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l. 

S trlnd'berg nie jest w Polsce 
dramaturgiem tak znanym jak 
Pirandello, I'bsen czy Musset. 

Ale telewizja pokazała niedawno 
jego sztukę ,.Ojciec" i sztukę tę 
?glądałem z zafitlei l!5'"waniem nie
mal ra(dm, jakby ją napisał może 
nawet $zekspir. StrindaergG., zali
cza się zwykle do tej ~amej epo
ki co Przybyszewskiego, nawet 
mieli oni podobno wspólną kobie
tę; tragteznie lffiuTła żona Przy
byszewskiego Dagny była podobno 
kochanką . Strindberga czy ·co§ w 
tym rodzaju. Ale co za różnica: po 
o't2ejrzeniu ,.Ojca" przecz11talem na 
nowo kilka dramatów Przllliyszew
sktegq, i wydaje ·mj się, że ci..dwaj 
ludzie to ogień i woda. Przybyszew
sk( podobnie . jak Strindberg lubi 
pisa~ o obłędzie, o ludziach szalo
nvch, o wariatach, ale u Przv'btl· 
szewskiego oblęd jest irracjonalnv~ 
demoniczny, · niekonkretny, rozm.a
zany, a u Strindberaa oblęd to jest 
stan klłntczny, col, co można le
czy~, bo ma zaplecze w życiu real
nym. W "Ojcu" człowieka stojące· 
go na pograniczu wariactwa ubte
f'ujq w kaftan bezpieczeństwa; po 
raz pierwuy w teatrze i może po 
f'az ostatni mo.łna obejrzeć ten uni
form., o którym sit tt1le slvszalo, 

ale który widzfalo się tak rzadko. 
Przybuszewski jest rozdemqntzowa
ny i rozpoetyzowanv, a Strindberg 
to jest realista, dominuje w jego 
twórc;oAci konkret, czasem strasz
nie trvwialny, ale {ednak konkret, 
nie jllkaś naga dusza cz11 coś w 
tym wdzaju, tvlko na przykład ja
kaś rzecz, na przykład kaftan bez
pi-eczeństwa, rzec;! składająca się 
po ptostu z grubego, bardzo gru
bego płótna i sprzfłczek. 

2. 

.Strfndberg byl OCZl/WUcie wy-· 
twor-tm swo;e; epoki, wytworem 
tej Qkropnej purytańskiej SzwecJi, 
która w porównaniu ze Szwecją 
dzisie;szą wydaje się krajem mi
tyc,mym. Ale na "Ojca" patrzy się 
tak, jakby to był dramat współ
czes?ty, mimo że ludzie chodzą w 
suknfuch do kostek, w surdutach, 
mimo że urządzenie mieszka1t jest 
secesvjne. Problematyka "Ojca" 
jest ;współczesna. Dramat człowie
ka Zflajdującego się w§ród ludzi, a 
jednak samotnego, znajdującego się 
wśród ludzi i w.fród rzeczy, do któ· 
rych przyzwyczaił się i przywykł, 
a jednak wyobcowanego, znajdują
cego się w świeci&. oswojonym, u
głaskanym, rodzinnym, w.fród żo
ny, .$tarej niani, miękkich }canap
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jednak osaczonego tak, jakby oył 
w klatce wśród 'tygrysów. Wszvst
ko to wpycha go w obłęd, a potem 
w śmier~. Ale jemu się wydaje, że 
wpycha go w oblęd, a potem w 
śmier~ odwieczna walka plci, od
wieczna f''l/Wulizacja między męż· 
czyzną a kobietą. Wierzymy· mu, 
bo to jest przecież wariat. 

l. 

Strindberg byl okropnym doktry
nerem; gdy się zacznie wyłuskiwać 
z jego utworów to wszystko, co test 
czystą koncepcją intelektualną, na
gą- tkanką intelektualną, to Strind
berg staje się śmieszny. Takt jest 
los ·niemal wszystkich koncepcji 
intelektualnych funkcjonujących w 
literaturze, po ·pewnym czasie oka
zują się one .dziwacznymi dpktr11-

