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Scena może być odegrana w cie•aści
i może być ws~sająca, 

jeżeli tylko słowo 
jest dlbłze Riwione . 

• TRINDBERG 



Swoją biografię ofiarował 

światu z taką bezwzględnoś

cią, jak żaden chyba twórca 
i autor wyznań przed nim i po 
dm. Dominujący tu często sa
taniczny komizm (coś znacznie 
głębszego i straszliwszego niz 
tak zwany humor, którego, ja:.; 
inni wielcy, był zupełnie poz
bawiony) jest tylko po części 

produktem szalonego roz
dźwięku między nim a otacza
j,1cą go mieszczańską społecz
nością; czuł się w niej intru
zem, a mimo wszystko zabie
gał u niej o „powodzenie". Ile 
w tej rozpaczliwej walce je·:t 
irracjonalizmu i demonizmu, 
o tym świadczy najlepiej sto
sunek Strindberga do kobiety: 
pclemika z nowoczesną ide:i 
emancypacji: odgrywa tu naj
mniejszą rolę; większą nato
miast - odwieczna, mitycznJ, 
śmiertelna nienawiść płci. W 
żadnej literaturze świata nie 
znajdziemy ko;nedii bardziej 
satanicznej niż jego przeżycia 
małżeńskle, niż jego niewolni-
cza zależność od kobiety i je
go lęk przed nią, jego święte 
uwielbienie i gloryfikacja mo
nogamicznego małżeństwa 

.,;upełno. niemożność v,rytrwa
nia w tym Z\'.' i~izku. [ ... ] 

Była to wspaniała. Bogu od-· 
dana i przez Boga udręczona 
dusza, obca nie tylko s połec z 

nosc1 mieszczai'lskiej, ale '" 
ogóle temu życiu , dusza, któ
ra cierpiała straszliwie z po
wodu zła, brzydoty, kłamstwa 
i której tęsknota do boskości, 
czystości i piękna dyktowała 

nieśmiertelne utwory. 

Tomasz Mann 

... Strindberg 
jest przede wszystkim 
człowiekiem teatru: 

właśnie środkami teatralnymi odsłania brudne 
wyrachowanie, 

Z'uchwałe przedstawienie, wykolejenie ~·noralne, 
uzurpację. 

Świat Strindberga nie jest światem samotności, 
jest - przeciwnie -

światem wiecznej zamiany, 
odzie najsilniejszy zmusza najsłabszego, 

aby wydawal się takim, jakim on 
chciałby go widzieć. 

Świat Stri,ndberga to świat uzurpatora, 
zaś ofiara uzurpacji 

sama z kolei staje się uzurpatorem [„.] 
Piekło jest nieustannym dławieniem. 

wszystkich przez wszystldch, 
ponieważ nikt, nawet bohater, 

nie osiąga tego stopnia odrębności, 
jaki daje ochronę. 

To osmoza, 
przed którą obronić się nie sposób. 

Arthur Adamov, O Sonacie widm, 
„Dialcg" 2/1962 

W ostatnich latach diamaty Aug·usta Strindberga znowu przeżywają re
nesans w teatrach Europy; zwiększyły się równocześnie nakłady żego ksią
że.1< i \vzro~ło zainteresowanie jegD literacką spuścLmą. Cytują go i odkry
wają na nowo ludzie teatru, pisan.e, reżyserzy . F. Diirrenmatt, pisząc 
w 1969 roku sztukę pt. „Str ind beri;- - play" ośmiesza pewne sytuacje zna
ne z „Tańca śmierci" Stlindberga i wskazuje na możliwo{ć adaptacji 
szwedzkiego autora \Ve współcze~nym teatrze. P. O. Enquist, szwedzl~i 
dramaturg, sięga do środków bardziej tlrastycznych. Wystawiając w Hl75 
raku s:i:tukę o Strinrlbr.rgu pt. „Nec trybad'', opiera się częściowo na mate
riale dokumentarnym, w prawtlę historyczną wplata jednak wiele pikan
terii i zmyślenia. Utwór, obnażający w sposób nieco brutalny sceny z po
:i;yc'a malżeńskicr,·o snvedzkie:;-o geniusza, wywołał wśród odbiorców oży

wior.ą dy~ku•ję, zabrała w niej także g·łos wnuczka pi:;arza, pani Karin 
Smirnofr-Strindbc;g, protestując przeciwlrn treściom i wymowie sztuki, 
i uważając cało~!! 2a zniesławienie pamii:ri j~j babki. 
Echa polemik i spt1rów w spr;;.w;c Stiindberga znajdują wciąż żywy od
g·łos na łamach pra ·,y światowej. Również krytyka polska nic pozostaje obo
.. ętna wobec faktu, iż wielu mlorlych twórców zafascynowanych nowator
otwem fo1my i ,języka dramatćw Stiindberga podejmu.)e jego śmiałe i od
ważne koncepcje sc:enicrne i nawiązuje do idei, które są a'.<tualne i bliskie 
0!1.c1:uciom współezesnego wi1ba. [„.] 
O preku rsorskiej rol 'i eksperymentów teatraln~·ch Strindberg·a mówi się 
coraz cz~ściej; Ionesco, Beckett czy Sartre przyznają. ii lą~zy icl' p!>wi
nowactwfl duchnwe ze sztuką wielkiego Szweda. Na 1:runcic polskim rolę 
tę docenił Zyg-munL L;inows.ki, dokonuJ\c, dzięki swym przekładom, prze
łomu w dziedzinie recepcji A. St.rintlberga w Pobce. 

