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Arthur Miller - nazwisko to, wśród kilku 

wybitnych nazwisk dramaturgów amerykań

skich, ulokowalo się zdecydowanie na jednym 

z pierwszych miejsc. 

W jego twórczości wyczuwa się własną, zde

cydowaną postawę wobec życia , prawdziwie 

humanistyczne potępienie tego, co godzi w 

ludzkie prawa do wolnej myśli i ludzką god

ność. 

Sztuki jego zajmują się problemami dramatu 

społecznego, problemami wzajemnego przycią

gania i odpychania elementów indywidualnych 

społecznych w człowieku. 

Wstrząsa ludzkimi sumieniami, wzrusza, jed

nocześnie zmuszając do myślenia, ustosunko

wania się, oceny otaczających zjawisk. 

Najwybitniejsze jego dzieła to obok 

„Smierci komiwojażera" - „Wszyscy moi syno

wie" (1947), „Widok z mostu" (1954), „Czarow

nice z Salem" (1953), „Wspomnienie dwu po

niedziałków" (1955), „Po upadku" (1964), „Incy

dent w Vichy" (1964). 

Wszystkie one zdobyły sobie uznanie polskich 

czytelników i widzów teatralnych, już w począt

kach lat 60-tych i cieszą się nim do dziś. 

Smutna i dziwna śmierć 

pewnego zredukowanego kupca 

.. Cale nieszczęście ludzi rodzi się 

z nadziei". 
Albert Camus 

Jest noc, pogodna i spokojna, Willy Lornan 

wraca ze swojej ostatniej podróży do dornu. 

„W miarę, jak światło rozjaśnia się - „pi

sze w swych uwagach inscenizacyjn1ch autor) 

- dostrzec można ciężkie zarysy czynszowych 

kamienic, stłoczonych wokół małego, kruchego 

domostwa". Tak więc wygląda ten dorn - spo

kojna przystań komiwojażera. Tyle razy tu 

wracał z dalekich i pełnych nadziei podróży, 

tyle razy czekało na niego światło i bezpieczne 

schronienie. Dziś wraca po raz ostatni, wraca, 

a właściwie płynie ponad domami miasta, jak 

postaci Chagalla, tajemnicze i smutne w księ

życowym blasku. 

Artur Miller pisze dalej we wstępie do swej 

sztuki: 

„jakby z majaku sennego jest to miejsce, 

z majaku jednak, który tkwi w rzeczywis

tości ... ". 

Koło się zamknęło, wszystko już się stało, 

ale wszystko ma ożyć raz jeszcze w ostatnim 

dniu życia Willy Lomana. Oto młodzi synowie 

wbiegają na podwórko, oto młoda Linda niesie 

kosz z bielizną, a młody Willy Lornan pełen 

życia - śmieje się głośno i hałaśliwie. A prze

cież wszystko już się stało. 



W tę noc ostatniego powrotu starego komi

wojażera, wraca też do domu jego starszy syn 

i te dwa powroty wyznaczają akcję dramatu. 

Biff - kiedyś duma i nadzieja ojca, teraz prze

grany, amerykański „nieudacznik", jeden z 

tych, którzy wiele lat później staną się bohate

rami znakomitego amerykańskiego kina, takich 

filmów, jak: „Nocny Kowboy", „Strach na 

wróble", „Taksówkarz" wreszcie, ... Biff - naj

lepiej chyba obok starego skonstruowana i naj

bardziej tragiczna postać „Smierci komiwoja

żera", najlepiej rozumiejący swego ojca, naj

mocniej przez niego kochany i najbardziej dla 

niego okrutny syn: 

„ ... Ojciec, takich, jak ja sprzedają na tuzi

ny za grosz i takich jak ty także. Nigdy 

nie byleś niczym więcej, niż zaharowanym 

komiwojażerem i jak każdy komiwojażer 

wylądowałeś na śmietniku. Jestem z tych, 

co zarabiają dolara za godzinę. Willy! By

łem w siedmiu Stanach i nigdy mi się nie 

udało podnieść tej stawki . Dolar za godzi

nę . Czy rozumiesz, co chcę powiedzieć? 

