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Mistrz żarliwej literatury 

Niewielu znamy pisarzy, których twórczość wykazywałaby tak roz
ległą skalę zainteresowań, taką różnorodność tematyki i tak wnikliwą 
znajomość życia, jaką odznaczają się utwory Strindberga. Ale jeszcze 
bardziej zadziwiać musi niesłychana pasja hvórcza, z którą pisarz pod
chodził do każdego zagadnienia, osobiste zaangażowanie się w aktualnych 
sprawach życiowych, żarliwość w obronie swych przekonań, namiętność 
w atakowaniu wszelkiego zła. Nieobca mu też była pełna polotu dialek
tyka filozoficzna i społeczna, znajdująca, podobnie jak u Shawa, ukorono
wanie w zaskakujących sformułowaniach i paradoksach myślowych. Naj
bardziej ludzki i wzruszający jest Strindberg wtedy, gdy utwory jego 
są w pewnej mierze wyznaniami autobiograficznymi - spowiedziami 
człowieka, który wiele przecierpiał, wiele błądził i u którego gwałtowny 

1 zmysłowy temperament łączył się z wrażliwością i subtelnością uczuć. 

Humanizm Strindberga 

Gdyby ograniczyć się do charakterystyki Strindberga jako pisarza 
zajmującego się problemami psychologii i moralności ludzkiej, otrzyma
libyśmy jednnk portret jednostronny, w którym na pierwszy plan wybi
jałby się rys subiektywizmu oraz indywidualizmu. Twórczość tego autora 
podlegała ciągłym ewolucjom, od początkowego realizmu i od krytyki 
społecznej przeszedł on na pozycje naturalistyczne a potem dekadenckie, 
grawitował nawet ku mistycyzmowi, wkońcu jednak jego współczucie 
dla wszelkiego cierpienia i nędzy oraz jego głęboki humanizm pozwoliły 
mu zerwać z nastrojami dekadentyzmu i skierować się ku problematyce 
patriotycznej i klasowej. Pisarz nawet otrząsnął się z pewnych, fana
tycznych nieraz uczuć, stale rozbrzmiewających w jego dziełach, na przy
kład z antyfeminizmu wywołanego bolesnymi doświadczeniami małżeń
skimi i pod koniec życia umiał zdobyć się na pogodne, optymistyczne 

spojrzenie na świat i ludzi. 

Życiorys pisarza 

Johann August Strindberg urodził się dnia 22. I. 1849 r. w Sztokhol
. mie. Ojciec jego był bogatym kupcem, matka prostą posługaczką. Za 
życia ojca otrzymał dość staranne wychowanie, rozpoczął n?wet stud~a 
na uniwersytecie w Upsali. Później jednak, po śmierci ojca, znalazł się 
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w nędzy i zm;tał pomocnikiem telegrafisty, korepetytorem, a następnie 

aktorem, aby wreszcie poprzez dziennikarstwo odnaleźć w 1870 r. swe 
powołanie pisarskie. Ostra krytyka przywar mieszczai1skich zawarta 
w jego pierwszych dziełach oraz satyra na ciasnotę sztokholmskiego 
środowiska artystycznego przysporzyła mu wielu wrogów, zwłaszcza 

1v ówczesnej krytyce szwedzkiej, wskutek czego w 1883 r. porzucił swój 
kraj i przeniósł się zrazu do Francji, gdzie nawet niektóre swe utwory 
napisał w języku francuskim. Pobyt w Niemczech, kontakty z nietz
scheanizmem i z naturalistami niemieckimi skierowały go na drogę „ary
stokratyzmu ducha" i mistycyzmu. Jednakże w latach 1900-nych Strind
berg otrząsnął się z nietzscheanizmu i zaczął walczyć w swych utworach 
o wartości społeczne i o demokratyczne ideały. W tym czasie pisarz 
wrócił do kraju, gdzie doczekał się już większej przychylności. Krytyka 
uznawała raczej jego dzieła poprzedniego okresu, za to robotnicy Sztok
holmu w 1912 r. ceniąc go za dzieła realistyczne, w których ukazywał 
życie prostych ludzi, współczuł gorąco nędzarzom i pokrzywdzonym, 
walczył o pokój oraz popularyzował idee patriotyczne - uroczyście 

obchodzili 63-ci dzień jego urodzin. W kilka miesięcy pozmeJ pisarz 
jednak uległ nurtującej go chorobie. Umarł w Sztokholmie 12. V. 1912. 

