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EDWARD MUNCH Dziewczyna i śmierć 

OD TŁUMACZA 

Występując przeciwko kultowi ,.poniirości, smutku", gro
miąc „zaczadzenie przeciwne naszemu tempernmentowi i 
naszym tradycjom" i ubólewająe nad marnowaniem „naj
lepszych sil, zapału, energii na grzebanie się w tych stę

chłych nowaliach" nie docenil Boy („Flirt z Melpomeną", 

Wieczór czwarty, „Pelikan" Strindberga) żywotności Strind
berga i siły jego oddziaływania. Z pewnością zaś nie mógl 
przewidzieć nawrotu :::ainteresowania czy wręcz zafascyno
wania jego twórczością, którego świadkami jesteśmu od do
brych lat piętnastu. 

Wystawienie „Pelikana" na Malej Scenie Teatru Drama
tycznego w Sztokholmie, w lutym 1968 r„ stało się wydarze
niem artystycznym, któremu prasa szwedzka poświęciła 

wiele uwagi i miejsca. Eksperyment, którego podjąl się Per 
Verner - Carlsson, reżyser i zarazem scenograf tego przed
stawienia, poddal Strindberga swoistej próbie :::ywotności 

i - zdaniem krytykóu; szwedzkich - otworzy! przed tea
trem nowe możliwości. 

W pierwszej części wieczoru Verner - Carlsson zap·re
zentowal „Pelikana"zgodnie z ortodoksyjnymi. wzorami z 
przełomu XIX i XX w. Bylo to ładnie opracowane przedsta
wienie - pisal Sven Barthel („Dagens Nyheter', 27.II.1968) 
- tworzące .zamkniętą całość. Dwie centralne postacie tego 
spektaklu to Matka, z owym tak dla niej istotnym rysem 
infantylizm.u, czyniącym jej egocentryzm coraz ciaśniejszym 
więzieniem, i Córka, przeniknięta bólem zrozumienia, o du
szy nieco lunatycznej, w której budz i się nagle ludzka doj
rzalość i godność, a w obliczu zaglady rozkwita czule i 
opiekuńcze uczucie dla brata. Reżyserowi tak zależalo na 
wydobyciu lirycznej czystości końcowego obrazu wyzwole
nia, że niemal całkowicie zrezygnował ;:: zaakcentowania 
oczyszczającej siły ognia, poprzestając - zbyt może asce
tycznie - na akompaniamencie pękających strun. 

Od sztuk kameralnych Strindberga - .:daniem Ba rthela 
- wiedzie prosta droga do dramatopisarzy absurdystów i 
spokrewnfonych z nimi modernistów. jak np. Ionesco, Arra
bal czv Gombrowicz. W drugiej części wieczoru, po przer
wie, Verner - Carlsson poszedł wla.~nie po tej linii. pow-



t6rnie pokazując „Pelikana", tym razem jako metafizyczną 
błazenadę, z nieodlącznym dla niej pomiesza.niem komizmu 
i patosu. 

Scena j est n iema l pu sta i tonie w padającym z góry zim
nym świetie . Resztki urządzenia z pierwszej wersji ponie
wierają się po podłodze. Sciany zrobione z napiętych płacht 
białego papieru. Przez rozdarcia w papierze aktorzy wcho
dzą i wychodzą. Jak w obrazie piętnastym „Parawanów" 
Geneta (Przed kilku laty Verner - Carlsson reżyserował 
„ Parawany" w Teatrze Miejskim w Sztokholmie - przyp. 
red.). Aktorzy grają w maskach namalowanych na twarzach, 
!eh kostiumy, w których występowali w pierwszej części 

spektaklu są teraz w nieładzie. Smiejąc się, żartując i po
krzykuaąc rozgrywają akcję, podkreślają pantomimą jej ry
tualny charakter, podają tekst w zmiennym tempie, które
go przyśpieszanie przypomina chwilami do złudze nia zbyt 
8Zlfbko puszczoną taśmę magnetofonową. 

