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MILLER 
ARTHUR MILLER urodził się 17.X. 1915 r . w Nowym Jorku. Pocho
dzi z rodziny kupieckiej, zubożałej w okresie wielkiego kryzysu lat 
trzydziestych i zamieszkałej w związku z tym w Harlemie. Stu
diowal na uniwersytecie w Ann Arbor, pracując jednocześnie jako 
nocny redaktor w miejscowym dzienniku i pisząc jednoaktówki dla 
teatru studenckiego. Po ukończeniu studiów powrócił do Nowego 
Jorku, próbował różnych zaję~ (m. in. był szoferem, kelnerem itd .), 
a jednocześnie pisywał słuchowiska radiowe. Debiutował w 1944 r. 
utworem scenicznym „Człowiek, który posiadał pełne szczęście". 



ARTHUR 

W tym samym roku wydal tom reportaży wojennych „Normalna 
sytuacja",a w roku następnym jedyną jak dotąd powieść „Ognisko
wa", przedstawiającą uprzedzenia i represje antysemickie w pewnej 
wielkiej kooperacji przemysłowej. Powieść ta zdobyła Millerowi pe
wien rozgłos, ale sławę zyskała dopiero jego sztuka „Wszyscy moi 
synowie" (1947), osnuta na tle wydarzeń związanych z tragiczną 

śmiercią lotnika, a demaskującą korupcję zatruwającą amerykańskie 
życie społeczne i gospodarcze .. Już te pierwsze utwory Millera za
rysowały zarówno jego profil twórczy, jak i wskazały na zakres 
jego zainteresowań pisarskich. Ostre wyczucie dramatyzmu sytuacj i 
życiowej człowieka słabszego, przegrywającego w pojedynku z sil
niejszymi i bezwzględnóejszymi, jest stalym motywem przewijają

cym się w jego twórczości. Pierwszym z serii wybitnych utworów 
Millera była sztuka „Smierć komiwojażera" (1949), która zdobyła 

nagrodę Pulitzera i uznana została za klasyczne niejako dzieło 

amerykańskiego dramatopisarstwa społecznego. Skontrastował w niej 
autor z niezwykłą sugestywnością i odwagą obiegowy ideał „sukce
su życia" z rzeczywistością amerykańską, skazującą słabszych na 
wyzysk przez bogatszych i silniejszych, a przy próbach buntu i wyr
wania się ze społecznych nizin - na nieuchronną klęskę życiową . 

Postać komiwojażera, którego nadziejom i ambicjom życie zadało 

śmiertelny cios, stała się w ·literaturze amerykańskiej symbolem 
straconych złudzeń tzw. szarego człowieka co do rzeczywistości 
amerykańskiej, rzekomo da;ącej wszystkim równe prawa startu 
życiowego. 

Następną sztuką Millera o światowym rozgłosie, adaptowaną na 
ek r an według scenariusza Sarte'a, były „Czarownice z Salem" (1953). 
Dramat ten, oparty na motywach historycznych (nawiązywał do 
glośnych procesów czarownic w puryta1iskiej Nowej i\ngłii), był 

MILLER 
metaforyczną rozprawą z mechanizmem l'J'~straszania i terroru, roz
pę tanym w Stanach Zjednoczonych w okresie maccartyzmu. Sztuka 
ta stała się klasycznym w literaturze światowej utworem na temat 
„niewolenia umysłów Judzkich". 

W 1955 wystawił Miller dramat psychologiczno-obyczajowy z życia 

włoskich środowisk imigracyjnych „Widok z mostu" oraz pokrew
ną jej charaktrem artystycznym sztukę „Wspomnienie dwóch ponie
działków". Dwie następne sztuki Millera stały s i ę znów 'Wydarze 
niami artystycznymi o zasięgu międzynarodowym . „Po upadku" 
(1964) analizowała mechanizm psychologicznego kryzysu sławnej 

aktorki filmowej, której osobowość została gruntownie wypaczona 
przez nienormalne warunki życia, jakie stwarza artystom amery
kański przemysł widowiskowy. Krytyka dopatrzyła się w tej sztuce 
oddżwięku trag icznego samobójstwa byłej żony Millera, Maryl in 
Monroe. 