Już nigdy nie przywiozę do domu żadnych, 

trofeów i ty przestań oczekiwać, że przywio

zę. Tato, jestem niczym! Jestem niczym tato! 

Czy nie możesz tego zrozumieć . Już nie 

mówię tego ze złości . Jestem, jaki jestem -

to wszystko! Na litość boską, pozwól mi 

odejść! Pozbieraj te twoje oszukane marze

nia i spal je, zanim stanie się coś złego .. . ". 

I te rozdzierające słowa starego po odejściu 

chłopca: 

„ ... czy to nie jest nadzwyczajne? Biff ... mnie 

lubi! Płakał, płakał mi na piersi. Ten 

chłopiec będzie wspaniały ... ". 

Zadziwiające jak bardzo jeden drugiemu jest 

bliski, chociaż lub może pQnieważ, jeden dru

giego tak bardzo nie rozumie. 

Artur Miller urodzony w r. 1915 w Nowy;n 

Jarku na Wyspie Manhattan. Jego ojciec, emi

grant z Austrii , prowadził tam niewielką fab

ryczkę tekstylną i jak wielu drobnych przemys

łowców został zrujnowany przez kryzys w 

r . 1929. 

Artur Miller - początkowo sprzedawca w 

sklepie części samochodowych, później robotnik 

w porcie, wreszcie w fabryce. 

Artur Miller absolwent Wydziału Dzienni

karskiego Uniwersytetu w Michigan, który ukoń

czył za zarobione wcześniej pieniądze w ro

ku 1938 - selfmademan, którego w latach 

pięćdziesiątych zna już cały świat. 

Autorka wspomnień o Marilyn Monroe, jej 

pokojówka, Lena Pepitone wspomina również 

męża aktorki" „ ... spokojny, pełen dystansu ra

czej silny. Jest wysoki, szczupły, łysawy, nosi 

okulary, ubrany w sportową koszulę i pulower. 

Zupełnie nie interesuje się tym, co się tu dzieje, 

wstaje wcześniej niż ona, i bardzo często przez 

cały dzień nie odezwie się do niej słowem. Zas

tanawiam się, co też mężczyzna może robić ca

ły dzień w swoim gabinecie, kiedy przynoszę 

mu posiłki, siedzi i wpatruje się w dal...". 

Jan Mielziner zaprojektował scenografię do 

prapremiery „Smierci komiwojażera", sztuki, 

która przynosi Millerowi nagrodę, Pulitzera w 

r. 1948. Człowiek, który jest dziś największym 

autorytetem w dziedzinie scenografii amerykań

skiej, niejako klasykiem współczesnych rozwią

zań plastycznych w teatrze, powiedział, że zas

tosował w „Smierci" możliwe najprostsze roz-



wiązan' a sceniczne", a reprodukcje tego projek

tu cytowane S"\ w wielu podręcznikach i pra

cach na temat scer:ografii. 

Projekt jest związany wyraźnie z wyjśc·ową 

sytuacją sztuki, powrotem komiwojażera do 

domu. 

Jest noc. Dom Lomanów usytuowany central

nie zaznaczony jak gdyby tylko graficznie 

cienką kreską konturów jest bardzo stary i 

kruchy. W środku niezbędne meble, a wokół 

w tle domu unoszą się masywne, ale dziwn:e 

rozchwiane i poplątane okna i ·mury wysokich 

czynszowych kamienic. I tylko okno świeci w 

tej ciszy nocnej, gdzieś wysoko w górze sceny. 

Ale najważniejsi w tym projekcie są ludzie: 

śpiąca w starym niemodnym łóżku żona i sie

dzący na swych łóżkach synowie, z których je

den wychylony z pięterka wpatruje s:ę w po

stać, która pojawiła się na tle drzwi wejścio

wych. Czlowiek ten nie stoi, a wlaściw!e znaj

duje się w ruchu , pochylony do przodu na roz

kraczonych, ugiętych nogach z wysuniętymi rę

kami, w których trzyma walizkę i .kapelusz. 

