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AUGUST STRINDBERG urodził się w Sztokhol
mie 22 stycznia 1849 roku. Był synem majętnego 
kupca korzennego i byłej służącej - „mezalians" 
ten miał wpływ na kształtowanie się jego osobo
wości oraz na tematykę jego utworów literackich. 
Ukończył gimnazjum w Sztokholmie a następnie 

- bezskutecznie - usiłował rozpocząć studia wyż
sze. Pracował w wielu zawodach, m. in. jako nau
czyciel, dziennikarz, bibliotekarz i aktor. 

W 1872 r. powstał jego pierwszy dramat -
„Mistrz OLof" osnuty na tle dziejów reformacji 
w Szwecji. 

W latach 1874-82 pracował w Bibliotece Kró
lewskiej. Napisał nowele historyczne, poezje oraz 
powieści.Jwą satyrę „Czerwony pokój". 

Do stabilizacji życiowej przyczyniło się także za
wa!"te w 1877 r. małżeństwo z aktorką Siri von 
Essen. 

Cykl opowiadań antyfeministycznych „Małżeń
stwa" (1883-84) stał się powodem głośnego procesu 
o obrazę moralności i religii. Walka płci była także te
matem następnych utworów: „Ojciec" i „Panna 
Julia". Wspomniany proces i niepowodzenia mał
żeńskie stały się przyczyną silnego rozstroju ner
wowego. Strindberg uciekał od dotychczasowego 
środowiska, podróżując po :E:uropie. Po rozwodzie 
z pierwszą żoną wyjechał do Berlina, gdzie zbliżył 
się do środowiska cyganerii międzynarodowej. Tam 
poznał dziennikarkę Friedę Uhl, która została jego 
następną żoną. Małżeństwo z nią okazało się także 
nieszczęśliwe. 

Strindberg wyjechał do Paryża (1895-96), prze
żywając silną depresję psychiczną i manię prześla
dowczą. Interesował się okultyzmem i alchemią. 
Biografowie określają ten okres jego życia jako ok
res „inferna" lub „piekielnych doznań". Swój stan 
psychiczny opisał w utworach pamiętnikarskich 
„Inf emo" (1897) i „Legendy" (1898). Poglądy świa
topoglądow:e i filozoficzne znalazły odzwierciedle
nie w mistycznym dramacie „Droga do Damaszku". 



W 1899 r. powrócił do rodzinnego Sztokholmu. 
\V dwa lata później, również na krótko, wstąpił 
w zw·iqzki małżeńskie z aktorką Harriet Bosset. 
Napisał cykl dramatów historycznych, wśród nich: 
„Eryka XlV", „Gustawa Wazę" i „Karola XII" oraz 
ctram:it obyczajowy „Taniec śmierci". 
Tworzył także dramaty awangardowe, odbiegają

ce ocl przyjętych konwencji teatralnych, np. „Gra 
snów" i „Sonata widm". 

Z<!ł0żył kameralny teatr „Intima Theater", dla 
kt:1i·egJ napisał serię krótkich utworów scenicznych: 
„Sonata duch5w", „Pelikan", „Burza" i „Pogorze
lisk•J". 

Przez ostatnie lata życia był całkowicie osamot
ni.Jny. Zmarł 14 maja 1912 r. w Sztokholmie. 
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