Ale za ich śmiechem czai si ę strach, który każe im mi1-
lrnąć i zamierać bez ·ruchu, pdy włączona zostaje prawdzi 
w a taśma magnetofonowa, a z niej dobiegają ich własne 

glosy, poważnie podające kwestie sztuki. (Na taśmie utrwa
lono radiową wersję „Pelikana" nagraną przez ten sam zes
pól pod kierownictrnem Vernera - Carlssona). Tempo i 
: mienny kierunek przegrywania taśmy tworzą pełne dyso
nansów kulis11 dźwiękowe, dostosowane do ilustracji. mu
.: ycznej przedstawienia. Od czasu do czasu na scenie gaśnie 
światło: wprowadza to do akcji element paniki, postaci bo
w iem wydane są wtedy na lup swej klaustrofobii i lęku 

przed ciemnością. Rozlegają się walania: „Zapalcie .~wiatło"! 

W kluczowych scenach gwałtowne tempo akcji słabnie, zni
ka z twarzy błazeński uśmiech, spojrzenia nabierają glębi, 

akcja staje się plastycznie zwarta, intensywna, poważna, 
ukazuje nieskażoną poezję tekstu - stwierdza Barthel. 

Ake Janzon, krytyk „BLM", najpoważniejszego miesięcz
nika literackiego w Szwecji (nr 3/1968), tak oto podsumowu
je swoje uwagi o przedstawieniu „Pelikana": 
Może trwało to wszystko o kwadrans za długo , ale ten 

paniczny rytuał przemawiał swoim własnym językiem. Psy
chologiczny realizm został przełożony na zupełnie nowy ję
zyk: czasem niedostępny dla rozumu, ale wyzwalająca wi
talny i pełen wyrazu. Uczes~niczyliśmy jak gdyby w akcie 
przekazania teatrowi nowej broni. Dla teatru - czy prze-

ciw teatrowi? („Dialog"' nr 9 r. 1969) 

TOMASZ MANN 

Poznanie dzieła Augusta Str indberga - dzieła niesłycha

nie prowokującego, rozmiarem i zawartością przerastają

cego niemal ludzką miarę - oraz wniknięcie w jego, nie
kiedy groteskowe, niekiedy odrażające, to znów owiane 
wzniosłym i wzruszającym pięknem człowieczeństwo stano
wiło za moich młodych lat nieodzowny składnik wykształ
cenia i to nie zmieniło się chyba w trzydzieści sześć lat 
po jego śmierci. Jako twórca , myśliciel, prorok, prekursor 
nowego spojrzenia na świat za bardzo wybiegał naprzód, 
aby dzieło jego w najmniejszym bodaj stopniu mogło się 

zestarzeć i utracić swą siłę oddziaływania. Stojąc poza szko
łami i prądami , a zarazem ponad nimi, łączy je wszystkie 
w sobie. Zarówno naturalista jak i neoromantyk, antycypuje 
ekspresjonizm, zasługując na wdzięczność całego pokolenia, 
które hołdowało temu kierunkowi, i jest zarazem pierwszym 
nadrealistą - pierwszym w każdym tego słowa znaczeniu. 
A przy tym w jego wrodzonym awangardyzmie tkwi wiele 
krzepiącej tradycji. Jako przyrodnik i mistyk, prawowity 
następca Celsiusa , Linneusza i Swedenborga, kontynuuje 
- w nader swoisty, rzecz prosta, sposób - linię szwedzkie 
go osiemnastego wieku, a wspaniały dział jego twórczości 

- „Losy i przypadki Szwecji" oraz dziesięć szwedzkich 
dramatów królewskich - zrodzony z głębokiej zadumy nad 
przeszłością, ukazuje Strindberga jako wnikliwego interpre
tatora i twórcę narodowej historiozofii. 
Swoją biografię ofiarował światu z taką bezwzględnością . 

jak żaden chyba twórca i autor wyznań przed nim i po 
nim. Dominujący tu często sataniczny komizm (coś znacznie 
głębszego i straszliwszego niż tak zwany humor, którego, 
jak inni wielcy, był zupełnie pozbawiony) jest tylko po 
części produktem szalonego rozdźwięku między nim a ota
czającą go mieszczańską społecznością: czu ł się w niej in
truzem, a mimo wszystko zabiegał u niej o „powodzenie". 
Ile w tej rozpaczliwej walce jest irracjonalizmu i demo
nizmu, o tym świadczy najlepiej stosunek Strindberga do 



kobiety: polemika z nowoczesną ideą emancypacji odgrywa 
tu najmniejszą rolę; większą natomiast - odwieczna, mi
tyczna, śmiertelna nienawiść pici. W żadnej literaturze świa
ta nie znajdziemy komedii bardziej satanicznej niż jego 
przeży cia małżc1'lskie, niż jego niewolnicza zależność od ko
biety i jego lęk przed nią, jego święte uwielbienie i glory
fikacja monogamicznego małżeństwa i zupełna niemożliwość 
wytrwania w takim związku . 

