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Nad drogą do Damaszku 

Nie do jednego Damaszku prowadzi w trylogii pod tym tytułem droga Augusta 

Strindberga. Emocjonalnie była to dla niego droga podźwignięc ia się z inferna choro

by psychicznej i zarazem wyrzucenia z siebie na papier osobistych - małych i wiel

kich - rozterek życiowych ; intelektualnie - sztuka miała być okazją do stworzenia 

szerszego i zwartego systemu myśli ; artystycznie - stała się drogą, która prowadziła 

znacznie dalej, niż się top mogło wydawać samemu twórcy, bo do węzłowych punk

tów dramaturgii i teatru pięćdziesięciolecia po śmierci autora. ( ... ) 

Czytelnika wychowanego na dramacie współczesnym uderza przede wszystkim 

prekursorski charakter tej pierwszej (obok Adwentu) Strindbergowskiej sztuki marze

nia sennego: podporządkowanie całej rzeczywistości scenicznej wyrażania sbiekfyw

nego stanu bohatera. Stąd bierze się bezimienność postaci - wcieleń różnych stanów 

i fragmentów życia wewnętrznego samego Nieznajomego (Żeb rak , Spowiednik, Ku

siciel) , lub wcieleń jego ideału (kobieta - źródło miłości i udręki - Ingeborga-Ewa). 

Stąd też luźny układ trylogii jako ciągu obrazów i narastający - a zwłaszcza w dal

szych częściach - zupełnie arbitralny charakter scenerii. ( ... ) 

Rzecz powstała w latach 1897-1904, kiedy nie była znana filmowa technika prze

nikania i nakładania się obrazów; prekursorska myśl Strindberga zasługuje na 

podziw.( ... ) 
Grzegorz Sinko, Nad drogą do Damaszku 

Dialog, 1971,8. 

NA SZCZYTACH ROZPACZY 

Któż to we mnie rozpina skrzydła, tak iż czuję , że mój wzlot pcha mnie do jakiejś 

szaleńczej, barokowej ekspansj i! Czy to skrzydła wieczności unoszą mnie w nieskoń

czoność, burzą mój spokój, wyosobniają mnie? Czuję w sobie cały zamęt wiecznoś

ci i piję aromaty nieskończoności tak, jakbym pił truciznę. Pijany wiecznością i pocią

gany w nieskończoność przewalam się w przestrzeniach jak postać solarna, wzlatuję 

w bezmiary, lekki jak złudzenie i przejrzysty jak uśmiech , rozpadam się w nęcącej ni

cości , którą przed moim okiem skrywają lazury spokoju i transcendencje obłoków . 

Do kogo mam s ię skierować w tych pustkowiach, do kogo wyciągnąć mam dłoń w 

tej samotności, na kim się oprzeć w tych kosmicznych ewolucjach, skąd mam wyglą

dać jakiegoś ukojenia? Jakże rozprasza się błękit w tej mojej fantastycznej wizji i ja

każ b.iała pozostaje pustka, śledząca tajemnicze wołania! I w tej kosmicznej wędrów

ce, podobnej do ostatecznej, najwyższej przygody, jakbym poszukiwał Boga. Ale w 

nieskończoności nie ma postojów - toteż nigdy go nie znajdę. 

*** 
Defektem wszystkich ludzi jest to, że czekają , by zacząć żyć , stąd też nie mają od

wagi żyć każdą chwilą. Dlaczego nie potrafimy włożyć w każdy moment tyle namięt

ności i żaru, by stał się absolutną wiecznością? Wszyscy uczymy się żyć dopiero 

wtedy, gdy nie mamy już na co czekać ; kiedy zaś czekamy, niczego nie możemy się 

na.uczyć , bo nie żyjemy w konkretnej, żywej teraźniejszości , ale w jakiejś mdłej , od

ległej przyszłości. Oczekiwać czegokolwiek powinniśmy jedynie od tego, co nam po

dsuwa bezpośrednia chwila i to bez świadomości czasu. Zbawienie może być tylko w 

odzyskaniu tego, co bezpośrednie . Albowiem człowiek jest istotą, która utraciła bez

pośredn iość; dlatego jest zwierzęciem nie wprost. 
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Są problemy, które , gdy się nimi zajmiesz, izolują cię od życia , owszem, nawet 

unicestwiają . Gdy się w nie zagłębiasz, znaczy to, że nie masz już nic do stracenia ani 

do zyskania. Oglądane z takiej perspektywy przygody duchowe, nieokreślone porywy 

ku najrozmaitszym formom życia lub absurdalny, niepohamowany wzlot w stronę 

treści niedostępnych, a także niezadowolenie z ograniczenia empirycznych planów -

stają się zwyczajnymi przejawami wybujałej wrażliwości, której brak owej wielkiej 

powagi cechującej tych, co zagłębili s ię w problemy niebezpieczne. 