Dzieła Strindberga 

Nie sposób tu wyliczyć nawet drobnej części utworów tego pracowi
tego pisarza. Wśród jego pierwszych dramatów historycznych na uwagę 
zasługuje „Mistrz Olaf" (1872) i „Małżonka rycerza Bengta" (1880). W po
wieściach pt. „Nowe państwo" (1882) i „Czerwony pokój" (1879) piętnował 
korupcję urzędników, ciasnotę i wady mieszczan oraz usłużność artystów 
względem burżuazyjnego społeczeństwa. W pracach historycznych pt. 
.,Naród szwedzki" i „Stary Sztokholm" (1882) okazał się żarliwym demo
kratą i patriotą. Pod wpływem Czernyszewskiego i Tołstoja wydał 

w 1885 r. dzieło zatytułowane „Utopie we współczesnej rzeczywistości", 
a w „Wyspiarzach" (1887) idealizował prymitywne współżycie z przy
rodą. Jego nowele z tomu „Tragikomedia małżeństwa" (1886) i kilka dra
matów obyczajowych m. in. „Ojciec", „Panna Julia" i „Wierzyciele" 
(1887 /9) ostro przeciwstawiają się moralności mieszczańskiej, dochodzi 
w nich jednak do głosu także antyfeminizm pisarza. (Próbę rozważań 
Strindberga na podobne tematy podajemy tutaj na innym miejscu). 
Autobiograficznym charakterem w większej jeszcze mierze odznaczają 
się powieści pt. „Syn posługaczki" (1886/7), „Sprawy jednej duszy" 
(1886-1909) i „Spowiedź szaleńca" (1888). Mistycyzm Strindberga do
szedł do głosu w dramatach: „Do Damaszku" (1898/1901), „Adwent" (1898), 
„Wielkanoc" (1900), „Taniec śmierci" (1900) i w powieściach pt. „Czan
dala" (1889) oraz „Na wybrzeżu" (1890). W następnych latach powstało 
wielo historycznych sztuk Strindberga, m. in. „Gustaw Waza", 
„Eryk XIV", „Gustaw Adolf'', „Karol XII", „Królowa Krystyna'', 
„Gustaw III" (1896-1902). Dramaty pt. „Słowik Wittenbergu" (1904), 



„Pogorzelisko" \1908) i „Stos ofiarny" (1912), zbiór pism publicystycznych: 
,.NiebieskP księga" oraz opowiadania z tomów „Wyrzuty sumienia" (1909) 
i z „Księgi miłości" (1911) ukazują nam Strindberga jako pisarza, który 
odnalazł wiarę w człowieka i który realistycznie oceniał rzeczywistość. 

Miejsce Strindberga w literaturze 

Oczyvviście przesadą byłoby za przykładem niektórych wyznawców 
Strindberga uważać tego pisarza za największego dramaturga od czasów 
Szekspira. W jego twórczości nie ma ani tego umiaru artystycznego, ani 
tej głębokiej poezji czy umiejętności zarysowania wspaniałych postaci 
ludzkich, jaką dostrzegamy w szekspirowskich dramatach. Jest za to 
wielka szczerość, pasja oskarżycielska i gwałtowna, fanatyczna nieraz 
namiętność pisarza zaangażowanego społecznie. W jego pismach do głosu 
dochodzą też nieraz już pewne tendencje socjalistyczne, toteż szacunek 
wzbudza przede wszystkim jego wysiłek w ciągłym poszukiwaniu praw
dy o świecie i o społeczeństwie. 

Po okresie wielkiej popularności w początkach dwudziestego wieku 
Strindberg był coraz częściej przemilczany. Nawet nie doceniano jego 
zasług w stworzeniu nowoczesnego dramatu i powieści psychologicznej. 
Obecnie jednak zanotować można stale rosnące zainteresowanie się reali
stycznymi wartościami dzieł tego pisarza. 

