




Strindberg 

Ludzie nie urOdzili się źli, to 
tylko życie uczyniło ich złymi ... 
Ja urodziłem się do życia ro
dzinnego u boku malionld - a 
później wyszło to taki 

AUGUST STRINDBERG 

TANIEC ŚMIERCI 
AKT I, OBRAZ 2 (fragment) 

KAPITAN „.Jak znajdziesz mieszkanie, weźmiesz do siebie 
dzieci, tak? 
KURT Sądzisz. że dadzą się zabrać? 
KAPITAN Naturalnie. Jeśli zdobędziesz si~ na męską decy
zję! To by tu zrobiło dobre wrażenie, gdyby widziano, że jes
teś i w tym przypaku odpowiedzialnym i obowiązkowym 
człowiekiem . 

KURT Zawsze byłem w tym punkcie bardzo obowiązkowy. 

KAPITAN W punkcie, który jest twoim najsłabszym pun
ktem. 
KURT Prosiłem cię, żebyś na ten temat... 
KAPITAN Dzieci się w ten sposób nie porzuca„. 
KURT I co dalej?! 
KAPITAN Jako twój krewny, starszy krewny, czuję się w pe
wnym sensie uprawniony - aby ci rąbnąć prawdę w oczy -
choćby nawet była gorzka! Nie możesz mieć o to pretensji! 



AKT li, OBRAZ 1 (fragment) 

KURT Bo odkryłem, że mimo wszystko istnieje sprawiedli
wość. 

ALICJA Czekaj na nią! Zabrał ci syna ... Ja mam już siwe wło
sy.„ spójrz„. widzisz, jakie jeszcze są gęste i miękkie!.„ Chce 
się żenić? Ja, kiedy będę wolna„. I to samo mogę zrobic, co 
on! - Jestem wolna! A on za dziesięć minut będzie siedział tu, 
na dole.„ w więzieniu! Tu, na dole! (Stuka butem w podłogę) 
Tu. na dole!.„ A ja będę tańczyć nad jego głową! Ja teraz za
tańczę Wejście bojarów! (tańczy) I będę grała na fortepianie.„ 
($mieje się) Głośno! Tak głośno, żeby mnie słyszał! (Wali 
ie klawisze fortepianu) Otwiera się brama twierdzy!! Warta 
już nie mnie pilnuje z obnażonymi szablami - ale j1ego! Jego! 
Melitam ta! Meli talilaj ! Ale jego! Jego! Jego!! Jego!! 
KURT (Przygląda się jej z przerażeniem) Ten sam czort sie
dzi w tobie. co i w nim! Alicjo! Alicjo! 
ALICJA (Wskoczyla na stalek i zdejmuje ze ściany swoje 
stare wieńce) Zabiorę je ze sobą na mój uroczysty wymarsz 1 

Wieńce triumfu! Te wstęgi załopoczą jak chorągwie! WieńCE' 
są zakurzone, ale wciąż jeszcze zielone! Jak moja młodość' 
Bo ja jeszcze nie jestem starą babą, Kurt! Nie, nie! Nie 
KURT Jesteś diablicą! (Oczy mu błyszczą) 
ALICJA Tak! Tu, w tym „małym pi-ekle" ! Zaraz zrobię się na 
piękną„. (Rozpuszcza wlosy) Ubiorę się za dwie minuty„. za 
dwie minuty pójdę do intendenta, a potem„. Traach! Twier
dza wyleci w powietrze! 
KURT Jesteś diablicą! 
ALICJA Zawsze mi to mówiłeś! Jeszcze, gdy byliśmy mali! 
Pamiętasz? Zaręczyłeś się wtedy ze mną! ($miech) Byłeś za
wsze taki skromny, nieśmiały!... 
KURT (Poważnie) Przestań, 
ALICJA 'fak, tak! Byłeś nieśmiały„. I to ci dodawało uroku! 
Widzisz„. wyzywające kobiety bardzo lubią nieśmiałych męż
czyzn„. a nieśmiali mężczyźni powinni... powinni kochać wy
zywające kobiety!.„ Przecież mnie wtedy trochę kochałeś , 

prawda? 
KURT Nie wiem, nie wiem, gdzie w tej chwili jestem! 
ALICJA Jesteś z aktorką„ swobodnych trochę obyczajów 
która poza tym jest najczulszą i najlepszą kobietą! Tak! I te
raz jestem wolna, wolna, wolna! Odwróć się - chcę zmienić 
bluzkę! Szybko zdejmuje bluzkę. Kurt podchodzi - bierze ją 
w ramiona. Podnosi - całuje mocno w kark. Tak mocno, że 
krzyknęła. Rzuca ją na kanapę„. Zatrzymał się chwilę przy 
niej - ale potem szybko wybiega - jedT1ocześnie prawie S'[KL

da kurtyna). 