Grażyna Szewczyk, Strindberg i sztuka 
przektadu, „Nowe Książki" 1977 



LECH SOKÓŁ 

I TEATR 

Doświadczenie leatra!ne Strindberga by/o tak duże, że z pewnością można 
go nazwać nie tylko aut<>rem dramaiycrny'!n majqcym rozeznanie w kwe
stiach teatralnych, ale zupełn:;m człowiekiem teatru. Zdobył pewne doś
wiadczenie aktorskie sam próbując tego zawodu, a także wskutek mał
żeństw z aktorkami; dwukrotnie pcdejmował próby stworzenia własnego 
teatru; był reżyserem, wykonywał nawet szkice scenograficzne, stworzył 
pewną tradycję ściśle te::itralnq. { .. ] 
Pierwszym ważnym tekstem o dramacie i leatrze, jaki wyszedł spod pióra 
Strindberga, jest „Pr2edmowa" do „Panm; Julii" [. .. ] Zawiera ona wiele 
wskazóu.:ek dotyczących i{wesiii czysto teatralnuch, takich jak gra akto
rów, charakteryzada, użycie światła, scenngrafia. Wszystko, co Strindberg 
na ten temat napisał, dowodzi głebokiego, TZadko oflOtykanego u dramato
pisarzy zrozumienia teatru: jego istoty, ale - co może rzadziej spotykane 
- także jego powszednio:jc. Strindberg doskonale roz>;.miał, jak „robi się" 
teatr. A jednak „Prz~dmowa" do „Panny Julii" , rozważana na tle teorii 
teatru europejskiego, nie przynosi propozycji rewolucyjnych. Przy całej 
swej wadze jest raczej wypełnieniem nakazów chwili "TJ.iż drogą do znaczą 
cej odnowy teatralnej. Dla zrozumienia myśli teatralnej Strindberga jest 
jednakowoż bezcenna. 
W napisanym w 1889 r. eseju „O nowoczesnym dramacie i teatrze" (O:>i 
modernt drama och modern teater) StrinU.berg kontynuuje idee wyrażone 
w przedmowie do „Panny Julii", a nawet wcześniejsze. [ ... ] 
Szczytowym momentem dośwrndczeń Strindberga jako człowieka teatru 
był oczywiście okres istnienia Intima Teatern. Doświadczenia całego życia, 
trwającej przez lat kilkadziesiąt działalności dramatopisarskiej, rozliczne 

dośw;adczenia tealralr:.e, zdobyle przede wszy::;tkim, poza Szwecjq i Danią, 
we Francji i w Niemcze('h, skupiły się jak w soczewc e w esejach, arty
kułach, uwagach zebranych pod tytułem „Listy otu.;arte do Intima Teatern", 
(Oppna brev tit/ I ntima Teatern, 1908-1909). W .;kresie poprzedzającym 
powstanie teatru Strindberg '1.apisa/. wiele bardzo interesujących uwag 
w swej koresponclenc'ji w A iigustem Falckiem i innymi osobami oraz 
w licznych komentarzach dotyczących prz·!}gotowywanych przez Teatr In
tymny przedstau.:ień jego sztuk. Całość ,,Listów ot wartych" składa s ię 
z owych listów, adresowanych do publiczności Teatru Intymnego, którą 
Strindberg chciał uczynić grupq przyjaciół teatru i wystawianych w nim 
sztuk; w ..,Memorand1~m reży.;era do członków zepolu Iniima Teatern " , 
które jest rodzajem kodeksu teatralnego; oraz z esejów o Szekspirze, [ .. . ] 
oraz różn·ych kwestii praktycznych, zwit~zar:.ych z inscenizacjami wła
snych sztuk. [ ... ] 
Prostota i surowość Strindbergowskiego „teatru ubogiego" wzięła się 
w dużym stopniu z jaktu, 2e był on rzeczywiście ubogi. Eksperymenty 
ze .~wiaiłem i kotarami miały powody zaróv,no a7·tystyczne jak i przy
ziemne. Oczywi.ście, nie może Io być argumentem przeciwko nim i to nie 
tylko dlatego, że potrzeba bywa matkq wynalazków. Nie jest rzeczą prz1;
padku, że Strindberg - przymuszony brakiem pieniędzy - eksperymen
tował wła.foie ze światłem i k otarami. Znał pisma Craiga, Adolphe Appia 
ogłosił. już wówczcs swoje prace, k~óre zrewolucjoni.zowały teatr . Strind
berg podjqł w pewnym stopniu ich, albo zbliżone, koncepcje. Zainicjował 
ponadto wiele z późniejszych, zwłaszczu ek spre~jonistycznych, ekspery
ment<\w teatralnych. Kontynuacja włosnego, specyficznego naturalizm:i, 
nowych idei teatralnych, próba przelożenia nn. język ieatru wizji scenic.:
nej zawartej we własnych dramatach -· oto zasadnicze żródła póżnych 
pism teoretycznych Strindberga. [ ... ] 