*** 
Zdrowi , normalni, przeciętni ludzie nie mają doświadczenia agon ii, ani poczucia 

śmierci. Bytują tak, jak gdyby życie miało charakter czegoś ostatecznego. W struktu

rę powierzchownej równowagi ludzi normalnych wpisane jest odczuwanie życia jako 

czegoś absolutnie autonomicznego wobec śmierci i obiektywizowanie jej w rzeczy

wistości transcendentnej względem życia . Dlatego śmierć jest dla nich gościem z 

zewnątrz, nie zaś wewnętrzną, głęboką fatalnością bytu. Żyć bez poczucia śmierci 

znaczy trwać w słodkiej nieświadomości człowieka pospolitego, który zachowuje się 

tak, jak gdyby śmierć nie była odwieczną , niepokojącą obecnością . To jedna z 

największych iluzji normalnego człowieka - wiara w definitywny charakter życia i nie

domyślanie się nawet tego, że życie jest więźniem śmierci. Objawien ia metafizyczne 

zaczyna on miewać dopiero wówczas, gdy ulega zakłóceniu jego powierzchowna 

równowaga i gdy miejsce spontanicznej naiwności zajmuje u niego bolesne i napięte 

wzburzenie życiowego pierwiastka. 

*** 
Koniec końców istnieje tylko strach przed śmiercią. Wszystko , co określamy mia

nem rozmaitych form strachu , stanowi wielopostaciowy przejaw postawy wobec je

dnej jedynej rzeczywistości fundamentalnej. Wszelkie jednostkowe lęki powiązane są 

ukrytymi odpowiedniościami z jednym podstawowym strachem wobec śmierci. Ci, 

którzy pragną usunąć strach przed śmiercią drogą sztucznych rozumowań , mylą się 

głęboko , gdyż jest absolutną niemożliwością wyeliminowanie organicznego lęku 

przez abstrakcyjne konstrukcje . Jest absolutnie niemożliwe , by ten, kto na serio roz-

„ 

waża problem śmierci, nie czuł przed nią lęku. Nawet tych, co wierzą w nieśmiertel

ność , prowadzi ku ternu przeświadczeniu również lęk przed śmiercią . Jest w tej wie

rze bolesny wysiłek człowieka , aby ocalić - nawet bez absolutnej pewności - świat 

wartości, w którym żył i do którego wniósł swoją cegiełkę , aby wyprzeć nicość z do

czesności i uwiecznić to, co uniwersalne. Ale w obliczu śmierci przyjmowanej bez 

żadnej religijnej wiary nie ostaje się nic z tego, czemu wedle powszechnego mniema

nia pisany jest wieczny byt. Cały świat form i kategorii abstrakcyjnych okazuje się zu

pełnie nieistotny wobec śmierci, roszczenia zaś do powszechności treści formalnych 

i kategorialnych stają się iluzoryczne wobec procesu unicestwienia przez śmierć . Al

bowiem nigdy żadne formy ani kategorie nie uchwycą istnienia w jego istotowej stru

kturze, nigdy też nie zrozumieją najgłębszych sensów życia i śmierci. Cóż temu 

wszystkiemu może przeciwstawić idealizm bądź racjonal izm? Nic. Ale inne koncepcje 

i doktryny nie mówią prawie niczego o śmie rci. Jedyną właściwą postawą byłoby ab

solutne milczenie lub krzyk rozpaczy. 

*** 
Czy na te j ziemi jest jeszcze coś - oprócz śmierci , jedynej rzeczy pewnej - czego 

nie można by podać w wątpliwość? Wątpić we wszystko, a jednak żyć dalej - oto pa

radoks jeszcze nie najbardziej tragiczny, zwątpienie bowiem to coś o wiele mnie j in

tensywnego i na piętego a ni żeli rozpacz. Czy nie jest charakterystyczne, że najczęst

szym rodzajem zwątpie nia jest zwątpienie intelektualne, w którym człowiek siłą rze

czy uczestniczy tylko częścią swojego jestestwa, w odróżnieniu od współuczestnict

wa totalnego i organicznego, jak to się dzieje w rozpaczy? Nawet w poważnych przy

padkach organicznego zwątpienia jego natężenie nie jest nigdy tak znaczne jak w ra

