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REZUMAT 

 

Teza mea intitulată Diminuarea Individualității versus Impulsul zdrobitor al Societății 

Americane Postbelice. Un studiu critic a trei piese de teatru de Arthur Miller face o analiză 

aprofundată a lucrării dramatice a lui Arthur Miller pe fundalul vieții politice, sociale și culturale 

americane din perioada postbelică. Piesele sale, pe de o parte, reflectă adaptarea exigențelor 

dramatice europene la cerințele estetice americane și, pe de altă parte, sunt documente valoroase 

despre modul în care America a acceptat teme literare, contexte culturale, probleme sociale, 

obiective politice, fluctuațiile unei societăți dinamice. Unele dintre piesele sale au fost stimate de 

la bun început, altele au fost primite rău la început dar apreciate mai tărziu, în timp ce altele nu 

au ajuns niciodată faimoase. Dintre acestea, am ales să mă concentrez în teza de față pe Moartea 

unui comis-voiajor (1949), Toți fiii mei (1947) și Vrăjitoarele din Salem (1953).  În timp ce 

cronologia reală m-ar fi determinat să încep cu Toți fiii mei, am ales să încep totuși cu Moartea 

unui comis-voiajor, aceasta fiind cea mai cunoscută și mai frecvent adaptată piesă a lui Miller. 

Moartea unui comis-voiajor se concentrează asupra conflictului dintre un tată și fiii săi, 

pe conflictul dintre două generații, prima ancorată în convenționalismul burghez, cea din urmă 

încercând să depășească aceste limitări neavînd însă abilitățile necesare pentru a o face. Willy 

Loman este un personaj a cărui micime este tripartită avînd : un diminutiv pe post de prenume, 

un nume de familie omofon cuvântului ”umil” și o profesie modestă, prost plătită. Susțin că 

vânzătorul în vârstă al lui Miller, care este concediat și își pierde mintea, este replica americană a 

unei galerii largi de personaje, ieșite la iveală începând cu realismul secolului al 19-lea, în 

literatura europeană, toate versiuni ale aceluiași om "mic". Această reprezentare a anti-eroului 

rezultă din percepția atât a lumii, cât și a textului literar care contravine convențiilor primite în 

general, conform cărora ființa umană este în mod necesar superioară, iar portretul unui 

protagonist trebuie să fie în mod necesar măgulitor și inspirator. De la grefierul lui Gogol la 

gîndacul lui Kafka, omul modern nu se mai potrivește cu această paradigmă ideală. În piesa lui 

Miller, Willy are mari așteptări, dar, din păcate, ele sunt diametral opuse limitărilor sale genetice, 

iar complicațiile care rezultă îl fac victimă, dar, de asemenea, împing restul familiei sale în 

suferință. Încurajându-și  fiii să aibă o părere bună despre ei înșiși și prezentându-le o imagine 

falsă despre sine, ca un erou de succes, Willy nu îi pregătește pentru viața reală a muncii și a 

relațiilor care îi așteaptă. Visele lor nu coincid cu ale tatălui lor și, deși mai devreme în viață, 



admirația lor față de el a compensat pentru această discrepanță, acum, când sunt martorii 

decăderii sale, frustrarea lor agravează conflictul tată-fii. Între ei se află Linda, soție și mamă 

iubitoare, a cărei devotament și loialitate, atunci când puse la încercare, se îndreaptă mai întâi 

către soțul ei. În timp ce este realistă în dialog și temă, piesa include o varietate de elemente 

nerealiste, cum ar fi suprapunerea momentelor trecute și prezente, locațiile reale și imaginare. 

Scrisă în urma conflagrației din 1939-1945, când experiența și consecințele sale directe 

erau încă vii în conștiința oamenilor, Toți fiii mei vorbește despre păcatele implicării necinstite în 

război. În timp ce Europa își vâna propriii criminali de război, piesa lui Miller prezintă o altă 

formă de crimă de război, al cărei vinovat nu este armata sau autoritățile, ci un om de afaceri. Joe 

Keller este un industriaș de succes, a cărui prosperitate și poziție socială se bazează pe o 

minciună - faptul că a vândut motoare defectuoase armatei, ceea ce l-a transformat în autorul 

moral al morții a 21 de piloți tineri. Mai mult, atunci când se fac acuzații împotriva lui, el pune 

întreaga vină pe partenerul său, Steve Deever, care este astfel trimis în închisoare din cauza lui. 