(Przeklad Wladyslawa Krzemińskiego) 

PIĄTA RUNDA (fragment) 

ALICJA (Podchodzi do telegrafu, telegrafuje) Mój mąż zrujno
wał mi życie i zniszczył moje dzieci. Powinien siedzieć w wię
zieniu pod tym pokojem, a ja będę tańczyła „Wejście bojarów". 

(Tańczy) 

KURT Rozbrykałaś się. 
ALICJA Zemsta to wielka przyjemność. 

KURT Umiesz dobrze tańczyć. 
ALICJA Umiem jeszcze coś więcej. 
KURT Jesteś pewna ? 
ALICJA Nie znasz mnie jeszcze. 
KURT Chętnie bym cię poznał. 
ALICJA Więc musisz się zemścić. 
KURT Zemszczę się teraz. 
ALI CJA Nie masz odwagi. 
KU RT Ale mam ochotę. 
ALICJA Jesteś o wiele za przyzwoity. 
KURT Wcale nie jestem taki przyzwoity. 
ALICJA (Przestaje tańczyć) Musisz to udowodnić. 
KURT Chodź ze mną do łóżka. (Alicja tańczy dalej) Chcę się 
z tobą przespać. 
ALICJA Mógłby teraz umrzeć. 
KURT W takim razie zemścimy się oboje. (Schodzą ze sceny 
ku ftyłowi na prawo) 

(Przekład Zbigniewa Krawczykowskiego) 



Z głosów prasy o prapremierze „Play Strindberg" w Bazylei 
• URS JENNY - „Siiddeutsche Zeitung" 

{ ... ) Zjadliwy ten żart nazywa się więc Play 
Strindberg, i to zaakcentowanie w ty,tu•le ele
mentu gry jest ba11dzo waż,ne: walka przed
stai\\iona jest tu jako gra; jako czysto tea
trał•ny mo<lel walki. To, co zwykle wytaczają 
przeciwko sobie ścierające się postaci: idee, 
wyznania czy zarzuty, ma tutaj" - uwolnio
ne od jak,iegokolwiek „wyższego lub głębsze
go znaczenia" - charakter i wartość jedynie 
jako oręż w danym momencie, w danym u
kl!lidzie wailki. Cały zespół 1ęków, tęsknot, 
wspomnień, który tak nieuchronnie ciąży .nad 
bohaterami Strindberga, jest dla postaci 
Dilrrenmatta airsenałem, gdzie każdy w każ
dej chwiH zaopatruje się w amunicję, to zna
czy w piorunujące zdania, w pointy. Zapo
wiada się run'dę po rundzie, uderzenie w 
gong zaczyna każdą z nich i kończy; właści
wie brak ty1lko sędziego, któryby wkraczał 
w momentach cio.sów poniżej pasa i wyliczał 
punkty. 

... Czysta sztuka, czysta struMura walki -
to włafoie pozbawia świat Strindber,ga wagi 
i napięcia i wytwarza do niego dystans: świat 
ten staje się świa1tem gry. „Los" czy „prze
znaczenie" - są 1pojęciami, które już tutaj 
nic nie znaczą, tutaj, gdzie - przy zachowa
niu określony.eh ireguł gry - postaci w spo
sób tak demorustracyjny robią sobie z udrę
k·i s.por1t: jest to jednocześnie bardziej grotes
kowe i bardziej przykre. 
Mieszczańskie piekło małżeńskie przeradza 

się w panopti:kum. 

e „Die Tat" - Zurych 
( ... ) Play Strindberg nie jest namiastką Strlndbi'r

,ga. Zresztą nie jest również i namiastką DUrrenmat
ta. MLmo. że ta rentgenows.ka klisza Ta1ica śmierci 

zawiera ,w sobie ·bardzo wiele DUrrenmatta. 
Słuchamy tekstu Strindberga i nagle zadajemy 

sobie .pytanie, gdzieśmy to Jut. poza Strindbergiem. 
słyszell. W Miss;,,,ęippi na przy.kład, w Meteorze ... 

