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AUGUST STRINDBERG 

Panna Julia 



„STRINDBERGOWSKIE 
PARALELE 
I PARANTELE" 

RUDOLF ZIOŁO 

BERLIN 1892/93 fermentujący prowo·kacjami obyczajowymi 
miejscowej 1bohemy, stawał się " stolicą eLl,ropaJ.;'kieJ cyganerii. 
W sławnej winiarni „Pod Czarnym Prosiakiem" przemieszali się 
lumin·arze międzynarodowej moderny: duński dramaturg i poeta 
Holger Drachman, malarz norweski Edward Munch, Niemcy -
Richard Dehmel, Otto Erich Hartleben, Max Halbe, Frank We
dekind. Elitarne to zgromadzenie 21dobiła ,ponadto osoba zna
nego i wystawianego w Berlinie (..Wierzyciele" 1893) Szweda -
Augusta Strindberga, nie zabrakło i polskiego · archicygana, 
Stanisława Przybyszewskiego, Skru•pulatni pamiętnikarze epoki od
notowali także ·pojawienie się Dagny Juel. Piękną Norweżkę 
wprowadził w to legendarne środowisko jej rodak 6dward Munch. 
Pojawienie się tej kobiety zawiązuje znaczący trójkąt: Dagny -
świeżo rozwiedziony Strindberg - Stanisław Przybyszewski. Biogra
fie dwóch ostatnich osób są w wielu punktach styczne; łączyła 
je wyjątkowa znajomość twórczości Chopina i Nietzschego, roz
dzieliła .. „ Dagny. 

Z walki o uczucie· norweskiej emancypantki zwycięsko wyszedł 
Przybyszewski . Nieodwzajemniona miłość Strindberga do Dagny 
rychło znalazła inny adres; jego drugą żoną została berlińska 
dziennikarka Frieda Uhl. 

Strindberg nieprędko zaporr:nioi o rekuzie danej mu przez 
Dagny, jeszcze rpo latach jego schizofreniczną wyobraźnię wizy
tować będzie znienawidzony przez niego Przybyszewski. Autor 
„Sonaty widm" trzykrotnie żonaty i trzykrotnie rozwiedziony z oso
bistych doświadczeń czerpał będzie tworzywo do własnej twór
czości. Ten genialny antyfeminista prawie całemu swemu dorob
kowi nada stygmat nienawiści do kobiet, wrogości wobec matria
rchatu. Motywem przewodnim jego twórczości stanie się rozległy 
temat: małżeństwo-kobieta-miłość--płeć. 



„. (mężczyzna) w sposób fanatyczny, goniąc 

bezustannie swoje złudzenia wierzy w istnienie 
w kobiecie człowieka" 

„NA 
DROGACH 
ouszyu 

A. STRINDBERG 

„NA DROGOCH DUSZY" Stanisławo Przybyszewskiego iprzy
nosi opis tytułowej ipostaci obrazu Edwardo Muncha „Wampir'': 
(.„) wgryzła się w kark mężczymy ostrymi zębami, oblało twarz 
jego •krowią swych czerwonych włosów, objęło głowę silną ręką 
(„.) i dusi, i gryzie-gryzie„.". 

Motywiko kobiety wyniszczającej, modlisz<ki <pożerającej som'co 
podczas a•ktu erotycznego, <kobiety diabolicznej, podejmowano 
była ·przez Ibsena („Heddo Gabler"), Hansa Jaegera („Chora 
miłość") czy wreszcie .przez Strindberga w „Ojcu" i „Pannie Julii". 
Znamienny dla tych utworów jest rys m i z o g i •n i z m u, 
owej niechęci i nienawiści do kobiety uosabiającej silę agresji 
i groźbę roz<k/odu świ·ato istniejącego zasługami mężczyzn. 

Literooko i malarska kariero tego motywu znajduje swe uzasa
dnienie na rplonie historiozofii i socjologii epoki. Oddziaływanie 
filozofii Schopenhauera, Hartmanna ·i Nietzschego no sztukę koń
ca XIX wieku, szczególnie zaś sformułowanie przez Schopen
ho·uero fatalistycznej teorii miłości, nadawało ton findesieclowe
mu antyfeminizmowi . 