K. 
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„(}j.eiee" J-windhe1~a 
Tragedię pt. „Ojciec" napisał Strindberg w r. 1887 i w tymże roku, 

dnia 14 listopada została ona po raz pierwszy wystawiona w Kopenhadze. 
Europejski rozgłos zyskała sobie ta sztuka jednak dopiero po premierze 
na głośnej w owym czasie „Wolnej scenie" berlińskiej (12. X. 189!1). U nas 
„Ojciec" zaprezentowany został publiczności teatralnej znacznie póżniej, 
bo dopiero w 1906 r. dzięki zasługom znakomitego aktora i reżysera 

Adwentowicza, który niejednokrotnie wprowadzał na scenę utwory 
Strindberga, ceniąc zarówno zawarte w tych sztukach tendencje reali
styczne, jak i artystyczne ich walory, zwłaszcza zaś świetnie wyekspono
wane charaktery poszczególnych postaci jego dramatów, pozwalające 

wykonawcom na pełne zademonstrowanie swych umiejętności aktorskich. 
„Ojciec" byw-ał najczęściej wystawiany jako utwór samodzielny, sta

nowiący zresztą w swej konstrukcji zamkniętą całość. W rzeczywistości 
jest to jednak pierwszy człon trylogii dramatycznej, któ:-ej dalszymi 
częściami są: „Panna Julia" i „Wierzyciele". 

Tragedie te mają na celu ukazanie rozkładu moralności mieszczań
skiej. I tak „Ojciec" - to przede wszystkim żałosny obraz małżeństwa, 
w którym miłość nie odgrywa już żadnej roli. Pozostała tylko pewna 
wspólnota interesów, która jednak również rozpada się, gdy jedna ze 
stron czuje się zagrożona w swych uprawnieniach. „Panna Julia" -
historia o tragicznych skutkach romansu hrabianki z lokajem - demon
struje z kolei całą potworność tradycyjnych konwenansów i uprzedzeń. 
Zarówno lokaj, który kieruje się drobnomieszczańską chęcią zysku i uży
cia, jak i hrabianka, która nie może żyć w hańbie, spowodowanej zresztą 
jej własną zmysłowością, postępowaniem swym odzierają z wszelkiej 
wartości burżuazyjne normy moralne. Wreszcie w „Wierzycielach", gdzie 
bohaterka sztuki unieszczęśliwia po kolei dwóch swoich mężów, (chociaż 
ich nawet w jakiejś mierze darzy miłością), - Strindberg ukazał tragicz
ne skutki nowoczesnego wyrafinowania psychologicznego. I znowu do
tychczasowe zasady etyki nie wystarczają do zapewnienia szczęścia mał
żeńskiego. 

Naturalnie antyfeminizm autora, spowodowany podobno niewiernością 
jego żony, a nawet wrogie nastawienie Strindberga do emancypacji ko
biet - raz po raz przydają jego sztukom pewnej jaskrawości, nie można 
jednak zaprzeczyć, że sztuki te stanowią przede wszystkim oskarżenie 
schyłkowej moralności we wszystkich jej przejawach, powodujących roz
darcie: psychiczne współczesnego człowieka_ 

7 



AUGUST STRINDBERG 

OJCIEC 

Adolf rotmistrz 

Laura, jego żona 

Berta, jego córka 

Dr. Ostermark 

Pastor 

(FADER) 

dramat w 3 aktach 

Przekład: Ignacy Suesser 

OSOBY: 

J 
Zdzisław Karczewski 

Iga Mayr 

Helena Krauze 

Wiesław Kucytowski 

Zygmunt Wojdan 

Małgorzata Helena Radwan-Łodzińska 

Nojd 

Henryk 

Grzegorz Galiński 

* * * 

Rzecz dzieje się w dworku rotmistrza pod Sztokholmem 

Reżyser 

Zdzisław Karczewski Kierownik literacki 
Alfred Kowalkowski 

Scenograf 
Karol Gajewski 



Kierownik techniczny 

Walerian Przybylski 
Inspicjent 

Stanisław Olechniewicz 
Sufler 

Zdzislawa Tusiacka 

rr , 
I J(.o-s_fi1un1J- J~lylo-uU!,, ludo11Y-e itp_. 
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dla zespołów świetlicowych, zakładów pracy, osób 

prywatnych wypożycza na dogodnych warunkach 

Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy 

Aleje 1 Maja 76 (tel. 67-30) 

Czynna codziennie - prócz środy, czwartku dni świą

tecznych w godz. od 10 do 13 

.4.ugust Str indberg (1899 r .) 
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Sprawy te są nadal aktualne zwłaszcza tam, gdzie pokutują jeszcze 
resztki mentalności mieszczańskiej, to też dzieje małżeństwa rotmistrza 
Adolfa i jego żony Laury z „Ojca", aczkolwiek pokazane z całym okru
cieństwem i z brutalnością, właściwą gwałtownemu charakterowi Strind
berga - stanowią nadal dokument artystyczny wymierzony przeciw 

August Strindberg (1910 r.) 

obyczajowości dziewiętnastowiecznej , panoszącej się na świecie jeszcze 
i w naszych czasach. 