Nie możemy tej pracy DUrrenmatta stawiać na 
Jed·nej płaszczyźnie z jego dziełami oryg!nalnyml. 
Di.irrenmatt wkroczył tu na nową drpgę, NapL,al 
etiudę teatraJną, stworzył tekst. który ma przede 
wszyst.klm utl'\Vallć świadnmość samej ,gry scenicz
nej ... Jest to tek.11t idealny dla „warsztatu teatral
nego". Nie trzeba tu nic więcej, prócz doskonalyc'h 
fachowców - reżysera i zes.polu ... 
Dzieło niewielkie, dzieło uboczne - jed,nak z per

spekty;v.•y ieatru w ogóle oraz z perspektywy twór
czości Di.irrenmatta dzieło centralne. a nawet nie
odzowne. Fas.cynujący cynkowy popis pracy teatral
nej. Nie obelga rzucona Strindbergowi. Dyskusja z 
nim, która wyjaśnia s.pojrzenie nań w sposób ry
zykowny, lcc7. zbawienny. 

• JURGEN BUSCHKIEL - „Die Welt" 
( ... ) Wraz z usunięciem wszystkich elemen

tów piekielna-satanicznych Dilrrenmatt wy
klucza również z gry metafizykę. śmierć nie 
ukazuje się już pa1rze malżonkó.w jako wyba
wienie od upokorzeń i roz0zarowań, jako na
dzieja wyzwolenia się z piekła, z udręki od
wiecznie tej samej nędzy. Na py,tani.e o Buga, 
o tamten świat, o sens życia słyszymy tylko 
ciągle niejaisno-pytające „W jakiś sposób ... " 
Człowiek nic nie wie na pewno, przestał już 
wierzyć, domyśla g,ię, przeczuwa, ipowątpiewa. 
„W jakiś .s.posó'b" życie jest zagadką - fi.lo
zofuje A'1.icja w dziewiątej rundzie - „w ja
kiś sposób" uważa ·się nas w tym istnieniu za 
głuipców, w ja,kiś sposób ... 

To, że posunięcia szachowe .trojga graczy 
przedstawiają w końcu kłębowisko, które za
ledwie możemy ogarnąć wzrokiem, wynika z 
podjętej przez „opracowującego" próby od
czarowania podłoża tragedii małżeńskich przy 
pomocy ironii człowieka wtajemniczonego. 
„Rundy" stają się coraz krótsze, kh tytuły co

:raz 1bandziej bezbarwne - „W godzinę póf
niej" - a motywy koziołkują w nieładzie. 
... Stół sekcyj.ny jest oświetlony wystarczająco 
jasno. Tragedie malżeń&kie są zawsze 1równie;. 
i komiczne iZależy to tylko od .punktu widze
nia .. 

( ... ) Burzliwe oklaski Friedrich Dilrrenmatt 
przyjął spokojnie. Slpektakl był ·d:la niego, jak 

,powiedział w jednym z wywiadów, „zakoń
czeniem". To, .co napisał, zrzucił z sie'bie „jak 
skórę węża". 

• SIEGFRIED MELCHINGER - „Theater 
heute" 

{ ... ) Taniec śmierci jest niesamowicie ge
nia'1ną sztuką sceniczną. Play Strindberg jest 
czymś więcej ni.ż znakomitym persyflażem. 

e „Tagcsanzeiger" - Zuryeh 
( ... ) Przeróbka i zmiana ftmkcji orygi.nału, .prze

'ksztatcenie go ,na utwór komediowy, dokonane przez 
położenie a,kcentu na ·nie.których zdarzeniach i par
tiach dialogu. ko.ndensacja i nadanie lapidarności 

tekstowi, przyS;pieszenic toku akcji, skreślenia, 

zmiany konstrukcyjne - wszystko to udało •ię 

DUrrenmattowl z.nakomLcie; w&kutek zmienionej w 
stosunku do StrLIXlberga atmosfery. budowy i Języ
kia sztuki odnosiło się istotnie wrażenie, że jesteś
my świadkami nowych narodzin. 

