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August Strindberg 

August StT1imdberg urodził się w S:zrtok
holmie, 22.I.1849, jako syn zamożnego mieszcza
nina -i służącej. Dla nas ludzi XX stulecia, 
nie istnieje już, rzecz prosta, sprawa tzw. „me
zaliansu", lecz dla społeczeństwa szwedzkiego 
w połowie wieku XIX to zagadnienie ważyło 
naprawdę, realnie. 

Nie tylko sprawę „mezah<msu" bole
śnie przeżył w swojej młodości August Strind
berg. Był trzecim dzieckiem ze związku, który 
dopiero co został uświęcony „legalnym" mał
żeństwem. Tuż przed urodzeniem Augusta ban
kructwo ojca ziniszczyło ognisko rodzinne i spra
wiło, że przyjście 'na świat nowego dziecka nie 
bylo pożądane( ... ) Na tym tle prze\vrażliwiony 
chłopiec tworzy sobie wręcz katastrofalny obraz 

sytuacji rodzinnej. Dziecko już wtedy wyhodo
wało w sobie kompleks podejrzliwości, zawiści , 
rekryminacji. Dochodził do wn.iiosku, że matka 
wstydzi się go, że go nie obdarza należytą ma
cierzyńską miłością. Zaczyna więc jrej nienawi
dzić. Już wtedy powstają tTudne do rozwikła
nia. nieopisane gwałtowne sprzeczności: z jed
nej strony nienawiść wobec ludzi uprzywilejo
wanych, bogatych i „prawomyślnych", tych 
którym się wszystko udaje - a z drugiej po
garda i niechęć wobec takich jak on sam „bę
kartów" czy „synów służącej". Na domiar nie
szczęścia matka umiera wkrótce - a ojdec za
ślubia młodą guwernantkę. Nienawiść do ma
cochy wybucha już u Strindberga w peł1hi. 
Krzywda w n aj-rozmaitszym sensie tego slow a 
staje się chlebem powszednim młodego Strind
berga. Raz po raz w jego późniejszych utwo
rach z niezwykłą silą sugestii powraca moty;w 
niesprawiedliwości, komplekis zaszczepiony 
człowiekowi, którego w dzieciństwie ukarano 
niesłusznie za winę niebyłą, rówinocześnie pu
szczając w niepamięć lub nie dostrzegając winy 
naprnwdę popełnionej. 

Po kilku nieudanych próbach ukończe
nia wyższych studiów Strindberg zaczyna pracę 
w naj.rozmaitszych zawodach, chce zostać nau
czycielem, aktorem, dzienniikarzem, urzędni
kiem towarzystwa ubezpieczeń, bibłioteka
rzem - a nawert; telegrafistą! Co prawda nie 
tylko niepokój wewnętrzny mu przeszkadza, 
ale i niechęć do zajęcia postawy konformistycz
nej, zawierania kompromisów z wlasnym su
mieniem. Odczuwa nieustanną potrzebę atako
wania i krytyki. 

Kilka lat później (1877) młody pisarz 
odnosi wrażenie, że nareszcie znalaził spokój 
i szczęście. Pracuje wtedy w poważnej insty
tucji, w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie. 
Wydaje się, że będzie mógł założyć rodzinę, 
żeni się ze znaną i utalentowaną aktorką Siri 
von Essen, byłą baronową Wrangel, ma troje 
dzieci. Ale już po kilku latach zaczynają się 
nieporozumienia. Strindberg jest ambitny, 
dumny, drażliwy i zazdrosny. Siri ma żale 



z powodu rzekomo zwichniętej kariery aktor
skiej. Nieporozumienia dotyczą też wychowa
nia dzieci ~ wplywu duchowego na ich rozwój . 