Această umbră a rușinii este la fel de mare ca umbra pierderii, după ce fiul mai mare al familiei, 

Larry, dispare în acțiune și este pierdut pentru totdeauna. Dar ambiguitatea ambelor evenimente - 

persoana responsabilă de frauda și soarta reală a lui Larry pe câmpul de luptă - plasează întreaga 

familie într-un fel de limbo, exprimat printr-o stare de negare. Ipocrizia lor nu este prezentată ca 

ceva rău, ci ca pe un defect aproape tragic, o incapacitate de a se adapta schimbărilor din lumea 

lor și a cerințelor societății a căror membri sunt. În contrast cu Keller și soția sa se află  fiul lor 

mai mic, Chris, un idealist, care se întoarce din război cu o traumă, dar care este la fel de 

traumatizat de lupta civilă pe timp de pace pentru a ține pasul cu aspectele superficiale. 

Personajele secundare, în special familia lui Deever, nu sunt doar alter-ego-uri ale lui Chris, cu o 

viziune idealistă asupra societății, asupra necesității de dreptate, onestitate și corectitudine, dar și 

o replică modernă a corului din tragedia antică grecească. Stând de o parte și urmărind drama de 

vanitate și egoism care se desfășoară în centru, aceste personaje adaugă un comentariu care poate 

fi descifrat ca mesajul moral și moralizator al piesei. 

Cea de-a treia piesă de teatru analizată în această teză este Vrăjitoarele din Salem. Două 

evenimente l-au inspirat pe Miller să o scrie. Mai aproape de timpul său, a existat un fenomen 

politic care a schimbat imaginea Americii ca leagăn al democrației, deoarece a apărut ca intensa - 

și, din fericire, scurta - persecuție a oricărei persoane suspectate de simpatii comuniste. În 

contextul tensiunilor crescânde cu Uniunea Sovietică în urma celui de-al Doilea Război Mondial 



și al rivalității politice și militare dintre cele două superputeri, acest climat de suspiciune și 

anxietate a dat naștere unor valuri de opinie publică negativă îndreptată către orice legătură cu 

Rusia sau politica de stînga, cunoscută sub numele de "Panica Roșie". Persecuția în masă și 

arbitraritatea evidențierii părților vinovate din comunitatea civilă sunt asociate de Miller, în 

Vrăjitoarele din Salem, cu cel mai notoriu eveniment legat de Salem, Massachusetts din secolul al 

17-lea, vânătoarea de vrăjitoare. Prin abordarea unui subiect contemporan sub masca unui 

eveniment istoric trecut, Miller adresează, de asemenea, în acestă piesă, modul în care noțiunea 

de reputație este văzută în diferite momente în timp. Salem este o micro-reprezentare a Americii, 

o societate care, în ciuda vastității sale, provoacă claustrofobie atunci când aspecte dintre cele 

mai private din viața unui individ sunt făcute publice și când cele mai fundamentale drepturi sunt 

discutate și negociate în termeni politici. În cele din urmă, piesa face referire și la alegeri 

individuale dureroase, întruchipate de protagonistul masculin, John Proctor, care, atunci când 

soția sa este acuzată de vrăjitorie, se implică în  procesele vrăjitoarelor pe care le evitase și chiar 

criticase în prealabil. Relația sa cu una dintre acuzatoare, Abigail, îi amplifică sentimentul de 

vinovăție și, atunci când se confruntă cu perspectiva spânzurătorii, alege să mărturisească un 

păcat imaginar doar pentru a-și salva soția și copiii. Personajul lui Proctor a fost inspirat de o 

victimă reală a persecuției vrăjitoarelor din Salem, devenind mai complex prin atenția de ordin 

psihologic dată de către Miller. 