I ta twarz z oczodołami zmęczonych oczu. Ca

łym sobą błaga o to, aby mógł usiąść, odpo

cząć, Willy Loman wrócił do domu. 

Wuj Ben pojawia się po raz pierwszy, gdy 

znużony, a jednocześnie niespokojny Loman 

gra w karty ze swoim sąsiadem. Jest noc, ta r.oc 

powrotu do domu ojca i syna „Spoza prawego 

rogu domu wchodzi na proscenium Wuj Ben 

- (pisze w uwagach autor) - z walizką i pa

rasolem. Jest to flegmatyczny mężczyzna około 

pięśdziesiątki, wąsaty, przyzwyczajony do tego, 

żeby go słuchano. Jest bardzo pewny siebie. 

Czuje się w nim podróżnika po dalekich kra

jach.„". Wchodzi zatem bardzo zwyczajnie, w 

sposób, który zaciekawia najwyżej tak, jak za-

c~ekawiać . zwykł widol< gośc' a, który wre:::a z 

dalekiej podróży i dopiero po chwili dowiaduje

my się, że Wuj Ben od kilku tygodni nie żyje, 

że umarl g:izieś dalel·:o w Afryce. 

Wprowadzenie w sztt;ce tej postaci jest zna

komitym pomysłem w konstrukcji dramatu. 

Wuj Ben stwarza niesamowity klimat sztuki 

i wprowadza nas w nierealny świat komiwoja 

żera. Można przypuszczać, że pomysł ten zro

dził s~ę 2 bardzo dawnych miców i w;e;ze··'l, 

które zawsze mówiły, że ci co niedawno umarli, 

są jeszcze niedaleko nas, nie zdążyli się oddalić, 

mogą odwiedzać jeszcze bliskich sobie żywych, 

bo trudno im się rozstać ze światem na którym 

żyli , bo są jeszcze jak gdyby trochę materialni. 

Jest jednak oczywiste, co pojawienie się Bena 

oznacza dla Willego: „to jedyny człowiek, który 

wiedział co i jak trzeba robić" - mówi Willy 

do sąsiada. Jest też w umarłym Benie zawarty 

dawny, lecz dalej żywy amerykański ideał zdo

bywcy i osadnika, człowieka, który z walizką 

i parasolem przemierza świat od Alaski do Af

ryki i jest coraz bogatszy. W świecie Willego, 

który coraz bardziej odd.ala się od życia, w ga

lopującym gdzieś rozedrganym świecie marzeń 

i urojeń, Ben zajmuje mlejsce najważniejsze 
„Ben, tak długo na ciebie czekałem - woła 

Willy ściskając brata. W tym pierwszym spot

kaniu ze zmarłym uczestniczą także Linda i sy

nowie Willego, tyle, że młodzi - we wspomnie

niu z dawnych lat. Wuj Ben przychodzi cztery 

razy, kiedy zjawi się po raz czwarty - komi

wojażer umrze. 

Osoba bez imienia i nazwiska, określana przez 

autora jako kobieta pojawia się w sztuce dwu

krotnie. W przeciwieństwie do scen z Wujem 

Benem, które dzieją się w czasie teraźniejszym, 

sceny z kobietą podobnie jak sceny rodzinne 



ARTHUR} MILLER 

ŚMIERĆ KO IWOJAŻERA 

WILLY LOMAN 

LINDA - jego żona 

BIFF 
HAPPY ich synowie 

KOBIETA 

CHARLEY 

WUJ BEN 

HOWARD W AG NER 

STANLEY 

PANNA FORSYTHE 

LETTA 

SEKRET ARKA HOWARDA 

(THE DEATH OF A SALESMAN) 

