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ARTHUR MILLER 



• 

O Arthurze Millerze i jego sztuce 

Obok Tennessee Williamsa i Saroyana najwybitniejszy współczesny 

dramaturg amerykański, Arthur Miller. urodził się w Nowym Jorku 
w roku 1915, w rodzinie drobnego przemysłowca emigran
ta z Austrii. Po wielkim kryzysie 1919 rnku i ruinie ojcowskiego przed
siębiorstwa, przeszedł twardą szkolę życia. Pracowat jako sprzedawca 
w jednym z nowojorskich magazynów, obracał się w srodowisku ro
botniczym, obcowat z em.ig-rantami w najuboższych dzielnicach Nowego 
Jorku. O własnych silach ukończy! w roku 1938 wydziat dziennikarski 
uniwersytetu w Michigan. Już w latach trzydziestych zaczął pisać, ale 
pierwsze jego, istotniejsze publikacje, ukazały się w czasie wojny. 

Sukces i rozgłos, będący wstępem do dzisiejszej pozycji Millera w li
teraturze amerykańskiej i w dramaturgii światowej. przyniosła mu 
premiera sztuki „Wszyscy moi synowie" („AJ! my Sons"). 

Prapremiera tej sztuki odbyła się w N-0wym Jorku. w ·roku 1947, 
a nazajutrz - jej autor został uznany za jednego z najwybitniejszych 
amerykańskich dramaturgów. Cóż to tak wyróżniło Millera sp-0śród 

wspókzesnych? Odpowiedź na to pytanie daje on sam w przedmowie 
do swoich dramatów (A. Miller „Collected Play's New York, 1957): 

,;Dramaturg powinien dążyć do tego, żeby widz odbierał dramat nie 
jako sztukę, lecz jako samo życie. Każde przedstawienie teatralne jest 
swoistym wyrazem tego życia, pobudza człowieka do zajęcia określo

nego stanowiska wobec społeczeństwa. a społeczeństwa - wobec his
torii. Teatr - jest sztuką, która zwraca się do społeczeństwa. Dlatego 
widz odbiera to co się dzieje na scenie nie tylko swoimi własnymi 

oczyma. ale również oczyma sw-0jego sąsiada. Stosunek do ukazanych 
na scenie różnych przejawów rzeczywistości jest zawsze korygowany 
przez ogólnie przyjP.te zasady. To sktania dramaturga do popularyzo
wania idei, które same „unoszą się w powietrzu" i nie zdążyly się 

jeszcze zadomowić w rzeczywistości, aby przyjąć się jako własność spo
łeczna. Gdyby w X'IX wieku nie pojawiły się idee socjalizmu, nie 
moglyby w teatrze zabłysnąć sz.tuki Bernarda Shaw'a, podkreślające 

sp-0leczne znaczenie teatru i historyczne uwarunkowanie przeniknięcia 

określonych ideii na scenę. Dramat i teatr dają wyraz ideom, którymi 
żyje nasze dzisiejsze społeczeństwo. Niesłuszne jest twierdzenie, że 

istnieją rzekomo dramaty, które niczego nie wyrażają. Nawet jeśli dra
maturg nie stawia sobie za cel ukazania w swoim utworze jakichkol
wiek prawd, jeg"o sztuka wyraża jego osobisty stosunek do rzeczy
wistości". 

Tak odpowiada Miller zwolennikom „czystej sztuk.i„ i dochodzi do 
\\'nio ·ku: „idea przewodnia dramatu jest miarą jego wagi, znaczenia 
i piękna. Moje sztuki są odpowiedzią na pytan ia, które się „unosiły 

\\. powietrzu'. Pisałem je ażeby zmusić widza-czytelnika do zrozumienia 
tego, czego nie mógł, a raczej nie chciał sam - zrozumieć"'. 