... W Play Strindberg Dlil"renmatta Edgar, oczywiś
cie, nie umiera: caly dowelp sztuki polega na tym, 
że .kapLt8ill, jak pisarz .w Meteorze, nie może umrzeć 
(co pre.wda, ta,kźe i n ie c h ce umrzeć), jakkol
wiek omdlenia, odrętwienia, ataki apoplektyczne są 
tu zaznaczone wyraź.niej niż u Strindberga, Do K. o. 

nie dochodzi. walka nie Jest ri~zstrzygnięta, wynik 
zgodnir z ~vymoi:ami komedii, p01:ostaje sprawą ot
wartą. sparaliżowany FAgar może jedy·nie mamro
tać niezrozu.mia.le: ~Licja Ji(o rozun1ie. Rle Kurt o
puszcza ich oboje. 

• FRITZ RUMMLER - „Der Spiegel" 

( ... ) Tym anty-Strindbergiem Dilrrenmatt 
godzi, prawdę mówiąic, nie tylko w dawno 
zmarłego Szweda, lecz również w epokę, któ
ra go wydała, a przede wszystkim w jego u
czonych wiehbicieli. Bowiem bohaterowie 
Tańca śmierci nie są. jak Dil11renmatt dowie
dział się od Oscara F. Sohuhai, „totalnymi ludź
mi", lecz „zbrodnfozymi natuflami". Zastawia
ją na siebiie pułapki, traktują się nawzajem 
sadystycznie i nawzajem żyC>Zą sobie śmierci. 
Aby ~lębić z.le wrażenie, Di.iTrenmatt zro
bił z dobrodusznego Kuirta ·gangstera w wiel
kim stylu: Ku.rt stwierdza z „ulgą moralną", 
że w Jego śroidowisku nie dzieje się l{orzej niż 

w tym małżeńs·twie. 

• JOHANNES JACOBI - „Die Zeit" 
(„.) Im dłużej trwa przedstawienie, ,tym bardziej 

dochodzi do glosu „anty-Strindbergowski" dialog 
DOrrenmatta. Kompromituje on sytuacje S t rindber 
ga, aż z .ironii z.aczy.na tryska(· nawet dowcip. W 
czasie bazylejs.kiego s.pektakla widow.nia wy.bucha 
raz po raz głośnym śmiechem. DUrrenmalt chwyta 
Strindberga za sio.wo. W drugim akcie e>ryginalu 
Kurt mówi: „Byloby ~o komiczne, gdyby nie bylo 
lragiczne". DUrrenmatt ukazuje więc komi7.m miesz
czańs·ktego małżeństwa. Dla •niego nie je<;l ono pie
klem. lecz gro.teską. 

e H. P. P. - „Basler Woche" 
( ... ) Temu czy innemu widzowi tearalnemu 

,;Diirrenana:ttowSiki popiis" może wydawać się 
blufinierstwem w stosunku do „najświętszych 
dóbr" literatury światowej, albo co najmniej 
wielką profanacją. Można temu przeciwsta
wić airgument, iż wieczór ten - pomijając już 
jego mistrzowski kunszt - jest bardzo bl~ki 
postulatowi Brechta z roku 1926: „Całą na
dzieję pokładamy w publiczności sportowej. 
W salach sportowych 1 udzie wiedzą dokład
nie, co się tam odbędzie; i jeśli siedzą na swo
ich miejscach, <!zieje się tam właśnie to, cze
go oczekiwali, mianowicie dobrze wytreno
wani Indzie z pełn,ym poczuciem odpowie
dzialJności ·demorus.tru;ją swoją szczeg6Lną siłę 
i zręcmość, przy czym odbywa s·ię to tak, aby 
każdy uwierzył, że robią to przede wszysitkim 
d'1a własnej przyjemności, w siposób naj.Jepiej 
im odpowiadający. Nie ma żadnych powodów, 
aby teatr nie mógł mieć .swojego „dobrego 
~oortu". 
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