Dziewiętnastowieczny feminizm krzykliwy hałasami emancypa
cji (równouprawnienie, . swobodo obyczajów, samodzielność„.), 
nadwyręża tradycyjny wzorzec rodzinno-obyczajowy sankcjonujący 
prymat mężczyz·n. Mężczyzno nie tylko na tych terenach czuje się 
zagrożony, przybywa mu ta•kże konkurent w procy zawodowej. 
To już nie tylko zjawisko społecznej dezdystonsocji pici, ole 
i groźba zamiany ról rodzinnych, społecznych i obyczajowych. 

Problemy emancypacji ·i modelu rodzinno-obyczajowego po
jawiają się w centrum zainteresowań dziewiętnastowiecznej socjo
logii. Antropologio ewolucyjna odkrywa i popularyzuje historycz
ne stadia rozwoju wzorców rodzinnych i obyczajowych: heteryzmu 
(bro'k rodziny), matriachotu (Bachofen) oraz stadium zupełnej 
swobody seksualnej (L. H. Morgan). Mizoginizm także wypracował 
sobie na1u·kową teorię, je·j prawodawcą został Otto Weinnger 
(„Pleć i charakter"). 

Po'krewny mu poglądami August Strindberg pisze: „dwa tysią
ce mężczyzn pracuje no wiosną zgubę, poświęcając się wyzwoleniu 
kobiety. Emancypacja lko'biety to znaczy .pozbawienie zajęcia męż
czyzny, nędzo wy-kształconej męskiej klasy i wytworzenie dwupłcio
wej klasy kobiecej. („.) Co mówić o mężczynach, którzy rujnują 
fundamenty własnych fortec? Czyż ich instynkt samozachowawczy 
zniszczy/ się no korzyśc niewiast?" 

Myśli te wyłożone w zbiorze antyfeministycznych opowiadań 
„Małżeństwa" przyczynią się do wytoczenfo autorowi procesu 
o obrazę morolności. Pokojowe rozwiązanie krwawych zapasów 
pici (<bo śmiercią się one -kończą w większości dromotów Strindberga) 
znajduje autor w opowiadaniu „Corinno". 
Restytuacja związku ma/żeńskiego może nastąpić tyl·ko poprzez za
sadę „Jedność w wielości", która rpostuluje li<kwidację antynomii 
osobowości męża i żony w imię tworzenia się nodosobowości mał
źeń~kiej. 

„ldzie'sz do kobiet? Nie zapomnij bicza" 
f. NIETZSCHE 



„OBSESYJNE 
PRZEWROTY 
I NAWROTY„ 

OBSESYJNE PRZEWROTY NAWROTY motywu kobiety 

w twórczości Strindberga znajdują swe wytłumaczenie w autobio

graficznej spowiedzi pisarza. Życie jego układa s· i ę w ciąg kon

fliktów wewnętrznych, antytetycznych skłonności, przeciwstawnych 

postaw życiowych. Najpierw pojawia się kompleks dziecka meza

liansu (powieść „Syn służącej") . Ojcem Strindberga był kupiec 

pochodzenia szlachebkiego, matką - służąca i kelnerko. Me~ry

kalnie podważana jednoznaczność przynależności klasowej pisa

rza i panujące jeszcze w Szwecji uprzedzenia klasowe nopiętnujq 

jego dzieciństwo strachem przed ludźmi. Bankructwo ojca i głód 

panujący w rodzinnym domu napełnił go strachem przed życiem. 

Doświadczenia dzieciństwa legną u !JOdstaw charakterystycznej 

dla •pisarza oscylacji między interwencjonizmem społecznym a nie

tzscheańs·kim indywidualizmem . Ro21piętość tych dwóch stanowisk 

światopog lądowych wyznacza z jednej strony publicystyczno akty

wność i działalność w Kl·ubie Czerwonego Pokoju grupującym ra

dykalną i demokratyczną młodzież, z drugiej zaś wiarę w nad

człowieka i moralność „Poza dobrem i złem". 