Uznanie i popularność jaką cieszy się Miller w Stanach Zjednoczo
nych i na całym świecie świadczy o tym, że te sprawy, które za p.ośred-· 
nictwem swych sztuk sprowadzi! „z powietrza" na ziem.!ę, zaintereso
wały i przejęły się wśród widzów i czytelników. Miller podkreśla nie
rozerwalną wi.ęź między jednostką, a s[jołeczeństwem, uzasadn'ioną ko
n:eczność odpowiedzialności jednostki przed społeczeństwem i w sztuce 
.,Wszyscy moi synowie" chodziło mu właśnie przede wszystkim o uka
zan ie antysp-0lecznego, niebezpiecznego zjawiska, którego przykładem 
jest Joe Keller. 

We wspomnianej przedmowie do zbiorowego wydania swych drama-
tów, Miller podkreśla nierozerwalną więź między jednostką, a spo
łeczeństwem, uzasadnioną konieczność odpowiedzialności jednostki przed 
społeczeństwem i w sŻtuce „Wszyscy moi synowie'' chodziło mu właśnie 
przede wszystkim o ukazanie antyspołecznego, niebezpiecznego zjawis
ka, którego przykladem jest Joe Keller. 

Sztuki Millera ukazują prawdę artystyczną zarówno poprzez bogate 
życie wewnętrzne postaci jak i akcję. Jego dialog jest lakoniczny 
<t jednocześnie bardzo wartki i funkcjonalny. Formą swoją, sztuka 
.. Wszyscy moi synowic", przypomina tradycyjny realistyczny dramat 
rodzinny. Dramat ten, walka, l<tóra toczy się między synem i ojcem, 
\\·ychodzi tu poza krąg rodziny; wkracza w stosunki spoleczne, obejmu
jąc swym zasięgiem nie tylim los jednostek, lecz również sprawy ogóJno
ludz:<ie. 

Autor nie unika również symboliki, jak to widać na przykładzie, wy
stępującej w sztuce jabłoni, przez co akcja nabiera dodatkowych 
emocjonalnych barw i pogłębienie samego tematu. 

Problemy tej sztuki są rzeczywiście dość doniosłe dla współczesnego 
Świata i skłaniają do głębszego zastanowienia się, zaś zamierzeniem 
reżysera niniejszego przedstawienia jest jak najdalej posunięta wier
ność tendencji samego Millera. 



STRESZCZENIE 

Akt I 

Niedzielny poranek w sierpniu 1948 1'. Joe Keller przed swoim dom
kiem na przedmieściu, rozmawia z sąsiadami, dr Beyliss'em i Frankiem 
Lubey"m, o wichurze, która w nocy złamała jabłoń posadzoną przez 
Kellera ku pamięci zaginionego na wojnie jego syna Larry'ego. Frank 
Lubey oświadcza, że na życzenie p. Keller zestawia właśnie horoskop 
Larry'ego. Pani Keller jest przekonana, że Larry żyje i WTÓCi jak wielu 
z tych, którzy w swoim czasie zaginęli na wojnie. Sue Beyliss wzywa 
swojego męża do pacjentki, której podobno . „tylko on może dopomóc".„ 
Pozostaje Lidia Lubey, żona astrologa ; z jej rozmowy z Kellerem wy
nika, że do Kellerów przybyła Anne, córka ich byłego wspólnika, który 
przebywa obecnie w więzieniu. Annie była narzeczoną Larry'ego. Chris, 
drugi syn Kellera, zarzuca ojcu, że pozwa'la matce wierzyć w powrót 
Larry'ego, choć wszyscy dobrze wiedzą , że Lany już nie wróci. Chris 
oświadcza, że zaprosił właśnie Annie po to, żeby się z nią ożenić. Kel
ler sprzeciwia się te.mu przez wzgląd na matkę. która musi żyć jal,ąś 

nadzieją. Chris nie ustępuje. 

Pani Keller jest bardzo poruszona. Zbliża się dzień urodzin Larry'ego : 
śnił się jej lej nocy, kiedy wiatr złamał ,.jego drzewo", a w dodatku 
i Annie tu 'Przyjechała. Czy Chris nie ma przypadkiem zamiarów w sto
sunku do Annie? Do tego ona nie dopuści. Jest pewna, 7.e i Annie się 
nie zgodzi, że Annie również wierzy, że Larry żyje. Tymczasem Annie 
oświadcza stanowczo, że czekanie . na Larry'ego to niedorzeczność, bo 
Larry nie żyje. Pani Keller nie ulega jednak tej sugestii - „ilyje i wróci, 
a ty jesteś jego narzeczoną". 

