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PELIKAN", jedna z mniej znanych 
sztuk Strindberga, nie osiągnęła dctych 

' ' czas - i, być może, nigdy nie osią-
gnie - sławy i rozgłosu tak klasycznych pozy
cji, jak „Ojciec'', czy „Panna Julia". Nie bez 
racji zresztą . Napisany w 1907 roku, a więc w 
kilka lat po krytycznym okresie w życiu pi
sarza, po okresie Inferna (ciężkie przejścia oso
biste, zerwanie kolejnego małżeństwa, ostry 
wybuch choroby psychicznej), jest „Pelikan" 
niemal czystą wykładnią przeróżnych obsesji 
strindbergowskich. Trudno skądinąd znaleźć 

drugiego pisarza, u którego panowałaby tak 
wyrazista i przejmująca zgodność zycia z twór
czością. Sam Strindberg wyraził tę zgodność 

w następujących słowach: „Zastanawiając się 

nad tym, czym było moje życie, myślę, że 

wszystkie okropności, jakich doświadczyłem, 

zostały zainscenizowane przed moimi oczyma, 
aby ośmielić mnie do zostania dramatopisarzem 
i przedstawienie wszelkich stanów psychicznych 
i wszelkich możliwych sytuacji. Dramatopisa
rzem byłem w wieku lat dwudziestu, ale gdy
by tok mojego życia przebiegał gładko, nie 
miałbym niczego, o czym można by pisać" . 

Tok życia Strindberga nie przebiegał jednak 
gładko właściwie nigdy. Z pewnym okrucień
stwem można dodać: na szczęście dla teatru. 
Osobisty dramat życiowy pisarza znalazł bo
wiem swój wyraz artystyczny w dziele, które 
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zrewolucjonizowało dramaturgię, w dziele fun
damentalnym dla rozwoju teatru. Nie sposób 
wymienić wszystkich twórców, których rodo
wód artystyczny sięga Strindberga, ważniejsze 

zresztą jest, że stał się on przyczyną - słowa

mi Manna - „niepokoju, który nigdy nie dał się 
stłumić". Zafascynowanie twórczością Strind-

berga nie słabnie, siła oddziaływania - nie 
maleje. Dziś, sześćdziesiąt cztery lata po śmier
ci pisarza, jest on wciąż dla teatru „geniuszem 
nowoczesności". 

„Pelikan'', jedna z „kameralnych sztuk'' 
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trindberga, ma w dużym stopniu charakter 
autobiograficzny - odzywają się tu wszyst kie 
komple s~ urazy psychi zne autora, związa 

ne przede w zystkim z jego niesz zęśliwym 
dzieciństwem, al także z przejściami później

szymi, których trwałym efektem stała się cho
robliwa nienawiść pisarza w stosunku do k o
bi t , po<.:zucie zagroż _nia i prześladowania, nie-

s tanny lęk przed otoczeniem. Jeżeli będziemy 

pamii~ tac o tym, że ojciec Strindberga zban
krutowa ł tuż przed narodzinami syna, że sytu
ac ja ,·odzinna w okresie dzieciństwa pisarza 
była \Vr 'CZ katastr falna, że przewrażliwiony 

chłopiec nie czuł się w domu ani kochany, ani 
pożądany - · w ówczas łatwo odczytać możemy 
„P elikana '" jako rodzaj „spowiedzi", jako chęć 
u zewnętrznienia własnych, bolesnych przeżyć. 
Jeżeli wspomnimy, co o dzieciństwie Strindber-

a napisał .\. .Jolivet - „W domu, gdzie 
wszystko byl mu wrogie, pierwsze jego wra
żenia były doznaniem strachu i głodu ... " - je-
żeli następni· przywołamy fragment autobio
graficznej powieści Strindberga pt. „Syn służą
cej" - „Jed zenie było wydzielane i wcale nie
pożywne. T rlko raz na tydzień dostawaliśmy 
:nięso" - wtedy zrozumiemy lepiej, być może, 
niepojętą , czasem wręcz komiczną zajadłość, z 
j aką w „P likanie" dwoje dzieci wyrzuca swej 
matce, że karmi je jedzeniem niesmacznym, 
bezwartościowym, złym. Motywami atobiogra
ficznymi możemy wyjaśnić także pełną niena
wiści i oskarżeń pasję, z jaką pisarz tworzy w 
„Pelikanie" postać Matki - potwora egocentry
zmu, chciwości i skąpstwa, jakże odległe od mi
tycznego, karmiącego dzieci własną krwią, tytu
łowego ptaka. 