Czytajqc „Memorandum" odnosi się wrażenie, że - przy wszelkich różni
cach - · lntima Teo.1ern miał wypełnić ten ideał teatru kameralnego i wy
łącznie artystyczne '.AJZr:;lędy mającego na celu, jak,i zarysowuje się 
w „Przedmowie" cio ,.Panny Julii". Teza o ści;; l ej łączności Strindbergrt
-naturalisty ze Strindbe·rgiem-prekursore m potwierdza się, ważność ten
tralnych partii „Przedmowy" dla zrozumienia jego dramatopisarstwa 
i myśli teatralnej .zostaje ugrun1owana. 

LECH SOKÓŁ, WSTĘP, (W:J AUGUST 
STRINDBERG. WYBÓR DRAMATÓW, 
WROCŁAW , W-WA, KRAKÓW 1977. 



LECH SOKÓŁ 

AUGUST STRINDBERG
KLASYK 
NOWOCZESNEGO 
TEATRU 

„Jako twórca, mysliciel, prorok, prekursor nowego $pojrzenia na świat 
za bardzo wybiegał naprzód, aby dzieło jego w najmni•eszym bodaj 
stopniu mogło się zestarzeć i utraoić siłę oddziaływania. Stojąc poza szko
łam~ i prądami, a zarazem ponad nimi, Strindberg łqczył je wszystkie 
w sobie. Ten naturalista i neoromantyk jest również prekursorem ekspre
sjonizmu, zasługujqc na wdzięczność całego pokolenia, które hołdowało 
temu kierunkowi, i jest zarazem pierwszym nadrealistq - pierwszym 
w każdym tego słowa znaczeniu. A przy tym w jego wrodzonym awan
gardyzmie tkwi wiele stabilizujqcych elementów tradycj.i. [„.) Myśl o ni;n 
kojarzy się zawsze z tym, co największe". 

Autorem tych słów jest Tomasz Mann, który sformułował je w 1949 r. 
z okazji setnej rocznicy urodzin Strindberga (1849-1912). Nazywając Strind
berga „twórcą, myślicielem, prorokie;n, prekursorem nowego spojrzenia na 
świat", Mann miał na myśli całość dzieła Strindberga, a ruie wyłącznie 
dramat. Obejmuje ono, oprócz r:onad sześćdziesięciu dramatów, piętnaścle 
powieści i dzieł autobiograficznych, ponad sto opowiadań i szkiców, trzy 
zbiory poezji, dzieła historyczne i naukowe, '' ielkq liczbę artykułów trak
tujących o chemii i botanice, ekonomii i polityce, filozofii, religii, filologii, 
dramacie i teatrze, literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. Od mło
dości malował i pozostawił wiele interesuj<)cych obrazów i rysunkó\'.', 
które pozwalają go zaklasyfikować jako prekursora ekspresjonizmu w m>1-
larstwie. Pod koniec żyda komponował, a jego inspiracją był głównie 
Beethoven. Należy do rzadkiego typu dramatopisarzy, którzy znali i na
prawdę rozumieli teatr, którzy byli także ludź!ni teatru. Strindberg za
łożył w 1907 r. wespół z aktorem i reżyserem Augustem Falckiem Teatr 
Intymny (Intima Teatern), dla którego napisał swe „sztuki kameralne", 
pisma teoretyczne o teatrze i dramacie, w którym reżyserował swe włas ne 
sztuki. 

Jako dramaturg, zajqł Strindberg wedle porzqdku chronologicznego miej
sce między Ibsenem a Czechowem, ale w edle porządku wartości miejsce 
pod pewnymi względami wyższe niż oni, odpowiada bowiem bardziej temu, 
co niezbyt precyzyjnie nazywa ~ię „nowoczesną wrażliwością''. Wszyscy 
trzej stworzyli podwaliny nowoczesnej dramaturgii i do naszych dni dra
mat światowy inspiruje się ich dziełem. Z pewnością Ibsen i Czechow przr~
wyższają Strindberga między innymi w kompozycji, pełni rysunku psy
chologicznego postaci, subtelności symboliki i atmosfery. Ich dzieło, przy 
wszystkich dzielqcych je różnicach, jest wyważone, pełne, skończone, a je
go dzieło - przeciwnie. Ale że jest ono rozmyślnie rozbite na z pozoru 

