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?atrzę w słońce, zdaje mi się. 
Że widzę to, co ukryte. 
Każdy cieszy się swym dziełem 
Szczęśliwy, kto tworzy dobro ! 
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1849 

AUGUST STRINDBERG urodził się 22 styc:mia w Sztokhol
mie, z ojca kupca korzennago i matki córki mistn:a krawiec
kiego, przed zamążpójściem służącej . 

1867-1872 

Po ukończeniu gimnazjum w Sztokholmie i kilku nieuda
nych próbach odbycia wyższych studiów w Upsali podej
muje pracę zarobkową, st:ira się zostać aktorem aż wreszcie 
osiedla się w Sztokholmie i pracuje jako dziennikarz, Pisze 
w roku 1872 „Mistroa Olofa", swój pierwszy - wielki dra
mat historyczny. 

1872-1891 

W latach 1872-1882 pracuje jako pomocnik bibliotekarza 
w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie, W 1877 żeni się 

z rozwiedzioną aktorką Siri von Essen. W 1883 r. wyjeżdża 
wraz z rodziną do Francji. Następnie przebywa kolejno 
w Szwajcarii, Bawarii, Danii. Dopiero w 1889 r. wraca 
z rodziną do Szwecji , gdzie w 1891 r. rozwodzi się z Siri 
von Essen. Lata te, to zarazem okres intensywnej pracy lite
rackiej i publicystycznej. Powstaje wtedy m. in. powieść 
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sztokholmska „Czerwony pokój" i cykl nowel h istorycznych 
„Szwedzkie losy i podania" (1883-1891), poezje „Noce luna
tyka" (1883 r.) oraz „Małżeństwo" cykl ·opowiadań polemicz
nych, ostro atakujących emancypację kobiet. Opowiadania 
te ściągnęły na autora proces o obrazę moralności, który 
mimo wyroku uniewinniającego, doprowadził go do ostrego 
kryzysu nerwowego. Dalsze wybitniejsze utwory z tego okre
su to powieść „Mieszkańcy Hemso" (1887 r .) i cykl nowel 
„Zycie mieszkańca szkierów" (1888 r .). Brak harmonii w ży

ciu małżeńskim doprowadza Strindberga do ostrej mizogenii. 
Głównym tematem póżniejszych jego utworów z tego okresu 
staje się walka płci. W 1887 r. tworzy osnuty na tym moty
wie dramat obyczajowy „Ojciec". Po osiedleniu się w 1888 r . 
w Kopenhadze pisze pod wpływem teatru francuskiego serię 
eksperymentalnych jednoaktówek naturalistycznych, z któ
rych najgłośniejszą stała się „Panna Julia" (1888 r.). 

1892-1898 

Po rozwodzie z Siri von Essen Strindberg wyjeżdża dq Ber
lina. Tam w środowisku cyganerii artystycznej poznaje swą 
drugą żoną, austriacką dziennikarkę Frydę Uch!, z którą za
wiera w roku 1893 krótkotrwale małżeństwo. Niepowodze
nia małżeńskie i traw i ący go stale wewnętrzny niepokój do
prowadzają pisarza do nowego ostrego i długotrwałego zała
mania psychicznego. W okresie tym spędzonym w Paryżu 

i cechującym się ostrą manią prześladowczą, Strindberg 
zajmuje się żywo okultyzmem i alchemią oraz przechodzi 
religijną metamorfozę w kierunku sfedenborgianizmu. Owo
cem literackim tych czasów są napisane już po kryzysie 
utwory „Inferno" (1897 r.) i „Legendy" (1898 r.), opisujące 

stany duchowe pisarze w formie pamiętnikarsk i ej . Poetycz
nie ujął Strindberg ten okres swego życia w dramacie „Do 
Damaszku" (1897-1898). 
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1899- 1912 

