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August Strindberg,
Litografia Edwarda Muncha (1896)

August Strindberg (1849-1912), pisarz
szwedzki. Płodny, wszechstronnie
uzdolniony, pisał powieści, nowele, poezje, dramaty, eseje. Jeden z najwięk
szych klasyków współczesności, którego twórczość, wielostronna i złożona,
wyrasta z epoki, wybiegając jednocześ
nie daleko w przyszłość. Prekursor
form dramatycznych, którego dzieło
zawiera elementy romantyzmu, naturalizmu, ekspresjonizmu, otwierając perspektywy dla teatru nadrealizmu
i awangardy lat międzywojennych i późniejszych. Wywarł wielki wpływ na
literaturę europejską i amerykańską.
Miał burzliwe życie, trzy razy się żenił
i rozwodzil Cierpiał na manię prześladowczą.

Jest m.in. autorem dramatów: Mistrz O/of (1872), Ojciec (l88n Panna
Julia (1888), Zabawa z ogniem (1893), Do Damaszku (1898~ Gustaw Vasa
(1899), Eryk XIV(l899~ Wielkanoc (1900), Taniec śmierci (1900), Gra snów
(1901), Burza (1907), Sonata widm (1907), Pelikan (1907).

Żyję, a zy)ę różnorodnym życiem wszystkich
opisuję: szczęśliwy z tymi, którzy są
ze złymi, dobry z dobrymi; wypełzam
z mojej własnej osobowości i mówię przez usta dzieci,
kobiet i starców: jestem królem i żebrakiem, posiadam ziemską władzę, jestem tyranem i uciskanym
wrogiem tyranów; podzielam wszelkie opinie i wyznaję wszelkie religie; żyję w każdym czasie i nawet
sam przestaję być. To jest stan, któr:y przynosi mi
szczęście nie do opisania.

ludzi, których

szczęśliwi, zły

Z listu Augusta Strindberga do Harriet Basse (1903),
cyt wg. A. Strindberg: „Wybór dramatów"
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CARL GUSTAW JUNG
ŻYCIE SYMBOLICZNE
Nie ma nic dziwnego w fakcie, że ludzie stają się neurotykami.
Życie jest zbyt racjonalne, nie istnieje obszar egzystencji symbolicznej, w którego granicach mogliby odgrywać inną rolę, gdzie
musieliby być aktorami boskiego dramatu istnienia.
Rozmawiałem kiedyś z szamanem plemienia Indian Pueblo,
który wyjaśnił mi bardzo ważną rzecz. Jesteśmy małym plemieniem,
mówił,