kłócące się ze sob<l sekwencje, poddane wizji a nie potocznej logice. niez
wykle dynamiczne i intensywne, otwarte jako forma dramatyczna - to 
jego siła. Jeżeli Ibsen i Czechow, kładz,c fundament nowoczesności, posłu
giwali s i ę budulcun z rozbiórki gmachu teatru realistycznego, to Strind
berg v.:ysadził go w powietrze. W bardzo wielkim uproszczeniu można by 
przemiany zasadniczej lini i rozwojowej nowoczesnego dramatu od Ibsena 
do naszych dni ująć w formułę: od obiektywizmu i realizmu do subiek
tywnej wizji artysty. Strindberg zaszedł na tej drodze najdalej. Jeżeli na
wet w najlepszych dramatach Strindberg nie przewyższa Ibsena i Czecho
wa. jest bliższy naszej wrażliwości i, według trafnego określenia Otto Rei
nerta, w ·daj e się bardziej historycznie :-iiezbędny niż oni. To jest zapewne 
stwierdzenie najistotniejsze, gdyż na tej wysokości spór o to, kto jeot 
największy, ma niewiele sensu. 
Próba zrozumienia dzieła Strindberga v1inna się zaczynać od postawienia 
poważnej kw·estii, jaką jest specyficzny autobiografizm jego twórczości. 
Z grubsza biorqc polega on na dziwnej mieszaninie motywów, obrazów, 
obsesji, których źródeł należy szuk:ić w osobistym dramacie życiowym 
autora. przy czym, nimo że napisał wiele dzieł autobiograficznych, nie 
znajdujemy u niego ;mi czystej autobiografii, ani utworów zdecydowanie 
od niej niezale±nych: w szystko ;niesza się, twcrząc amalgamat jedyny 
w swoim rodzaju. On sam o swoich „sztukach kameralnych" napisał: 
„Moje nowe sztuki są jak zwykle mozaiką ułożoną z mojego własnego 
życia i z życia innych ludzi..„ nie są ani autobiografią, ani spowiedzią. Co
kolwiek nie odpowiada faktom, jest poezją, nie kłamstwem". 
Krytyka różnie radziła sobie ze sprawą relacji biografii ,j twórczości Strind
berga. Można wvróżnić trzy zasadnicze tendencje, dające się od biedy 
uporzqdkować także chronologicznie: studia genetyczne, wyprowadzające 
twórczość z biografii; studia dotyczące osobowości Strindberga, zastępu
jące niejednokrotnie badania twórczości; i wreszcie podejście odrzucające 
zdecydowanie kwestie biograficzne w oparciu o przekonanie, że materiał 
i)iograficzny nie wnosi niczego, co rzeczywiście pomaga pojąć jego dzieło. 
Jak zwykle bywa, prawda zdaje się leżeć pośrodku: specyfika twórczości 
Etrindbe rga w ogóle, a jego dramat u w szczególności polega na przeto
pieniu prywatnej tragedii w sztub;, gdzie doświadczenie zyskuje wymiar 
uniwersaln y, ale znamię .,prywatności" bywa niekiedy wyraźnie obecne. 
Twórczość Strindberga ma jeszcze inny aspekt „prywatny": we wszystkich 
okresach jego życia, choć w różnym nasileniu, pełnrła rolę psychotera
peutyczne\. sublimujqc w sztuk~ udręki psychiczne i fizyczne autora. Takie 
jest pochodzenie na przykład motywu kłopotów finansowych czy nieod
pow iedniego, pozbawionego wartości jedzenia w wielu dramatach. W póź
niejszym okres ie twórczości nabrały one znaczenia symbolicznego. Kło
poty fin2nsowe bywały mekie<ly kara lub ostrzeżeniem ze strony „mocy". 
w e władaniu który ch znajduje się człowiek, a p:nbawione wartości jedze
nie, fałszowane przy pomocy przypraw (np. Pelikan) czy oleju sojowego 
(np. Sonata widm) oznaczało fałszowanie rzec~ywistości, ukrywanie lub 
niszczenie prawdy. 
Rozwój intelektualny Strindberga objął niemal wszystkie idee będące 
w obiegu w drugiej połowie XIX wieku. Szybko się nimi entuzjazmował, 
gwałtownie je porzucał, niekiedy powracał do porzuconych uprzednio sta
nowisk. Zainteresowany we wczesnej młodości ideami religijnych piety
stów. przejął następnie koncepcje unitarianizmu Theodore'a Parkera, ule
gał wpływowi Kierkegaarda, by następnie przejąć się ~deami Darwina 
i Buckle'a, stać się ateistą i przejść pod sztandary pozytywizmu. Entuz
j azmował się także myś\<i Schopenhauera, Nietzschego, Rousseau, koncep
cjami von Hartmanna i jego Phi!osophie des Unbewussten. 

