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Hlft - 1872 

Urodził się w Sztokholmie w rodzinie 
kupieckiej. 

Debiut. l1iteracki i dramaturgiczny 
sztuka wierszem pt. Koniec Hellady. 

Pierwsze utwory dramatyczn Strind
berga prz znaczone dla tea tru były ro
mantyczne w tonie (wyraźnie wykazując 
wpływ tradycji byronowska-schillerow
skiej). Dla najwcześniejszych dramatów 
Strindberg obrał tematykę klasyczną, 
lecz wkrótce, jak tylu innych pisarzy 
skandynawskich, zajął się historią włas
nego kraju i w Mistrzu Olafie dał swe 
pierwsze zasługujące na uwagę dzieło 
dramatyczne. 
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1872-1882 

1887 

1888 

1892-1893 

1899 

Powstają sztuki również o tematyce histo
rycznej: Tajemnica Gildy, Zona pana 
Rengta i Podróż szczęśliwego Piotra. 

Powstaje Ojciec, dramat, którym Strind
berg zapoczątkował szereg ponurych, 
pesymistycznych, dręczących dramatów 
realistycznych. 

Z kręgu Ojca wywodzi się także sztuka 
Panna Julia dramat naturalistyczny, 
którego bohaterką jest „półkobieta, wróg 
mężczyzny" - tragiczny typ „przedsta
wiawiający obraz rozpaczliwej walki 
z naturą". 

W Wierzycielach walka płci staje się 
jeszcze bardziej ro~winięta i abstrakcyj-. 
na w swej formie. W tym samym roku 
powstaje także inny rodzaj sztuki nawią~ 
zującej do klimatu utworów Poe'go pt. 
Palia. 

W sferze nietzscheańskiej filozofii po
zostają dramaty: Debet i kredyt, Pierwsze 
ostrzeżenie, a także Igranie z ogniem. 
W tym samym czasie· powstają: Miłość 
matczyna i Więź. 

Powstają nowe sztuki Są zbrodniarze 
i zbrodnie i Adwent dramaty pozostające 
w kręgu realizmu. 

18'~- 1 ~03 

1901- 19l)7 

1902-1907 

1Y08 

W swojej twórczości nie zerwał Strind
berg z tematyką historyczną, powraca 
do niej pisząc: Gustawa Wazę, Ery
ka XIV, Sagę o Folkungach, a także dra
maty o strukturze kroniki: Gustaw Adolf, 
Engelbrekt, Carl XII, Gustaw III i Kry
styna. 

Ukazują się następne dramaty Strind
berga: Wielkanoc, Taniec śmierci, Bmza, 
Pogorzelisko - sztuki zaliczane dziś do 
realizmu. 

Rodzi się nowa forma dramatyczna, stwo
rzona przez Strindberga tzw. „gra snów". 
W jej kręgu orbitują takie dramaty, jak 
Do Damaszlrn, Gra snów, Sonata widm 
oraz Wianek. 

Współpraca z „Intima Teatern" i powsta
nie Memorandum reżysera (DIALOG 
R. 1963, nr 11), w którym, podobnie jak 
we wstępie do Panny Julii Strindberg 
zawarł swoje poglądy na dramat i teatr 
skandynawski. Przyjdzie może taki czas 
- pisał Strindberg we wstępie do Panny 
Julii - gdy będziemy już tak wyrobieni 
i oświeceni, że ten okrutny i cyniczny 
dramat, jaki nam życie gotuje, nie zrobi 
na nas większego wrażenia. I odłożymy 
na bok mocno zużyte i nieporęczne na
rzędzia my:W zwane uczuciami, ponieważ 
staną się one zbędne, a nawet szkodliwe 
w chwili, gdy zmysł krytyki osiągnie peł
ny rozwój. 
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August Strindberg pisarz, dramaturg, 
aktor i reżyser umiera w Sztokholmie. 
Al e jego dramaturgia stała się żywą ma
te rią zapładniającćl ·wiele pokoleń pisa
rzy i twórców teatru. W krqgu jego 
twórczości pozostawali i O'Neill, i Albee, 
i wielu, wielu innych. 

