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22.1.1849 r. Urodził się w Szkokholmie jako syn 
bogatego mieszczanina służącej 

August Strindberg. 
Ola ówczesnej obyczajowości szwedz· 
kiej „mezalians" małżeński ojca był 
czymś trudnym do zaakceptowania, 
boleśnie zaważył więc na psychice 
dziecka zrodzonego z takiego związku. 

1855 r. umiera matka Augusta, po czym ojciec 
zaślubia młodą guwernantkę. Nie
nawiść do macochy staje się dodatko
wym źródłem kompleksów Augusta. 

1868 r. po nieudanych próbach ukończenia 

studiów wyższych Strindberg próbuje 

1869 r. 

1872 r. 

1877 r. 

1879 r. 

1883-1884 r. 

1887 
1888 

pracy nauczycielskiej. 
kolejne próby znalezienia zawodu: 
podjęcie pracy aktora w teatrze, a 
potem dziennikarza, urzędnika 

ubezpieczeniowego, bibliotekarza, 
telegrafisty. 
23-letni Strindberg pisze pierwszy 
utwór literacki „Mistrz Olof". 
Strindberg przeżywa okres pozornej 
stabilizacji życiowej, pracuje w Biblio
tece Królewskiej w Sztokholmie, żeni 
się ze znaną aktorką von Es.~n. 

wdową po baronie Wrangel z trojgiem 
dzieci. 
powstaje powieść o tematyce spo
łecznej „Czerwony pokój". 
Strindberg wydaje antyfeministyczny 
zbiór opowiadań „Małżeństwa", u 
których źródła leżą poważne niesnaski 
w pożyciu małżeńskim pisarza. Strind
bergowi wytoczony zostaje proces o 
obrazę moralności, który pisarz 
wygrywa, ale stan jego nerwów ulega 
dalszemu pogorszeniu. 
powstaje znakomity dramat „Ojciec". 
kolejny wybitny dramat „Panna 
Julia". 



1891 
1892 

1895-1896 
1899 

1901 -

1907 -
14maja1912r. 

rozwód Strindberga z Siri von Essen. 
Strindberg dużo podróżuje, usiłuje 

osiedlić się w Kopenhadze, a potem w 
Berlinie. Tu poznaje dziennikarkę 

Friedę Uhl. Małżeństwo z nią jest 
również nieudane, nie wytrzymało 

roku. 
Strindberg mieszka w Paryżu. 
„Saga rodu Folkungów" zapoczątko

wuje serię dramatów historycznych. W 
tymże roku powstaje „Gustaw Waza" i 
„Eryk XIV". 
„Karol Xll" jest kolejnym dramatem 
historycznym. Powstaje „Taniec 
śmierci", jedna z najgłośniejszych 

sztuk Strindberga oraz „Gra snów". 
Pisarz żeni się po raz trzeci, znów z 
aktorką. Małżeństwo trwa 3 lata. 
dramat „Sonata widm". 
umiera August Strindberg. Ostatnie 
lata życia spędził samotnie. „Żył 
zupełnie sam, otwierając drzwi tylko 
najbliższym przyjaciołom" - napisze 
o nim Martin Andersen Nexo. 

Wiesław Nowicki 

„TRAGICZNA WIELKOŚĆ ... " 

„Tragiczna wielkość Strindberga dłużej chyba 
przetrwa w dziejach myśii ludzkiej niż mądra, lecz zimna 
i bezduszna choć na wielką miarę budowana spekulacja 
Ibsena" - pisał w roku 1912 Kornel Makuszyński. I z 
pewnością miał rację. Dzisiaj, po sześćdziesięciu pięciu 
latach od śmierci Strindberga, jego utwory przykuwają 
nadal uwagę ludzi teatru. Coraz wyrafo iej widać pre
kursorstwo szwedzkiego pisarza w stosunku do 
współczesnej dramaturgii. W jego utworach pojawiały 
się przecież elementy ekspresjonizmu, surrealizmu, egzy
stencjalizmu wreszcie. 

