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JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

WCIĄŻ NAS NIEPOKOI ... 

Ciągle się na nią zżymamy, iż taka zawiła, nie
równa, często wręcz nieczytelna, a przeto aż irytu
jąca. I. .. ciągle do niej wracamy. Swobodnie postę
pują i skracają ją w różnych inscenizacjach ludzie 
teatru, nie chcą jej przyjąć w co/ości, ole najbar
dziej ambitni sięgają do niej jok do źródła najbar
dziej interesujących idei nowoczesnych wizji teatral
nych. Spuścizno Wyspiańskiego - to w dalszym cią
gu najbardziej frapujące, twórcze zjawisko w dzie
jach naszego dramatu i teatru XX wieku. Mówimy: 
chaos! Odkrywamy w tym niepokojącym dziele naj
sprzeczniejsze konwencje artystyczne, nie chcemy go 
afirmować w wielu szczegółach, ale jakże zubożony 
i niepełny byłby bez niego obraz naszej kultury) 

Kim był naprawdę? Kontynuatorem wielkich tra
dycji czy wielkim nowatorem? 

Odkrywamy związki Wyspiańskiego z wielu tradyc
jami dramatu polskiego i powszechnego. Pociągała 
go tragedio ontyczna swoimi rygorami: - „Dramo
te~ jest dla mnie jedna chwilo, jeden dzień, ina
czej dramatu nie rozumiem i jeś l i akcja nie odby
wa się w jeden dzień, mam zawsze wrażenie nie
kompletności, opóźnienia". I czerpał z tradycji 
Szekspirowskiej kroniki dramatycznej, gdy np. w 
„Nocy listopadowej" operował łańcuchem zmienia
jących się często scen. I przyznawał się do powi
nowactwa z francuską tragedią klasyczną, której 
przedmiotem były wielkie problemy moralne, spra
wy obowiązku i woli, honoru i miłości. Wyznawał: 
- „Wielbiłem i wielbię niezwykle bohaterów· Corneil
le' o." I urzekał go dramat muzyczny Wagnera i dra
mat poetycki przeniknięty lirycznymi wynurzeniami. 
Podejmował Mickiewiczowską ideę „dramatu sło
wiańskiego" i romantycznego teatru narodowego. 
A jednocześnie miewał pomysły artystyczne, które 
dopiero w teatrze naszych czasów zyskały prawo 
obywatelstwo. Koza/ żyć obok siebie postaciom mi
tologicznym z ludźmi różnych epok, ożywiał i trak
towa/ jako dramatis personae postaci z posągów 
i gobelinów, ukazywał teatr w teatrze („Wyzwole
nie"). 

Kim więc był naprawdę ten niestrudzony wędro
~iec po drogach wielowiekowego rozwoju dramatu 
1 teatru europejskiego? Naśladowcą, epigonem 
twórcą jakiegoś synkretyzmu artystycznego? Czy pre~ 
kursorem nowych tendencji w teatrze, wielkim nowa
tc;irem: twrócą m. in. polskiego teatru politycznego, 
s1ęgoiącym i do poetyki groteski? 

Kim był - wreszcie - w swoich propozycjach filo
zoficzno-moralnych, ideowych? Wieszczem, w które
go wersetach odczytywano pozytywne wskazania i 
pr~ep~wiedni7 dla narodu? Czy wielkim satyrykiem 
1 ironistą, ktory przede wszystkim ukazywał - pos
łużymy się spostrzeżeniem Stanisławo Brzozowskiego 

„nicość rzekomych podstaw życia narodowego"? 
Patetyczny wieszcz czy twórco zbuntowany prze

ciwko złudzeniom i kłamstwom polskiego życia? 
Nie sposób zamknąć tę niespokojną twórczość w 

)e~ną formulę artystyczną i ideową. Trzeba ją przy
Jąc w całym bogactwie i. .. choosie. Bez jubileuszo
wych pokłonów i adoracji (co grozi nom w roku Wys
piańskiego I), ole 1 bez potępiania w czom buł, jak 
to czyn iono w pierwszych lotach po wojnie, gdy tyl
ko „Wesele" próbowano ocalić, o inne utwory ska
zywano no zapomnienie. Dzieło Wyspiańskiego nie 
jest - jak to już niejednokrotnie zauważono - ok
reślonym typem sztuki, jak np. spuścizna Fredry czy 
- choć rzecz tu bardziej złożono - dramaty Słowac
kiego. Morny tu istotnie oryginalne pomieszanie 
różnych konwencji artystycznych, tradycji i nowator
stwo. Można to nazwać chaosem, można też ubole
wać, że Wyspiański tworzył w nadmiernym pośpiechu, 

że aż nadmiernie mieszał i zogęszczol rozne pomy
sły artystyczne i idee. Ale może wiośnie dlatego to 
spuścizno pozostała - mimo wszystkich niejasności 
i niedopracowań artystycznych - tak niepokojąca, 
i budzą co sprzeciw, ole jednak żywa I 

„Partyturą dramatu" nazwał Wyspiańskiego Leon 
Schiller pisząc o wystawieniu przez teatr krokowski 
„Protesilo i loodomii". Tę partyturę różnie odczyty
wano i różne w nią wpisywana pomysły inscenizacyj
ne. A ich twórcę alba adorowano, albo odtrącono z 
niechęcią. „W Wyspiańskim jest istotnie coś natchnio
nego: to jest istotnie wieszcz" - pisał Kazimierz 
Przerwo-Tetmajer. „ ... Niezwykły o nie bo rdzo bezpie
czny okaz dzikusa w naszych czasach („.) skanda
lem jest, jeśli się Wyspiańskiego uwożo zo myśli
ciela i wieszcza narodowego.„" - oponował Karol 
Irzykowski. „Było to indywidualność w bogactwie 
swoim najbardziej oryginalna, jaką spotykamy no ob
szarze dziejów naszej kultury piękna" - stwierd7.oł 
Adom Grzymało-Siedlecki. Diametralnie inaczej są
dził story bojownik pozytywizmu, Aleksander $wi 1~ 
tochowski: - „Dla mnie wszystkie, nawet najbardziej 
sławione dramaty Wyspiańskiego są łańcuchem oez
sensów„." 

Do lamusa odkładamy dziś te krańcowo odmien
ne opinie. Ale wciąż nos to bujna twórczość, tok in
tensywna, żarliwa, pełno niejasności i niedopowie
dzeń, wciąż nos niepokoi I I może to właśnie triu:nf 
Wyspiańskiego? Zostawi ł dzieło niejednolite i wpro
wadzające nos w zakłopotanie, i budzące zdumie
nie, i - powtarzam - oż irytujące. A jednak wielkie! 
I nawet w swoim kształcie niewykończonym, mimo 
wszystkich okaleczeń, zmuszające do podziwu. Na
pełnił je aż w nadmiarze poszumem wielkich, pa
tetycznych słów. Można by to dzieło scharakteryzo
wać słowami samego Wyspiańskiego: 

„ ... tok tom dumnie, szumnie, chmurnie„." Ale on 
sam buntował się przeciwko własnej wznioslo~ci 
przeciwstawiał jej własną ironię i bunt: 

Oszaleć - bo wszędy czuję 
ten ustrój poetyczńości„. 

Snuł długie monologi bohaterów - królów, bisku
pów, mitologicznych bogów. Nasycał swoje dzieło oż 
nadmiarem erudycji historycznej. A jednocześnie bro
nił prawo poety do kreowania wizji historycznej 
zgodnej z wiosną artystyczną prawdą: 

Ta lent sprawi/, iem na ten pomysl wpadł 
genialny, 

by Piastowiczów w kierezje ustroić, 
zharmonizować strój fenomena/ny, 
z którym się muszą uczeni oswoić. 
Jeszcze nie stolo o tym nic w gazecie, 
Gal/us nie pisze, Kadłubek nie plecie. 
Ergo nie było, erga miarę psuje 
(tę artystyczną miarę, zwaną mierność), 
ergo to nie fest już historii wierność, 
historii tej, co książek paginy rachuje .... 

Sprowadzał no ziemię polską greckich bogów, w 
szumie drzew w lozienkach kazał mitologicznym pos
to.ciom rozważać sprawę wiecznych nawrotów życia 
i śmierci, pomieszał wody Wisły i trojańskiego Sko
mondro („Skamander połyska, wiślaną świetląc się 
fo l ą .•• "). Jego lotna wyobraźnio nie znała gronie. 
A jednocześnie ukazywał niemal z pedanterią re
alia polskiego, autentycznego życia . 

Piso/ o Szekspirze analizując „Hamleta": - „Ale 
zawsze miał w myśli rzeczywistość, w wyobraźni rz<!-
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czywistość i ludzie jego dramatu obracali się w jego 
wyobraźni na terenie rzeczywistym, Szekspirowi dob
rze, doskonale znanym. Stąd żadnych bałamuctw 
nie ma w jego teatrze." 