Przekład: Joanny Gorczyckiej 

OBSADA 

Krystyn Wójcik 

Maria Szczechówna 

Jan Wojciech Krzyszczak 
Krzysztof Sławomir Kaczmarek 

Grażyna Kłodnicka 

Włodzimierz Wiszniewski 

Roman Kruczkowski 

Ludwik Paczyński 

Edward Żentara 

Nina Skołuba 

Jadwiga Jarmuł 

xxx 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 

JERZY HOFFMANN 
Asystent reżysera Scenografia 

Roman Kruczkowski 

Inspicjent 

Stanisław Dąbrowski 

Opracowanie muzyczne 

Jan 1olek 

1 

Łucja Kossakowska 

Sufler 

Anna Nowak 

PREMIERA2MARZEC 1980 



należą do wspomnień komiwojażera, do tamtych 

dobrych dni młodości, siły i wiary w przyszłość. 

Kobieta w konstrukcji dramatu jest również 

niezbędna, przez nią bowiem następuje kompro

mitacja ojca przed synem, kiedy miody B;ff 

uciekłszy z domu zastaje ją w pokoju f.ote'o

wym z Lomanem. Ten wypadek pov-:oduje 

trwały kompleks Biffa i określa na stałe jego 

negatywny stosunek do ojca. 

W obydwu scenach kobieta z Bostonu i komi

wojażer znajdują się w tak zwanej sytuacji 

jednoznacznej, obydwu osobom nie szczędzi 

autor opisów typu „kobieta jest w czarnej bie

liźnie, Willy zapina koszulę, dialog na tle wul

garnej, zmysłowej muzyki..." Z nią więc spędza 

wędrujący kupiec samotne, puste godziny w 

bostońskiem hotelu, ilekroć przyjeżdża tu załat

wiać interesy: prezentuje swojej przyjac'.ół ce 

firmowe pończochy i ... " o rany, ciągle tylko 

myślisz o sobie, czemu jesteś taki smutny? 

Jesteś najsmutniejszym, najbardziej zapatrzo

nym w siebie mężczyzną, jakiego w życiu wi

działam ... " 

A jednak Willy Loman i o niej myśli wspo

minając przeszłość, ona także pojawia się w 

ostatnim dniu życia komiwojażera. I może jej 

także trochę mu żal. 

* 
„ ... Czas, postaci i inne elementy dramatycz

ne ujmowane są różnie w zależności od 

sztuki, wszystkie one jednak zmierzają do 

tej samej konkluzji, do momentu świado

mego wyboru, do momentu personalizacji 

człowieka, do momentu, kiedy na niebie 

usianym gwiazdami wybiera on swoją 

gwiazdę. Myślę, że im mniej człowiek jest 

zdolny oddalić się od centralnych konflik

tów sztuki, tym bardziej nabiera rysów 

istoty tragicznej. Oznacza to, z drugiej stro

ny, że im bardziej człowiek zbliża się do 

tragedii, tym bardziej intensywne stają się 

jego doznania w chwili, gdy zbliża się ma

ksymaln:e do tego, co w życiu zwykło na

zywać się fanatyzmem. (.„)każdej mojej 

sztuce towrzyszyła intencja odsłonięcia ja

kiej ś prawdy, znanej już, lecz jeszcze nie 

przyjętej. Publiczność teatralną pojmuję; 

jako wspólnotę, w której każdy człowiek ma 

swój zamknięty krąg lęków, nadziei i spraw 

- osobistych, dzielących go od reszty ludz

kości. Pod tym względem funkcją sztuki 

jest porr:óc człowiekowi w poznaniu samego 

siebie po lo, by mógł się z kolei zbliżyć do 

innych ludzi, nios:ąc im wieść o ogólnoludz

k ie j solidarności. I choćby tylko z tej racji 

traktuję teatr z na~głębszą powagą. Teatr 

czyni cz1owieka bardziej ludzkim, to znaczy 

mn:ej samJtnym ... ". 

