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i e g o I e a I 

Artur Miller (ur. 1915 r.) należy do najwybitniej-
szych pisarzy amerykaóskich - i jest jednym 

z najczęściej granych autorów zachodniej półkuli. 
Następca i w pewnyrn sensie kontynuator O'Neilla 
w latach pięćdziesiątych i z początkiem lat szęśćdzie
siątych uchodził - wraz z Tennessee Williamsem -
za pisarza najpełniej reprezentującego odkrycia ame
rykańskiego dramatu. Spadkobierca O'Neillowskiego 
ekspresjonizmu i psychologicznych pasji autora „Włe>
chatej małpy", znakomity architekt konfliktów - jest 
bodaj najgłębiej zaangażowanym w problemy odpo
wiedzialnosci i obrony godności człowieka pisarzem 
damatycznym swego kraju - mimo, że odżegnuje się 
od zbyt uproszczającej wykładni tego zaangażowania 
i nie wierzy w doraźną, polityczną przydatność dra
maturgii. 

Interesuje go człowiek: jego świadomość i jeg·o 
uwarunkowania. Pasjonuje mechanizm dokonywanego 
wyboru i tej sprawie poświęca całą swo.i<1 twórczość. 
W „Wszystkich moich synach'' młody Chris Keller 
zarzuca ojcu, że wykorzystał swoją pozycję społeczną 
dla popełnienia czynów głęboko niemoralnych - ale 
sam nie usunie najbardziej niemoralnego z nich : wy
zysku. W „śmierci Komiwojażera" życie bohatera 
zmienia się w ciąg niewielkich, oportunistycznych 
uników, które prowadzą do kapitulacji. Pośród nie
ważnych przyjemnostek życie straciło sens i godność, 
stało się porażką. 

\V „Procesie w Salem" amorficzny i rozproszony 
wybór Willi Lomandi z „śmierci Komiwoj1ażera" 
zmieaj_a się w jednoznaczny i tragiczny wybór .Johna 
Proctora. Nie ma tu uników, złagodzeń, mamiącej 

atmosfery względnej stabilizacji i widma okresowego 
kryzysu kapitalizmu: decyzja musi być jednoznaczna 
i od niej zależy życie. Między spiętrzoną do zbrodni 
histerią i fanatyzmem złych, okrutnych ludzi a prawdą 
jest tylko jedna tragiczna alternatywa i Proctor 
rozstrzyga ją uczciwie, po męsku, a nam na widowni, 
przypomina się godny i przejmujący powiew tragedii. 



Miller umieszcza swoich boha terów wobec spraw 
ostatecznych i każe im wybierać. „Incydent w Vichy" 
sprowadza się do podobne j konieczności przed jaką 
staje 1 O mężczyzn aresztowa nych we wrzes niu 19·12 
przez policję francuską tropiącą na rozkaz Gestapo 
Żydów „w wolnej" Francji. Ośmiu z nieb jes t właśnie 
Żydami . Poza problematyką wi ny i odpowiedzialności 
za rasizm i zbrodn ie ludobójstwa, którą porusza ta 
sztuka, poza próbą obrachunku - każda z tych dzie
sięciu świetnie narysowa nych posta ci stoi przed po
trzebą nalychmia towego, doraźnego określe ni a wła
snego losu i własnej godności. „Moje sztuki stanowią 
odpowiedź na to co „wisiało w powietrzu" w momencie 
ich powstania". 

A więc nie tylko szukająca natchnień w psychologii 
g łębi dociekliwość O'Neilla i wywodząca się z tych 
samych źródeł drastyczność Wi lliamsa, ale - mimo 
zastrzeżeń - próba odpowiedzi na żywe, społeczne 
niepokoje sw go czasu, próba szukania g łębszych 
i ważniej szych prawideł i następstw, niż naskórkowe 
i sentymentalne dociekania autora „Tramwaju zwa
nego pożądaniem". Artur Miller jest pisarzem huma
nistą, pisarzem społecznego niepokoju głęboko za
angażowanym w pełen niebezpieczeństw groźny nurt 
życia .. ~est. pisa r7:em nieomal politycznym, gdyby nie 
pobłazliwosć z J a ką odnosi się do tego zawołania 
i zastrzeżenia jakie żywi dla dorażnej, właśn ie poli
tycznej funkcji literatury. Ale związki jego twórczości 
z dramatami epoki, z tym co „w powietrzu wisi" nie 
ulega ją przecież na jmniejszej wątpliwości. 

