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Krzysztof Babicki student Wydziału Reżyserii Dra
matu w P.W.S.T. w Krakowie, absolwent Uniwersy
te tu Gdańsk iego, znany jest jako twórca i reżyser 

Studenckiego Teat ru „Jedynka'', k tóry otrzymał w ie
le nagród i wyróżnień . W kwietniu 1980 r. spektakl 
„Od zyskać przepłakatne lata" został uznany spektak
lem roku na konfrontacjach Młodego Teatru i ok
reś lony p r zez jury jako „ trwały wkład rw kulturę na
rodow '' .. Krzysztof Babicki otrzymał w iele indywi
dua-Inych wyróżnień i ·na·gród za reżyserię . 

Dlaczego na swój w a-rsztat 'J'eżyse-rski w y b-ral 
Pan „SONATĘ W IDM"? 

Ponieważ wydaje mi się, że od Strindberga 
zaczyna się to co nazywamy nowoczesnym 
dramatem europejskim. A w samej twórczości 
Strindberga „SONATA WIDM" zajmuje szcze~ 
gólne mi jsc . 



K r zys Inferno, który przeszedł Str"n dberg, a 
p o któr m zaczął siQ n jważniojszy etap jego 
twórczości, znalazł swoje odbici ta ·że w dra
maturgii, widoczne jest to v sztuce „DO D -
l\1ASZK U" i właśnie w „SONACIE WIDM". 
Obok tak i totnej i ciekawej warstwy formal 
nej tekst ten za\\iera spory i cenny ładun k 
myśli. Ukazuje punkt dojścia po wyjściu czło
wieka z piekieł. Patrząc na kryzys „Inferno" i 
na „SON ATĘ WIDM" jawi się nam obraz wę
drówki przez piekło, wędrówki której celem 
jest „raj na ziemi". Jest to jakby współczes
ny obraz „BOSKIEJ KOMEDII" Dantego. W 
„SONACIE WIDM" Strindberg, po raz któryś 
z rzędu przeds tawił piekło ludzkie. Piekło 
świata, gdzi zatarła się granica między ży
wym człowiekiem a widmem. Gdzie świat real
ny przenika się ze światem fantastycznym, a 
to przenikanie jest możliwe tylko dlatego, że 
istnieje zło. I w tym świecie r ozgrywa się roz
paczliwa walka o człowieczeństwo, o możliwie 
godne i ludzkie życie . Nie chciałbym przepro
wadzać analizy tego dramatu mam nadzieję, 
że spe .tnkl przekaże moj wid.ze. ie i myślenie 
o „SONACIE WIDM" . 

Czy „Sonata widm" w ymaga innego podejścia 
do aktorów, innej reżyserii. Przy pomocy ja
kich środków teatralnych chce ją Pan zreali
zować? 

, SONATA WIDM" nie może być robiona, przy 
pomocy innych środków, jak te, którymi dys
ponuje teat r współczesny. Nie może to być 
teatr salonowy, tylko psychologiczny. Właści
wie S trindberga odczytał Witkacy, który doj 
rzał w jego tekstach ekspr sjonizm flirtujący 
z symbolizmem, a to wszystko w otoczce sur
realizmu. Wiedział, że Strindberg w ostatnim 
etapie twórczości dotyka spraw ostatecznych i 
często ta że formą. I był sam bardzo „ze Strin
dberga . Nie można sobie w obrazić „W MA
ŁYM DWORKU" bez „SONATY W IDM". 

Poprzednio pracował Pan w teatrze st udenc
kim, teraz teatr zawodowy .„ 

Myślę, że nie ma podziału na teatr studenLki 
i teatr profesjonalny. Jest jeden teatr, teatr 
żywy. Różnice polegają tylko na tym, że ~nne 
są umiejętn ści t wór ów i inne możliwości t ea
t ru studenckiego i t eatru zawodowego. Naj
większe ni porozumienia zdarzaj ą się vtedy, 
gdy teatr s t udencki zaczyna naśladować teatr 

zawo.dO\~y, a teatr zawodowy bezkry tycznie 
przy1mu1e sprawy formalne z teatru studen
ckiego. 

Co Pan rozumie przez po3'oc·•e teat · " ? " , „ r zywy . 

Tea.t r który „wychodzi" od żywych problemów, 
a m~ wydui;i~~ych, t.)'.lko. literackich, który u
k~zu1e radosc1 i klęski, menawiść, miłość czło
wie.ka, :v sytuacjac.h krańcowych i zada je py
tama. o istot~ ludzki .go bytu. Myślę, że w „tea
trze zywym to co Jest metaforą, poezj ą musi 
w chodzić od rozedrganego, „żywego" aktora, 
~ nigdy nie może być odwrotnie, że najpierw 
·e t m etafora, w którą wtłacza się aktorów -
k tórzy mają grać pojęcia i idee, aby tę meta
forę pode rzeć, bo to j uż jest tylko lit eratura. 

