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ARTHUR MILLER 

Kźlka uwag o dramacie amer~kańskim 

Dramaturgia amerykafrska wzrastała w warunkach cał
kowicie odmiennych od tego, co obserwować można było w 
historii teatrów europejskich. Pozbawiona własnej, wyłącz
nej tradycji narodowej skazana była z góry na kosmopoli
tyzm myślowy i formalny. Przez cały wiek XIX na scenach 
amerykańskich królował więc niepodzielnie amorficzny już 
wiktoriański melodramat, który wycisnął swe piętno nawet 
na inscenizacjach szekspirowskich. I dopiero niezwykła, 
twórcza indywidualność O'Neill'a zdołała wprowadzić dra
mat amerykański na nowe tory, nadając temu niechlubne
mu już melodramatycznemu dZJiedzictwu nowe, ekspresjo
nistyczne formy. O'Neill otworzył epokę ekspresjonizmu 
i psychoanalizy w dramacie, nie tylko już amerykańskim. 
Bo w miarę jak kolejne premiery jego sztuk święciły 
triumfy na nowojoxiskich scenach, dramat amerykański po
czął wkraczać w fazę ofensywy. Teraz to, co było urprzednfo 
kosmopolity21mem literackim przetworzone zostało w war
tości ponadjednostkowe, ogólnoludzkie. Siłą literatury 
amerykańskiej w XX wieku stała się bez wątpienia jej 
głęboka, ponadnarodowa i ponadhistoryczna nawet świado
mość filozoficzna, na jaką nie umiały się zdobyć odwiecznie 
narodowe literatury Starego Kontynentu. 
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Ofensywa ta pewnemu załamaniu ule~ła może dopie~o 
w ostatnich latach, odkąd na firm8:menc~e te.~,tru eui:ope~
skiego ukazali się angielscy, młodzi „g~1e~m : Ale i dziś 
jeszcze nazwisko Edwarda Albeego wym'!ema się z tą samą 
mocą co Osborne' a, Pintera czy Weskera. . . . 

O'Neill jest bezspornym ojcem dramaturgu am.erykan
skiej Jego twórczość inspirowała i warunkowała pisarstwo 
Elme.ra Rice, Lillian Hellman, Clifford.a Odets, Tenness.ee 
Williamsa i najbardziej nas tu interesuJącego Arthura Mil-
lera. 

urodzony 17 pażdziernika 1915 roku .w Nowym Yorku w 
rodzinie średniozamożnego kupca, Miller przebył .dro~~ 
niezmiernie charakterystyczną dla ówczesnej rzeczyw1stosc1 
amerykańskiej. W roku 1932 uzyskał świadectwo maturalne 
i przyjął pracę w składnicy części sai;:o~ho.dow:y.ch, by :W 
jakiś czas potem podjąć stu~ia ekon?~ll i h1storn na Um-: 
wersytecie w Michigan. Rownoczesme. praco""'.ał ~ocam1 
jako redaktor miejsco:wej gazety: Stud10wał, pisał i pra
cował jednocześnie. Pierwsze proby dramatyczne wysyłał 
konsekwentnie ale bez ipowodzenii:t . na . różne konkursy 
literackie. Dopiero w roku 1947 odmosł n~ekła~~ny su~ces 
sztuką zaotytułowaną Wszyscy :noi synowie. Dzis i:azw1~k? 
Millera znajduje się w światoweJ czoł.owce ~ri:imatop1si:irs~1eJ: 
P oza Synami sześć z jego sztuk '?biegło JUZ sceny swiata. 
Smierć komiwojażera (1949, premiera polska 1959), Proces 
w Salem (1953, premiera 1959), Widok z mostu (1955, pre
miera polska 1959), Po upadku (1964, premiera .polska 1965) 
Incydent w Vichy (1965, premiera polska 1965) 1 Cena (1967, 
w Polsce nie grana). 