„ Złe spojrzenie" na życie, albo raczej na to, co człowiek 
z życia uczynił, dzieli Strindberg z wieloma bratnimi du
chami w świecie poezji. Jego „Czarne chorągwie" zawierają 
obrazy z życia sztokholmskiego towarzystwa ,które oburzy
ły jego ówczesnych współobywateli. Ale Balzac na przy
kład, którego Strindberg tak bardzo cenił, dał na początku 
swojej „La fille aux yeux d 'or" wielostronicową charakte
rys tykę mieszkańców Paryża , cha rakterystykę po prostu in
fernalną i bardzo przypominaj ącą Strindberga. 
Myśl o nim kojarzy się zawsze z tym co największe. Uni

wersalizm tego potężnego umysłu można porównać jedynie 
z wszechstronnością Goethego, którego pod wieloma wzglę

dami nawet przerasta. Przypominam sobie na przykład, że 

Eckermann pewnego dnia stwierdza zupełną ignorancję 

Goethego w dziedzinie orn itologii - ileż to Strindberg potrafi 
powiedzieć o gatunkach ptaków, ich śpiewie i życiu, o gniaz
dach i jajach! Astronomia i astrofizyka, matematyka, che
mia, meteorologia, geologia i mineralogia, f izjologia roślin , 

j ęzykoznawstwo porównawcze, asyriologia, egiptologia, sino
logia - Strindberg opanowuje to wszystko, ogarnia swoim 
niezwykłym umysłem, co prawda głównie po to, by zaro
zumiałej i materialistycznej wiedzy dziewiętnastego stule
cia, przekonanej, że rozwiązała zagadkę bytu, dowieść jej 
bezsiły wobec dziwów Boga. Posuwa się w tym dość daleko 
i często odnosi wrażenie, że całą naukę o przyrodzie, którą 
zrodziły przecież szlachetne popędy i entuzjazm i którą on 
sam jako chemik i alchemik uprawiał namiętnie, że całą te; 
naukę uważa za bluźnierstwo i grzech. Zdawać by się mo
gło, że byłby skłonny raczej uznać gwiazdy za dziury w ko
pule niebieskiej , poprzez które spływa na ziemię wieczna 
gloria, niż uwierzyć w pomiary i obliczenia astronomów. 
świadczy o tym w każdym razie nieustraszona odwaga, z 
jaką traktuje przesądy: z jed~ej strony uważa je za sprawę 
niedowiarków i bezbożników, z drugiej strony jednak bro
ni ich, powołując się na słowa Goethego, że zabobonne wie -

rzenia (a więc ponadwiara) - towarzyszą silnym i twór
czym okresom historii, podczas gdy niewiara jest cechą 

charakterystyczną epok znużonych i bezpłodnych. 

W rzeczywistości wielka . dziec inna, poetycka dusza Strind
berga pełna jest przes<idów, na każdym kroku dostrzega 
\\TÓŻby , tajemne znaki i ostrzeże nia „mocy"" i żywi krańco
\\'ą nieufność wobec w szystkiego, co racjonalne i powszech
nie uznane za prawdę. Pamiętam doskonale, że gdzieś w 
swoich „Błękitnych książkach "' opowiada: Pewnego dnia , 
po sukcesie teatralnym , jaki odniósł poprzedniego wieczo
ru, dwaj ślepcy, spotkani na ulicy, ukłonili m u się z sza
cunkiem: od tej pory nie wierzy w ślepotę , a w każdym 

razie w ślepotę nieczułą na powodzenie. Wyznać muszę, że 

gotów jestem śmiać się do łez z tej histor yjki, podobnie jak 
z innej o „talerzu kości'', który jego żona postawiła kiedyś 