i Amerykanie chcą mieszać się do naszej religii. Zrobiliby
lepiej zostawiając nas w spokoju, bowiem my jesteśmy synami Ojca,
dziećmi Słońca. Ono tam w górze (pokazał na Słońce) jest naszym
Ojcem. Musimy pomagać mu każdego dnia naszymi modlitwami
wznosić się ponad horyzont i wędrować po niebie. Nie robimy tego
tylko dla nas samych; robimy to dla Ameryki i dla całego świata. Jeśli
Amerykanie ze swoimi misjami będą mieszać się do naszych obrzędów,
mogą spodziewać się najgorszego. Za dziesięć lat nasz Ojciec, Słońce
nie wzejdzie więcej na niebo, bo nie będziemy mogli mu w tym pomóc.
Można by uznać jego słowa za rodzaj łagodnego szaleństwa, ale
tak nie jest. Ci ludzie nie mają problemów ze swoją psychiką. Mają
swoje codzienne życie, życie symboliczne. Wstają każdego ranka
z poczuciem wielkiej boskiej odpowiedzialności; są dziećmi Słońca,
Ojca, i ich codzienny obowiązek polega na pomaganiu Ojcu
wznosić się ponad horyzont. Powinniście zobaczyć tych ludzi:
zachowali oni doskonalą naturalną godność.(„.)
Przekonanie, że prowadzi się życie symboliczne, że jest się
aktorem boskiego dramatu, zapewnia człowiekowi wewnętrzny
pokój. To jedyna rzecz, jaka może nadać sem ludzkiemu życiu.
Wszystko inne jest banałem i można się bez tego obyć. Kariera czy
wychowanie dziec~ to wszystko jest "Mają" w porównaniu z jedyną
liczącą się rzeczą: sensem naszego życia.
I oto sekret Kościoła katolickiego: w pewnej mierze, pozwala on
swoim wyznawcom prowadzić życie pełne semu. Jeśli mogą na
przykład uczestniczyć każdego dnia w eucharystii, jeśli mogą stawać
się częścią jej substancji, wówczas zostają wypełnieni boskością,
i powtarza się każdego dnia wieczną ofiarę Chrystusa. To, co mówię,
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nie jest jedynie słowami. Dla człowieka, który przeżywa to wszystko
realnie,jest w tych słowach ukryty cały świat. Dla takiego człowieka
są one .więcej niż światem, są nosicielami sensu. Wyrażają dążenie
duszy 1 fundamenty jego nieświadomego życia.
(.•)Jesteś samotny i wszystkie-'piekielne demony zostały rozpętane
przeciwko tobie. Tego właśnie ludzie nie są na ogół świadomi.
Zazwyczaj mówią więc, że cierpią na neurozę lękową, lęki nocne,
obsesje lub nie wiadomo co jeszcze. Dusza czuje się opuszczona;
znalazła się extra ecclesiam, bez możliwości wybawienia. Ludzie na
ogół o tym nie wiedzą. Sądzą, że ich stan jest patologiczny i że jakiś
lekarz upewni ich w tym przekonaniu. I oczywiście jeśli zgodnie
z ogólnie przyjętą opinią uważają, że coś jest neurotyczne lub
patologiczne, trzeba do nich przemawiać odpowiednim językiem
Zatem mówię językiem moich pacjentów. Kiedy rozmawiam z wariatami, mówię językiem wariatów, inaczej by mnie nie zrozumieli
Kiedy mówię do neurotyków, wyrażam się w języku neurotycznym
Bo to właśnie dyskurs neurotyczny twierdzi, że chodzi tutaj o jakąś
neurozę. W rzeczywistości mamy bowiem do czynienia z czymś
zupełnie innym, z przerażającym Jękiem przed samotnością. To jest
wręcz halucynacja samotności, samotności, której nic nie potrafi
zaradzić. Można należeć do stowarzyszenia liczącego tysiąc człon
ków. i pozostawać samotnym, ponieważ to coś w głębi nas, co
powtnno żyć, pozostaje samotne i nie może nawet zostać dotknięte
przez kogoś innego. Tylko my wiemy, że to coś istnieje. Istnieje
i wciąż się manifestuje dręcząc nas bez ustanku, nie dając nam
spokoju. („.)
·
Otóż w psychice każdego człowieka można znaleźć ideę Adama
Kadmona, albo Chrystus w każdym z nas. Podobna myśl wyrażana
jest w religiach Wschodu, w obrazie atmana, czyli człowieka
totalnego, pełnego, człowieka tradycyjnego, a także platońskiego
człowieka „okrągłego", przedstawianego za pomocą okręgu lub
figur o kulistych motywach. Wszystkie te tnotywy można znaleźć,
jak to już powiedziałem, w mistyce średniowiecznej, spotykamy je
także w pismach należących do tradycji alchemicznej. Wiele z nich
pojawia się w gnozie i oczywiście w Nowym Testamencie, u św.
Pawła. Mamy zatem do czynienia z logicznym rozwinięciem idei
Chrystusa w każdym z nas - nie Chrystusa historycznego, ale
Chrystusa w każdym człowieku. Ta idea ufundowana została
pierwotnie na argumencie, że byłoby niemoralnym pozwolić Chrys-

tusowi cierpieć za nas samotnie. On cierpi już dostatecznie i także
my sami powinniśmy wreszcie zacząć nieść brzemię swoich grzechów. Chrystus wyraża tę samą myśl mówiąc: Jestem tutaj w naj-