Co oznacza dla Pana pojęcie „dobry aktor"? 

Aktor m usi być człowiekiem niesłychanie 
chłonnym na życie , nieufny m wab c obiego
wych sloganów i pojęć o człowieku musi u
n:i ie~ docierać do wnętrza kreowa~ej przez 
siebie p~stac i, tworząc ją a nie grając , musi 
ul a~y:vac całą złożoność psychik i ludzik j pod
kre~laJą c to. co mieści się w ramach psycho
logu, ale m e zapominając o tym co w niej 
irracjonalne, szalone, chore„. 
W aktorze musi być pewien rodza j buntu prze
ciwko j dnoznacznemu wartościowaniu ludz
kich postaw. Bunt t en często powinien pro
wadzić do anarchii, burząc zdawałoby dę u 
stalony porządek psychologiczny postaci i pod
ważając prawdę określonej rzeczywistości sce
nicznej. Oczywiście musi być w aktorze wiele 
miłości do każdej n awet najbardziej ohydnej 
i zbrodnicze j postaci , którą kr eu je. Musi w 
ni j zawsze, gdzieś na dnie dostrzegać czło
w ieka. Aktor musi być twórcą, potrafiącym 
podporządkować własną twórczość całemu 
przedstawieniu, ale tak aby zyskała na tym 
postać którą kreuje. Oczywistą sprawą jest 
warsztat aktorski, bez którego nie ma mowy 
o aktor stwie. Warszta t, który umożliwia jaś
niej sze, pełne istnienie sceniczne, poza t ek
stem literackim . Zawsze więcej człowieka mo
żemy ujrzeć w samym dzianiu się scenicznym 
niż w wygłoszonych przez niego kwestiach. 

Pana plany na przyszłość. 

W czerwcu rozpocznę próby w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie, będzie to spektakl 



pod tyt. „HIOB" wig księgi Hioba w pr~ekła
dzie Czesława Miłosza z muzyką Stamsława 
Radwana z Jerzym Nowakiem w roli tytuło
wej. To będzie mój dyplom w P~ST. . 
- O planach powakacyjnych me chciałbym 
mówić, aby nie zapeszyć. A jeszcze do czerwca 
nauka w szkole. 

Jak ocenia Pan czas spędzony w szkole tea
t ralnej? 

Szkoła dała mi bar dzo dużo, przede wszystki:U 
nauczyła podstaw zawodu. Nauczyła . mme 
wielkiej pokory wobec literatury, a~e i dała 
świadomość, że teatr to nie tylko hteratu_ra. 
Poznałem różne myślenia o teatrze, swmch 
profesorów. 

Który z profesorów wywarł na Panu najwięk
szy wpływ? 

jeżeli chodzi o praktykę teatralną, to bardzo 
wiele dali mi tacy profesorowie jak pr~f. Jan 
Maciejowski twórca wybitnyc.h spektakli szek
spirowskich, J erzy Krasowski, Kryst_Yna Sku
szanka, ostatnio ważne było spotkanie z prof. 
Bohdanem Korzeniowskim. 
Tadeusz Kantor utwierdził mnie w moim prze
konaniu o roli fo rm w t eatr ze. Prowadzone 
p rzez niego seminarium reżyserskie jest wiel
ką i wspaniałą przygodą . 
Jeżeli chodzi o pracę z ak torem to bardzo ce
niłem zaj ęcia z p. Ireną Babel i Stanisławem 
! garem. . , . . . 
Nie sposób nie wspom mec ? za]~c1.ach ! or e
tycznych, wśród których n~J bar?z1e1 cemę, so
bie zajęcia z Panią doc. M10donską-~roo~ s, z 
,prof. Błońskim, czy wykłady z etyki księdza 
prof. Tisch nera. 

rozmawiała Grażyna Antoniewicz 

f'lajleps zą i najbardziej znaną ze „sztuk ,kameral
nych" jes t „Sona ta widm". Odegrała ona także wiel
•ką rolę historyczną, wpłynęła poważnie na rozwój 
nowoczesnego d ramatu : popularna wśród ekspres jo
n istów niemieckich, ulubiona sztuka Stan isława Ig
n acego Witkiewicza, któr y zreal izował w 'Swo im Tea
trze Formistycznym w Zakopanem je j polską p ra 
premierę w 1926 rokiu, odd ziałała później na tak ich 
dramatopisar zy jak Eugene O'Neill, Luigi P irandello, 
Eugene Ionesco, Arthur Adamov i in ni. 