przed nim na stole obok karafki wody, by go upokorzyć 
do ostateczności . Strindberg dodaje: „Gdy zastanowił się 

obiektywnie nad swym położeniem, u znał za rzecz całkiem 
nienaturalną, że on, jeden z pierwszych w swoim zawodzie, 
bez własnej winy musi żyć tak nędznie, iż nawet własna 

służąca lituje się nad nim". 
Tak, był jednym z p ierwszych w swoim zawodzie i działa 

mu się niezasłużona krzywda. Była to wspaniała , Bogu od
dana i przez Boga udręczona dusza, obca nie tylko spo
łeczności mieszczańskiej, ale w . ogóle temu życiu, dusza, 
która cierpiała straszliwie z powodu zła, brzydoty, kłams
twa i której tęsknota do boskości , czystości i piękna dyk
towała nieśmiertelne utwory. 

r. 1949 
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[ ... ] Pierwsze próby literackie Strindberga - to dramaty: 
„W Rzymie" (r. 1870), „Wolnomyśliciel" (r. 1871), „Wygna
niec" (r. 1871). W roku 1872 powstaje pierwszy ważniejszy 
jego utwór, dramat o szwedzkim reformatorze, Olafie Petri 
- „Mistrz Olaf'', w którym autor daje realistyczny obraz 
przeszłości historycznej swojego kraju. Wystawienie tej sztu
ki w r. 1881 w Sztokholmie stało się dużym wydarzeniem dla 
teatru szwedzkiego. Niewątpliwy jest związek ibsenowskiego 
Branda z bohaterem tego dramatu Olafem, który podobnie 
jak Brand jest reformatorem, podobnie jak on wchodzi w 
konflikt ze społeczeństwem i ponosi klęskę: nie nadszedł 

jeszcze czas, w którym mogłyby się urzeczywistnić jego 
ideały. 

Szeroką sławę jednak przyniosła autorowi dopiero powieść 
satyryczna „Czerwony pokój" (r. 1879). Podobnie jak książ
ka „Nowe królestwo" (r. 1882) stworzyła ona szeroki obraz 
ówczesnego społeczeństwa szwedzkiego. Została tam napięt
nowana brutalna pogoń za pieniądzem, i użyciem, miesz
czaóska gnuśność i zaśniedziałość, tępy biurokratyzm i pa
sożytnictwo urzędników, sprzedajność prasy, obłuda parla
mentaryzmu i kłamstwo sprawiedliwości, zależność sztuki od 
pieniądza. 

W tym samym mniej więcej czasie powstaje dwutomowa 
„Historia narodu szwedzkiego" (1881-1882) oraz szereg no
wel historycznych, w których pisarz stara się pokazać realis
tyczny obraz historii ludu szwedzkiego, warunków gospo
darczych i prądów kulturalnych. 

Rok 1880 przynosi nowy dramat „Tajemnica gildy". Jest 
to historia dojścia do władzy bohatera, któremu udało się 

utrzymywać wszystkich w przekonaniu, jakoby znał tajem
nicę cechu. W dwa lata później powstaje baśń dramatycz
na „Podróż szczęśliwego Piotra'', często grywana na szwedz
kich scenach, a także szereg liryków, których zbiór wycho
dzi w roku 1883. 

W tym pierwszym okresie swojej twórczości (lata 1870-
1880) Strindberg stoi na pozycjach filozofii pozytywistycznej 
i wolnomyślicielstwa, walczy o wyzwolenie kobiety i rów
ność społeczną, jest wodzem radykalnej inteligencji Szwecji 

I 

i szwedzkiego ruchu naturalistycznego. Spowodowało to 
gwałtowne wystąpienia przeciwko niemu prasy prawicowej 
i konserwatywnej, co skłoniło go do opuszczenia kraju i 
wyjazdu na kilkanaście lat za granicę. Podróżuje po Francji, 
Szwajcarii, Włoszech, Niemczech. Do Szwecji przyjeżdża z 
rzadka i nie na długo - dopiero w roku 1898 wraca osta
tecznie do kraju i tu żyje do śmierci w zupełnej samotnoś
ci. [ ... ] 

W końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięć

dziesiątych, w wyniku szybkiego rozwoju przemysłu w 
Szwecji, zaostrzania się przeciwieństw klasowych i organi
zowania się proletariatu w partię socjal-demokratyczną 

(r. 1889), szwedzka inteligencja radykalna-demokratyczna 
zaczyna odsuwać się od ruchu robotniczego. Na te lata 
przypada przełom w twórczości Strindberga. Rozwiązanie 

istniejących sprzeczności widzi on teraz w drodze rozwoju 
kapitalizmu, a nie poprzez obalenie go; pociąga go rozwój 
techniki i rozmach budownictwa kapitalistycznego. Wystę
puje przeciwko ruchowi feministycznemu. Głównym jego 
tematem staje się walka płci, nienawiść między mężczyzną 

a kobietą. Postacie kobiece w jego utworach pokazywane 
są teraz jako istoty kierujące się niskimi instynktami, złe, 

niezdolne do miłości i pasożytujące na mężczyznach. Było 
to zapewne nie bez związku z nieudanym małżeństwem 

pisarza z byłą żoną barona Wrangla, Siri von Essen. Temu 
właśnie tematowi walki kobiety z mężczyzną poświęcił 

autor szereg dramatów. Pierwszy z nich - to napisana jesz
cze w r. 1882 „Zona rycerza Bengta" inaczej „Pani Mar
git". Dalsze - to „Ojciec" (r. 1887), „Koledzy" (r. 1888), 
„Panna Julia" (r. 1888), „Wierzyciele" (r. 1889), których bo
haterkami są kobiety złe i przewrotne. Ten sam charakter 
nosi zbiór opowiadań z r. 1886 „Małżonkowie" i powieści; 

częściowo autobiograficzna „Spowiedź głupca" (r. 1888), „Po
kój gotycki" i inne. 

Utwory Strindberga, skierowane przeciwko instytucji 
małżeństwa, wywołały oburzenie mieszczańskiego społecze11-
stwa szwedzkiego. Za opowiadanie „Małżonkowie" wyto
czono autorowi proces sądowy. Strindberg, który mieszkał 

wtedy za granicą, przyjechał z Genewy na rozprawę i wy
głosił tak płomienną i przekonywającą mowę obronną, że 

został jednomyślnie przez sąd uniewinniony. 
W tym okresie twórczości Strindberga dwa jego dramaty 

zasługują na szczególną uwagę: „Ojciec" i „Panna Julia". 



Ojciec przyniósł pisarzowi europejską sławą . .Jest to his
toria mężczyzny nerwowego, o słabnącym charakterze, któ
ry przez wiele lat ulegał wpływom władczej natury swojej 
żony Laury. Małżonkowie mają córkę Małgorzatę, do któ
rej ojciec jest bardzo przywiązany. Córka ma zdolności ry
sunkowe i chce zostać malarką, matka jednak postanowiła 
z niej zrobić nauczycielkę. Ojciec staje po stronie Małgo
rzaty, po raz pierwszy w życiu przeciwstawiając się woli 
żony. W małżeństwie następuje konflikt: Laura nienawidzi 
męża, który ośmielił się jej przeciwstawić, a pragnąc zems
ty postanawia zamknąć go w zakładzie dla obłąkanych. 

śledzi teraz uważnie wszelkie objawy zdenerwowania i skle
rozy u męża, a chcąc spotęgować jego rozdrażnienie narzu
ca mu myśl. że może nie ma on prawa decydować o losie 
Małgorzaty. Czyż mężczyzna może być kiedykolwiek pewny, 
że jest ojcem swego dziecka? Sugerując ciągle mężowi myśl, 
że może Małgorzata nie jest jego córką, i podsycając jego 
rozstrój nerwowy, doprowadza do zamknięcia go w domu 
wariatów, dokonując tym samym zemsty. [ ... ] „Ojciec" wpro
wadził Strindberga na sceny europejskie. W Polsce grano 
„Ojca" m. in. w Krakowie w r. 1911 i kilkakrotnie później 
z Sosnowskim jako mężem i Wysocką w roli Laury. 

