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&irls just wanna have fun 

Zimą, na przełomie 1691 i 1692 roku, w purytańskim miasteczku Salem w Nowej Angli i (dziś stan 

Massachusetts) w USA, dwie dziewczynki: Betty Parris, córka pastora i jej kuzynka Abigail Wil

liams zaczęły cierpieć na dziwne konwulsje. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną tej choroby 

- naukowe:)' biorą pod uwagę wmówienie sobie tego typu stanu jako odpowiedź na monoton ię życ i a 

w surowym, pełnym religijnych zakazów i obowiązków Salem; rzekome opętanie jednej z nich 

mogło wpływać na pozosta łych ludzi, prowadząc do masowej histeri i. Mówi się również o zatru 

ciu sporyszem, śpiączkowym zapaleniu mózgu bądź chorobie Huntingtona . Dość że dziewczynki 
oświadczyły, że zostały zaczarowane przez murzyńską niewolnicę Titubę, żebraczkę Sarę Good 

oraz starą Sarę Osborne. Trójka oskarżonych została osadzona w więzieniu. Podczas ptzesłuchań 
Tituba, n ie tylko przyznała się do czarów, ale dodatkowo oskarżyła innych mieszkańcow miasta 
o paranie s i ę czarną magią. 

W maju 1692 roku został ustanowiony sąd, który rozpoczął procesy czarownic z Salem . Ich zasada 

była prosta: oświadczenie, że jest się czarown icą (czarownikiem) owocowało krótkim więzien iem, 

a potem wypuszczen iem na wolność, nie wyznanie swoich rzekomych win groziło karą śmierci. 

W mieście panował strach przed mocami szatańsk im i , liczba oskarżonych rosła lawinowo, aż osią

gnę ła l iczbę 80 osób. Głównymi oskarżycielkami były młode dziewczęta - niekiedy nawet własne 

dzieci oskarżonych - które opisywały, jak domniem01ne czarownice rzucały na nie uroki, zsyłały 

bóle brzucha i inne tego typu dolegliwości. Jedną z najbardziej zajadłych oskarżycielek była dwuna
stoletnia Ann Putnam, z włościańsk iej rodziny w Salem, której wpływy w mieście jednak wyraźnie 

słabły. Stąd przypuszczenie, że udział Ann w procesie mógł być próbą zn iszczen ia oponentów i od 
1 zyskan ia dawnego splendoru. Naczelnym zaś miern ikiem winy oskarżonych była reakcja będących 

na sali rozpraw dziewcząt na widok owych czarownic dostawały spazmów i wiły się z ból u. Wte 

dy jedynym wyjściem na uniknięc i e kary przez obwinionych, było przyznanie się do konsza htów 
z Szatanem. 



Powieszono 19 osób- głównie stare, samotne i o ni

skiej pozycji społecznej kobiety. Dzisiejsi badacze 

uważają to za niezwykle znamienne i świadczące 

o głębokim braku akceptacji dla ludzi przełamu

jących normy społeczne, dla kobiet n iezależnych, 

niechodzących do kościoła - prawdopodobnie 

było to tak jawnym pogwałceniem ówczesnych 

konwencji społecznych, że musiała w końcu spo

tkać je za to kara. Skazano jednakże również pa

stora, który odmówi ł przeprowadzan ia dalszych 

procesów. 20 ofiarą był 80-letni Giles Corey, 
który mi lczał przez cały· czas trwania procesu 

i został zabity przez powolne miażdżenie wiel

kimi kamieniami (na podstawie jego biografii 
powstał dramat. Ci/es Carey Henry Wadsworth 

Longfellowa) . Proces ostatecznie zakończył się 

w rok po przyłapaniu dziewcząt w lesie. 
To, co wydarzyło się w Salem, wywołało obu

rzenie wśród mieszkańców Stanów Zjedno

czonych. Żądano zadośćuczynienia dla osób 
niesprawiedliwie aresztowanych i prześlado

wanych oraz dla rodzin ofiar. Jednak dopiero 

w roku 1954 wszyscy oskarżen i zo,sta li for
malnie uniewinnieni . 