Sztuka „Incydent w Vichy" (1964) powraca do okresu hitlerowskiej 
ekstreminacji rasowej, kreśląc typową sytuację z okresu okupacji 
niem:eckiej we Francji; przypadkowe środowisko ludzi zgromadzo
nych na dworcu czynnie solidaryzuje s i ę z prześladowanymi, potę
piając prześladowców i zdrajców. Do bogatej już literatury drama
tycznej na temat „czasów pogardy" sztuka ta wniosła pewien 
nowy element, polegający na przesunięciu ciężaru zainteresowania 
z ludzi bezpośrednio poddanych rep r es ; om na tych, przeciw którym 
one nie są zwrócone wprost, ale od któ r ych postawy i zachowania 
zależy w znacznym stopniu możliwość uratowania represjonowanych. 
Ostatnią z g'.ośnych sztuk Millera jest „Cena" wystawiona/ w 1968 r. 

Mały Słownik Pisarzy i\ngielskich i Amerykańskich 
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Nowa sztuka Millera ( ... ) to eksponat muzealny. Forma, 
tr.eść i podejście do tematu jego najnowszego utworu są 
żywcem przeniesione z dramatu lat trzydziestych. Miller 
często posługuje się teatrem jako amboną; tym razem też 
wygłasza kazanie na swoje ulubione tematy: wina, odpowie
dzialność i osobowość człowieka, którą kształtuje albo wy
krzywia społeczeństwo. 

Miller porusza tu problemy kontrowersyjne i pobudzające 
do myślenia ale nie dał im wystarczających podstaw drama
tycznych, zastępując je serią tyrad braci usprawiedliwiają
cych swe życie. Życie Vica i Waltera oraz cena, którą zapła
cili za dokonany przez siebie wybór, są tylko opisane, ale nie 
udramatyzowane. („Time", 16 luty 1968 r.) 

O sztuce Millera donosi na łamach londyńskiego „Timesa" 
(8 luty 1968 r.) stały recenzent teatralny tego dziennika 
Irving Wardle. 
„Cenę" łączy bliskie powinowactwo ze „Smiercią komiwo

jażera". Są tutaj dwaj bracia zbliżający się do pięćdziesiątki. 
Jeden z nich poświęcił karierę, żeby zająć się zbankrutowa
nym ojcem, Widzimy go jak wałęsa się po zagraconym i za
kurzonym strychu i skracając sobie czas oczekiwania na 
handlarza meblami trąca struny harfy, należącej niegdyś do 
jego matki. Niekończące się namowy żony, by rzucił wreszcie 
pracę, której nie cierpi, napotykają z jego strony tylko apa
tię . Doszedłszy po tylu latach tępej rezygnacji do punktu 
zwrotnego, Vie nie ma pojęcia, w którą stronę się obrócić. 
Zanim przybywa jego brat, znany chirurg, poznajemy starego 
handlarza meblami, weterana floty brytyjskiej i czterech mał
żeństw. Jego · zdolność do wychodzenia cało z kataklizmów 
i umiejętność rozpoczynania życia cd nowa wyraźnie kontra
stuje z kruchością członków rodu Franzów, którzy załamują 
się już po pierwszej klęsce. 

„Czy napije się pan wody?" pyta Vie, gdy przychodzi han
dlarz. „Wody mi nie trzeba, ale trochę krwi by s ię przydało". 

Kwestia ta od razu określa charakter tej roli, oscylującej 
między mądrością a rozluźniającym komizmem i która w na
turalny sposób zajmuje pierwszy plan aż do chwili, kiedy 
handlarz zostaje usunięty ze sceny, by zrobić miejsce dla 
obu braci. 

