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Arthur Miiier - (ur. w 
1915), czołowy drama
turg amerykański, autor 
sztuk: Śmierć komiwoja
żera (1949, nagroda Pu
litzera), Czarownice z 
Salem (1953), Widok z 
mostu (1955), Upadek 
(alboPoupadku, 1964), 
Incydent w Vichy (1964), Cena (1968). Krytyczna 
myśl społeczna Millera daje o sobie znać najbardziej 
w pierwszym, zamkniętym już okresie twórczości. 
Śmierć komiwojażera konfrontuje amerykański ideał 
sukcesu życiowego z brutalną rzeczywistością, ska
zującą słabszych i nieporadnych na klęskę. Widok z 
mostu jest psychologiczno-obyczajowym dramatem 
z życia włoskich emigrantów; Upadek analizuje 
mechanizmy zakończonej samobójstwem kariery 
sławnej gwiazdy filmowej. Krytyka dopatrywała się w 
tej sztuce motywów tragicznego samobójstwa Marylin 
Monroe, byłej żony Millera. W Incydencie w Vichy 
powrócił Miller do "czasów pogardy", próbując na 
nowo, w innym świetle przypatrzeć się postawom i 
zachowaniom ludzi poddanym represjom. 
Słynne Czarownice z Salem powstały w latach 
szalejącego maccarthyzmu. Ta metaforyczna sztuka 
nawiązuje do prawdziwych, historycznie bogato udo
kumentowanych procesów z końca XVll w. w stanie 
Massachusetts. Miller sięgnął do korzeni moralnych 
i psychologicznych współczesnych mu zjawisk terroru 
i zastraszenia, ujawniając nietolerancję i okrucieństwo 
w tępieniu odmiennych poglądów, myśli, odczuć i 
obyczajów, a także mistyfikację, jakie dokonuje 
zawsze totalitaryzm dla usankcjonowania swojej 
władzy. Sztuka ta stała się klasycznym w literaturze 
światowej utworem na temat "niewolenia umysłów 
ludzkich". 
Cztery lata temu reżyserował w Pekinie chińską 
wersję Śmierci komiwojażera, teraz w jego reżyserii 
wznawia ją Królewski Teatr Dramatyczny w Sztok
holmie. Na początku br. Miller otrzymał kolejną 
nagrodę-Medal of Honor for Literature, przyznawany 
przez Krajowy Klub Sztuki w Nowym Jorku za 
całokształt twórczości. 

Osoby: 