\ 
\ 



Ważn<J dla jego ży cia i twórczości cezurq by ł tzw. kryzys Inferna w poło
wie lat dzie\\: ięćdzies i ~1tvch ubiegłego wi eku. Był wówczas, po zerwaniu 
drugiego maEelistwa i ciężkich przej ściach. za grożony chorobą psychiczn:i. 
Z lat kryzysu Inferna wyszedł je>.ko człowiek wierz<)Cy, ale nie związany 
z żadnych z wyznań chrześcija'iskich Zbliżał się do okultyzmu i teozoiii; 
ostatecznie jednakże okreś lił się jako „chrześ cijanin bezwyznaniowy". Okre .s 
Inferna opisał w książce autobiograficznej pod takim właśnie tytult: m oraz 
w drugiej, zatytułowanej Legendy. W latach kryzysu Inferna zapoznał si~ 
z dziełami Sw edenborga , którego wpływy zaważ:dy na podjętej w 1898 r„ 
po dłużs zej przerw ie twórczości dr a matycznej. Vl'ó\ ·czas powstajq mię
dzy innymi dwie częśc:-i trylog ii dramatyczne] Do Damas.zk u, która należy 
do najpłodniej szych 11,· nowe idee teatralne ; najbardziej prekursorskich 
sztuk Strindberga. 
Subiektyw '.zm t\·.:órczości Strindberga. a nie bez racji określa się go jako 
jednego z najbardziej subiektyw nych autorów w literaturze świato1\·ej, 
nakazuje postawić py1 anie, dlaczego na j pełniej wypowiedział się w dra
macie, najba rdziej zobieldywizowanym z gatunków literackich? Jest lo 
pozorny pa radoks. Strindberg odczuwał i przeżywał s w oje życie zarów no 
zev;nętrzne, ja k i wewnętrzne jako dramatyczne zmaganie opozycji, sił. 
„mocy"'. Przeżywał niezwykle intenc:ywnie napięcie między własną osob.\ 
a światem: świat wydawał się atakować. go i osaczać. najdrobniejsze wy
darzenia wywołyy,; ały w nim nieproporcjonalnie wielkie echa i prowadziły 
do konfliktów wewnętrznych. Stąd już tylko krok do pojmowanja całej 
rzeczywistości w kategoriach dramatycznej walki ludzi o dominację i wła
dzę, „walki mózgów", walki płci, WPilki z Bogiem i „mocami"'. W świecie 
ludzkim istnienie owej walki łączy się z odgrywc-miem ról, skrywaniem się 
za kostiumy, maski. pozory, które tak cze;sto obnażał w swoich sztukach. 
świat jest pojmov·any jako scena, czy raczej wręcz arena (np. w Ta11,c1.L 
śmierci, gdzie akcja rozgrywa się '.\· wieży, w pokoju o przekroju koli
stym), a we wściekłe i pierwotne wćllki ludzi ingen1ją „moce", narzucaj ~i
ce ludzkim pionkom reguły gry. W 1901 r„ w książce Z dziennika okul
tystycznego, Strindberg tak pisał o zależności między swym pojmowaniem 
życia a powołaniem dramatopisarza: „Zastanawiając się nad tym, czym 
było moje życie, myślę, że w szystkie okropności, jakich doświadczyłem, 
zostały zainscenizowane przed moimi oczyma, aby ośmielić mnie do zosta
nia dramatopisarzem i przedstawienl8 wszelkich stanów psychicznych 
i wszelkich możliwych sytuacji. Dramatopisarzem byłem w wieku lat dwu
dziestu, ale gdyby tok mojego życia przebiegał gładko, nie miałbym ni
czego, o czym można by pisać". 
O dramaturgii Strindberga pisze się niekiedy. że streszcza się w niej sto 
lat rozwoju literatury dramatycznej od romantyzmu do ekspresjonizmu 
i nadrealizmu. Najważniejsz~ jego dramaty dzieli się zwykle na kilka grup, 
wyróżniając sztuki naturalistyczne, oniryczne i historyczne, a także „sztu
ki kameralne", zamierzone przez autora jako cykl o wyraźnej koncepcji 
(celem było przeniesienie do dramatu idei muzyki kameralnej i napisanie 
sztuk odpowiadających utworom kameralnym w muzyce). Rozwój drama
turgii Strindberga dostrzeżemy w zwi~złym zarysie o wiele dokładniej, 
jeśli prześledzimy go w ujęciu chronologicznym. 

Pierwszy dramat, Podarunek imieninowy, napisał Strindberg w 1869 r„ 
ale dopiero począwszy od Mistrza 01.ofa, którego wersja pisana proz<1 pow
stała w 1872 r„ a wierszerr. \V 1881 r., zaczął pis~·wać sztuki liczące się 
poważnie zarówno w jego dziele, jak w historLi dramatu. Naturalistyczny 
okres jego twórczości zamyka się ':i zasadzie w latach 1886-1892. W owych 
latach powstaje Ojciec (1887) i Panna Julia (1888), naturalistyczne jedno
aktówki, takie, jak Sitniejs.za, Zabawa z ogniem i inne. Ostatnią z nich 
jest Więź (1892). Naczelnym problemem tego okresu twórczości są sprawv 
małżeństwa i walki płci. Traktowane najpierw ·.v pełnospektaklowych 
sztukach, nawet jeśli jednoaktowych, jak Panna Julia, zostają następnie 
ujęte w formę „kwadransa dramatycznego", na przykład w Silniejszej. 
Strindberg był przekonany, że v;ięks zość dramatów zbudowanych zostało 
wokół jednej luh niewielu naprawdę istotnych scen. Dlaczego zatem nie 
spróbować ograniczenia do tej jedynej sceny, w imię czego angażow9.ć 
machinę teatralną i nuży2 publicznosć? 