Drugim dramatem Strindberga, który grało w tym cza
sie wiele europejskich teatrów, jest jednoaktówka: „Panna 
Julia". 
Tytułowa bohaterka tej sztuki jest nowym przykładem 

kobiety - dekadentki, znudzonej i szukającej silnych wra
żeń. Panna .Julia, córka arystokraty, wychowywana była 

bez matki i wyrosła na skończoną egoistkę. Przed paroma 
dniami Julia zerwała z narzeczonym: teraz nudzi się i szu
ka nowej rozrywki. 

Jest właśnie noc świętojańska, noc tradycyjnej zabawy, 
jedyny wieczór, kiedy panie ze dworu tańczą z czeladzią. 

Noc jest piękna, księżyc świeci, pachną kwiaty. Panna .Julia 
tal'1czy z Janem, lokajem swego ojca. Jan jest przystojny 
i tańczy doskonale. Piją razem wino, wykradzione przez 
niego z piwnicy ojca Julii. Lokaj - bywałeo (służył przed
tem w wielkich, międzynarodowych hotelach) umie wyko
rzystać sytuacje;: uwodzi pannę, nie przywiązując zresztą 

do tego większej wagi. .Julia natomiast zdaje sobie od razu 
spr2wę z popełnionego błędu i wpada w rozpacz. Lokaj 
proponuje JE'J wtedy, aby wzięła z biurka ojca pieniądze 

i wyjechała z nim na Rivicrę gdzie założą hotel. Po krót-

kiej walce panna bliska jest już zdecydowania się na tę 

propozycję, ale dowiaduje się, że lokaj związany jest obiet
nicą małżeństwa z kucharką Krystyną, a także, że oboje 
okradali jej ojca. Kiedy w dodatku rozzuchwalony lokaj 
mówi jej wprost, co o niej myśli, Julia wpada w rozpacz. 
Bojąc się, że ojciec fada chwila się obudzi, zobaczy wyła
maną szufladę biurka i brak pieniędzy, dochodzi do przeko
nania, iż tylko śmierć może ją ocalić. Gdy z sypialni ojca 
rozlega się głos dzwonka, lokaj wsuwa jej do ręki brzytwę, 
którą się właśnie golił, i mówi szeptem, aby z niej zrobiła 

użytek. Panna Julia jak zahipnotyzowana wychodzi, aby 
spełnić rozkaz lokaja. 

Z czasem Strindberg zaczyna ulegać wpływom filozofii 
Nietzschego. Centralnym problemem jego utworów staje się 
obraz „Silnego człowieka". Już w naturalistycznych dra
matach „Paria" (r. 1889), „Siłacz" (r. 1889) przedstawiony 
jest typ „wyższego człowieka", o niezwykłej inteligencji i 
wyrafinowanym, skomplikowanym życiu psychicznym. Lu
dzie ci ulegają jednak brutalnej sile zwykłych śmiertel

ników. 
Rozstrój nerwowy pisarza w tym okresie pogłębia się. 

Berlińskie środowisko artystyczne, z którym jest teraz zwią
zany, jest bardzo niespokojne: pełno w nim zatargów, po
jedynków, wzajemnych pretensji, co zapewne nie wpływa 
dodatnio na samopoczucie poety. Tam jednak poznaje mło
dą Austriaczkę , Friedę Uhl, malarkę, która trochę nieocze
kiwanie dla wszystkich zostaje wkrótce jego żoną, ale nie 
na długo; po niecałym roku burzliwego pożycia następuje 

nowy rozwód. 
Pisarz przenosi się z kolei do Paryża, gdzie zapala sic; 

na jakiś czas do studiów przyrodniczych. Nie tylko jednak 
nauki przyrodnicze zaprzątają jego umysł. W tym burzliwym 
okresie swego życia poeta skandynawski zajmuje się także 

teozofią, hipnotyzmem,. okultyzmem, interesuje go buddyzm. 
Wszystko to przeplata się ze studiowaniem pobożnych ksiąg 
i chwilami mistycznych wzruszeń. Neurastenia pogłębia się. 

dochodząc do form patologicznych. Przeżycia pisarza w tym 
okresie znalazły swoje odbicie w częściowo autobiograficz
nej książce „Inferno" (r. 1897). 