I wanna da bad things with yau 

Arthur Miller - urodzony w 1915 roku w Nowym Jorku syn polsko-żydowskich imigrantów - jest 

uważany za jednego z najważniejszych literatów amerykańskich XX wieku . Znany jest jako autor 

dramatów, esejów, scenariuszy film owych i słuchowisk radiowych. Szczytem jego kariery były lata 
40„ 50. i początek 60. XX wieku. Wtedy to napisał swoje największe dzieła : Po upadku, Wszyscy 

moi synowie, uznaną za jeden z najważniejszych dramatów amerykańskich, uhonorowaną Nagrodą 

Puli tzera Śmierć komiwojażera, Cenę i Widok z mostu. W latach 1956-1961 był mężem Marylin 

Monroe - napisał wtedy scenariusz do filmu Skłóceni z życiem, w którym wystąpiła ona u boku 

Clarka Gable'a i Montgomery Cli fta. Arthur Miller prowadził aktywne życ ie zawodowe przez po 

nad siedem dekad. Zmarł 10 lutego 2005 roku w USA, pozostawiając po sobie imponujący dorobek 

twórczy. 

W okresie największej aktywności zawodowej Mt!lera, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związ
kiem Radzieckim trwała zimna wojna. W Ameryce panowała psychoza ciągłego zagrożenia i po 

szukiwania osób podejrzanych o prosowieckie sympatie, z której narodził się ruch zwany potocznie 

makkartyzmem. W 1950 roku powstała specjalna komisja Senatu USA - jej sekretarzem został 

' Joseph Raymond McCarthy - której celem było przeciwstawienie się infiltracji instytucji rządo
wych przez członków Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych oraz agentów NKWD. Szyb 

ko jednak okazało się, że pod przykrywką tych działań, za pośrednictwem fałszywych donosów, 

oskarżeń, sfabrykowanych zeznań i dowodów, komisja inwigiluje środowiska opiniotwórcze (w tym 

artystyczne) i niszczy wszystkich, których poglądy są niezgodne z poglądami członków komisji. 
W 1952 roku na przesłuchanie wezwany został znany reżyser i przyjaciel Millera: Elia Kazan, który 

- nie chcąc pozwolić na przerwanie swojej błyskotliwej kariery- złożył zeznania obciążające ośmiu 

swoich teatralnych kolegów, którzy w młodości byli członkami Partii Komunistycznej. Późniejsza 

rozmowa dwójki przyjaciół spowodowała zerwanie wzajemnych kontaktów na ponad dziesięć lat, 

ale również naprowadziła Millera na pomysł alegorycznego opowiedzenia o ówczesnej sytuacji 

w Stanach Zjednoczonych poprzez opis procesów, które miały miejsce 260 lat wcześn i ej w Salem. 

Tak powstało największe chyba i najczęściej grane na świecie dzieło Millera - 11ic Crucible (w do

słownym tłumaczeniu: tygiel albo ciężka próba), znane w Polsce jako Czarownice z Salem. Niedługo 
po prapremierze tej sztuki (która zresztą okazała się wtedy tylko umiarkowanym sukcesem), komi
sja McCarthy'ego zajęła się również i samym Millerem, którego nazwisko również trafiło na listę 

ofiar makkartyzmu, a jemu samemu odebrano paszport, przez co nie mógł pojechać na przykład na 

angielską prapremierę Czarownic do Londynu. 
W 1954 w telewizji amerykańskiej pozwolono obejrzeć szerszej publiczności metody d ałań 

McCarthy'ego, co wywołało falc; ogólnokrajowego oburzenia i spowodowało oficjalne potępienie ze 

strony władz i ostateczne zaprzestanie jego działalnośc i . 

Sweet dreams 

Mamy XXI wiek. Jesteśmy w Polsce~ nie w Stanach Zjednoczonych. W Gdańsku. Nie w Salem . Jak 

to dobrze, że dziś już nie pali się czarownic . .. 
Jakub Roszkowski 
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