W roku 1899 Strindberg osiedla się w Sztokholmie, gdzie 
spędza resztę swego życia. W 1901 r. zawiera po raz trzeci 
związek małżeński z aktorką Harriet Basse, by w trzy lata 
późn i ej znów s i ę rozwieść. Ostatnie lata spędza samotnie. 
Okres ten cechuje ogromnie żywa, bujna i wszechstronna 
twórczość literacka. Powstają w nim największe dramaty 
historyczne tj. „Gustaw Waza" (1899 r .) i „Eryk XVI" 
(1899 r.), a także liczne dramaty obyczajowe, między inny
mi w Polsce tworzy „Taniec śmierci" . W roku 1907 pisze 
dla „Intima Teatren" w Sztokholmie serię krótkich utworów 
scenicznych („Sonata duchów", „Pelikan", „Burza" i „Pogo
rzelisko' '), osnutych na motywach ludzkiej samotności. 

1912 

14 maja August Strindberg umiera w Sztokholmie. 
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PRZEDMOWA 

w mmeJszym dramacie nie próbowałem stworzyć czegoś 
nowego, jest to bowiem nie możliwe. Chciałem tylko zmo
dernizować formę stosownie do wymagań, które, jak mi się 
zdaje ,ludzie współcześni powinni stawiać sztuce dra matycz
nej. W tym celu wybralem albo dałem się porwać moty
wowi, który można by powiedzieć, leży poza politycznymi 
sporami dzisiejszej doby, ponieważ problem socjalnego wzno
szenia się czy upadku, wyższych i niższych , lepszych czy 
gorszych, mężczyzn i kobiet jest, był i będzie przedmiotem 
nieprzemijającego ludzkiego zainteresowania. 

Biorąc ten motyw z życia w takiej postaci, jak mi go 
opowiadano przed wielu laty, kiedy zrobił na mnie silne 
wrażenie, stwierdziłem, że nadaje się do udramatyzowania. 
Wciąż jeszcze bowiem wstrząsa ludźmi obraz zagłady jed
nostki uprzywilejowanej, a tym bardziej wymierania rodu. 

Przyjdą może jednak czasy, kiedy w ewolucji naszej sta
niemy się tak oświeceni, że z obojętnością będziemy się 

przyglądać brutalnemu, cynicznemu i bezlitosnemu wido
wisku, jakie daje nam życie, kiedy odłożymy do lamusa 
niskie, nieodpowiedzialne funkcje umysłu, zwane uczuciami, 
które staną się zbyteczne i szkodliwe, gdy wykształcą się 

nasze organy krytyczne. To, że bohaterka wzbudza współ
czucie, wynika wyłącznie z naszej słabości , niemożliwości 

oparcia się \!czuciu lęku, iż podobny los może spotkać nas 
samych. 

' 

Bardziej wrażliwy widz nie poprzestanie jednak na sa
mym współczuciu ,a ożywiony wiarą zwolennik postępu 

będzie może domagał się jakichś pozytywnych propozycji 
zmierzających do zaradzenia złu, innymi słowy jakiegoś 

programu. Ale po pierwsze, nie istnieje żadne absolutne zło: 
jeśli jeden ród ulega zagładzie, jest to szczęściem dla jakie
goś innego rodu, który może się wybić; zmienne zaś wzloty 
i upadki stanowią jeden z największych uroków życia, jako 
że szczęście uświadamiamy sobie przez porównanie. A zwo
lennika reform i programów, człowieka, który chciałby za
radzić takim smutnym faktom, że drapieżny ptak pożera 

gołębia, a wesz drapieżnego ptaka, chcę zapytać: dlaczego 
ma się temu zapobiegać? Życie nie jest aż tak idiotycznie 
konsekwentne, że tylko wielcy zjadają małych. Równie czę
sto zdarza się, że pszczoła zabija lwa lub przynajmniej do
prowadza go do szaleństwa. 