Czy nie można by, czy wręcz nie należałoby tych 
słów powtórzyć o samym Wyspiańskim?! Wyobraźnia, 
teren rzeczywisty, ludzie rzeczywiści - to wszystko 
jest w dziele Wyspiańskiego złączone w orginalną 
całość artystyczną. Dobrze znał wieś galicyjską. Uka 
zał ją w „Weselu", Klątwie", „Sędziach". W cha
cie bronowickiej zgromadził i przedstawił z pasją re
alisty i satyryka chłopów i przedstawicieli inteligen
cji. Z troską o najdrobniejsze realia opisał w „Kląt 
wie" plebanię, a w „Sędziach" - karczmę. Z aute.1-
tycznych wydarzeń wysunął fabułę wspomnionych 
trzech dramatów - „Wesela", „Klątwy", „Sędziów". 
Jego wyobraźnia działała istotnie „na terenie rzeczy
wistym". Osadzał swoje sztuki w świecie autentycz
nych ludzi, wydarzeń, konfliktów, namiętności i przed
miotów. A jednocześnie tworzył siłą swej niezwykłej 
wyobraźni wielkie uogólnienie ideowe i moralne. Z 
wesela, z autentycznego wesela na wsi podkrak..,w
skiej, wyprowadził wielką dyskusję ideową nad spra
wą walki o wyzwolenie narodowe. Z wydarzeń na ple
banii i w karczmie galicyjskiej wysnuł przejmujące 
refleksje na temat praw moralnych rządzących ży
ciem człowieka. Chata wiejska, plebania, karczmo, 
autentyczni chłopi i intel igenci, prawdziwy ksiądz 
i karczmarz galicyjski, postaci z posągów, nagrob
ków, gobelinów wawelskich, „Biblii" i Homera, rze
czywista wieś polska i cały świat kultury stworzony 
w ciągu wieków przez człowieka - to wszystko żyje 
w sztukach Wyspiańskiego w oryginalnej symbiozie. 
I wciąż nas niepokoi i zmusza do pogłębionej ref
leksji nad życiem ten wielki artysta teatru, tak moc
no osadzony zarówno w realiach polskiego życia, 
jak i w kulturze powszechnej. I tak urzekający siłą 
wyobraźni i powagą w traktowaniu tragizmu ludzkie
go losu. Pociągał go świat natury, wsłuchiwał się z 
uwagą i miłością w głosy polskiej wsi, o czym pisał 
z pi ękną artystyczną prostotą w „Wyzwoleniu": 

Chcę, żeby w letni dzień, 
W upalny letni dzień 
przede mną zżęto żytni Ian, 
dzwoniących sierpów słyszeć szmer 
i świerszczów szept i szum„. 

żywił najwyższe ambicje narodowe, gdy wzywał do 
swego teatru: 

Ktokolwiek mesz w polskiej ziemi 
i smucisz się, i czoło kryjesz, 
z rękami w krzyż załamanymi 
biadasz - przybywaj tu - odżyjesz! 

I wierzył w najwyższe, moralne posłannictwo teatru, 
gdy pisał: 

„Powiadają, że zatwardziali złoczyńcy, obecni na 
przedstawieniu okropnych widowisk, tok silnie byli 
zdjęci wrażeniem, że sami swoje wyznawali zbrodnie. 
I oto urasta scena i sala widzów, teatrum na soli 
sądowej - gdzie sztuka, dramat, artyzm, sądzi i takie 
bierze nuty, - że jak no wędę sumienia na wierzch 
wydobywa." 

Naprawdę wciąż nas niepokoi„. 
Jon Zygmunt Jakubowski 
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STEFANIA SKWARCZYŃSKA 

KSZTAŁT DRAMATYCZNY 
„KLĄTWY" 

WYSPIAŃSKIEGO 

Przy bliższym rozpatrzeniu kształt dromotyczny 
„Klątwy" Wyspiańskiego okazu je się znacznie bar
d~!ej dz.iwny i znacznie bogatszy w różne aspekty, 
niz wyn1ko/oby to z dość powszechnie przyjętego 
orzeczenia krytyki, orzeczenia, że „Klątwa", a także 
„Sędziowie", to nieliczne w światowej dramaturgii 
udane utwory ujmujące materiał współczesny w for
mę antycznej tragedii przeznaczenia. 

W grę tu bowiem zdaje się wchodzić nic tylko pros
te powiązanie ze sobą rzeczywistych czy pozornych 
przeciwieństw na planie: temat - forma ani też nie 
tylko nacechowanie ontycznej formy jakimiś elemen
tami form o późniejszej metryce. Mamy tu przed so
bą raczej wyprowadzenie nowej formy dramatycz
nej z kilku form dromotyczriych, kunsztowną ich syn
tezę. Faktyczna obecność kilku różnych form w drn
matycznej formie „Klątwy" sprawiło, że jej kolejne 
inscenizacje mogły oddawać prym jednej z nich, 
znacząc jej piętnem całość widowiska, bez jaskra 
wego zafałszowania koncepcji Wyspiańskiego. 

W kształcie naturalistycznym - od reżyseri i i sty
lu gry aktorskiej po scenografię - zopreze .1towoł 
„Klątwę" na scenie po raz pierwszy Zelwerowicz w 
teatrze łódzkim (inauguracja sezonu 1909/10). ów 
kształt naturalistyczny tej niewątpliwie świetnej, mimo 
późniejszych zastrzeżeń, inscenizacji - nie był sprzecz
ny z charakterem utworu Wyspiańskiego. Bo bezspor
nie jednym z jego aspektów jest - naturalizm. $wiad 
czy już o tym jego temat zaczerpnięty ze środowis1<a 
ludzi prostych, a wi ęc temat wyłącznie faworyzowany 
przez szkolę naturalistyczną, a dalej sprzęgnięcie go 
w fabule z żywiołami ziemi, wody, powietrza i ognia 
z którymi zmaga się łupina ludzkiego lasu. Przede 
wszystkim jednak świadczy o zgodności z poetyką na
turalizmu podjęcie w fabule faktu autentycznego 
(acz w utworze o zakończeniu odmiennym), falctu 
prawdziwego, lecz wyjątkowego, a więc społecznie 
nie reprezentatywnego. Uwypuklił to Wyspiański 
wskazówką: „Rzecz dzieje s i ę we wsi Gręboszowie 
pod Tarnowem", a utwierdzi! w utworze językiem 
zabarwionym gwarą z okolic Tarnowa . 

W świetle zgodności tematu z postu latami szkoły 
naturalistycznej fabuła „Klątwy" zarysowałaby się 
nam jako wierna relacja pewnego sensacyjnego 
zdarzenia w konkretnej wsi, relacja maksymalnie zo
biektywizowana, taka, w której nie ma miejsca oni 
na gorszenie się grzechem Księdza, ani na łama
nie rąk zacofaniem wsi, ani na postulaty reforma
torskie. Po prostu - tak było, tak się zdarzyło . Wy
prowadzona z tak pojętej fabuły forma dramatycz
na określ i łaby „Klątwę" jako n at u r a I i st cz n ą 
t r a g e d i ę I u d o wą. Z takiego aspektu tok akcji 
w utworze to raczej zestaw naturalnie wynikających 
ze siebie zdarzeń niż zracjonalizowany ich zależnoś
c i ą od ludzkich charakterów, postaw i czynów c i ąg 
jeden. Bo w „K l ątwie" ludzkie czyny są wynikiem 
przeważnie odruchów, nie postanowień, zwłaszcza od
ruchów na usłyszane przekleń$two, które w tym pry
mitywnym świecie wiary w magię słowa urasta do 
ślepej siły nim rzadzącej. Stąd w polu naturalistycz 
nego kształtu tego dzieła s i łą napędową tragizm u 
stała się zakotwiczona w ludzkiej wierze mag iczno 
potęga słowa-klątwy, decydująca także o zawrotnym 
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tempie zdarzeń, wyrzuconych na scenę jakby napo
rem jednego tchu, bez pauz m i ędzyaktowych . Ude
rzający w konstrukcji „Klątwy" chwyt podpatrzenia 
i podsłuchania zdaje się być również wnioskiem w 
plan ie dramaturgii z jednego z rysów ukazanego śro 
dowiska, prymitywnego ku lturalnie, środowiska małe
go i zamkniętego w sobie: rysu ciekawości i plotki. 
Oglądana ze swego aspektu natura listycznego tra

gedii ludowej mogłaby chyba była „K l ątwa" kompe 
tować o miejsce w repertuarze Thećitre Libre Antoi
ne'a; zalecałby ją nawet j ej charakMr j ednoaktówki.„ 

Tuż obok tego aspektu zarysowuje się drugi as
pekt kształtu dramatycznego „Klątwy''. To aspekt 
ś r o d o w i s k o w e j t r a g e d i i o b y cz a j o w e. j 
spod znaku zatroskanego o reformy społeczne rea
l izmu krytycznego. Ukazane w utworze zdarze:iie 
prawdziwe, ole odbiegające od normy społecznej 
utraciłoby w tym aspekcie swój sens naturalistycz
ny występując w roli przej askrawionego, ale celowe
go w tym przejaskrawien iu - idzie przecież o alarm 
społeczny - exemplum. Exemplum zacofania wsi, 
ciemnoty - gniazdo zbrodni. Przy tak im u j ęciu zo
panowałaby dążność w interpretacji do tuszowania 
indywidualnych win i przytłumienia indywidualnej od
powiedzialnośc i bohaterów, do eksponowan ia ogó l
nych uwarunkowań społecznych . One to są przyczyną 
lawiny nieszczęść i katastrof, nie jakieś tam czyjeś 
wykroczenie. Grzech Księdza? Cói to wie lkiego: 
„krew nie wodo", jak powiada Parobek. Przeróżne 
ludzkie motywy zdarze11, jak troska o własne szczęś
cie i los pośmiertny bliskich, zapobiegl iwy niepokój 
o plony, przeróżne wyobrażenia i l ęki ludzkie pro
wokują zagład ę nie swoją mocą wiosną, ole jako 
wykładniki uwarunkowań: panującej ciemnoty i cywi 
lizacyjnego zacofania. W tak pojętym studium śro
dowiska uzyskują wyraz ostrzejszy niż wina - grzech 
- kora - pokuta - ofiaro takie rysy charakterystyki 
spolecznej, jak niesprawiedliwa, różna miara, którą 
przykłada Ksiądz do siebie i swoich a do biedoty -
owa odmowa chrztu nieś l ubnego dziecko Dziewki -
jak panoszenie się księżej gospodyni, nierówność, 
krzywdo. Real istyczne uogólnienie służy wezwaniu do 
reform społecznych, do niesienia oświaty na wieś. 
W swym kształcie środowiskowej, ludowej trage
dii obyczajowej mogłaby „Klątwo" stanąć obok Lwa 
Tołstoja „Potęgi ciemnoty". 

