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ARTHUR MILLER 
Każdej mojej sztuce towarzyszyła intencja odsłonię

cia jakiejś prawdy, znanej już , lecz jeszcze nie przy
jętej ... Funkcją sztuki jest pomóc czlow iekowi w po
znaniu samego siebie po to, by mógł z kolei zbli.źyć 
się do innych lydzi, niosąc _im wieść o ogólnoludżkie j 
solidarności ... Teatr czyni człowieka bardziej ludzkim . 
to znaczy mniej samotnym. 

Tak pisał o swojej twórczości i roli teatru w dzis iej 
szym świecie jeden z najwybitniejszych dramaturgów 
amerykańskich lat czterdziestych pięćdzies iątyc h 
Arthur Miller. 

Urodził się 17 X 1915 r. w Nowym Jorku w zuboża
łej, w dobie wielkiego kryzysu, rodzinie kupieck iej. 
Ciężkie warunki ma terialne sprawiły, że miody Miller, 
a by się kształcić, musiał chwytać się rozmaitych za j ęć. 
Był kolejno rozwozici elem chleba, pracownikiem skład
nicy częśc i samochodowych, nocnym redak torem, a po 
ukończeniu u;iiwersytetu w Ann Arbor szoferem, kel
nerem itp. Równocze~nie z nauką i pracą pisywał jed
noaktówki i słuchowiska radiowe. Debiutował na Broa
dwayu w 1944 r. sztuką Człowiek, który posiadał pełne 
szczęście. W tym samym roku wydał tom reportaży 
wojennych pt. Normalna sytuacja, a następnie j edyną 
powieść Ogniskowa (1945r.) . 

Sławę i uznanie jako dramatopis arz zdobył dopiero 
w 1947 r. sztuką W szysc y moi synowie . Rozgłos świa
towy zdobyły również dalsze jego drama ty. Są to: 
Smierć komiwojażera (1949), Czarnwnice z Salem 
(1953 r.), Widok z mostu (1955 r.l. Po upadku ( 1964 r .), 
Incydent w Vichy (1964 r.) i Cena (1968 r. ). 

Miller znany jest również jako wybitny teorety k 
dramatu społecznego i rodzinnego. Jego interesujące 
wypowiedzi na ten temat wielokrotnie publikowa ł na 
swych łamach miesięcznik „Dialog". Mille r jest znany 
i popularny również w Polsce. Prawie wszys tkie jego 
dz ieła grane by ły na wielu naszych scenach, a publicz
ność rzeszowska oglądał a wys ta wiane przez Teatr 
im. Wandy Siemaszkowe j dwie jego sztuk i: Smierć 
komiwojażera (1960 r.) i w~zyscy moi sy now ie (1971 ). 



PRASA O CENIE 

Zapowiedziana wiosną 1968 r. nowa sztuka Arthura 
Millera pt. The Price (Cena) wywołała niezwykle zain
teresowanie w teatrach całego świata. Jak pisał w tym 
czasie jeden z zachodnich tygodników: 

Swiat czeka na nowego Millera. Czterdzieści zagra
nicznych teatrów zarezerwowało sobie prawa do wy
stawienia „Ceny" jeszcze przed jej prapremierą. 

A po premierze na Broadwayu (n.b. Miller sam 
wspólreżyserował ten spektakl) zachodnioniemiecki 
„Der Spiegel" pisał: 

Amerykański dramatopisarz Arthur Miller ustatkował 
się. „Nie mogę iść za głosem mody - powiada - bo 
nie jestem krawcem". Po czterech Jatach teatralnej 
pauzy były małżonek Marylin Monroe pokazał na sce
nie swoją nową, dziewiątą z kolei sztukę pt . „Cena". 
Wystawiony na Broadwayu utwór sporządzony został 
według starej recepty. 