To, że dramat mój wywrze na wielu smutne wrażenie. 

jest ich własną winą. Gdy staniemy się mocni jak pierwsi 
francuscy rewolucjoniści, widok trzebienia drzew zmursza
łych, zbyt starych, które za długo zawadzały innym, mają
cym równe prawo do wegetacji, będzie na nas wywierać 
wrażenie tylko dobre· i pogodne, równie dodatnie jak to, 
które odczuwamy widząc, że nieuleczalnie chory wreszcie 
może umrzeć. (. .. ) 

Prostaczków oburzy pewnie fakt, że moja motywacja akcji 
dramatu nie jest prosta i że nie przedstawiamy sprawy tyl
ko z jednego punktu widzenia. Każde wydarzenie w życiu -
i to jest odkrycie dość nowe - wywołane zostaje zazwyczaj 
całą serią mniej lub bardziej ukrytych motywów, obserwa
tor wybiera jednak w większości wypadków powód, który 
jest dlań najłatwiejszy do zrozumienia lub też taki, który 
przynosi najwięcej chluby jego krytycznemu zmysłowi. Oto 
popełniono samobójstwo. Pech w interesach - powie mie
szczuch. Nieszczęśliwa miłość - orzekną kobiety. Choroba -
zapewniać będzie chory. Zawiedzione nadzieje - zawyrokuje 
życiowy rozbitek. Może się jednak zdarzyć, że motyw czynu 
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mieści się we wszystkich tych twierdzeniach lub że nie 
rruesc1 się w żadnym z nich i że umarły ukrył zasadniczy 
i:)owód swego postępku, wysuwając na pierwszy plan mo
tyw zu-pełnie inny, który mógłby rzucić lepsze światło m1 
jego pamięć. 

Dla wytłumaczenia smutnego losu panny Julii podałem 
bardzo wiele okoliczności: wrodzone instynkty jej matki, zie 
wychowanie dziewczyny przez ojca, jej własną naturę 

i wpływ narzeczonego na jej slaby, zdegenerowany mózg: 
dalej zaś i bardziej bezpośrednio: nastrój nocy świętojań
skiej, nieobecność ojca w domu, menstruacja, zajmowanie ~ię 
zwierzętami, podniecający wpływ tańca, mrok nocy, silne 
erotyczne oddzialywanie kwiatów, a w końcu przypadek, 
który sprowadza tych dwoje do ustronnego pokoju, oraz 
agresywność podnieconego mężczyzny. 

Nie przyjąłem zatem punktu widzenia jednostronnie fizjo
logicznego ani też jednostronnie psychologicznego. Nie skła
dałem całej winy tylko na dziedzictwo po matce ani też 

nie zrzucałem jej 
obyczajność". Nie 
pozostawiłem 

charce. 

na menstruację czy na samą tylko „nie
g!osiłem wyłącznie morałów! Te ostatnie 
wobec braku w sztuce księdza - ku-

Chlubię się tą wielością przytoczonych przeze mnie mo
tywów ludzkiego działania jako zgodną z duchem czasu. 

AUGUST STRINDBERG 
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Panna Julia" jest najczęściej gry"vaną sztuką 

" Strindberga. Jej akcja jest bardzo prosta i da się streścić 
w jednym zdaniu : córka hrabiego w noc świętojańską zo
staje uwiedziona przez własnego służącego, albo: uwodzi 
własnego służącego, a rankiem odbiera sobie życie. 

Fabułę sztuki zawdzięcza Strindberg rzeczywistej historii, 
opisanej przez prasę. Z pewnością ważnym bodźcem do po
wstania Panny Julii" były także przeżycia Strindberga 
w Danii, '~v czasie, gdy mieszkał w Sokovlyst i zetknął ~i~ 
tam z ekscentyczną panną Luizą Frankenau, zarządcą JeJ 
majątku, Ludvigiem Hansenem, jakoby kochankiem, a także 
przyrodnim bratem, oraz siostrą przyrodnią Hansena M~ną 
Magdaleną. Fabuła jest zatem, jak przystało na naturahstę, 
z życia wzięta, ale - co ważniejsze - w „Pannie Juli.i" 
jest rzeczywiście wiele realizmu i naturalizmu w oddaniu 
charakteru, miejsca, czasów, a także osób działających . 
Zwłaszcza postać kucharki Krystyny jest nie tylko reali
styczna i dobrze zaobserwowana, ale posiada ona nadto 
cechy typowo szwedzkie, co widać w jej szorstkim, ale wła
ściwym i godnym zachowaniu, w jej niezachwianym prze
konaniu o własnej rzetelności i sprawności we wszystkim, 

