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Z Inferna 
AUGUSTA STRINDBERGA 

Rzecz w rym, że z biegiem lar srałem się areisrą, skoro nieznane moce 
nie dające znaku życia , pozosrawiły świat na łasce losu. 

Chcę komuś podziękować 1 Nie ma komu 1 I ciązy mi ta niechciana 
niewdzięczność ! 

• • • 

Wokół mnie narastają samotność i cisza, uroczysta, straszliwa cisza 
pustyni, gdzie ja, na przekór wszystkiemu, wyzywam nieznanego 
i walczę z nim , ciało z ciałem i dusza z duszą. 

. . . 
Nikt do mnie nie przychodzi i sam nikogo nie odwiedzam , poróżniony 
ze wszystkimi. Czuję się lekki, unoszony, jakbym dryfował po morzu 
- z odciętą kotwicą, bez żagli. 

• • • 

Zastanawiając się nad swoim losem, dostrzegam niewidzialną rękę, która 
mnie karci i chłoszcze i gna do jakiegoś celu, którego jeszcze nie umiem 
odgadnąć . Daje mi rozgłos , odmawiając światowych zaszczytów; 
upokarza mnie przez wywyższenie, poniża, aby rozpalić mi duszę. 
To wtedy wraca do mnie myśl , że opatrzność wyznaczyła mi jakąś misję 
i że to początek mojej edukacji 7 

Przekład Mariusz Kalinowski. 
Vv'yd. KR, Warszawa 1999 
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Odilon Redon, Budda, 1906-1907 
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A UGUST STRINDBERG • WIELKĄNOC 

August Strindberg A.D. 1900 

W roku 1900 August Strindberg ukończy{ 51 lat.jest dojrzałym męż
czyzną , który ma za sobą bolesne doświadczenia: rozbił dwa mał

żeńst\va; jest ojcem czworga dzieci, które kocha, a których prawie nie wi
duje; przeżył ciężki kryzys psychiczny (1894 -1897) opisany w autobio
graficznej książce Inferno (1897). jest pisarzem sławnym i osławionym: je
go dzieła odmieniły literaturę europejską i teatr, plotki dotyczące jego mał
żeńst\'I, jego nienawiści , a zarazem miłości do kobiet obiegały całą Europę, 
na jego życiu żerowa li pismacy wielu krajów. Ma za sobą arcydzieła swojej 
dramaturgii: Ojca i Pannę ji1lię, dwie części trylogii dramatycznej Do Da
maszki1, dramaty historyczne; dat się poznać jako wybitny prozaik, autor 
opowiadań i powieści. Należy do wąskiego grona pisarzy, którzy decydują 
o kształcie kultury europejskiej. 

W październiku roku 1900 August Strindberg pisze sztukę Wielkanoc 
(Plisk) . jest to dramat religijny i psychologiczny, dla wierzących i niewie
rzących , dramat poetycki o winie , karze i wybaczeniu , misterium i morali
tet , dramat ludzkiego losu wpisanego w los Boga, który stał się człowie
kiem i umarł dla ludzkiego zbawienia, dramat w którego koncepcji i kom
pozycji vvielką role odgrywa muzyka, otwierająca każdy z trzech aktów. 
Określenia tej osobliwej i głębokiej sztuki można by mnożyć. 

Wielkanoc związana jest z dramatami wcześniejszymi , w których religij
ność Strindberga odgrywa wielką rolę: Do Damaszku, Adwent , Szaf (Są 
zbrodnie i zbrodnie). Wielkanoc zapowiada cykl dramatów Strindberga z lat 
1907 - 1909 zwanych „sztukami kameralnymi" , pełni zatem rolę pomo
stu między ważnymi gatunkami dramatycznymi , jakie uprawiał. 