Panis ZDZISŁAW KUŹNIAR 

Putnam -BOLESŁAW ABART 

Anna Putnam - MARLENA MIL WIW 

Abigail - KAROLINA JÓŹWIAK 

Zuzanna -GOSŁAWA BIERNAT 

Betty - JOANNA GÓRNIAK 

Mercy Lewis - JOANNA JĘDREJEK 

Mary W ar ren - ELZBIET A GOLIN SKA 

John Proctor - MACIEJ TOMASZEWSKI 

Elizabeth -MAŁGORZAT A ZĄBKOWSKA 

Rebeka Nurse - MARIA GÓRECKA 

Francis Nurse - MEDARD PLEW ACKI 

Giles Corey - ZBIGNIEW GÓRSKI 

John Hale - KRZYSZTOF KULIŃSKI 

~iel Cheever - TADEUSZ TRYGUBOWICZ 
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Proces 11 ' .\'rr/c111. Zanim ta si.luka nabrnla ostatecznego 
kS1.lallu . tcmat_1c_1 n;m .ucil mi siv w kontekście czysto drama
turgicw~· m i lcatralnvm. Z tc<llralncgo punk.lu \\idzenia 
sztuka nakazywała \\id;:o\\i 1.aponrnicć, że ogląda wido
wisko. m.imo iż rozsad1.ala granice dlugole Ln.i~1 Lradycji rea
listycznej Umyślnie posłużyłem si9 techniką ckspresjo
nistycmą. po to jednaki.c. by dać obraz subicktyrn1cj prmvdy. 
Ekspresjonizm niemiecki z okresu po I \\'Ojnie światowej 
1.awszc urnie pociąga!. a jednocześnie odstręczał. JuL. w 
trakcie pracv nad .~i11icrcirz ko111iwojrr:::em przyświecala mi 
myśl poslużcnia si9 wspan.ialym ekspresjonistycznym pisar
st \Yem. tak sposobnym do oddania human.izmu postaci . bez 
oglądania si9 wsza he na cele dydClktycznc. jak.ie przyświe
cały Niemcom. 
T;1kie b\ly tcclu1icwe i dramaturgiczne przesłanki . które 
dC1ły początek Procesowi w ,C.,'rr/e111. aJc sarn pomysl s1.tuk.i 
po\1stal L lego, co „\\isialo w pm\ictrzu" O ile przyjęcie, z 
jakim spolkC1ły siv d\\ic poprzednie ssztuki , ukazało mi świat 
w lagodnieJS7.vch ks;:tC1ltach i barwach, o tyle pewne wydC1-
r1.cnia 1. pocz:.1tku lat piyćdzjcs iątych dO\\fodly niezbicie, że 
trwa Iem w ;Judzeniach Wstrząsnęly n\Jlą nic tylko \vybryk.i 
maccarthy7.111ll , lecz nadto coś .. co wydawało mi si9 dziwne 
i tajemnicze fakt, i,c kampania polityczna prmrndzona świa
domie i 1"1 pomoc<\ obiektym1ycl1 środków może nie tylko 
zrod1.ić terror. lecz dać pocz<1tek nowej, subiektywnej 
17.CCZ)'\\istości , doslomuc mistyce, która z biegiem czasu 
nabiera charakteru rzcc1.v u świvconej . Wstrząsnął nrną ten 
1UC\\iarygodny fakt, i..c sprmvy tak proz.aic1J1c i malostk:owc, 
gloszonc pr1.cz ludzi zgoła śmiesznych , mogły spmaliżowClĆ 
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. : a m ha F PY co . e en chat y0 u are qo1ng to 
pr')a u c e "1' ~~ C r- ·.H.:1b l ~~ · l n .5e pr.~mb c c. I st1l l 
hav e a pos~cr o f ~nothe r Pn l1s h product1 c n o f 
the play d atinq bac k man y vears. [t 13 ~ fine 
piece of art. · 

I dcu8c chat I can come t o Po l and fGr che 
producc1cn bu t .~ b y an y c hance I a m a bl e t o I 
will lee you know. 

Ag a1n, my thanks to ; ou f or yo ur interest 
in the play, and to Jacek Bunsc h and Jadwiga 
Mydlar s ka-Kowa l. P lea se g1ve them my besc wishes 
for success. 

Roxbury, C~ 067 83 

ludzkich tak.ie mnóstwo zagadkowych uczuć. Ze Ldunue
n.iem patrzyłem na ludz.i, których znalem od lat, a którzy 
mijali nmie bez pozdrowienia. Rosia we mn.ie pewność, że 
ktoś świadomie bud.z.i i podsyca strach tych ludzi . Było dla 
mnie rzccz"1 niepojętą. że uczucie tak głębokie i tak 
subiekly'\VllC moglo być zaszczepione z zewnątrz. Tc wlaś1ue 
sprawy ożywaja w ka7...dym slowic tekstu Procesu w Sale111. 

Zadawalem sobie z początku pytan.ie, czy strach ten znajduje 
pożywkę w instynkcie samozachowawczym, w oportunizmie, 
bądź też w obawie przed wyobcowaniem z.c spoiecz.ności. 
Ludzie, którq nueli dalekie tylko koneksje z le\\~Cą , bali 
się na ró\\1u z tynu . którq byli bezpośrednio zaanga7..owa1J.i 
ZnC1le111 człowieka, który wezwany przed oblicze swego 
przełożonego tluniaczyl mu , że cokolwiek by o nim 
po\\~cdziClno, nigdy 11.ic miCll kontaktów z ugrnpowa11.iC11ni 
lcwicowynu. To właśnie obróciło się w z:.1rzut: nie mógł 
bowiem złożyć i.adncgo zeznania. Zwolniony z pracy, 
człowiek ten w ciągu przesz.Io roku ba.I się wyjść z domu. 
Po pc\V11y1n cz:.1sic doszcdlem do \Vluoskl!, że sprawa !Cl, 
podob11.ic jak inne formy uległości spoJecznej, bierze si9 z 
poczucia winy, którą jednostka pragnie ukryć, podporu1d
kowując się ślepo 11 :1kazom. W tym konkretnym przypadku 
wina polegała na tym, L.c ludzie 11.ie czuli si9 tak prawo
myśl11.i.jak powi1111.i byli bvć: że obcy był im ton publicwych 