co robi. 
Stosunki Jeana i Panny Julii ukazane są na płaszczyźnie 

psychologicznej, w istocie bez akcentów społecznych („ .). Za
równo Panna Julia, jak Jean to postacie opisane w zgodzie 
z biologistycznie rozumianą psychologią epoki . W myśl dar
winowskiej teorii walki o byt, o dominację, w nieubłaganej 
i pierwotnej walce płci wedle tak ważnej dla Strindberga, 
stają naprzeciw siebie: kobieta arystokratka, nienawidząca 
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mężczyzn, mająca ustąpić miejsca nowej , silniejszej klasie. 
a raczej rasie, obciążona dziedzicznie, psychicznie i fizycz.
nie zdegenerowana i mężczyzna, „syn fornala, który rozwija 
się na przyszłego pana", który seksualnie „jest arystokratą 
dzięki swej męskiej sile, lepiej rozwiniętym zmysłom i zdol
ności do inicjatywy". Do walki stają jednak te nie tyle 
realne postacie, co istoty symboliczne, mające uzmysłowić 

pewien problem, zagadnienie dotyczące według Strindberga 
rzeczywistości realnej, ale nie leżące na powierzchni i nie 
dające się ująć obiektywem naturalisty-fotografika. („ .). 

Mechanizm psychologiczny uzmysławia istotny poczęte 

ze świadomości, a nie z rzeczywistości realnej . Od nowego 
mechanizmu prowadzi jeszcze jedna droga poza ortodoksyj
ny naturalizm: jest nią zakończenie sztuki, tylekroć kryty
kowane jako nierearistyczne, a spełniające dzięki hipotetycz
nemu wpływowi jaki Jean wywiera na Pannę Julię. 
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PANNA JULIA 
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Zresztą wszystko jest dziwne! Życie , ludzie 
wszystko jest jak brudna piana, która unosi się 
na powierzchni wody, dopóki nie utonie! Przy
pominam sobie sen, który mnie często nawie
dza! Stoję na szczycie kolumny i nie mogę z niej 
zejść. Kręci mi się w głowie, gdy spojrzę na 
dół i wiem, że muszę zejść, ale nie mam odwagi, . 
by rzucić się na dół. Nie mogę się utrzymać 

i pragnę spaść, ale nie spadam. A mimo to nie 
zaznam spokoju, dopóki nie zejdę, nie zaznam 
spoczynku, dopóki nie znajdę się na ziemi. 
A gdyby mi się to udało, chciałabym zapaść 

się pod ziemię„. 

W 1886 roku, gdy Strindber·g publikuje swą auto-

biograficzną powieść „Syn służącej ", jeden z twórców psy

choanalizy, Zygmunt Freud, studiuje we Francji. Jest rzeczą 

niemal wykluczoną, aby pisząc pierwsze swe utwory, autor 

„Panny Julii' ' mógł znać badania wielkich inicjatorów no

woczesnej „psychologii głębi " , a szczegól ni e Freuda i Adlera_ 

A jednak zarówno w dramatach pisarza szwedzkiego, jak 

i w jego powieściach czy p ismach biograficznych raz po raz, 

i to z ogromną siłą wracają motywy uderzająco „psycho

anali tyczne": kompleks niższości, znaczenie snów, rola prze

czuć, mania prześladowcza, zagadnienia seksualne, wreszcie 

zabarwienie świadomości człow i eka dorosłego przeżyciami 

i doznaniami z lat \(!czesnego dzieciństwa, które stanowi za

sadniczy zrąb badań Freuda i „psychologii indywidualnej' ' 