Postawmy pytanie o religijność Strindberga: urodzony jako luteranin, od 
wczesnej młodości interesował się religią jako zagadnieniem intelektual
nym, ale także żył nią . Po kilkuletnim okresie skrajnego ateizmu w duchu 
nietzscheańskim powrócił do religii pojmowanej subiektywnie. W jego re
ligijności pierwiastki chrześcijańskie , z dużym udziałem katolicyzmu, wią
żą się z religią Swedenborga, ale także hinduizmem i buddyzmem. Tę kon
cepcję religijności nazwał Strindberg pod koniec życia „chrześcijańst\'lem 
bezwyznaniowym" i jest to nazwa najtrafniejsza. 
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Forma dramatu zawdzięcza niejedno impulsom płynącym z widowisk 
pasyjnych, zwłaszcza ze słynnych przedstawień z Oberammergau, którymi 
Strindberg interesował się szczególnie i które studiował. Dramat Strindber
ga rozgrywa się w czasie trzech dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, 
Piątek i Sobota) , a inspiracja muzyczna to utwór Josepha Haydna „Siedem 
słów Zbawiciela na Krzyżu " (Sieben Worte des Erkisers). 

W sztuce przedstawiona została męka ludzi dotkniętych ciężko przez 
przewiny uwięzionego za matactwa finansowe ojca; winie towarzyszy kara 
i wzrastająca, ale do końca niepewna, nadzieja na wybaczenie i powrót je
śli nie szczęścia to spokoju , który niekiedy może bardzo zbliżać się do 
szczęścia. Ciężka atmosfera panująca w domu bohaterów dramatu to 
przede wszystkim atmosfera głębokiego lęku i oczekiwania na katastrofę, 
przeplatana nadzieją , że do najgorszego nie dojdzie. 

Mistrzem cierpienia jest Eleonora, dla której modelem w życiu realnym 
była chora psychicznie siostra Strindberga Elżbieta. Eleonora jest postacią 
dziwną , trudną do zagrania, ale fascynującą . Obdarzona jest ona rozumie
niem i widzeniem świata niedostępnym dla innych postaci sztuki. Rozu
mie mowę ptaków podobnie jak odkrywa i rozumie sens cierpienia. W jej 
losach, a przede wszystkim w jej cierpieniu, łatwo dostrzec paralelę do 
cierpienia Chrystusa. W sztuce późniejszej o rok, Grze snów, Agnes nazy
wana jest niekiedy przez krytykę , jak najsłusmiej, Kobiecym Mesjaszem. 
Takie określenie da się także w pewnym stopniu odnieść do Eleonory, któ
ra dobrowolnie cierpi za innych. 

Cierpienie jest w tej sztuce Strindberga wielką wartością. Głęboko odmie
nia ono człowieka i czyni go lepszym. Życie pod wpływem cierpienia po
głębia się, przestaje być banalne, nabiera nieoczekiwanej barwy i znaczenia. 

Strindberg rozwija w Wielkanocy temat pojawiający się w niejednej z je
go sztuk napisanych po kryzysie Inferna, który to temat można nazwać 
mistyką cierpienia. 

Wraz z przemijaniem najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia zmienia 
się sytuacja bohaterów Wielkanocy , zwolna wyjaśnia się i dopełnia. 

W ostatniej scenie dopełnienie wydaje się już dokonane: Krystyna i Elis 
idą ku sobie, aby się pojednać. Ale z woli autora kurtyna opada zanim się 
spotkają. jest przecież dopiero Wielka Sobota. Wielkanoc zacznie się na-
zajutrz. 

Lech Sokół 
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A UGUST STRINDBERG • WIELKANOC 

Wielkanoc na scenie 

W ielkanoc należy do często wystawianych sztuk Strindberga, zarówno 
w Szvvecji jak za granicą, już od momentu jej napisania. 

Prapremiera miała miejsce w Niemczech, w Schauspielhaus we Frank
furcie nad Menem, 9 marca 1901. Szwedzka premiera odbyła się niewiele 
później , 4 kwietnia 1901 , w sztokholmskim Królewskim Teatrze Drama
tycznym (Drama ten), z Harriet Bosse, od 1901 roku trzecią i ostatnią żo
ną Strindberga, w roli Eleonory. 

16 kwietnia 1908, Teatr Intymny (Sztokholm) , daje jedną z historycz
nych inscenizacji w reżyserii Augusta Falcka, który wespół ze Strindber
giem ten teatr założył , z Anną Flygare w roli Eleonory. 