deklaracji i że można było na dobrą sprawie doszukać się w 
ich postiepowaniu cecll wywrotowych Wyczuwalo się 
narastającą falę nowej religijności , której wyrazem było nie 
tylko wmoszcnic nO\\·ych kościolów i frekwencja na nabo
i.ci'1stwach, łcCI coś w rod7_.1ju oficjalnej pobożności~ nie 
moglem JCj i.adną miarą pogodzić ze znanymi w historii 
Stanów Zjednoczonych licznymi wypadkami obrazoburstwa 
Obscrwowalem tworzenie się czegoś w rodzaju wewnę
trznego mechanizmu wyznania i przcbacz:ania grzechów, 
czego nic bylo popr7.cdnio. Lansowano nawet teorię , że 

sumienie nic Jest sprawą osobistą, lecz wytworem admini
stracji par'lstwowej . 
Zamierzałem wówczas napisać sztukę zjadliwą . która 
uka7_aJ aby ten krętacki, wypracowany w szczególach i jedyny 
w swoim rodzaju proces, w którego rezultacie grzech strachu 
kolektywnego zabija sumienie czlowiek<1, czyli jego samego. 
Nic była to idea obca temu, co wypelni<1lo moje poprL.ednie 
s1.tuki . Procesoil'i 111 Sn!e111 towarzyszy! Jednak \V)'Silek 
zmierzający do \ryjścia poza uk<1zanie małego \rycinka 
rzeczywistości i ujawnienie winy bohatera, tej \\~ny, która 
zabij<1 osobowość człowieka . T<1 idea świtała mi i nabierała 
cornz pełniejszych ksztaltów już przy pis<1niu sz~uk 
poprzednich. Tym razem jednak nabrałem pewności , że nie 
wolno mi nadal konstruow<1ć sztuk. których ostatecznym 
celem jest ujawnienie \~ny, ani tez zadowolić się ukazaniem 
losu, który zrnusz.a '~1mego do zadośćuczynienia. Wina 
przestała być dla nwie tą warstwą ostateczną, na której 
kor'lczy się działalność śledcza. Zacząłem natomiast 
dopatrywać się w niej najbardziej realnej spośród naszych 
iluzji , moż.liwejjed.nak do ujęcia w karby. 
O polowaniu na czarownice w Salem słysz.alem długo przed 
nastaniem maccarthyzmu. Cala sprawa była dla nmie nie
vryjaśnioną zagadką Kiedy jednak przyju...alem się jej z 
bliska, z perspekt)'\ry \rydarL.eń współczesnych , doszedłem 

do w11iosku, że z pwlktu widzenia naszej epoki najbardziej 
znamienna jest tu tajemnica sumienia. Człowiek znajduje 
z.,1wsze to. czego szuka, i sądzę , że nigdy bym się nie narażał 
na przedśmiertelny lęk pis:u1c tę sztukę, gdybym nie stanął 
w obliczu nastiepującego faklu Abigail Williams, która dala 
początek zbiorowej histerii w Salem. była swego czasu slu
żącą u Proctorów, a następnie oskarżyla Elizabeth Proctor o 
czary. Odmówiła ws:u1kże - mimo nacisku prokuratora -
zczna1'i obciążających Johna Proctora. Zastanm~lo mnie to 
i zbadałem tę sprawę w aktach procesu. Nie ZHalazlem tan1 
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drugiego wyµadku lak uparlcJ i świadomej odmowy 
oskarżenia . 

Pu1lktem wyjścia dramatu była µostawa Abigail. sltrL.ąccj

osk<ll'życielki. która ''yrafoie zmierzała do pogrąt.cnia Eliza
beth i uratowania Johna. Zagadnieniem isL01J1ym okaz.:1!0 
się rOZ\\~ą:uwie scen masowych. Wydawało mi się z pocz.ą-