Adlera. Sny dziecięce tak nabrzmiałe „symbolami ' ' psycho

analitycznymi i opowieść o nich - mniejsza o to, czy praw

dziwa, czy zmyślona - są przecież zawiązkiem gry uczuć 

impulsów zmysłowych między panną Julią a Janem 

w „Pannie Julii"_ 
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JAN 
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Mnie się śni zwykle, ze leżę pod wysokim 
drzewem w ciemnym lesie i chcę się dostać na 
górę, na wierzchołki drzew, i rozejrzeć się stam
tąd po zalanym ~łońcem, jasnym krajobrazie, 
wybierać - tam wysoko - ptasi~ gniazda, 
w których leżą złote jaja. I wspinam się, wspi
nam, ale pień jest gruby, gładki i tak okropnie 
daleko do pierwszej gałęzi. Ale wiem, że gdy
bym tylko dosięgnął pierwszego konaru, dostał
bym się na sam szczyt jak po drabinie. I je
szcze go nie dosięgnąłem, ale dopnę swego, 
choćby to tylko miało okazać się snem! 

Obecność dzieła Strindberga na scenach teatrów całego 
świata, w umysłach dramatopisarzy i ludzi teatru jest tak 
powszechna, że jedynie bardzo skrótowe opracowanie tego 
zagadnienia jest możliwe. Dla naszych celów wystarcza zre
sztą najważniejsze dane, ukazujące, gdzie i w jaki sposób 
był obecny najwyraźniej i oddziała! najmocniej. Rolę Strind
berga najzwięźlej streszcza okreśenie go jako jednego z naj
wybitniejszych klasyków nowoczesnego dramatu i teatru. 

W programie wykorzystano: 

fragmenty z: Lech Sokól, Wstęp do: August Strindberg, 
Wybór dramatów. 

;:.djęcia: 

Wojciech Natanson, Wstęp do: August St·rind
berg, Dramaty. 

1. Mlody Strindberg. Fot. z ok. 1869 r. 
2. Jadwiga Marso i August Kowalczy/..; w „Pannie Julii ", 

TVP 1956 r. 
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Kierownik techniczny : 
KAZIMIERZ SZAL 

Brygadier sceny: 
TEOFIL SWIĄTEK 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

krawieckiej męskiej: "' 
WLADYSLAW KLIMASZEWSKI 

malarskiej : 
GAGIK ARUTJUNJAN 

stolarskiej : 
ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjerskiej : 
HALINA MUSIALL 

Akustyk: 
ZBIGNIEW FAC 

Rekwtil'qtor: 
HIERONIM GUZEK 

Szewc: 
FERDYNAND ROGUSZKO 

Koordynator pracy artystycznej : 
LUDWIK KAMIŃSKI 

Redakcja programu : 
JADWIGA STURLIS 

Kasa Teatru Polskiego czynna codziennie z wyjątkiem poniedzial
ków w godz. 10-13 i 16-19, w soboty w godz. 11-13 i 16-19, w nie
dziele w godz. 16-19, tel. . 21-12-38. 

Kasa Teatru Kameralnego czynna codziennie z wyjątkiem ponie
dzialków w godz. 17-19.15, tel. 22-33-14. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje dzial organizacji wido
wni, al. Mickiewicza 2, tel. 21-15-98. 

Cena programu 5 zł 

PZG Bydg., zam. 2095178. nakl. 600+11. Z-8. 
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Przekład: ZYGMUNT LANOWSKI 
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KRYSTYNA 

Osoby : 

OLGA SITARSKA 
BOGUSŁAW HUBICKI 

MAGDALENA KUSIŃSKA 

oraz: 
WANDA RUCIŃSKA, KATARZYNA TERLECKA, 

BOLESLA W BOMBOR, WIESŁAW CELLARI, 
KAZIMIERZ KUREK 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

Choreografia: 
W,ITOLD GRUCA 

Inspicjent: 

LAURA DZIENKIEWICZ 

Opracowanie tekstu 
i reżyseria: 

JADWIGA MARSO 

Asystent reżysera: 
BOGUSŁAW HUBICKI 

Sufler : 

TADEUSZ LUCEJKO 

W spektaklu wykorzystano 

oryginalną ludowq 

muzykę szwedzkq 