zie rozpaczy. W zestawieniu z bardzo złożonym i dziwnym zjawiskiem rozpaczy scep

tycyzm cechuje swoiste dyletanctwo i coś w rodzaju pow ierzchowności. Mogę po

wątpiewać o wszystkim, mogę patrzeć na świat ze wzgardliwym uśmiechem, ale nie 

przeszkadza mi to w jedzeniu, spokojnym śnie albo w ożenieniu się. W razie rozpa

czy - której głębokość można zmierzyć tylko przeżywając ją - wszystkie te czynności 

możliwe są jedynie za cenę wysiłku i cierpienia. Ten, kto znalazł się na szczytach roz

paczy, nie może już spać, nie ma prawa spać. Dlatego nawet stuprocentowy desperat 
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nie może zapomnieć niczego z własnej tragedii i zachowuje w świadomośc i swoją 

bezgraniczną, bolesną, subiektywną nędzę w całej jej aktualności. Zwątpienie to nie

pokój związany z problemami I rzeczami, płynie on z uświadomienia sobie przez 

człowieka nierozwiązywalności wszystkich wielkich zagadnień. Gdyby zasadnicze 

problemy zostały rozwiązane, sceptyk powróciłby do stanu normalnego. Jakże od

mienna jest sytuacja człowieka w rozpaczy, który, nawet jeśliby rozwiązano dla niego 

wszystkie problemy, nadal będzie równie niespokojny Jak przedtem, gdyż jego niepo

kój wypływa ze struktury jego podmiotowej egzystencj i.. . Rozpacz to stan. w którym 

trwoga i niepokój są immanentne istnieniu. Człowieka zrozpaczonego nie dręczą pro

blemy, lecz konwulsje i płomienie, trawiące od środka jego egzystencję. To, że nic 

nie uzyskuje na tym świecie rozwiązania, jest godne ubolewania. Nikt wszakże z tego 

powodu nie popełnił ani nie popełn i samobójstwa; w tak niewielkim stopniu niepokój 

intelektualny wpływa na tota lny niepokój naszej istoty. Dlatego po tysiąckroć wolę 

egzystencję dramatyczną . ud ręczoną swoim losem w świecie i nękaną morderczym 

wewnętrznym ogniem, niż człowieka abstrakcyjnego, rozdzieranego abstrakcyjnymi 

problemami, które nie angażują głębi niczyjej podmiotowości. Myśląc tak de

precjonuję brak ryzyka, szaleństwa i pasji. Jakże płodna jest żywa, pełna namiętności 

myśl, w której krąży liryzm niczym krew w żyłach! 

*** 
Choć czuję, że moja tragedia jest dla mnie tragedią największą w dziejach - więk

szą niż upadek cesarzy albo jakaś katastrofa, na przykład wybuch gazu w kopalni - to 

przecież mam też skryte odczucie całkowitej swojej nicości i nieistotności. Mam 

pewność, że jestem we wszechświecie absolutnie niczym, ale czuję, że jedynym rze

czywistym istnieniem jest moje. I gdybym był postawiony przed wyborem między 

istnieniem świata i moim, odrzuciłbym świat ze wszystkimi jego blaskami i prawami, 

aby ważyć się na samotny lot poprzez absolutną nicość. Choć życie jest dla mnie 

męką, nie mogę się go wyrzec, gdyż nie wierzę w absolutne wartości ponadżyciowe, 

w których imię mógłbym się poświęcić. Jeśli mam być szczery, to nie wiem, dlacze

go żyję i dlaczego nie kładę życiu kresu. Klucz tkwi prawdopodobnie w zjawisku ir

racjonalności życia, podtrzymującego życie bez powodu. A jeśli powody życia są je-

ł 
I 

I 

' 

dynie absurdalne? Czyż jednak takie można nazwać powodami? Ten świat nie zasłu

guje na to, by poświęcać się za jakąś ideę albo wiarę . W jakim stopniu jesteśmy dziś 

szczęśliwsi wskutek tego, że inni poświęcili się dla naszego dobra i oświecenia? Ja

kiego dobra i jakiego oświece nia? Jeśli ktoś się poświęci/, abym ja teraz był szczę