tku. i.c moi.iw lu posluAĆ się tcchnik;1 imprCSJOnistów i 1,a 

pomocą 11101;1iki scen. po1.ornic po;bawionvch zwi;v.ku. 
zmonl0\1aćjakiś laócuch przyczyn i skutkÓ\\. Takie ro7-'>vią-
1;rnic b) lob\' sloS0\\11c. gdybv w ccnt rn m sztuki walazl się 
problem spolcC?.n)« nic ;,1ś problclll psychologicwy. l.!n. 
z;1gadnicnic pouucia winv. jakie ogarnęlo mieszka1·1ców 
Salem. z11a.1duj;1c S\1obodnc ujście \\ zbiorowej histerii. 
Strnktura sztu.ki od/\\icrcicdla ten punkt widzenia i stawia 
postaci Johna. Eli1.abcth i Abigail na picrns01m planie. 
Niektórzy k0 lyc\ 1;1r ;ucalI si.tuce. i.c \\ystc;:puJilCY w niej 
oskati yciclc postc;:pui;\ \\sposób jmrnic 1.lośli\\y Rozumiem 
ich obickc.1c i nic próbuje się usprawicdl i wiać. bowiem fakty 
historvcmc lll<0ą swoją \1y 11101\ę P rotokoły ro1.praw i liczne 
komcntauc \1vkazuj;1 niubicic. i.c 1;1równo sędziowie jak i 
oskarżvciclc stracili wszelki umiar Wnikliwe studium 
dokumcnlÓ\\' uk;11;ilo mi. do jakiej pcrfekc.1i w 1.lcm doszli 
ci lud1.ic. Jak pr;c1. sen pamięta in \vypadek Rebeki Nurse. 
starej. schorowanej. poboi.ncj i powsLCchnic sz<u10w;mcj 
kobiety. któr<1 \W\1 lcuono /. łóżka i poddru10 pr1.esłucha
niom. Slabość budziła \\Ścicklość prokuratorów C1.cpiano 
sic;: 11icra1. r1.cc0 \ITyCZ śmicsZllych Nic brak bylo w tym 
\\SI.\ stkim 1;1skakuJ1ccgo nas sadyzmu. 
Na prói.no s1.ukałcm w tej epoce koncepcji C?Jowicka. która 
micścilabv .Jakoś w sobie taka sumę z.la. Znanv bvl np. 
wypadek rod;jnv Putnam. którc.1 c1.lonkowic polClJClllnie 
ko11taktm1ali się z lllłodvmi dzic1\uynami po to. by wskazać 
illl osoby. na które nCllcialobv ;robić donos. Mam i 1,:1ws1.c 
lllicć będę pr 1.ed oc;;uni postać slrnncgo pastora Cottona 
Mathcr;i. ideologicznego przywódcv oskarżycieli. ro~c:i.z.1-
J<1ccgo pod s1.ubicnicą wieśniaków pragnących uwolnić 
nicszczc;:śli1\C ofiar). 
Nictrnduo bylo pm\id1jcć obiekcje. jakie budu\ istoty do 
glębi pr7.ci,1rtc zlem Jesteśmy w gruncie r;.cczy sklonni 
\\icr1.yć, i.c one nic istniały 1 nic mogły istnieć. Gdybym 
miał tę s1.tukc;: napisać dzisiaj- napisalbymją 1nac1.q Sądzę. 
ie moja. a 1,ara1.cm krytyków nicwiarn w takie nagromadze
nie 1.la .1cst nicodlączna od naszej niewiary w dobro. 
Wicuę dzjś w to. c;.cgo nic pojmowałem dawniej: że 1slJ1ie_ią 
lud1jc oddani zlu. 1 i.c bc1. prLCkonauia się o ich pr;:cwro
tnośc i 1uc 1.dolalibysllly poL11ać dobra. Zło nic JCSt 
pr0padkową pomylką. lcc1. faktem salllym w sobie. Nic 
postc;:po11alcm nigdy w myśl /,1sad psychoruwliZ'J, nie była 
mi jednak obca humanitarna koncepcja człowieka, w myśl 
które.i ulo11ick jest istotą dobrą. a zło stanowi u niego 
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1boucnic_ \\Ynikaj;1cc 11.awicd;joncJ milości. Nic akccpluji;: 
is1nicni;1 rnctafi7\'C7llCJ silv ;Ja. ogarniaJ<lCCJ c;Jowicka be/ 
rcs1l\ Nic ncguji;: le~< /s::, c1.lowick obd'1rzom rn<1drości;1 i 
cicrpli\\ością moi.c rnlO\\<JĆ sii;: pr1.cd samym sob<( Wydaje 
n1i sii;: l\lko. /cna\\ cl ludiie na po/Ór normalni i przyjemni 
mog;1 poddać s19 1.lu /pełną świadomości<) S\\ego wybom 
mog;1 JC n;mcl lubić. Nabrnlcm pcwl\oŚcL ie jcdn<\ 1. 

