


Strindberg „(. .. ) swoją biografię ofiarował światu z 
bez.względno$cią, na jaką nie zdobył się chyba żaden 
twórca i autor wyznań przed nim i po nim. Do
minujący tu często sataniczny komizm (coś znacznie 
głęb,;zego i straszliwszego niż tak zwane poczucie 
humoru, którego, jak inni wielcy, był zupełnie poz
hc.wiony) jest tylko IJO części produktem szalonego 
rozdzwięku między nim a otaczającą go mieszczań

ską społecznością; czuł się w niej intruzem, a mimo 
wszystko zabiegał u niej o „powodzenie". Ile w tej 
rozpaczliwej walce jest irracjonalizmu i demonizmu, 
o tym świadczy najlepiej stosunek Strindberga do 
kobiety: polemika z nowoczesną ideą emancypac ji 
odgrywa tu najmniejszą rolę; większą natomiast -
odwieczna , mistyczna, śmiertelna nienawiść płci. W 
żadnej literaturze świata nie znajdziemy komedii 
bardziej szatai1skiej niż jego przeżycia małżeńskie, 

niż ta niewolnicza zależność od kobiety i ten lęk 

pned nią, to święte uwielbienie i gloryfikacja mo
nogamicznego małżeństwa i zupełna niezdo lność wy
trwania w takim związku". 

Tomasz Mann 
Przełożyła: wanda Jedlicka 
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(„.) Gdyby człowiek niedoświadczo-

11y wiedzia ł, jakie cierpienie niesie 
ze sobą rozejście dwo jga mał żon

ków, namysliłby s ię dobr ze, za nim 
wkroczyłby na tę drogę. Obie du
sze zro ·ty s ię już tak ba rdzo , że 

ode rwanie jednej osobowości . taje 
się operacją najboleśnie jszą, jaka 
w ogóle istnieje. J est to p wnego 
ro dza ju ś mierć. 

Gdy wyrwie my chwast rosnący wokół k wi a tu, kwiat 
m arnieje po cz~śc1 dlale"o, że uszkodzi li śmy jego 
kor zenie , po części zaś , że pozbawiliśmy go cieni.i. 
wi lgoci , podpory, może tylko towarzystwa. 
S trapi enie jes t w tym wypadku taki e samo, ja k po 
czy je j ś sm1erc1, lecz nie jest ono tak budu j„ ce 
i uszla chetniaj4ce. Istota , która odeszła , trwa mimo 
to przed oczami opuszczonego małżonka 1 we wspom
nieniu osiąga a poteozę : znika wszelka szpetota, poja
wiają się zarzuty, pustka tęsknoty domaga sit; po
ka rmu ; ta, która odeszła, porwała mu duszę nc 
strzęp ; zabrała ze sobą na jsubtelniejsze korzenie tej 
duszy , pozostawia j ąc ,vczucie powolnego umierania 
z upływu k rwi„. 
Skoro zniknę ły iluzje pierwszych wiosennych dni 
miłości, za chwia ł a s ic; wiara we wszys tko. Krzyk cier
pie ni<.1 p rzeszywa świat , jak g dyby popełniono zbrod
n ię ; i to ta ką . której nie da s ię ju ż naprawić , j k 
grzech przeciwko duchowi świętemu . M i ło ść, twórcza 
moc Boga, ciepło .; łoneczne nieba, źródło życia -



przestała i.5tnieć; wracają ciemności 

i chaos. Jest lo duchowa śmierć, 

bez pociechy, bez nadziei. 
Jednakowoż coś pozostaje, jeśli to 
coś i ~ tniało. Jeżeli nawet obie stro
ny wwrą nowe małżei1stwa, pozo
s ta je wspomnienie o pierwszym. 
Nie da się go wymazać, nie da się 

zapomnieć. Choćby wzajemne sto
sunki były ni c wiem jak obrzyd-

liwe, w naj lepszych godzinach stanowiło ono coś, 

czego tu na ziemi nie można znaleźć. W swych wspa
niałych początkach było rajskim ogrodem rozkoszy, 
takim wzlotem i ·tnienia, że człowiek czuł się bliższy 

bóstwa. Ni e było lo złudzenie, lecz wyższa rzeczy
wistość. 