Dramaturgia Millera wzrastająca. w ekspresjo~istycznym 
klimacie sztuk O Neill'a zyskała mimo to zupełme odrębną, 
własną pozycję dzięki określonej postawie moralnej autora 
i szczególnemu ujęciu problemów społecznych. Podczas gdy 
współczesny Millerowi Williams roz~aczał w. swy~h sztuk~ch 
obrazy krzywdy, okrucieństwa, bestialstwa I ,pomek~d. b1~r.
nie delektował się nastrojami smutku, beznadZ1eJnosc1, 
cierpienia - Miller starał się być zawsze c~ynny, walcz'.'lcy, 
czy jak my to lubimy określać - zaangazo:wany. :'V 1ego 
dramaturgii tkwi organicznie element pubhcystyk1 prze
tworzony jednak pewną ręką pisarza w kszt~łt artystyczny, 
poetycki. Na wskroś realistyczna faktur~ Jego s_zt~k za
pewnia komunikatywność problemo~ a. Jednocz.esm~ ~ra
pująca, o'niellowska technika eksp~esJO~IStyczna i dos~1ad
czenia psychoanalityczne sprawiaJą, ze d;31ma1ty :i:ir111era 
angażują nie tylko intelekt ale całą osobowosc czytelmka c_zy 
widza. Miller nie boi się i nie wystrzega ·nawet efektow 
melodramatycznych. Przeciwnie - zna ich dr~maturgic~ną 
funkcję i posługuje się nimi ch~tnie _tam, gdzie Z?angazo;
wanie emocjonalne widza ułatwić moze pr:ekaz.ame myśl!. 
I nie posądzimy go chyba o zły smak. Bromą Millera przed 
takim zarzutem wrażliwość i umiar poety. 

z. R. 
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Z notatek Arthura Millera o Syn a c h 

W roku 1947 odbyła się na Broadwayu premiera nowej 
sztuki Arthum Millera Synowie (All My Sons). Przyniosła 
ona autorowi sławę i rozgłos, których nie potrafiły mu za
pewnić jego poprzednie sztuki. Synów pisał Miller przez 
dwa lata. 

„Zbl1żałem się wówczas do trzydziestki" wspominał póź
niej .' „Byłem autorem około tuzina sztuk, o żadnej jednak 
nie mógłbym powiedzieć, iż jest ·skończona. Napisałem wiele 
scen, nie stworzyłem jednak sztuki. Odkryłem, iż każda 
sztuka jest złożonym organizmem, a mnie udało się dotąd 
budować niektóre tylko jego części. Zdecydowałem się więc 
napisać jeszcze jedną sztukę, postanowiłem jednak w razie 
niepowodzenia zająć się innym rodzajem twórczości. Synów 
zrodziła moja chęć ·naprawienia błędów, które popełniałem 
dotychczas pisząc sztuki, oraz opowieść, którą niegdyś 
usłyszałem: podczas leniwej pogawędki, która toczyła się 
u mnie w domu, pewna pobożna znajoma pochodząca z 
środkowego Zachodu opowiadała o rodzinie żyjącej w jej 
najbliższym sąsiedztwie, rodzinie, która uległa rozbiciu, 
gdy córka odkrywszy, iż ojciec sprzedaje armii wadliwe 
części urządzeń mechanicznych, wydała go w ręce władz. 
Szalała wtedy wojna. Zanim znajoma skończyła swą opo
wieść, córkę 7lmieniłem w syna i miałem już dokładnie 
obmyślony kulminacyjny pun1kt drugiego aktu". 

Zabierając się do pisania Synów postawił sobie Miller 
inne niż dotychczas wymagania, zmierzał bowiem do nowe
go celu. „Postanowiłem być tak ateat.Talny, jak tylko można" 
pisał. „By to osiągnąć, usuwałem każdą, najbardziej nawet 
trafną przenośnię, obrazy, figurę stylistyczną, o ile w naj
mniejszym chociaż stopn~u zdradzały rękę pisarza". Pragnął 
stworzyć sztukę odpowiednią dla „teatru proroctwa", a więc 
teatru sztuki, która stać się powinna częścią własnego 
życia widzów sztuki przeznaczonej dla zwykłych ludzi, 
związanej zarówno z ich życiem rodzinnym, jak i codzien
ną pracą doznaniami, które powiększają świadomość ich 
związków nici łączących przeszłość i przyszłość, której w 
„życiu" pozostają ukryte. „Zrozumiałem" ,pisał dalej, „iż 
muszę napisać tę sztukę w taki sposób by nawet rzeczy
wisty przestępca czytając ją przyznał, iż jest tak prawdzi
wa i autentyczna jak jego własne życie ... wszystko co na
pisałem do tej pory, tak zresztą jak wszystkie prawie sztuki, 
które kiedykolwiek oglądałem napisane zostały z myślą o 
przedstawieniu teatralnym, podczas gdy powinny były 
zostać napisane jako swego rodzaju zeznanie, którego traf
ności teatr na próżno by zazdrościł". 