Strindberg by ł pisarzem szczególnym, w którego 
twórczości elementy subiektywne odgrywały kapitalną 
rolę . Nie sposób oddzielić życie i dzieła pisarza. W jego 
wypadku są to sprawy nierozerwalnie ze sobą związane. 
Pisał głównie o sobie, o swoich kompleksach i niepo
wodzeniach, o swoich przeżyciach i marzen iach. 

Jawny ·biografizm jego dz ieł , szczególnie powi~i. 
szokował współczesnych. Nikt przed nim z taką 

otwartością nie oznajmiał światu swoich najbardziej 
intywnych doznań, najbardziej przykrych przeżyć czy 
okrutnych upokorzeń . 

Wystarczy wziąć do ręki powieść Strindberga, aby się 
o tym przekonać. „Syn służącej" (1886), „Mowa 
obrończa szaleńca" !1 893) czy „Samotny" (1903) to 
dzieła, w których Strindberg z całą otwartością, z bez
względnością graniczącą z okrucieństwem mówi o swoim 
życiu. 

Najbardziej krańcowym przykładem owego biogra· 
fizmu jest książka „Inferno" napisana po kryzysie 
psychicznym, jaki pisarz przeżył w latach 1894-96. 
Znajdziemy tam drobiazgowy opis przeżyć człowieka 
znajdującego się na progu obłąkania. 

Czytając również dramaty Augusta Strindberga, bez 
trudu znajdziemy w nich odbicie konkretnych sytuacji 
życiowych, które były udziałem pisarza. 
Dotyczy to również bodaj najwybitn iejszej jego sztuki 
„Ojciec" (1887). Łatwiej zrozumieć ten dramat,znając 
dzieje jego trzech małżeństw, a szczególnie związku z 
aktorką Siri von Essen. Rozkład tego małżeństwa z 



pewnośc ią sta ł się przyczyną ostrego antyfemi nizmu 
pisarza. 

Nie sposób jednak patrzeć na antyfemiri izm pisa rza 
tylko i wyłączn ie z biograficznego punktu widzenia. 
Strindberg dokonał generalnego przewartośc iowa nia 

ustalonych hier rchii w społeczeristwie. Od mien ie 
spojrzał na role mężczyzny i kobiety w świeci e. Dotąd 

ukazywa no mężczyznę jako przywódcę, kob ietę zaś 

jako jego b ierną towarzyszkę życia, która ma być dobrą 
matką, żoną i gospodyn ią. Strindberg wykazał, że taki 
obraz niewiele ma wspólnego z rzeczywistośc ią , w której 
mężczyzna niejednokrotnie jest całkowicie zależ ny od 
kobiety, niekiedy nawet ca ł kowicie przez n ią zdo
minowany. 

Między mężczyzną i kob ietą - zdaniem Strindberga 
- ciągle toczy się walka, walka z któr j mężczyzna 

rzadko kiedy wychodzi zwyc i ęsko. 

I właśnie owa wa lka płci to temat szeregu dramatów 
Strindberga, dramatów, które dzisiaj wydają się naj
ważniejsze w całej twórczoŚci pisarza. 

„ Ojciec", „ Koledzy Kamratena", „Panna Julia", 
„Samum" (te t rzy sztu ki powsta ły w 1888 r.). „Igranie 
z ogniem" (1892). „ r:>ierwsze ostrzeżenie" (1893) czy 
„Taniec śmierc i" (1901) to drc:imaty, w których pisarz 
anal izuje probl em wal ki płc i. 

St rindberg d zięki tym dra matom sta ł s ię twórcą 

nowoczesnej t raged ii społecznej , odnowi ł ten gatunek, 
udowodnił, iż t ragedia jako rodzaj literacki nadal za
chowała żywotność. 

„Ojciec" to sztuka, która może być uznana, obok 
„Panny Julii', za swoisty ma nifest artystyczny Str ind
berga. Sztuka ta zre ztą od początku cieszył a się dużym 

zainteresowaniem. Był to pierwszy utwór Strindberga 
przetłumacz ny na j ęzyk polski (w roku 1890 przed
kładu dokonał Ignacy Suesser). 