Zarówno treść jak i technika ich pojedynku są dla Millera 
bardzo charakterystyczne. Z wzajemnych oskarżeń braci wy
lania s ię szczegółowy i żywy obraz przeszłości - wieczór, 
w którym ojciec dc·wiedział się o swoim bankructwie, a mat
ka zwymiotowała na jego smoking. Jednocześnie pojedynek 
ten jest dialogiem dwóch postaw etycznych - lojalności 
wobec rodziny i dążenia do sukcesu. 
Ale w końcu wynika zeń szczere stwierdzenie, że ludzie robią 
„tylko· to co chcą", i że dokonując wyboru drogi życiowej 
bracia wybrali po prostu różne sposoby obrony przed klęską, 
jaką poniósł ich ojciec. Współczucie nasze jednak, a nawet 
zainteresowanie braćmi, napotyka pewną przeszkodę. Jest nią 
choroba, na którą cierpią protagoniści, i która od dawna 
prześladuje Millera. Chorobą tą jest naiwność. Każdy z braci 
walczy o zdobycie przewagi moralnej nad drugim. Gdy tylko 
Vie kończy swoją tyradę, Walter natychmiast odpowiada: 
„Dobrze, ale słuchaj, powiem ci jak to było naprawdę" -
i przez chwilę bierze górę nad swoim przeciwnikiem, który 
stoi zę ~wieszaną głową i pokornie przyjmuje s~turchańce. 

lf 
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- G dyby Bóg nie chdał, aby lstnleli 
biedni, t<> pn~det tJt:zyn lłby nas, boga· 
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Idzie tu nie tylko o wyrównanie dawnych pc·rachunków; 
okazuje się, że nie można żyć bez czystego sumienia . 

Miller sam reżyserował „Cenę"; ociężałość oraz dobitne 
podawanie tekstu są dla niego typowe. Miller chce mieć 
twardy grunt pod nogami, chce opierać się na absolutnym 
systemie moralnym definiującym dc·bro i zło. Jako artysta 
potrafi chwytać rzeczy lotne, ale jako moralista nie umie 
sprawić, by stały się rzeczą najważniejszą. Jego trudności 
wyrażnie widać na przykładzie starego Żyda w tej sztuce. 
„Normalny człowiek nie mógłby spokojnie używać tych mebli 
- powiada Sołomon rozglądając się po pc·koju - bo widać, 
że one nigdy się nie rozlecą... Człowiek siada przy takim 
stoi~ i wie, że nigdy przy innym nie będzie siedział". Ta 
uwaga rzucona mimochodem sięga głębiej niż wszystko, co 
mają do powiedzenia bracia. 

Tygodnik zachodnioniemiecki „Der Spiegel" (19. II . 68 r.) 
pisze na ten temat m. in.: Amerykański dramatopisarz Arthur 
Miller ustatkował się. „Nie mogę iść za głosem mody - po
wiada - bo nie jestem krawcem". Po czterech lataeh teatral
nej pauzy były małżonek Marylin Monroe pokazał na scenie 
swoją nową, dziewiątą z kolei sztukę . 
Miller widzi „CeniP-" latorośl wcześniejszej swe.jej sztuki: 
wspólny jest „Smierci komiwojażera" i „Cenie" temat odpo
wiedzialności. „Odpowiedzialność - powiada Miller - jest 
jednym z rodzajów miłości! I tylko ona podtrzymuje świat 
od zabój stwa, gwałtu i nihilizmu". Tego rodzaju starcze poglą
dy sprzęga Miller z rezygnacją: skłonny jest - mówi - „pa
trzeć na życie z nad grobu". Jego kariera nie sprawia mu 
„w ogóle zadowolenia". Osiągnął „tylko dziesięć procent tego, 
co można osiągnąć przy pomocy sceny". 

Krytycy amerykańscy nie są _zgodni ~C· do l~~o, czy „Cena" 
jest „wieczorem teatralnym. ~1er~sz~J klasy (Wall,, Street 
Jc•urnal), czy też tylko „mmeJ mz pierwszorzędnym (New 
York Times). 

Poza tym w szystkim świat czeka na nowego Millera 
- kończy „Der Spiegel". Czterdzieści ~ag_ranicznyc~ teatrów 
zarezerwowało sobie prawa wystaw1arua „Ceny jeszcze 
przed jej prapremierą. 

;Jiałog, 1968 Nr 4 

Załotę tlę, te krew by ich ulał.a, fdyby 
się dowi•d1iell. ie my tu sobie te wnynkie 
reklamy oglą,damy, ale nic nie kupujemy. 

„THE NEW YOfil.KEl\" ' 
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ARTHUR MILLER 

DRAMATOPISARZ 
~ 

I SWIAT 
W DOBIE 
ATOMOWEJ 

k . drul'c-wanego \" amerykańskim kwartal-(fragmenty sz 1cu , ·v 

niku „The Tulane Drama Review„ w le61 r .) 