Sztukę grano wielokrotnie na scenie teatrów, w radio i w telewizji. 
W 1981 roku Wielkanoc zagrano po raz kolejny w Dramaten w reżyserii 

Donyi Feuer ze znakomitymi rolami Jana Malmsji:i (Elis), Kristiny Adolph
son (Pani Heyst) , Marie Gi:iranzon (Eleonora) i Ernsta Gtinthera (Linkvist). 

Polska premiera sztuki miała miejsce w lodzi (Teatr im. Stefana Jaracza) 
8 maja 1982 w reżyserii Bogdana Hussakowskiego. 

LS. 
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Paul Ranson 
Chrystus i Budda, 1890-1892 
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AUGUST STRINDBERG • WIELKANOC 

. 
Z yję, a żyję różnorodnym życiem wszystkich ludzi, 

których opisuję : szczęśliwy z tymi, którzy są szczęśliwi, 
zły ze złymi, dobry z dobrymi; wypełzam z mojej własnej 
osobowości i mówię przez usta dzieci, kobiet i starców; 
jestem królem i żebrakiem, posiadam ziemską władzę, 
jestem tyranem i uciskanym wrogiem tyranów; podzielam 
wszelkie opinie i wyznaję wszystkie religie; żyję w każdym 
czasie i nawet przestaję być . 

To jest stan, który przynosi mi szczęście nie do opisania. 

August Strindberg, Samotność (Ensam), przekł. Lech Sokó ł 

w: Lech Sokół , August Strindberg, Czytelnik, Warszawa, 1981 r. 
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Maurice Denis, Katolicka tajemnica, 1890 
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A UGUST STRINDBERG • WIEI KANOC 

Z Inferna 
AUGUSTA STRINDBERGA 

Kupiłem sobie różaniec. Dlaczego 7 Bo jest pięlmy, a złe duchy lękają 
się krzyża. Zresztą przestałem się już zastanawiać, co mną 

powoduje. Improwizuję. Życie jest w ten sposób zabawniejsze. 
• • • 

Czuję, że narodziła się we mnie pewnego rodzaju religia, chociaż nie 
umiałbym wyrazić jej w słowach. Raczej stan ducha niż pogląd oparty na 
teoriach; mieszanka przeróżnych domań zgęszczonych mniej więcej w idee. 
Kupiłem sobie katolicki brewiarz i czytam go w skupieniu; Stary 

Testament daje mi pociechę i karci mnie w niejasny rrochę sposób, 
podczas gdy Nowy jest mi obojętny. Mimo to pewien tekst buddyjski 
przemawia do mnie silniej niż wszystkie inne święte księgi, gdyż ponad 
wstrzemięźliwość wynosi pozytywne cierpienie. 

ibid. 
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Z Inferna 
AUGUSTA STRINDBERGA 

To byty Zielone Świątki, o czym nie wiedziałem.[. .. ] Obudziły się 
wspomnienia z dzieciństwa: Zielone Świątki, święto zachwycenia; 

maty kościółek przystrojony w zieleń, bzy, tulipany i konwalie, otwierał 
się przed pierwszą komunią; dziewczynki w białych strojach jak 
aniołki. .. organy ... bicie dzwonów ... 

Przejął mnie wstyd i wróciłem do domu wzburzony, postanawiając 
stanowczo wyrzec się wszelkiej pokusy kupczenia nauką. Zabrałem się za 
odgracanie pokoju z nagromadzonej aparatury i chemikaliów; 
posprzątałem, zamiotłem, pościerałem kurze; postałem po jakieś kwiaty, 
najchętniej narcyzy*. Dopiero po kąpieli, już w świeżej koszuli, 
poczułem się moralnie oczyszczony. Potem wyszedłem na spacer, na 
cmentarz Montparnasse, gdzie zaznałem wewnętrznego spokoju, co 
sprawiło, że ogarnęły mnie słodkie myśli i niezwykła skrucha. 