Mimo to ów właśnie okres 1877-1891 
jest moment n a jintensywniejszej pracy Strind
berga, najpierw publicystycznej, p rozato1·skiej 
i lirycznej, potem - przede w szystkim drama
tycznej. Ale już w tyrrn czasie zaczynaj ą się 
nieporozumienia rodzinne; z cechującą go p o
trzebą całkowitego wypowiedzen ia s i~ v dr u
ku, Strindberg atakuje kobiety, U.t. a je r uch 
ema ncypacyjny za jedną z przyczy n zła , coraz 
wyraźniej st el je na stanowisku mizogo n~i i nie
ubłaganej „walki plci". Jego cykl antyfemi ni
stycznych opowiadań Malżetistwa (1 883-1834) 
p~woduje proces o obrazę moralności i n:ligi· . 
Pisarz ten p roces w yg ·ywa, ale płaci za11 w y
soką c nt; - jeszcze bardziej narnszonc 1 l"Ó \~'
nowagi n erwowej. v alka płci i l om.pleksy 
prz.eś la.dowąń , doznany ch czy przeczu ,ran ych , 
staJą się tematem utwo1 u Ojciec (1887), ! it0 .-v 
~rzynosi Strindbergowi drogo okupioną chwałę . 
Walk a degenerncji i ins tynk u n iew lnicz "' O 

tych dwóch plag, będących zda niem S trindb;r~ 
ga koszmarem społecznego życia -· st anowi 
problematyrkię Panny Julii (1888). 

Życie w dotychczasowym środowisku 
wydaje się Strindbergowi nie do zniesienia . 
Przenosi się z miejsca na miejsce. jeździ do 
ParyŻla, Szwajcarii, Włoch, próbuje się osiedlić 
w ~~per:ihadze lub w Berlinie. Podczas pobytu 
berlmsk1ego (1892) zbliża się do środowiska 
tamtejszej cyganerii międzynarodowej, (m. in. 
do b~wi~cego wtedy w Niemczech i pisującego 
po niemiecku Przybyszewskiego) i poznaje dru
gą swą żonę, austriacką dziennikar'kę Friedę 
U:1?-1· To ma!~eństwo rozbije się jeszcze s zybcie j 
ruz poprzednie; nie przetrwało nawet roku! Sil
ny stopień schizofrenii i mani.a prześladowcza 
doprowadzają Strindberga nad brzeg całkowite
go ~alamania .. Mieszlka w Paryżu (1895-1896). 
Strindberg zaJmował się wtedy amatorskiimi 
doświadczeniami r;hemicznymi, chciał wynaleźć 
zl-0t S~'11t t ~ czn"', l emikalia przeżarły mu rę
ce aż n ko~ i. . .T· k Wyspiańskiego w później-

szej epoce życia, nawiedzały wtedy Sh indberga 
halucynacje, raz po raz zjawiało się widmo 
Stanisława Przy;byszewskiego. Ten okres w bio
grafiach Strindber ga nosi nazwę „piekielnych 
dozna,· " (inferno). 

Na szcz<;'.ście okres „'inferna" miał w 
życiu S irindbe1 ga znaczenie przejściowe. Być 
może , iż ocalił go silny fizycznie organizm; ale 
p r zede w szystkim ocaliła go lite ratura. Kosz
m ary, demony i halucyjnacje mógł S trindberg 
p1'zezwyciężyć - ponie,waż umia! je opisać. 
Wielki d ramat mistyczny, w któr y m dźwięczą 
zarówn o echa romantyzmu jak i filozofii egzy
stencjalnej , Droga do Damaszku, byl wyzwole
n ie m 7. „inferna" . 

Uspokojony i jako tako pogodzony au
t or Drogi do Dam aszku wraca do ojczystego 
Sztokholmu. Mając pięćdzies iąt dwa lata żeni 
się po raz trzeci - znów z aktorką. W Ledy to 
p owsta je szereg jego dramatów z dziejów na
rodowych Sziwecji: Saga rodu Folkungów 
(1899), Gustaw Waza (1899), Eryk XIV (1899), 
Karol XII (1901). Inna grupa utwCYrów (z Tań
cem śmierci, 1901) przypomi•na dawnego Ojca, 
Pannę Julię czy Pariasa. Inne wreszcie są pró
bą tworzenia jak.iegoś nowego te,atru awangar
dowego, rozrywającego ramy dotychczas przy
jętych konwencji: np. Gra snów (1901) czy 
Sonata widm (1907). Niezadowolony z dotych
czasowych r ealizacji, Strindberg próbuje two
rzyć teatr zgodny z własnymi pojęciami. Uwa
ża, że inscenizacja Drogi do Damaszku w kró
lewskim teatrze sztokholmskim była zbyt , . c ięż
ka" i „materialna", że sztuka aktorska wymaga 
w ogóle szybkiej reformy, że wielkie sale gubią 
precyzję głosów aktorskich. Dlatego zakłada 