HIERONIM 
BOS 'H 
,,OKRĘT 
GŁUPCOW" 
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TOM_ SZ MANN 

A GUST STRINDBERG 

Poznanie dzieła Augusta Strindb rga 
- dzieła niesłychanie prowokującego, 
rozmiarem i zawartością przerastającego 
niemal ludzką miarę - oraz wniknięcie 
w jego, niekiedy groteskowe, niekiedy 
odrażające, to znów owiane wzniosłym 
i wzruszającym pięknem człowieczeń
stwo stanowiło za moich młodych lat nie
odzowny składnik wykształcenia i to nie 
zmieniło się chyba w trzydzieści sześć 
lat po jego śmierci. Jako twórca, myśli
ciel, prorok, prekursor nowego spojrze
nia na świat za bardzo wybiegał naprzód, 
aby dzieło jego w najmniejszym bodaj 
stopniu mogło się zestarzeć i utracić siłę 
oddziaływania. Stojąc poza szkołami 
i prądami, a zarazem ponad nimi, Strind
berg łączy je wszystkie w sobie. Ten 
naturalista i neoromantyk jest również 
prekursorem ekspresjonizmu, zasługując 
na wdzięczność całego pokolenia, które 
hołdowało temu kierunkowi, i jest za
razem pierwszym nadrealistą - pierw
szym w każdym tego słowa znaczeniu. 
A przy tym w jego wrodzonym awangar
dyzmie tkwi wiele stabilizujących ele
mentów tradycji. Jako przyrodnik i mi
styk, prawowity następca Celsjusza, Lin
neusza i Swedenborga, kontynuuje -
w nader swoisty, rzecz prosta, sposób -
linię myśli szwedzkiego osiemnastego 
wieku, a wspaniały dział jego twór
czości - LOSY I PRZYPADKI SZWECJI 
oraz dziesięć dramatów królewskich -
zrodzony z głębokiej zadumy nad prze
szłością, ukazuj Strindberga jako wnik
liwego interp retatora i pi. wcę narodowej 
his torii. 
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Swoją biografię ofiarował światu z bez
względnością, na jaką nie zdobył się 
chyba żaden twórca i autor wyznań 
przed nim i po nim. Dominujący tu 
często sataniczny komizm (coś znacznie 
głębszego i straszliwszego niż tak zwane 
poczucie humoru, którego, jak inni wiel
cy, był zupełnie pozbawiony) jest tylko 
po części produktem szalonego rozdźwię
ku między nim a otaczającą go miesz
czańską społecznością; czuł się w niej 
intruzem, a mimo wszystko zabiegał 
u niej o „powodzenie". Ile w tej roz
paczliwej walce jest irracjonalizmu i de
monizmu, o tym świadczy najlepiej sto
sunek Strindberga do kobiety: polemika 
z nowoczesną ideą emancypacji odgrywa 
tu najmniejszą rolę; większą natomiast -
odwieczna, mity czna, śmiertelna niena
wiść płci. W żadnej literaturze świata 
nie znajdziemy komedii bardziej szatań
skiej niż jego przeżycia małżeński(\ niż 
ta niewolnicza zależność od kobiety i ten 
lęk przed nia,, to święte uwielbienie 
i gloryfikacja monogamicznego małżeń
stwa i zupełna niezdolność wytrwania 
w takim związku. 

„Złe spojrzenie" na życie albo racze j 
n a to, co człowiek z życia uczynił, dzieli 
Strindberg z wieloma bratnimi duchami 
w świecie twórczości literackiej. Jego 
CZARNE CHORĄGWIE zawierają obrazy 
z życia sztokholmskiego towarzystwa, 
które oburzyły jego współobywateli. Ale 
przecież już Balzac na przykład, którego 
Strindberg tak bardzo cenił, dał na po
czątku swojej DZIEWCZYNY O ZŁO
TYCH OCZACH wielostronicową cha
raktcryst kę mieszkańców Paryża, cha
rakterystykę po prostu infernalną bar
dzo przypominającą Strindberga. 