Trzeci z kolei aspekt dramatycznego kształtu 
„K l ątwy" to aspekt s y m bo I i cz n ej t ro g ed i i 
I u d owej W tym aspekcie jest „Klątwa" wczesnym 
dzieckiem symbol izmu, modernizmu . Dramaturg wy
prowadza z dno wierzeń ludu istnienie świata ponad
zmysłowego, świata tajemniczego, groźnego, potęż
nego. Przywołanie go, a przywoluje go magiczną siłą 
klątwy, rozpętuje jego niszczycie lskie siły; głuchy no 
modlitwę, na gotowość do pokuty, na ofiarę - obala, 
j ak wicher wszystk ich i wszystko. Zw i ązek z nim czło 
wieka ma sens rel igijny. Sens ten jest tak nieokreślo 
ny i otwarty, że wchłania i scala elementy różnych 
wiar, począwszy od pogańsk i ej, po starotestamento
wą i chrześcijań s ką, łączni e z jej rozmaitymi, jok 
legendowe, odpryskam i. Ale też różnorodność tych 
elementów pozwala no migotl iwe ujęcie władcy tego 
tajemniczego świata; raz to Bóg - żywioł, raz Je
howo - groźny prawodawca, raz Pan - sprawiedli
wy i zbawi ający. W ślad za tym zostały zrównane ze 
sobą i nałożone na siebie motywy i obrazy, pocho
dzące z różnych tradycji i z pomników różnych ku l
tur. Jeśli nie uraża to jako brak ich wzajemnej od 
powiedniości i anachronizm, to przede wszystkim dla 
tego że występują nie w funkcji rea listycznej, lecz 
jako znaki porozumienia pomiędzy człowiekiem a 
zaświatem i jako symbole spraw głębokich i ukry
tych. Takim znakiem i symbolem jest ów wytyczający 
przebieg całej fabuły stos ofiarny, istna dramatis 
persona tego symbol icznego dramatu, zmieniający się 
w swym charakterze i sensie w toku akcji; najpierw 
ta stos drzewa, składka całej wsi, potem plebano
wego drzewa, oddanego przez Młodą, wreszcie stos 
który pochłania żywe ofiary, złożone ręką dzieciobój
czyni i samobójczyni. Łączy on w sobie wspomnie-
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nie starożytnych stosów offarnych, tych z religijnych 
obrzędów dawnej Hellady i starożytnego Wschodu, 
stosów ofiarnych starotestamentowych - Abla, Kai
na, Izaaka - ze wspomnieniem europejskich, histo
rycznych stosów, ze stosem Joanny D'Arc na czele. 
Wspomnienie tego ostatniego wzmacnia obraz-sym
bol trzech gołębi ulatujących z ofiarnego ognia, oz
naczający, podobnie jak legendowy gołąb nad sto
sem Joanny D'Arc, niewinność, zbawienie, świętość 
całopalnych ofiar. Znakiem -symbolem jest aludująca 
da „Ewangelii" scena ukamieniowania Młodej. jaw
nogrzesznicy, odkupionej jednak pokutną ofiarą, 
czego symbolem jest znak krzyżo, który, umierając, 
kreśli własną krwią no czole . 
„Klątwo" w plonie symbolicznej tragedii ludowej 

to z wierzeń i pradawnych obrzędów ludu wyprowa
dzono wielka przenośnio o mitycznych związkach 
człowieka z tajemnicą istnienia i o jego zależności 
od potęg nieznanych, groźnych i świętych. Stąd jej 
klimat religijno-mistyczny, nieokreślony w swej treści , 
o tok znamienny dla sztuki symbolizmu, gdzie wie
rzy się we wszystko i w nic, gdzie lęka się wszystkie
go i niczego. Kształt dramatyczny „Klątwy" wyzna
czają przenikające się wzajemnie symbole, z których 
jedne rozciągają się w toki fabularne, inne statyczne 
zgodnie z tendencją „małych form" Moeterlinckow
skich - ujawniają zaziemskie wyroki, jak owe gołąb
ki łub krwawy znak krzyża. 

„Klątwa" jako symboliczna tragedio ludowa jest 
w dramaturgii światowej chyba najbliższa późniejszej 
tragedii d'Annunzia „Figlia di Jorio" {premiera 
w Mediolanie w roku 1904). 
Zadziwi ającą, zaiste, rzeczą jest to, że „Klątwa" 

przy tych swoich trzech aspektach: naturalistycznej 
tragedii ludowej. środowiskowej tragedii obyczajo
wej spod znaku krytycznego realizmu i symbolicznej 
tragedii ludowej jest równocześnie w swym ksztatcie 
dramatycznym a n tyczną tra g e d i ą prze
z n ac ze n i o. Aspekt ten, uznany za dominujący, 
jeśli nie za określający utwór wyłącznie, został naj
pełniej opracowany przez krytykę, zwłaszcza przez 
Tadeusza Sinkę. Wiadomo, że „Klątwie" patronował 
tak bliski Wyspiańskiemu „Edyp król" Sofoklesa 
i jego „Antygono", o także „Medea" Eurypidesa. 

Nad światem przedstawionym w „Klątwie" panuje, 
jak zawsze w tragedii antycznej. Przeznaczenie, 
Mojra, zła Konieczność. Dola pojedyńczego człowie

·ka i ludzkiej zbiorowości jest jej podporządkowana. 
Działaniem jej kierują nieprzeniknione dla człowie
ka prawa czy siły. To czyhający na świat ludzki 
okrutny Moloch, którego nie sposób przebła9ać; 
piorun spali wieś mimo złożonej ofiary, Mloda z ofia
ry stanie się narzędziem Przeznaczenia, narzędziem 
zagłady. 

Nie wina i karo wyznacza losy ludzkie, nie czło
wiecze dobro i zło. Stąd grają tutaj nie ludzkie 
charaktery i postawy, lecz Los. Powiedział Arystote
les, że w tragedii nie mogą występować dobre cha
raktery, bo klęska szlachetnych bohaterów wzbudza
łoby bunt przeciw Bóstwu, oni zie charaktery, bo 
kl~ska spotykająca podlych ludzi poczytana by by
ła za zgodny z ziemskimi prawami wymiar sprawie
dliwości. Toteż bohaterów „Klątwy" trudno określić 
jako dobrych lub złych, szlachetnych lub nikczem
nych. W antycznej tragedii „wina niezawiniona" 
głównego bohatera puszcza w ruch mechanizm 
powszechnej zagłady, obciążając odpowiedzialnością 
i przekleństwem losu nawet pokolenia następne. 
Rolę takiej „winy niezawinionej", a w każdym razie 
nieproporcjonalnej do swych skutków w skali spo
łecznej, odgrywa w „Klątwie" grzech Księdza -
uległość podszeptom krwi, grzech niosący zagładę 
nie tylko Młodej, ale i dzieciom, niszczący ogniem 
pioruna i stosu całą wieś, naruszający równowagę 
świata. 

Niby wróżbita Tyrezjasz w Sofoklesowym „Edypie 
królu" znajduje się w „Klątwie" Pustelnik, przepo 
wiadający klęskę; niby Sofoklesowa Antygona pod 
niesie w niej pożegnalny lament za życiem i szczęś
ciem Młoda, która, jak jej poprzedniczka, sama wy-
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brało śmierć. A gdy w jej gest dzieciobójstwo, w jej 
zerwanie się ze stosu w płonącej szocie, oby prze
nieść ogień no plebanię i wieś - wkradnie się mo
tyw zemsty - przypomni oszalałą w okrucieństwie 
i zemście Medeę Eurypidesa. 

