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Było raz w Bieczu, że pleban miał z gospo
dynią dwoje dzieci. Na św. Piotra, że to jest odpust 
i dużo się księży obcych zjeżdża, postanowiła s ię 

gospodyni wyspowiadać i spytać, czy może być 
zbawiona. Zdarzyło się tak cudownie, że poszła do 
spowiedzi do własnego plebana. Wzajemnie się nie 
poznali. Pleban na zadane mu pytanie odpowiedział: 

Wrzuć dzieci do rozpalonego pieca i sama do niego 
wskocz, bo pod tym wanmkiem zbawienia dostąpi z . 
Gospodyni zaraz poszła na plebanię i tak, jak jej 
radził, zrobiła. Po odpuście pleban idzie na ple
banię i widzi na kominie trzy synogarlice. Wszedłszy 
dowiaduje się, co zaszło i wtedy przypomina sobie 
swą penitentkę. 
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(Legenda o obrazie Matki Boskiej 
z Tnema Synogarlicami z Biecza). 



Sytuacja wyj ściowa w Klątwie jest jasna i prosta: związek c1 Pr vc1 11 \ 
Ksic;dza z MloJą trwa już sporo lat, skoro jego owocem jest pic;u1· k t111 
chłopczyk i trzechletnia dziewczynka. Wie o nim dobrze cala ~romada , 
co bowiem mo i n:1 ukryć na zapadłej wsi? - tyle 'i.c obydwie strony 
udają, że nic rozcrnają gorszącej sytuacji. I gdyby nie_ sprawa P?suchy'. 
maz poruszona przez ten niezwykły fa kt przesądów 1 moly zb1orow~J 
pmgwiadomo ci moralnej, kto wie, jak długo by jeszcze trwała. Nic 
czuje si(( winnym Ksiądz; nie czuje sic; winną Młoda; gromada przymyka 
oczy, co najwyżej p lo tkują po kątach i za plecami. Ale Ksiądz to twarda 
sztuka i niełatwo go nastraszyć babskim m.orcm. N ikt, jednym słowem, 
nic czuje sic; odpowiedzialnym za to, co sic; we wsi dzieje i co - donie
sione do niedalekiego konsystorza biskupiego w Tarnuwie - mogłoby 
uczynić z fabuły Klątwy -sensacje; obyczajowo-melodr~1111atyczną w ty
pie Gabrieli Zapolskiej, w duchu bardzo trzeźwego ostrzeżenia: oto do 
czego prowad1.i celibat ksic;iy rzymskokat1 iltckich. . 

Tymczasem Wyspiar\,kicmu ani w glllwie tego rndzaiu _pomys~ 
i rozwiązania. Jc_eo enitvb (specjalnie wiJoczna w rozmowie Mal~! 
z Ksic;dzcm) posiada inny kaliber i inną nośność ludzką. Tragcd~a 
w Klątwie rozpoczyna sic; od momentu, kiedy kolejno wszy~lY pocz~Ją 
sic; odpowiedzialni 1.a istniejącą sytuacje;. Najpierw poczuje sic; l_>dpow1c
dzialną gromada wiejska, urażona podwójnie: zarówno wsWOJC nabyte 
przekonania (ksiądz nic powinien grzeszyć cieleśnie), jak w jeszcze 
dawniejsze przesądy i przeświadczenia (posuc~a loka~a b_~ża za gr~ec~y 
ksic;dza) i równic pnmitywnie domagająca s1<; cksp1aCJ1. Pocz~JC s1<; 
wci<Jgni<;tą do tej o<lpowicll;jaJności Młoda, poczuje si~ C~(X)W'.edzialnym 
wreszcie i runie poll tym brzemieniem - Ksiądz. Nic 1est w1c;c Klątwa 
dramatem o zapl:panych w nieszczc;ściu Ksic;dzu i Młodej, lecz jest 
tragcllią odpowicllzialności za popełniony czyn. I do~icro taki ~mi~r 
konlliktu Wyspiańskiego-tragika obchodzi. To właśnie oznacza14,_a nic 
wystc;pek przeciw celibatowi, końcowe i patetyczne słowa Młodej: 

O ludzie! księ&>i sq .1pist111e, 
w nie prawa Boże •~)'tytc, 

a jest w tych kartach wyklinane 
.-.ystępku zlo pożyte ... - ---'- !!!! 