ukr. l\C h slabości nasz\ eh psYchologicmych rozwi<(;,..11i " 
lc;1lr1s:,_1csl nic;,dolność poji;:cia lego faklu. 
/'men 11· .\n/c111 lo s1.l1Lka suro\\ a. a mimo lo skłonny jestem 
lwicrd1ić. i.c jest mcdostatccmic surowa. i lo nic tyiko 1. 

punktu \1id1enia dokumentacji hislorvunej. lecz rÓ\\11ie/ 
dramaturgii. Tak dalece 1;1luv nam obud1s:,niu wspólczueia 
dl<! naszych postaci_ /s:, konsekwc11CJC ;Ja lagodzim1 senly
me11lali1Jncm ubram m w pomrv s;1du nad pr/Vuyrnuni tego 
1.!;1. Zagadllicnia filozofic1J10-moralnc usuwaj<[ ;Jo na pl all 
da ls11 
Micszka1icv Salem namii;:tnic dyskutowali o kwestiach 
moralności. LJzn;mali pc\ll1c1;1s;1dv. \\Cdlug których starali 
sii;: ixć 1 umierać. K\\·cstic \1iarv 1 1;1sad posti;:powania 
\1d1icralv sii;:" ich życic prywatne i byli tego świadomi 
Wystarc;;il;1 dezaprobata. by popaść w podcjrzellia Poci;1gal 
mnie len temat. poniewai. wvdawalo mi sii;:. i.c moment 
his!or.:cmy po/\rnli w lvm \1ypadku na l\\orzcnic postaci 
bardzjcj Ś\\iadomych. niż lo mialoby 111.icjscc w sztuce o 
tematyce par cxccllcncc wspólczcsncj. W ,Ś'111icrci komiwo
Jn::ern badalcm obszar podświadomości. tym razem 
natomiast chciałem z bliska podpalo:yć bohatera w pełni 
zdającego sobie spraw<;: z swoich czynów. 

. .Dialog'' 1959. nr 12 

® POlO S.A 



·····.·.·.·.·.·.·.·;.;,·.;.:.·.·.·.·.·.· .. ·.·.··.·.·.··:·:················ ·.···.···. 

S P ÓŁKA AKC YJNA 

KAUSZ. U . CHOPI NA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Naj większy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań , 
stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
te atró w, sal koncertowych. 
Poleca : ak samity jednobarwne i 
drukowane , plusze dekoracyjne, 
żaka rdowe narzuty, makaty, zasłony. 

M E-OS 
W AR SZ A WA • HURTOW !A SPRZĘTU 

OSW[ETLEN!O EGO ,.LAMPOL" 
WROCŁAW 

UL. J EDNOŚ CI ARODOWEJ 187 A 

I Teatr Współczesny 

Im. Edmunda Wiercińskiego 

50- 1 31 Wrocław 
ul. Rzeźnicza. 11 

Zastępca dyrektora 
SŁAWOMIR STOBIŃSKI 

Kierownik techniczny 
ROMAN ROKASZEWSKI 

Kierownik produkci1 
BRONISŁAW HOLAK 

Pracownie· 
krawiecka 

JOANNA JĄKALSKA 
STANISŁAW STEPEK 

malarska 
RYSZARD MATKOWSKI 

modelarska 
STAN ISŁAW WASLUCK 

tapicerska 
BOGUSŁAW URBANIAK 

Kierownik sceny 
MARIAN WOŁCZECKI 

Główny akustyk 
MACIEJ PROSEK 

Swiatło 

ZBIGNIEW SUS 

Główny rekwizytor 
DANUTA WILK 

* Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru . 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 

od godz. 14.00 do 19.00, 
w niedziele od 15.00 d'o 19.00. 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
prosimy kierować do Impresariatu 

- codziennie od 9.30 do 15.00 
tel. 44-37-62, 44-32-76 w. 30 



Rysunki 
JADWIGAMYO O LARSKA pracowanie Ze zbioro· w 
R'6,ZARD BIENIECKI D . wvaawca · z1ału Dok 
TEATR WSPÓŁCZESNY u me n tac J I 
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