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DROGA PISARZA 
Autor „$mierci komiwojariera" - Arthur Miller należy 

dziś obok Tennessee Williamsa (ur. 1914 r .) do najwybit
ni>ejSZY'Ch w~c.zesnych 1dramaburgów amerykańskich. Syn 
drobnego przemysłowca, urod:zlił się 1'7 'Pa2Jclrz.iernlka 1915 •r . 
w Nowym Jorku. Rodzice jego prz-enieśli się jeszcze przeci 
pierwszą wojną świ•atową z Austrii do Ameryki, =ienfając 
nairwi'Sko .Ma'hler na Mfil1er. 

Wczesna :młooość !Pisarza :pmyipaidła 111a lata IPO ciężkim 

kra1c.hu fDnansowym w U S A, kltóry rzaczą•ł 1Się w okresie ka
dencji prezydenta Hoovera w roku 1929. Miało to decydu
jące znaczen'ie dla losów ~rzy\S"Złego dramaturga (kryzys 
ekonomiczny zrujnował ojca Millera), ale ·ró'w'niei dla jego 
po~ądu .na świat, wyra'Żonego późinioej w twórczości drarma
tycznej i powieściowej. Zmuszony do zarobkowania już oJ 
osiemnastego roku życia - Arthur Miller próbował roz
nych zawdów: pracował w mag'azyn'ie częsc1 samocho
dowych, rnastęipnie zaś ibył rdbotnikiem pcrtowym, rolnym 
i ·fa'brycznym. J>od wpływem lektury „Brraci Karamazow" 
Dostojews'kielgo zai11teresował się :J.iteratw-ą i zaoszczę'dziwszy 
trochę pienliędzy, zapi-sał się na wydział cLz:ennCtkarski Uni
wersytetu .w Michigan. Ukończyił situdia w roku 1938. 
Jrurż jako student :z;aczyina Miller zajmować się lriteraturą; 

rpisze ki!J.ka s.buchowisrk radiowych, które jedlnak nie przynl
szą mu rozgłosu. 'W czasie drugu"j wojny światowej służył 
w marynarce, tbył tatk;że przez pewien c.zas korespondentem 
wojennym. 

Po zakońcrzemiu wojny Arthur Miller pracował jako scena
rzy;;ita ffillmowy w HoHywood. W roklu • 1944 .ogłosił sztu'kę 

The Man Who Rad au the Luck („Człowiek doznający 

pełni .szczęścia"), wyraźnie rnawiązującą do dtamató'w Ib
sena oraz opowieść: Situation NDTmal („Normalna sytua
cja"). Wkrótce napisał swój drugi utwór powieściowy Focas 

(„Ognisko"). 

Wlsrzystk!ie te tU.twory sta•nowily 'Przygotowanie do dalszej 
twórczości dramatyc21Ilej, !dzięki której A•r'thur Miller wysl'.
nął .na czoło powojen.nej literatury amerykańskiej. Na-leżą 

do '!lliej talkie sztuki jak: A•ftl My sons („Wszyocy moi syno
wie", 1947) i Death of a Sa!esman („Śmierć Kcmiliwojażera•·, 

1949 r.). 
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O sulreeSie tego ostatniego utwor.u najdobitniej świad&y fakt . 
że lbył >g·rany w Nowym Yorku przez ,trzy lata (1949-52) przy 
wypełnionej widowni. 

„śmioerć Komiwojażera" U2J!lano za czołowe dzieło 
osatniego dwudviestolecia w literaturze światowej. Zomała 
ona odznaczona .ruaJgrodą Pul<itzera, a fLlm osnuty na tle tego 
utworu otrzymał jedną z głównych nagród na festiwalu fil
mowym w Wenecji w 1'953 rokJu. 

Arthur Miller jest ponadto autorem trzech znanych pozycji 
sceonic21nych: ,,Proces w Salem" (,,Czaroiwnice z Salem") -
1953, „Wspomnliende tdwóch poniedziałków" i „Widok z mo
stu" (1955) . 