Właśn ie „Ojca" wystawił kopenhaski teitr ro
botniczy na swoją inaugu rację w 189 2 r. Dwa lata 
później z premierą te j sztu ki wystąpił The§tre de 
l' Oeuvre, przedstawienie to by ło zresztą jedną z pro
klamacji nowego teatru poetyckiego. 

W Pol ce prapremiera „Ojca" odbyła się w 19 8 . w 
Warszawie. Rotmistrza grał Ka rol Adwentowicz, aktor, 
kt óry był chyba najwybitniejszym interpretatorem ró l z 
dramatów Ibsena i Strindberga w historii teatru pol
skiego. Po latach Adwentowicz tak wspominał pamiętne 
przedstawienie z 1908 r. 
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„Zagrałem Ojca St rindberga, który wywołał nie
spotykaną reakcję na widowni, a mianowicie stale 
~mdlenia i histeryczne, spazmatyczna wst rząsy. (Tak 
da lece ten stan patologiczny był zaraźliwy, że wreszcie 
policja zarządziła, by woźni teatralni mieli przygoto
waną wodę i środki trzeźwiące)." 

Utwory Strindberga odegrały poważną rolę w 
twórczości pisarzy okresu Młodej Po lski , m.in. 
Przybyszewskiego, który napisał: „przedmowę do 
jednoaktówki >Comtesse Julie< uważam w dz iedzinie 
dramatu za coś i ście przełomowego". 

Nie sposób rzecz jasna ograniczać twórczośc i Strind
berga do dramatów społecznych, analizując relację 

mężczyzna - kobieta. Jego twórczość jest bardzo różno
rodna, nie dająca się wtłoczyć w ramy jednego prąd 
literackiego. Pisał przecież również dramaty historyczne, 
początkowo nawiązujące do tradycji romantycznej 
(„Misttz Ol af' '. 1872). później zaś przedstawiając boha
t erów z przeszłości Szwecji ogarniętych stanami neuro
tycznymi („Eryk XIV" z r. 1899, czy „ Królowa 
Krystyna", sztuka napisana w r. 1903). 

Ważną grupę utworów w spuściźnie Strindberga sta
nowią dramaty przedstawiające św iat w poetyce snu, 
zbliżone do późniejszej twórczości surrealistow euro
pejskich - „Gra snów" (1902 r.) i „Sonata widm" 
(1907 r.). 

Nie można również zapominać o utworach pisarza 
powstałych w wyniku fascynacji zagadnienia mi mistyki, 
zrodzonej pod wpłyv..em lektury dzieł filozoficznych 
Emanuela Swedenborga. W wyniku tych zainteresowań 
powstały utwory „Adwent" ( 1899) i „Do Damaszku" 
( 1898-1 904). 

Dzieło pisarskie Strindberga jest bardzo niejedno
rodne. Był pisarzem, który z jednej strony zachował 
całkowi tą niezależność twórczą, z drugiej zaś strony w 
ró żnych okresach życia znajdowa ł się od wpływem 
przeróżnych myślicieli, kierunków literackich i filozo 
ficznych. Bez trudu znajdziemy w jego twórczości od
bicie poglądów Buckle'a, Kierkegaarda, Swedenborga, 
wiele przejął również od Byrona i od „. Maeterlincka. 
Pozostał jednak sobą w utworach poświęconych spra· 
wom społecznym, ta kich jak „Ojciec" , „Panna Julia" 
czy „Taniec śmierci" . 

Oprócz wstrząsającej analizy psychi ki ludzkiej zdu
miewa u Strindberga jego pasja polemiczna. Pasja, która 



dostarczyła mu masę wrogów, która przyczyniła się 

również do szeregu niepowodzeń osobistych, lecz która 
na trwałe wprowadziła jego imię do historii kultury 
europejskiej. I to zarówno jako człowieka jak 'i jako 
pisarza. Strindberg w swoich utworach i w swoim życiu 
dokonywał bowiem rozrachunku nie tylko ze społe

czeństwem szwedzkim początku XX wieku lecz również 
z negatywnymi cechami samej kondycji ludzkiej. I to 
dążenie chyba najbardziej zbliża jego pisarstwo do 
twórczości egz·„stencjalistów europejskich, do Kafki i 
Camusa. 

