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WE WRZEŚNIU 1929 ROKU WINSTON CHURCHILL, który 
w początkach tego roku zakończył pięcioletnią kadencję jako minister 
finansów, pisał z Ameryki do żony: 
A teraz, moja droga, muszę powiedzieć ci, że ostatnio w sprawach 
finansowych sprzyja mi olbrzymie i nadzwyczajne szczęście: Jeszcze przed 
wyjazdem Sir Harry McGowan zapytał mnie bardzo serio, czy jeżeli 
nadarzy się okazja, może bez porozumienia kupować w moim imieniu 
akcje. Odparłem. że zawsze znajdę jakieś dwa, trzy tysiące funtów. 
Traktowałem wymienioną sumę jako górną granicę inwestycji, tj. 
kupowania akcji. On najwidoczniej uznał ją za sumę, w ramach której 
gotów byłem spekulować wykorzystując różnicę między ceną kupna 
i sprzedaży, i dlatego kupował około dziesięć razy więcej niż zazwyczaj 
( ... ). I tak w ciągu kilku tygodni uzbieraliśmy niewielką fortunę ( ... ). 
Odczuwam ulgę na myśl, że wszyscy mamy jakieś zaplecze.( .. . ) 

W PONIEDZIALEK 21 PAŹDZIERNIKA TELEGRAF po raz pierwszy 
nie nadążał z przekazywaniem wiadomości o kolejnych krachach na 
giełdach, opóźniania nie udało się nadrobić. W zamieszaniu panika 
wzmagała się (pierwsze telegramy wzywające do zapłacenia wadium 
wysłano jeszcze w sobotę) i spekulanci zaczęli uświadamiać sobie, że 
mogą stracić nie tylko oszczędności, ale nawet dach nad głową. 
W czwartek 24 października z braku kupujących cena akcji spadła do 
zera, a akcje spekulantów sprzedano, gdyż nie reagowali na wezwania 
do zapłacenia kaucji; tłumy gromadziły się wokół gmachu nowojorskiej 
giełdy na Broad Street, a przed wieczorem jedenastu biznesmenów dobrze 
znanych na Wall Street popełniło samobójstwo. Tego dnia jednym 
z obserwatorów na galerii był Churchill, który osobiście przyglądał się, 
jak znika jego baśniowe złoto. W następnym tygodniu, 29 października 
przyszedł Czamy Wtorek, kiedy po raz pierwszy sprzedawać zaczęto 
solidne aktywa, by wywołać tak rozpaczliwie potrzebny giełdzie przepływ 
kapitałów. 

Historia świata (od 1917 roku) 
Paul Johnson 

MILLER WIDZI W CENIE •„latorośl" wcześniejszej swojej sztuki: 
wspólny jest Śmierci komiwojarzera i Cenie temat odpowiedzialności. 
„Odpowiedzialność - powiada Miller - jest jednym z rodzajów miłości ." 

I tylko ona powstrzymuje świat od „zabójstwa, gwałtu i nihilizmu". ( ... ) 
Zarówno treść jak technika pojedynku braci są dla Millera bardzo 
charakterystyczne. Z wzajemnych oskarżeń braci wyłania się szczegółowy 
i żywy obraz przeszłości - wieczór, w którym ojciec dowiedział się 
o swoim bankructwie, a matka zwymiotowała na jego smoking, widok 
ofiar depresji siedzących na trawie jak rząd trupów. 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 ze zwieszoną głową i pokornie przyjmuje 
szturchańce. Idzie tu nie tylko o wyrównanie dawnych porachunków; 
okazuje się, że nie można żyć bez czystego sumienia. ( ... ) 
Zanim dochodzi do spotkania braci, w domu zjawia się dość pośledni 
komik. Jest to osiemdziesięciodziewięcioletni handlarz meblami, Gregory 
Solomon, domorosły filozof, ( ... ) weteran floty brytyjskiej i czterech 
małżeństw. Jego zdolność do wychodzenia cało z kataklizmów 
i umiejętność rozpoczynania życia od nowa wyraźnie kontrastuje 
z kruchością członków rodu Franzów, którzy załamują się już po pierwszej 
klęsce. 

