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AUGUST STRINDBERG (1849-1912), wielki 
pisarz szwedzki, prekursor wielu tendencji cha
rakterystycznych dla sztuki literackiej XX wieku 
(m.in.) ekspresjonizmu, surrealizmu, groteski), 
jeden z twórców nowoczesnego teatru, autor 
głośnych dramatów psychologicznych, takich 
jak Ojciec (1888), Panna Julia (1888), sztuk hi
storycznych: Eryk XIV (1899), i utworów symbo
liczno-surrealistycznych: Taniec śmierci (1901), 
Gra cieni (1902), Sonata widm (1908). 

Literatura na Świecie 3 marca 1984 

August Strindberg 

Panna Julia - Przedmowa 
Przetłumaczył Zygmunt Łanowski 

( ... ) 
Zarzucono ostatnio mojej tragedii Ojciec, że 
jest zbyt smutna, tak jak gdyby chciano oglą
dać tragedie wesołe. Żąda się radości życia, 
a dyrektorzy teatrów zamawiają farsy, jakby ra
dość życia polegała na pleceniu bzdur i przed
stawianiu wszystkich ludzi jako dotkniętych epi
lepsją lub idiotów. Osobiście znajduję radość 
w ciężkich i okrutnych walkach życiowych i cie
szę się, gdy się mogę czegoś dowiedzieć, na
uczyć. Dlatego też wybrałem · wypadek niezwy
kły, ale pouczający, słowem, wyjątek, ale wyją
tek wiekiego formatu, który potwierdza regułę, 
co zapewne zrani miłośników banału. 

Prostaczków oburzy też pewnie fakt, że moja 
motywacja akcji dramatu nie jest prosta i że nie 
przedstawiam sprawy tylko z jednego punktu 
widzenia. Każde wydarzenie w życiu - i to jest 
odkrycie dosyć nowe - wywołane zostaje za
zwyczaj całą serią mniej lub bardziej głęboko 
ukrytych motywów, obserwator 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 mieszczuch. Nieszczęśli
wa miłość orzekną kobiety. Choroba - zapew
niać będzie chory. Zawiedzione nadzieje - za
wyrokuje życiowy rozbitek. Może się jednak 
zdarzyć, że motyw czynu mieści się we wszyst
kich tych twierdzeniach lub że nie mieści w żad
nym z nich i że zmarły ukrył zasadniczy powód 
swego postępku, wysuwając na pierwszy plan 
motyw zupełnie inny, który mógłby rzucić lep
sze światło na jego pamięć. 
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Przedstawiłem moje postacie - charaktery no

woczesne, żyjące w okresie przejściowym , 

bardziej nerwowym i histerycznym niż okres 

poprzedni - jako bardziej chwiejne i rozdwojo

ne, jako mieszaninę starego i nowego, uważa
jąc za zupełnie prawdopodobne, że nowocze

sne idee poprzez gazety i rozmowy dotarły 

także i do tych warstw społecznych, w których 
żyje służba domowa. 

Dusze moich postaci (ich charaktery) to zlepek 
minionych i wciąż jeszcze aktualnych stadiów 

kultury, fragmenty książek i gazet, kawałki lu
dzi , strzępy ubrań świątecznych, które stały się 

łachmanami - tak właśnie jak dusza złożona 
jest z różnych cząstek . Pokazałem też , jak się 

one kształtowały, każąc słabemu powtarzać 

słowa skradzione u silniejszego i każąc im za

pożyczać u siebie nawzajem „idee" czy, jak to 
się mówi - sugestie. 

( ... ) 

Akcja jest dość wartka, a ponieważ chodzi tu 
właściwie tylko o dwie osoby, ich się głównie 

trzymałem, dodając tylko jedną postać ubocz
ną , kucharkę , i każąc nieszczęsnemu duchowi 

ojca unosić się nad wszyskim, co się dzieje na 

sc:enie. A zrobiłem tak, ponieważ wydaje mi 
się , że dla ludzi nowszych czasów najbardziej 

interesujący jest mechanizm psychologiczny. 
Nasze chciwe wiedzy umysły nie zadowalają 
się tym, że widzą , iż coś się odbywa, lecz 

chcą wiedzieć jak to się dzieje! Chcemy wła

śnie widzieć nici , którymi poruszane są posta

cie, mechanizm akcji , badać podwójne dno 
szkatułki, wziąć do ręki magiczny pierścień, by 
znależć ślady spojenia, zajrzeć do kart by od
kryć jak są znaczone. 

( ... ) grafika Edwarda Muncha 
fot. Jerzy Borkiewicz 
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