( ... ) Sztuki moje grane są stale na scenach Europy, Az~i , 
Australii i gdzie indziej. W ciągu ostatnich siedmiu lat 
podróżowałem wprawdzie niewiele, ale otrzymuję stale ko
respondencje od artystów i widzów w obcych krajach, 
a także recenzje i artykuły dotyczące mojej pracy. Na pod
stawie tych źródeł zdołałem wyłuskać pewną ilość wrażeń -
zwłaszcza z terenu Europy -którym w spólny jest jeden co
najmniej czynnik: odzwierciedlają c·ne reakcję widza zagra
nicznego na utwory pisane dla publiczności amerykańskiej. 
Łączność duchowa poprzez sztukę jest łącznością doskona

lą, stanowi najpewniej szy wskaźnik podstawowej jedności. 
Niemożność porc-:mmienia się poprzez sztukę wskazuje, moim 
zdaniem, na to, że systemy kulturalne nie doszły jeszcze do 
pierwotnej wspólnoty podstaw. Gdyby nie było Flauberta, 
Zoli, Ma upassa nta, Prousta, Stendhala, Balzaca, Dumasa, 
gdyby nie było Twaine'a, Poego, Hawthorne'a, Eme„so na, He
mingwaya, Steinbecka, Faulknera i innych wybitny~h arty
stów amerykańskich, nasze przekc·::tanie o związkac'.1 z Fran
cją i przekonanie o Francuzów o zwi::izkach z An'eryką 
opierało by s ię tylko na zapewnienhch obu depar'.a'11cn'ów 
stanu i na wrażeniach turystów. Myślę , że gdyby nic b - Io 
Tołs toja, Gogola, Turgieniewa, Czechowa czy Costoj c\·1 ~ kicgo, 
nic mielibyśmy żadnej pewności ani najlżej sze j na ~· : i c i, że 

kiedykolwiek zrc•3umiemy rosyjskie serce. 
(: .. ) W dziedzinie dramatu (. .. ) europejski pisarz, krytyk, 

a sądząc z listów również publiczność, w większym niż my 
:;topniu in' eresują s ię filozoficzną, moraln::i i ideologiczną 
wartością sztuki. Czuje się, że patrzą na na .z brak zaintere
sowa ń w tych sprawach i nie raz myślę, że jest to jedna 
z wiciu przyczyn, dla których uważają nas bardzo często za 
naród niepoważny. Prawda wygląda tak, że akcja naszych 
sztuk rozwija się znacznie szybciej, że są one mniej skłonne 
de rozwodzenia s ię nad jakimś pikantnym paradoksem czy 
spostrzeżeniem, jako rzeczą samą w sobie; a ponieważ 
s tarają się wyrazić więcej w akcji niż w s łowach, przyznaje 
się często, że jeśli istnieje coś w rcdzaju pryma tu w zakresie 
sztuki wspólczesn~j - ma go Ameryka, przynajmniej w sen
:;ie międzynarodowego oddźwięku. Mówiąc po prostu: pisze
my sztuki dla ludzi, a nie dla profesorów czy filozc·:ów; 
publiczność zagraniczna przyjmuje i lubi wiele naszych 
sztuk, a w niektórych wypadkach dotyczy to również filozo
fów. Chcę tu zaznaczyć, że bez określonego, świadomego wy
siłku stworzyliśmy w c'iągu ostatnich paru dziesiątków lat 
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coś w rodzaju amerykańskiego stylu. Stworzyliśmy rówmez 
amerykański styl filmowy, amerykański styl w ubieraniu się, 
być może również w architekturze, a dalej w handlu, w po
wieści, w muzyce popularnej; krótkc· mówiąc - spontanicz
nie stworzyliśmy metody dotarcia do szerokich mas, a sku
teczność i ,.zdolność eksportowa" tych mtod nie mają nigdzie 
równych sobie. Ma to oczywiście różnorodne skutki i nie 
łatwo odróżnić dobre od złego. 

