
August Strindberg 

PANNA JULIA 

(Froken Jul ie) 

Przekład - Zygm un t Łanowski 

OS OBY: 

Panna Julia - EWA MIROWSKA 

Jean - MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

Krystyna - WANDA GRZECZKOWSKA 
oraz: 

EWA ADAMSKA, NINA PRZYBYŁOWSKA, 

BOGDAN LĘCZNAR, } PWSFTv i T 

MARIUSZ WOJCIECHOWSKI w Łodz i 

Reżyseria - WOJCIECH SZULCZYŃSKI 
(PWST - Kraków) 

Scenografia - BARBARA KRAWCZYK
-SZAJDZIŃSKA 

Muzyka - STANISŁAW RADWAN 

Asystent reżysera - Mariusz Leszczyński 

Sufler - Janina Staszewska 
Inspicjen t - J an Szafalowicz 

P rzedstawienie grane bez an traktu 
Premiera 10 grudn ia 1977 roku 



PRZEDMOWA 

Od dawna wydaje m1 się, że teatr, podobnie jak i sztuka 
w ogóle, to Biblia pauperum, Biblia w obrazach, dla tych, 
którzy nie umieją czytać. Autor teatralny zaś to świecki 
Kaznodzieja, rozpowszechniający idee epoki w formie po 
pularnej, że klasa średnia, która głównie zapełnia teatry, 
może bez większego trudu, pojąć, o co chodzi. Dlatego 
Teatr był zawsze szkołą dla młodzieży, dla osób na wpół 
wykształconych i dla kobiet, a więc dla ludzi, którzy zacho 
wali jeszcze prymitywną zdolność łudzenia się i ulegania 
złudzeniom, to znaczy poddawania się iluzji, przyjmowania 
sugestii a u tora. 

Toteż wydaje mi się, że w naszych czasach, gdy pierwotne, 
niedoskonałe myślenia, fantazja, rozwija się w refleksję, 
badanie, doświadczenie, teatr, podobnie jak i religia chyli 
się ku upadkowi jako forma wymierająca, do delektowania 
się którą brak nam nieodzownych warunków. Za tą hipotezą 
przemawia kryzys teatralny panujący obecnie w całej Euro
pie, a zwłaszcza fakt. że w kr,ajach kultury, które wydały naj
większych myśl i cieli naszej epoki, a mianowicie w Anglii 
i w Niemczech, sztuka dramatyczna - podobnie zresztą jak 
i większość innych sztuk pięknych jest martwa. 

W innych znów ki ,ajach uważano, że można stworzyć nowy 
dramat, wypełn i ając stare formy treścią nowych czasów. 
Nowe idee jednak nie zdążyły się jeszcze tak spopu laryzo
wać, aby publiczność mogła zrozumieć, o co chodzi, z dru
giej strony zaś spory polityczne tok rozpaliły umysły, że 
czyste, bezinteresowne odbieranie sztuki nie mogło nastąpić 
tam, gdzie widz natrafił na pog l ądy sprzeczne z jego niaj
głębszymi przekonaniami i gdzie ok l askująca lub wygwizdu
jąca większość narzuca swoje zdanie publicznie, jak to się 
dzieje właśnie w sali teatralnej. Krótko mówiąc, nie stwo
rzono jeszcze nowych form dla nowej treści i młode wino 
rozs.adza stare butelki. 

(„.) W niniejszym dramacie nie próbowałem stworzyć 
czegoś nowego, jest to bowiem niemożliwe. Chciałem tylko 
zmodernizować formę stosownie do wymagań, które, j.ak mi 
się zdaje, ludzie współcześni powinni stawiać sztuce dra
matycznej. W tym celu wybrałem albo raczej dałem się 
porwać motywowi, który, możn.a by powiedzieć, leży poza 
politycznymi sporami dzisiejszej doby, ponieważ problem 
socjalnego wznoszenia się czy upadku, wyższych i niższych, 
lepszych czy gorszych, mężczyzn i kobiet jest, był i będzie 
przedmiotem nieprzemijającego ludzkiego zainteresowania. 