W roku 1898 Strindberg wraca ostatecznie do kraju. 
W dziełach jego napisanych już w Szwecji, widać teraz 
wpływy szwedzkiego teozofa z w. XVIII, Emanuela Swe
denborga. Powstają pełne mistycyzmu dramaty „Adwent·• 



(r. 1898) i trylogia „Do Damaszku" (część pierwsza i druga 
- r. 1898, trzecia - r. 1901) będąca odbiciem wewnętrznych 
walk pisarza w okresie depresji. W trylogii brak jest zu
pełnie akcji , postacie pozbawione są indywidualnych ry
sów, a elementy realnego świata pomieszane są z alego
rycznymi symbolami. 

Twórczość pisarza w tym okresie jest zresztą bardzo róż
norodna, tak jak rożnorodne i zmienne są chwilowe nastro
je, którym się poddaje. Pisze wtedy utwory baśniowo-fan
tastyczne, historyczne, a w chwilach, kiedy całe ziemskie 
życie wydaje mu się koszmarem, kończącym się dopiero 
ze śmiercią - pesymistyczna-symboliczne. 

W roku 1901 powstaje pełen poezji dramat „Wielkanoc", 
w którym rolę bohaterki - łagodnej i gotowej do przyję
cia wszelkich cierpień w imię miłości, Eleonory grała po 
raz pierwszy młoda i pełna uroku aktorka Harriet Basse, 
trzecia z kolei żona pisarza. 

Utwory baśniowe, napisane w tych latach - to „Dzień 

św. Jana" (r. 1901), „Łabędzia biel" (r. 1902) i „Gra snów" 
(r. 1902), [ ... ] Inny zupełnie charakter nosi napisany w r . 1901 
dramat „Taniec śmierci". Treść tej sztuki jest następująca: 
w odległej twierdzy nad brzegiem morza, mieszka jej ko
mendant Edgar z żoną Alicją. Edgar marzył dawniej o ka
rierze wojskowej. Teraz, zawiedziony w swych nadziejach, 
szuka pociechy w alkoholu. Alicja, niegdyś znana aktorka, 
przygnębiona odludziem i samotnością, widzi w mężu czło
wieka, który pozbawił ją sławy, powodzenia i radości życia . 

W tej ponurej twierdzy zjawia się pewnego dnia niespo
dziewanie dawny przyjaciel Alicji, Kurt. Widok Kurta budzi 
w niej nadzieję wyrwania się ze swego więzienia i zakosz
towania jeszcze szczęścia. Tymczasem choroba, spowodowana 
pijaństwem, doprowadziła kapitana do tego, że przestał pić 
i oświadczył żonie, iż chce się z nią rozwieść. W nowym 
małżeństwie chce znaleźć to, czego Alicja dać mu nie po
trafiła: trochę prawdziwej miłości. Postanowienie to dopro
wadza oburzoną żonę do wściekłości. Decyduje się wykorzys
tać swoje wiadomości o różnych sprawkach pijaka i wtrą
cić go do więzienia. Wtajemniczony w te plany Kurt nie 
chce jednak wziąć udziału w jej intrydze i wyjeżdża. 

Małżonkowie zostają sami. Nowy atak serca uświadamia 
komendantowi beznadziejność jego zamiarów. Wyciąga więc 
rękę do zgody z Alicją, która pod wpływem doświadczenia 

z Kurtem godzi się z mężem. Oboje zasiadają do stołu, aby 
uczcić zbliżającą się dwudziestą piątą rocznicę ich ślubu. 

„Taniec śmierci" wystawiony był w szeregu teatrów. Ro
lę Edgara grał w Theiitre de L' Oeuvre Lugne- Poe 
w Wiedniu .Josef Jarno, stworzył z niej arcydzieło sztuki 
aktorskiej. U nas grał Edgara w r. 1921 w Krakowie Ka
rol Adwentowicz. 

Trzeci nurt w twórczości pisarza pod koniec lat dziewięć
dziesiątych i pierwszych latach w. XX - to napisany w tym 
czasie szereg dramatów historycznych, których tematy za
czerpnięte są z dziejów Szwecji. One to uczyniły go wresz
cie sławnym we własnym kraju, który dotąd nie podzielał 
zachwytów Niemców i Anglików nad oryginalnością i siłą 

jego talentu. Za to za granicą nie znalazły one uznania ni
gdzie i poza Szwecją rzadko były grywane. Są to : „Gustaw 
Waza" (r. 1899), „Eryk XIV" (r. 1899), „Gustaw Adolf" 
(r. 1900), „Karol XII (r. 1901), „Gustaw III" (r. 1903), „Krys
tyna" (r. 1903), „Słowik z Wittenbergi" - o Lutrze (r. 1904). 