Na scenie stoi dom pradziadków. W zwiędłej manie-
rze Ibsena dialog przewierca psychikę i zamierzchłe 

czasy, docierając do dawno przebrzmiałych win i dłu

gów. Pospołu z kurzem dawnych lal unosi się w po
wietrzu zadawniona nienawiść. Walter, dziś znany chi
rurg, uciekł z domu, gdy kryzys gospodarczy w 1936 r. 
doprowadził ojca do bankructwa. Jego brat natomiast , 
dziś skromny policjant, zrezygnował ze slt1diów, aby 
zarabiać na utrzymanie ojca. 

( ... } Miller widzi w „Cenie" „latorośl" wcześniejszej 

swojej sztuki: w spólny jest „ Smierci komiwojażera" 

i „Cenie" temat odpowiedzialności . „ Odpowiedzial
ność - powiada Miller - jest jednym z rodzajów mi
łości" . I tylko ona powstrzymuje świat od „zabójstwa, 
gwałtu i nihil izmu". 

Z innych wypowiedzi prasowych zasługuje jeszcze na 
uwagę recenzj a Irvinga Wardle'a w londyńskim ,,Ti 
mesie" (z 8 II 1968 r.) w której czy tamy między innymi : 

Być może Miller bardzo nie lubi Broadwayu, ale 
okamje się, że na Droadwayt1 właśnie najlepiej mt.1 s ię 

wiedzie. Nic tak nie za szkodziło jego opinii w świec ie, 

jak dwie nie komerc jalne sztuk i, k tóre wystawił Lin

coln Center Reper tory T hea tr e. Obecnie choć w części 

naprawił daw ne szkody , gdyż zos tawił zachodnią cywi

lizację samej sobie i dał publicznośc i broadwayowskiej 

dramat osnu ty wokół j ej ulubionego tematu i probl e

mu - rodzi ny amerykańs kiej. 

( ... ) Zarówno treść jak i technik a pojedynku braci 

są dla M illera bardzo charakterystyczne. Z wzajemnych 

oskarżeń wylania s ię szczegółowy i żywy obraz prze

szło ści - wieczór, w którym ojciec dowiedział się 

o swoim bankructw ie, a matka zwymiotowała na jego 

smoking, widok ofiar depresji siedzqcych na trawie 

j ak rząd t ru pów. Jednocześnie pojedynek ten jest dia

logiem dwóch pos taw etycznych - loja l ności wobec 

rodz i ny i dąże nia do sukcesu. A l e w końcu wynika zeń 

szczere stwierdze nie, że l udzie robią „tylko to co 

chcą", i że dokonując wyboru drogi życiowej bracia 

wybrali po prostu różne sposoby obrony przed klęską, 

jaką po niós ł i ch o jciec. 

( .. . ) M iller chce mieć tw ardy grnn t pod nogami, chce 

opierać się na absolutnym systemie moralnym definiu

jącym dobro i zło. Jako artysta po tra fi chwytać rzeczy 

l ot ne, ale jako moralista nie umie sprawić, by stały 

się rzeczą najważ niejszą . 

Ocenę słuszności takiego rozumien ia sztuki Arthura 

Millera zos taw iamy publ i czności. 
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Od O'Neilla do Albeego 

Mówić o współczesnym dramacie amerykańskim zna
czy mów ić o całkowitym obrazie dramaturgii USA. 
Mimo, że jej początki sięga j ą drugiej połowy XVIII w„ 
to jednak swą obecność w kulturze światowej zazna
czyła dopiero w XX wieku. Do tej pory - jak słusz
nie zauważył Adam Tarn - poza Szekspirem grano 
w Ameryce tylko „sztuczydła rozrywkowe, sztuczydła 
łzawe i sztuczydła mrożące krew w żyłach", czyli me
lodramaty w najgorszym stylu. Charakterystycznym 
również wydaje się fakt, że mówiąc o dramaturgii 
amerykańskiej myślimy zaledwie o kilkunastu jej 
przedstawicielach. I tak przykładowo wśród dostęp
nych polskich źródeł, antologia Wspólczesny dramat 
amerykański (wyd. PIW 1967 red. Adam Tarn) prezen
tuje piętnastu autorów, zaś Iskier Przewodnik Teatral
ny (1971, red. S. Marczak-Oborski) tylko pięciu . Jakiż 
kontrast gdy porównamy np. z dramaturgią fran
cuską ! 