„Dramaturgia Strindberga - pisał Lech Sokół - to 
świat nieprzyjemny przez zło, dający człowiekowi nie
wiele nadziei na względnie bezbolesne bytowanie. Jest 
to często świat kaleki, przez swoją jednolitą czerń, 

porażony złem. Tak się jednak dziwnie składa że nie
jednokrotnie nieprzyjemni pisarze głębiej rozumieli tak 
zwaną naturę ludzką niż pogodni i ceniący uroki życia, 
sympatyczni gawędziarze. Nawet jeśli ci pierwsi prze
sadzili i kaleczyli prawdę. Może jest to cena jaką płaci za 
ów głęboki wgląd, jaką płaci się przynajmniej dość 
często". 

KRONIKA PTZŁ 

Między Państwowym Teatrem Ziemi Łódzkiej i Kopalnią 

Węgla Brunatnego w Koninie zawarta zo.stała umowa o 
współpracy. Przewiduje ona występy PTZŁ w Domu Kultury 
Kopalni Konin w każdy pierwszy piątek miesiąca. 

Na marginesie tej wiadomości pragniemy wyrazić gotowość 
naszego teatru do zawierania z zainteresowanymi zakładami 
pracy umów w ramach akcji „Sojusz Świata Pracy z Kulturą i 
Sztuką". 

* „ * 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wpłynęły do PTZŁ 
liczne depesze i listy gratujacyjne. Nadawcami ich byli m.in.: 
I Sekretarz KW PZPR w Sieradzu Tadeusz Stasiak , Wojewoda 
Piotrkowski - Leszek Wysłocki, Przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Włocławku Edward Szymański. Wice
wojewoda Sieradzki - Józef Kobiela. Przewodniczący Zarz~u 
Głównego Zw.law.Prac. Kultury i SLtuki - Mariusz Dmo
chowski. Naczelnik Dzielnicy Łócl:t-Bałuty mgr Zbigniew 
Błaszczak. Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta 
Łodzi. mgr Wojciech Ekiert. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Koninie. w imieniu Strażaków Łódzkich -
Komendant płk. mgr inz. Marian GwiLdka. Zarząd Towar7.ystwa 
Przyjaciół Łodzi, Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miej
skiego w Piotrkowie oraz liczne domy kultury, szkoły i osoby 

pryv.etne. 
Wszystkim, którzy przekazali nam życzenia. Zespół PTZŁ 

składa serdeczne podziękowanie. 

* * * 

Przyznawana przez Redakcję „Głosu Robotniczego" nagroda 
za najlepszy debiut aktorski roku przypadła tym razem aktorce 
PTZŁ Annie Grzeszczak. 

Anna Grzeszczak ukończyła Wydział Aktorski Państwowej 
Wyiszej SLkoły Filmowei. Telewizyjnej i Teatralnej im. 
L Schillera w Łodzi w 1976 roku. Zadebiutowała na naszej 
scenie w roli Angeliki w sztuce Strahla „Oszałamiający zapach 
świeżego siana". 

* * * 

Zespół PTZŁ otrzymał od Dyrektora Departamentu Teatru. 
Muzyki i Estrady mgr E. Pałasza list z podziękowaniem za 
wkład w obchody Dni Teatru NRD w Polsce w pa:tdzierniku 

1976 r. 
Z okazji Dni Teatru NRD teatr nasz wystawił prapremierę 

polską sztuki R. Strahla „Oszałamiający zapach świeżego siana". 



W bieżilCym repertuarze PTZ Ł 

Michał Lermontow 
„MASKARADA" 

Pierre Marivaux 
„IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI" 

Rudi Strahl 
„OSZAŁAMIAJĄCY ZAPACH ŚWIEŻEGO SIANA" 

Sławomir Mrożek 

„INDYK" 

George Bernard Shaw 
„PROFESJA PANI WARREN" 

Dumitru Solomon 
„FATAMORGANA" 



Cena zł. 5.-

Wydawca : Państwowy Teatr Ziemi Łódzkiej 
Redakcja programu : Władysław Orłowski 
Oprac. graficzne: Jacek Sierociński 
Zakład Graficzny Wydawnictw Naukowych 
Zam. 309. n. 1200 1478 