Teza discută și contextualizează cele trei piese ale lui Arthur Miller, insistând asupra 

următoarelor subiecte, care, după părerea mea, ilustrează întregul spectru al politicii, al societății 

și al culturii din timpul războiului și din perioada Americii postbelice: 

1) teatrul american ca manifestare în același timp similară cu și diferită de fenomenele 

europene apărute în anii de după război, variind de la realism, cu o influență a 

angajamentului politic, până la avangardă, de la absurdism și existențialism la alte forme 

de experimentare postmodernă; 

2) adaptarea cerințelor clasice de teatru la contextul secolului al 20-lea, în ceea ce privește 

portretul protagonistului, precum și stilul, intriga și dialogul, unde regulile moștenite din 

poetica lui Aristotel și din drama modernă timpurie sunt contrabalansate de viziunea 

despre exemplaritatea - chiar în lipsa ei - a omului de rând; 

3) teatrul american în contextul literar mai larg al literaturii americane postbelice, urmând 

atât continuitățile, cât și discontinuitățile cu tendințele literare interbelice anterioare și 



asemănările de scop cu celelalte genuri literare importante care au înflorit tot în perioada 

postbelică, romanul și poezia; 

4) întoarcerea constantă la presiunea, desideratul și chimera Visului American, un fenomen 

care a apărut în secolul al 19-lea, odată cu extinderea teritorială spre vest, continuând cu 

scopurile socio-economice concrete formulate de America la începutul secolului al 20-lea 

odată cu descoperirea statutului său de noul lider al lumii, cu integrarea valurilor de 

imigranți căutând succes în "țara celor liberi" și culminând cu presiunile 

consumerismului; 

5) paradigma estetică a anti-eroului, o reflecție a transformărilor filozofice, științifice și 

religioase generate de societatea occidentală industrială și post-industrială, în care omul 

poate fi înlocuit de mașină, după ce preeminența sa a fost pusă la îndoială și contestată de 

reformele rezultate din secularizare și de relativizarea generate de atrocitățile celor două 

războaie mondiale; 

6) individul versus societate, un microcosmos versus un macrocosmos, între care are loc o 

bătălie epică; epoca postbelică, fiind declarată o epocă a individualismului, este frecvent 

martoră a victimizării continue a individului, care se regăsește captiv între dorințele 

personale și presiunile grupului; 

7) decalajul dintre generații, într-o societate care recunoaște și chiar dă putere persoanelor 

defavorizate, din care femeile și copiii (sau adolescenții și tinerii adulți) apar ca o nouă 

majoritate; în acest context, segmentului de vârstă îi este dat, pentru prima dată în istorie, 

o voce, care se aude tare ca o expresie a nemulțumirii sau chiar a revoltei împotriva 

instituției; 

8) derivând din categoria anterioară, relația tată-fiu, în noua constelația a familiei 

occidentale moderne, unde tatăl reprezintă vechea guvernare, sistemul dominant al 

valorilor, iar fiul reprezintă noua ordine, curentul anti-instituțional, vocea reformei;  

9) idealismul, cu ecourile sale post-romantice, post-revoluționare, într-o lume deziluzionată, 

în care scepticismul științific, neîncrederea cronică și greața existențială au înlocuit 

scopurile colectiviste și discursurile mai abstracte, încorporate în aceleasi epopee 

familiale, diferențe de generații și interese personale conflictuale; 

10) forme mai vechi și mai noi de persecuție, cele mai notorii exemplele fiind procesele 

vrăjitoarelor din secolul al 17-lea și investigațiile desfășurate de Camera Reprezentanților 



pentru activități neamericane din anii 1940 și 1950; în țara oportunităților nelimitate, 

libertate individuală și democrație, aceste exemple sunt amintiri dureroase și jenante că 

persecuția poate lua mai multe forme, inclusiv controlul, cenzura, excluderea, hărțuirea 

sau discriminarea. 

Teza mea este alcătuită din patru capitole principale. Primul capitol, Arthur Miller: Omul 

Zdrobit în Apărarea Mulțimii Zdrobite, prezintă biografia și crezul artistic al lui Arthur Miller pe 

fundalul unui context triplu: America în timpul perioadei inter-și post-război, cu masivele 

schimbări, politice, sociale și economice pe care aceste decenii le-au asistat; viziunea modernă 

pe care o propune Miller, prin revizuirea modelului vechi și modern al tragedie, în sensul că el 

înțelege suferința și agonia persoanei obișnuite și îi conferă statură tragică; asemănările și 

diferențele cu autori care devin proeminenți în literatura americană postbelică și completează 

răspunsul pe care acest discurs cultural îl dă transmutărilor care au loc în societatea occidentală 

în această perioadă. Ideea pe care o reiterez este că o varietate de aspecte ale vieții americane 

cotidiene din anii 1940 și 1950 și o diversitate de preocupări și seturi de valori sunt exprimate în 

lucrarea dramatică a lui Arthur Miller. 