Nie tylko koncepcjo Losu, nie tylko układ sił kon
fliktowych - ich nierówność: potężny Los z jednej 
strony i schwytany w jego sidło człowiek z drugiej, 
nie tylko konstrukcjo postaci i charakter motywów, 
nie tylko obecność czegoś jakby „winy niezawinio
nej" decyduje o kształcie dramatycznym „Klątwy" 
jako ontycznej tragedi i przeznaczenia. Dec:yduje 
o tym wyposażająca ją w zwartość i dromotycrny 
dynamizm jedność akcji, czasu i miejsca, atrybut -
przynajmniej w późniejszych mniemaniach - klasycz
nej tragedii. Decyduje obecność aktywnego, o taki:e 
osądzającego, Chóru, tego samego Chóru, który 
przy interpretacji utworu naturalistycznej i realistycz
nej reprezentuje ruchliwe, wszędobylskie i zaanga
żowane ciekawością w miejscowe sensacje grupki 
wiejskiej społeczności. Nie braknie również w „Kląt
wie" owego momentu przejaśnienia się sytuacji, tuż 
przed katastroficznym końcem; jest nim ukozrinie 
się znad stosu trzech gołąbków, co zda je się ozna 
czać przyjęcie ofiary, zbawienie dusz, koniec gniewu 
Niebios. Także samo zakończenie „Klątwy", skupia
jące straszliwą śmierć kilku osób, pioruny z niebo, 
niecony ręką ludzką pożar, odpowiada w tragedii 
klasycznej końcowej scenie katastrofy, ukarnjącej 
zupełną, szybką, nagłą zagładę przedstawionego w 
utworze świata. 

Z dominacją formy antycznej tragedii przeznacze
nia w kształcie dramatycznym „Klątwy" rywalizuje 
jednak forma jeszcze jedna. To forma roman
t y cz n ej sceny, o więc formo, w której Mickie
wicz zainaugurował w „Dziadach" wileńskich dzieje 
naszego wielkiego dramatu narodowego. Krytyka za
notowała wprawdzie pewne z bliżenia Wyspiańskie
go w „Klątwie" do Mickiewiczowskich „Dziadów" 
w idei, w koncepcji postaci, w planie językowo 
-stylistycznym, ale bodajże nie zwróciła uwagi na 
pokrewieństwo formy dramatycznej, co ważyłoby w 
niemałej mierze na określeniu miejsca „Klątwy" na 
szlaku rozwoju naszej dramaturgii narodowej 

Rzuca się w oczy w „Klątwie" przeciwstawienie 
„wiary dawnej", tkwiącej korzeniami w pogaństwie · 
żywej, wiary w związek świata z zaświatem, z wiarą 
nową , chrześcijańska, zredukowaną do zracjonalizo
wanej doktryny, obwarowanej formulami przepisów, 
do litery. Reprezentantem i rzecznikiem pierwszej 
jest w utworze Pustelni k, drugiej - Ksiądz . W „Dzia
dach" wileńskich znajduje się takie samo przeciw
stawienie „wiary dawnej" „wierze nowej", przy po
dobnej ich charakterystyce. Podobnie również repre
zentowane są one poprzez postaci swoich kapłanów, 
z jednej strony przez Guślarza, z drugiej przez Księ-
dza. 

U Mickiewicza zbliża do siebie obie te wiary wspól
ne im przekonanie, że nad światem panuje Bóg, 
który za dobro wynagradza, o za zie karze. Zasadą 
zatem najwyższą jest ład moralny; najwyższe osądy 
stoją na straży etosu w świecie ludzkim, o dotyczą 
poszczególnych jednostek, bo w tej moralnej kon
cepcji świata panuje odpowiedzialność jednostko
wo, nie zbiorowa . Na linii: wino - kara liczy się 
ża l za winę, pokuta, zadośćuczynienie; no lin ii: 
związek świata z zaświatem, związek człowieka z 
Bogiem i żywych z umarłymi, liczy się modlitwa, 
ofiaro, poświęcenie żywych za żywych i żywych za 
umarłych. W horyzontach tak pojętego ładu moral
nego odbywa się w „Dziadach" osąd nad światem, 
w „Dziadów" Części li - z perspektywy zaświata, 
zjawa dzieci, złego pono, dziewczyny, w „Dziadów" 
Części IV - z perspektywy zarówno świata, jak i za
świata. 

Czy podobnie pojętego ładu moralnego nie od
najdziemy w „Klątwie", w jej osądzie nad przed
stawionym światem? Stwierdźmy przede wszystkim, 
ze oglądany z tego aspektu roi się on od ludzkich 
grzechów i win. No plon pierwszy wysuwa się grzech 
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Księdza i Młodej, grzech, który stanowi nie tylko 
przekroczenie prawo kościelnego, ale i przyjętego 
porządku społecznego; tuż obok zakłamany egoizm 
Księdza i jego wykrętna spekulacjo, iż ziemsk im 
szczęściem chce z góry Młodej i dzieciom wynagro
dzić czekające ich na tamtym świecie piekło; a da
lej - r óżna miara, którą przykłada do siebie i swoich 
a do biedoty wiejskiej - odmowa chrztu nieślubne 
go dzi ecko Dziewki; pochopność, z jaką godzi s i ę 
w pewnym momencie no odjeście Młodej, bez ludz
kiej troski a to, co przeżyje i co się z nią stanie. A 
Młoda? Nie tylko grzech z Księdzem. Także jej wy
noszenie się nad innych zamożnością i władzą, jej 
panoszenie się, szorstkość, pogardliwość wobec bie
doty - Dziewki, Parobka; jej gniew i mściwość, się
gająca dzieciobójstwa i kilku zbrodni na raz. Nie bez 
winy jest Sołtys, dążący niemal za wszelkę cenę do 
zażegnania posuchy. A gniew Pustelnika, silniejszy 
nad miłość i gotowość pomocy? A padające z tylu 
ust złorzeczenia , przekleństwa? 

Bilans grzechów i win , z których niejedne „woła
ją o pomstę do nieba", jest w „Klątwie" niemały. 
Czy winni uciekają się naprawdę da żalu za nie, 
do pokuty, do zadośćuczynienia? Nawet Matka , naj 
czystsza tutaj postać, stara si ę winę syna przekreślić 
odesłaniem Młodej z plebanii, nie zaś krzywdę na
prawić; chętnie przyjmuje za dobrą monetę byle jaką 
wypowiedź Młodej na temat dalszego jej życia, kwi
tując wszystko czułym gestem wobec wnucząt. 
Ksiądz przeskakuje od jednego do drugiego sta
nowiska wobec sytuacji wynikłej z jego grzechu, go
tów jest chwilowo sprawę tak czy inaczej załatwić, 
ale nie odpokutować winę i uczynić zadość różnym 
krzywdom, których była źródłem. Jego modlitwa to 
modlitwa rozpaczy, nie oparta o wolę poprawy 1 na
prawy modlitwa wiary. Najwięcej j:szcze • gestu .k~ 
oczyszczeniu odnajdujemy w Młodej, chocby w !el 
wysiłku wynagrodzenia Dziewce wyrządzonej jej 
krzywdy; toteż dlatego, być może, ty lko jej przysą
dził poeta ów budzący ufność w jej zbawienie znak 
krzyża nakreślony krwawą ręką na czole. 

W sumie: straszliwe kary, które spadają w „Kląt
wie" na wszystkich bohaterów i na całą wieś, gdzie 
nie masz bezwinnych - to wynik surowych, ale spra
wiedliwych osądów boskich, zgodnych z ludzkim ro
zumieniem ładu moralnego; ostatnie słowa „Klątwy" 
to słowa Pustelnika: „Padajcie o ziem głową! Bóg 
mówi - Słowo ! ! !" Wysoko atmosfera moralnego ła
du ku któremu zdąża utwór Wyspiańskiego - jest 
tą' samą atmosferą, która panuje w „Dziadach" 

Mickiewicza. 
Ze wspólnoty tej atmosfery, a zapewne i z chęc i 

jej uwydatnieni~, pochodzi w „Klqtwie" t~k ude
rzająca tendencjo do porafrazowan1a scen 1 nawet 
językowych ujęć w „Dziadach" wi l eńskich . Zjawę 
w nich złego pana przypominają słowa Księdza wy
rzucane w paroksyzmie bezpłodnej rozpaczy: 

Napróżno szamotanie, 
Skargi, Izy, lamentowanie, 
Nie masz mękom duszy końca 

powtórzenie: 

Próżne skargi, Izy, lamenty, 
nie masz mękom duszy końca 

A Chór po Mickiewiczowsku: 

Jak szarpie się, jak krzyczy w głos, 
trzymajcie go pod ręce. 

A gdy pojawia się Młoda z ognistą żagwią Chór 
woła: 

Co to błyska wśród krzaków? 
Co to hań drogą leci? 
Jak skrami żagiew ciska! 
/skrzącą zamieć nieci! 
To ona pędzi sza/enica, 
jak opętańi:e .„. 
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Nie tylko dla ukazania piekła na ziemi sięg.:i 
Wyspiański do Mickiewicza, ale także tam gdzie 
idzie o rajskie zjawy. Zjawa trzech gołębi, o których 
Ksiądz powiada: „dusze mych drogich, gołębice!" , 
ujęta została w ramy zjawy dzieci-aniołków z 
„Dziadów" Części li: 

O, patrzcie, ptasząt troje leci 
hań, od ugoru, dziwno białe 
gołąbki ano -
jakaż im jasność skrzydła· iwieci 
luną srebrzoną. 

li 

Co toi patrzajcie, przystanęły 
w powietrzu, krążą /etą .„ 

Ale szczególnym wkładem romantyzmu - poprzez 
Mickiewicza - jest w „Klątwie" świat duchów i 
upiorów. Mowa tu nie tylko o duchach trzech" ofiar 
stosu ukazanych w postaci gołębi. Idzie p:zede 
wszystkim o narzuconą sugestię, że Młodo pędząca 
od stosu „z kołem palącym w ręku" to, jak wolo 
Chór. „strzygo, diablico" - upiór. Przecież zmarła 
już była poprzednio, skoro i jej dusza mogło się 
ukazać w postaci gołębia. Teraz zdaje się jawić, 
jak Gustaw, Mickiewiczowski duch-powrotnik 'Il 
„Dziadów" Części IV, aby korę czyśćcową odbyć 
no ziemi. I ona także powraca w miejsce swego 
grzesznego szczęścia - na plebanię; i tom, jak Gu
staw, znajdzie swą powtórną śmierć - śmierć jaw
nogrzesznicy zbawionej. Utrzymanie postaci Młodej 
w finale utworu w półmroku: duch to czy żywy czło
wiek - stanowi jeszcze jedno nawiązanie do Mic
kiewiczowskiej realizacji postaci Gustawa. 