W „Sonacie widm" za: tosował środki zbliżone do 
tych , jak ie znamy z „G ry snów", p rzede wszys tkim 
elemen t wizualny jes t w .n iej bardzo silny, układ 

s cen pady towany w du żym stopn iu p r zez techn i
kę asocjacyj ną , a n ie logiczny rozwój akcj i rozumia
nej jako ciąa p rzyczynowo-skutkow y wydarzeń. J ed
n o ' ć sztuk i zo. tała osiągnię ta skutkiem oparcia się 

raczej na j ed nośc i rozwi janego tematu niż na psycho
lo<'iczn ie ·uza_adnionej p rogresj i. W sztuce wyraz i ł 

Str in dberg idee nurtu j ące go po kryzys ie Inferna: 
całe obrzydzenie i prze raże:nie życ i em przekształc ił w 
monumentalna fan tazję, będąc ą zarazem wizj ą , mo
ral itetem i p~zypowieścią . W~żnych wskazówek do
tyczących interp re tacji sztuki dos ta rcza koresponden
cja, główn ie l is ty do n iemieckiego tłumacza jego dzieł 
Emila Scheringa oraz do reżysera teat ralnego, dy
rek ara jednego ze sztokhol mS'k ich tea trów, Vic tora 
Castegrena . 

.,Z d zisi e j szą pocztą odchodzi - pisał do Scheringa 
27 marca 1907 - inna sztuk kameraln (opus 3), 
nazwaną „Sonatą widm" (.„) Jest ona okropna jak ży 

ci , gdy opadają łuski z oczu i widzi s ię r zecz samą 
w sobie. Ma ona formę i treść, i ową mądrość, jaka 
przychodzi z latami gdy p r zybywa materia łu życio 

\vego i pojawia się umiejętność ogarn ięci go jed 
nym spojrzeniem. Może tak właśnie przędzie los 
ludzki prządka świata, może tak wiele ta jemnic jest 
w Je aż d y m domu (podkreślenie Str indberga)? Lu
dzie są zbyt wyn iośli, by to czymś zas tąpić, najlicz
niejsi chełpią się u rojonym szczęściem i w ogó lnoś

ci ukrywa sic; swoją nędzę. Pułkownik odgryw. swą 

komed ię do .końca: il uz ja (may ) s ta ła się dla n iego 
rzeczywistością. - Mumia wszelako bud zi się naj 
p ·e ·w, ale nie jes t w stanie zbudzić !nnych. Podczas 
pisa cierpiałem jak Kama Loka (Szeol) i mo je 
ręce (dosłownie) zakrwawiły się. 

Podczas pracy nie pozwol iła zasępić się mojej du
szy moja r eligia ( = łączność z tamtym światem), n a 
dzieja na lepsze życ ie i mocne przekona n ie, że ży

jemy w świecie głupstwa i złu dzeń (iluzji) , z któ
rego musimy wybić się na wolność". 

W l iś cie do Scheringa z 1 kwietnia 1907 Strindber 
wyjaśniał tłumaczowi, że tytuł jego sztuk i należy 

przekładać jako Gespenstersonate, nie Spuksonate, 
gdyż pochodzi on od jego ulubionej sonaty fortepia
nowej Bethovena (o p. 31, nr 2) zwanej n iekiedy 
Gespenstersonate i od Gespenstertrio. O samej sztuce 



pisa ł : „Zaledwie sam wiem, co stworzyłem, ale p rze
czuwałem coś wznio lego, co mnie p rzypr wiało o 
d reszcze; jest to to samo n iesa mowite uczucie, jak 
gdyb y się płakało wobec radośc i ( „ .) Jak okrutne jest 
życie , okrutniejsze n i ż my". 

W tych ostatnich uwagach wyraża s"«~ ważn cech:
nowoczesnego światopoglądu Strindberga, p rzejawia
jąca się antytezą. P isząc o „Sonacie w idm" Stephen 
R. Lawson nazwał ten aspekt jego światopoglądem 
„oksymorniczną wizją świata" w której przejawia 
się „w tym samym czasie świ tło i c ień, radoś jako 
funkcja smutku, piękno jako partner śmierc i" . 