W czasie rnzmowy Annie z państwem Keller okazuje się, że sąsiedzi 
pamiętają wojenną historię Kellera i jego wspólnika. Obydw.u areszto
wano za dostarczenie wadliwych części do silników, w wyniku czego 
dwadzieścia jeden samolotów uległo katastrofie. Sąsiedzi podejrzewają, 

że tylko dzięki łapówce udało się Kellerowi uniknąć więzienia. Keller 
oświadcza, że zdaje sobie sprawę 'Z tego co o nim myślą sąsiedzi. Do
daje, że jego sąsiadom nie przeszkadza to jednak grać z nim w pokera, 

bo on, Keller, jest teraz zamożnym, samodzielnym fabrykantem i pro
wadzi otwarty dom. Oficjalnie potępiają tylko ojca Annie, jego byłego 
\\/Spólnika, którego nazywają mordercą. „Ale to nie prawda"' - oświad

cza Keller - on nie jest mordercą . On nie wiedział, że silniki nie wy
trzymają lotu. Bał się ujawnić braki, aby nie cofnięto zamówień, bał się, 
bo by! tchórzem; gdY'by on, Keller, był wtedy przy tym, nigdy by do 
czegoś podobnego nie doszło. Annie nie zupełnie rozumie. Uważa, że 

dla jej ojca nie może być żadnego usprawiedliwienia. Przez niego zgi
nęli ludzie. A skąd Keller wie, czy nie przez to zginął właśnie jego 
syn, Larry? ... 

Domownicy postanawiają udać się na obiad do restauracji . Annie 
i Chris są szczęśliwi z wzajemności swoich uczuć. Chrisa niepokoi tylko 
dziwna atmosfera domu. Nagle z Kollumbus dzwoni brat Anni~, George, 
miody adwokat. Odwiedził właśnie ojca w więzieniu i nieoczekiwanie 
zapowiada swój przyjazd. Budzi to zaniepokojenie u pani Keller. George 
nigdy nie odwiedza! ojca w więzieniu i co go tu nagle sprowadza? -
Bądź ostrożny - przestrzega męża. 

- Ja się go nie boję - odpowiada Keller. 
- Tym niemniej bądź z nim ostrożny, Joe - powtarza Kate Keller. 

Akt II 

Rodzina Kellerów z niepokojem oczekuje przyjazdu George'a. Pani 
Keller prosi Chrisa o czujność, bo ojciec George'a przez cały czas pro
cesu us:ilowal zrzucić winę na Kellera. George może zażądać rewi zji 
procesu. Annie musi wyjechać, bo tp przecież bądź co bądź jej ojciec„. 
Chris uspokaja matkę, bierze wszystko na siebie, aby tylko Annie nie 
musiała wyjechać. 

Od dokitorowej Beyliss Annie dowiaduje się, że wszyscy znajomi 
uważają Kellera za Winnego. Annie mówi o tym Chrisowi. Chris od
powiada, że wie, ale stanowczo nie wierzy. Tymczasem Keller oświadcza 

nagle Annie, że chciałby , żeby ona i -jej brat zawiadomili swojego ojca, 
że on, Keller, przyjmie go z powrotem do przedsiębiorstwa jak tylko 
ten wTóci z więzienia . 

Przybywa George. Ann ie i Chris witają go bardzo pl'Zyjaźnie. George 
zachowuje jednak daleko idącą powściągliwość. Dowiedziawszy się. że 

Annie nie wz 1ęla jeszcze ślubu z Chrisem oświadcza, że nigdy do Lego 
nie dojdzie, bo ojciec Chrisa zniszczy! ich rodzinę. Kiedy okazało s i ę, 

że wyprodukowane części mają braki, ojciec zadzwonił do Kellera, ale 
ten l e l e f o n i c z n i e kazał mu wydać wybrakowane części, za
pewniając, że silniki le wytrzymają i że bierze na siebie odpowiedzial
ność. Przybyć jednak nie może, bo właśnie .. zachorował na grypę"„. 