(„ .) Wciąż jeszcze bowiem wstrząsa l~d.źmi o.braz .zagłady 
jednostki uprzywilejowanej, a tym bardziej .':"ym1erc:'n 1a r~du. 
Przyjdą może jednak czasy, kiedy~ ewol~cj1 l'JO.szeJ staniem~ 
się tak oświeceni, że z obojętnosc1ą będz1em~ się przyglc;id~c 
brutalnemu, cynicznemu i bezlitosnemu w1?0':"1sk~, 1ak1e 
daje nam życie, kiedy odłożymy do lamus<:' n1~k1e,. nieodpo
wiedzialne funkcje umysłu, zwane uczuc1am1, ktore staną 
się zbyteczne i szkod liwe, gdy wykształcą s~ę na~ze org~ny 
krytyczne. To, że bohaterka wzbudza wspołczuc1e, wyn1k,a 
wyłącznie z naszej słabości, niemożliwości oparcia się uczu
cia lęku, iż podobny los może spotkać nas samych. 

Bardziej wrażliwy widz nie poprzestanie. jednak na samy'.11 
współczuciu, a ożywiony wiarą zwolennik postęP.u b.ędz1e 
może domag,ał się jakichś pozytywnych propozy;i1 zmierza
jących do zaradzenia złu, innymi słowy, iak1egos pr?~~amu. 
Ale po pierwsze, nie istnieje żadne. ~bsolutn~ zł?; je~I~ jeden 
ród ulega zagładzie, jest to szczęsc1em dl<; jakiego~ inneg~ 
rodu, który może się wybić; zm ienne zas wzloty 1 upad~1 
stanowią jeden z największych uro~ów życia.' jako że szcz~s
cie uświadomiamy sobie przez porownywanie. A zwolennika 
reform i programów, człowieka, który chciałby zaradzić t.a
kim smutnym faktom, że drapieżny ptak ~ożera gołębia, 
a wesz żre drapieżnego ptaka, chcę zapytac: dlaczego ma 
się temu wpobiegać? Życie nie jest aż tak idi?tyczne kon
sekwentne, że tylko wielcy zjadają małych. Rownie często 
zdarza się, że pszczoła zabija lwa lub przynajmniej dopro
wadza go do szaleństwa. 

To, że dramat mój wywrze na wielu smutne wrażenie, jest 
ich wiosną winą. Gdy staniemy się mocni jak pierwsi fran
cuscy rewolucjoniści, widok trzebienia drzew zmurszałych, 
które za długo zawadzały innym, mającym równe prawo do 
wegetacji, będzie na was wywierać. wrażenie tylko ?obre 
i pogodne, równie dodatnie jak to, ktore odcz.uwamy widząc, 
że nieuleczalnie chory wreszcie może umrzec. 

(.„) Prostaczków oburzy też pewnie fakt, że moja motywacj.a 
akcji dramatu nie jest prosta i że ~ie przedsta"':'iam ~p~awy 
tylko z jednego puktu widzenia . Kazde wydarzen~e w zyc1u -: 
i to jest odkrycie dosyć nowe - wywołane zostaje zazwyc~a1 
całą serią mniej lub bardziej głęboko ukrytych, motyw~w, 
obserwator wybiera jednak w większości. wy.padkow P.owo~. 
który jest dlań najłatwiejszy do zrozumienia lub tez tak~, 
który przynosi najwięcej chluby jego krytycznemu zmysło"".1. 
Oto popełniono samobójstwo. Pech w interesach - powie 
mieszczuch. Nieszczęśliwa miłość - orzekną kobiety. Choro
ba - zapewniać będzie chory. Zawiedzione nadzieje -:- z~
wyrokuje życiowy rozbitek. Może się jednak. zd.arzyc, ze 
motyw czynu mieści się we wszystkich tych twierdzeniach lu.b 
że nie mieści się w żadnym z nich i że zmarły ukrył zasadni
czy powód swego postępku, wysuwając na pierwszy plan 
motyw zupełnie inny, który mógłby rzucić lepsze światło na 
jego pamięć. 