. ._,Proces w Sa lem" powsta je w okresie najczar
meJszeg? m':lccarthyzmu - jako odpowiedź i jako 
wy~wame. ~1sarz .s7:uka historycznych analogii , obser
wu.ie praw1dłowosc1, analizuj e mechanizm fanatyzmu 
i _zbrodni polityczne j, śledzi z jaką ła twością posługuje 
:;1ę ona dowolnymi pozorami, jak wykorzystuje his te
rię i strach, nikczemność i podłość i jak wreszcie 
la mie godność i uczciwość ludzką o ile nie natrafia 
na dosta teczni e głębokie złoża mądrości i charakteru. 
,,Wstrząsnęły mną - pisze Miller - nic tylko wybryki 
m~ccart~yzm.u, i:cz nadto coś, co wydało mi się 
dziwne 1 taJemmczc: fakt, że kampania polityczna 
~rowa_dzona świadomie i za pomocą obiektywnych 
srodkow moźe nie tylko zrodzić terror, lecz dać po
czątek nowe.i. subiektywnej rzeczywistości, dosłownie 
mistyce, która z biegiem czasu nabiera charakteru 
rzeczy uświęconej. Wstrząsnął mną ten niewiarygodny 
fakt, że sprawy tak prozaiczne i małostkowe, gło
szone przez ludzi zgoła imiennych, mogły sparaliżow:ić 
proces myślenia, a co gorsze - nagromadzić w sercach 
ludzkich takie mnóstwo zagadkowych uczuć. Ze zdu
mieniem patrzyłem na ludzi, których znalem od lat, 
a którzy mijali mnie bez pozdrowienia. Było dla mnie 
r~eczą niepojętą, że uczucie tak głębokie i tak su
biektywne mogło być zaszczepione z zewnątrz. Te 
właśnie sprawy odżywają w każdym słowie „Procesu 
w Salem". 

_I dale.i: „Zamierzałem napisać sztukę z.iadliwą, 
ktora ukazałaby ten krętacki, wypracowany w szcze
gółach i jedyny w swoim rodzaju proces, w którego 
rezultacie grzech strachu kolektywnego zabi,ja su
mienie człowieka, czyli jeg·o samego. Nie była to idea 
obca temu, co wypełniało moje poprzednie sztuki". 

A więc na j g łębsza, najba rdziej współczesna cho
ciaż - z pozoru - his toryc zna sztuk a Artura Millera 
.ies t repliką nie tylko na zapominaną j uż i z pozoru 
a bsurda lną histerię maccarthyzmu .. Jest również próbą 
c kreślcnia zjawiska, pokazania jego uniwersalnych 
praw i zdolności a nade wszystko źródeł ukrytych 
głęboko w naturze człowieka. 

W twórczości autora „Smierci Komiwojażera", 
„Proces w Salem" pozostanie manifestacją na jwyższ~i 
świarl~mo§.ci i na jbardzie j społecznego niepokoju. · 

JAN PAWEŁ GAWLIK 

DR!H.4 Tl' !RTU R.4 HILLER.4 
na 

scenach polskit:h 
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Dochowała się trafem b!i:i:sza, choć później spi~ 
sana relacja naocznepo świoclka, który wedle parmęc1 
swej tak rzecz przedstawi! w r. 1835 w „Przyjacielu 
Ludu". 

Doruchów w ziemi wieluńskiej uchodził z dawna 
za główne siedlisko czarownic. N~ g:anicy. r;iiędzy 
wsią ową a Przytocznicą leżał w1ell~i kam1en, na
zywany Łysą Górą, gdzie co wtorek i _czwartek od-: 
bywać się miały nocne schadzki c~arowrnc. Był? w_ teJ 
wsi trzech dziedziców, ich nazwisk me wym1emam, 
aby w ich potomkach nie wzbudzić przykreg? w_spom
nienia (jednym z nich był p. ~t?lrnvvski, .zonaty 
z Rejczyńską). W miejscowym ko~ciele ~ara~ialnym 
mój wuj był wtenczas plebanem i. trudnił się obo
wiązkiem stanu swojego i naukami. 