mniejszym z waszych braci. Jv.5zystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. A jeśli to każdy z was,
a jeśli to ty byłbyś tym najmniejszym z braci? Wówczas zrozumiał
byś, że Chrystus nie może być czymś najmniejszym w twoim życiu,
i że my wszyscy mamy w sobie brata prawdziwie najmniejszego
z naszych braci, biedniejszego jeszcze niż żebrak, któremu dajemy
jałmużnę. To co mówię, znaczy, że nosimy w sobie cień, niegrzecznego chłopca, bardzo nieszczęśliwego człowieka, i że musimy go
zaakceptować. Co takiego uczynił Chrystus - rozważamy to na
najbardziej banalnym poziomie - co takiego uczynił Chrystus,
jeśli traktowalibyśmy go jako zwyczajnego człowieka? Chrystus był
nieposłuszny wobec swej matki; wypowiedział także posłuszeństwo
swojej tradycji; zachowywał się w taki sposób, by sprowadzić na
manowce umysły jak największej ilości swoich bliźnich. Grał swoją
rolę aż do tragicznego końca, aż do końca pozostał wierny swojej
wyjściowej hipotezie. A w jakich warunkach Chrystus przyszedł na
świat? W największej nędzy i poniżeniu. Kim był jego ojciec?
Chrystus był „nieślubnym dzieckiem" - cała ta sytuacja, sytuacja
biednej dziewczyny z niemowlęciem, była po prostu godna litości.
I to jest właśnie nasz symbol, to my sami jesteśmy tu przedstawieni,
my wszyscy. Każdy, kto wypełnia swoje powołanie do końca (czasem
płacąc za to życiem), wie , że Chrystus jest jego bratem.
To jest właśnie dla mnie współczesna psychologia i to jest dla mnie
przyszłość, rzeczywista przyszłość, taka, jaką mogę rozpoznać. Ale
przyszłość historyczna może oczywiście być zupełnie inna. (...) mnie
nie interesuje przyszłość historyczna. Nie martwię się o nią. Jedyną
ważną dla mnie sprawą jest spełnienie pragnień obecnych w każdym
człowieku, w każdej jednostce. Historia, taka jak ją pojmuję, jest
historią jednostek, z których każda wypełnia swoje przeznaczenie.
I to jest problem najistotniejszy, problem autentycznego Indianina
Pueblo: muszę uczynić dzisiaj rano wszystko to, co jest konieczne,
by mój Ojciec mógł wznieść się ponad horyzont. Taki jest mój
punkt widzenia. Sądzę, że dość już powiedziałem...
Londyn, 5 IV 1939
tłumaczył
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ZYGMUNT

ŁANOWSKI

obsada:
Pani Heyst - TERESA KAŁUDA
Elis - JERZY KUCZERA
Eleonora - RYSZARDA CELIŃSKA

Krystyna - ALINA CHECHELSKA
Beniamin - VIOLETTA SMOLIŃSKA
Lindkvist - KRZYSZTOF MISIURKIEWICZ
Reżyseria

NAJMOŁA

ZBIGNIEW

Scenografia
IWONA STARCZYK
/ASP w Krakowie/

Inspicjent -

Barbara

Bógdoł

I

Sufler -

Maria Krupa

W spektaklu wykorzystano kompozycję Haydna „Die sieben letzten Warte
unseres Erlosers am Kreuze" (Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu").

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - BOGDAN TOSZA
Asystent Dyrektora - DANUTA PUŁECKA

Z-ca Dyrektora-KRYSTYNA SZARANIEC
Główny Księgowy-HENRYK MROZEK

Kierownik techniczny- STANłSŁAW HOŁÓWKA

KOSTIUMY:
pracownia krawiecka damska - Ewa Kerger
pracownia krawiecka - Stanisław Kiecki
pracownia szewska - Józef Wilk

DEKO~ACJE:
pracownia stolarsk • - Marian Kawka
pracownia malarsko-modelatorska - Ryszard Górny
pracownia perukarska - Maria Bem
światło - Andrzej Michalik, Jerzy Boczkowski
dźwięk - Stefan Skrobisz
brygadzista sceny - Roman Klyta
rekwizytor - Barbara Bógdoł