Gdyby wszakże w „Pelikanie" nie było nic 
vv·ięcej, poza wściekłym opisem własnych, odle-
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głych wspomnień, dziś utwór ten stanowiłby 

może cieka\vostkę literacką, nic więcej. Przypo
mnijmy, co na temat tej sztuki, wystawianej 
w przedwojennej Warszawie pisał Boy, daleki 
zresztą od admirowania strindbergowskich, 
okrutnych, obsesyjnych ponurych nastrojów: 

„Szczególnych wrażeń doznaje się podczas 
tej sztuki! Dziwna mieszanina! Trzy czwarte 
dialogu poświęcone są sprawom kuchennym, 
ujemnemu wpływowi odgrzewania potraw, zbyt 
długiego ich gotowania, nadużywanie pieprzu 
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i korzeni dla pokrycia ich wątpliwej świeżości 
etc. Skąpstwo tej matki, nie dość jasno tłuma
czące si1::; w pobudkach, przypomina nasileniem 
swoim niespożytą twardość Harpagona; to znów 
mamy przed sobą jakąś panią Dulską, ale spo
tworniałą, wyzutą z ostatnich resztek ludzkości, 
które tej apokaliptycznej bestii dawało macie
rzyństwo. Zięć to jakiś cham z realistycznego 
teatru. Ale zarazem w atmosferze tego mieszka
nia jest coś niesamowitego, coś, co krzyczy 
wniebogłosy rozpaczą swego szarego, bezna
dziejnego życia, pełzającego w tysiącach mie
szczańskich domów pomiędzy swędem kuchni 
a banalnym oleodrukiem salonu; ale w oczach 
tych dwojga młodych, wyrosłych w tej stęchli
żnie, zjedzonych nią tak, że nie zostało im sił 

do obrony, tli się rozpacz, która się udziela, ale 
v tragicznym symbolu zakończenia spełnia się 

gon1czkowy sen chorego mózgu poety ... Wycho
dzimy z teatru zmaglowani, nie bez niesmaku, 
ale i n ie bez wzruszenia". 

Zacytowanie całego akapitu boyowskiej re
cenzji wydaje się być tu nie tylko usprawiedli
wione, ale może nawet i konieczne. Boy nie
wątpliwie m a rację, zżymając się na owe „kuli
narne dyskusje", które trudno uznać - mimo 
że wielu krytyków o to się stara - za wzniosłe 
metafory (o ile można jeszcze przyjąć ostate
cznie, że zdejmowanie śmietanki z mleka 
oznacza fałszowanie rzeczywistości, niszczenie 
prawdy itd., o tyle podobna interpretacja faktu, 
iż Matka celowo - ? - dusi kuropatwy aż trzy 
godziny, p rzez co drób staje się niesmaczny, 
jest nie tylko karkołomna, ale i śmieszna), Boy 
ma także rację, gdy kojarzy jakoś Matkę z Pa
nią Dulską, Boy ma wreszcie rację i wtedy, gdy 
przyznaje, jak ie wzruszające wrażenie (i dla
czego) wywiera „Pelikan" w teatrze. Ano wła-
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śnie - w teatrze. Bo Strindberg tam dopiero 
staje się naprawdę wielki . Nie tylko dlatego, 
że stworzył dla aktorów niezwykłe, wspaniałe 
role - przede wszystkim dlatego, że w swoich 
utworach - jak napisał w posłowiu do „Dra
matów" Strindberga Lech Sokół - „nie tylko 
wyjaśniał los ludzki, ale w skrótow m obrazie 
\V syntet cznej wizji ukazywał, uzmysławiał los 
Człowieka". 

Pozostawiając jednak wzruszenie, którego 
przyczyną może stać się - za sprawą aktorów, 
reżysera, za sprawą teatru - „Pelikan", spró
bujmy uzmysłowić sobie, o czym opowiada ta 
sztuka, o co w niej chodzi? Pomińmy autobio-
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grafię Strindberga, pomińmy też - przynaj
mniej na razie - zaskakujący finał. Mamy 
oto przed sobą obraz zahamowania ludzkiego 
r ozwoju, zdławienie osobowości, wypaczenie sił 
w italnych . Jest to przedstawione przez Strind
berga z pewną dozą naiwności, także - a mo
że przede wszystkim - w aspekcie fizycz
n ,1 jego młodzi bohaterowie, Syn i Córka, 
s ą słati, niewyrośnięc i, cherlawi, Córka ponad
t o, na skutek \Narunków ży ia , okazuje si bez-
ład na. Utwór Strindberga pełen jest aluzji do 

złego i skąpego jedzenia, zimna itp. przyczyn 
takiego stanu rzeczy, ale - p tanie istotne 
- cóż w takim razie spowodowało spaczenie 
charakterów pozostałych postaci sztuki? W ro
zm owie z Córką padają takie oto słowa Matki: 
„A czy ty znasz moje dzieciństwo? Czy wiesz, 
jak mnie było źle w domu, ile złego stamtąd 

wyniosł m? To eh ba dziedziczne, ale po kim? 
Po pierwszych rodzicach, mówią szkolne pod
ręczni i, i t o zdaj e s ię jest prawda„. ie zwa
la j \ iny na mnie, a ja nie będę winić moich 
rodziców, którzy znów mogliby winić swoich i 
tak dalej! Zresztą tak jest we w z stkich rodzi
nach, choć tego nie pokazuje się na zewnątrz„." 