Arthur Miller mieszka obecnie w Brooklynie. 
Jego najlepsze sztuki: „śmierć komiwojailera", „Cza

rowmiice z Sadem", i „W.idok z mostu" zy.slrnły ogromną po
pularność nie tylko w Ameryce, ale i w Europie. Znalazły 

się także ostatnio na scenach naszego kraju. Polską prapre
mier~ „Śmierci komiwojażera" przygotował w tym roku Pań· 
stwowy Teatr Nowy w Łodzi w Lnscenizacji i r-eżyserii Ja
nusza Warmińskiego . 
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Pra!PI"emiera „Smierci komiwojażera" Arthura Millera :-;a 
scen ie teatru w Nowym Jorku. 1949. 
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ARTHUR MILLER 
O „ŚMIERCI KOMIWOJAŻERA" 

PIBząc „śmierć :kom•ilw'oja:żera" starałem się jak najdobi
tniej ipodlkreślić efelkty szbulki. Kiedy jednak zorientow.ałem 
się, j.aik dalece pU!blicmość to ocJICZ'lVWa - !byłem zaszoko
wany. 

Zawsze UJważałem .się za CJ'.Ptymistę. •Przeanal'izowałem swój 
utwór, :py:ta.jąc sam s.ielbie, cr.y to możli!we, !by sztuka, któ
rą pisalłem z taką raldodścią, bytła rzeczywiście smutna i tak 
głęboko lbe:zmad'Ziejna, •jaik to oaeni1a IPUlbli=ość. Nasuwały 
mi się tu .dJwie możli1wośici: albo jestem ibairdziej z.aihairtowa
ny niż pu'bli.c:zność, a co za tym idzie - mogę s;pogilądać na 
n'ies2lCzęście 2: 11Ill1iejszą grozą, albo też tklwi we mn.i.e iruny 
człdw.ielk, lktórego stosunek do tego. <eo na21Wa~bym wizją 

lu~ośe'i, jest dość •daleki. Wid'ząic łzy w oczach publiczno
ści poczułem się zakłopotany: przekonałem tych ludz·i, że ży
cie niewarte jest tego, by je przeżywać! Tak bowiem powszech 
nie in:teripretowano sens sztuki. Mu.szę ldodać, do zalkłoip-0ta
nia in.ie mi•aiłem - 1prawdę mówiąic - powodów; w mo.im 
pojęciu szbuka nie jie.<;t oskar-żeniem 1podytktowanym przez 
pe'sy;mi:zrn, JPOniewa'Ż nie jestem .pesymistą. Niemniej, reak
cja, z j.alką sią spotkafra, pam-ogiła mi <dioot;rzec i zrozumieć 
wie.le s.pra.w. 

W wyniku tego powstał ,/Proces w Salem". Zanim jed'n.alk 
ta sztuka na1brała ostatec.z.n€\go ~ształtu, •temat jej nairzu.cił 

się •w lkontekślcie czysto ctramaturgi.c:znym i teatralnym. 
Z teatra1niego !Punktu widzenia sztlllka n.akia.izy:-wała IWidzo

-,V'i zarpomn'ieć, ie ogią·dJa włdowisko, mimo, ii rozsadzała 
[Tanice tdłruigoletniej tradyrcji realistyicznej. Posługiwała się 

jeszcze elementami ekJspTesjonistyC2lllym'i, lecz •pt1bliczność 

ma<jląica: w pamięci 1P<>stać ·whlly Loro.ana, narysowaną w s,po
s&b 1barc:ho sUJbiełktyiwny, nie powinna byita - w moim ro.
zumieniu - IU.Świadoan'ić sOlbie, że ogląicla s2:tukę nap!saną 

przy zastosowani.U teahntki, !która ·dotąd wyd:a:J.a tylko dz.ie
la zimne, oł>ie'ktywnie, o stylu szla~hetnym, UmyŚi!nie posru
żyłem ~ię techniką ekspresjonistyczną, po to, by dać obraz 
sulbiektyrwnej prawdY'. 