W wydaniu I i li „Klątwy" romantyczny świat du
chów, wraz z odpowiednią scenerią, był jeszcze bo
gatszy. Z wydania Ili zniknął, zapewne w imię dra
maturgicznej zwartości czy prostoty, duch Księdza, 
biała zjawa wśród gromnic; wichru i piorunów. Czy
tamy: 

„„„ widać w pokojach palące się świece, które 
gasną natychmiast; ktoś w białej szocie przebiega 
przez wszystkie pokoje, jakby poszukujący„. To trwa 
moment; chwilo ciszy; po czym bije piorun w po
bliżu". 

Nie tylko romantyczna koncepcja związku świata 
z zaświatem, nie tylko ideo/ ładu moralnego, nie 
tylko inkarnacja w fabułę problemu winy i kory, nie 
tylko świat duchów i upiorów wiążą „Klątwę" - po
przez Mickiewicza - z romantyczną dramaturgią. 
Wiąże z nią „Klątwę" - jako formalna konsekwen
cja tamtych powiązań - jej romantyczny kształt dra
matyczny: kształt romantycznej sceny. Powtórzy się 
tu, w „Klątwie", to że utwór stanowi jedną, ole po-

~ tężną wymiarami scenę, że panuje w niej nastrój 
podniosły, ole także pełen grozy i niesamowitości, 
że stykają się w jednej jej akcji świat i zaświat, że 
do głosu dochodzi liryzm przy silnym napięc i u dra
matycznym. 

ów aspekt romantycznej sceny w dramatycznym 
kształcie „Klątwy" rywalizuje - powtarzamy - jako 
dominanta z jego aspektem ontycznej tragedii prze 
znaczenia. Nie byle jakiej jest to wagi dla określe
nia miejsca dzieło Wyspiańskiego w dziejach pols
kiego dramatu . Wielorakie nawiązanie do „Dziadów" 
Mickiewicza każe nom widzieć „Klątwę" na torze 
rozwojowym naszego wielkiego dramatu ludowo-na
rodowego, na torze wyznaczonym poprzednio dra
matami Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego• 
Norwida. Trudno, w oczach Polaka, o miejsce god
niejsze. 

Ale w kształcie dromatyczynm „Klątwy" zdaje się 
nam zarysowywać jeszcze jeden jego aspekt. Zwróć
my uwagę na pewien moment w konstrukcji utworu, 
moment dziwny. Moment o pozornej sprzeczności 
w dukcie akcji. Zauważy/a go już dawno krytyko nie 
znajdując jednak zadowalającego wytłumaczenia . 
Idzie o to, że z trzech ulatujących znad stosu gołębi 
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jeden musi oznaczać, skoro no stosie znalazły się 
trzy osoby, wyzwoloną z ciało duszę Młodej. Tuż 
jednak potem odrywa się Młodo od stosu, by z pa
lącą żagwią rzucić się ku plebanii. A zatem jakby 
dwukrotnie umiera. I utwór z tej racji zawiera jakby 
dwa zakończenia. Zupełnie przecież odpowiednim 
finałem mogłaby być zjawa trzech gołębi, finałem 
jednak o innym klimacie niż fino/ drugi: śmierć 
przez ukamienowanie i znak krzyża na czole. Trudno 
tu przyjąć potknięcie poety; łatwe było usunięcie 
tej uderzającej sprzeczności, a mógł to Wyspiański 
uczynić choćby wtedy, gdy wnosił inne retusze do 
wydania Ili „Klątwy''. Należałoby wobec tego przy
jąć, że dwufinalowa budowa była świadomym :a
mierzeniem dramaturga. 

Jak odnieść się do tego faktu1 Trudno obronić 
się przed przypuszczeniem, że Wyspiański wyprze
dził pionierska swoją dramaturgiczną decyzją póż
niejszą poetykę awangardową. Tę poetykę, która 
szanując wolność odbiorcy wzbraniała się przed nn
rzucaniem mu gwałtem jednoznacznej wizji poety, 
która apelowała do współpracy twórczej odbiorcy 
z poetą, zobowiązując poetę do wliczania w utwór 
swobodnej interpretacji odbiorcy, do oferowania mu 
w utworze - dla wyboru - więcej niż jednej jego 
wersji. Zwykło się przyjmować, że w dramacie pierw
szy zrealizował tę poetykę Pirandello, w sposób zaś 
szczególnie wyraźny w sztuce „Ciascuno a suo mo
do". Ale sztuka ta powstała w roku 1924„„. 

Gdyby zgodzić się, że Wyspiański dwufinałowością 
„Klątwy" wyprzedził tak znamienną dla XX wieku 
poetykę awangardy, trzeba by dostrzec w kształcie 
dramatycznym „Klątwy" jeden jeszcze aspekt: aspekt 
a w a n g a r do we j szt u ki teatr a I n ej. 

Dziwny i jakże bogaty w swej wieloaspektowości 
jest kształt dramatyczny „Klątwy" Wyspiańskiego. 
Wyznacza go oż sześć różnych form dramatycznych, 
z dominantą antycznej tragedii przeznaczenia i re
mantycznej sceny. Formy te nie pozostają, mimo 
swej różności, sobie obce, lecz tworzą jedną wielką 
syntezę, a to dzięki temu, że każda z nich ma swój 
fundament w jednej i tej samej fabule utworu, w 
tych samych postaciach i w tych samych sytuacjach. 
Oznacza to, że każdy z tych elementów fungując w 
rozmaicie ujmowanych całościach treści i formy od
słania za każdym razem inne swoje oblicze. I właś
nie to wyposażenie każdego z elementów utworu 
i każdego z ich powiązań w całość, w swoistą ela
styczność, w podatność wielorakim ujęciom i inter
pretacjom - jest świadectwem szczególnego artyz
mu Wyspiańskiego-dramaturga. Artyzmu właściwego 
tylko największym mistrzom, a tak bardzo odpowia
dającego ideałom nowoczesnej sztuki. 

Stefania Skwarczyńska 
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STANISŁAW PIGOŃ 

O POMYŚLE „KLĄTWY" 

