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NAD 
„drogą do damaszku" 

N ie do jednego D a maszku prowadzi w trylogii pod tym tytułem 

droga Augusto Strindberga. EmocJonaln1e by/a to dla niego dro

ga pod iwignięcia się z inferno choroby psychicznej i zarazem wy

rzucenia z s1eb1e no papier osobistych - małych i wi elkic h - ro1..

terek zyc1owych: inte lektualnie - sztuko rn1alo być o kozią do stwo

rzeriia szerszego i zwartego systemu myśli; artystycznie - stola sr-:: 

drogą, kt6ra prowadz,/a znacznie dalej, n1z się to mogło wydawać. 

samemu twórcy, bo do węzłowych punktów drornatur911 1 teotroJ 

CLyteln1ka wychowanego na dramacie współczesnym uder za prze

de wszystkim prekursorski charakter te J pierwszej (obok „Adwer
tu"} Strindbergowskiej sztuki morzenia sennego podporządkowo

n1e całej rzec7.ywrstości scenicznej wyrazan ru subiektywnego sta

nu bohatera. Stąd bierze się bez1m1enność po sta ci - wc1eleri rol

nych st a nów i fragmentów życia wewnętrznego samego N1ezn0Jorrie

go (Żebrak, Spowiednik, Kus1c1el) lub wci el eń jego 1dea1u (kobieta 

- iródlo mdości i udręki Ingeborga - E:wo). Stąd tez luźny uktad 

~o/ości jaL<o ciągu obrazów i narastający - zupełnie arbrtralny 

charakter scenerii. 

Rzecz powstało w f a t ocł-i 1897-1898, kiedy n•e było Lnana filmo

w a technika przen1kon10 i nok! o danro si~ o bra zów ; prekursorska 

myś l Strindberga zasługuje na pod ziw 

GRZEGORZ SINKO 



AUGUST STRINDBERG 

1849 - 1912 

Dramaturg ia szwedzka ma sta re tradycj e, wywodzące 
się jeszcze z XV wieku„ Ale wielką, ponadnarndawą 
s ławę osiągnął dopiero Str ind be rg. ( ... ) nader płodny pi
sarz, czynny w wielu gatunkach literackich przede wszyst
kim jednak w teatrze. Imał s ią różnych zawodów, bywol 
to·kże aktorem. 

Dzieła Strindbe rga, o bardzo różnej tematyce i zasięgu 
intelektu a lnym, niebywałe ska n dalizowały opinię publicz
ną. Pisarz poruszał sprawy polityczne i społeczne, hi·sta
ryczne i filozof.icz.ne. Najszersze zainteresowanie przyniosły 
mu psychologiczne dramaty, obsesjonalnie zajmujące się 

problemem walki pici, przyro-dzonej nienawiści mężczyz 

ny i kobiety, którą podnosił do wyżyn demonizmu. 
By{ też Stri ndberg teoretyk iem teobru. W głośnej przed

mowie do sztuki „Po.nna Julia" pisał: „Przyjdz·ie może ta
ki czas, gdy będz;iemy już tak wyrobieni i oświeceni, iż: 
ten okrutny i cyniczny dramat, jaki nam życ i e gotuje, nie 
zrobi .na nos większego wrażenia. I odłożymy na bo·k moc
no zużyte i nieporęczne narzę dzia myśli zwane uczucia
mi, ponieważ staną się one zbędne, a nawet szkodliwe 
w chwili, gdy zmysł krytyki osiągnie peł.ny rozwój". Pomysly 
akcji czerpał z wypadkóv1 wyjątkowych, ale pouczających 
- uważał, że są to te wyjątki, które potwierdzają regu
łę. Stwo·rzyl koncepcję i estetykę teotru .intymnego, psy
cho logi:znego, kameralnego, który z czasem zrob·il tak 
rnaczną karierę w całym świecie . 