ARTHUR MILLER 
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O S O B Y 

Willy Loman, komiwojażer 

STEFAN WINTER 

Linda, jego żona 

ZOFIA GORCZYŃSKA 

Biff, jego ~yn 

JÓZEF FRYŻLEWICZ 

Happy, jęgo syn 

WINCENTY ZAWIRSKI 

Ben, jego brat 

IRENEUSZ ERWAN 

Charley, sąsiad 

EDWARD APA 

Bernard, syn Charleya 

TADEUSZ CZARNOWSKI 

Kobieta 

ALEKSANDRA BONARSKA 

Howard Wagner, szef Lomana 

JERZY MĘDRKIEWICZ 

Stanley, kelner 

LESZEK BIEŃKOWSKI 

Panna Forsythe 

BOŻENA SENIUK 

Letta 

BARBARA ZGORZALEWICZ 

Akcja rozgrywa się .w •mieszkaniu w·mego Lomana w Nowym 
JOTku cmaz 1w jego w~omm'ieniach. 
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Inspi>ejent: 

JERZY DOBRZYNIECKI 

Sufler: 

ROMUALDA WINTER 

Brygadlier sceny: 

STANISŁAW WICZKOWSKI 

Oświetlenie: 

MARIAN CALOW 

Praoee stolarskie: 

PIOTR KRACZKOWSKI 

Praiae malarskie: 

KAZIMIERZ DRUPKA 

Prace modelatorslde: 

JÓZEF WRÓBEL 

Kostilumy: 

WAWRZYNIEC SZCZEP A~SKI 

IRENA SZENBORN 

Kierownik techniczny: 

MIIDCZYSŁA W DANDA 

Przedstawienie nzeszow~ie „Wojny i pdkoju" odniosło duży 
sukcets podczas Festiwalu Tea tra·lnego tegorocznych „Drri 
Krakowa". 
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ARTHUR MILLER O DRAMACIE 

„Dr.a.mat ispołeczny" jest ·c!Tamatem c.akgo czł~~a ... No
wy dram.at ~ołoozny będtzli.e - w swym natdhlmeruu - gre
cki poniewa.ż będzie pojmował c:z:łowieka, jako ist•otę społe
cz~ą. a irOwnoc:re.śnie będ!'Lie wolny od 1mailo0sbkowej stlr0Il!l1i
czości l'icznyiah dramatU'Iigów Oklresu poprzedniego. Będzie 
on .greckli. IW tym zna<CZeniu, 7le ludizie, '° lkltóryich bętdltie mó
wił li'ch .psytahi!ka i dharakteryistyka będą więcej aniżeli oe-
1~ samym w sdbie, będą zn()Wl\l częściami całości, całości, 
która jest 1społeczna , całości, Udóra jest człowiekiem. 

* 
Dobra szt!u:ka teait:ralna jest jak dabra myśl, a wi€tl!ka 

sxtu'.ka jest j alk rwielka mytśJ. J edna<kiże wielk.oai myrśl <>znaicza 
zarws2le jakii·ś atalk na ·zewm.ątrz i joest z i1stoty swej jplI'aMl'i.e 

zawsze agresywna. Dlatego też n'ie jest do pogodzenia 
z. wszellk.ą Skl'annOOC'ią do umhIDU i wyikłwmt:nej :l)OW'Ścią1gli

wości, a często naJWet z przyzwoitością i poczuciem odpo
wiledziailtnooci. Są w l\W.Ttości, !które mogą 'być oStowwane do 
obstru®i 1centra'li tel'efonicznej, ale nie oo zasa·d tw&czej 
sztulk'i. 

* 
Wyidaje mi się, że pi.sam •powinien l.llkazyl\VlatĆ te dwie 

sp.:aiwy: naicis:k „oboc2lelnia" i dzia1łanie jednostki. W XIX 
wioelku uodziło się i roZJWi.nęł-0 zj.awiSko .nazwane ,1draana
tern społecznym": 1c:z:łowie!k był ulkru:yrwany jako ubezwłas
nowolniony w irętku gospO'dan:zego i politycznego systettn'U, 
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w obrębie lkJtórego iprzyiszło anu iyć. 'Dr.amatuTg może IW lk'lłlŻ
dym oknesi-e ws.klazać sytuaoeje iwynikadątee z in;dlyiwildJuallnej 
psyclidiki os(fu dziiałaj.ących. Wyidaje mi ,się jednalk, że <trzeba 
IP'I"Zede twszystfkim ·zbliżyć jedno do drugiego. 