IO 

Myśl o nim kojarzy się za,.vsze z tym, 
co. najwiqkszc. Uniw •rsalizm tego po
tęzncgo umysłu można porównać jedy
rn' z "".s zcchstrooności,t Ccwthcgo, którą 
pod wwloma względa1ni nawet pr7cra
slci. Przypominam sobie na przykład, że 
Eckcrmann pewnego dnia stwierdza zu
pclną ignornncjc; Coclhcgo w dzic•dzinie 
orni~olo~ii, - a ileż to Slrindhcrq potruli 
~o.w1cdz1cc o gatunkach ptaków, ich 
sp1ewic i życiu, o gniazdach i jujuch! 
Aslro_nomiu i a trofizyka, matPma lyka, 
chemia, meteorologia, ge ologict i minc
calo_gia, [izJologia roślin, jęz koznawslwo 
porownawcze, asyriologia, egiptologia, 
sinologia - Strindberg opanowuje lo 
wszystko, ogarnia swoim niezwykłym 
umysłem - co prnwdu głównie po to, 
by zaro-wmidlcj mdtcr ialistycznej wie
dzy XlX si.ul 'ci<l, przekona nej, że ruz-

PIETER BRUEGEL „TAN IEC ŚMIERCI" 

wiązała zagadkę bytu, dowieść .i j bez
siły wobec cudów Boga. Pos uwa się 
w tym dość daleko i częs to odnosi ~ ię 
wrażenie że nauki przyrodni cze, które 
zrodziła przcci ż szlache tna żądza pozna
nia i entuzjazm i które on s a m jako che
mik i alchcmi uprnwiał namiętni e , że 
całą l.ę naukę uważd za bluźnierstwo, 
zuchwalstwo i grzech. Zdawać by siE~ 
mogło, że byłby skłonny racz e j uznać 
gwiazcly za dziury w k pul -, n~ ebio.ski e j, 
poprzez któr spływa n a z iemi , wi ,_ 
kuis ta swiatłość , niż uwierz ć w pomiary 
i obliczenia astronomów. "wiadczy o tym 
w każe.I ym razie nieustras zona odwaga, 
z jaką traktuje prz - ·ącly: z jedn ·j strony 
uważa je za spraw nied owiarków i b z
bożników, z drugi j s u ony jednak broni 
ich, powołując się nd słowa Goc lhcgo, 
że „przes<1dna przc<;dclnoś "" (. bcr-Ube r
glaubc) - towarzyszy s iln ' ID i twór
czym okres om historii, po lcws gdy n il!
wiara jest cechą haraktery tyczną epok 
zmęczonych i bezpłodnych . 

vV rzeczy• istośc i wi ·lka d z.d cci nna, 
poetycka dusza Strind berga p łn<l jcsl 
przesądów: na k<lżd l kruku uoslrz ga 
on wróżbv, tajemne ;,nctki i os t. r t żenia 
różnych „mo y" i żywj rcJń · · ·i ni ·~ 
ufność ·wobe · wszystki go, co r u jonal n . 
i powszechnie uznane za prawd . Pdmię
tarn do kanale , że gdzie · w swoich BŁ ,
KITN YCH KSLA,ŻK.A.G-1 opowiada: P w
nego dnia, po sukcc ' ie tcatraln m, ja ki 
oclniósl poprzedni g \Vicczoru, dwaj 
ślepcy, spotkani Ild u licy, ukłonili rnu 
się z szacunkiem; ou tej por n ic· wi •rzy 
w ślepotę, a w każdym ra zie w śl p q 
niewrażliwą na po\v dzeni . ·wyznać 
muszę, że gotów jesl rn śmie ć s i do łez 
z tej historyj ki, podolmie jak z innej, 
o „talerzu kości", który je90 żom1 posta-
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wiła kiedyś przed nim na stole obok 
karafki wody, by go upokorzyć. do osta
teczności. Strindberg dodaje „Gdy zasta
nowił się obiektywnie nad swym poło
żeniem, uznał za rzecz całkiem nienatu
ralną, że on, jeden z p ie r ws z y c h 
w swoim z a w odzie, bez własnej 
winy musti żyć tak nędznie, iż naw t 
własna służąca lituje się nad nim." 