MIŁOŚĆ I SZALEŃSTWO WOKÓŁ „WIELKANOCY"
Jesienią, czekając na wystawienie Do Damaszku, Strindberg pisze dramaty Jłielkanoc i Taniec śmierci. Jego siostra
Elisabeth, która w 1898 roku dostała pomieszania zmysłów,
uważała się za prześladowaną i wystawioną na próby
otrucia. Strindberg pocieszał ją, odnajdywał w niej swoją
własną ewolucję, doradzał, by robiła tak jak on, szukała
ukrytego sensu we wszystkim, co się jej zdarzyło. W Jłiel
kanocy Strindberg posłużył się jej losem jako materiałem do
sztuki. Jak zawsze, on sam gra charaktery, które stwarza
i cytuje w dzienniku fragment z :XXIII rozdziału Księgi
Ezechiela: „Będziesz pić kielich twej siostry, głęboki i przestronny. - Staniesz się pośmiewiskiem i szyderstwem.
- Kielich ten ma wielką pojemność, upojenie i udręka cię
napełni." Eleonora, chora umysłowo dziewczynka, która jest
główną osobą dramatu, to kobiecy odpowiednik Ofia.r~
z Inferno. Może ma słuszność Harry G. Carlson, gdy w swojej
analizie dramatu przypuszcza, że żółty żonki~ któremu
Eleonora nie może się oprzeć i kradnie go z wys ta wy
kwiaciarni, co ma tak złowieszcze konsekwencje, to ten sam
kwiat, który zerwała mityczna Persefona i który sprawii że
została ona porwana do podziemnego królestwa i była
zmuszona wyjść za mąż za Hadesa. W każdym razie jest to ta
sama saga, którą przeżywa Ofiara, a za tymi obiema
postaciami kryje się Jezus ze swoją podróżą ku śmierci
i zmartwychwstaniem.
Piętnastego listopada odbywa się próba generalna. Do
Damaszku i Strindberg jest na niej obecny. W dwa dm po
próbie pisze do szefa teatru, Nilsa Personne'a, któ~y przyjął
Wielkanoc, i prosi go, aby dał rolę Eleonory Harnet Bosse,
motywując swoją prośbę tym, że w niej są takie po~ad~
poezji i powagi, których brakjej koleżankom. Proponuje tez,
aby premierę wyznaczyć na 19 lutego, co jest wykwintnym,
ale dla świata niedostrzegalnym komplementem, gdyż dzień
ten był dniem urodzin Harriet. Na premierę posłał jej
czerwone róże i list, w którym podziękował jej za wszystko
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wielkie i piękne, co widział na próbie, dodając zastrzeżenie,
które mogla, gdyby chciała, odebrać jako grzeczność. Wyobrażał sobie tę rolę jako „nieco jaśniejszą, z akcentami
szelmostwa i z większą ekspansją. Trochę z Puka!"(„.)
Harriet Bosse przyjęła rolę Eleonory i doszło do nowych
wizyt na Banergatan. W miłości przybierały na sile okultystyczne zainteresowania Strindberga. Zapisuje on w dzienniku, że prześladuje go zapach selera i zastanawia się nad
tym, czy oznacza to cnotliwość, czy namiętność. Telepatyczny związek trwa. Trzynastego stycznia Strindberg zapisuje,
że Harriet Bosse poja wiła się u niego w nocy i że ją „posiadł".
Modlił się do Boga - przy szczególnie uroczystych albo
„tajemnych" okazjach posługuje się greckimi literami - by
ustrzegł go przed tą namiętnością, której tajemną stronę
ukrywa przed Harriet Bosse. („.)
Harriet w dalszym ciągu odwiedza go telepatycznie w nocy,a on „żyje z nią tylko w myślach" i lęka się „katastrofy" (12
luty). Ale równocześnie zaczyna mieć nadzieję, że ona kocha
go także bardziej realnie. Nazywają aniołem, który pojedna
go z życiem i z kobietą. Nie wiemy, czy to pojednanie odnosi
się do jego poetyckiego ja, czy też chodzi tu o samego pisarza
Augusta Strindberga. W zapiskach dziennika zapach selera
zastąpiony zostaje zapacpem kadzidła, które StrindtJwg
wiąże z pożądaniem Harriet. Po jednej z jej wizyt, gdy prosila
Boga, by go pobłogosławił za to, że tak pięknie napisał
Wielkanoc, pisze on 8 lutego: „Czułem się jak stary Faust,
który żałował swej młodości w obliczu tego arcydzieła
w postaci kobiety-dziecka". Tego samego dnia posłał do niej
list, w którym analizuje postać Eleonory. „Eleonora- pisze
- przez troskę rodziny popadła w taki stan ducha, niektórzy
nazywają go chorobliwym, wskutek którego weszła w kontakt (telepatyczny) zarówno ze swymi krewnymi, jak i z całą
ludzkością i w końcu z niższymi stworzeniami, tak że cierpi
ona ze wszystkim, co żywe, czyli urzeczywistnia ideę „Chrystusa w człowieku".
Olaf Lagercrantz: „August Strindberg, W-wa 1988.
Ewa Aniela Krasińska i Zygmunt Łanowski

Przekład:
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PISARZE O STRINDBERGU
Franz Kafka:
~rzymi Strindberg. Ta szaleńcza zawziętość, te boksem zdobyte strony. („.)
Czuję się lepiej, bo czytałem Strindberga (... ). Nie
czytam tego po to, aby czytać, lecz aby leżeć na jego
piersi. Trzyma mnie na lewym swym ramieniu jak
dziecko. Siedzę tam jak człowiek na posą$u. Dziesięć
razy przebywam niebezpieczeństwo ześliźmęcia się, ale
przy jedenastej pokusie siedzę jeszcze mocno, czuję się
bezpiecznie i mam rozległy widok dokoła.
Stanisław