Pierwszym granym w Europie Amerykaninem był 
Edward B. Sheldon . Dziś jest już całkiem zapomniany. 
Dlatego też za pierwszą wielką indywidualność amery
kańskiego dramatu możemy uznać O'Neilla. 

Eugene Gladstone O'Neill (1888-1953) syn znanego 
ak tora, chwytający się wielu rozmaitych zawodów, 
dramaturg niezwykle płodny (prawie sto utworów), 
laureat nagrody Nobla (1936), a przy tvm postać bar
dzo tragiczna. 

Twórczość jego zrodziła się z buntu przeciwko typo
wemu melodramatowi wiktoriańskiemu oraz z zapatrze
nia się w dzieła Ibsena , Strindberga. Wedekinda i do
prowadziła go do melodramatu, ale melodramatu eks
presjonistycznego. 

O'Neill żywo interesował się filozofią Nitzschego, 
Freuda , Junga stąd też tak żywy jest w jego drama
tach motyw psychoanalizy (Cesarz Jones, Pożądanie 
w ceniu wiązów, Wielki Bóg Brown). Obok tego poja
wia się w jego utworach nurt mistycyzmu. mitologizmu 
(Za/oba przystoi Elektrze). a także, tak charakterysty
czny dla tamtejszej dramaturgii alegoryczny mora
litet społeczny (Włochata małpa , Przy jdzie na pewno). 
Wielki rozgłos przyniósł O'Neillow i wystawiony na 
Broadwayu , już po jego śmier ci, Zmierzch długiego dnia. 

Te charakterystyczne cechy pisarstwa O'Neilla są ty
powymi cechami całej współczesnej dramaturgii ame
rykańskiej. Znajdziemy je więc u Maxwella Andersona 
(Sceneria zimowa) Elmera Rice'a (Maszyna do liczenia). 
Roberta She rwooda (Skamieniały las), Williama 
M. Inge'a (Autobus do Montany) i u innych. 

Na osobną uwagę zasługuje twórczość wszechstron
nie wykształconego humanisty Thorntona N. Wildera 
(ur. 1897), odbiegająca nieco od podstawowych tendencji 
w amerykańskim dramacie. W swych powieściach się
gał często do antyku (tym razem rzymskiego - Idy 
marcowe), ale w dramacie (kilkadziesiąt utworów!) zaj
muje się głównie problemami zwykłego śmiertelnika, 
ujmując je w aspekcie ponadczasowym. Wszystko jest 
„jednym aktem wieczności". Największy rozgłos przy
niosła Wilderowi sztuka Nasze miasto ( 1938) przed
stawiająca życie przeciętnego miasteczka amerykań
skiego, a na tym tle powszechność spraw ludzkich. 
Sam Wilder mówi o Naszym mieście: „Jest to próba 
wykrycia ogólnych wartości w najdrobniejszych wyda
rzeniach naszego codziennego życia". „ 

Przyjrzyjmy się teraz twórczości dwóch najwybit
niejszych dramaturgów lat czterdziestych i pięćdziesią
tych, wywodzących się pośrednio z O'Neilla, a mia
nowicie Tennessee Williamsa (ur. 1914) i Arthura 
Millera (ur. 1915). 

Twórczość ich choć bardzo różnorodna ma jednak 
wspólne cechy, zarówno w źródłach (O'Neill, Ibsen , 
Czechow, Freud) jak i postawionych so bie celach. 
Znany krytyk, Broni sław Wiśniowski pisze: 

Realizm Williumsa jest poety cki, Millera społeczny. 
Miller jest z ducha podobny Ibsenowi, Williams -
europejskiemu dekadentyzmowi. Miller jest rygorysty
czny w konstrukcji swoich dramatów, Williams -
!miały I pełen fantazji . Williams widzi świat oczyma 
zawiedzionej kobiety, Miller rozczarowanego mężczy
zny. Miiler zmierza do konkluzji jednoznacznych, Wil
liams poprzestaje na ogólnym nastroju apatii i gory 
czy. MII/er jest czasem mentorski, Williams - niezby t 
siebie pewny. Obydwaj starają się rozwikłać dylemat 
naszych czasów. 