Dramatyczne sytuacje małżeliskiej w alki płci ciążą ku tragedii. I cho
ciaż nie jest pewne, czy można me , ić o tragedii determinizmu. w której 
klęskę ponosi człovviek mniej lub bardziej zwykły, postawiony wobec bez
litosnych, anonimowych i mechanicznie działaj<1cych sił, takie dramaty 
Strindberga jak Ojciec, Panna Ju!ia, Więź zdają się wskazywać, że odpo
v, iedź potwierdzaj;;ca je~t mo7.liwa. Ev:olucję Rotmistrza z Ojca, panny 
Julii oraz Bo:rona i Baronowej z vVi'!zi, której akcja rozgrywa się w są
dzie, w czasie rozpraw:; rozwodo L ej, rnożna określić jako wzrast anie 
w tragiczności. Problematyka i sposób ujęcia walki płci w dramatach na
turalistycznych pozostają w ścisłym twiązku z klęs k<!. jak4 zakoliczyło się 
małżei1stwo Strindbern;a z Siri von Esse n. Zresz t ~1 dwa późniejszego jego 
małżeństwa - z Fridą 'ni :i 8arriet Bosse - był r również dramatyczne 
i zakoi1czyły się rozwodem. 

Naturalizm Strindberga był specyficzny 'i dlatego na dobq sprawę trzeba 
by przy tym określeniu używać cudzysłowu. W dramatach naturalistycz
nych Strindberg podj;1 ł .,badania" społecze!'1stwa i natury ludzkiej wedle 
receptur naturalistó w , ale ten zamiar był od pocz<1tku rozsadzany przez 
jego in s tynktowne nasta w ieriia, kt.óre powodowały, że przedstawiał ludzi 
poddanych obses jom i niepojętym kaprysom, a nie obiektywnym prawom 
p ojmow an ym zgodnie z ówczesną psychologi'-\. Interesowały go raczej wy
jqtki niż typowość i jego skłonności mi styczne kłóciły się z zaufaniem. 
jakiego udzielał wiedzy pozytywn.~j. Konflikt teri był w nim stale obecny 
i Strindberg nigdy nie st.al si ę w pełni naturalist <\ ani mistykiem. Nawet 
1 sw ych najbardzieJ p n.esyconvch mistycyzmem dramatach pozostawał 
badaczem zja\.visk życia, tyle że tajemnych i w ykraczaj4cych daleko 
poza potoczne doś 1viadcz0nie . Oczywiście, proporcja metafizyki i pozyty
w izmu zmieniała się , ale stała obecnosć' tych wykluczających się postaw 
w życiu i w dziele Strindberga 'l'Skazuj e mi zasadniczą jedność owego dzie-

ła . Sam ~ res 7. L) hył :';W i [~ dom n iezgodności s1vej drnmaturgii z naturali
s tyczn ym ka tech izme m , ok reśla j;1c się jako „neonaturalista". Ciekawe, ±e 
na r ozd w ojen ie czy nie pewność tkwi:1cą w jego naturalizmie zwrócił uw".1-gę 
Zola w słynnym b cie do Strindberga z J 4 XI! 1887 r. dotyczącym O;~a. 
Zr es1,ta w Oj c11„ podobnie j3k w Parmie J tLlii, zn3czną rolę odgrywa h1p
noz::i (J en1 \\ Y"-': ie r a hi pnotyczny v.. r,ł yw na pannę Julię zmuszając ją 
w te n sposób do su.m obó jstwa; \V Ojcv. niania Ltsyp ia i hipnotyzuje Rot
m is trza. , k t ór y pozwa~a b zwolnie 1.ałożvć sobie kaftan bezpieczei1stwa), 
postacie s ;;i r a cz .j zbu dowane z m a te rii !:'Sychicznej i subiektywnych wyo
brażeh a u tora n i ż z k rw i i kości. 
Kryzys Inferna łęboko przeorał świadomość Strindberga i człowiek, 
któr y w 18 8 r. zamieszk ał w L u nd jest do głębi odmieniony. A jetl
nak nie jes t to po pro ; tu pnepaść między da wnym a nowym Strind
berg iem , gd yż wiele poglądów pr zeżyło kry<. ys, do niektórych, zarzuco
n yc h 1v okres ie a t e istyczn ym, po prostu po w r a ca, przekonali pozytywi
st y zny ch nie odrz uca v1 1J ełni. 
Okres 1892-190~ j est jednym z naj r.; łodniejszych i najważniejszych dla 
r oZ\ oj u jego dra m atu r gii. Po\\' s ta je WÓ\ .'C' za s osiemnaście sztuk: wszystkie 
naj\\ ir,k sze sz tuki his to r yczne , 1r ylogia iJo Damaszku, Gra snów, obie częś
ci Tańca śmierci i W ielk an oc. W !1ie których z nich realizm miesza się 
z symbol izmem, inne zbli żają ~ . i ę do a legorii, moralitetu, misterium, jesz
c.:,cc inn e <vy rażnie za pow iad a j<:i eksp l' i.! '.; jo1 izm i nadrealizm. 
W roku 1907 S trind berg p isze c;".ter ' „sztuki kameralne": Pogorze!isko, Pe
l i k a·r. a , Bu rzę i Sona tę W i dm. Wespół z Damaszkiem, Grq snów i Wiel
lrn n ocą q t o naj n owocześniejs ze z jego dramatóv1 , pełne niezwykłej in
\\ ncj i : r. ajpłodn i ej s ze dla r ozwoj u n ow oczesnej dramaturgii. Do no
\\ oczesn <>go dra m ?.tu p isane o za n a$Zych dni zbliża je także to, że nie
łatwo odsłania j ą s we '" a lor y w lekturze. Roz:padają się na wizyjne 
sek wencje, ws kazuj u. c t y sam y m na rozbicie obrazu świata i koncep
cj i boha ter a d r a m a t ycm-Jo, t a k waż n e dla zrozumienia av.;angard różnej 
rua~.c i . -:ektóre z nich - przede w szystkim Gra snów - nie dają 
si~ w ręc z ;:rozumieć , je ."li nie um ie ·,n y ich czytać jako kompozycji wizji, 
uporzqd k ow a nej \\'Cd ług logiki sn u. Gra snów i Sonata widm, sztuki ata
k o\'. an0 za niespój no ~ ć . odsłan i a'. . prec zy j n~\ budowę, jeśli je odpo
v iedno o dcz y t ać . Odczyta nie to 1~ ·inno n ależeć przede wszystkim do 
tea tru , g dyż ·S tr in d berg oka zuj e si ę w nich raczej niezrównanym poetq 
sce ny , niż li te r ?.t ury . Uirnzu je. w sposób charakter ys tyczny także dla ekspre
s jon:zmu , dra m a t Człowiek a. nie dramat poszczególnych ludzi. W swej 
k onc e pc j i r ost a ci o d był d rogę niez m iernie istotną dla zrozumienia jego 
d ra ma. to p i a r stw n: od Rotmis t rza , k:óry nie ma nawet imienia, od panny 
Julii i J a na , którzy r a cze j s ' m bolizuj;) płeć niż są konkretnymi boha
t erami, do ukazania w postaciach i sy tuacjach losu ludzkiego, przezna-