Kazimierz Jł'.rka 
Galicyjikie tragedie Wys{iańskieg11, 

Życie literackie 2/69 
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Czekamy na wyrok otoczenia; 

wyrok ten, mieszcząc si<( zcwnątrzczywcwnątrz nas, mimo że cz<(ściowo 
wiadomy, nigdy nic jest całkowicie odsłonic;ty, gdzieś czeka nas sąd 
ostateczny, nagroda lub potc;picnic. ( ... ) 

Zwicrciadb społeczne nic twcmy si<( tylko z aktualnej grupy spolocmcj, 
w której dany człowiek żyje, ale też z grup społecznych historycznych tj. 
z różnorodnych wzorów kulturowych, którym dany człowiek podlega. 
Zasadniczy 7Iąb układu samokontroli tworzy sic; w d7jcciństwie i postacie 
rodziców od grywają w nim zasadniczą role;. Układ samokontroli nic jest 
jednak czymś statycznym, stale zmienia sic; i modyfikuje pod wpływem 
zwierciadła społecznego. Na jwy;i.szy poziom -świadomy- określamy 

jako sumienie. Wicie jednak czynności jest kontrolowanych poniżej 
progu świadomości. Głos sumienia jest związany z poczuciem winy. Na
silenie wyrzutów sumienia zależy O<.I związku uczuciowego z otoc-1.eniem. 
Im jest on silniejszy i ma wyraźniejszy znak pozytywny, tym nasilenie ich 
jest wic;ksze. Wyrzuty sumienia maleją , gdy związek uczuciowy jest 
slaby lub gdy ma znak ujemny.( ... ) Jest to bowiem najtrudniejszy i naj
delikatniejszy rodzaj intcraklji z otoczeniem i jego kontrola wymaga 
najwic;kszcgo wysiłku, dlatego jest przeważnie świadoma. Koncepcja 
sumienia nieświadomego (superego) jest jak wiadomo, zasadniczym 
punktem teorii psychoanalitycznych i jak sic; zdaje, nic jest to koncepcja 
fałszywa. Nic znamy naszego sumienia podświadomego; objawia si<( 
ono w naszych snach, nc;kając nas obrazami kar, mc;czarni, niemocy itp.; 
czc;sto wystc;pujc w treści psychozy w postaci urojeń i omamów; sum ienie 
nieświadome może nadto wpływać na nasze postc;powanic, zwłaszcza 
w sytuacjach granicznych; zdarza sic; wówczas, że posu;pujcmy wbrew 
świadomym zamierzeniom, popychani przez jakąś nic znaną nam sil<( 
wewnątrz. W sumie jednak nic wiemy, jak ta archaiczna instancja nas 
oceni, jakie są jej kryteria dobra i zła. I w tym można by si<( doszukiwać, 
metaforycznie rzecz ujmując, jeszcze jednego atrybutu, boskości 

nicświadomq,•o ś)'Stcmu samokontroli, mianowicie jest on nicpozna\Walny. 