Słmva te padają w typowo mieszczańskim 
wnętrzu mvych czasów. Nie było to - w mo
mencie powstania sztuki - wnętrze tak jedno
znaczne, jak jest dla nas obecnie: sofy, szezlon
gi, pluszowe narzuty są dziś już symboliczne. 
Ale czy słowa te nie mogłyby paść w typowym 
M-3, z niskim tapczanem i fotelami z „Emilii"? 

Strindberg atakuje DOM, RODZINĘ - w 
ich określonym, w gruncie rzeczy pod różnymi 
przebraniami niezmiennym, kształcie . Atakuje 
bezgraniczną władzę jednych nad drugimi, ata
kuje przymus identyczności form, ustalonych 
wprawdzie społecznie, lecz jakże różną treścią 
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wypełnionych, jak często po prostu - pustych. 
Oczywiście, można stwierdzić, że Strind

berg nie jest w tym ataku sprawiedliwy. Ale 
też nie w tym kryje się jego siła! Strindberg 
nie należał do owych pisarzy-obiektywistów, 
którzy trafnie odczytują uwarunkowanie i pod
smvają swe własne panaceum. Prawdziwą siłą 
Strindberga jest jego pasja, jego szaleńcza nie
nawiść, która - choć często trafia nieco „obok" 
właściwego celu - wywiera większe wrażenie, 
niż słuszne nawet i celne „ukłucia szpilką" ze 
strony obiektywistów. 

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno. Strin
dberg z reguły oskarża kobietę. Oskarża nieraz 
w sposób wręcz humorystycznie niesprawiedli
wy. „Pelikan" nie stanowi tu wyjątku." Mamy 
do czynienia ze złą żoną i z biednym, skrzyw
dzonym mężem, ze złą matką i z biednym, 
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skrzywdzonym ojcem, ze złą kobietą i z dob
rym, skrzywdzonym mężczyzną. Przy czym ów 
mąż, ojciec, mężczyzna jest najwyraźniej tylko 
pre tekstem, mglistą, tajemniczą postacią, J 

którego pamięć i honor walczy z Matką kary
katuralny, mieszczański Hamlet - Syn. Matka, 
kobieta - to uosobienie zła. Matka, kobieta -
jest winna. 

Dość przypadkowe skojarzenie przez Boya 
postaci Matki z panią Dulską mogłoby się wy
dawać zaskakujące. Przypomnijmy jednak: 
„Moralność pani Dulskiej" porusza w gruncie 
rzeczy, choć w odmienny sposób, podobny te
mat. W „Moralności pani Dulskiej" winna jest 
także kobieta. Wreszcie „Moralność pani Dul
skiej" - jak jeszcze raz słusznie zauważył Boy 
- równ ież pisana jest z nienawiścią. Można 

tę nienawiść łagodzić. Robiono to zresztą nie
kiedy , ale wtedy nie tylko zaprzepaszcza ..=;ię 

sens sztuki : wtedy ginie zupełnie już cel, w 
który godził autor. Bo istotnie, to nie Dulska 
„wymyśliła czynszowe kamienice", „nie pani 
Dulska ten Ś\.viat urządziła", nie ona tworzyła 
prawa, obyczaje, formy" ... Czynili to rzeczy
wiście panowie Dulscy . Można i w „Peli
kanie" znaleźć podobne usprawiedliwienie, bo 
przecież negatywna bohaterka Strindberga jest 
osobą przez wiele lat całkowicie uzależnioną 

od męża i mającą dalsze szanse jakiejkolwiek 
znośnej egzystencji jedynie w wypadku otrzy
mania po nim spadku. Bo przez kilkanaście lat 
prowadziła gospodarstwo, zmuszona wyliczać 

się z każdego grosza. Można by przytoczyć tu 
jeszcze dziesiątki usprawiedliwień, nie zmieni 
to jednak pewnego faktu: to kobieta tworzy 
rodzinę. Jeśli nawet ataki Strindberga, Zapol
skiej, innych jeszcze, są fałszywe i niesłuszne 
w sensie ekonomicznym i społecznym, są jed-
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nak piekielnie trafne w sensie psychologicznym. 
I właśnie dlatego, mimo wszystko, taks· nie do 
widza - czasem go może irytują - przema
wiają. 

Ale to jeszcze nie wszystko, pozostaje prze
cież ów zaskakujący, niespodziewany finał. 

Ogień, ogarniający przestrzeń, której dotych
czas toczyła się owa beznadziejna walka 
kłamstwa i prawdy, ienawiści i bezsiły, mało
d uszności i pogardy, ten ogień spopielaj ący 

wszystko - jest nie tylko unicestwieniem. J est 
także oczyszczeniem. Jest zagładą, ale i wyba
wieniem. Może więc i nadzieją? „Płonie wszy
stko stare, wszystko, co złe, brzydkie i pluga·· 
we. „" Czy się odrodzi na nowo? 
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