


Odeszli więc Anhelli z ową niewiastą i z renami Sza
mana na daleką pustynię północną, a znalazłszy pustą 
chatę w lodzie wykutą, zamieszkali w niej. 

A po krótkim pożyciu Anhelli przyzwyczajał się na
zywać siostry imieniem zbrodniarkę tę i pokutnicę. 

Ona mu była sługą i uściełała łoże liściami, i doiła re
ny wieczorem, a rano wypędzała je na paszę. 

Serce jej od modlitwy ciągłej stało się pełne łez, smut
ków i niebieskich nadziei i wypiękniało na niej ciało. 

Oczy rozpromieniły się blaskiem cudownym i u fno
ścią w Bogu; a włosy stały się długie i podobne szacie ob
szernej, kiedy się w nie ubrała, i podobne namiotowi 
biednego pielgrzyma. 

I dziwił się Anhelli, Że była spokojną o przyszłość, po
pełniwszy niegdyś zbrodnię wielką, a nawet krwią mając 
zmazane ręce. 

I dziwił się, że skarga jej była maleóką i skariącą się 
jak płacz niewinnej dzieciny, kiedy zazdrościła ptakom 
skrzydeł niebieskich widząc, jak rybitwy białe wędrują ku 
słoócu złotemu i toną w promieniach. 

A lękała się zmazać słowami nieczystymi, mówiąc: 

Oto nas dwoje na ogromnej pustyni, więc Bóg nas pew
nie słucha i na nas patrzy; a jeśli o rLeczy dob re prosić Go 
będziemy, to nie opuści nas. 

( ... ) 
Oto chciałabym być jaką rzeczą żyjącą przy tobie, An

hel li, pajączkiem nawet, który jest miły więźniowi i scho
dzi jeść z jego ręki po złotym promyku słonecznym. 

Jam się przywiązała do ciebie jak siostra i jak matka 
twoja, i więcej jeszcze ... Ale grobowiec wS"Zystko koóczy ... 

(. .. ) 
Jeżeli wiesz, gdzie ludzie idą po śmierci , to mi powiedz, 

bo niespokojna jestem, choć mam nadzieję w Bogu. 
Oto ja polecę do kra iny twojej rodiinnej i obaczę 

dom twój, sługi twoje i rodzice twoje, jeżel i jeszcze żyją. 
I nawet miejsce te, gdzie srało twoje łóżeczko dzie

cinne, mała niegdyś kołyska twoja. 
Ty powiesz, że to są myśli gmi nne, że człowiek po 

śmierci nie lata ... 
Cóż! kiedy z taką myślą śm ierć piękniejsza. 

Juliusz łowacki, Anhelli, rozdz. xm, 
[w:] Juliusz Słowacki, Urwory wybrane, 

Warszawa 1965 , s.1 77-178. 

*** 
Uczynić z winnego ofia rę znaczyłoby popełnić czyn, 

jakiego domaga się pomsta, podporządkować się ściśle 
demonowi przemocy. Zab i jając kogos innego w miejsce 
winnego, kogoś z jego bliskich, od uwamy się od poku
sy odwetu, której tak się należy wystrzegać, ponieważ j t 
ona czystą z mstą. Jeżeli kontrprzemoc nakłada się na sa
mą przemoc, przez ten fakt nabiera ech wspólnych prze
mocy, niczym się od niej nie różniąc. Sraje się wtedy ze
mstą, która traci wszelki umiar, niszczy nawet ro, co mia
łaby chronić. 

Sposoby, za pomocą krórych ludzie starają się prze
ciwsrawić przemocy, są podobne, a to podobieństwo 
przejawia się w rym, że żaden z tych sposobów nie jest 

czymś całkowicie różnym od przemocy. Zakłada się, Że takie sposo
by wywodzą się z religii. A religia w ścisłym znaczeniu stanowi jed
ność z różnymi środkami prewencyjnymi; środki lecznicze również 
powiązane są z religią, zarówno w swej podstawowej formie, która 
jest obecna w rytuale ofiarniczym ( ... ). Religia w szerokim rozumie
niu stanowi bez wątpienia jedność z mrokiem, który otacza wszyst
kie wysiłki ludzi skierowane przeciwko własnej przemocy, tak lecz
nicze, jak i zapobiegawcze; ( ... ) Mrok ten współwystępuje z rzeczy
wistą rranscedencją świętej przemocy, legalnej, prawowitej ( ... ). 

Renć Girard, Sacrum i przemoc, Poznai1 1993, s. 34, 31-33 

[Opinia Ignacego Dębowskiego z 18 IV 1907 
dla Galicyjskiej Cenzury Teatralnej przychylająca się 
do zakazu wystawiania utworu] 

Tragedia Wyspiańskiego pt. Klątwa jest niewątpliwie utworem 
pełnym siły i wstrząsającej grozy poetycznej. Nic można mu przypi
sać tendencji antyreligijnej ani nawet zamiaru zohydzania duchowień
srwa kacol ickiego przez przedstawienie jego sytuacji w jaskrawym 
świetle i dan ia pola do ogólnych zarzutów o złym życiu księży. 

Przeciwnie, pogwałcenie ślubów przez księdza, który jest boha
terem sztuki, tanowi winę iście tragiczną, ściągającą na jego głowę 
zbrodniarza iście tragiczną reż karę; szarpią go wyrzuty sumienia, a ko
chanka jego ginie ukamienowana pociskami tłumu wzburzonego rym 
o pomstę do nieba wołającym grzechem. 

A jednak re.n rozdzierający konflikt, który jest osią sztuki, przed
stawia kapłana katolickiego w rozterce, ogarnionego płomieniem 
zmysłowej namiętno'ci, jest tematem wielce drażliwym, a uplastycz
nienie go na scenie mogłoby być dla jednych podnietą do niepożą
danego manifestowania uczuć wrogich ideom mającym w księ-
dzu przedstawiciela, dla drugich wielkim zgorszeniem. 

D latego uważałbym za rzecz właściwszą i bezpiecz
niejszą n ie dopuścić do tego, aby ten utwór wiel
kiego tal nru wywołał ze sceny zaniepokojenie 
lub zabuczenia, obce jego założeniu, a szko
dliwe dla porządku społecznego. 

cyt. za: Studia 
o dramacie i reatrze 
Stanisława 

Wyspiańskiego, 
red. Jan Błoński 
i Jacek Popiel, Kraków 
1994, s. 284-285 
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