Razy otrzymywane od ojca, który nienawidził niepożądanego 

dziecka, prawem kompensacji wywołują ogromną miłość do 

matki. Uczucie to, jak sam pisarz •wyzna po lotach, było skażone 

kazirodztwem myśli. Ten element biografii pi sarza •wskazuje no 

archetypiczne odniesienia strindbergowskiego mizoginizmu, owej 

powracającej u pisarza nienawiści do kobiety i strachu przed jej 

płcią. Mizoginizm i teo ria walki płci znajdują artystyczną ilustrację 

w dramatach „Ojciec", „Panna Julia", „Wierzyciele", „Taniec 

• śmierci". Dostrzegamy w nich następną sprzeczność wewnątrz 

biografii pisarza. Program antyfeministyczny deklarowany w pu

blicystyce, zawarty w .komentarzach do własnej twórczości po trzy

kroć oędzie zaprzeczony przez niefortunne małżeństwo. 

Wyjaśnienie tego zjawiska podsuwa sam pisarz:" (.„) pokazywa

lem, że kobieta w ·dzis·iejszych warunkach często (nie zawsze) 

staje s.ię poprzez wychowanie czymś głupim: nie zaata'kowałem 

kobiety, lecz - proszę t~ napisać dużymi literami - obecne 

stosunk i' '. 

Pesymizm doświadczonego w życiu wroga ·kobiet antycypowa

ła projekcja ,romantycznego ideału kobiety. Strindbergowski kon

flikt idealnego i doświadczonego odwołuje nos do utworów „Wie

rzyciele" i „Koledzy". Strach mężczyzny zagrożonego ekspansją 

kobiet otrzymuje tu rys indywidua/ny; jest to obawa artysty przed 

wyra finowaną działalnością kobiety plagiatorki, kobiety wyniszcza

jącej ta·lent swego męża. 



„Sztuka jest zmysłowym promieniowaniem 
idei". 

EDWARD von HARTMANN 



„TWÓRCZOŚC 
AUGUSTA· 
STRINDBERGA" 

TWóRCZO$ć AUGUSTA STRINDBERGA zowiero elementy 

licznych poetyk literackich - naturalizmu, nowoczesnego realizmu, 

ekspresjon izmu i surrealizmu. Pisarz penetruje różne regiony ar

tystycznego przeżycia i jest w ogóle porodo-ksem, że swoisty syn

kretyzm jego dramaturgii nie przeszkadza widzieć w niej kształty 

niemo! jednorodne, o spiżowej konsystencji - jeśli chcemy sklo 

syfikowoć ją zgodnie z literoc:ką chemią. 

Przesłonko genetyczna .dla tej jednorodności, to charakterysty

czna dlo pisarza wspólność przeżycia artystycznego i życiowego. 

Przesłon:k o jedno to, czy jedyna? 

Próbo analizy twórczości Strindberga ze względu no hi story 

czne i literackie analogie może mieć w tym wy:podku nie mniej 

sze zastosowanie niż wyjaśnienie biograficzne. Aby wyznaczyć 

perspektywę dla oceny historyczno-literackiej -dramaturgii Strind

berga, trzeba przede wszyskim uwzgl ędn ić ston<>wis.ko Strindt er

go wobec estetyki naturalizmu i stosunek jego twórczości do 

dramatu ibsenowskiego. 

Programowe manifesty naturalizmu formułowane przez grupę 

Medanu (Zolo, Huysmons, Maupassant) propagowały twórczo ść 

realizowaną według metodologii nauk •przyrodniczych; zakładały 

bidlogiczne i spoleczne uwarunkowania w wyjaśnianiu losów 

jednostki, szczegółową opisowość poprzedzoną wnikliwymi stu

diami i o•bserwocjomi. Ponadto naturalizm opowiadał s i ę za 

tematyką niską, po~politą, nierzadko patologiczną. Program ten 

realizowany jest w twórczości obu wybitnych Skandynawów, lecz 

u 1każdego z nich inaczej. 

