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OD AUTORA 

Rok 1948. Oglądam w Bazylei "Taniec śmierci" Strindberga. 
W pamięci utrwalają się aktorzy, ale nie sztuka. 

Rok 1968. Czytam pierwsze stronice sztuki, idea utworu wyda
je się interesująca, ale literatura (plusz x wieczność) odpycha. Usi
łuję dokonać poprawek poprzez skreślenia, co nie jest niczym nad
zwyczajnym przy pracy nad Strindbergiem w teatrze. Rezygnuję. 
Przyczyna: zwykłe w takim przypadku zabiegi - przesunięcia , 

zmiany i dopełnienia tekstu - zniekształcają dramat. Pomysł tym 
bardziej wątpliwy, że celem jest zagranie autentycznego Strind
berga. Gruntowne przetworzenie tekstu wydaje się być w tej sy
tuacji zamiarem uczciwym. 

W listopadzie 1968 roku zaczynam przerabiać tekst na podsta
wie dosłownego tłumaczenia. Biorę od Strindberga fabułę oraz 
główną ideę dramatu. Po odrzuceniu Strindbergowskiej formy ob
jawiła się współczesność jego wizji teatralnej - pokrewieństwo 

z Beckettem, Ionesco, a także z moim "Meteorem". Dialog 
Strindberga wykorzystywany jest więc jako pretekst dla w grun
cie antystrindbergowskiego dialogu; sztuka staje się sztuką dla ak
torów. Aktor nie musi zajmować się penetrowaniem demonicznej 
duszy bohatera, jego obowiązkiem na scenie jest zagrać wyjątko
wo skondensowany i krótki tekst. 

W grudniu 1968 roku rozpoczęły się próby: w pracy scenicznej 
tekst rozwijał się i ulegał ciągłym przeobrażeniom. Wersja koń
cowa wyłoniła się dopiero wtedy, kiedy zostały wyczerpane 
wszystkie sceniczne warianty poszczególnych sytuacji. Aktorzy 
stworzyli znakomicie współbrzmiące trio. Z mieszczańskiej tra
gedii związku małżeńskiego powstała komedia o mieszczańskiej 
tragedii związku małżeńskiego: "Play Strindberg Totentanz". 

Friedrich Diirrenmatt 

/ 

KILKA SLOW 

„Play Strindberg Totentanz" Friedricha Dilrrenmatta. Sztuka być 
może nie najbardziej współczesna, na pewno w jakimś sensie kla
syczna. Zawsze była powodem dla pokazu aktorstwa najwyższej 
próby - prawie we wszystkich "teatralnych" krajach świata. 

Rok 1901. Strindberg pisze "Taniec śmierci", projektując go na 
dwa kolejne wieczory teatralne. Sztukę przenikają atmosfera 
i nastroje, charakterystyczne dla dramaturgii tamtej epoki: ponu
ra wieża na wyspie, otoczna Morzem Północnym. Już miejsce ak
cji wprowadza widza w atmosferę tajemniczą i wzniosłą, cechu
jącą przedstawienia symbolistyczne. 

Rok 1968. Świat się zmienił. Ludzie byli świadkami i uczest
nikami wielu "tańców śmierci'', nieporównywalnych wymiarem 
i głębokością krzywd do tego, o czym napisał w swojej sztuce 
Strindberg. Dilrrenmatt uznaje za niezbędne gruntowne przetwo
rzenie jego tekstu. Usiłuje spojrzeć na sytuację przedstawioną przez 
szwedzkiego dramaturga oczami człowieka, dla którego "tajem
nice" XX wieku mogą być odkrywane (niestety) według bardzo 
rozpowszechnionych szablonów: zło, pozbawione tajemniczości, 
dlatego jest straszne, że staje się powszechne, banalne. 

Rok 1994. Koniec wieku, jak zawsze, oznacza powrót artystów 
do poszukiwań - w stronę mistyki, tajemnicy istnienia, problemów 
związanych z egzystencją człowieka we wrogim mu świecie. Co 
łączy dziś Strindberga i Dilrrenmatta? Być może wspólna wrażli
wość na magię teatru, teatru-czarodzieja, teatru jako takiego, te
atru bez granic i ograniczeń. Miejsca zauroczonego, w którym 
możliwe jest osiągnięcie wszystkiego, gdzie na wszystko się moż
na zdobyć. Miejsca, w którym tylko jedno zagadnienie pozostaje 
nie rozwikłane, gdzie pozostaje tylko jedna tajemnica - tajemni
ca ludzkiego istnienia, którą nosi w sobie jego wysokość człowiek. 

Andro Enukidze 
tłum. Jan St. Trzos 
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