O crux ave spes uniw!** Te słowa na nagrobkach przepowiadały mój los . 
Koniec z miłością 1 Koniec z pieniędzmi i zaszczytami ! jedynie droga 
krzyża wiedzie ku Mądrości 1 

* Narcyzy w po szwedzku także ,.lilie"· gat. Biały (Narcissus poetiws) 
w ,.l ilia zielonoświątkowa, gat. żółty (Na rcissus pseudonarcissus) -
,.lilia wielkanocna". 

• • Lac. Witaj krzyżu, jedyna nadziejo: fragment liturgi i mszy wielkopiątkowej , 

z hymnu Vcxi lla Regis prodeunc. 
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Odilon Redan , 
Zamknięte oczy, 

1890 



Z listów Strindberga do Harriet Bosse 
(fragmenty) 

Ukochana! 

~roda w Wielkim Tygodniu 

[3 kwiemia[ 1901 

.. ] Przez trzydzieśc i dni cierpiałaś dla mnie, w podróży do Damaszku, 
znosiłaś moje męczarnie, a teraz męką dla Ciebie, moje ty jagniątko 
Wielkanocne, stanie s ię moja ,,Wielkanoc" ! Kiedy otrzymasz odrobinę radości 
ode mnie, przeze mnie I 

Ściskam Cię, całuję Twoje oczy i dziękuję Bogu, że ~rysłał Ciebie, mała gołębico, 
z gałązhą oliwną, a nie z rózgą brzozową ! Przeszedł potop, to co szare i1tonęło, 
a ziemia znowu i1biera się w zieleń ! 

Pokój Tobie' Ukochana ! 
Twój Gucio 

Ukochana! 

iedziela wielkanocna 

[7 kwiemial 1901 

Wczoraj wieczorem miałem ucw cie, jakby Bóg pogniewał s ię na mnie 
i jakby wszyscy ludzie mnie nienawidzili. Byłem zły na wszystko i na 
wszystkich. Wtedy przeczytałem Twój piękny list , w którym dziękowałaś 
mi za światło ' 
Mogę więc - jak Eleonora - sam będąc bardzo nieszczęśli~, przynos ić 

innym szczęście ? 
A moje cierpienia - przemieniać s ię dla innych w radość ? Dobrze, wobec 
tego mogę cierpieć ! [. .. ] 

Twój Gucio 

16 

Odilon Redan, Profil kobiety z kwiatami, 1890-1895 
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Panna protoplastka 
„\\arsztat Teatralny" Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (Teatr Narodowy). Panna Julia, 

tragedia naturalistyczna Augusta Strindberga, przekład Erwina Axera. Reżyseria Erwina Axera. 
Dekoracje Jana Rybkowskiego. Opiekun Aleksander Węgierko (26 III.1939) 