śliwy, to jestem bardziej nieszczęśliwy od niego, bo nie pojmuję, jak mógłbym budo

wać własną egzyste ncję na cmentarzu. W pewnych chwilach czuję się odpowiedzial

ny za całą nędzę historii, kiedy nie rozumiem, w imię czego jacyś ludzie przelewa li za 

nas krew. Największą jednak iro n ią byłoby, gdybyśmy się dowiedzieli, że oni byli 

szczęś liws i od nas. Niech nic nie zostanie z historii. Właściwie nic na tym świec ie nie 

powinno mnie obchodzić; niechby sam problem śmie rci wydal mi się śmieszny , 

cierpienie - og raniczone i nie niosące objawień, zapal - nieczysty, życie - racjonalne; 

dia l ektykę życia niechbym postrzegł jako logiczną, nie zaś demoniczną, rozpacz jako 

coś pośled niego i częściowego, wieczność jako tylko słowo, doznanie nicośc i jako 

iluzję , fatum jako żart ... Albowiem - mówię poważnie - jaki to wszystko ma sens? Po 

cóż, człowieku, masz jeszcze stawiać problemy, rzucać snopy światła albo akcepto

wać cienie? Czy nie byłoby lepiej, gdybym swoje łzy zagrzebał w piasku na brzegu 

morza, w najgłębszej samotności? Ale ja nigdy nie płakałem, bo moje Izy zamieniły 

się w myśli. A czyż te myśli nie są równie gorzkie jak łzy? 

*** 
Najdziwniejszą cechą ludzi cierpiących jest ich przeświadczenie o absolutności 

ich cierpienia każące im wierzyć, że posiedli na nie monopol. Mam wrażenie , że tylko 

ja cierpię, że całe cierpienie tego świata skupiło się we mnie, że tylko ja mam prawo 

do cierpienia, choć zdaję sobie sprawę, że są cierpienia okropniejsze, że człowiek 

może umierać, bo ciało odpada zeń kawałkami i rozsypywać się w proch pod włas

nym spojrzeniem, przy pełni świadomości stając się ułudą . Są cierpienia potworne, 

zbrodnicze i niedopuszczalne. Człowiek zadaje sobie pytanie: jak to się dzieje, a jeśli 

już się dzieje, to jak jeszcze można mówić o celowości albo o podobnych bzdurach? 

Cierpienie robi na mnie takie wrażenie , że niemal zupełnie tracę odwagę. Tracę od

wagę, bo nie pojmuję, dlaczego na świecie jest cierpienie . Wyprowadzając je ze zwie

rzęcości, irracjonalności i demoniczności życia można wyjaśnić jego obecność w 

świecie, ale nie można go uzasadnić . Zresztą cierpienie, podobnie jak istnienie w o-
7 
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góle, bodaj nie ma żadnego uzasadnienia. Czy istnienie było konieczne? Czy przema

wia za nim jakaś racja? A może racja istnienia jest wyłącznie immanentna? Może ist

nienie istnieje tylko jako istnienie? A byt jako byt? Dlaczego nie pogodzić się z osta

tecznym triumfem niebytu, z tym, że istnienie zmierza ku nicości, byt zaś - ku nieby

towi? A może jedyną absolutną rzeczywistością jest niebyt? Oto paradoks równie 

wie lki jak paradoks tego świata. 

*** 
Skoro coś się dzieje w samotnośc i , śpiesznie orzekają. że jest to jałowe . Wartość 

przypisują wyłączn ie wytworom społecznym, żywią bowiem złu d zenie, że trudzili się 

razem ze wszystkimi. Wszyscy chcą coś zrobić , dokonać czeg oś, przetrwać w swo

ich dokonaniach. Tak jakby wszystko to nie miało przepaść ze szczętem! Bo i cóż 

mogłoby pozostać? Cóż innego może pozostać , jeśli nie n icość? Jestem niezadowo

lony ze wszystkiego. Nawet gdybym został wybrany Bogiem tego świata , natych

miast złożyłbym dymisję; jeśliby zaś cały św iat skup i ł s ię we mnie. jeśliby cały świat 

był mną . wówczas rozpad łbym się na kawałki , zn i knąłbym „. Jak to możliwe, iż są 

chwile, kiedy wydaje mi się , że rozumiem wszystko?! 

** * 
Troska o jedność i spójn ość nigdy nie była i nie będzi e cechą tych , którzy piszą w 

chwilach natchnienia, kiedy myś l jest ekspresją organiczną i osob istą , podążającą za 

falowaniem i zmiennością dyspozycji nerwów i organizmu. Doskonała jedność, za

bieganie o system I konsekwencję świadczą o ubóstwie osobowego życia. równie 

schematycznego i bezbarwnego jak sprzeczności wynikające z kaprysu bądź łatwego 

paradoksu. Tylko sprzeczności wielkie i niebezpieczne. nie rozwiązywalne antynomie 

wewnętrzne dowod zą płodnośc i życia duchowego, jako że jedynie w nich bujny nurt 

wewnętrzny może znaletć formy swego urzeczywistnienia. Ludzie, którzy znają tylko 

kilka stanów duchowych, którzy nigdy nie doc ierają do skrajności, nie mogą popaść 

w sprzeczność z samymi sobą , ponieważ te nieliczne tendencje i dążności , jakie w 