Z przedmowy A. Millera do wydania je
go sztuk przez Francuskje Wydawnictwo 
Robert Laffont („Dialog" nr 12 rnsg). 

Powoli zamyka się koło dwudziestu czterech 

godzin od chwili kiedy komiwojażer po raz 

ostatni powrócił do domu. W poświacie księżyca, 

w noc,która zapadła znowu, Willy Loman sieje. 

Ogródek jest maleńki, ściśnięty czynszowymi 

domami, brudny i lichy, nasiona kupił wraca

jąc z restauracji, gdzie spotkał się ze swymi sy

nami i powiedział im prawdę o sobie: 

„ .. .lasy płoną, chłopcy, rozumiecie? Naokoło 

huczy pożar! Wylano mnie dziś". Drugi raz 

już woła Loman w tym dniu „lasy płoną" 

i jest w tych słowach cała rozpacz i klęska 

czlowieka". 

Willy Loman sieje. Z głębi domu patrzą 

na niego żona i synowie, ukochany, mar-



notrawny Biff i młodszy Happy, któremu 

się udało: ma posadę, pieniądze, kob.ety, 

lecz także nie jest szczęśliwy. 

Zbliża się finał historii o pewnym zre

dukowanym kupcu, który pozostał bez wyj

ścia. Od początku ostrzegał przed tym autor. 

Te głośne rozmowy ze sobą, to jakieś dziw

ne niby kraksy samochodowe, nagłe napady 

depresji na przemian ze sztuczną euforią, 

wreszcie wizyty Wuja Bena i te wspom

nienia, które przychodzą, stara filmowa taś

ma przeszłości. W precyzyjnej konstrukcji 

dramatu, którego podtytuł brzmi: „Niektóre 

prywatne rozmowy w dwu aktach i requ

iem" wszystko zostało przewidziane, koło 

obłędu i rozpaczy Willy Lomana zamknęło 

się. Lasy płoną!". 

Zatem Wuj Ben zjawia się po raz czwarty, 

jakby wiedział, że Willy ma do niego sprawę, 

pomysł, jak to określa, pomysł za dwadzieścia 

tysięcy dolarów, bo tyle wynosi polisa ubezpie

czeniowa na życie Lomana, a!e to przecież po

mysł stary i właściwie wy,gląda to inaczej; 

zmarły Wuj Ben zjawia się po raz pier

wszy dlatego, że Willy ma pomysł i usiłował go 

już nawet realizować. Linda wspomina przecież 

w I akcie synom o samochodowych „wypad

kach" ojca i o rurce przedłużającej dopływ ga

zu ukrywanej w piwnicy. Może zatem należy 

już powiedzieć jasno - że zmarły jest jak gdy

by personifikacją pomysłu i decyzji komiwoja

żera, który woła do niego w jednym z ostat

nich monologów, zachwycony rozwiązaniem, 

wyjściem z sytuacji, jakie wymyślił: 

„ ... Ben, ten pogrzeb będzie solidny. Przyja

dą z różnych stanów: z Maine, Massachu

setts, Voramont, New Hampshire! Wszyscy 

starzy znajomi, na wozach niecodzienne nu

mery rejestracyjne - ten chłopak będzie 

olśniony, Ben, bo on nigdy nie zdawał so

bie sprawy, że znają mnie na Rhode Island, 

w Nowym Jorku, w New Jersey ... znają 

mnie, Ben, i on to zobaczy na własne oczy 

raz na zawsze. Dowie się, kim jestem, Ben, 

ale będzie zaskoczony, ten mój chłopak ... ". 

Jeszcze w ostatnich chwilach marzy, że może 

wreszcie zaimponuje swojemu synowi i o to 

chodzi mu najbardziej . 

„Słychać muzyczny motyw Bena, ale zmie

niony. Z lirycznego stał się groźny" - pisze 

Miller. 

„Już czas, Willy, już czas" - mówi Wuj Ben 
i to są jego ostatnie słowa. 