W liście do Victora Castegrena S tr indberg dorzuca 
kilka zwięzłych ale bardzo ważnych uwag odno zą 

cych się bez.pośrednio do „Sonaty widm": ,„ „jest to 
dramat katastroficzny z akcją i charakterami". 
( ... ) Miałem na celu n apisanie sz tuki baśniowej czy 
fantastycznej z nowoczesnymi domami we współczes
ności i mam odczucie, że m i się to udało ... " 

/ 

an na 

• 

A zatem Sonata w idm jest d ramatem o w idmach 
i ludzi eh żyj ących , jes t p rzypowieśc ią o is tocie życ ia 

i sensie śmierc i , moralitetem i dramatem symboli
stycznym, zbudo wa nym wokół ymbolu domu i j go 
tajemnic, d ramatem specyficznie religijnych nadziei, 
opowieścią o p rawdzie i złudzeniach , sztuką o ata
strofie i yciowych iluzj i i obrachunkiem z życiem, 

jes t wreszcie baśnią i fan tazją. 

tmos!era symboli zmu i wizyjności pojawia siQ w 
sztuce jui wówczas, gdy czytamy wstępne objaśnienia 
autora. Pozornie mamy do czynienia z rrealistyczną 

dekoracją , przedstawiającą dom m ieszkalny i frag
m t ulicy sztokholmskiej w „pogodny niedzielny po
ranek". Słychać d zwony kościelne, dzwony okrętowe, 
organy grające w poblisk' -kościele. Nas trój święta, 
ale także dziwności czy wizyjnośc i pojawi, się od 
razu; dziwność i wi zyjność - głównie za spr wą do
mu, który jest jakby przezroczysty: widz .my nazbyt 
wiele z tego, co dzieje s ię wewnątrz, by ramy rea
lizmu n ie pękały. Akcja sztuki rozgrywająca s·ę po
czątkowo w milczeniu, rozplanowana jest symetrycz
nie, zarysowuje się podział na grupy „po lewicy" i 
„po prawicy" - symboliczny, odsyłając do P isma 
Swiętego. Jedna z postaci pojawiających się na po
czątku sztuki, Roznosiciel~ Mleka, określona jest 
w spisie jako „zjawa młodej dziewczyny" ... Grupa 
„po prawicy" reprezentuje młodość, niewinność, czy
~tość. Roznosicielka mleka i Student znajduje się 

właśnie po prawej stronie sceny. Jak zauważył R. R. 
Northam, scena w które j dziewczyna obmywa wodą 
piekące oczy Studenta to zarówno transpozycja opo
wieści o dobrym Samarytan.nie, jak spotkanie Chry
stusa · Samarytanki u studni (por. Ewangelia wed-
ług św. Jana, IV 7). _ 

A zatem pozornie z reali tycznego ukształtowania 

sceny wyrasta świa t symboli i akcji, już zanim pad
ną pier...,-sze słowa, przyjmuje tę symboliczną naturę 

sztuki. Kwestie studenta, wygłoszone do milczącej 

zjawy, podobnie jak dialog Studenta z Hummlem, 
mo;,:ą być od początku interpretowane symbolicznie. 
Hum.n1el, zgodnie z trafn interpretacją Northama, 
je.st „postacią reprezentującą doświadczenie życiowe 

i całą władzę, jaką ono daje", natomiast Student 
„nie jest po prostu Studentem uniwersytetu, ale mło -

dzieńcz niewinnością i idealizmem wchodzącym 

właśnie życie". Zarysowuje się tutaj sens moralny 
dramatu, problematyka łącząca go z moralitetem i 
przypowieśc 'ą. Związki te staną się oczywiste, gdy 
rozważamy pokrótce niektóre przynajmniej motywy i 
tematy, nierzadko znane z wcześniej napisanych dra
matów, jakie pojawiają się w „Sonacie widm". J ed
nym z naczelnych jest temat śmierc i , szczególnie wat
ny dla zrozumienia sztuki. 

Ma on oczywiście odniesienie do życia autora i jego 
odmiennych po kryzysie Inferna poglądów na :życie, 

śmierć, ż cie pozagrobowe. W jednej z Niebieskich 
k.•i•rtek pod datą: kwiecie! ~ 007, zn'ljdujerr y notatkę : 



„ Mój umysł był ostatnio n iezm iern ie zajęty śm ierci ą 

l zyciem p niej. Czytałem wczoraj Timaio a , i Fe
d ona Platona. Obecnie pi szę Tot en- Insel gdzie op i
suję iprzebudzen ie po śmie rci i co przychodzi potem, 
a le wycofuję się w przerażeniu przed ob jawien iem 
n ieskońcwnej nędzy życia" . 

W cytowanym j uż liśc i e d o Scheri nga z 27 marca 
1907 Str indberg d zieli s i ę z nLm p rzeczuc iem r ych
łej śmierci: „ ... p isałem z uczuciem że są to moje 
„Ostatnie .sonaty". 

