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lSMd 
Był ostatnim z wielkich klasyków 

amerykańskiego teatru XX w. Klasycy 
są nieśmiertelni, dlatego wiadomość 
o śmierci Arthura Millera zaskoczyła 
wszystkich. 

Czarownice z Salem to jeden 
z najgłośniejszych dramatów Arthura 
Millera. Powstał w 1953 r. Był wówczas 
interpretowany jako wyrazista metafo
ra polowania na komunistów przez 
senacką komisję McCarthy'ego. 
W kostiumie purytańskiej gminy z końca 
XVll wieku sztuka ukazywała korzenie 
zbiorowej psychozy amerykańskiego 
społeczeństwa, wywołanej fanatyczną 
postawą przedstawicieli rządu.( .. . ) 

Czarownice z Salem niewiele 
mówiły o demonologii i demonizmie. 
Ukazywały mechanizm doprowadzający 
do przyznawania się niewinnych ludzi 
dogrzemó~ którym n~dyn~ ~pe~ 
nili.(. . .) 

Czarownice z Salem to oparta 
na autentycznych wypadkach historia 
procesów o czary, do których doszło 
w miasteczku w stanie Massachusetts 
w końcu XVll w. Równolegle ze 
śledztwem Miller przedstawił jego 
miażdżący wpływ na rodzinę Johna 
Proctora, farmera, którego małżeństwo 
rozpada się po wpływem fałszywych 
oskarżeń.( ... ) 

Co jednak sprawiło, że dramaty 
Arthura Millera stały się tak popularne 
na świecie i odniosły sukces w krajach 
tak odległych kulturowo i cywilizacyjnie 

jak Polska czy Chiny? Odpowiedzi 
trzeba szukać w genialnej metodzie 
dramatopisarskiej, która polegała na 
przełożeniu wydarzeń historycznym na 
losy zwykłych ludzi.( ... ) 

Wnikliwa znajomość procesów spo
łecznych, a zarazem psymologii jedno
stek nie wzięła się z ~wietrza. Miller 
na własnej skórze poznał los swoich 
bohaterów.(.„) Kiedy w miasteczku 
Salem wertował zeznania zastraszo
nych ludzi z XVll w., oskarżających 
siebie nawzajem, jego przyjaciel 
i współpracownik Elia Kazan, reżyser 
prapremiery Śmierci komiwojatera, 
zeznawał właśnie przed komisją 
McCarthy'ego, donosząc na Millera . („.) 

Sztuka zapętliła się z rzeczywi
stością do tego stopnia, że kiedy w 1953 
r. w więzieniu Sing Sing odbywała się 
egzekucja małżeństwa Rosenbergów 
okarżonych o szpiegostwo na rzecz 
ZSRR, publiczność w teatrze wstawa
ła podczas sceny egzekucji Johna 
Proctora . („ .) 

· Jeżeli czegoś można się nauczyć 
od autora, to odwagi głoszenia swoich 
poglądów i wrażliwości na cudzy ból. 
I poczucia, że zawód dramaturga 
to zawód społecznej odpowiedzialności. 
Inaczej go nie ma sensu uprawiać. 

Roman Pawłowski, Zawód:dramaturg, 
Gazeta Wyborcza, 15. li 2005 
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