Wypada więc zastanowić się z kolei nad tym, co niezbyt 
precyzyjnie określa się jako kulturę, i nad jej znaczeniem 
w naszych stc03unkach zagranicznych. W sprawie tej rząd 
nasz wykazuje - mówiąc oględnie - zdumiewającą oboję
tność. W 1950 roku miałem spotkanie z dziennikarzami ' 
w Kc·~enhadze. Rozmowa toczyła się wyłącznie na tematy 
literackie. Potem dziennikarze ię rozeszli, ale jeden został. 
Okazało się, że nie interesują go sprawy literackie, chciał na
tomiast wiedzieć, gdzie i jak mie zkam, czy bawię się z moimi 
dziećmi, czy mam samochód, czy przebieram się do kolacji 
itd. Wyznał mi, że jest z popularnego pisma, czytywanego 
przeważnie przez ekspedientki - jak te• określił. Spytałem 
go, czy czytelniczki jego pisma mogą interesować się kimś, 
kto pisze takie ponure sztuki. „To bardzo ważne, aby się do
wiedziały, że w Ameryce są pisarze" - odparł. Nie mogłem 
pojąć, że się o tym wątpi. „O tak - zapewnił mnie dzier:
nikarz - będą zaskoczone, że pan istnieje". Wyraziłem po
gląd, iż skore- tak mało wiedzą, to wiadomość o tym, że 
w Ameryce są pisarze, będzie dla nich bez znaczenia. Mój 
rozmówca zaprzeczył: „To sprawa bardzo ważna. One wpraw
dzie nie są intelektualistkami, ale uważają, że w każdym 
kraju powinni być intelektu·aliści. Taki wywiad usposobi je 
życzliwiej do Ameryki". 

Nie jesteśmy narodem niepoważnym. Rzecz polega na tym, 
iż mierzymy powagę zupełnie inaczej niż Europejczycy. Są 
oni spadkobiercami pewnej kultury, która była - i sądzę, 
że jest nadal - oparta na artysto!uatycznej w istocie podsta
wie; to znaczy, że większość społeczeństwa była prawie nie
piśmiennna, wykształcenie było udziałem niewielu a artysta 
stanowił coś w rodzaju ozdoby systemu politycznego. 

Dla nas artysta - choć płacimy mu znacznie więcej niż oni, 
a znacznie mniej go oszukujemy - jest dziwakiem, i nawet 
wśród swoich kolegów liczy się dopiero wtedy, gdy zdobywa 
popularność wśród mas. Sądzę, że większość Amerykanów 
uznaje artystę w zależności od tego, jak się ma jego umieję
tność robienia pieniędzy do jego twórczości, bowiem nasza 
miara wartości zestrojona jest ściśle z uznaniem jej przez 
większość. Dla większc03ci z nas produkt artystyczny trady
cyjnie już niczym lub prawie niczym się wewnętrznie nie 
tłumaczy. W tej sytuacji nasi artyści skazani zostali na życie 
samotne i pełne zawodów. Mimo to pcdjęli swe godne, choć 
prawie niemożliwe zadanie. Uważamy po prostu za swój 
obowiązek uprawiać sztukę wysokiego lc·~u, o ile nas na to 
stać, ale uprawiać ją dla wszystkich. Zdarza się wprawdzie 
często, że sztuka czyni ustępstwa na rzecz popularności, po 
części dlatego, że popularność popłaca. Najważniejsze jednak 
jest, iż mimo, że powstały u nas niektóre z najcelnięjszych 
dziel literackich epoki, oskarża się nas z całkowitą trzeź
wością o to, że jesteśmy krajem a - intelektualnym. Pod 
tym względem Rosjanie mają nad nami dziedziczną przewa
gę. Myślę na przykład o tym, że kiedy zmarł Dostojewski -
cały naród przybrał żałobę. Myślę o tych nie kończących 
się kolejkach ludzi, którzy przybywali do Tołstoja pod koniec 
jego życia, aby posiedzieć u stóp pisarza. Myślę również 
o tym, co przydarzyło mi się w Sztokholmie parę lat temu. 
Poszedłem z wizytą do Teatru Królewskiego i zobaczyłem 
afisz zapowiadający cykl sztuk Strindberga. Spytałem dyre
ktora czy Strindberg jesf popularny w tym kraju . Dyrektor 
zaprz~czył. Zdziwiło mnie, dlaczego zatem grywa się w każ
dym sezonie jego sztuki. Dyrektor odpowiedział: „To był 
nasz największy damatopisarz i jeden z największych na 
świecie. Naszym zadaniem jest zachować jego sztuki w żywej 
pamięci i prezentować je publiczności". 