TOMASZ MANN 

PIETER BRUECEL „SLEPCY" 

LESŁAW EUST ACHIEWICZ 

* 

Fragmen t urtykul u z• mlenczone!JO 
w DIAL GU R. 1963 nx 11. 

Twórczość Strind berga jest defensyw
na. Poeta nic walczy ze zbiorowością. 
Ucieka przed nią, szuka tylko indywi
dualnego partnera i w osobistej klęsce 
emocjonalnej widzi klęskę wszelkich 
możliwych systemów wartości. UcQeczka 
przed społeczeństwem jest możliwa, w 
trzech wariantach: ucieczka w śmierć 
(biologiczna), ucicczk a w obłęd (spo
łeczna na opak, stworzenie sobie no
wych, urojonych partnerów), ucieczka 
w sen (estetyczna). Dwie pierwsze mogą 
być wyrażone poprzez dzieje postaci 
w ramach tradycyjnej fikcji fabularnej, 
trzecia jest bezpośrednią formą przeja
wiania się osobowości twórczej. 

U cieczka w śmierć to przypadkowy 
lub sprowokowany świadomie los Rot
mistrza w OJCU, Edgara w TANCU 
SMIERCI, Panny Julii, Porucznika w SA
MUMIE, Gustawa w GUSTAWIE III. 
Ucieczka w dochodzące do krawędzi 

obłędu stany neuropatyczne powtarza się 
również często. Im bardziej jednak od
realniają się pomysły fabularne, im pla
styczniej występuje zasada swobodnych 
kojarzeń - tym bliżsi jesteśmy GRZE 
SNÓW i SONACIE WIDM. 
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EIERON1M BOSCH „ŚWIĘTY J N NA PATMAS" 

Ucieczk a sen to oczywiście skrót 
metaforyczny. Wszelka fantastyka nale
ży do l j kategorii i każda. tcoriia. czystej 
formy, przynosząca praktyczn . realizacje 
w dramacie. Nic oznacza to bynajmniej 
zaniku analizy i społecznego wartościo
wania. PODRÓŻE GULIWERA Swifta 
czy powiastki filozoficzne Voltaire'a sta
nowią przykłady fantastykLi zaangażowa
nej, niemniej jednak ukrywającej obiekty 
satyrycznej czy filozoficznej deformac ji 
za maską baśni, co jest poniekąd równo
znaczne z maska snu. Podobnie akt 
III CHANTECLER'A Rostanda (raut u Per
liczki) jes t alegorycznym ekwiwalentem 
francuski ej komedii salonowej (np. 
ŚWIATA NUDÓW PAILLERONA) . Wy
bór formy nie jest rezygnacją z treści 
realistycznych, jest ty lko ode jściem od 
metody kopiow ania świata . 

W PRZYGOTOWANIU 

PETER SH \ffER 

»CZARNA KOMEDIA« 

„DETEKTYW·:, 

JULIAN TUWIM 

;>PtASZCZ« 
WC M. G GOLA 

RYSZARD PIF.TR ' Kl 

1'RYSTYN WODNI 'KA 

.T N T MASZEW SKI 

»BOSO ALE W OSTROGA Cf l·· 
v C ST. GRZESJ A 



KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BINKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
GERT PYDDE 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 
JOZEF PIKORA 
TADEUSZ PAUL 
CZESŁAW FIGURSKI 

Kostiumy: 

WŁADYSŁAW MURAS 
HENRYK KISZKA 

Peruki: 

ST A N IS ŁAW S I E M I N S K I 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAI 

Kierownik Oświetlenia : 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia: 

EWA SKRZYPEK 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 
Widowni: 

MIE ZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik Działu Ogólnego: 

RENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

JERZY LEN A RCINSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stillingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówieniil na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. 10-17. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziilłków) -

tel. 350-36. 
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