... Pannę Julię trzeba znać, choćby dla sławy, jaka opromieniła jej imię; tytuł jej był 
w swoim czasie sztandarem czy rękawicą rzuconą konwencjom i wstydliwościom 
teatru; sam utwór był zdarzeniem wyzwalającym, zapładniającym. [„.] W dobie, gdy 
wiele się mówiło o równouprawnieniu płci, przypomina zasadniczą różność tych 
uprawnień. Bo wyobraźmy sobie analogiczną wersję tego wydarzenia: panicz 
i pokojówka; cóż stąd wyniknie? - nic (przynajmniej dla panicza); tutaj chwila zapo
mnienia wciska jaśnie panience do rąk ekspiację w formie samobójczej brzytwy.[„.] 
Oglądając dziś Pannę Julię, możemy dokonać w myśli interesującego rozgraniczenia 
tego, co jest z doktryny, a co z talentu. I gdyby ktoś nie znał historii Panny Julii, gdyby 
podtytuł nie przypomniał mu, że to jest „tragedia naturalistyczna", zaledwie by się 
tego domyślił. Odpadły teorie, został utwór tęgo napisany, zwarty, żywy, ani 
naturalistyczny, ani idealistyczny- po prostu ludzki.[„.] 
Młody reżyser, p. Axer, miał przed sobą dwie drogi. Mógł potraktować Pannę Julię 
historycznie, wystawić ją (opierając się na tradyCJach), tak jak ją grano niegdyś, ze 
wszystkimi akcesoriami naturalistycznej ramy i takiegoż stylu , ze słynnym „swądem 
smażonej nerki" etc. Ale nie miał obowiązku takiej rekonstrukcji. Atmosfera utworu, 
komentarze do niego, styl teatralny epoki, nawet interpretacje samego autora to są 
rzeczy przemijające; zostaje tekst i ten tekst może dla każdego z pokoleń mówić coś 
innego. [„.] Miał tedy rezyser prawo zmatować to , co było w tej sztuce świadomą 
prowokacją, a wydobyć to, co pozostało jej ludzką wartością. Szkoda jednak, że aby to 
uczynić, uważał za potrzebne obejść się zbyt samowolnie z samym tekstem, łagodząc 
jego akcenty. Zemściło się to o ryle, że dla nie znających sztuki finał Jej pozostał 
tajemnicą, a narzędzie losu, trywialna brzytwa, którą dopiero co lokaj się golił, a która 
ma za chwilę podciąć gardło panny Julii, przeszła ledwo że zauważona. [.„] 
Mimo tych niedociągnięć dała nam ta Panna Julia interesujące przedstawienie, a dla 
młodego reżysera stała się pomyślnym w sumie egzaminem z zadań przedstawiających 
niezwykłe trudności. Jedynie przeciwko ingerencji reżysera w literę tekstu trzeba się 
zastrzec, a to dlatego, że te swobody stały się uzurpacją całej szkoły reżyserskiej. 
Faktem jest, że przy niektórych reżyserach krytyk, piszący o nowym zwłaszcza 
utworze, po prostu nie wie, o czym pisze, o ile nie ma w ręku oryginału. 

Tudeusz Żeleński - Boy w com ie:" 100 l noc teatrn" 
/Pisma, t. XXVlll/, PIW, \\arszawa 1975 r 

Dixit Boy. W rzeczywistości zadziałał nie reżyser a wynajęty (z oszczędności) na jedną tylko 
próbę niezorientowany inspicjent: opuścił za wcześnie kurtynę i uciął zakończenie sztuki. 
I tak - o ironio losu ! - stałem się protoplastą wielu generacji twórczych inscenizatorów. 
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TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE 
ul. Mokotowska 13 

Dyrektor Teatru 
MACIEJ ENGLERT 

Zastępca Dyrektora 
MACIEJ BARGIEŁOWSKI 

Kierownik techniczny 
WlODZlMIERZ SZCZEśNIAK 

Pracownie 

malarska 
perukarska 
tapicerska 
ślusarska 

modelator 
rekwizytor 
brygadier 

główny elektryk 
akustyk 

ADOLF LASKOWSKI 
ANTONINA TRUCHAN 
LESZEK PRU~NIEWSKI 
ANDRZEJ SADŁO 
STANISŁAW JURCZAK 
STANISŁAW KRZYKOWSKI 
BENEDYKT DANIEL 
WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI 

PAWEŁŻOŁEK 

Redakcja programu JADWIGA ADAMOWICZ 
Opracowanie graficzne MACIEJ KAŁKUS 

Na okładce: Odilon Redon, Cz,nmne drzewo, 1906 

Przedsprzedaż biletów prowadzi kasa Teatru 
ul. Mokocowska 13, tel. 825 59 79 

w dni powszednie od 11.00 do 19.00 (z przerwą od 14.00 do 15 00), 
w poniedziałki od 11.00 do 17.00 (z przerwą od 14.00 do 15.00), 

w niedziele i święta od 13.00 do 19.00 
oraz Kasy ZASP-u Al jerozolimskie 25, tel. 621 94 54 

automatyczna informacja o repertuarze 825-09-43 
fa.x 825-52-17 

e-mail: teatr@wspolczesny.pl 
strona: www.wspolczesny.pl 

rezerwacja w internecie: www.bileteria.pl 

Cena zł 7,-
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Teatrowi Współczesnemu 
z życzeniami dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

na działalność artystyczną w sezonie 2001/2002 

50.000 zł 



Franz von 
Stu ck 

Strażnik raju, 
1889 