Zdarzyło się, że żona dziedzica (Stokowskiego) za
chorowała; dostała wielkiego bólu w palcu, a włosy 
na głowie zaczęły się jej zwijać. Posłano po felczera 
do Kępna, lecz zamiast ulgi ręka puchła coraz bar
dziej, co wtedy postrzałem nazywano .. Oddalono _fel
czera. W pobliskiej wsi mieszkała kobieta, trudmąca 
się leczeniem chorych, którą n:iano za o.pętaną od 
diabła. Diabeł zgadywał przez mą wszystkie ch.oroby 
i przypisywał zwykle winę „ciotom" (tj. czarownicom). 
Po ową kobietę posłał dziedzic Doruc_howa. Wezwana 
do leczenia pani, a znająca dokładnie domowe st.o
sunki na wsi, zaczęła zaraz, wszedłszy do pokoJU, 
zżymać się okropnie, wymawiając przerywanym gło-
sem: 
~ Cioty... cioty... zadały... kołtuna! Dobra ... 

najpierwsza! 
Dobrą zwano gospodynię, żonc; Kazimierza, który 

był człowiekiem pracowitym, a jego żona oszczędną 
i dlatego wiodło im się dobrze. Otóż ową Dobrą QO
sądzono jakoby zamiast gruszek myszy pani przed~
wała; tak zadała jej kołtuna. Została pierwsza poJ-
maną. 

Drugą była wdowa, żyjąca z wyrobku, mająca 
córkę ok. 12 lat. Córce zrobił się wrzód w uchu, 
a ponieważ go zaniedbała, dostala „flusu" i na to 
umierać musiała; lud zabobonny posądził matkę, że 
czary córce własnej zadała. 

Trzecia, młoda dziewka, nie wiedzieć z jakiego 
powodu udawała czarownicę: rwała ona liście dębowe 
i suszyła je na słońcu. Pasając w lesie bydło, nosiła 
takowe przy sobie, a gdy wiatr powstał, ona chu
chnąwszy w dłoil, puszczała listek z wiatrem, aby po
kazać wiejskim dzieciom, że umie myszy robić. 
Krzycz~ła przy tym : mysz leci! mysz! Zeby lepiej 
udawac swą sztukę, sama zwykle biegała za ową 
myszą i zadeptywała ją. 

. Inne ~obiety z jakich powodów uwięzione, już 
me pamiętam, ale zarzucano im wszystkim, że 
schadzki z diabłami odprawują w każdy czwartek 
wylatując na miotłach kominami na Łysą Górę, po~ 
smarowawszy się maścią, umyślnie na to w osobnych 
słoikach chowaną. · 

Pewnego wieczora, w czasie owej choroby pani 
Stokows~iej, ma~ąc s ię już udać na spoczynek z wu
Jem (bosmy w Jednym pokoju sypiali), usłyszeliśmy 
krzyk blisko probostwa. Nie widząc ognia, tylko sły
sząc. jęk, płacz i narzekanie, wychodzimy na dwor, 
pytaJąc, co to znaczy? 

Na t~ podstarości: - Z rozkazu pana pojmujemy 
czarowmce. 

. Pojmano ich siedem tej nocy: pięć cór gospodar
skich, Jedną wdowę i jedną służącą dziewczynę. 

Tegoż samego dnia pławiono je w wodzie. Był 
t~ staw obszerny, który do dziś dnia egzystuje. Po
nieważ w całej wsi i sąsiedztwie powstał rozruch 
wielki, przeto zgromadziło się niezliczone mnóstwo 
ludu na to rzadkie widowisko pławienia czarownic. 
Wprow~dzono je na most, miały ręce powiązane; 
brano, Jedną kobietę p_o drugiej, założono pod pachy 
~owroz : _czterech ludzi na tym powrozie spuszczało 
Ją po~oll z mo~tu w wodę - żadna z nich nie tonęła, 
albowiem sukme, a zwłaszcza obszerne spódnice. nim 
namokły, unosiły każdą z nich na powierzchni wody. 
Dziedzic był przytomny na koniu, a widząc pływa
jącą, wołał : „nie tonie" - „czarownica". 

Słowa te , jak się później pokazało, były nieod
zownym wyrokiem skazującym na śmierć niewinne 
ofiary. Ludzie natychmiast wyciągali kobiety i tym 
sposobem wszystkie siedem zostały czarownicami. 