nie brak ogniw, wiążących dramat z gruntem 
realnym, a to za pośrednictwem zarówno osób, jak 
też i pewnych szczegółów treści. Wśród osób trage
dii występuje także naczelnik gromady, Sołtys, sto
jący w ostrym sporze z plebanią. Sołtysem, ściślej: 
wójtem gminy gręboszewskiej był podówczas Jakub 
Bojko. Z osobą Bojki, w szczególności z głośnym 
swego czasu faktem konfliktu jego z miejscowym 
proboszczem, wiązano już dawniej rodowód „Kląt
wy". Jakoż wiąże się on rzeczywiście. 
Konflikty były dwa, Bojko staczał boje z dworna pro
boszczami swej wsi i nie dość jasno stwierdzono 
dotąd, który to z nich dostarczył substratu „Kląt
wie". 
W ostry spór popadł Bojko już ze starym probosz
czem Gręboszewa, ks. Henrykiem O„ który zarzą
dzał parafią od r. 1859 przez lot trzydzieści z górą. 
Do konfliktu doszło no tle nieporozumień granicz
nych między plebanią a gminą. Ks. O. wszczął pro
ces, ale go przegrał, o zgnębiony innymi także 
przeciwnościami usunął się z parafii (1892 r.) ... 
... Ale, jak widzimy, są to sprawy o siedem lat star
sze od „K l ątwy" i związku z nią chyba nie moją. 
Po ks. O. przyszedł (1893 r.) młody, twardy, zawzię
ty i porywczy ksiądz K„ syn niemieckiego kolon isty. 
Sytuacjo nie zapowiadało spokoju. Bojko przecież 
podówczas również nie zwykł był nikomu z drogi scho
dzić, o powód zaś do nowego starcia nie było trud
no. 
Powód główny był bodajże natury politycznej. Ostat
ni dziesiątek lot w. XIX - to w zaborze austriackim 
okres żwawego rozrostu ruchu i stronnictwa ludowe
go, które dobijając się o samodzielność stanu 
chłopskiego, dosyć porywczo strząsało z siebie opie
kę „starszych braci": dziedziców-iiemian i ducho
wieństwo. Urażeni opiekunowie natomiast dosyć za
wzi ęcie broni l i swego stanu posiadania. W tym sta
nie rzeczy punktów zapa lnych nie brakło bynaj
mniej. A w orążoch walki tom po obu stronach, jak 
się zdaje, nie przebierano. 
Terenem najgorętszej może kampanii politycznej by 
ło ziemia tarnowska, okolice tradycyjnego chłopskie 
go radykalizmu. Za biskupstwa ks. Łoboso, a potem 
ks. l. Wałęgi (od r. 1900) często więc dochodziło 
do krótkich spięć między ludowcami o duchowieńst 
wem. W Gręboszowie częściej niż gdzie indziej . Na 
dal więc głośno było o tym między ludźmi. Wieść 
łatwo mogla dojść do Wyspiańskiego, choćby przez 
żonę, która była rodem z tamtych stron. 
Otóż bodajże ks. proboszcz K. jest w pewnej mie 
rze pierwowzorem Księdza skłóconego w dramacie 
z gromadą. Ty lko że podłoże polityczne zostało w 
„Klątwie" pom i nięte całkowicie, na plan pierwszy 
wysunął się konflikt moralny, który zresztą lakże 
miał oparcie w tamtejszej rzeczywistości. Moment 
niewłaściwego pożycia księdza proboszcza grębo
szowskiego bywał w kampanii ówczesnej wysuwany 
bez obsłonek . Prócz wieku i niejakiego podobieństwa 
sytuacji z Młodą mówi za takim właśnie powiąza
niem osobowym i ten szczegół, znany skądinąd, że 
ks. K. był rygorystą w obrzędach kościelnych, a ze 
szczególną zawziętością (jak początkowo i Ksiądz 
w „Klątwie") zwalczał przejawy zabobonów wiejskich. 
Głośny był z tego, że np. przy pogrzebach zabra
niał kobietom płakać i zawodzić twierdząc, że jest 
to zwyczaj pogański . 
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Wrogie stosunki księdza ze wsiq mógł był Wyspiań
ski poznać bezpośrednio, gdyż w Gręboszowie był 
czy nawet bywał. Wiadomość czerpię z listu samego 
Bojki, który jednakowoż czasu tego pobytu nie po
doje. 
„Czy często bywał tu Wyspiański, nie pamiętam, bo 
on bawił u kierownika szkoły czy u kogo innego, 
o mnie może raz zaszczycił (odwiedzinami). Widać 
z tego, że zebro I i moje grzechy". 
Ksiądz żyjący w grzesznym stosunku z Młodą i skłó 
cony z gromadą wiejską, której przewodził Sołtys -
oto i cały bodajże wkład rzeczywistości gręboszow
skiej w „Klątwie". Innych zaś rysów realistycznych 
próżno mielibyśmy tom szukać. W szczególności roz· 
wiązanie owego grzesznego stosunku nie miało w 
wypadkach gręboszowskich żadnego odpowiedni
ka. 
„.Jeśli zatem oglądać się zo żródlem pomysłu Wys
piańskiego, - w którą stronę zwrócić oczy? Którę
dy mógł przyjść do poety tok niesłychany pomysł 
poleni o dzieci? Dosyć prawdopodobną odpowiedź 
podoi W. Fusek. Jego zdaniem, mógł go Wyspiański 
znaleźć w ludowej legendzie lokalnej . 
Już w r. 1889 po raz pierwszy, o i póżniej, w związku 
z zamierzeniami malowania kościoła, parokrotnie 
bywał młody Wyspiański w Bieczu, robił szkice z 
różnych zabytków jego architektury, o kościół za
pewne oglądał szczegółowo. Otóż opowiadają, że 
wolał się tom podobnoś w lamusie kościelnym przy 
forze, nie istniejący już dziś, story obraz przedsta
wiający Matkę Boską z trzema synogarlicami. Do 
obrazu tego było przywiązano legendo, wciąż jesz
cze się utrzymująca wśród pospólstwo bieckiego. 
Fusek spisał ją z ust starej kobiety. 
„Było raz w Bieczu, że pleban miał z gospodynią 
dwoje dzieci. No św. Piotra, że to jest odpust i dufo 
się księży obcych zjeżdża postanowiło się gospody01i 
wyspowiadać i spytać, czy może być zbawiono. Zda
rzyło się tok cudownie, że poszło do spowiedzi do 
własnego plebana. Wzajemnie się nie poznali. Ple
ban no zadane mu pytonie odpowiedział: „Wrzuć 
dzieci do rozpalonego pieca i sama do niego wskocz, 
bo pod tym tylko warunkiem zbawienia dostąpisz''. 
Gospodyni zaraz poszło no plebanię i tok, jak jej 
rodził, zrobiło. Po odpuście pleban idzie no pleba-
nię i widzi no kominie trzy synogarlice. Wszedłszy, 
dowiaduje się, co zaszło, i wtedy przypomina sobie 
swą penitentkę". 
No pamiątkę tego wydarzenia ksiądz dol wymalo
wać wspomniony wyżej obraz M. Boskiej. 
Legendo to, jeśli nie jest wymysłem opowiadającej, 
tudzież, jeśli rzeczywiście doszło do Wyspiańskiego, 
mogłoby nom wyjaśnić w sposób dostateczny rodo
wód pomysłu końcowego „Klątwy". 
Wyjaśniłoby to nom zarazem pewien element rudy
mentarny w tragedii, skądinąd niezrozumiały i poz
wa lający się tłumaczyć raczej pochodzeniem wątku, 
skoro logiko wewnętrzna samej akcji uzasadnić go 
nie zdoła. W „Klątwie" mianowicie, jak i w legendzie 
bieckiej, zjawia się również troje gołębi, niby trzy 
dusze zmarłych w ogniu ofiar. Dlaczego troje, sko
ro faktycznie zginęło no stosie tylko dwoje dzieci. 
o Młodo jeszcze żyje? 
W ten sposób, widzimy, pomysł katastrofy, wywie
dziony z legendy ludowej, zyskałby większe uzasad
nienie, o hormonizowałby dobrze z zawiązkiem kon
fliktu tragicznego, wywiedzionym z rzeczywistości 
Gręboszowa, w jego artystycznej strukturze zaś opar-
tym no szczątkach zamierzc hłych wierzeń i zanikają- „ 
cych starych obrzędów sakralnych. 

Stanisław Pigoi 

Fragmenty studium „Stanisława Wyspiańskiego 
„Klątwa" jako dramat obrzędowy" z tomu „Studia 
literackie" Wydawnictwo M. Kot Kraków 1951 
Tytuł od redakcji 
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JÓZEF CHAŁASIŃSKI 

DRAMAT 
CHŁOPSKIEGO INTELIGENTA 

W „KLĄTWIE" 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

„Klątwa" Stanisława Wyspiańskiego ukazała się 
w 1899 r. na łamach tygodnika „Życie", redagowa
nego przez Stanisława Przybyszewskiego. W tym ok
resie - lata 1898-1900 - wie l ką literaturę reprezen
tują znakomite nowości: Władysława Reymonta 
„Ziemia obiecana" (1898 r.) i Stefana Żeromskiego 
„ludzie bezdomni" (1900 r.). 

Henryk Sienkiewicz (ur. 1846 r.) był jeszcze w pełni 
sił twórczych, ale od ostatniej części jego „T rylo
gii", od „Pana Wołodyjowskiego" (1888 r.) minęlo 
JUŻ dziesięć lat; po szczytowym okresie twórczości 
przyszło „Bez dogmatu" (1891 r.) i „Rodzina Poła
nieckich" (1895 r.). Eliza Orzeszkowa (ur. 1841 r.). 
i Bolesław Prus (ur. 1847 r.) mieli również już poza 
sobą szczytowy okres twórczości. 

Do czołówki literatury pięknej wysunęło się nowe 
pokolenie pisarzy urodzonych w okresie powstania 
styczniowego lub bezpośrednio po powstaniu - Ste
fan Żeromski (ur. 1864 r.), Kazimierz Tetmajer (ur. 
1865 r.), Władysław Reymont (ur. 1867 r.), Stanisław 
Przybyszewski (ur. 1868 r.), Stanisław Wyspiański 
(ur. 1869 r.). 

„Confiteor" (1899 r.) Pr1ybyszewskie90 stało się 
manifestem Młodej Polski - modernizmu. W „Con
fiteor" Przybyszewski pisał: „Sztuka tendencyjna, 
sztuka pouczająca, sztuka-rozrywka, sztuka - pa
triotyzm, sztuka mająca jakiś cel moralny lub spo
łeczny, przestaje być sztuką, a staje się biblią pau
perum dla ludzi, którzy nie umieją myśleć lub są 
zbyt mało wyksztalceni". 

„Confiteor" to był również program Przybyszew
skiego jako redaktora krokowskiego tygodnika „ży
cie", którego redakcję objął Przybyszewski w paź
dzierniku 1898 r. i prowadził do końca 1899 r., do 
skonu tego pisma. Młody, debiutujący wówczas Wła
dysław Orkan, deklarując w 1899 r. swoją wspólpra
cę w innym nowo powstałym piśmie „Krytyka" pisał: 
„Będę tam pisał z całą przyjemnością, bo to jest 
doprawdy Młoda Polska, a nie jakieś syfilityczne or
chidee i tuberozy przeczulone „Życia". 

Sylwetkę Przybyszewskiego uzupełnijmy jeszcze 
przez jego pogardę dla chłopów. Na ten temat pi· 
sał Przybyszewski w „Moich współczesnych": „Du
sza chłopska nie wchodzi w rachubę jako czynnik 
kulturalny, chyba jako czynnik nienawistnej wrogości 
dla wszystkiego co kulturą zalatuje". 