Ibsen studiuje naturalistyczny szczegół, nadaje mu jednozna

czną konkretyzację środowiskową uwierzytelnioną skrupulatnie re 

alistyczną scenografią. Scenografio w dramacie ibsenowskim to 

nie tylko społeczne dookreślenie okcji, to również nieodzowne tło 

motywacyjne intrygi i pointy. Fabuło u Ibsena akcentuje przyczy

nowe stosunki sprawcze, dynomi·ka jej postępu jest wprost pro

porcjonalna do rozwoju osobowości i charakteru postaci. Roz

wożonio etyczne autora „Dzikiej koczki" i „Nory" dotyczą 

s połecznego systemu wartości i moralnego absolutu (np. Prawdo), 

lączą s i ę z krytycyzmem społecznym i analizą psycholog iczną . 

Rzeczywistość strindbergowskiego dramatu powstało z wnikliwego 

podpatrywania świata, poprzedził ją szczegółowy nat uralistyczny 

ogląd . Tożsamości rzeczywistości przedstawionej autor nie usta

la jednak z tak ogromną jak Ibsen • pieczołowitością. Strindberga 

cechuje scenograficzna, ascezo. Scenografia mó być impresjoni 

styczni e fragm entaryczna, „niesymetryczna" - dyspo~uje autor 

w przedmowie do „Penny Julii". Jego „Ojca" możn a zagrać na 

p..Jstej scenie, liczbo rekwizytów także wbrew gustom epoki zosta

ło zredukowano, bo też autor akcentuje dramatyczne kompetenc je 

rekwizytu, o nie jego funkcje informacyjne i motywacyjne. W „Oj

cu" są tylko dwa rekwizyty: lampo i •k•a fton bezpieczeństwa, oba 

dramatycznie funkcjonalne: lampo rzucono przez boha te ra sztuki 

Rotmistrza, uderza jego żonę, kaftan bezpieczeństwa wi ę zi Rotm i

strza na ·końcu sztuki rostrzygając wal•kę pici . Podobnie rzecz ma 

s i ę w „Pannie Julii" - buty będące symbolem szlachec two ·uprzy

tamniają widzowi nie tylko respekt parobka przed panem, a le 

i jego „kompleks niewoln iczy" wynikający z klasowego dystansu. 

Oczyszczeniu scenografii i naturalistycznego rekwizytorium towa

rzyszy selekcjo elementów fabuły dramatycznej, ograniczona jest 

ono tylko do punktów węzłowych. Dramaty Strindberga żyją nie 

tyle bezpośrednim następstwem zdarzeń, ile sytuacjami konflikto

wymi. W oparciu o metodologię nauk przyrodniczych Strindberg 

konstruuje wielostror,ine sensy tych sytuacji i w tym znaczeniu 

świat jego istnieje obiektywnie. Obiektywne są też jego niezmien

ne prawa: walka pici, walka człowieka z własną naturą. Subiek

tywizm pisarza autabiogrofisty natchnął ten świot j ntensywnośc ią 

przeżyć bohaterów. 



Z subiektywizmem autora łączy się 1problemotyko etyczno jego 

dramaturgii . Zawiera się ono w tragedii indywidualnego sprzenie
wierzenia się systemowi etycznemu, w dramacie utraconej szansy 
moralnej („Wierzyciele", „Ko,ledzy") i etycznej klęski {„Panna 
Julia"). Strindberg ta humanista zatrwożony wybuchami bestii 
w człowieku, tkwiącym w nim złem. W mocowaniu się człowieka 

z samym sobą widzi podstawowy dylemat humanistyczny. 
Tak więc na tle obiektywnie istniejącej rzeczywistości pisarz 

indywi'Cłualista i subiektywista dokonuje za.pisu dramatycznej szar
paniny czlowieka, który chce się złożyć, samookreślić w świecie -
który nie jest jednoznaczny - ma swoje dna i zapaści. Tylko 
niekiedy w jakąś noc świętojańską, jcrk w „Pannie Julii", udaje 

się je dostrzec i wtedy taka chwila jest okrucieństwem, tragedią. 

