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PER OLOV E.NQ·UIST 
(ur. w 1934) wybitny pisarz szwedzki, już po raz trzeci 
gości w repertuarze Teatru Powszechnego. 
Pierwszy był dramat o Strindbergu, zatytułowany Noc 
trybad, wystawiony na Małej Scenie naszego teatru 9 
lutego 11977 w reżyserii Ernsta GOnthera (który uprzed
nio zrealizował sztokholmską. prapremierę 27 września 
1975), w obsadzie: Ewa Dałkowska, Anna Seniuk, Ra
fał Mickiewicz (w wersji telewizyjnej wystąpił Mariusz 
Benoit) i Wojciech Pszoniak. Przedstawienie to było 
prezentowane w Sztokholmie, Goteborgu i Malmo 
w listopadzie 1979, a także zostało zarejestrowane 
i emitowane przez Telewizję Polską. . Noc trybad 
zdobyła ogromną. popularność na świecie: w ciągu 5 lat 
została przetłumaczona na 20 języków i doczekała się 
ponad 60 premier. O fascynacji P.O. Enquista postacią. 
Augusta Strindberga świadczy jego scenariusz do 
6-odcinkowego serialu telewizyjnego, poświęconego 
biografii wielkiego pisarza. Widzowie polscy mogli go 
obejrzeć w li programie TV w grudniu ub. roku. 
Z życia glist to kolejna sztuka Enquista napisana 
i wydana w 1981, a wystawiana w kilkunastu stolicach 
i miastach europejskich. Dramat - oparty na biografii 
Hansa Christiana Andersena i wielkiej aktorki teatru 
duńskiego, Johanny Luisy Heiberg - miał swoją. 

premierę w Teatrze Powszechnym 19 kwietnia 1984, w 
reżyserii Zygmunta HObnera. Obsadę stanowili : Krysty
na Janda, Wiesława Mazurkiewicz, Franciszek Pieczka 
i Zbigniew Zapasiewicz. 



W sierpniu 1987, tuż po ukończeniu pracy nad no
wą sztuką, P.O. Enquist zaproponował Teatrowi Po
wszechnemu jej wystawienie. Początkowo sztuka 
nosiła tytuł W domu dziadka (I Morfars Hus), lecz po 
kilku miesiącach autor postanowił go zmienić i w marcu 
1988 utwór został przemianowany na Godzinę ko
ta (Lodjurenstimme). 
Osiągnięcia literackie Enquista nie ograniczają się 

jedynie do dramatów. W roku 1968 opublikował 
powieść dokumentalną Legionarerna (Legioniści), za 
którą otrzymał w r. 1969 Skandynawską Nagrodę 
Literacką. Wkrótce potem powieść tę przetłumaczono 
na 1 O języków. 
Powieść Musikanternas uttag (Odejście muzyków) 
z 1980 roku - zyskała wielkie uznanie czytelników 
i liczne przekłady na inne języki. W sumie, od swego 
debiutu w roku 1961, opublikował Enquist kilkanaście 
książek. Znany jest również ze swoich reportaży spor
towych, zjadliwych satyr politycznych oraz komentarzy 
z pogranicza polityki i literatury, publikowanych w prasie 
codziennej. Od blisko 1 O lat mieszka w Kopenhadze, 
mimo to aktywnie uczestniczy w szwedzkim życiu 

kulturalnym. 
P.O. Enquist odwiedził nasz teatr dwa razy: był na 
premierze Nocy trybad w lutym 1977 oraz na pięć
dziesiątym przedstawieniu Z życia glist 28 lutego 1985. 
Zapowiedział również swoją wizytę na polskiej pra
premierze Godziny kota w Teatrze Powszechnym, 
w kwietniu b.r. 

M.C. 



