie mogla uwierzyć , 

iż autorem nie jest Chińczyk. „Przesłuchania - mówiła - wyglądały 

tak samo jak u nas w czasie rewolucji kulturalnej ." Zmroziła mnie 
myśl, która przedtem nigdy nie przychodziła mi do głowy, że tyrania 
młokosów była prawie jednakowa w obu wypadkach. 

Arthur Miller, Zakręty czasu. Jedno życie, przeł. Jolanta Mach, „ Państwowy 
Instytut Wydawniczy", Warszawa 1994, s. 360 - 377. 
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Lew Trocki 

W prześladowaniach antysemickich w Niemczech mój sprzeciw budzi nie tyle 
nawet brutalny wybuch nagromadzonych resentymentów, co zabiegi, żeby 
dla tych resentymentów znaleźć usprawiedliwienie w teorii rasy, przerzucając 
w ten sposób całą odpowiedzialność w sferę abstrakcji. Namiętności 
bowiem, nawet okrutne, są rzeczą ludzką i można zawsze próbować wpływać 
na nie w jakiś sposób; w najgorszym razie toczą się swoim biegiem i w końcu 
wygasają, niedorzeczna teoria natomiast sprawia, że okrucieństwo zastyga 
w trwały system, a wówczas nie ma już mowy o żadnym dialogu: pojawia 
się nieprzekraczalna bariera, zazwyczaj nazywana „ mistyczną" , i wytycza 
granicę , za którą zaślepienie staje się nieodwracalne . 

Nicola Chiaromonte, O faszyzmie, w: Granice duszy, przeł. Stanisław Kasprzysiak, wybór 
i opracowanie Stanisław Kasprzysiak i Piotr Kłoczowski , „Czytelnik", Warszawa 1996, s. 180. 

W społeczeństwie, w którym obowiązują bardzo surowe zasady - nawet 
jeśli są absurdalne (na przykład prawo, które stanowi, że wszyscy muszą 
trzymać głowy lekko pochylone) - obywatele będą im posłuszni , by tylko 
ocalić życie.( ... ) Ale jeśli oskarża się ludzi o łamanie praw, których nie złamali, 
o przestępstwa , których nie popełnili , i o działania, których nie są nawet 
w stanie pojąć - wówczas redukuje się ich do magmy. Wtedy już nikt nie 
wie, gdzie się znajduje. Nikt też nie jest bezpieczny, bowiem niezależnie od 
tego, czy coś zrobi, czy nie, może zostać zgładzony. To tworzy rzeczywistą 
„anomię". Kiedy ma się do czynienia z tego rodzaju galaretą, w każdej chwili 
można nadać jej wybrany kształt. 

Raman Jahanbegloo, Rozmowy z lsaiahem Berlinem, przeł. Magda Pietrzak-Merta, 
„Fundacja Aletheia", Warszawa 2002, s. 89, 90. 

Systemy totalitarne doprowadziły do perfekcji umiejętność wykorzystania 
donosicielstwa jako elementu mechanizmu sprawowania władzy. Stało 
się ono jednym ze składników wypełniających przestrzeń pomiędzy 
niedostępną władzą a szarym obywatelem. Obywatel używa przemocy 
państwa, by wykorzystać ją do własnych celów.( ... ) Ułatwia to prześwietlanie 
społeczeństwa , a im więcej dobrowolnych szpicli, tym system policyjny 
tańszy i efektywniejszy. Donosicielstwo ułatwia rozprzestrzenianie terroru 
i upowszechnianie lęku, wzmacnia przekonanie o wszechmocy policji, 
podnosi ryzyko działalności opozycyjnej. 

Barbara Engelking, Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach 

w latach 1940 - 1941, „Wydawnictwo IFiS PAN", Warszawa 2003, s. 15, 16. 



ILNYCH 
Ja właściwie nie byłem interesujący dla komunistów, bo nie chciałem za wszelką cenę żyć. 
( ... )A poza tym, proszę mi wierzyć, to się w ogóle nie opłacało w takim ogólnym bilansie 
życiowym. Widziałem Andrzejewskiego w stanie rozkładu, widziałem innych kolegów ... 
( ... ) Intelektualista jest po to, żeby myślał sam na własny rachunek, nawet przeciwko 
wszystkim, za to jest opłacany albo bity, wszystko jedno, to jest jego psi obowiązek 
- klerka. Prawda obowiązuje zawsze. Nie wolno wyzbyć się swojej indywidualności. 

Wypowiedź Zbigniewa Herberta, cyt. za: Jacek Trznadel, Hańba domowa, „Świat Ksiąźki " , 
Warszawa 1996, s. 297, 299. 

Ale wracam do mojej sytuacji: nie ponoszę żadnej „ofiary", niczego nie udaję, nie 
prowokuję, nie kokietuję ani niczego nie kalkuluję, bronię tylko, w warunkach, których 
sobie nie wymyśliłem, własnej tożsamości, tej szczególnego rodzaju „materii" 
mojej duszy, bronię jej w taki sposób, w jaki jedynie jest to możliwe: próbując być 
odpowiedzialnym i starając się zachować godność. 

Fragment jednego z listów Vaclava Havla, pisany w więzieniu w marcu 1982 roku; cyt. za: Vaclav Havel, 
Listy do Olgi, tłum. Elżbieta Szczepańska, „Wydawnictwo Naukowe PWN", Warszawa - Wrocław 1993, 
s. 128. 

Idea „siły bezsilnych", którą Havel w swoim czasie ujął w tak pamiętne słowa i której 
trudność od tak dawna i tak przekonująco potwierdza swoim osobistym przykładem, 
tylko z pozoru sprawia wrażenie paradoksu.( ... ) jej wizja zwycięstwa mieści się 
w dłuższej perspektywie i na innej płaszczyźnie niż to wszystko, z czym słowo 
„zwycięstwo" kojarzy się politykom. „Siła bezsilnych" to w gruncie rzeczy jedynie 
nasz ludzki przejaw czegoś nieporównanie trwalszego, czego nie da się zdławić 
czy zniszczyć: potęgi „porządku Bytu", potwierdzanej i umacnianej przez każdy 
jednostkowy akt człowieczej odpowiedzialności. 

Stanisław Barańczak, Horyzont absolutny, cyt. za: Vaclav Havel Listy do Olgi, tłum. Elżbieta 
Szczepańska, „Wydawnictwo Naukowe PWN", Warszawa - Wrocław 1993, s. 206. 
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