Cóż jest genialniejszego niż

Ignacy Witkiewicz:

Sonata widm Augusta

Strindberga?
Albert Camus:
Strindberg jest jednym z tych królewskich samotników, których dzieło dokonuje się wbrew samemu
losowi. W łonie czasu, w którym wszystko miesza się
w zamęcie zbiorowych mogił i ideologii, jest on straż
niki~m i świadkiem rewolty indywidualnej. Wielka
przygoda ducha uwiecznia się w nim jak w każdym
wielkim artyście. Pomaga on nam w przypominaniu
sobie i w podtrzymywaniu tego szaleństwa twórczości,
które jest zaszczytem człowieka. Jest on jednym z tych,
którzy każą mi myśleć niekiedy (w szalonych godzinach nadziei), że istnieją artyści, którzy zbawią świat,
albo to w nim, co zasługuje na zbawienie.
Tomasz Mami:
Poznanie dzieła Augusta Strindberga
słychanie prowokującego, rozmiarem
przerastającego
8
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nięcie w jego, niekiedy groteskowe, niekiedy odrażają
ce, to znów owiane wzniosłym i wzruszającym pięknem
człowieczeństwo stanowiło za moich młodych lat nieodzowny składnik wykształcenia 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 siłę oddziaływania. Stojąc poza szkołami
i prądami, a zarazem ponad nimi, Strindberg łączy je
wszystkie w sobie. Ten naturalista i neoromantyk jest
również prekursorem ekspresjonizmu, zasługując na
wdzięczność całego pokolenia, które hołdowało temu
kierunkowi, i jest zarazem pierwszym nadrealistą
- pierwszym w każdym tego słowa znaczenilL

ludzką miarę

- dzieła niei zawartością
- oraz wnik-

Jean Paul Sartre:
Ci wszyscy, którzy dzisiaj wierzą, że człowiek nie jest
niczym więcej niż jego życie, mają czego nauczyć się i co
skorzystać z dramatów Strindberga. Uczą nas one
wprowadzać na scenę problemy, które kształtują osobowość, konflikty, które modelują i rzeźbią ludzi,
przeżywających je.(...) to, czego szukamy w jego dziele,
to teatr wolności. .
Friedrich Diirrenmatt:
Teatr współczesny wyszedł ze Strindberga: nie przewyższono nigdy drugiego aktu Sonaty widm.
Ingmar Bergman:
Zacząłem czytać Strindberga, gdy miałem 10 lat.
Było to doświadczenie unicestwiające i fundamentalne.
Każdy jego dialog wżerał się w moje ciało. Później, gdy
zacząłem pisać, byłem oczywiście od tego zależny
i jedynie powoli, bardzo powoli stałem się zdolny do
tworzenia własnego dialogu.

za: Lech

Sokół

„Aupt Strindberg" W-wa 1981 r.
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to jedna z czołowych polskich spółek działających
w handlu zagranicznym. Wiedzę i doświadczenie
w wymianie gospodarczej z zagranicą nabyliśmy w ciągu
ponad 40 lat istnienia naszej firmy.
CENTROZAP to nie tylko eksport ale również import
towarów przemysłowych i konsumpcyjnych dla potrzeb
wszystkich branż przemysłu i indywidualnych
odbiorców.
Swą działalność prowadzimy z centrum Górnego Śląska,
najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski.
Nasza sieć handlowa ułatwi Ci kontakty z firmami całego
świata.

Zapraszamy do obustronnie korzystnej

współpracy.

Szukasz najlepszego partnera

-

spróbuj z nami

CENTROZAP
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
Tel.: 513-401
Telex: 315-771
Fax: 598-658
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OFERUJE:
PROJEKTOWANIE,
WYKONAWSTWO
I REMONTY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OŚW,1 ETLENIA,
P. POZAROWEJ,
SYGNALIZACJI,
STEROWANIA,
INSTALACJI RADIOWOTELEWllYJNEJ SZAFY ROZDZIELCZE,
TABLICE STEROWNICZOSYGNALIZACYJNE
I PULPITY STEROWNICZE
DLA TEATROW, KIN,
SAL KONCERTOWYCH,
SALONÓW WYSTAWOWYCH,
BIBLIOTEK,
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH,
ENERGETYKI
I BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO
I

40-950 Katowice,
ul. Barbary 21
Tel.: (832) 512-231 do 5
Tlx: 0315-542
Fax: (832) 512-235

Ze zbiorów
Działu
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