własny kameralny teatr, „In tima Teatern", '"" 
Sztokholmie. Nawet nowe rozbicie rodziny (pi
sa rz rozwodzi się po raz trzeci, r. 1904) nie 
osłabia energii Strindberga. Obok pracy tea
tralnej i literackiej rozwija działalność publi
cys tyczną. W prasie zaczęły się pojawi,ać jego 
cięte artykuły, domagające się zniesienia w 
S zwecji monarchii i własności prywatnej, któ
rą wywodził z przemocy, daleko idącej reformy 



Kościoła, sprawiedliwego podziału dochodu spo
lecm1ego i absolutnie równego startu życiowego 
dla każdego młode.go c?Jłowielm. 

Str1ndberg umarł 14 maja 1912, mając 
63 lata, na raka. 

Wojciech Natanson 

(ze wstępu do Dramatów Augusta Strindberga, 

Warszawa. 1962 r.) 

' 

' Z ZAPISKOW 
Stawiano sobie nieraz pytanie, 

czy Zola oszkalował ludzkość, przedsta

wiając ją tak zwierzęco i czy życie jest na

prawdę tak ponure, jak je malował. Odpo

wiadam sobie w sumieniu: jest siedmiokroć 

wstrętniejsze. Ale my, ludzie, posiedliśmy 

umiejętność chwilowego samozaślepienia; 

wyświetlamy sobie barwne obrazy, kiedy 

rzeczywistość dostarcza nam tylko ciem

nych negatywów. Nasze złudzenia są może 

pradawnymi reminiscencjami czegoś pięk

n1iejszego, czegoś, co oglądaliśmy niegdyś; 

te archetypy piękności nakładamy na skłę

bione obrazy, które okazuje nam realny 

świat. Nie żyjemy więc w rzeczywistości, 

ale w naszych wyobrażeniach o rzeczywi

stości. Czyż byśmy naprawdę poWinni za

mknąć oczy i ukrywać pewne sprawy, jak 

ukrywamy funkcje cielesne? Zamieszkuje

my może bardzo piękny dom, ale dobrze 

wiemy, że jest w nim sekretna izba, która 

skrywa coś obrzydliwego. Nikt o niej n1ie 

myśli, nikt nie ma odwagi wskazać na za

mknięte drzwi, chociaż - o ile można są
dz'ić - istnieją one dla wszystkich. 

August Strindberg 





Morderstwo psychiczne 
(fragmenty) 

Samotność rodzi lęk i dlatego pojęcie 
Boga żyje dłużej w odizolowanych wsiach niż 
w zatłoczonych miastach. Lęk jest wyrazem in
stynktu samozachowawczego; nadmierny lęk ro
dzi się w izolacji i jest podstawową przyczyną 
szaleństwa; podejrzliwość i kompleks prześla
dowczy pojawiają się wówczas, gdy członek spo
łeczeństwa oderwał się od swego ochronnego 
środowiska. Z braku możliwości porównania, 
z niemożności dokonania względnej oceny swo
jej własnej osoby rodzi się albo szaleństwo 

przeceniania własnej wielkości, albo mania jego 
niedoceniania... Samoświadomość w końcu traci 
wszelką zdolność pokonywania niebezpieczeństw 
i umiejętność oceniania ich - i człowiek prze
staje panować nad uczuciami. Nerwy wywołu
jące wzruszenia i emocje reagują jedynie na 
pierwsze wrażenia. Wkrótce potem zaczyna się 
fałszywie kojarzyć skutek z przyczyną, rodzą 

się mylne pojęcia, bezpodstawne wnioski, zja
wiają się omamy słuchowe i wzrokowe, prowa·
dząc w rezultacie do . szaleństwa czy trwałej 

manii samoobrony, znajdującej wyraz w atako
waniu innych. 