Capitolul al doilea, Colapsul Anti-Eroului: O perspectivă critică asupra romanului 

Moartea unui comis-voiajor, se axează pe cea mai frecvent pusă în scenă și adaptată piesa a lui 

Miller Moartea unui comis-voiajor. Construită în jurul dezideratului succesului comercial, piesa 

deplânge reducerea Visului American la presiunea acumulării de evidențe materiale ale 

succesului și a dispozitivelor tehnologice pentru a face viața mai ușoară și mai plăcută. În același 

timp, piesa prezintă felul în care fenomenul literar al anti-eroismului a apărut în secolul al 19-lea, 

când o schimbare a devenit vizibilă, atât în dramă, cât și în proză, de la excepționalitatea eroului 

până la banalitatea măruntului om de rînd  Acesta este fundalul pe care teza analizează tensiunile 

din piesa lui Miller, între viața reală a omului și proiecțiile sale imaginare, între acest om și cei 

doi fii ai săi, pentru a căror eșec în viață este pe deplin responsabil sau între acest om și modele 

de succes real: un vânzător, un om de afaceri, un aventurier. 

Capitolul trei, O înțelegere critică a Toți fiii mei. Moralitatea vs. Fobia muncii se 

concentrează asupra primei piese de succes al lui Miller, care, anunțând ”toți fiii”  aduce în prim 

plan apariția, după cel de-al Doilea Război Mondial, a recunoașterii segmentului tânăr în 

societatea americană. Războiul a generat o propagandă menită să îi mobilizeze pe cei rămași pe 

frontul de acasă, pe femeile care lucrau în slujbele altă data ocupate de bărbați, dar și pe copii și 



adolescenți, care s-au alăturat grupurilor de voluntari și asociațiilor cercetașilor, care purtau 

uniforme și erau făcuți să se simtă responsabili, devenind mici replici ale adulți. Protagonistul 

acestei piese este prezentat în conflict cu fiul său supraviețuitor, confruntarea lor fiind ilustrată 

de decalajul de generație recunoscut pentru prima dată în această perioadă, concomitent cu 

acceptarea tinerei generații care în realitate pretinde acest decalaj. 

Capitolul patru, McCarthyanism Desfigurat: O Încercare de a Salva Vrăjitoarele, se 

ocupă de piesa lui Miller care a provocat cea mai mare controversă când a fost pusă în scenă 

pentru prima dată, Vrăjitoarele din Salem. Pe de o parte, prima producție nu a fost apreciată nici 

de către public, nici de către critici și doar adaptări ulterioare ce arătau această piesă ca pe o 

revelație autentică au fost bine primite. Pe de altă parte, subiectul piesei, infama vânătoarea de 

vrăjitoare care a avut loc în Europa în secolele 15-18 și, în America, a început brusc la sfârșitul 

secolului al 17-lea, a fost folosită de Miller drept o alegorie a strategiei abuzive adoptată de 

autorități, orchestrată de Camera Reprezentanților pentru activități neamericane, să vâneze 

cetățenii și non-cetățenii deopotrivă sub suspiciunea de apartenență la idealuri comuniste. Piesa, 

pusă în scenă pentru prima oară în 1953, a fost, într-un fel, premonitorie, deoarece Arthur Miller 

însuși a fost interogat de această instituție trei ani mai târziu, în 1956, pentru că a manifestat 

simpatii de stânga. Această experiență a fost profund tulburătoare pentru Miller sporindu-i 

scepticismul față de idealurile americane. 

 Consider că principalul punct forte al tezei mele constă în faptul că încearcă să facă exact 

ceea ce face Arthur Miller în piesele sale : să dezvăluie o perspectivă generală, macro-societală și 

caleidoscopică asupra vieții americane postbelice, a valorilor sale culturale și morale, 

concentrându-se, cu un focalizator ascuțit, asupra complexității sinelui uman și a complicațiilor 

nesfârșite din cadrul relațiilor interpersonale. În mod similar, în teza mea, pornind de la o analiză 

atentă a celor trei piese, a simplității înșelătoare a dialogului, a subtilităților caracterizării și a 

tragismul surprinzător al intrigii, încerc să surprind modul în care literatura de specialitate de la 

sfârșitul anilor 1940 și 1950 pune în discuție cele mai solide și mai înrădăcinate miturile 

americane precum și paradoxurile de auto-reprezentare în identitatea americană postbelică. 


