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AUGUST STRINDBERG, 1849-1912, pisarz i dra
maturg szwedzki. Jego życie było bardzo burzliwe; 
trzy razy żenił się i rozwodził, cierpiał na manię 
prześladowczą, dużo przebywał za granicą, po
różniony z burżuazyjnym społeczeństwem swojego 
kraju. Był twórcą niezwykle płodnym i wszech
stronnie uzdolnionym - pisał powieści, nowele, 
poezję, dramaty, eseje, a nawet rozprawy o cha
rakterze naukowym. 
Twórczość Strindberga zaliczana jest do natura
lizmu i ekspresjonizmu. Jest on m.in . autorem 
dramatów: „Mistrz Olaf" (1872), „Ojciec" (1887), 
„Panna Julia" (1888), „Do Damaszku" (1889), 
„Eryk XIV" (1899), „Taniec śmierci" (1902), „Gra 
snów" (1907), „Sonata widm" (1907); powieści: 
„Czerwony pokój" (1879), „Mieszkańcy Hemsoe" 
(1887); wielu nowel : np. „Dzieje małżeńskie" 
(1884--85); utworów autobiograficznych: ,.Infer
no" (1897); pism polemicznych i krytycznych. 

Lech Sokół , autor obszernego wstępu do pol
skiego wydania „Wyboru dramatów" Augusta 
Strindberga•, tak pisze o „Tańcu śmierci": 
„Sam tytuł sztuki: «Taniec śmierci„, wywołuje 
oczywiste skojarzenia z wielkim tematem sztuki 
i literatury średniowiecznej, jakim był taniec śmier
ci - „danse macabre„. Smierć wyobrażano zwy
kle jako żyjący groteskowym, a zarazem przera
żającym życiem szkielet, który prowadzi maka 
bryczny korowód taneczny ludzi wszelkich stanów: 
możnych, prostaczków oraz wszelkiego wieku: 

* Lech Sokól - wstęp do „Wyboru dramatów" A. Strindbe r
ga, Ossolineum, Wrocław 1977, s. LXXl-LXXlll . 

starców, młodzieńców, zapatrzone w swą urodę 
młode kobiety, a nawet dzieci. Smierć była w 
owych czasach niemal, by tak rzec, dotykalna: 
wojny, zarazy, głód niejednokrotnie wyludniały 
jakieś miasto czy kraj. Jednocześnie ludzie śre
dniowiecza umieli się bawić, a także używać ży
cia w sposób nie ograniczony żadnymi względami 
moralnymi. Wizerunki tańczącej śmierci, porywa
jącej w taniec ludzi, służyły jako przypomnienie 
i ostrzeżenie: «memento mori„ - «pamiętaj 

o śmierci„. Religijny i moralny sens ostrzeżenia 
uzupełniano, zarówno w plastyce, jak w litera
turze i kazaniach, obrazkami piekła i czyśćca. 
Piekło i czyściec na przykład w «sztukach kame
ralnych» Strindberga są zwykle obrazem życia na 
ziemi. Piekło pożycia małżeńskiego w „Tańcu 
śmierci„ wiąże się z pokrótce zarysowaną trady
cją średniowieczną w sposób nie wymagający 
komentarzy. Para małżeńska: Kapitan, Edgar i eks
-aktorka, Alicja żyją w garnizonie wojskowym na 
wyspie nazywanej «małym piekłem». („.) 
Cierpienia wzajemnie zadręczającej się pary mał
żeńskiej w obliczu śmierci łatwo odnieść do prze
żyć osobistych autora, w sposób dla niego cha
rakterystyczny spotęgowanych. Ale nie wyjaśnia 
to wielu ważnych pytań, którymi należy opatrzyć 
tę sztukę. Zwłaszcza że, wyraźniej niż w której
kolwiek z naturalistycznych sztuk Strindberga, na
turalizm czy realizm świata przedstawionego idzie 
w parze z zasadniczymi wątpliwościami co do je
go natury jako realnego czy też będącego jedy
nie złudzeniem . Jednocześnie przekonanie o mo
ralnym charakterze świata popychało autora do 
stawiania pytań o dobro i zło, ich istotę, pocho
dzenie i skutki. Piekło pożycia małżeńskiego 