- D1lękt.1J1-tmy et, Panie, xa tę 
kawę neskt1 błyskawiczne kakao, 
rotowe danie z punki I pacz. 
kowane wafle . . THE NEW YORKEfl." 

Nic miej sce tu na rozważania, czy system ten jest słuszny 
czy nie. Pomijam też kwestię cywilizacyjnych walorów ta
kiegc• szacunku dla sztuki. Pragnę tylko powiedzieć, że w je
dynym wszakże kraju, w Niemczech, rzekoma duma z arty
s tów, jakich wydał ten kraj, nie złagodziła jego okrucieństwa 
w dwóch wojnach światowych. 
Parę uwag w wiązku z moją sztuką „śmierć komiwoja

żera". Kiedy pierwszy raz weszła ona na afisz w Nowym 
Jorku, wydawało się pewne, że zarówno jej bohater, jak 
jak i cała jego historia są tak amerykańskie, iż me-ją s ię 
wydawać dziwne lub wręcz niezrozumiałe za granicą. Tym
czasem okazało się, że nie było żadnych trudności z jej zro
zumieniem . W katolickiej Hiszpanii, pośród rybaków nor
weskich, w Rzymie, w Atenach, w To~do - reakcja na tę 
i inne moje sztuki była niemal irytująco zbieżna, pod jednym 
przynajmniej względem. Ludzie w tych krajach przeżywają 
te same lęki co my, i również nie pc0:rafią rozwiązać tych 
rrcb .emów, ktęre narzuca sztuka, a które w skrócie można 
L~'. q ć w jednym pytaniu: jakn jest najbiudziej ludz1~n d roga 
życia? 



(. .. ) Szlachetniejsze zainteresowania możemy ujawnić i uja
wniamy przede wszystkim w naszej powieści, w naszej po
nji, w balecie i muzyce, w niektórych naszych sztukach. 
Jednak na podstawie mojego osc·bistego doświadczenia i doś
wiadczeń innych pisarzy mogę powiedzieć, że dzieła sztuki 
w których szczerze badamy samych siebie lub które wyrażają 
krytykę społeczeństwa - rząd nie uznaje za dobrą propa
gandę. Nie tak dawno Kongres odmówił zgody na włączenie 
do naszych zamorskich bibliotek pewnej książki - nie bele
trystycznej - dlatego, że zawierała ona opis burzy piaskowej 
i zdjęcie staroświeckiej wiejskiej szkoły . Moim zdaniem, 
pokazywanie takich rzeczy jest nie tylko dobre, ale koniecz
ne. Z pewnością bowiem przysparza nam trudności fakt, że 
obstajemy - co najmniej oficjalnie - przy tym, iż nie ma
my pojęcia o tragicznej świadomc·:3ci życia. Udajemy czasem 
przed światem, że znaleźliśmy całkowite rozwiązanie zagadki 
bytu. W rzeczywistości sprawa wygląda tak: nie odkryliśmy 
dotąd recepty na to, jak być szczęśliwym i w zgodzie z sa
mym sobą; udało nam się jedynie osiągnąć postęp w likwi
dowaniu materialnej nędzy, co stanowi przecież tylko jeden • 
z elementów rozwiązania problemu. Równolegle do tego suk
cesu stworzyliśmy sztukę, stworzyliśmy literaturę zdecydo
wanie krytyczną, która ukształtowanym przez nas wzorcem 
stawia uporczywie pewne pytania, a ostateczna odpowiedź 
na te pytania rc.zstrzygnie o tym, czy wypracowaliśmy jakąś 
autentyczną cywilizację, czy też tylko zestaw przodujących 
wynalazków i życiowych udogcdnień . Zbyt często znani jeste
śmy za granicą jako niebezpieczne dzieci dysponujące zabaw
kami, które mogą wysadzić w powietrze naszą planetę, aby
śmy nadal mogli utrzymywać, iż nie jesteśmy świadomi na
szych podstawowych dylematów etycznych i moralnych. 
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