Wszystkie te symptomy pojawiają się 
sporadycznie i w łagodnej formie u wszystkich, 
gdyż jeśli nawet wychowanie uczyniło z istoty 
ludzkiej człowieka, jest ono tylko przeszkodą, 
która może opaść ,jak luźne ubranie, w chwi
lach wielkiego napięcia uczuć. W ataku wściek-

łości człowiek o wyrafinowanej kulturze może 
stać się wulgarny, brutalny, gwałtowny, a na
wet popełnić zbrodnię. 

* * * 

Chciałbym omówić jeszcze jeden aspekt 
szaleństwa, mniej znany, gdyż poznano go do
piero niedawno, a który chciałbym nazwać no
woczesnym zabójstwem lub samobójstwem psy
chicznym. 

Walka o władzę stopniowo zatraciła 
charakter czysto fizyczny (tortura, więzienie, 
śmierć) i przekształciła się w rozgrywkę na 
płaszczyźnie psychicznej, nie tracąc przy tym 
nic ze swego okrucieństwa. Dawniej despoci 
rządzili przy pomocy ludzi zakutych w zbroje; 
dzisiaj natomiast większość (lub mniejszość) rzą
dzi przy pomocy artykułów w gazetach i gło
sowania. Dawniej zabijało się przeciwnika nie 
próbując mu udowodnić, że nie ma racji; dzi
siaj tworzy się przeciw niemu większość, spy
cha się go na pozycję człowieka nie mającego 
racji, demaskuje się jego poglądy, przypisuje 
mu się poglądy inne niż te, które rzeczywiście 
wyznaje, odbiera mu się środki do życia, pozba
wia pozycji społecznej, ośmiesza się go - jed
nym słowem, zamiast zabijać - zamęcza się go 
i zakłamuje na śmierć, lub doprowadza do sza
leństwa. 

Zwroty: „zamęczony na śmierć", „do
prowadzony do szaleństwa", „zabić milczeniem'', 
„bojkot", „kompletnie zrujnowany" coraz bar
dziej wchodzą w powszechne użycie, a niewin
ne małe słówka ukazują lub kryją tyleż zbrod
ni, co lochy zamków feudalnych. 

* * • 

Jak wiadomo, nic nie wpływa tak de
strukcyjnie na proces myślowy jak zawiedzione 
nadz.ieje, a wysoce rozwinięta forma tej tortu
ry może doprowadzić ofiarę do szaleństwa. Ktoś 
ponawia obietnicę za obietnicą, potem kolejno 
odwleka jej wykonanie, aż ofiara wydaje się 
bezradna. Potem, gdy duch w niej kompletnie 



zaniknął, cuci się umierającego nową obietnicą 
i natychmiast się ją łamie. I tak dale· , aż z czło
wieka zostaje tylko cień . 

:;; . . 
W bardziej osobistych dziedzinach ży

cia walka umysłów toczy się z równą gwałtow
nością. Rodzice chcą ukrócić pe\ 1ne skłonnosc i 
s"'ych dzieci lub wykształcić inne; dzieci zamę
czają rodziców na śmierć, .:on promitujn nazwi
sko rodzinne tylko po to, by wydusić z nich 
pieniądze; mąż i żona walczą o panowanie nad 
wydatkami, służbą, czy dziećmi. 



* • • 

Gdy z próby sił fizycznych walka 
przeniosła się w dziedzinę umów prawnych, lu
dzie musieli zacząć kryć swoje intencje. Pod
świadomie i instytnktownie wyrobili w sobie 
cierpliwość. Jest zupełnie oczywiste, że język, 
który naturalną drogą narodził się z dążenia do 
wymiany myśli, rozwijał się także w kierunku 
ukrywania myśli... stąd też wzięła się wielość 
różniących się od siebie znaczeń słów. W walce 
tej zwyciężał człowiek najmądrzejszy, albo ten, 
który najlepiej umiał ukryć swe prawdziwe in
tencje. Rycerskość i szczerość mogły się bez
piecznie rozwijać jedynie pod ochroną mocnej 
zbroi, a szlachetne uczucia zależały od prawa 
noszenia broni. 