Teraz zaś Keller odnosi sukcesy, a ojciec tkwi w więzieniu. George 
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każe Annie spakować rzeczy. Wchodzi matka i stara się rozładować 

sytuację. Częściowo udaje się to przy pomocy Lidii, dawnej przyja
ciótki George'a, która nie jest mu dotąd obojętna. Ale oto przychodzi 
Joe Keller i sytuacja staje się z minuty na minutę poważniejsza. Wy
buch następuje wtedy, kiedy Kate Keller „sypie" swojego męża margi
nesową uwagą, że od 15 lat n.ie chorowar. „A więc kazał naszemu ojcu 
zabić naszych lotników, a sam schował &ię do łóżka, udając chorego ~:i 
grypę!" - wola George. 

Przychodzi „astrolog" Frank Lubey i oświadcza, że sporządził horos
kop Larry'ego. Larry z pewnością żyje, bo zaginął 25 grudnia, a jak 
wykazują gwiazd., był to jeden z jego „szczęśliwych dni". Pa.ni 
Keller jest uszczęśliwiona. George tym bardziej nalega, żeby Annie 
natychmiast wyjechała. Pani Keller popiera tę myśl. Chris się przeciw
stawia, przeciwstawia się również Annie. Chris ją tu wezwał i tylko 
wtedy wyjed~ie, kiedy Chris jej każe wyjechać. George jest pokonany. 

Chris nie może darować matce, że każe Annie -odjechać z po·N-odu 
Larry'ego, który z pewnością dawno już został pochowany. 

„Jeśli tak, to trzeba pochować również twojego ojca - odpowiada 
Kate - bo jeśli Larry nie żyje, to zabił go twój ojciec". 

Chris żąda o<l ojca wyjaśnień. Keller tłumaczy się, że nie mógł się 

przyznać do braków, bo cofniętoby zamówienia, zrujn-owano go, prze
kreślonoby 40 lat jego p:racy. Dla niego, - dla Chrisa, musial to zro
bić... „Dla mnie zamordowałeś tych 20 chł-opców?" - Chris wpada 
w rozpacz „Więc nie ma dla ciebie nic oprócz interesu? Czy twoje serce 
składa się z dolarów? eo mam z tobą uczynić, co? ... " 

Akt III 

Noc. Kate Keller rozmawia z dokto.rem Beyliss.em, który pocies.za 
ją , że Chris wróci, że takie bunty rodzinne zawsze spełzają na 
niczym.. On sam też kiedyś się zbuntował, uciekł od żony, a przecież wró
cił. Beyliss ofiarowuje się pójść odnaleźć Chrisa. Przych-odzi Joe KelleT. 
Kale żąda od niego, żeby jak tylka Chris wróci, przyzna! się do winy 
i wyraził got-owość zapłacenia za nią więzieniem.. . Keller -odpowiada. 
że -to ona przecież chciała zawsze być bogatą , że dla niej i dla rodziny 
musiał robić pieniądze za wszelką cenę. Nie wierzy, żeby Chris żądał 
dla niego takiej kary . Jest przecież jego synem .. . 

Annie proponuje, żeby Kate uznała wreszcie fakt, że Larry nie żyje, 

wtedy ona weźmie z Chrisem ślub, wyjadą stąd i to będzie najlep
szym rozwiązaniem . Kate się nie zgadza. Wtedy Annie każe Kellerowi 
wyjść i pokazuje Kate list od Larry'ego, list którego nie pokazałaby 

jej nigdy, gdyby nie była do tego zmuszona. Teraz Kate ·wreszcie uwie
rzy, że Larry nie żyje. Wraca Chris z postanowieniem nalychmiasto-

