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Artł)ur Miller (ur. 1915 r.) pisar·z amerykański. Pra
cował m. in. w fabryce samochodów, był rektorem ga
zety „Michigan Daily". W r. 1957 wytoczono mu pro
ces o sympatie komunistyczne. Drugą żoną Millera 
była wybitna aktorka Marylin Monroe. Miller jest 
autorem głośnych sztuk „Death of a Salesman" (Śmierć 
komiwojażera - 1949), „The Crucible" (Czarownice 
z Salem" - 1953), „All my Sans" (Wszyscy moi syno
wie- 1947), „A Memory of two Mondays" (Wspom
nienie o dwóch poniedziałkach - 1955), „A View 
from the Bridge" (Widok z mostu - 1955) „After the 
Fall" (Po upadku - 1964), „Incydent w Vichy" (1965), 
„Cena" (1966). 

Arthur Miller: Moim zdaniem - jeżeli nasz teatr nie 
przetnie wrzodu „uczucia", po to, by je zastąpić prze
wartościowaniem świata, grozi mu degeneracja w kie
runku niezdrowego klinicyzmu. 
Będziemy musieli napisać „Edypa", którego nie

szczęścia mają charakter ściśle osobisty i nie •.nogą 

być opowiedziane narodowi; „Edypa", który nie będzie 
mógł wydrapać sobie oczu, ponieważ nie będzie zdolny 
do oceniania samego siebie - krótko mówiąc, „Edypa", 
który dowiedziawszy się o swym kazirodztwie osu
szy łzy, aby krzyczeć głośno o swej samotności. 



ARTHUR MILLER 

Niewielu dramaturgów wypowiedziało się pełniej 

o sobie niż Arthur Miller: różne przedmowy, wykłady, 
artykuły, wywiady dostarczają ogromnego materiału 
krytycznego do jego dramatów i do jego teorii litera
tury, w której znalazły poparcie. 
Urodził się w Nowym Yorku 17 pażdziernika 1915 r . 

a wczesne swoje lata opisał w „A Boy grew in Broo
klyn". Jest to wspaniała rzecz pełna nostalgii i swoj
skiego humoru, ale o samym Millerze niewiele mó
wiąca ... 

Niewiele też wiemy o jego rodzinie prócz tego, że 

ojciec który dożył 1955 r. miał wspaniałe poczucie hu
moru i - jak się okazuje - dowcipkował z dziećmi 
z sąsi edztwa w sposób bardzo podobny, jak to robił 

Joe Keller w sztuce „Wszyscy moi synowie". 
Miller ukończył szk::iłę średnią w 1932 r. ale nie 

mógł wyjechać na studia, ponieważ „nikt w rodzinie 
nie posiadał pieniędzy na bilet" ... Pracował dwa lata w 
magazynie części samochodowych za 15 dolarów tygo
dniowo, żeby opłacić przejazd do Collegge'u. Oszczę
dziwszy na I semestr, wstąpił na Uniwersytet w Michi
gan. ale studia ukończył tylko dzięki finansowemu po
parciu National Youth Administration oraz pensji po
bieranej za nocne redagowanie „Michigan Daily". Stu
diował ekonomię i historię, zresztą prędko rozczarował 
się do obu ... 
Pięć lat póżniej John Chapman przedstawiał Millera 

czytelnikom „The Best Playsof 1948-49" nie tylko 
jako autora nagrodzonej sztuki „Death of a Salesman" 
(„Śmierć komiwojażera"), ale jako kogoś, kto „podej
mował się tak ciężkich zawodów jak kierowcy samo
chodowego, kelnera, śmieciarza i kto nawet teraz każ
dego roku spędza kilka tygodni na pracy w fabryce, 
żeby nie zapomnieć co się czuje, stojąc w jednym 
miescu 8 godzin dziennie". 