N1a marginesie sztuki 
P .O. Enqu1ista 
Uwagi kryminologa 
W moim odczuciu sztuka została oparta na przeciwsta
wieniu właściwości i postaw, jakie reprezentują-zjed
nej strony Chłopiec, a z drugiej Elżbieta. Jest to 
przeciwstawienie wrażliwości połączonej ze zdolnością 
do głębokiej miłości i odpowiedzialnością za drugiego -
nieludzkiemu w gruncie rzeczy, przeintelektualizowa
nemu eksperymentatorowi, niezdolnemu do zrozumie
nia prawdziwie ludzkich, bo istotnie związanych z 
najgłębszymi ludzkimi potrzebami, reakcji na określone 
sytuacje. Szczególnie jaskrawym tego wyrazem może 
być np. zdziwienie Elżbiety, że osoby odizolowane od 
najbliższych (pensjonariusze różnorodnych zakładów 
zamkniętych) wolą kota od kolorowego telewizora. Już 
zraniony nożyczkami Erikson, uznany za chorego 
psychicznie (rzecz dzieje się przecież w zakładzie dla 
psychicznie chorych) łatwiej jest w stanie zrozumieć, 
czym był kot dla Chłopca i przebaczyć mu jego czyn, 
więcej : prosić o przebaczenie za wyrzucenie kota poza 
mur. Elżbieta niczego nie rozumie lub nie chce 
zrozumieć, bo to przewróciłoby jej system wartości. 
Ten zasadniczy konflikt wartości i postaw został w sztu
ce zarysowany poprzez dwie osoby. Zgodnie z moimi 
kompetencjami mogę jedynie ustosunkować się do 
realizmu, a może raczej prawdopodobieństwa przed
stawionych sytuacji. 



Pierwszy problem: kim jest Chłopiec? Czy osobnikiem 
chorym psychicznie, czy młodym człowiekiem, zdol
nym w zasadzie do rozpoznania znaczenia swych 
czynów i kierowania swym postępowaniem . 

Otóż sztuka nie daje tu materiału do jednoznacznych 
ocen, co zresztą może być zamierzone. Psychologia 
sądowa (mimo dyskusyjności wszelkich teorii na ten 
temat) zna czyny kwalifikowane przez prawo jako 
karalne, dokonywane w stanie przejściowej niepoczy
talności lub ograniczonej poczytalności przez osoby w 
zasadzie zdrowe psychicznie, lecz znajdujące się w 
stanie afektu patologicznego lub afektu powstałego na 
podłożu patologicznym. Afekt taki, charakteryzujący 
się niezwykle gwałtownym wyładowaniem ruchowym 
prowadzącym np. do zabójstwa, można zidentyfikować 
na podstawie określonych jego symptomów (spontani
czność wybuchu, bladość, drżenie rąk, nagłe „otrzeź
wienie", luki pamięciowe, czasem stan wyjątkowej 

ekstazy lub histerycznego zamroczenia) połączonych .1 
z jaskrawą sprzecznośctę między wyobrażeniami 
sprawcy o życiu i jego dotychczasowym trybem życia, / 
a dokonanym czynem. Taki afekt (nazywany patologicz-
nym lub psychogennym) może się zdarzyć „normalne-
mu" człowiekowi i chociaż powoduje pełną niepoczytal-
ność lub ograniczoną (skutkującą uniewinnienie w 
pierwszym przypadku, a nadzwyczajne złagodzenie 
kary - w prawie polskim i wielu innych - w drugim 
przypadku), bynajmnie} nie pozwala na zakwalifikowa-
nie sprawcy jako chorego psychicznie. O taki afekt 
można by podejrzewać Chłopca odnośnie momentu 



dokonania zabójstwa pary małżeńskiej zamieszkałej 
w domu dziadka. Natomiast nie można chyba mówić 
o afekcie w okolicznościach, gdy Chłopiec wbijał 

nożyczki w brzuch Eriksona. Jego czyn - gdyby uznać, 
że o chorobie Chłopca możemy coś sądzić tylko po jego 
czynach - mógłby być uznany jedynie za dokonany 
w stanie silnego wzburzenia, zrozumiałego ze względu 
na nadzwyczajne przywiązanie do kota, jedynego 
towarzysza w celi szpitala psychiatrycznego, w którym 
Chłopiec został umieszczony ze względu na niebezpie
czeństwo, jakie stanowił dla otoczenia. 
Oba powyższe czyny nie muszą bynajmniej świadczyć 
o chorobie psychicznej głównego bohatera. Myślę, że 
w Szwecji zakwalifikowanie go na podstawie tych 
czynów do kategorii „dożywotnio" niebezpiecznych, 
niepoczytalnych sprawców czynów karalnych, mogłoby 
się zdarzyć tylko wyjątkowo. Zastrzegam się oczywiś
cie, że jest to tylko moje przypuszczenie: nie znam 
szwedzkiego orzecznictwa psychiatrycznego i praktyki 
sądowej w tych sprawach. Jest zresztą problematycz
ne, czy w tym wypadku to prawdopodobieństwo ma 
jakieś większe dla sztuki znaczenie. 
Ważniejsze - przynajmniej dla mnie - jest prawdopo
dobieństwo psychologiczne wyrażające się w znacze
niu, jakie Chłopiec przywiązuje do domu dziadka. 
Ojciec w więzieniu, matka - zupełnie nieczuła, odrzu
cająca syna. Dziadek- to ten, który przekazał mu swoją 
głęboką wiarę i stanowił j,edyną osobę kochającą, 