obserwowane z tego punktu widzenia odsłania 
swe uniwersalne znaczenie. Badanie istoty dobra 
i zła na przykładzie małżeństwa, a zatem jakby 
w laboratorium, było dla Strindberga zarazem 
naturalnie 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 podkre
śla dobre cechy i skłonności zarówno Edgara, 
jak Alicji, tłumaczy ich czyny, wskazuje na dobre 
intencje. A jednak ich małżeństwo jest związkiem 
ludzkich bestii ufundowanym na silnym pociągu 
seksualnym i atrakcji zmysłowej. jaką dla siebie 
stanowią. („.) 
Że ich przykład nie jest wyjątkiem, ale ma na 
celu wskazanie na prawidłowości życia w ogóle, 
wskazuje aż nadto wyraźnie rozmowa Kurta i Alicji: 
na pytanie, czy Kapitana można nazwać człowie
kiem, Kurt odpowiada twierdząco, dodając, że 
jest on najzwyklejszym typem człowieka, jednym 
z tych, którzy posiedli ziemię. A zatem ich dwa
dzieścia pięć lat trwający taniec śmierci grote
skowo zestawiony z "tańcem węgierskim», który 
Kapitan tańczy w rytm akompaniamentu Alicji 
grającej «Marsza bojarów» Halvorseno, jest czymś 
przynależnym do kondycji ludzkiej w ogóle, tak 
jak «danse macabre„ ze średniowiecznych malo
wideł . 
Nawet miejsce akcji współgro z tym ponurym 
obrazem wzajemnych tortur i nie kończących się 
cierpień . Akcja rozgrywa się w mieszkaniu umiej
scowionym w twierdzy, która niegdyś była wię
zien iem „. " 

Z ,,AFORYZMÓW" Friedricha Nietzschego: 

- Wspinanie się ponad własną 
I ich ot ę . - To ci dumne zuchy, co dla pod
trzymania w sobie godności i powagi potrzebują 
zawsze kogoś, kogo by zgnębić i spiorunować 
można: takich mianowicie ludzi, których niemoc 
i tchórzostwo pozwala bezkarnie na wielkie i po
pędliwe gesty! - Lichota otoczenia jest dla nich 
konieczna, by choć na chwilę mogli się wydźwig
nąć ponad swą własną lichotę! - Dlatego 
potrzebny jest jednemu pies, drugiemu przyjaciel, 
trzeciemu żona, czwartemu stronnictwo, a bardzo 
wyjątkowemu cała epoka. 

- Nikt nie wie, do czego mogą doprowadzić go 
okoliczności, litość, oburzenie, nikt nie zna stop
nia swojej rozżarzalności . Nędzne, małostkowe 
stosunki czynią nędznym; zazwyczaj nie ilość zda
rzeń przeżytych, lecz jakość jest tym, od czego 
zależy niższość i wyższość człowieka w dobrym 
i złym. 

- Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz 
i w obłąkaniu jest nieco rozsądku . 

- P r z y ja ź ń ma łże ń st w o. Naj
lepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie naj
lepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo 
opiera się na talencie do przyjaźni. 

- M a ł ż e ń s t w o j a ko d ł u g a ro z m o
wa. - Wstępując w związki małżeńskie należy 
postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz 



mógł z tą kobietą do poznego wieku z przyjem
nością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest 
w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część 
obcowania przypada na rozmowę . 

- N i e b e z p i e c z n y z w r o t. Zaczyna 
się od tego, iż przestaje się kochać innych, a koń
czy się na tym, że nie znajduje się już w sobie 
nic godnego miłości. 