sobie noszą , nie potrafią ukonstytuować się w opozycje. Za to ludzie, których życie 

pełne jest wrzenia, nienawiści, rozpaczy, chaosu nicości bądź miłości , którzy spalają 

się w każdej sytuacji i stopniowo umierają wraz z każdym człowiekiem i w każdym z 

nich, ci, co mogą oddychać tylko na szczytach. co zawsze są sami, a szczególnie 

wtedy, gdy idą z innymi - jakże mogliby wzrastać rozwijając się stopniowo i regular

nie albo krystalizować się w system? Wszystko, co jest formą, systemem, kategorią , 

ramą, płaszczyzną lub schematem pojmowanym jako swego rodzaju usiłowanie ab

solutyzacji, jest rezultatem niedostatku treści i produktywności, niedoboru wewnętrz

nej energii, jałowości duchowego życia. W momentach wielkiego napięcia osiąga o

no wyżyny absolutnego chaosu i szaleństwa. Nie ma płodnego życia duchowego, 

któremu byłyby obce stany zamętu i rozpłomienienia biorące się z paroksyzmu sta

nów chorobowych, kiedy to natchnienie wydaje się zasadniczym warunkiem twór

czości, sprzeczności zaś - objawami wewnętrznej temperatury. Kto nie kocha stanów 

zamętu, nie jest twórcą , kto zaś pogardza stanami chorobowymi, nie ma prawa 

mówić o duchu. Tylko to, co płynie z natchnienia, ma wartość - to, co tryska z ir

racjonalnego podłoża naszej istoty, z najgłębszej, centralnej strefy podmiotowości. 

Wszystko , co stanowi wyłącznie produkt pracy, wysilenia i przymusu, jest pozbawio

ne wartości , wytwory zaś jedynie inteligencji są jałowe i nieinteresujące . Napełnia 

mnie grozą i zachwytem barbarzyński , spontaniczny poryw natchnienia, obfity nurt 

stanów duchowych, pobłyskujące gdzieś w głębi pulsowanie, esencjalny liryzm i pa

roksyzm duchowego życia , które czynią z natchnienia najistotniejszy spośród warun

ków niezbędnych do twórczości. 

*** 
Jedynym, co może zbawić człowieka , jest miłość. I choć pod tym twierdzeniem 

podpisywało się tyle ludzi, trzeba zupełnie nie znać miłości , nigdy jej nie doświad

czyć , żeby uznać je za banał . Zapłakać , gdy pomyślisz sobie o ludziach, pokochać 

wszystko z przynaglenia najwyższej odpowiedzialności, ulec napadowi melancholii 

również na myśl o łzach , które dopiero wylejesz za ludzi - oto co znaczy zbawić się 

przez miłość, jedyne źródło nadziei . 

Jakkolwiek bym się szamotał na szczytach rozpaczy, nie mogę i nie chcę wyrzec 

się i porzucić miłości , nawet gdyby rozpacze i smutki omroczyły świetliste źródło 

mojej istoty, bijące nie wiadomo gdzie, w jakimś odległym zakamarku mojej egzys

tencji. 
9 
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Wszystko na tym świecie może przyprawić mnie o upadek, tylko wielka miłość -

nie .. Wtedy zaś, gdy twoja miłość spotka się z pogardą lub obojętnością, gdy opusż

czą cię wszyscy ludzie, twoja zaś samotność stanie się nąjgorszym porzuceniem -

wszystkie promienie twojej miłości, które nie mogły przebić się do innych, aby dać 

im światło bądź uczynić im ciemność bardziej tajemniczą , odbiją się i powrócą do 

ciebie, by w momencie ostatecznego opuszczenia ich błyski przemieniły cię w samo 

światło, ich zaś płomienie - w sam żar. Wtedy ciemność przestanie działać na ciebie 

z nieprzepartą siłą i nigdy już nie oszołomią cię spojrzenia w przepaście i głębokości. 

Ażebyś jednak mógł dostąp ić takiego totalnego światła, ekstazy w obliczu abso

lutnej wspaniałości gdzieś na szczytach i rubieżach błogości , odmaterializowany pro

mieniami i rozpogodzony lazurami, musisz najpierw definitywnie wyzwolić się z dia

lektyki światła i ciemności, dotrzeć do absolutnej autonomii pierwszego jej członu . 

Komuż jednak może być dana miłość tak wielka? 

Emil Cioran 

W programie wykorzystano fragmenty książki Emila Ciorana "Na szczytach rozpaczy· 
w tłum. Ireneusza Kani. Wyd. Oficyna Literacka, Kraków 1992. 
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