Gdzie znaleźć dowody na te tezy? 

Pierwszą sztuką, która przyniosła sławę Williamsowi 
była Szklana menażeria (1945). zabarwione liryzmem 
psychologiczne studium ludzi zawiedzionych w życiu, 
uciekających w świat marzeń od rzeczywistości. Na
stępne sztuki (Tramwaj zwany pożądaniem - 1947, 
Słodki ptak młodości - 1959, Noc Iguany - 1962), 
potwierdziły ogromną wrażliwość Williamsa na dramat 
człowieka, na walkę pici , na konflikly społeczne Ame
ryki. 

Arthur Miller jest natomiast mni ej liryczny, za to 
bardzie j trzcżwy ·i rzeczowy. Problematyka jego utwo
rów obejmuje takie sprawy jak np.: odpowiedzialność 
Joe Kellera , który dost arcza wadliwe urządzenia lo tni
cze, za śmierć wielu żołnierzy na wojnie (Wszyscy moi 
synow ie - 1947 r.). walka w świecie businessu, ideał 



„sukcesu życiowego" (Smierć komiwojażera - 1949). 
nietolerancja i terror (Czarownice z Salem - 1953), 
życie ś rodowisk imigracyjnych (Widok z mostu -
1955 r.). stosunki rodzinne, kryzys gospodarczy lat 
trzydziestych, cena ludzkiego istnienia (Cena - 1968) . 

A wszystkie te utwory, tak u Williamsa jak u Mil
lera, zabarwione są charakterystycznym duchem amery
kańskiego melodramatu, ale w dobrym guście. I zno
wu przypomina nam się O'Neill. 

Przypomina . się on również przy lekturze sztuki Kto 
s ię boi Wirginii Wo olf (1962) , dzieła najmłodszego 
z wielkich dramaturgów USA - Edw.uda F. Albeego 
(ur. 1928) . Sztuka ta jes t bowiem swoistą kopią 
Zmierzchu długiego dnia. Albee wychodził od teatru 
absurdu (Opowiadan ie o ZOO - 1959, Amerykański 
ideał - 19Gl) by dojść do psychoanalitycznego me
lodramatu (Maleńka Alicja - 1965 r .). Albee , czołowy 
przedstawiciel kształtującej się w latach sześćdziesią
tych nowej awangardy, znakomity s tylista , mistrz 
ostrego, błyskotliwego , wartkiego dialogu, kiedy za
czął być grywany na Broadwayu, kiedy zdobył sławę, 

przestał przewodzić awangardzie, którą dzi ś stanowią 
Black Theatre (teatr murzyński). młode pokolenie 
z off-off-Broadwa yu i „awangarda literacka" wywodzą
ca się z kręgów uniwersyteckich. 

Kierunki te oscylują bądż ku teatrowi politycznemu 
(Black Theatre). bądź teatrowi okrucieństwa (młode 
pokolenie). Za wcześnie jednak na analizowanie tego 
problemu, na to potrzeba pewnej perspektywy czaso
wej, a z drugiej stron y rzecz bardziej dotyczy samej 
realizacji tea tralnej niż dramaturgii. 

Polski widz miał okazję poznać niektóre przejawy 
tego teatru w czasie III MFFTS we Wrocławiu w 
1971 r. (The Preformance Group - Komuna). 

Kończę więc te jakże nie pełne i skrótowe rozważa ni a 
o współczesnym dramacie amerykańskim na E. Albeem 
polecając wszystkim zainteresowanym uważne śledze
nie najnowszych na ten temat publikacji w „Di alogu" 
i innych czasopismach specjalistycznych . 
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