wyposażoną w autorytet moralny i tworzącą poczucie 
bezpieczeństwa. On też pewnie przyczynił się do 



głębszego przeżywania przez wrażliwego Chłopca -
Boga, wyrażanego nawet przez Niebiańską. Harfę. Po 
śmierci dziadka pozostał tylko dom, który symbolizował 
te wszystkie wartości. Przywiązanie Chłopca do domu 
i zdolność do głębokiej wiary wydają się zupełnie 

zrozumiałe. 

Tak jak nie wiemy, czy Chłopiec był rzeczywiście chory 
psychicznie, czy też jego czyny, aż do samobójczej 
śmierci, chociaż motywowane w sposób niezwykły lub 
będą.ce nieproporcjonalnie silną reakcją na określony 
bodziec, mieszczą. się w tym czego może dokonać 
„normalny" człowiek - tak też nie jest jasna postać 
Elżbiety. Można jej niewątpliwie przypisać egocentryzm 
(odwodzi Chłopca od samobójstwa, bo mogłoby to ją 
zaboleć), chłód uczuciowy (chociaż do Chłopca wszys
cy tam mówią „kochany"), nawet okrucieństwo (odma
wianie Chłopcu cech ludzkich), w jego obecności, pod 
pozorem „szczerości" dziwnej w odniesieniu do chore
go i dziwnej przez obarczanie chorego wymaganiami 
stawianymi ludziom zdrowym, choć tylko tacy mogą 
postępować w sposób naprawdę nieludzki. Jest nie
zrównoważona (wybucha gniewem, gdy kwestionu
je się jej sposób postępowania), traktuje Chłopca 

„przedmiotowo", chociaż można w tekście odnaleźć 
sformułowania sugerują.ce jakiś związek o charakterze 
erotycznym między nią a Chłopcem. A przede wszyst
kim nie ma w niej niczego z psychoanalityka starające
go się wydobyć z podświadomości chorego to, co 
zaburza jego działanie i jest jego rzeczywistym moto
rem. Wprawdzie moda na psychoanalizę typu freudo
wskiego szczęśliwie przemija, a w niektórych krajach 

._.,. 



przeminęła, to jednak pozostało z niej poszukiwanie 
głębszych motywów ludzkiego postępowania. Elżbieta 
nie przejawia takich tendencji, za to ucieka się do 
pomocy teologa. Byłby to dla mnie duży postęp: 

przyjęcie transcendencji osoby ludzkiej. Czy taka 
praktyka jest w Szwecji przyjęta - nie wiem. W Ka
nadzie do zespołów podejmujących decyzje doty
czące kwestii z pogranicza medycyny i etyki (np. 
zapłodnienie „in vitro", przeniesienie embrionu do ło
na innej kobiety) powołuje się etyków, specjalistów 
z innych dziedzin, a więc można też powołać i teologa. 
W Polsce był jeden taki przypadek. Rodzice nie wyrazili 
zgody na wykonanie bardzo bolesnego zabiegu, mogą
cego jedynie na kilka miesięcy przedłużyć życie 

chorego na raka syna. Szpital wniósł o pozbawienie ich 
władzy rodzicielskiej i zarządzenie przez sąd hospita
lizacji. Sąd powołał jako biegłego - etyka, wybitnego 
teologa-dominikanina. Wypowiedział się on za prawem 
rodziców do decydowania w tej sprawie. Sąd przychylił 

się do jego stanowiska, oddalając wniosek. Ale nie 
chodziło tu o zrozumienie ludzkiego postępowania, 

wytłumaczenie pozornie bezprzyczynowej, a więc 

przerażającej agresji. 
Są jeszcze dalsze kwestie:. zrozumienie rozwiązania 
proponowanego chłopcu przez kota (tego jedynego, 
który rozumiał i był w stanie zaakceptować Chłopca 
takim, jakim on był), przeżycia Starszej Kobiety 
związane z głęboką. wiarą Chłopca - to już sprawy, 
w których nie chciałbym się wypowiadać. 