Do współpracy z „Życiem" wciągnął Przybyszew
ski Wyspiańskiego, gdy ten po powrocie z zagrani
cy w 1898 r. był bez środowiska. Nie oznaczalo !Cl 
identyfikacji Wyspiańskiego z poglądami Przyby
szewskiego. Wyspiański nie był pod jego urokiem 
ani wplywem. Nie utożsamiał się ze szlachecko-in
teligenckimi ani mieszczańskimi środowiskami Kra
kowa, choć był krakowianinem. W tym kierunku nie 
działało również jego małżeństwo z chłopką. Odda
ny sztuce, nie dbał również o materialne podstawy 
egzystencji. O tych latach Przybyszewski pisze w 
„Moich współczesnych", że Wyspiański ciężko bo
rykał się z życiem. Z pomocą finansową przychodził 
mu wtedy, jak informuje Przybyszewski, jeden z bo
gatych warszawskich Natansonów. 
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St~nislaw Estreicher, przyjaciel Wyspiańskiego od 
czasow szkolnych, w artykule „Narodziny „Wesela" 
pisze, że Wyspiański po powrocie z zagranicy w 
1898 r. był głęboko przejęty sprawą podniesienia 
poziomu polskiego życia kulturalnego. Bliskie sto
sunki w Włodzimierzem Tetmajerem i Lucjanem Ry
dlem nastawiały go do szukania źródeł poprawy 
w ku lturze chłopskiej. Z poszukiwania kulturotwór
czych sil narodu zrodziło się „Wese le". 

Przyjęło się rozgraniczać „Wese le" i „K l ątwę" w 
ten sposób, że „Wesele" zalicza się do okresu zain
teresowań problemami kultury narodu polskiego, a 
„Klątwę" - do poprzedniego okresu twórczości opar
tej na wątkach czerpanych ze starożytnej kultury 
greckiej, Stanisław Brzozowski w szkicu „Stanisław 
Wyspiański jako poeta" pisał: „Meleager", „Prote-
silas i Leodamia", „Klątwa" świadczą o wpływie { ... ) 
Sofoklesa i w ogóle poezji i podań greckich { ... ) . 
Niewiele z Sofoklesa znać już w „Legionie" i „We
selu". 

W przedmowie do „Dziel Zebranych" Wyspiań
skiego, Aniela Łempicka pisze: „Nauka u Greków 
i Maeterlincka dala pierwsze wybitne rezultaty w 
śmiałym, oryginalnym kształcie dramatycznym „Kląt
wy". 

„Klątwa - pisał Wilhelm Feldman we „Współ 
czesnej literaturze polskiej" - przeniesienie greckiej 
tragedii na glebę polską; Doła, Los, wieczna krzyw
? a człowieka napełnia ją konfliktem między obra
zonym prawem siły wyższej a człowieczym pragnie 
niem szczęścia, w danych wo runkach - grzechem : 
rozwiązaniem i ekspiacją tylko ofiara z życia". 

Dla przedstawionej interpretacji „Klątwy", inter
pretacji utrzymującej się od przeszło pół wieku, 
charakterystyczne jest, że treść dzieła sprowadza 
się do tragedii Młodej, przypisując temu wątkowi 
pochodzenie greckie. Pomija się natomiast inną -
wcale nie drugorzędną postać tego utworu - Księ
dza. To, co bagatelizował badacz l iteratury, tego 
nie bagatelizowała ówczesna cenzura. Utwór nie był 
przez cenzurę dopuszczany na scenę właśnie ze 
względu na postać Księdza. W „Krytyce" czytamy: 
„Kilka dni temu cenzura po raz drugi odmówiła zez
wolenia na przedstawienie w teatrze krakowskim ( .. . ) 
„Klątwy" Stan i sława Wyspiańskiego. { ... ) Sklerykali
zowanie naszego życia wyraża się dobitnie w tym 
przykładzie, który zakazuje wprowadzenia Księdza 
na scenę nawet Wyspiańskiemu, nawet w „Klątwie" 
w tym przeczystym dziele sztuki, które chyba zwy 
rodniałej fantazji może nasunąć myśli, wybiegające 
poza zakres artyzmu i najdonioślejszych refleksji fi
lozoficznych. Cenzura lwowska widzi w niej tylko -
przedmiotową zbrodnię podlegającą św. Inkwizycji". 
Wyspiański nie był oderwanym od życia artystą. 

„Autor „Wesela" - jak słusznie pisze Jan Z. Jaku 
bowski w nowej publikacji „Stanisław Wyspiań
ski" - był twórcą, który żywo interesował się życiem 
społeczno-politycznym!" 

Podkreślając chłopski charakter środowiska, w 
którym akcja tego utworu się rozgrywa, nie zwra
cano uwagi na pewien swoisty rys sytuacji księdza. 
Ksiądz to inteligent chłopskiego pochodzenia. Cala 
afera zagraża nie tylko jego zbawieniu wiecznemu; 
zagraża ona jego społecznej pozycji. Gdy Sołtys 
wymawia Księdzu, że jego nieślubne pożycie jest 
złym przykładem dla innych, to Ksi ądz wybucha obu
rzeniem: 

Wora wam do mnie, wy gromada 
Za moje - Bóg osądzi 
..• Co się rwiecie 
Mnie sądzić proste chamy ... 

Tekst „Klątwy" mówi nam, że Matka analfabetka 
wykształciła syna no księdza, a drugi syn też chce 
być księdzem. Na zapytanie Księdza: „ile roków li 
czycie chłopcu i" Matka odpowiada: 
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Już bez mola 
Miałby siedemnaście; jak ty, jakby, 
Pamiętam, kiedyś miał te lata, 
Toś więcej jurny był od brata. 

Nic więcej nie wiemy o okolicznościach, w jakich 
Ksiądz wszedł ·na drogę wiodącą do stanu duchow
nego. „Więcej jurny był od brata", ale zastoi księ
dzem. Czy ta był głos powołania? Nie wiemy tego. 
Wiadoma natomiast, że zostanie księdzem to w 
tamtych czasach była pierwsza droga awansu spo
łecznego chłopskiej młodzieży. Ksiądz w „Klątwie" 
to jedyny inteligent we wsi. Innych inteligentów tu 
nie było. Sytuacja typowa dla początkowej fazy 
formowania się intel igencji pochodzenia ludowego. 
W powieści Władysława Orkana „Komornicy" (1900) 
r.) ksiądz jest również jedynym inte ligentem we wsi . 
Takich księży, będących pierwszymi inteligentami, 
miał Wyspiański wśród swoich kolegów w gimna
zium. Pisze o tym Stanisław Estreicher w artykule 
„Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego": „Było 
także wśród nas - czytamy - kilku synów chłop
skich, ciężko przebijających się przez życie i bardzo 
przez kolegów szanowanych, gdyśmy patrzyli na wa 
runki, w jakich się uczyli: Ignacy Cież, M. Kądzielo 
i Stan. Węgrzynek {wszyscy trzej poszli później na 
teologię), Andrzej Strzempek-Glogoczowski i inni". 

Przez stan duchowny prowadziła droga do awcm
su społecznego. Cena tego awansu było jednak bar
dzo wielka - rezygnacja z miłości, z własnej rodzi
ny, Ksiądz z „K lątwy" wszedł na tę drogę; Matko 
pragnęła dla niego „księstwa, powagi i zaszczytu". 
Wiejski chłopak został księdzem, przestoi być „cha
mem" wszedł do wyższych sfer społecznych. I przez 
ten sukces skazał się na zupełną samotność. Jedyny 
inteligent we wsi i bez możności założenia rodziny. 

Co się dzieje pod wpływem nieślubnego związku 
Księdza? Ksiądz Jui nie należał do tych „prostych 
chamów". Pochodził z nich, ale wzniósł się wysoko 
ponad nich i oto - grzeszna miłość ściągnęła go 
z powrotem na dól, włączając do tradycyinej chłop
skiej wspólnoty społeczno-moralnej. Wrócił do tej 
wspólnoty, ale w roli podsądnego, ponieważ złamał 
obowiązujące w niej normy moralne. Klęska ducho
wa tego inteligenta-Księdza - jest tym głębsza i 
bardziej druzgocąca go moralnie, że sam akceptuje 
moralne kryteria oceny, jakie gromada stosuje wo
bec niego i - wypędza Młodą z dziećmi, które są 
również i jego dziećmi. 

„Proste chamy" mają go sądzić. Gdy z oburze
niem przeciwstawia się temu, to Sołtys przypomina 
mu, że on jest z nich, z chłopów i że wywodząc się 
z nich, wstyd im przynosi. Grzech nieślubnego związ
ku pozbawił go świętości, strącił z wywyższenia spo
łecznego i napiętnował hańbą. 

Czy wieś jest wzburzona tylko grzechem Księdza~ 
Cały utwór zaczyna się od sceny kopania ziemnia
ków u Księdza. Na widok Młodej chłopy i boby 
p rzestają kopać . Młoda, grzeszna gospodyni Księ
dza obsypuje ich wymyslami i napędza do roboty . 

Imajcie motyki! - Cóż to? Te/a 
dzisiok skopane? Marnotrawce! 
Leda psom braty, darmolęgi! 
Kijców by na was trza, poganiać! 

Chór 
Twój kłam, gadanie! 
Nie przyjdzie do cię nikt 
na skopywanie! 
U was tu praca hańbi cz/eka! 

Młoda 

A precz mi, zjadle chamy! 

Chór 
Ty chamska! Co ty inksego!? 
Zwied/aś ludzi do z/ego! 