Małże1'1stwo rotmistrza - jak stwierdzamy już w ekspozycji sztuki -
o~dawna istnieje tylko formalnie. Właściwie między małżonkami toczy 
się st~ła walka, - walka w sprawach przekonań społecznych, religij
nych l w kwestiach v.>ychowania ich jedynego dziecka. Inteligentniejszy, 
bardziej prostolinijny i uczciwszy w swych przekonaniach rotmistrz nie 
może się jednak oprzeć koncentrycznemu atakowi ciemnoty, połączone.i 
ze sprytem i intryganctwem. Jeszcze raz więc mieszczańska pseudomoral-
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ność odnosi zwycięstwo. Laura systematycznie sącząc jad niepewności 
i zwątpienia w duszę swego męża, którego zdrowie już zostało - jak 
mamy prawo się domyślać - nadszarpnięte długoletnimi przykrościami 
małżeńskimi - popełnia regularne morderstwo, tym okrutniejsze, że 
aprobowane przez całą obyczajowość swego społeczeństwa. 

Zastanawia przy tym świetna dialektyka autora, który niewątpliwie 
przedstawił tu wypadek monstrualny w swej WYjątkowości, a przecież 
doskonale umotywował wszystkie wydarzenia i uprawdopodobnił cały 
tok akcji. W tym celu Strindberg zrywa z wszelkim szablonem i ze 
schematyczną charakterystyką postaci. Toteż jego rotmistrz w swej bez
kompromisowości posuwa się nieraz aż do despotyzmu, Laura zaś w ja
kieś mierze usprawiedliwiona jest ślepą miłością matczyną . 

W rezultacie „Ojciec" na każdej scenie współczesnej musi wzbudzać 
zainteresow2nie dzięki błyskotliwemu talentowi autora, który potrafił 
ukazać na scenie w pasjonującym konflikcie plastyczne i niecodzienne 
charaktery ludzkie. Realizm i zmysł społeczny Strindberga triumfuje 
tutaj w problematyce, która jeszcze długo żywo obchodzić będzie każdegc 

człowieka. 
Al. K. 
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Au.gust Strindberg 

(Fragmenty) 

Kobiety przetw:irzają w rzeczywistość wszystko czego sobie życzą; 

wszystko, czego chcą, staje się dla nich prawdą i wszystko, co jest nie
wygodne i nieprzyjemne, staje się nieprawdziwe. 

Potrafią zmylić całe dzieje swego życia, nawet, że wywodzą si<; 
z rodu Karola Wielkiego lub Augusta Saskiego. Znam jedną, która sobie 
wmówiła, ż~ jest Rosjanką, chociaż pochodzi z Finlandii; na koniec 
wybrała sobie na antenata Mateusza Korwina, który był chyba Polakiem. 
Nie mogę powiedzieć żeby kłamała, bo wierzyła w te historie, uważała 
je· za prawdziwe, chociaż je sama wymyśliła . 

* * * 

Jeśli ktoś z jej sfery popełnił łajdactwo, ona zrazu usiłuje zaprzeczać 
faktom: „To niemożliwe". Gdy już nie ma żadnej innej rady, broni swego 
znajomka: „W zasadzie to dobry człowiek i właściwie nie jesteś od niego 
:mi trochę lepszy". W rezultacie okazuje się, że wszyscy jesteśmy łotrami. 
którzy powinni jak tamten znaleźć się w więzieniu. 

• • * 

Zapominają o swoJeJ przeszłości, chociaż zna ją cały kraj, ale one 
wykreśliły ją z swojej pamięci; przeszłość po prostu nigdy nie istniała, 
,iest najzwyklejszym wymysłem albo czymś mniej ważnym nawet od 
zmyślenia. 

Zajmują się stale losami poszczególnych ludzi, jeśli jednak ci 
urażeni w swej godności - odparują cios, wówczas one skarżą się na 
iudzką złośliwość i mściwość. Same nie domyślają się nigdy, że wyrzą
dziły komuś krzywdę. 