Legenda nie umiera szybko.... Miller wzrastał w 
czasie krysysu gospodarczego Ameryki i nic nie wy
warło tak silnego wpływu na jego twórczość jak wła
śnie ten fakt. „To pył dobry czas na dorastanie" -

powiedział „ponieważ inni też nic nie wiedzieli" 
a dalsze wyznania z doświadczeń tego okresu zamknął 
słowami: 

„Właśnie pobrałem 12 dolarów na rower wyścigowy 
odkupiony od kolegi, któremu się znudził, kiedy dzień 
póżniej zamknięto Bank Stanów Zjednoczonych. Prze
jeżdżając tam widziałem tłumy ludzi przed mosiężnymi 
bramami. Pieniądze ich były w Banku i nie mogli ich 
odebrać. I chyba nigdy ich nie dostaną. Jeśli o mnie 
chodzi, wiedziałem, że udało siC'.l fuksem. 

Ale w tydzień potem wpadłem do domu na szklankę 
mleka a kiedy wyszedłem, roweru nie było. Skra
dziono. To mi dało nauczkę. Nikt nie mógł uciec od 
klęski". 

Niemniej jednak właśnie kryzys wywołał w nim 
pełne współczucia zrozumienie niepewności człowieka 
we współczesnym uprzemysłowionym świecie, głębokf\ 
wiarę w społeczną odpowiedzialność. 

Rok 1944 przyniósł mu nagrodę Theatre Guild w 
wysokości 1250 dolarów, a w 1947 r. otrzymuje nagrodę 
„Drama Critics" za „All my Sons" - najlepszą sztukę 

sezonu, co zapoczątkowało dowcipne określenie Mille
ra jako „najbardziej - premiowanego" z dramaturgów 
amerykańskich. 

Sukces nie nastąpił jednak tak gwałtownie, bo już 
przedtem napisał Miller osiem lub dziewięć - jak je 
nazywa - „szkiców teatralnych", z których tylko je
den grano w zawodowym teatrze. Była to sztuka o 
znaczącym tytule „The man who had all the Luck" 
(„Człowiek k·tóry miał dużo s·zczęścia"). 

Niewiele szczęścia miał Miller w życiu osobistym. 
Małżeństwo z Mary Slattery w 1940 r. którą spot
kał w College'u dało mu syna i córkę, ale zakończyło 
się rozwodem ... Z Marilyn Monroe ożenił się w 1956 r. 
Przez c?Jtery lata tego związku udaje mu się osiągnąć 

stabilizację, na tle której fakt zerwania małżeństwa 
był bardziej nieoczekiwany niż jego zawarcie ... 

Próby określenia jakichkolwiek amerykańskich tra
dycji dramatycznej przez Eugene O'Neillem są zaledwie 
pobożnymi życzeniami dyktowanymi szowinizmem, 



podczas gdy rozwój dramatu amerykańskiego -- wspa
niałego jak się okazało - od czasów O'Neilla z trud
nością można łączyć z czymś tak jednorodnym jak 
tradycja. W każdym razie dramatyczny dorobek Millera 
posiada więcej wspólnego z Ibsenem, Shaw' em czy Bre
chtem niż z O'Neillem, Odetsem czy Thorntone.n Wil
derem (sam Miller powiedział, że najbardziej rady
kalną sztuką, jaką kiedykolwiek widział, jest nie 
„Waiting for Lefty" ale „The Madwoman of Chaillot" 
(Wariatka z Chaillot), i że wspaniałość niemieckiego 
ekspresjonizmu po I wojnie światowej zawsze wzbu
dzała w nim zachwyt i wstręt ... 

Z tego, co napisał o swej metodzie pracy, jasno wy
nika, że pisanie nie przychodzi mu łatwo i że efekt 
tej pracy rzadko go zadowala. Powodu należy dopa
trywać się nie w braku inicjatywy czy pomysłów, 

których jest pełen, lecz w nadmiernym samokryty
cyzmie połączonym z niepokojem wybitnego int&lektu . 
Poza tym Miller nigdy nie myślał o sobie jako o dra
maturgu, chociaż z pewnością teatr jest jego naj
większym powołaniem i największą namiętnością. 
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