Nie uda się zaszeregować go do żadnego określonego 
prądu literackiego, choć w swoi·ch utwo rach operowoJ 
nieoczekiwan ie elementami notu-ral izmu, ekspresjonizmu, 
nadreal izmu „. Bogactwo myślowe i artystyczne Strind be1 • 
go s p raw i ło, iż stał si on wybranym, ukochanym twór
cą całej elity pisarski ej prze łomu wie·ków. G ork i uwa żał 
go za nojbl i ższego sobie auto a i mistr za, Sh a w powi e
d z-ia l o nim : „No l eży do najwięk s zych spo śród wiel kich", 
a fomo sz M an n: „Mora.lny i artys tyczny wp ływ Strindber· 
go m oże być porów nany tylko z wpływem To ł s to j a" , 

W Polsce wystawiono następujące ze sztu'k Strindberga: 
„S za l", „Ojciec" (bodaj nojglośniejszy utwór) , „Penna 
Juli.o", „Ko.ledzy", „Wierzyciele", „Taniec śmierci'', 
„Adwent", „Pelikan" ·i „Eryk XVI", oraz „Sonata wi dm ". 
W tym ostatnim utworze wyraźnie widać prekursors two pi 
sarza w stosunku do znacznie późniejszych· teatru a bsur· 
du, teatru okrucień shNa , teatru grotesk i. Ren2s a ns Strind
berga na scenach po·lskich w drugiej połowie lat sześć
dziesiątych stal się jednym z dowod ów artystyczne j aktu
alności pisarza. 

JADWIGA CIERN IAK 

... ALE LUDZIE ZAWSZE 

SIĘ WYMYKAJĄ, 

i my im wymykamy się także; nie mają sta
łych konturów. Z tego punktu widzenia, zy
cie jest bez stylu. 

Jest ono jedynie ruchem, który ściga SWOJ 

kształt nie znajdując go nigdy. Tak oto roz
dzierany człowiek na prozno szuka tego 
kształtu, który nadałby mu granice: w obrę
bie tych granic byłby królem. Niechaj cho
jedna żywa rzecz na świecie ma swój 
kształt, a świat zjednoczy się wreszcie! 

ALBER11 



PEJZAŻYSTA ALBO MA-

LARZ MARTW YCH NATUR 

wyodrębnia z przestrzeni i czasu to, co za
zwyczaj krqży wraz ze światem, zatraca się w 
nieskończonej perspektywie, albo znika pod 
działan iem innych wartości. Pejzażysta za
czyna od zamknięcia w ramach swego płótna. 
Eliminuje w tym samym stopniu co wybiera. 
Wyodrębnia z czasu i przestrzeni akcję, któ
ra zazwyczaj gubi się w innej akcji. 

Te przedmioty nie mogłyby nam się pod o
bać, skoro ich nie widzimy; sq zagrzebane 
i unicestwione w ciągłym stawaniu się. Kto 
patrzył na ręce kata podczas biczowania: 
kto oglądał oliwki na drodze krzyżowej? 

ALE OTO SĄ 

UKAZANE. 

CAMUS 

Duch mój zamieszkał wyludnione miasta 
i widmem nędzy przypala me oczy 
duch mój gdzieś w dale bezim1„„ne kroczy 
jak pogrzeb wynoszący trędowatych z miasta 

Biją mi głucho popękane dzwony 
i anioł ciemny prowadzi ze sobą 
- i jak biczownik okryty żałobą 
płaczę - a w łzach mych biją nieszczęść 

dzwony 

W zmarzłej dolinie cienia sm1erci 
gdzie gwiazd migocą sarkofagi 
buduję sobie dół - i nagi 
z płomieniem schodzę w cienie śmierci 

ANANKE 

Gwiazdy wydają nade mną sąd 
wieczna jest ciemność, wiecznym jest błąd 
- Ty, budowniku nadgwiezdnych w1ez 
będziesz się tułał jak dziki zwierz 
- Zapadnie każdy pod tobą ląd 
- wśród ognia zmarzniesz - stlisz się jak lont 

A gwiazdom odparł królewski duch: 
wam przeznaczono okrężny ruch 
mojej wolności dowodem błąd 
serce me dźwiga w głębinach ląd 
Poszumy płaczą mogilnych drzew 
lecz w barce życia płynie mój śpiew 
Ja, budowniczy nadgwiezdnych miast 
szydzę z rozpaczy gasnących gwiazd 

TADEUSZ MICIŃSKI 
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