* * * 

Przechadzka w towarzystwie małżonka w jakiś dzień zimowy. 
Ona: Szkoda, że sztokholmski zamek jest tak wtłoczony między inne 

budowle. 
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On : Skądże znowu - wtłoczony? 

Ona: Tak jest, czyżbyś tego nie widział? 
On: żartujesz? 

Ona: Nie, wcale nie mam do żartów ochoty (wpada w złość) . 

On: Nic nie rozumiem. Przecież zamkiem wszyscy właśnie dlatego si c, 
zachwycają, że jest zewsząd doskonale widoczny. 

Ona: Ty zawsze musisz się ze mną sprzeczać . 

• * 

Zona zwykle chodzi na przechadzki, odbywa wizyty, nie ma jej prawie· 
nigdy w domu. Pewnego wieczora nie może wyjść, gdyż boli ją noga. 
Ona: Prawdziwy z ciebie strażnik więzienny. 

On: Ja? 
Ona : Tak, więzisz mnie po prostu. 

On: Przecież prawie nigdy nie bywasz w domu. 
Ona: Jakto, nie widzisz, że tu siedzę? 

On: Owszem, dzisiaj, ale poza tym nigdy. 
Ona: No i co z tego? 

* • • 

żona uciekła od męża, obecnie jednak wróciła. 
Ona: Teraz napewno chciałbyś mnie wyrzucić jak starą rękawiczkę. 

On: Słuchaj, to przecież ty odeszłaś. 
Ona: (nie może narazie znaleźć odpowiedzi, ale widać, że złapana w po

trzask, przemyśliwa już, jakby się zemścić.) 

Ona: Wszystko zawsze wydaje ci się tylko czarne i odstręczające. 
On: Na prawdę? Właśnie padła w teatrze moja sztuka, ponieważ ludzi 

przedstawiłem jako aniołów, a życie odmalowałem w różowych 

barwach. 
Ona: (odpowiada na to jakimiś ciemnymi, niezrozumiałymi słowami) 

• • • 

Małżonek jest w domu, żona powraca z przejażdżki. 
On: (żeby coś powiedzieć): Jaka dziś za miastem pogoda? 

Ona: (nie zwróciła na pogodę uwagi albo nie może nic powiedzieć, bo 
nie wyjeżdżała za miasto, zastanawia się przeto, jakby go uzłościć, 
wreszcie wymyśla coś odpowiadającego jej złemu humorowi): Dzi
siaj jest mglisto i chłodno. 

On: Przecież wiatr wieje z południa i świeci słońce. 
Ona: Wydaje ci się, że słońce świeci? 

On: Wydaje mi się? Przecież świeci. 
Ona: I znowu chcesz się ze mną pokłócić. itd. 

* • • 
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Zona oskarżyła dziewczynę o kradzież i zrobiła jej piekielną awan
turę. Nazajutrz z nieznanych, tajemniczych powodów zmieniła zdanie : 

On: I cóż? Czy policja wyjaśniła sprawę tej kradzieży? 
Ona: Jakiej znowu kradzieży? 

On: Przecież sama złożyłaś doniesienie na służącą. 
-Ona: Nieprawda. Nigdy tego nie zrobiłam. 

I tak dalej - w nieskończoność. 

* * * 

Kobieta - jak widzimy - lubi subtelność. To znaczy: „pozwalaj mi 
na wszystko, nie sprzeciwiaj mi się w niczym, inaczej zniszczysz moją 
.sieć pajęczą, którą cię omotałam". 

• * * 

Pewien mężczyzna powiedział kiedyś: „Jeśli mnie - jej męża - ktoś 

po trzydziestu latach małżeństwa zapyta, z kim się ożeniłem, mogę tylko 
odpowiedzieć : „Nie wiem. Czasem, gdy się w nocy budzę, zastanawiam 
się, kto obok mnie spoczywa". 

* * * 

W najlepszej woli próbowałem zawsze mówiąc o kobietach, zastąpić 
słowo : „kłamstwo" - słowem „zmyślenie" i już obecnie jestem w pewnej 
mierze na tropie ich „wielkiej tajemnicy". 

Kłamstwo oznacza zwykle słabość woli i rozsądku. Jest to chyba rze
.czywista słabość i dlatego mówimy słusznie : „słaba płeć". 

Wybrał i przełożył: 

Alfred Kowalkowski 
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