Powtarzającym się w Synach motywem jest zdrada. 
Zdra<la, która niszczy rodziny i zabija jej członków. Stary 
Keller sprzedając w czasie wojny armii wybrakowane części 
zdradzał nie tylko kraj. Zdradzał też synów, którzy wierzyli, · 
iż ojciec ich jest lepszym i uczciwszy od innych. Zdrada 
ojca zabiła Larry'ego, a Chl'isowi zniszczyła życie. Nietykal
ną, największą świętością i wartością dla starego Kellera była 

1) Wstęp Artura Millera do: Collected Plays, London 1958 
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zawsze rodzina. Dla niej poświęcił życie. Dla niej zrezygno
wał z uczciwości. I oto synowie jego nie tylko tego nie 
docenili, lecz stanęli nawet po stronie sprawiedliwości, 
zdradzając ojca i rodzinę. Życie Kellera straciło sens, 
popełnił więc samobójstwo. Rodzinę zdradziły również 
1tlzieci Deevera. Przekonane o winie ojca zerwały z nim, nie 
odwiedzały go w więzieniu, nie pisały listów, by dowiedzieć, 
się po latach, że skrzywdziły niewinnego człowieka. Wierna 
i daleka od zdrady jest tylko Kate. Wierzy w powrót za
ginionego syna i czeka na ·niego. I bezskutecznie narzuca 
swą wiarę i wierność innym. 

Ci, którzy zdradzają, niemają wyobrażni. Nie potrafią 
przewidzieć tego, co zdrada ich przyniesie. „W sztuce tej 
chciałem pokazać", pisał Miller, „iż skutki naszych czynów 
są tak samo namacalne, jak owe czyny, mimo, iż działając, 
rzadko sobie z tego zdajemy sprawę"„. tragedią Joe Kellera 
„nie jest to, iż nie potrafi on odróżnić dobra od zła, lecz 
fakt, iż człowiek taki jak on nie potrafi uświadomić sobie, 
iż on sam nierozerwalnie związany jest ze swym środowis
kiem, ze światem i społeczeństwem. Nie tworzy on społe
czeństwa wraz z innymi, jest tylko jego zarejestrowanym 
członkiem„ i w tym sensie Joe Keller stanowi niebez
pieczeństwo dla społeczeństwa, i w tym sensie moja sztuka 
jest sztuką społeczną". 

W Polsce wystawiano Synów pięciokrotnie. Prapremiera 
polska odbyła się w Łodzi w sezonie 1948/49 w Państwowym 
Teatrze Wojska Polskiego „Melodram". Sztukę wystawiono 
w przekładzie i reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Dekoracje 
projektował Józef Rachwalski. Leon Pietraszkiewicz grał 
Joe Kellera, Ewa Kunina - Kate, a Janusz Wa!I'miński -
Chrisa. Wkrótce potem wystawił Synów teatr im. Żerom
skiego w Kielcach (premiera 15.2.1944). Reżyserował D. Pie
traszkiewicz, dekoracje projektował Jerzy Feldmann. 
Zygmunt Milski był Joe Kellerem, Zofia Galicka - Kate, 
a Tadeusz Kalinowski - Chrisem. W tym samym sezonie 
wystawiono sztukę Millera w Jeleniej Górze (premiera 
24.2.1949) w reżyserii L. Łozińskiej z dekoracjami W. Chor
baczewskiego oraz w Kaliszu (premiera 2.7.1949) w reżyserii 
S. Skalskiego z dekoracjami E . Marszałka. W Warszawie 
oglądano Synów po raz pierwszy w teatrze Placówka 
podczas gościnnych występów teatru łódzkiego (12.11 .1948). 
W lutym 1965 sztukę Millera wystawił Państwowy Teatr 
Żydowski im. E. R. Kamińskiej. Reżyserował Chewel 
Buzgan, a dekoracje projektował Marian Stańczak . 