1 A później przyszedł grzech pierworodny, a z nim 
wygn nn ie z raju. 

1 Ale wspomnienie o tym pierwszym pozo~taj , i praw
dą je st, że prawdzi wa miłość nie koilc~y się nigdy„. 
Według teorii re miniscenc ji Platona i reinkar nacji 
teozofów można by przecież sądzić : jeżeli dwoje lu
dzi spotyka się i łączy w wielkiej miłości, jest to 
tylko ujrzenie sic; ponownie. r całe piękno, jakie wi
d7.ą późnie j dokołn s iebie, jes t odblnskiem wspom
niC'il o dalekich, pięknych okolicach, gdzie spotykali 
sit; przedtem n które sobie ternz przypominnją . Cią

gle iluzje miłości byłyby w ic;c związane z przeży

ciam i, jak ie stały sic; ich udziałem po tnmtej stro
nic : przeży ci a mi , które pojawiają sic; te raz, od stro
ny g dzie wszys tko jes t doskonałe i piękne. Dlatego 

też straszne jest przebudzenie ze stanu szczęśliwości, 

kiedy widzimy, że tu na ziemi wszystko zostało 

zniekształcone, wszystko stało się karykaturą, nawet 
miłość. 

August Strindberg - „Księgn rnilosci" 
(Fragmenty, w.~ programu Landesl11eater 
Darmstadt „Darrnst!!dter Forum") 
Przełożył· Zbigniew Kr<iwczvkowski 



Ja cię nienawidzę jak wroga, ponieważ postę
pujesz jak wróg„. Twoja siła jest oparta na 
okrucieństwie; potrzebujesz stałej ofiary, na 
której mogłabyś praktykować swoje szaleń
stwa. Nie chcę dłużej spełniać tej roli i dla.
tego odchodzę. Rozglądnij się za innym męż

czyzną". 

(Z listu Strindberg" do cln1gicj zo n y -
Fridy Uhl) 
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PONADTO Cena zł 27 ,-
W REPERTUARZE TEATRU: 

POLICJA - Sławomir Mrożek, reżyseria -
Jan Swiderski, scenografię wg projektów Jana 
Kosińskiego zrekonstruowała Irena Burke. 
SYN MARNOTRAWNY - Stanisław Trembec
ki (wg Voltaire'a), opracowanie literackie i re
żyseria - Adam Hanuszkiewicz, dekoracje -
Mariusz Chwedczuk, kostiumy - Xymena Za
niewska, muzyka - Jan Raczkowski. 
MATKA - Stanisław Ignacy Witkiewicz, reży
seria - Janusz Warminski, scenografia - Ma
rian Kołodziej, muzyka - Edward Pałłasz. 
TRANS-ATLANTYK - Witold Gombrowicz, 
adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 

scenografia - Marcin Stajewski, muzyka 
Maciej Małecki. 
ZŁE ZACHOWANIE - Andrzej Strzelecki (na 
podstawie musicalu Thomasa „Fats" Wallera 
„Ain't Misbehavin"), inscenizacja i reżyseria 

Andrzbej Strzelecki, oprawa plastyczna - Ewa 
Czarniecka-Strzelecka, choreografia - Janusz 
Józefowicz (PWST), kierownictwo muzyczne -
Jan Raczkowski i Jolanta Sienkiewicz. Przed
stawienie dyplomowe studentów IV roku Wy
działu Aktorskiego PWST. 
CYD - Jan Andrzej Morsztyn wg P. Cornei
lle'a, reżyseria - Adam Hanuszkiewicz, deko
racje - Mariusz Chwedczuk, kostiumy - Xy
mena Zaniewska, muzyka - Jerzy Satanowski. 

SCENA 61: 

WIERZYCIELE - August Strindberg, tłuma

czenie - Zygmunt Łanowski, reżyseria - Ja
nusz Warmil1ski, scenografia - Marcin Stajew
ski. 
PORNOGRAFIA - Witold Gombrowicz, adap
tacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski (przed
stawienie dyplomowe Wydziału Reżyserii PWST 
w Warszawie), scenografia - Marcin Stajew
ski, opracowanie muzyczne - Tomasz Bajerski. 
EDUKACJA RITY - Willy Russell, tłumacze

nie - Karol Jakubowicz, reżyseria - Andrzej 
Rozhin, scenografia - Marcin Stajewski. 
BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, 

scenariusz - Emilian Kamillski, reżyseria -
Emilian Kamif1ski, Wojciech Młynarski, chore
ografia - Janusz Józefowicz (PWST), opra
cowanie muzyczne -· Janusz Stokłosa. Sceno
grafia - Marcin Stajewski. 