Roznosicielka I ka 

Motyw śmierci - w „Sonac ie w idm" poświadczODJr 

również „\Vyspą u:nar łych", p :Jjaw:a j ąca się w zakoń
czen iu : Pokój zni ka, W glęb·, jak tło, „Wyspa umar
łych" Bockl ina - zo ta! połącz:>ny z mo tywem pod
róży . Zycie jest podróżą do życia po śmierc i. Mo
tyw ten po jawi! s: ę w „PeEkanie" ·i innych dramatach. 
W „P eli'kan ie", w momenc;e p eiża r u dom u, Syn widzi 
b iały sta tek, k tóry zab ierze go wraz z Gerdą :na wa
kacje. W „Sonac ie widn " występuje również motyw 
podróży mo rsk :ej: dz\ on okrętowy słychać w m -
mencie podniesien ia kurtyny. W zakończeniu .sztuki 
Stude t modli się duszę u, l ie raj ącej Panny: „Niech 
Bóg zmiłuj e się nad tobą w twej węd rówce ... " Nie 
jedyna to śm · erć na kartach „Sonaty widm". 

ie t rzeba w :ele uwagi po~więcać „ onacie w ·dm". 
by d iyśl ić się , że d:>m jest w sztuce symbolem. Je
den dom wal: ;; ;ę , i Student pomaga ratować ofiary 
wypadku, w pew_- y:n momencie opowiada on Humm 
lo vi o katastrofie swojeg domu rodz:nnego, wresz
cie inny dom, niemal przezroczys ty dla naszych oczu. 
wydaje mu .się rajem, co naj mniej miejscem ziem
skiego szczęścia , oazą dostatk u i spokoju. Dla Nor th
mana jest to Dom Życ ia. Student dos · je się do jego 
wnętrza , aby dostrzec, 7.e dom ów wal i się że n ie ży
cie, a le śmierć w :m m'esu:a. Pię no, godność, ucz
ciwość i inne cno ty są pozorem: Student dostrzega t<> 
bez t rudu, gdyż PQsiada zdolność przenikania iluzji. 
Opo ~ieść o do mu, k tór y się zw !ił , którego miesz
kańców ratował Stude t nocą poprzedzającą rozpo 
częc · e akcji sztuki. jest dla North mana dowodem, że 
S trindberg skomponował „Sonatę widm" wo'kół mo
tywu wal ącego s i ę domu. Ka tas trofa p ierwszego do 
m u zagraża życiu n iewinności , dziecku które Student 
ra tu je i k tóre późnie j znika. W domu życia znajduje 
się inna istota niewinna, Panna, ale jej uratować si~ 
już nie da: jes t na to zbyt chora i wyzbyta woli ży 

„Wyspa umarłych" Bocklina 
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J oanna Januszewska 

aktual na obsada na tablicy w hallu 
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projekty dekoracji 

Łucja i Bruno Sobczakowie 

„Sonata w~dm" 

Symboliczny sens Domu nie wyczerpuje s ię na tym. 
Brian Rothwell prześled ził znaczen ie, jak ie Strindberg 
przywiązywał do ymbo1u domu w całej swej twór 
czości . W „Burzy" dom jest dla Pana tożsamy ze 
wspom nieniami przeszłośc i, k tó rą zachowuje i chron·; 
dom j t czymś o egzy tencji n iemal o obowej. Wpro
wadzen ie s ię do domu Gerdy, jego byłe j żony, n isz
czy wspomnien ia a wra z z n im i tę niemal osobową 

egzys tencję, i jes t 'Pr wie równoznaczne z zabójs t
w em. W „Sonacie widm" person lizacja domu jest 
posu11ięta o wiele dalej. Postacie częs to o tym mó
wią : najpierw Joh ansson pow ·ada o Hummlu, że 

„ogl ąda domy burzy j , przebija ul ice, zabudowuje 
place. Ale wdziera się także do wnętrza domów, wci 
sk się przez okno, igra ludzkimi losami" Hummel 
.sprawuje demoniczną władzę zaróv.mo nad domami, 
jak nad ludźmi . Johansson, wyjaśniając w pewnej 
chwili Studentowi, co robi Hummel, Oświadcza : 

„Podsłuchuje co mówią biedacy„. Wykrywa małe 

.słóweczka, wydłubuje po jednym kamyczku, aż dom 

.się zawali... mówiąc obrazowo„." Paralelę losów i eg
zystencji domów i ludzi określają bl iżej wypowiedzi 
Bengtssona i Studenta : 

„ ... gdy dom się starzeje, zaczyna pleśnieć, a gdy l u
dzie długo z sobą przebywają i nawzajem się męczą, 
to stają się pomyleni"; 

„Zbyt długie milczenie sprawia, że w człowieku coś 

.się psu je - jak tająca woda. Tak jest także i w 
tym domu, Tu coś .gn ije! A ja myślałem, że to raj, 
gdy zobaczyłem panią tutaj po raz pierwszy... w pe
·wie.n niedziell1y po ranek". 