- Ostrzeżenie dla pogardzanych. 
- Kiedy nie ulega już wątpliwości, że utraciło się 
szacunek ludzki, wtedy zębami należy się trzymać 
przyzwoitości w obcowaniu : inaczej zdradza się 
przed innymi, iż utraciło się także własny szacu
nek. Cynizm w obcowaniu jest oznaką, że czło
wiek w samotności sam z sobą obchodzi się jak 
z psem . 

- Chcąc się ukryć, można to osiągnąć także, 
mówiąc wiele o sobie. 

- Ludziom, którzy mię cokolwiek obchodzą, 
życzę cierpienia, opuszczenia, choroby, złego 
traktowania, poniżenia - życzę, żeby nie pozo
stała im nieznana głęboka pogarda dla siebie, 
tortura niedowierzania sobie, nędza zwyciężone
go: nie mam dla nich współczucia ponieważ 
życzę im tego, co dziś dowieść może, że ktoś po
siada wartość lub jej nie posiada - że przetrwa 
ciężką próbę„. 

- Co kochasz w innych? - Swoje nadzieje. 

- Okrutny po my s I mi I ości. - Każda 
wielka miłość niesie ze sobą okrutną myśl znisz
czenia przedmiotu miłości, ażeby raz na zawsze 
został wyłączony z zuchwalej gry odmian: albo
wiem odmiana jest dla miłości stroszniejszq niż 
zniszczenie. 

FELIKS FALK, ur. 25111941 r. w Stanisławowie. 
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie 
(1966) oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową 
Telewizyjną i Teatralną w Łodzi na Wydziale Re
żyserii (1974). Zrealizował kilka filmów, w tym je
den telewizyjny - „Nocleg" (1974) oraz dwa fa
bularne: „W środku lata" (1976) i „Wodzirej" 
(1977). Ten ostatni wchodzi niebawem na ekra
ny. 
Feliks Falk jest równocześnie scenarzystą wszyst
kich swoich filmów, a także współscenarzystą 
filmu pt. „Zdjęcia próbne". 
Ponadto Feliks Falk jest autorem sztuk wystawia
nych w teatrze i telewizji. Są to m.in. „Wnyki" 
(Teatr Atene1,1m w Warszawie, 1970), „Przyjęcie" 
(TV. 1971), „Pięciokąt" (TV. 1972), „Lew" (TV. 
1977), „Przysługa" (TV, 1978). 
„Taniec śmierci" A . Strindberga jest pierwszą 
sztuką wyreżyserowaną w teatrze przez Felikso 
Falka. 



W BIEŻĄCYM REPERTUARZE TEATRU ZNAJDUJĄ SIĘ 
NASTĘPUJĄCE PROPOZYCJE: 

DUŻA SCENA: 

Federico Garcia Lorca 
„Dom Bernardy Alba" 
reż. - Zbigniew Wróbel 

scen. - Józef Zborom irski 

Tadeusz Różewicz 
„Białe małżeństwo" 

reż . - Andrzej Rozhin 
scen. - Andrzej Markowicz 

SCENA XX WIEKU: 

Jan Pawel Gawlik 
„Egzamin" 

reż . - Andrzej Rozh in 
scen. - Józef Zboromirski 

Ireneusz Iredyńsk i 
„Glosy" 

adaptacja, reżyseria i scenografia 
Marcin Jarnuszkiewicz 

Henri Michaux 
„Niejaki Piórko" 

wykonanie - Andrzej Bu rzyński 
reż. - Zbigniew Wróbel 

scen. - Andrzej Burzyński 

SCENA „MARGINES" 

Jan Pietrzak 
„Uwago ! Kabaret!" 
reż . - Jan Pietrzak 

scen. - Andrzej Krauze 

Walery Briusow 
„Natalia" 

adaptacja realizacja - Janina Bocheńska 