„Okrutnicy to są, co drapieżne zwierzę w sobie 
kryją i żadnego już nie mają wyboru prócz chuci 
i samoudręczenia". 

F. · NIETZSCHE 

„TRUD 
WYJAŚNIANIA 

ŚWIATA" 

TRUD WYJASNIANIA SWIATA stworzył „Pannę Julię". 

Dwudziestopięcioletnia 1corrieta ze szlacheckiego domu pod wpły

wem ·uroków nocy świętojańskiej zbacza no manowce nimfomanii, 
podległa woli swego tbrutalnego partnera, 'lokaja Jana, okrada 

ojca i w końcu za ipodszeptem Jano ginie śmiercią samobójczą. 
Konflikt dramatyczny „Panny Julii" uwolniony od marginalnych 

realiów ·i pozbawiony 21będnych pięknosteik obnaża istotę tragicz
nego .przeżycia bohaterki. Tragiczny finał sztuki .obrasta w tpO'je
mne skojarzenia odnośnie psychiki jak i ~o mej motywacji czynu Julii. 
Bohaterko, jak ją sam •pisarz określa we wstępie do dramatu, to 
typowo dekadentko, diobo,liczno półkobieto oddająca się za 
pieniądze, emancypantka, •którą zgubił.a przede wszystkim jej 
wiosno ikonstrukcjo psychiczna. Dla uzosodnienio jej losu podsu
wa autor też sugestie psychoanalityczne: zabarwienie świadomo
ści Julii przeżyciami z okresu dzieci11stwo, znaczenie 'Przeczuć, rolo 
snów. Z naturalistyczną wszechstronnością Strindberg rpodoje mc
tywocje stanu !psychiki Julii - wrodzone instynkty jej motki, wpływ 
narzeczonego. Smierć Julii spowodowało to'kże walka płci, z tym, 
że w tym wypadku, w ·przeciwieństwie do innych dramatów Strind
b'ergo, śmierć rponiosla ikobieto. Tragedię Julii można iby rozwią

zać według <kl·uczo •klasowego. IPrzyczynił się da niej jej społecz

ny antagonista, IO'koj Jan, który 'Skłonił ją do malwersacji i zmu
sił do samobójstwa. Pisarz podaje jeszcze ·kilko mniej istotnych 
okoliczności losu Julii: menstruacja, podrażnienie tańcem„. 

Ogólnie rzecz 'biorąc konfli•kt dramatu został przeniesiony w sferę 
wewnętrznych rprzeżyć <postaci, dramat Julii wykłada się nie bez
wzg•lędną logiką a'kcji, a namiętnościami i psychologią postaci. 
Dla Strindberga doto.rcie do col·kowitej .praw.dy o człowieku jest 
możliwe 1poprzez · psychologię głębi i psychologię indywidualną. 

łnterioryzocj-a dramatu, psychologizm, usunęcie antraktów, osłabie
nie wiązań przyczynowo-skutkowych sprawiają, że tragedio natu

ralistyczna Strindberga zapowiada nowoczesny realizm XX wieku. 



- - - --- ----- -

11żyć - to znaczy ustawicznie coś od siebie 
odtrącać, być okrutnym i nieubłaganym dla 

wszystkiego". 
F. NIETZSCHE 

11 Mówią, że kobiety są głębokie. Nieprawda 
- kobie"ty nie są nawet płytkie". 

F. NIETZSCHE 

Ważniejsze utwory dramatyczne 

AUGUSTA STRINDBERGA 

Mistrz Olof 
Ojciec 
Panna Julia 
Wierzyciele 
Eryk XIV 
Taniec śmierci 
Pelikan 
Gustaw Ili 
Królowa Krystyna 
Burza 
Pogorzelisko 
Sonata widm 

1872 
1887 
1888 
1889 
1899 
1901 
1902 
1903 
1903 
1907 
1907 
1907 
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