


W roku 80-tych urodzi n Arthura 
Millera ( zmarłego w lutym b~ l 

zapraszamy Państwa na premierę 

. Smierci komiwojażera" - jednej 
z najbardziej przejmujących 

sztuk. jakie powstały w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Willy Loman, tytułowy komiwoja
ż er . czyli wędrowny sprzedawca . 
traci pracę, staje się niepotrzebny 
firmie . której pośw i ęcił całe swo
je życie . W jednej chwili rozsypuje 
mu się cały przez lata budowany 
pieczołowicie świat . Wartości, 

w które wierzył, okazują się mitami 
i fikcją . Próbuje pozbierać strzępy 

swojego życia w jakąś sensowną 

całość. znaleźć dla siebie miejsce 
w trwającym tuż obok „wyści gu 
szczurów". Gorączkowo wal czy o oca-
1 eni e swojej godności , tworzy 
miraże. byle nie przyznać się do 
zagubienia i bezradności . Despe-

racko chwyta się skrawków nadziei, 
byleby tylko odsunąć myśl, że jego 
najbliższy świat (i on sam także) 

rozpada się i ginie . Wszelkie 
próby kończą s ię jednak fiaskiem. 
Willy , próbując zabezpieczyć 

przyszłość swojej rodzinie, 
znajduje zaskakujące wyjście 

z sytuacji . 
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Sztuka Millera jest najczę
ściej wystawianym na świecie 

amerykańskim dramatem. Na pi sa
sany w 1949 r . tek s t , zadziwia
jący dojrzało ścią i głębią, 

skonstruowany z mistrzowską pre
cyzją , uhonorowany prestiżową 

Nagrodą Pul i tzera . był trzecim 

w dorobku 34-letniego Millera . 
Przyniósł mu ogromny sukces . 
Prapremierowy spektakl wyreży

serował w jednym z teatrów na 
Broadway'u sam wielki Elia Ka
zan . Sztuka zrobiła na premie
rowej widowni tak piorunujące 

wrażenie . że po zakończeni u 
spektakl u w teatrze zapadła ki 1-
kumi nutowa ci sza . Przedstawi e
ni e zagrano potem ponad 740 razy . 
Spektakularny sukces „ Śmierci 
komiwojażera " spowodował. że 

tekst Arthura Millera doczekał 

się kilku ekranizacji . Po raz 
pierwszy sfilmowano go 2 lata od 
teatralnej prapremiery. Szefo
wie wytwórni Columbia Pictures 
przerażeni mocną i mroczną wizją 
Millera . postanowili przed pro
jekcją pokazywać krótki doku-

mentalny filmik , który miał 

ukazywać pozytywne aspekty zawo 
du komhrnjażera . Zbulwersowany 
autor zagroził wytwórni sądem . 

Ostatecznie od pomysłu 

odstąpiono. 

W 1985 r. po ten tekst sięgnął 
niemiecki reżyser Volker 
Schlondorff. Powstał ś wietny 

film z wybitną obsadą. 

w rol ach głównych wystąpili 

m.in . Dustin Hoffman John 
Malkovich . 
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