czenia, kwestii \'.' in y i niewinności , pokuty i zadośćuczynienia. zła i dob
ra, piękna i brzydoty. ciemnośc i i świa tła. Nie ty le \\'yja śniał los ludzki. 
ile w skró towym ob1azie, w syntetycznej wizji ukazywał, uzmysławiał 
lo s człowieka. 
Podobnie postępowa ł w sztukach his torycznych , zrodzonych z ducha Szek 
spira ujętego na sposób pozytyw ist~Tzny przez Georga Brandesa. Zdawa
łob y s i ę. że autora sztuk historycznych szczególnie mocno pęta obiektyw izm, 
wiąże. na\\'et je śli j ą modyfikuje. pra\\'da historyczna. Strindberg w pói. 
niejszych. pisanych po kryzysie Inferna, sztukach historyczn ych poszuki
wał is toty dziejów jednoste k . ich losu określanegc ty leż przez wypadki 
zewnętrzne. co przez działanie „mocy". 
Ubezwłasnowolnienie jed nostki przyhiera pod piórem Strindberga zdecy 
dow an q formq. \V eseju Mi~tyka historii światowej posłuży ł się niezmier
nie charakterystyczną metaforą: „Wszystko przy pomin a ogromną partię 
szachó\,· , któq rozgrywa jeden ty lko gracz, \\·ykonuj 4cy posunięcia za
ró\\'no czarnymi jak i b iał y mi figurami". 
Strindbcorg jest mi ~trzem w kreśleniu portretów psychologicznyc h swych 
pos taci „ Swietnie znając h is torie; umiał wykorzystywać tę wiedzę d!a 
wyrażenia włas n.vch przekonał1 i pogladów nic tylko na ten czy inn y 
okres dziejó\,. Szwecji. ale na :'.asadr.icze problerr.y podejmowane w inn ych 
dramatach. Jego sz tuki .i1istor ycznc, zwłaszca n <> jba rdziej udane. zysku j:1 
w ten sposób uniwersa ln y charakter. A jednoczPśn ie zdarza si ę. że Strind
berg antycypuje interpretacje zawodowych historyków. D zieje się tak na 
przykład w Eryku XIV: Goran Pers3on występuje w dra macie jako zręc~
ny polityk i prawnik, umiejący działać zdecydowanie i skutecznie . Taki ob
r az Perssona pojav:ia się w opracowaniach historycznych później. Zresztt 
wartość sztuk historycznych nie leży przede wszystkim w ich historycznej 
przenikli\1ości. Najlepsze z nich ukazują losy jednostek i narodu szwedz
kiego jako części ogólnego losu: człowieka i świata . 