Jeśli uznamy współczesną wizję spo
łeczeństwa za sieć nieświadomych oszustw, to 
nie musimy uważać wszystkich za (świadomych) 
łajdaków, choć trudno zaprzeczyć, że wielu jest 
takich, szczególnie w najwyższych klasach spo
łeczeństwa. Ludzie na szczycie dowolnie łamią 
prawa, a ci poniżej obchodzą je jak tylko umie
ją lub wpadają w zastawione pułapki. 

Być szczerym to tyle, co dać się oszu
kać, odrzucić broń, bezwarunkowo się poddać. 
Dlatego też oszustwo i obłuda przeniknęły całą 
naturą ludzką, a najstarsze spośród cywilizowa
nych narodów zaszły w tej sztuce najdalej. 
Człowiek Wschodu jest mistrzem w dziedzinie 
świadomego sprytu, Europejczyk ciągle jeszcze 
pozostaje przy dziecięcym i prostackim umiło
waniu prawdy, a jego emigracyjne dziecko, 
Amerykanin, cofnął się do bardziej prymityw
nej postaci siły - rewolweru. 

Konieczność hipokryzji nałożyła czło
wiekowi wiele masek. Pragnienie powiedzenia 
innym prawdy, ujawnienia tajemnicy innych 
kryje się pod wieloma postaciami. Gdy wiado
mo było, że człowiek szalony zwolniony jest od 
odpowiedzialności za swe czyny, a przestępca 
nie, odgrywało się szaleńca. Sredniowieczny bła
zen dworski był właśnie pozornym szltleńcem, 
któremu władca wyznaczał rolę zarówno szpie
ga, jak i głosu prawdy, gdy sam nie miał od-

wagi powiedzieć, co myśli (mogło by go to na
razić na zobowiązania lub zemstę). Błazen sta
wał się odpowiedzialnym przedstawicielem swe
go pana, a unikał odpowiedzialności udając idio
tę. Nie myślcie, że na błaznów brano kretynów 
lub głupców. Sądząc z tych skromnych wiado
mości, jakie o nich mamy, przypuszczam, że 
wybierali oni łatwe życie, nie pozbawione pew
nej namiastki władzy, by uniknąć żołnierskiego 
trudu, czy roli nauczyciela. A jeśli ostrym sło
wem urazili samego władcę, ten wiedział, jak 
śmiechem obrócić je w żart, ale uderzenia bata 
uczyły potem błazna, że jego rola nie polega na 
mówieniu prawdy swojemu panu. 

August Strindber1' 

(Dialog nr 9/1969) 



Kierownictwo techniczne: 

Kazimierz Krzanowski 
Michał Tuszyński 

światło : 
Kazimierz Krzanowski 

Operator światła : 

Andrzej Olenderek 

Akustyk: 
Jan Adamowicz 

Brygadier sceny: 
Bruno Melkis 

Kierownicy pracowni: 
malar kiej: 

Michał Tuszyński 

krawieckie j damskiej: 
Gertruda Madajczyk 

krawieckiej męskiej: 
Stanisław K aczmarczyk 

modystka: 
Jadwiga Macharzy11ska 

perukarskiej : 
Czesława Klym 

ślusai'skiej: 

Andrzej Zołotucho 

stolarskiej: 
Florian Wolny 

szew kiej: 
Paw 'l Paczy11ski 

1. picerskiej : 
\Vładyslaw J, lowski 

Główny elek try · : 
l{azimierz Krzanowski 

\Vydawca: Państwowe Teatry Dramatyczne 
w Szczecinie 

Redakcja programu: Jadwiga Adamowicz 
i Ewa Cichoń-Przygodzka 

Opracowanie graficzne: Elżbieta Krywsza 

Cena zł 3,-