Grzesznico - Bóg cię skaże/ 

Jak widzimy nie jest to tylko sprawa grzechu, ale 
zagrożenia całości tradycyjnej struktury społecznej. 
To nie tylko Ksiądz-inteligent wyrósł ponad chamy. 
To także grzeszna przybłęda w roli księżej gospo-
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dyni colą więś traktuj e jak chamów. „Klątwa" to 
dramat księdza-inteligenta chłopskiego pochodzenia . 

Traktując „Klątwę" z socjologicznego stanowiska 
jako dramat księdza - inteligenta chłopskiego po
chodzenia, warto zwrócić uwagę również na inną so
cjologiczną stronę tego utworu. Mam na myśli obraz 
wsi, w jakiej Wyspiański umieścił ten dramat. Czym 
jest w tym utworze owa zbiorowość wiejska? To 
nie jest nowoczesna wieś rozumiana jako osiedle 
ludzi zawodu rolniczego, którzy w nowoczesny spo
sób pojmują swój zawód rolniczy i całe życie orga
nizują w sposób nie odróżniający się zasadniczo 
od zwyczajów miejskich. Wieś w „Klątwie" jest czym 
innym. Jest wspólnotą pierwotnego typu. Jej pier
wotny charakter polega na tym, że jednostka nie 
należy do niej jakimś skrawkiem swej osobowości, 
jakąś określoną dziedziną spraw i interesów, ale ca
łą swoją ludzką istotą; jest to wspólnota losu czło
wieka. 

Poeta dał w tym utworze obroz wsi podobny do 
grup społecznych znanych w socjologii i etnologii 
z opisów społeczeństw pierwotnych typu plemienne
go. Istotnym rysem społeczeństw pierwotnych jest do
minująca rolo wierzeń magiczno-religijnych. Wierze
niom pierwotnym poświęcił osobną książkę „Wie
rzenia pierwotne i formy ustroju społecznego" Bro
nisław Malinowski , polski etnolog, późniejszy głoś
ny badacz plemion pierwotnych no wyspach Pacyfi
ku i profesor London School of Economices. W świetle 
proc Malinowskiego i innych badaczy społeczeństw 
pierwotnych charakterystycznym rysem tych społe
czeństw jest to, że ich podstawowo więź jest typu 
magiczno-religijnego. Przez to określenie - magicz
no-religijny - rozumieć należy połączenie wierzeń 
w siły nadprzyrodzone z wiarą w bezpośrednie ma
giczne oddziaływanie no życie ludzkie złych i do· 
brych mocy tkwiących w przyrodzie - w ludziach, 
istotach żywych i przedmiotach martwych. Do arse
nału wierzeń magiczno-religijnych należą nie tylko 
czarownicy i czarownice oraz fetysze, czyli przed-
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mioty p rzynoszące szczę ście lub nieszczęsc1e, lecz 
także wierzenia, że z ludźmi zwyczajnymi - nię bę
dącymi czarownikami - mogą si ę wiązać w pew
nym zakresie złe lub dobre moce magiczne. Według 
tych wierzeń świat jest zaludniony istotami demoni 
cznymi i półdemonicznymi. Pozostałości tych wierzeń 
magicznych występują w różnych sferach nowoczes
nego społeczeństwa. Powiadają niektórzy, że nieza
l eżnie od wykształcenia, jakie się ma, i niezależnie 
od środowiska, z jakiego się pochodzi, nie jest dob
rze - wstać lewą nogą, lub gdy czarny kot prze 
biegnie przez drogę. 

W okresie powstawania „K l ątwy" Wyspiańskiego 
nie były jeszcze rzadkością wsie o głęboko zakorze
nionych wierzeniach magiczno-religijnych i taką 
włośnie wieś pokazuje poeta. „Strzygę" widzi ta 
wieś w Młodej, która sprowadziło księdza na dro
gę grzechu, a „strzyga" to jest wiedźma, co ludzką 
krew wypija, istota opętana przez zie moce. 

Widzimy tę scenę, jak wieś ściga opętaną, aby ją 
schwytać, zanim wieś podpali; strzyga ginie obrzu
cona kamieniami . 

Parobek 

Dzieci w piecysko powrzuca/a 
i drze się, wrzescy osza/a/a, 
a biała na niej koszula 
i chusty, i spódnica biała, 
w łachmany poozdzierane. 
Po polu - lata - jak Strzyga .. . 
... a żagiew z drew wyrwa/a, 
to ją gonią hań chłopy, 
a bo się odgrażała, 
ie spali wieś, 
i prosto haw na szopy 
mierza/a ... 

Sołtys 

Chwyćcie jął - żywo! 



• 

Przytoczony epizod nie jest odosobnionym elemen
tem wierzeń magicznych w tym utworze. Przeciwnie 
wieś jako całość jest tu przedstawiono w katego
riach wierzeń magicznych. Jak w społeczeństwach 
pierwotnych, całością magiczną jest tu wieś jako 
wspólnoto losu. Colo wieś jest we władzy dobrych 
i złych mocy: jeżeli przestrzega zwyczajów i wie
rzeń, jest we władzy i pod opieką dobrych mocy, 
jeżeli lamie tradycje - naroża się no zgubne dzia
łonie złych mocy. Przy tym, zgodnie z wierzeniami, 
podobnie jak w społeczeństwach pierwotnych obo
wiązuje tu zasado absolutnego utożsamiania się 
jednostki z grupą, z colą wsią. 

Niejednej ilustracji podobnego zjawisko dostar
cza jeszcze współczesna Afryko. Afrykański pisarz 
z Południowej Afryki, Peter Abrohoms, podkreślajqc 
rolę człowieka plemiennego w strukturze współczes 
nej Afryki, wbrew jej nowoczesnym przeobrażeniom, 
pisze: „Charakterystycznym rysem człowieka plemien 
nego jest to, że jego społeczeństwo jest ekskluzyw
ne, o nie inkluzywne, jak społeczeństwo zachodnie. 
Linie podziału są jasne, bardzo ostre (.:.) . Jeżeli nie 
należysz do plemienia, to nie masz drogi do niego. 
Jeżeli jesteś w nim, to nie masz z niego wyjścia, 
chyba przez śmierć. Nie uznaje się odstępstwo. Zła
mać prawo plemienia - to skazać się no śmierć („.). 
Co to jest człowiek plemienny? Chyba najważniej
szą jego cechą jest to, że nie jest to jednostko w 
zachodnim rozumieniu. Psychologicznie i emocjo
nalnie jest to żyjąca personifikacjo pewnej ilości 
sil, wśród których najważniejszą są zmarli przodko
wie". 

Z podobnym zjawiskiem identyfikacji jednostki z 
grupą bez specjalnego kultu przodków mamy do 
czynienia w „Klątwie". Złamanie zasady identyfika 
cji unicestwia nie tylko jednostkę, lecz grupę. Gru
po przestoje być całością, gdy choćby jedna osobo 
łomie tę zasadę. Złamanie jej zaś naraża colą zbio
rowość no działonie złych mocy. 

Grzech jednostki pociąga za sobą klątwę, która 
spada no colą grupę; zie moce zaczynają dzia
łać - w konkretnym przykładzie, w „Klątwie", zie 
moce powodują klęskę suszy. Jak odwrócić klęskę? 
No to wierzenia odpowiadają, że trzeba złożyć ofia
rę nadprzyrodzonym mocom według ustalonego przez 
tradycję wzoru. Ofiaro ma z reguły charakter obrzę
dowy. Uczestniczy w niej colo wieś. Uczestnictwo 
wszystkich w ofierze jest przywróceniem całości, któ
rą rozbiło grzeszna jednostko. Obrzęd ofiary ma no 
celu zahamowanie złych mocy i wyzwolenie wino
wajcy z opętania przez zie moce. 

W „Klątwie" ofiaro miało być z płodów ziemi, ale 
Młoda przejęta swoim grzechem i nieszczęściem, 
jakie ten grzech sprowadził na wieś, oddala w ofie
rze własne dzieci, rzucając je w plonący stos ofiar
nego obrzędu. 

W tym miejscu dotykamy znowu zjawisko wykra
czającego poza zwykłą psychologię czlowieka. Oto 
wbrew łagodnemu potraktowaniu grzesznicy przez 
gromadę, Młodo sama ulega poczuciu konieczności 
ofiary z życia. To postanowienie nie jest wnioskiem 
ze zwykłego rozumowania. To jest decyzjo opęta
nej - wynik poczucia magicznych ko11sekwencji 
grzechu, który rozpęta) nie dojące się oponować 
magiczne moce zło. Tylko ofiara krwi może odwró
cić rozpętaną magiczną moc zła . 

Jako jest myśl zawarta w tym utworze? Myśl jest 
taka, że jakkolwiek mamy tu do czynienia z całko
wicie irracjonalną rzeczywistością wyrosłą no gruncie 
wierzeń magiczno-religijnych, to jednak jednostko 
w tej zbiorowości jest zwiqzona na śmierć i życie, 
wbrew rozumowi, wspólnotą losu. Nie ma wyzwole
nia jednostki spod władzy grupy no tej drodze, że 
wyzwala się samo jednostka, istota indywidualna, 
osobno, niezależna. Nie ma wyzwolenia jednostki 
przez jej oderwanie sii: od wszelkiej calości spo
lecznej i nieprzynależenie do żadnej innej całości 
społecznej . 

Józef Chałasiński 
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