Po czym odprowadzono je na powrót do więzie
nia na spichlerz, posadzono w beczki jakich do 
kiszenia kapusty na zimę używają. K'ob.ieta, osa
dzona w beczkę, miała ręce i nogi z tyłu związane, 
które dziurą zewnątrz kołkiem drewnianym zatknięte 
były, tak, że ani stać, ani siedzieć nie mogąc, przez 
cały czas, aż do okropnej egzekucji klęczeć musiała. 
Każda beczka pokryta była płótnem grubym, a na 
boku przy~epiona karteczka z napi sem: JEZUS! 
MARIA! JOZEF! z przyczyny, aby diabli nie mieli 
do nich przystępu i nie uwolnili swych oblubienic od 
śmierci. 

Zaczął dziedzic robić przysposobienie do egzekucji, 
kazał w boru kopać pnie sosnowe, takie, z których 
już biel w ziemi opróchniał, a tylko sam smól po-



został, kazał ścinać sosny najsmolniejsze sążnie 
z nich bić. 

Gdy ten stos już był wystawiony, sprowadził 
dziedzic dwóch katów, trzech sędziów z Grabowa 
i trzech księży zakonników, dla dysponowania ska
zanych na śmierć czarownic. 

Po zachodzie słoóca weszło dwóch ludzi, jeden 
przyniósł kilka kawałków tarcic, a drugi świecę 
płonącą. Tymi tarcicami zabito okna, świecę na stole 
zapalono. ·weszli sędziowie. Usiedli na stołkach, 
a posiliwszy się gorzałką, kazali przyprowadzić cza
rownicę. Miała ona nogi i ręce w tył związane. Z roz
kazu sędziego obnażyli ją zupełnie, postawili na owym 
pniu, trzymali ją oprawcy, gdyż dla słabości sama 
stać nie mogła; nogi pod pałąk podłożywszy, powro
zem przymocowali. Do rąk, w tył skrępowanych, 
przywiązano powróz, od koła wiszący, na plecy wlo
żono szpągę, podobną do grabi z żelaznymi zębami, 
które w ciało wchodziły; tę przytwierdzono także 
cienkimi powrozami, na krzyż przez piersi opasanymi, 
a ich km1ce z tyłu do owych od koła powrozów 
przywiązali. Wtem kat zawołał na oprawców, na 
górze będących: obracaj kolo! Powrozy obwijały się 
około walca, ręce w tył unoszone, pociągały za sobą 
owe postrortki od żelaznych grabi, których zęby 
;vchodziły w plecy. Krew się zaczęła dobywać, kości 
w ramionach trzesżczeć, kobieta okropnie jękła. 

Pan Stokowski, pełniący urząd wielkiego inkwi
zytora, przyspieszając egzekucję, przysposobił czterech 
fornali w drabiach, jakich podczas żniw używają. 
Po poludniu, może o godzinie trzeciej, te fornalki 
zajechały przed spichrz i na te wozy pakowano ko
biety w beczkach, na trzech wozach żywe, na czwarty 
umarłe, także w beczkach. Na każdym wozie przy 
żywych siedział ksiądz zakonnik, odprowadzający je 
aż na plac egzekucji. Tu oprawcy wydobywali 
z beczki skrępowane kobiety, a uchwyciwszy je pod 
pachy, wci?gali po drabinach na stos, na którym 
stał już kat jeden z czterema pomocnikami; ci ode
brawszy kobietę, kładli ją twarzą ku ziemi i klockami, 
wyżej opisanymi, przyciskali kark i nogi; po czym 
owymi beczkami stos obstawili. Trzem kobietom, 
zmarłym na klocku, głowy poucinano, a potem w jed
nym dole, już na to wykopanym, ciała ich wraz 
głowami złożono. 

Stało wiele ludzi z pochodniami, przeznaczonych 
do zapalenia stosu, sędziowie byli także przytomni, 
ale już bez flaszki. Jeden z nich zawołał: za pala.i 
pochodnie! Co gdy nastąpiło, kaci ustawili owych 
ludzi z pochodniami około stosu. Sędzia krzyknął 
straszliwym głosem: pal! wkrótce stos cały stanął 
w płomieniach. Tu kat jeden przyniósł w chustce 
jakieś słoiki drewniane i kilka książek i wrzucił 
w ogieó. Gdy dym zaczął dusić, słychać było jęk 
niewinnych ofiar, jak spod ziemi podnoszący się ku 
oblokorn. 

(Fragment wyjęty z książki „Sprawy ponure") 
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