Dla wytłumaczenia smutnego losu panny Julii podałem 
bardzo wiele okoliczności: wrodzone instynkty jej matki, złe 
wychowanie dziewczyny przez ojca, jej własną naturę i wpływ 
narzeczonego na jej słaby, zdegenerowany mózg; dalej zaś 
i bardziej bezpośrednio: nastrój nocy świętojańskiej. nieo
becność ojca w domu, menstruację, zajmowanie się zwie
rzętami, podniecający wpływ tańca, mrok nocy, silne ero- · 
tyczne oddziaływ.anie kwiatów, a w końcu przypadek, który 
sprowadza tych dwoje do ustronnego pokoju, oraz agre
sywność podnieconego mężczyzny. 

Nie przyjąłem zatem punktu widzenia jednostronnie fizjo
logicznego ani też jednostronnie psychologicznego. Nie 
składałem całej winy tylko na dziedzictwo po matce ani też 
nie rzucałem jej na menstruację czy na samą tylko „nieo
byc:ziajność". Nie głosiłem wyłącznie morałów! Te ostatnie 
pozostawiłem - wobec braku w sztuce księdza - kucharce. 

(„.) Przedstawiłem moje postacie - charaktery nowocze
sne, żyjące w okresie przejściowym, bardziej nerwowym i hi
sterycznym niż okres poprzedni - jako bardziej chwiejne 
i rozdwojone, jako mieszaninę starego i nowego, uważając 
za zupełnie prawdopodobne, że nowoczesne idee poprzez 
gazety i rozmowy dot.orły także i do tych warstw społecznych, 
w których żyje służba domowa. 

Dusze moich postaci (ich charaktery) to zlepek minionych 
i wc iąż jeszcze aktualnych stadiów kultury, fragmenty ksią
żek i gazet, kawałki ludzi, strzępy ubrań świątecznych, które 
stały się łachmanami - tak wł.aśnie jak dusza złożona jest 
z różnych cząstek. Pokazałem też, jak się one kształtowały, 
każąc słabemu powtarzać słowa skradzione u silniejszego 
i każąc im zapożyczać u siebie n.awzajem „idee" czy, jak to 
się mówi - sugestie. 

Panna Julia to charakter nowoczesny - nie dlatego, żeby 
typ półkobiety nienawidzącej mężczyzn nie istniał we 
wszystkich czasach, lecz dlatego, że odkryto go obecnie, że 
się wyraźnie zaznaczył i że narobił dużo wrzawy. Półkobieta 
to typ, który wysuwa się dziś na pierwszy plan i sprzedaje 
się za władzę, ordery, odznaczenia, dyplomy, tak jak daw
niej za pieniądze - to przejaw dekadencji. Nie jest to ga
tunek dobry, odporny, 1ale niestety rozmnaża się przekazując 
swoją moralność następnemu pokoleniu . A zwyrodniali męż
czyźni jak gdyby nieświadomie dokonują wyboru wśród nich; 
rodzą więc one znowu osobniki o nieokreś lonej płci, dla 
których życie jest męką, ale które na szczęście giną bądź 
z powodu rozdźwięku z rzeczywistością, bądź też z powodu 
niepohamowanego wyładowania tłumionych popędów albo 
wreszcie z powodu zawiedzionych co do możliwości dorów
nania mężczyźnie. Jest to typ tragiczny, dający obraz roz
paczliwej walki przeciw naturze, tragiczny _jako dziedzictwo 
romantyzmu, trawione obecnie przez naturalizm, który prag
nie tylko szczęścia. A co do szczęścia potrzeba gatunków 
silnych i dobrych. 
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( ... ) Jeśli chodzi o dialog, zerwałem tu nieco z tradycją, 
nie czyniąc z moich postaci katechumenów, którzy zadają 
głupie pytania dla wywołani.a dowcipnej repliki. Unikałem 
symetrycznej konstrukcji dialogu francusk.iego. Pozwalałem 
mózgom pracować nieregularnie, tak jak jest w rzeczywi
stości, kiedy to w rozmowie nie wyczerpuje się przecież żad
nego tematu do końca, lecz jedna • myśl zazębia się o drugą 
zupełnie przypadkowo. Dl.atego też mój dialog błąka się, 
zaopatruje się w pierwszych scenach w materiał, który póź
niej przepracowuje, podejmuje na nowo, powtarza, wymija, 
rozszerza, zupełnie jak temat w kompozycji ITlUZycznej. 