Doc. dr hab. Adam Strzembosz 

W oryginalnej wersji sztuki P.O. 
Enquista postać Starszej Kobiety 
jest kobietą-księdzem, a ściślej 

kobietą-pastorem. Już samo okre
ślenie tej funkcji w języku polskim 
nastręcza trudności, ponieważ na
szej tradycji jest ona zupełnie 

obca. Owszem , zdarzają się kobie
ty-katechetki, może istnieć w Pols
ce kobieta-teolog, ale kobieta
-ksiądz? Tymczasem w dzisiejszej 
Szwecji jet to zjawisko normalne. 
Chcąc zatem przybliżyć naszemu 
Widzowi postać Starszej Kobiety, 
będącej osobą duchowną, przed
stawiamy pokrótce informację o 
kościele w Szwecji. 
Kościół Szwedzki (tak brzmi ofic
jalna nazwa) jest instytucją pań
stwową. Tradycja ta sięga doby 
Reformacji, gdy Szwecję opano
wała doktryna kościoła luterań

skiego. O sile tradycyjnych związ
ków Szwedów z kościołem świad
czy fakt, że nadal 95% ludności 

należy do Kościoła Szwedzkiego. 
Natomiast praktykujących wier
nych jest o wiele mniej. Na cotygo
dniowe nabożeństwa uczęszcza re
gularnie zaledwie 5'Yo , a ok. 20% 
członków Kościoła Szwedzkiego 
spotyka się w przybytkach kościel
nych przy zgoła świeckich okaz
jach, jak imprezy dziecięce i mło
dzieżowe, towarzyskie, koncerty -
nie tylko muzyki poważnej , przed-

stawienia itp. Utrzymuje się jed
nak tradycja pewnych ceremonii 
kościelnych. W roku 1984 - 75% 
dzieci urodzonych w Szwecji zosta
ło ochrzczonych w kościele, 70% 
młodzieży przystąpiło do konfir
macji, 60% par zawarło śluby 

kościelne. a 94% zmarłych miało 
kościelny pogrzeb. Kościół Szwe
dzki jest podzielony na 13 diecezji, 
którym przewodzą biskupi. Naj
mniejszą jednostką administracyj
ną jest parafia. W roku 1984 byto 
ich 2566. Parafią kieruje pastor 
i rada parafialna, która rekrutuje 
się z członków parafii, wybiera
nych co 3 lata. Każda parafia jest 
samodzielna pod względem ekono
micznym. Fundusze bierze z poda
tków, które płacą członkowie koś
cioła. Dziecko rodziców należą

cych do Kościoła Szwedzkiego. 
staje się automatycznie jego człon
kiem. Dopiero od roku 1860 doz
wolone jest występowanie z Koś
cioła, nie zwalnia ono jednak 
z płacenia 30% podatku kościelne
go, który stanowi część podatku 
od dochodów. Kościół bowiem 
pełni też obowiązki „cywilne" -
prowadzi cywilne księgi metrykal
ne i administruje terenami cmen
tarnymi. O związkach kościoła 

z państwem niech świadczy fakt , że 
państwo powołuje biskupów (spo
śród kandydatów zgłoszonych 



przez kościół) i posiada prawo 
decyzji w sprawie wydawnictw ko
ścielnych, takich jak modlitewniki, 
psałterze , biblia itp . W roku 1958, 
po długich i burzliwych dyskujach, 
podjęto decyzję pozwalającą ko
bietom na pełnienie funkcji koś-

cielnych , a w roku 1960 pierwsze 
z nich dostąpiły świc;ceń i zostały 
pastorami . Dziś wśród 4.800 pasto
rów Kościoła Szwedzkiego 550 to 
kobiety . 

M.C. 
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