wego wyjazdu na zawsze nawet sam ... Miał zawsze pewne podejrzenie. 
ale nie chciał wierzyć. Gdyby wtedy, gdy wrócił z frontu wiedział 

to co teraz, odda1by ojca w ręce Pl"9kuratora. Teraz jednak ma to już 
niewiele sensu. Matka zgadza się, żeby Chris wyjechał. Ale Annie żąda, 
aby mu opowiedziala o li!ście. Keller schodzi, by porozmawiać z Chrisem. 
Niepokoją cię nasze pieniądze, to podrzyj je. Ale jeśli nasze pienią

dze są br>udne, to nie ma w Ameryce ani jednego czystego centa. Chcesz, 
bym poszedł do więzienia? - dobrze, ale w takim razie aresztuti po
łowę Ameryki, bo nikt nie pracował dla wojny za darmo._." 

Wtedy Annie pokazuje list Larry'ego Chrisowi, list, który Larry na
pisał w dniu swojej śmierci: „Dowiedziałem się, że naszych ojców . 
..iresz.towano pod zarz.utem dostarczania wybrakowanych części do sa
molotów. Tutaj giną - dziesiątki pilotów, ;podczas gdy tam mój ojciec 
robi na nich piendąidze .. '. Nie potrafię spojrzeć w ocz.y moim kolegom. 
Niedługo startuję, ale z tego lotu nie wrócę. Nie czekajcie na mnie. 
Zawiadomią was, że zaginąłem bez wieści. Gdyby mój ojciec był teraz 
tutaj, Annie, zabiłbym go!" 

- Czy i teraz będziesz mnie przekonywał, że wszyscy Amerykanie 
robili to co ty? - pyta Chris. Keller każe przygotować samochód. 
Udaje się do siebie, tylko żeby się przebrać .. . żona usi1uje go zatrzy
mać. „Larryby cię do tego nie zmuszał" - tłumaczy. „Nie - odpo
wiada Keller - on też by mi .kazał to zrobić. Był moim synem. Ale, 
jego zdaniem, i wszyscy tamci „to byli moi synowie ... " 

Matka perswaduje synowi, że ojciec nie przetrzyma więzienia, a woj
na przecież już się dawno skończyła. Ale Chris nie ustępuje. Śmierć 
Larry'ego i tysięcy takich jak on ma swój tragiczny sens. „!Poza tym 
parkanem, który zasłania wam widok, jest również świa.t, cala reszta 
świata, i. my, zwykli ludzie, wszyscy razem odpowiadamy za ten świat. 
W imię tej odpowiedzialności zginął Larry". 

- Cicho, Chris - odzywa się matka - postaraj się zapomnieć . Za
pomnij i żyj ... żyj inaczej ... po swojemu ... 

W m.iesz:kan.iu rozlega się strzał. 
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SPÓŁDZIELNIA PRACY 

»ODR OD ZE N IE« 
Warszawa, ul. Emilii Plater 9/11 

tel. 28-81-49, 28-81-73, 21-7(i-86 

p r o d u k u j e i p o 1 e c a: 

instytucjom, przedsiębiorstwom przemysłowym 

oraz jednostkom handlu hurtowego i detalicznego: 

e Wyroby z tworzyw sztucznych w asortymencie kolorów, 

z surowców oraz okuć krajowych i im;portowanych. 

Teczki i aktó wki wszelkiego rodzaju, teczki specjalne 

typu „Ambasador", galanterię, port monetki, piórnik.i itp. 

wyroby upominkowe. 

Na żądanie możemy wykonać na zamówionych wyrobach 

wszelkiego rodzaju napisy, emblematy, znaki fabryczne, 

her by miast - tłoczone lub złocone. 

e Zabawki z polistyrenu i innych tworzyw. 

Zabawki politechniczne, grzechotki do wózków, zwilżacze 

biurowe ze zbiornikiem na wodę. 

Wyroby nasze są eksportowane za granicę. 
N a żądanie służymy wyczerpującą ofertą. 

_Druk. RSW „Prasa", Tarczyńska 8. zam. 4277. E-17. Nakład 1600. 
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