Także w wierszach Strindberga pojawia1ą s ię w 
1>0dobny sposób ożywione domy. Symbol ten, podo b
nie jak symbolizm występuj ący zarówno w „Sonacie 
widm", jak w innych „sztukach kamer lnych", u jaw
n ia związki z teorią <ldpowiedników Swedenberga, 
która pozwala wyjaśnić niejedną kwes tię . Według 

Swedenborga caly wszechświat na różnych planach 
istnienia przenikają odpowiedn 'ki, wszy tkie w osta
tecznej instancji pochodzące od Bo"a . Można zatem 
uważać wszechśw · a t za sys tem symboli, którym zna
czen ie nadal sam Bóg. Każda czynność jest zarazem 
wynikiem i wyrazem duszy, jej mniej l ub bardziej 
<io kona m odpowiednikiem. A zatem zimne, odgrze
wane lub pozbawione treśc i odżywczych jedzeni ma 
u Str indber~a sens symbol iczny: jest ostrzeżeniem ze 
strony „mocy" lub karą. W innym świetle zobaczymy 
teraz udręki Panny, demonizm K ucharki, złośl "wość 

Poko jówki. Pojawia się wszakże dod tkowy aspekt 
sprawy: Kucharka zaprawiająca zupy olejem sojo
wym, podobnie jak Matka w ,,Peli.kan ie" z jej przy
prawami - fałszują rzeczywistość . 

Kucharka, podobnie jak Hummel należą do rodu 
wampirów: wysysają życie z życia innych. Chłód 

dłoni Hummla to coś więcej niż zimno starczego cia 
ła. Student wykrzykuje: „Tylko proszę puścić moją 



Mumia 

(proj. kos tiumu - Łucja i Bruno Sobczakowie) Mumia 



rękę! Pan mi zabiera siłę, pan m nie mrozi!" Niena
turalny chłód . ciała Starego (Hummla) jest także 

symbolem jego stosunku do bliźnich, braku już n ie 
miłości, ale choćby elementannych względów. W „Pe
Jikanie" c i ągłe zimno w domu i nieodpowiednie je
dzenie są „fizyczną manifes tacją zimna duchowego, 
braku miłości i chłodnych tosunków w rodzinie -
poddbnie jak „truc ·zna w ści;nach" w „Tańcu śm ier
ci" (B. Rothwell). 

Wampiryzm i fał szowanie rzeczywis tości, kwes tia 
znana z wcześn iej szych dramatów, powracają na kar
tach zarówno „So naty widm", jak niektórych innych 
„sztuk ka meralnych". \V „Sonac 'e" Hummel obnaża 
Pułkownika niemal fi zycznie ukazując prawdę jego 
życ ia, pozór jego pozycji i godnośc i. Okazuje się , że 

Pułko\vnik to n ie tylko były lokaj , fa łszywy szlach 
cic i oficer, ale również wam pi r z rodziny Hummlów 
i Kucharek. Zresztą H um mel, u zu rpujący sobie rolę 

sędziego wobec Pu łkownika , domowników i gości 

zgromadzonych na kolac j i w idm jest równ i eż. wam
pirem, również. nosi perukę , fal zywe nazwisko, a su
mienie jego jes t obc·ążone zbrodniami , w tym zabój
stwo Roznosicielki mleka. Noszenie masek (peruk, 
tyt łó w, mundu rów i p.) łączy się u Strindberga z de
maskacją : w „Sonacie w:d m" ma my ich dw ie: jedna 
dokonała się przed laty na przyj ę ciu i była d z i ełem 

ojca tudenta,_ drug - pr zed i w czasie kolacj i 
w idm. Ojciec S tu den ta , objawiając prawdę o świe

cie, ściągnął nieszczęście na ieb ie i rod zinę, skończył 

w domu wariatów, gdy to n ie on , a świa t był chory. 
H ummel obnażył nędzę i w·ny obecnych na kolacji 
ale - sam z kolei zdemaskowany przez Mumię -
musi popełnić samobójstwo. A za tem prawd jes t 
niebezpieczna! Oczywiście ak. \V „Sonacie widm" to 
prawda zabi ja Pannę, a S tuden towi pozostawia go
rycz c ięż.kiego doświadczenia . Student posiad da r 
przenikan ia i un ices twien ia ilui;ji. Ponieważ. dar ów 
jest imperatywny, jest jed nocześnie - z punktu wi
dzenia moż l iwości osiągnięcia szczęścia - przekleń · 
stwem. 