W yczerpanie czy choćby wyliczenie najważniejszych zagadnień , jakie na
s tręcza dramaturgi<' Strindberga: filozoficzn ych i artystycznych nie jest 
możliwe nawet w znacznie ob~<zer niejszyrn opracowaniu. Fascy nacja jego 
dz i ełem, także prozą, wciąż rośnie. Międzynarodowa armta komentatorów 
opatruje jego utw ory taką wielo ścią ri nterpretac.ii , że ogarnięcie ich staje 
s ię niezmiernie trudne. Ale przecież , jak zawsze, d zieło stoi przed i ponad 
komentarzami, jakkolwiek byłyby istotne. [„.] I najważniejsze należy do 
niego, czytelnika, i jeszcze do teatru. 

Lech Sokół , Po8łowie, fw:] Augu>t 
Strindberg, Dramaty, Poznań 1376, 
s. 479-48. 

TEATR SLĄSKI IM. STANISLAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-003, KATOWICE, RY· 
NEK 2. Telefony centrali Sl-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 59-89-76, orga· 
nizacja widowni· 58-89-67 kasa biletowa : 59-93- 60. Zastępca dyrektora KRYSTYNA 
SZARANIEC, g!Ówny kslęgowy IWONA SZYNDEL, kierownik muzyczny ~ALINA 
KALINOWSKA, koordynator pracy artys~ycznej BOGUMILA KURCAB, kierownik 
organizacji widowni WIESLAW PYTLASINSKI. 

Kil\rOwik techniczny .JERZY HOLóWKA. Kierownicy pracowni technicznych: elek· 
troakustycznej ANDRZE.J JAWORSKI, oświetlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, kra
wieckiej damskiej EWA KERGER, krawieckiej męskiej ~TANISLAW KLECKI, pe
rukarskiej MARIA BEM, szewskiej JÓZEF WILK, stolarskiej ANTONI JURKIEWICZ, 
malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK, rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, 
brygadier sceny ANDRZEJ BUGAJSKI. 

W REPERTUARZE TEATRU 
DUŻA SCENA : 

Scenografia: 
ANDRZEJ SADOWSKI 

WITOLD GOMBROWICZ 

OPERETKA 
M:1zyka: 

PIOTR HERTEL 

Choreogr atla: 
HENRYK KONWI~SKI 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKl 

OSKAR WILDE 

BĄDŻMY POWAŻNI NA SERIO 
Scenografia: 
ANNA FRANTA 

BAJKA DLA DZIECI 

Scencgrafla: 
WIESŁAW LANGE 

S cenografia : 
BARBARA ZA W ADA 

Muzyka : 
HALINA KALINOWSKA 

IRENA SZCZEPAŃSKA 

PAN TWARDOWSKI 

Reżyseria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Reżyseria : 
HENRYK TARCZYKOWSKI 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

HENRYK GIEMZA 

SPOKOJNY DOM 

Opracowanie m uzyczne : 
HALINA KALINOWSKA 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

W PRZYGOTOWANIU : 

Sc~nografia: 
BARBARA ZA W ADA 

SCENA KAMERALNA: 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 

ScenQgrafia: 
WIESŁAW LANGE 

Vekoracja: 
JERZY MOSKAL 

PETER SHAFFER 

AMADEUSZ 

TENNESSEE WILLIAMS 

SZKLANA MENAŻERIA 

Muzyka; 
WITOLD SZCZUREK 

SŁAWO MIR MROŻEK 

GARBUS 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

MOLIER 

MIZANTROP 

Kostiumy : 
ANNA FRANTA 

Reżvs~ria: 
JAN MACIEJOWSKI 

Reżyseria : 
JAN SYCZ 

Reżyseria : 
BOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed pnedstawien iem prowadzi kasa bile to wa 
Teatru (Katowice, Rynek Z). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz ponie
działków w godzinach od 10.00 do 13.30 i od 15.30 do 19.00; w niedziele od 16 .00 
do 19.00 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem w przypadku rozpoczęcia 
przedstawienia przed godziną 16.00. 

Przy opracowaniu ~raficznym programu wykorzys tano gra fiki Edvarda Mcncha, 
obraz Ferdynanda Khnopffa oraz fotografię Au ;~ ust .,i Strindbe rga. 
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Skład pro gramu wykonała linotypistka W . Kubacha . Strony do druku zmontował 
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KAMERALNEJ 
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Przekład: ZYGMUNT ŁANOWSKI 
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Edgar, kapitan ar ty lerii fortecznej 

EMIR BUCZACKI 

Alicja, jego żona 

STANISLA W A ŁOPUSZAŃSKA 

Kurt, szef kwarantanny 

JAN RÓGDOŁ 

Jenny, Staruszka, Widmo 

JOANNA BUDNIOK-MACHERA 

Wartownik 

WOJCIECH LEŚNIAK 
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OPRACOWANIE M UZYCZNE: 

HALIN/\ KALINOWSKA 
STEF AN SENDECKI 

ASYSTENT REŻYSERA : STANISŁAWA LOPUSZANSKA 

KONTROLA TEKSTU . LEOKADIA STARKE 

INSPICJENT: W L ODZIMIER.Z: FUCHS 

I 
' 

I 


