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PREMIERA - ułtUDZIEŃ 1986 R. 

SMlr,RTELNY TANIEC zawiera odkrycia 

psychologiczne bez tak zwaneJ kobiecej 

nienawiści. Jest zwarty w formie, wzniosły 

w rezygnacji i wielki w przebaczeniu. 

(a 1tor do Emila Scheringa, niemieckiego 
tł•_m1acza dzieł) 

W roku 1900 powstał dwuczęściowy dra

mat .,Taniec śmierci". Problem podjęty 

w tej sztuce - piekło małżeństwa - jest 

\vyraźną kontynuacją zainteresowań Strind

berga z okresu naturalistycznego. „Taniec 

śmierci" należy do tych sztuk Strindberga, 

które stanowią wyraźne przejście między 

dramatami naturalistycznymi a wizyj

nymi. ( ... ) 

Cierpienia wzajemnie zadręczającej się 

pary małżeńskiej w obliczu śmierci łatwo 

odnieść do przeżyć osobistych autora, 

w sposób dla niego charakterystyczny spo

tęgowanych. Ale nie wyjaśnia to wielu 

·11\·ażnych pytań, którymi należy opatrzyć 

tę sztukę. Zwłaszcza że, naturalizm czy re

alizm świata tu przedstawionego idzie 

w parze z zasadniczymi wątpliwościami co 

do jego natury jako realnego czy też będą

cego jedynie złudzeniem. Jednocześnie 

przekonanie o moralnym charakterze świa

ta popychało autora do stawiania pytań 

o dobro i zło, ich istotę, pochodzenie i skut

ki. Piekło pożycia małżeńskiego obserwo-

wane z tego punktu widzenia odsłania swe 

uniwersalne znaczenie. Badanie istoty do

bra i zła na przykładzie małżeństwa, a za

tem jakby w laboratorium, było dla Strind

berga zarazem naturalne i artystycznie 

korzystne. 

W ,.Tańcu śmierci" idzie zatem o coś 

więcej niż o jeszcze jedną wersję walki 



płci. Celem jest ukazanie, jak łatwo ludzie 

mający wszelkie dane by być dobrymi, 

przekształcają się w demony. W niejednej 

kwestii dramatu Strindberg podkreśla do

tre cechy i skłonności zarówno Edgara, jak 

Alicji, tłumaczy ich czyny, wskazuje na do

bre intencje. A jednak ich małżeństwo jest 

związkiem ludzi bestii ufundowanym na 

silnym pociągu seksualnym i atrakcji zmy

słowej, jaką dla siebie stanowią. Edgar 

staje się w ciągu dwudziestu pięciu lat 

wspólnego pożycia wampirem, a Alicja -

sfrustrowaną, podstarzałą kokietką. ( ... ) 

N a wet miejsce akcji współgra z tym po

nurym obrazem zła, wzajemnych tortur 

i nie kończących się cierpień. Akcja roz

grywa się w mieszkaniu umiejscowionym 

w twierdzy, która niegdyś była więzieniem, 

w wieży fortecznej, a zatem wnętrza mają 

przekrój kulisty. Może to kojarzyć się 

z areną. na której. jak w cyrku rzymskim, 

walczą ze sobą dzikie zwierzęta . ( ... ) 

(fragment ze Wstępu do wyd. 
dramatów Strindberga BN 1977 
pióra Lecha Sokola) 
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