Akcja jest dość wartka, a ponieważ chodzi tu właściwie 
tylko o dwie osoby, ich się głównie trzym.ałem, dodając 
tylko jedną postać uboczną ,' kucharkę, i każąc nieszczęsne
mu duchowi ojca unosić się nad wszystkim, co się dzieje 
na scenie. A zrobiłem tak, ponieważ wydaje mi się, że dla 
ludzi nowszych czasów najbardziej interesujący jest mecha
nizm psychdlogiczny. Nasze chciwe wiedzy umysły nie zado
walają się tym, że wiedzą, iż coś się odbywa, lecz chcą 
wiedzieć, j.ak to się dzieje! Chcemy właśnie widzieć nici, 
którymi poruszane są postacie, mechanizm akcji, badać 
podwójne dno szkatułki, wziąć do ręki magiczny piersc1en, 
by znaleźć ślady spojrzenia, zajrzeć do kart, by odkryć, jak 
są znaczone. 

(„.) Co się tyczy technicznych kompozycji, tytułem próby 
zniosłem podział na akty. Sądziłem, że przy naszej malejącej 
zdolności oddawania się iluzji przeszkadzałyby nam antrakty, 
w czasie których widz ma czas na refleksje i przez to wy
myka się sugestywnemu oddziaływaniu autora--magnetyzera. 
Moja sztuka trwa przypuszczalnie około półtorej godziny 
i wyobrażałem sobie, że skoro można tak s.amo długo lub 
nawet dłużej słuchać odczytu, kazania czy przemówienia na 
kongresie, to i sztuka teatralna nikogo nie znuży przez pół
torej godziny. 

(„.) Forma jest zatem nienowa, ale wydaje mi się moją 
wł.asnością i być może dzięki zmienionym prawidłom smaku 
ma szanse stać się zgodną z duchem czasu. Chciałbym 
zdobyć w przyszłości publiczność tak wychowaną, żeby 
umiała wytrwać przez cały spektakl w jednym wielkim akcie. 
Ale to wymaga uprzednich badań. 

Żeby jednak dać publiczności i aktorom chwile wypoczyn
ku, nie pozwalając równocześnie widzom otrząsnąć się z ilu
zji, włączyłem do sztuki trzy formy artystyczne, wszystkie 
należące do dramaturgii, a mianowicie monolog, pantomimę 
i balet, pierwotnie związane z antyczną tragedią, bo dawna 
monodia stała się teraz monologiem, a chór - baletem. 



Monolog jest dziś wyklęty przez naszych realistów jako 
nieprawdopodobny, ale jeśli go umotywuję, uczynię go 
prawdopodobnym, będę mógł posługiwać się nim z korzy
ścią dla sztuki. Jest przecież zupełnie prawdopodobne, że 
mówca ~poceruje sam po pokoju i czyta sobie głośno swoje 
przemówienie, że aktor powtarza głośno rolę, służąco roz
mawia ze swoim kotem, matka gaworzy .z dzieckiem, st,ara 
panno grucha do papugi, człowiek śpiący mówi przez sen. 
I aby raz dać aktorowi okazję do pracy samodzielnej i na 
chwilę uwolnić go od batuty autora, najlepiej, żeby mono
logi nie były napisane, tylko zaznaczone. Skoro bowiem 
dość obojętne jest, co ktoś mówi we śnie , do papugi czy 
do kota, jeśli to nie ma wpływu na tok akcji, to zdolny aktor, 
wczuwający się w nastrój i sytuację, może to :z.aimprowizo
wać lepiej od autora, któremu trudno z góry wyliczyć, ile 
i jak długo wolno mówić, żeby nie dać publiczności otrzą
snąć się z iluzji. 

(„.) Tam gdzie monolog byłby nieprawdopodobny, zasto
sowałem pantomimę, w czym pozostawiam aktorowi jeszcze 
większą swobodę tworzenia - i zdobycia samodzielnej 
chwały . Żeby jedn,ak nie przeciążyć pub l iczności nad miarę, 
każę w tych miejscach muzyce, dobrze uzasadnionej zresztą 
tańcami w czasie obchodów świętojańskich, przyczyniać się 
do wytworzenia iluzji w czasie niemej gry aktora. Proszę, 
żeby dyrygent dobrze zastanowił się nad wyborem odpo
wiednich utworów muzycznych, tak aby nie powstał jakiś 
obcy nastrój, czy to skutkiem reminiscencji z modnych właś
nie operetek lub utworów tanecznych, czy też z melodii zbyt 
ludowych. 