S pra wa w idzen ia czy jasn_pwidzenia , widzialności, 

wzroku odgrywa w „Sonacie widm" bardzo ważną rolę. 

Bolące oczy są zatrute tą niezwyklą zdolnością wi
dzen ia rzeczy niewidzialnych dla in nych, przeni
kania p ozoru aż do ukrytej poza nim prawdy. Stu 
dent w idzi równ ie ostro zło, jak dobro, w idzi po pro
stu prawdę, gdy w swoim w ierszu p isze: 

Kuch rka 

(proj. kostiumu - Łucja ! Bruno Sobczakowie) 



„Pa t rzę w słońce. Z-da je mi s i ę, 

Ze widzę to , co ukryte, 
Każdy cie zy s i ę swoim dziełem . 

Szczęśliwy kto tworzy dobro! 
Hum mel n ie po ia da podobnej zdolności widzen ia, 

gdyż jest zły, „d~chowo ślepy". Symbolem tej „śle
poty są jego okula ry, nie pozwalaj ą mu one wcale 
widzieć więcej. Maj ąc kontakt ze wszystk im, co złe 

w rzeczywi s tości realnej , tyl ko w te j dzied zi nie po
s iada głęboką i n tu ioję. Nie jest to wszakże dar, lecz 
wynik długiego doświadc zen ia i obyc ia z czynionym 
i doznawanym złem . 

Wi-dzenie i utrata wid zenia w Sonacie widm po
zostają w związk{; z widzialnymi i niewidzialnymi po
stac iami. Wszelako sprawa widzenia, zn ikania i po ja
w ·ania się postaci czy rzeczy podporządkowana jes t 
n ie tylko symbol'zmow i ztuki, a le je j związkom z 
moralitetem i przypowieśc i ą . Zły jest ślepy na dobro. 
Dobry widzi r zeczy nadprzyrod zo ne i właściwą dro
gę żywota. Życ ie jako ca łość jest obrazem piekła lub 
czyśćca „Pelikan" nos ił pier wotnie tytuł „Czyściec", 

także ze względu na podję ty w n im motyw oczyszcza
n ia p rzez ogień, zn ny także z „Gry snów". a jtr
walsze związk i m iędzy ludźm i , to więzy, jakie 
s twarza współuczes tnic two w w inie i grzechu. Do
piero śmierć jest wybawicielką , a Bóg to jedyn ie Pan 

ieba, który ziem ię albo pozos tawi ł w ogóle własne
mu losow i, a lbo jest jakoś oddz'elony od s tworzenia. 
które w trakcie życia two r zy zło , angażuje się w 
n ieubłagalną walkę z innym i egzemplarzam i gatun
ku, by wreszcie zwró c i ć s'ę przeciw o sob 'e w akcie 
a uto des trukcj i. Życ ie ang żuje ludzkich aktorów, 
wyznacza jąc im role w pektaklu zła, grzechu i w i
ny, pokuty i zadośćuczyn ienia. 

Jeżel i „Sonatę w idm" potraktować jako opowieść o 
szlachetnym młodzieńcu, który chc ia ł się dos tać do 
pewnego, uważanego za ra j domu, to jej na jogólniej
szy sens da s i ę sprowad zić do p ros tych s twierdzel1 
o życ iu pelnym męk · wybawieniu, jakim jest śmierć . 

Jest to fakże opowieść o utracie złudzeń : n ic na świe

cie nie jest bez skazy. To przekonan ie, wysnute ze 
świeżo zdobytych doświadczeń , wypo wiad Student 
w f inale dramatu : 
„Zobaczyłem pułkown ika , który nie był pułkow

n ikiem; spotkałem szlachetnego dobroczyńcę, kt61 y 
okazał się przes tępcą i mus iał s i ę powiesić; uj rza łem 

mumię , która n ie była mumią , no i d z iew i cą. Ale a 
propos gdzie można znaleźć dz iewict wo? Gdzie je~ t 

piękno? W przyrodzie i mojej duszy, gdy przyb iera 
strój odśw i ę tny ! Gdz ie szukać czci i wiary? W baś 

niach i na dziecinnych przeds wieniach! Gdzie są 

obietnice, których się dotrzymuje?„. W mojej fan
tazji ? („.) Pomyśleć że najpiękn ie j sze kwiaty są tak 
zatrute, najbardzie j tru j ące! Przekleństwo c iąży wi
dać na wszelkim stworzen iu i życiu „." 