namł, ludzie, którzy je toymtlślłlt jak najspokojnte;. Jak wla§ch.6ie 
- groteskowymi doktrvnerami. Na zaloż11~ kaftan? Kto ma to zrobi~? 
koncepcje St1'indberga patrzvmv Oto ptlfanie, które wvdaje się w 
z pobłażliwvm uimiechem, dopóki "Ojcu" Strindberga najbardziej nte
lą one w11abstrahowane, lllopóki imtertelne. A przecież dotvczy sU. 
składają się z nagich twierdzeń, tuacji tak chwilowe;, przemijają
nagich tez. W tekście dramatu, to cej, niepoważnej, no i trvwialnej. 
konkretnych wydarzeniach, w PS'll· · Ważne jea~ także, jak nę tę 8'11· 
chologii poszczególnych · wvstępują- tuację rozw(ąże, jak się z niej wy
cyc h tu osób - to wszystko nabte- brnie. Strindberg robi to wspaniale. 
ra ż11cia, co więcej: staje się nie- Kaftan bezpieczeństwa zakłada rot
zbędne, jak ta serwantka, 71a któ- mistrzoWi niańka,. rotmistrz się nie 
rej stoją . seceStljne posążki, jak te opiera, bo wydaje mu się, że mu 
anachroniczne dziś ubior11, które zakładają rajtuzki i śliniaczek. 
mają na sobie ludzie. Staje się to 
stylowe, i - ludzkie. Przecież to 
jest odwieczna slaboś~ ludzka: szu-· 
kanie jakichś upgólnień, ttr 1U6rych 
mógłby się zmieki6 nasz konkret
ny dramat, jakich§ praw, które by 
go mogły wyjaśni~, uzaslldni~, ja
kiejś teorii. Doktryna -.vvabstraho
wana jest martwa; doktt:llna w u
stach tego nieszczęśnika zapiętego 
w kaftan bezpieczeństwa, belkocą
cego coś o odwiecznej 7'1/WulizacjC 
plći - staje się nagle czymś żalo
śnie ludzkim, C dlatego niezbęd
nym. 

Monolog Hamleta "By~ albo nie 
'by~" przetrwał, przeszedł do historii 
literaturv i ju.ż go nikt stamtąd nie 
wyrzuci. Ale poza tym? Ile dialo
gów i monologów na tematy takie 
C na tematy podobne, na różne te
maty ogólne, przetrwało? Drama,. 
turgia i ch11ba w ogóle literatura 
raczej nie znosi ogólnikowego re
zonerstwa, chvba że tym rezonerem 
jest geniusz tak niewątpliwv jak 
Szekspir. Gdv schodzimy na ·po
ziom niższv, na poziom Strindber
ga to najba1'dziej fascvnujące wu
dają nam. się pewne sytuacje kon
kretne i rozmowv dotyczące tych 
sytuacje, w tych sytuacjach funk
cjonujące, przez te st~tuacje wvwo
lane. Nie to, że tvcie to odwieczna 
walka plcł, albo że kobieta tO· de
mon, tvlko to, jak właściwie zało
ży~ panu rotmistrzowi k4ftan bez
pieczeństwa, żebv przy tvm nakłada
niu bvlo jak najmniej krzvku ł szar
paninv i żebv odbylo .§k..to mo!!iwie 

l. 

"Ojciec" to sztuka o człowieku, 
który rywalizuje z żoną o dziecko, 
i .którego żona wpvcha w kaftan 
b,ęzpieczeństwa i w ten sposób wy
pycha na tamten §wiat. Jest to .sztu
ka do§~ stara i dzieje się w Szwe
cji, ale móglbym , wttliczy~ kilka 
wypadków podobnych, które roze
grały się w Polsce L~owej. Ale 
nie ze względu na tę żałosną ak
tualno§~ patrzy się dziś na "Ojca" 
z takim zaciekawieniem. Jest to 
doskonale studium PS'l/Chologiczne, 
studium człowieka osaczonego. Jest 
to także studium wla§ciwie morder
stwa, które zostało dokonane bez 
użycia noża, truciZJI-1( tzy broni 
palnej. Morderstwa, które odbywa 
się legalnie w asłlścif! osób tak 
szanownych jak pastor i lekarz. 
Jest to sztuka ponura, ale jest tu 
dużo sarkazmu f drwinY, sarkaz
mu na temat kompetencji doktora, 
ląóry reprezentuje . medycynę, i na 
temat kompetencji pastora, którtl 
reprezentuje Boga. Można się więc 
tu także dopatrzv~ jakiej§ metafo
rv. Bylo to napisane dawno, ale się 
nie zestarzało. Starzeją się ubiory, 
wychodzą z modv meble, kaftany 
bezpieczeństwa wyglądają dzi§ 
pewno trochę inaczej nł.ż wted'JI. Alt 
pewne st~tuacje się nie starzeją. 
l pewne pomvslv. l pewne dra
maty, które w końcu są zatpsze ta
kie ·same, mimo że uczestntc,zącv to 
nich człowiek ma czasem na te 
trak, a czasem po marll• 
nark,. 
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