Janina Hera 

6 

A R THU R MILL E R 

WSZYSCY MOI SYNOWIE 
ALL MY SONS 

dramat psychologiczny w 3 aktach 

Przekład - Kazimierz Piotrowski 

OSOBY: 

Krystyn Wójcik JOE KELLER 

KATE KELLER Maria Szczechówna 
jego żona 

CHRYS KELLER, 
lch syn 

ANNE DEEVER 

GEORGE DEEVER, 
jej brat 

Krzysztof Gordon 

Ewa Ulasińska 

Jerzy Krasu ń 

JIM BAYLIS, Marian Drozdowski 
doktór 

SUSIE BA YLIS, Maria Kaczkowska 
jego żona 

FRANK LAUBEY 

LIDIA LAUBEY, 

Tadeusz Kuduk 

Barbara Pohorecka 
jego żona 

Rzecz dzieje się w małym miasteczku amerykańskim 

Reżyseria 

KAZIMIERZ BRAUN 

Scenografia 
JANUSZ WARPECHOWSKI 

Asystent reżysera 

JERZY KRASUŃ 

Premiera 20 kwietnia 1969 
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PROFILE 

MARIA KACZKOWSKA - RUPPEL 

MARIA KACZKOWSKA-RUPPEL jest obsolwentką 

krakowskiej szkoły teatralnej. Dyplom aktorski uzyskała 

w roku 1949. Debiutowała w tym samym roku rolą Lidy 
w sztuce Korniejczuka Platon Kreczet na scenie Teatru 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. W latach 1950-1952 wy
stępowała w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 
od 1952 do 1957 w Teatrze „Wybrzeże" w Gdańsku, a od 
roku 1958 jest członkiem zespołu Teatru im. J. Osterwy 
w Lublinie. W bogatej biografii artystycznej tej aktorki 
znalazły się między innymi role Księżniczki w Sulkowskim 
S. Żeromskiego (1949), Zosi w Damach i huzarach A. Fredry 
0949), Mariki w Niemcach L . Kruczkowskiego (1950), 
Angeliki w Grzegorzu Dyndale Moliera (1954), Zofii 
Parmen w Grzechu S. Żeromskiego (1963), Hrabiny w 
Aktorze C. K. Norwida (1965). 
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TADEUSZ KUDUK 

TADEUSZ KUDUK, urodzony 20.X.1935 roku dyplom 

aktorski uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 

w Warszawie w 1961 roku. Debiutował na scenie Teatru 

im L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze w Żywocie Józefa 

M. Reya (inscenizacja K. Dejmka). W latach 1962-1964 

występował w teatrze lubelskim, by w latach następnych 

przejść przez sceny Teatru im. A. Węgierki w Białymstoku 

(1965 i 1968) i Teatru Polskiego w Poznaniu (1966-1967). 

Od stycznia 1969 powrócił znowu do Lublina. Do ciekawych 

ról tego utalentowanego aktora należą: Kazek w Kondukcie 

Drozdowskiego (1961, reżyseria Marek Okopiński) nagro

dzony na Festiwalu w Kaliszu, Hogan w Podróży Scheadee 

(1961, w inscenizacji Kazimierza Brauna) Skubik w Particie 

na instrumenty drewniane Grochowiaka (1964), Grzegotka w 

Gwałtu co się dzieje A. Fredry (1968), Adolf w Pannie 

mężatce J. Korzeniowskiego (1968) i inne. Tadeusz Kuduk 

w ramach prywatnego hobby uprawia także z dużym po

wodzeniem malarstwo. 
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W repertuarze teatru: 

komedia staropolska 
ALEKSANDRA FREDRY 

ZEMSTA 

komedia dworska 
WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

HENRYK VI NA ŁOWACH 

komedia muzyczna 
MICHAŁA BAŁUCKIEGO 

KLUB KA WALERÓW 

amerykański dramat psychologiczny 
ARTHURA MILLERA 

WSZYSCY MOI SYNOWIE 

W przygotowaniu: 

PETER SCHAFFERA 

CZARNA KOMEDIA 

dramat 
JERZEGO JURANDOTA i STEFANII GRODZIENSKIEJ 

BALLADA O TAMTYCH DNIACH 
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