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

Nowa sztuka Arhura Millera 
„Dialog" (Kronika) 4/ 1968 

( ... )WYSZEDŁEM Z DOMU. Wstąpiłem do parku na tyłach Biblioteki 
Publicznej. 
Na trawniku tłoczyli się mężczyźni. Wyglądało to jak pobojowisko, albo 
wielki dom noclegowy na świeżym powietrzu. Nie było tam włóczęgów 
niektórzy mieli jeszcze starannie wyczyszczone buty, porządne kapelusze 
- zbankrutowani biznesmeni, adwokaci , wykwalifikowani mechanicy. 
Sto razy oglądałem ten widok. 
Nie było litości. Znikąd pomocy. 
Jednego dnia jesteś panem domu, siedzisz za stołem na honorowym 
miejscu, i nagle jesteś śmieciem. W ciągu jednej nocy. 

Cena 
Arthur Miller 

NIE MIAŁEM POJĘCIA, ŻE W ROKU 1968 nasz stary stół z jadalni 
jeszcze istniał , i nie bardzo mogłem sobie przypomnieć, jak wygląda. 
Ale scenograf, mój stary przyjaciel Baris Aronsun, lubił autentyki, zbierał 
je więc po świecie i żądał ode mnie opisu każdego mebla, który miał 
leżeć na stosie w pokoju zmarłego ojca, gdy dwaj synowie nie widujący 
się od lat wrócą, by podzielić rodzinny dobytek. ( .. . ) 
To moja siostra Joan( ... ) usłyszawszy, że do dekoracji potrzebne są meble 
z lat dwudziestych, przypomniała mi, że nasz stary stół został oddany 
najmłodszej siostrze ojca, cioci Blanche, wtedy siedemdziesięcioletniej; 
nie mieścił się w maleńkim mieszkaniu, które rodzice zajmowali pod 
koniec życia. Pojechałem szybko do Blanche, do Brooklynu.( ... ) 
Jak się okazało, pertraktowała właśnie z handlarzami starzyzną w sprawie 
sprzedaży stołu i ośmiu krzeseł, gdyż ona i jej mąż, Sam, w okresie 
Kryzysu wspólnik mojego ojca przy którejś z licznych, nieudanych prób 
uruchomienia kolejnej fabryczki, również zamierzali przenieść się do 
mniejszego mieszkania. 
Obejrzałem stół, masywny i wcale nie zniszczony, i jakoś śmieszny przez 
ciężkie, bogato rzeźbione, wygięte w kształt liry nogi i okalającą blat 
listwę. ( .. . ) 
Ale że nie byłem pewny, czy styl stołu będzie pasował do projektu, 
zatelefonowałem od razu do Borisa i opisałem mu stół. ( ... ) 
Rosyjsko-żydowski akcent i swobodny stosunek do języka były pożyczką, 
jaką zaciągnąłem u Borisa, tworząc w sztuce postać Gregory Solomona, 
osiemdziesięcioletniego handlarza używanymi meblami . Model był 
całkiem innym człowiekiem niż Soloman, czułem się jednak dość 
nieswojo, stojąc tak i pytając Borisa, co sądzi o zakupie stołu do dekoracji 
Ceny - sztuki o sprzedawaniu starych mebli handlarzowi, który jak Boris 
mówi twardą, łamaną angielszczyzną. Zdawało mi się, że stoję między 
rzędami luster, biegnących w nieskończoność i odbijających - to mnie, 
to Borisa, to moją sztukę, moich rodziców, ich stół ... 
- Jaki to styl? - zapytał Boris. 
Nie wiedząc, co odpowiedzieć , zwróciłem się ku Blanche, przejętej do 
głebi myślą, że stół może zakończyć żywot na scenie teatralnej: 
- Może ty wiesz, jak nazywa się ten styl? 
- No cóż, jeden z handlarzy, którzy go oglądali , powiedział że angielsko-
hiszpański . 
- Bujasz! 
Śmiała się z niedorzeczności nazwy i zapewniała mnie, że handlarz 
naprawdę tak powiedział. 
- Boris? Jeden handlarz twierdzi, że angielsko-hiszpański. 
- Oto, czego nam trzeba! Kupuj! - zdecydował radośnie i bez namysłu. 

Zakręty czasu 
(autobiografia) 
Arthur Miller 