[ ... ] Strindberg od dawna marzył o założeniu własnego 

teatru, w którym mógłby realizować swoje poglądy na sztu
kę sceniczną. Poglądy te wypowiadał publicznie kilka razy, 
m. in. w słynnej przedmiowie do „Panny Julii" i w artykule 
„O współczesnym dramacie i współczesnym teatrze" (r. 1898). 
Rozważając zagadnienie inscenizacji dramatu, Strindberg 

proponuje, aby scenografia zapożyczyła linie niesymetrycz
ne i przecięcia perspektyw od malarstwa inpresjonistycz
nego. Widz nie powinien mieć przed oczyma całej sceny 
i domyślać się tylko dalszej przestrzeni: „potrącona fantaz
ja wypełni ją". Proponuje w dalszym ciągu ustawianie de
koracji w głębi i stołu ukośnie, aby aktorzy siedząc przy 
nim mogli być zwróceni twarzą lub bokiem do widzów. 
Dużą wagę przywiązuje pisarz do świateł. Zaleca znie

sienie rampy i oświetlenie aktora bocznymi reflektorami, 
które rzucałyby światło na jego twarz, „uwydatniając grę 

oczu jego". 
,.Byłoby rzeczą najodpowiedniejszą - pisze dalej - tego 

rodzaju dramaty psychologiczne w których najsubtelniej
sze wrażenia duszy nie tyle w ruchach i wykrzyknikach, 
ile raczej w grze rysów twarzy się przebijają, wystawiać 
na scenach małych, z silnym światłem bocznym i przez ak
torów, o ile można, bez szminki'". 

Proponuje wreszcie zlikwidowanie proscenium, zaciemnia
nie widowni w czasie przedstawienia, a co najważniejsze 



granie na małej scenie i w małej sali widowiskowej, 
prowadząc w ten sposób do intymnego teatru kameralnego. 

Swoje pomysły teoretyczne próbował Strindberg realizo
wać praktycznie dwa razy: w r. 1898 założył „scenę ekspery
mentalną", po kilku jednak przedstawieniach poczynania 
te upadły. W roku 1907 powrócił do swego zamiaru, otwie
rając wspólnie z reżyserem A. Falkiem ,Jntima Teatret" 
w Sztokholmie. Dekoracje zastąpiono tam różnokolorowo oś
wietlonymi kotarami, które służyły za tło nielicznych, sty
lizowanych przedmiotów na scenie. Wszelkich rekwizytów 
starannie unikano. Teatr ten przetrwał przez trzy lata, do 
r. 1910. 

Dla swego teatru napisał Strindberg cztery sztuki, zebra
ne pod wspólnym tytułem „Sztuk Kameralnych" (r. 1907). 
Były to „Pogorzelisko", „Nawałnica". „Pelikan" i „Sonata 
Duchów". Ostatnia z tych sztuk stanowi mieszaninę teozofii, 
zabobonu i osobistej interpretacji Swedenborga, co składało 
się na światopogląd starzejącego się twórcy. Z całego dość 
ciemnego utworu przebija dosyć wyraźnie zasada skruchy 
i pokuty za popełnione grzechy. 

Ostatnie dzieła poety - to pełne łagodnej rezygnacji dra
maty „Naczelnik Państwa" (r. 1908), „Ostatni rycerze" (r. 

1908), „Wielka droga" (r. 1909). Są one świadomym pożeg
naniem pisarza z życiem i poezją. 
Sędziwy już poeta na rok przed śmiercią pisze jeszcze 

artykuły i studia literackie. Kiedy zmarł w Sztokholmie 
w maju 1912 r„ cały naród okrył się żałobą. 

(„Dramat i scena krajów skandynawskich", PWN 1957 r.) 

EDWARD MUNCH „Pocałunek śmierci" 
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