Balet, który wprowadziłem do sztuki, nie może być zastą 
piony tak zwaną sceną ludową, ponieważ sceny ludowe są 
grane zawsze kiepsko, a wielu błaznów chciałoby z pewno
ścią wykorzystać okazję do robienia dowcipów, niszcząc 
przez to iluzję. Ponieważ lud nie improwizuje s.am swoich 
złoś l iwości, lecz wykorzystuje materiał już gotowy, któremu 
można nadać podwójny sens, nie napisałem sam piosenki 
satyrycznej, lecz wziąłem ją z mało znanej scenki ludowej 
z tańcami, którą zanotowałem kiedyś w okol icach Sztok
holmu. Słowa jej nie trafiają wprowdzie w samo sedno 
sprawy, lecz tylko w pobliże, ale tak też ma być, bo chytrość 
(słabość) niewolnika nie pozwala na otwarte ataki. A w i ęc 
żadnych gadatliwych wesołków w poważnej akcji, żadnego 
szczerzenio zębów w sytuacji, w której zamyka się grobowiec 
rodu. 

Z malarstwa impresjonistycznego zapożyczyłem niesyme
tryczność, urywkowość dekoracji i uważam, że dużo przez to 
zyskałem, jeśli chodzi o wytworzenie iluzji. Albowiem skut
kiem tego, że nie widać całego po!Goju czy całego umeblo
wania, powstaje okazja do domyś l ania się, fantazj.a zostaje 
pobudzona i uzupełni obraz. 

(„ .) Trzymałem się również tylko jednej dekoracji, zarówno 
dlatego, żeby postacie zrosły się z otoczen iem, jak też żeby 
zerwać z dekoracyjnym luksusem. Ale gdy w sztuce jest tylko 
jedna dekoracja, można wymagać, żeby była ona prawdo
podobna . Nie ma jednak nic trudniejszego, jak odtworzyć 
na scenie pokój, który byłby mniej więcej podobny do po
koju, mimo że tak łatwo przychodzi malarzom tworzyć ziejące 
ogniem wulkany i wodospady. Niech zresztą ściany będą 
z płótna, a le czas byłoby już skończyć z malowaniem półek 
i naczyń kuchennych na płótnie. Mamy n.a scenie tyle in
nych konwencji, w które musimy wierzyć, że można by nam 
przynajmniej oszczędzić malowanych garnków. 

(.„) W nowoczesnym dramacie psychologicznym, gdzie 
najlżejsze drgn ienia duszy mają wyrażać s i ę bardziej przez 
grę twarzy aniżeli przez gesty i okrzyki , najlepiej byłoby 
chyba zastosować na motej sceni e si lne światło boczne 
i wprowadzić na nią aktorów bez szminki albo minimalnie 
tylko ucharakteryzowanych . 

Gdyby się nam jeszcze udało pozbyć widocznej orkiestry 
. z jej lampk9mi, których światło rozprasza uwagę, i twarzami 

zwróconymi ku publiczności! Gdyby parkiet podwyższyć tak, 
1aby oko widza sięgało powyżej kolan aktorów! Gdyby się 
udało usunąć loże prosceniowe z wesołymi b irbantami 
obojga płci. I gdyby można było dawać przedstawienia przy 
zaciemnionej zupełnie sali, a przede wszystkim na małej 
scenie, przy małej widowni, kto wie, czy nie powstałby z tego 
nowy dramat i teatr stałby się znowu przynajmniej rozrywką 
dla ludzi światłych . 

W oczekiwaniu na taki teatr musimy chyba pisać sztuki 
do szuflady i przygotowywać repertuar przyszłości. 

Zrobiłem taką próbę! Jeśli mi się nie udała, dość będzie 
czasu, by jq ponowić! 

Przedmowa do „Panny Julii" . 
A. Stridberg „Dramaty" 
Przekład - Z. Łanowski 
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