A ugust Strindberg - Lech Sokół 
Czytelnik, Warszawa, 1961 

Augu.st Strindberg (1849- 1912) pisarz szwedzki o 
światowej sławie, odnO'o..,.iciel języka literackiego i 
twórca nowoczesnego dramatu szwedzkiego, prekur
sor ekspres jonizm u i w ielu tendencj i teatr u XX wie-
ku. 
Przeżyc ia osobiste, trudne dzieciństwo młodość, 

niepowodzenia trzech kol jnych małżeństw, załama

nia psych iczne z nawrotami manii prześ ladowczej 

wycisnęły silne piętno na twórczości pisarskiej 
Strindb rga. Deb iutował jednoaktówką dramatyczną 

W Rzymie (1870). Natomiast powieść Czerwony po-
1·6j wprowadziła na stałe nazwisko Strindberga do 
świadomości powszechnej, a jej wpływ na rozwój 
prozy szwedzkiej był ogromny. Napisał również ta
kie powieści jak Mieszkaricy Hemsoe (1887), Na 
szkierach (1890), Gotyckie pokoje (1904), Czarne cho
rqgwie (1904). Brutalna szczerość w odsłanianiu taj
ników natury ludzkiej i własnych najintymniejszych 
doznań wytworzyły wokół niego atmosferę skandalu. 
Książ.ka Nowe państwo (1882), która była satyrą na 
instytucje polityczne, spoleczne i kulturalne Szwecji, 
wywołała skandal i wzbudziła falę nienawiści do 
Strindberga. Zb iór opowiadań Małżeństwo (1 884) spo
wodował oskarżenie go o obrazę religijną i wytocze
ni mu procesu. Strindberg proces wygrał. 

O dramaturgii Strin dberga pisze się niekiedy, że 

streszcza się w niej sto lat rozwoju literatury dra
matycznej od romantyzmu do ekspresjonizmu i nad
realizmu. Pierwszy dramat Podarunek imien?.now 1 

napisał Strindberg w 1869 r . (rękopis zaginął), ale 
dop iero od Mistrza Olafa (1872) zaczął pisywać sztu
ki l iczące się w historii dramatu. W latach 1886-
-1892 powstały: Ojciec, Parma J ulia, W ierzyciele, 
Panas oraz jednoaktówki: Debet i kredyt, Pierwsze 
ostrzeżen ie, Wobec śmierci, Zabawa z ogniem, Więź, 
Silniejsza. W 1888 r. Strindberg założył teatr eks
perym ntalny. Kol jne dwa nieudane małżeństwa 
kłopoty finansm e i inne spowodowały, że Strind
berg załamał się psychicznie. Przez miesiąc przeby
psy hiczne opisa ł w książce ulobiograficznej Infer
psych iczne opisał w książce autobiograficznej I nter
no. Napisanie j j pomogło mu wrócić całkowicie do 
zdrowia . Okres 1892-1902 jest jednym z najpłod
ni jszych i najważniejszych dla rozwoj u jego dra
mat ·gii. Powstało wówczas osiemnaście sztuk; dra 
maty historyczne - Gustaw Waza , Eryk XIX, Saga 
rodu. FoLku.ngów, Są zbrodn ie i zbrodnie, Karol XII, 
Królowa Krystyn.a, trylogia autobiograficzna Do Da
maszku, Gra snów, T aniec śmierci, Wie lkanoc, baśń 

dramatyczna Łabędziobiala, Engebrek. 
W 1907 roku Strindb rg wspólnie z aktorem i reży

serem Augustem Falckiem założył teat r I ntymny. 
Dla teatru tego pisa ł swoje „sztuki kameralne"; Bu.
ri:ę, Pogorzelisko, Pel ikana i Sonatę widm . Wespół 

z Damaszkiem, Grq snów i WieLkanocq . Są t o naj
nowocześniejsze z j go dramatów, pełne n iezwyk
łej inwencji; naj płodniej sze dla rozwoj u nowoczes-



nej dramaturgii. Tea tr I nt11mn11 zaprzesta ł swojej 
działalności w 1910 r., z powodu kłopotów fina nso
wych. 
W P olsce dramaty St r ind ber ga grywane są od 1908 
(prem iera O jca); zasłynął zwłaszcza K. Adw entowicz. 
jako Rotmist r z w Oj cu. P olska pra prem iera Sonatv 
w idm odbyła się w 1926 r. w Teatrze For m i tycz
nym, Zakopane, w reżyserii Stan isława Igna cega> 
Witk iew icza. 
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