Jest jeszcze Requiem, coś w rodzaju epita

fium, epilogu w formie pogr;zebu Lomana. I 

może nie byłoby ono potrzebne, gdyby nie to, że 

stary przyjaciel zmarłego, Charley, mówi w za

kończeniu słowa piękne i bardzo ważne: 
„Niech nikt nie potępia tego człowieka. 

Willy był komiwojażerem. A komiwojażer 

nie ma w życiu stałych punktów oparcia. 
Nie nakłada nakrętki na śrubę, nie udziela 
porad prawnych, nie przepisuje leków. Jest 
człowiekiem, który wisi w powietrzu, jedzie 
przez życie z uśmiechem i fantazją. A kie
dy nagle przestają odpowiadać na jego 
uśmiech, wówczas wali się wszystko. 

Niech nikt nie potępia tego człowieka, ko
miwojażer musi umieć marzyć. Jego marze
nia zrodzone są z wielkich przestrzeni". 

I nikt już nie mówi nic więcej. I jest tak, 

jakby namalowany przez Chagalla wędrowny 

kupiec płynął dalej nocą nad dachami swojego 

miasta. 

Jerzy Hoffmann 



\V repertuarze: 

Leon Schiller 

„P ASTO RA ŁKA" 

Zdzisław Skowroński 

„W CZEPKU URODZONA" 

Jan Pawe! Gawlik 

„EGZAMIN" 

Andrzej Waligórski 

„QUO VADIS - KABARET" 

\\' przygotowaniu: 

Juliusz Słowacki 

„LILLA WENEDA" 

Jan Kochanowski 

„ODPRA WA POSŁOW GRECKICH" 

Aleksander Fredro 

„MĄŻ I ŻONA" 

Dyrektor i Kierownik Artystyczn y 

- ZBIGNIEW SZTEJMAN 

Zastępca Dyrektor a 

- KRZYSZTOF TOROŃCZYK 

Sekretarz literacki 

- MARIA PRZECIECHOWSKA 

Kierownik techniczny: Jerzy Sztejman 

Kierownik pracowni stolarskiej : 

Jerzy Ostrowski 

'Kierownik pracowni krawieckiej męskiej: 

Zenon Morszczyzna 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej : 

Zofia Ładniak 

Kierownik pracowni perukarskiej : 

Jadwiga Pietrzak 

Swiatło: Edward Ciechoński 

Pracownia szewska: Stanisław Kuna 

Kierownik pracowni plastycznej: 

Ryszard Rudaś 

Realizacja akustyczna: Krzysztof Duński 

Projekt okładki: RYSZARD TKACZYK 

Redakcja programu: 

MARIA PRZECIECHOWSKA 

Wydawca : 

PAŃSTWOWY TEATR IM. J. OSTERWY 

Cena 10,- zł 

LZGraf. O.T. zam. 338-80 1300 w-s 



Obchodząca obcenie swoje 35-le
cie, pierwsza w Polsce Fabryka Ło
żysk Tocznych im. M. Buczka w 
Kraśniku jest m.in. jedynym w kra
ju producentem łożysk wielkoga
barytowych o średnicy do 1200 mm. 

Znane ze swojej wysokiej jakości 
łożyska ze znakiem FŁT-1 są szero
ko stosowane w krajowym przemyś
le motoryzacyjnym, obrabiarkowym, 
hutnictwie i kolejnictwie. 

Łożyska z kraśnickiej FŁT-1 są 

eksportowane do 50 krajów świata 

w tym także do producentów samo
chodów we Francji. 

Zakład dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym, zapewnia za
łodze dobre warunki pracy, płacy i 
socjalno-bytowe oraz możliwość wy
poczynku w atrakcyjnych miejsco
wościach uzdrowiskowych takich jak 
Kołobrzeg i Muszyna i nad jeziorem 
Kisajno k/Giżycka. 

E.oż'l-~ka. za zna.kiam 'FE.1-1 

to tjWa.ta.nc ja. 

Wlf-~okia j ja.koJ,ci 
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