* 
Każdej mojej sztuce towarzyszyła intenoeja od:słooięcia ja"

kioejś pralWld~, znamej j:uż, tlieiOZ jes7JoZe nie przyjeytej. Publicz
nOść teatralną ipojmUl)ę jalko wspólnotę, !której kaiżdly c:zJło

nek ma swój zattnknięty krąg ~ęków, na<iziiei 1 spratw oso
bisty'dh, 1d.'zielący .go od 1"€1S~ty ~·ud:zlkoś-ci. !Pod tym W2lg'!'ędffil 
funkcją sztuki 'jest ipomóc 'C:Zlłowielk:<lwi rw po2maniu samego 
si.ebie - po to, lby mógł się rz; ikoliei zlbl'iżyć oo innych ludrti, 
niosąc iJm wieść o ogól1I1olruld'llk.iej •soli<larnośct. I choćiby tyl
ko z tej racji traktują teatr z najgłębszą powagą. Teatr czy
ni człowieka 1ba111diziej l'llldizkian, ito znaczy mnie} samotnym. 

* 
Tragedie Shalke.speare'a są tyipowtO rea:l!istycz.ne, nie są, 

natomioast realistyicz11te traigedie Ais.cihylllosa, czy Sofoklese1. 
Duii.o iwięoej w:iemy. o 'Hamlecie i Malklbecile, i to nie tyllko 
z !Plllfllktu iwi'dze:ni.a roli, 1jialką odgryiwają w obu tragedi•acll . 
niż o Edypie - ikiróllu, iczy bohater'kaoh Strindibenigat. Innymi 
słowy, jeżeJli .sztulka lcl-a-dzie nadsk na żyicie posta.ci, a nie 
na roztrząsaJnie !Pobudek ich ld'Z'iałan.ita - 2!bliżamyi isię do 
sztuki nierealliistyicmej i na odwrót. 

Nie mam zupełnie zr.ozuan:ienia <lla współcrz.esnego drama
tu amery'.kańSkiego. W.iffie szblllk robi porornie wr.aiżen!.e 
sztu'.k iProtestu'jącyich, ale lbralk i1m pra1Wdy. Nie mamy saty
ry. W iah proteście jest !COŚ de!kaderuokiego. Jes-t to dramat 
antydrarna tyczny. Są straszliwie sentyimenta:lne. Straszliwie 
brak iJm 'lmn'kretności. Bohater m.fJwi: „Spójr2lcie - oto 
zwierei·aidlro świata, w którym 111ie można znaleźć Sk!utJków 
dZ.iałania". Opisałem ikiedyś ptaki pOWTacająiee do swych 
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gnia"2ld, .by wyisiad.}Wać pLsk:lęta. C:z.ll:dWiElk musi czerpać si
ły w <Swej własnej naturze i w tyun procesie sta·je s'ię c7Jło
wi-ekiean pel:nie}szyro, ale w n~ym diraimaicie pta'ki !Ciągle 
krążą "N!koio 'i społeczeństwo ni.e może uwierzyć w icll real
ność. Oto <ltla1czego marm wrarżenie, że znaczna część tej 
twórczości jest iprocedurą s,pecjaJną, nie za•jmuje się ona 
konoepcją spr a wiecU~wości..„. 

ARTHUR MILLER 

(Fragmenty artykułów wywiadów) 

Teatr im. W. Si1emaszkowej w Rzeszowie: „Dorżyiw.ocie" 

Alelrnandra Fred!ry. Reżyiseria: Stefan W:intter, scenografia: 
Salomea Gawrońska. Od lewej: H. Winiarska (Rózia), S. 
Winter (Latka). 
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