6 

Antoni Kępiński 
Lęk 

WarSZillVa 1977 
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Bóg mówi słowo 
poprzczszlukc;-alc komu, jakie, gdzie? Siebie tylko ma gromada wo
bec wszechświata, siebie i własne zmagające sic; z cic;żarem, wieczną 
krzywdą, życic, z siebie, z piersi własnej zaczerpnąć musi duszc;, zdolną 
ratować z ucisku. ( ... ) Katolicyzm wrasta w życic tej gromady, jako 
narzucony jej, a martwy kodeks przynależności do ludzkiego dziejowego 
świata: gmatwa sic; ona i ginie w tej obcej narzuconej sieci. Czy znaczy 
to, że chcc; wyzyskać Klątwę na rzecz jakiejś bezmyślnej antyklerykalnej 
propagandy? Zbyt tania to byłaby satysfakcya. Sprawa jest glc;bsza. 
Klątwa ukazuje nam, jak katolicyzm staje sic; tragedyą w polskiej wsi,jak 
bezwzglc;dnic druzgocze on dusze( ... ) Zbiorowość polska bez własnej 
prawdy, bez własnej jasnej samowiedzy - zostaje zaskoczona przez 
krwawe widmo.( ... ) Życic nasze jest widowiskiem, w które patrzy umic
raj;.ica dusza narodu. Wiara jego jest wiarą, która nic może żyć, która 
utraciła rzeczywistość. A wic;c rzeczywistości nic ma. I to jest polska 
tragedya: czy warto, czy godzi się być narodem? czy ja umiem żyć, czuć, 
jak członek narodu, czy ja chcc; być narodem? Artysta miał odwagc; 
sam• 'wiedzy, miał odwagc; zaglądać w swą dusz((, on lc;kał si((, czy zdoła 

8 

I 
....,,. . ___ _ ·---·~_oo ····- ·----

l 
'10 

! ~ ~"1---=---=-~fo- -= 

i 

t--f~--- .~ 60 L 
"' . 

[ 
··---f. 

4 . ! 
I 

; in! 
! n • 
! «\ 
' I 
I I 

_l_j._ 



, 0 v„i:. „„,'-•••Tv ro•I•~"' 
' K.„, ••• " ...... ' "',,.„„„„ .... ~ 
~W,..,., 1 .... „JIĄ-•11111-1 

żyć w narodzie, wahał się, czy chce tego.( ... ) Nade wszystko zaś pamiętać 
trzeba, że spukizna duchowa Wyspiańskiego, to przede wszystkim 
wyznaczenie kierunku duchowej walki, a nic zaś system przekonań, 
myśli, jakiś rnJzaj filozofii narodowej . Stare gromadzkie życic, z którego 
wyszła, z którego wyrosła jednostka, posiada istotnie w swej mocy jej 
los. To, co stanowi j<t we własnych jej oczach, każda płaszczyzna jej 
samopoznania, każda forma jej działania, wszystko to zwi<tzanc jest zży
ciem gromady, do niej należy. Naród jest związkiem psychiki z bytem: 
bytowe znaczenie jej jest w nim, z niego wyrasta. Nic moi.eona odnaleźć 
życia dla siebie poza nim. Wszystko, co wydaje się pierwotnicjszem od 
narodu, jest faktycznie późnicjszcm od niego. Wszystkie bytowe katc
goryc są momentem narodowego dziejowego życia - lub też pr1.cciwnic 
momentami wynarodowienia, etapami rozkładu narodowej duszy: ale 
ona jest najgh;bszą formą rzeczywistości, z jaką pozostajemy w bez
pośrednim stosunku. Z życiem własncmja ludzkie związane jest popr1.cz 
zbiorowość, gdy to pośrednie ogniwo ginic,ja nic jest w stanic znieść 
c!c;:i.aru gat unkowcgo istnienia: własne utajone w niem życic wydaje się 
sił'! ślepą, demonicznie bezcelową i szydcrską. Forma w glębokicm zna
czeniu tego wyrazu - forma wewnętrzna, jak nazwał ją Hebbel - to 
zawsze sposób w jaki odczuwamy życie duchowe zbiorowości, to sto-
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sunck jaki istnieje w naszcm glc;bokicm, nicrozumująccm pr1.cświadc1.cniu 
m ic;dzy rozgrywającym sic; w naszych przeżyciach losem indywidualnym 
a dusz<j zbiorową. Nic ma dla człowieka losu p01.a gromadą, a gromada 
jc-;1 '' lko twórczynią złudzeń, nic prowadzą<..-ych nigdzie poza nią, zry
w~ 1J·! ': eh sic; u krawnlzi grobu, w którywstc;pujc każdy sam - nic rozu
micj'!L'Y i niezrozumiany. Gromadę swą i jej żywot ma człowiek jako je
dyne schronienie w hyciL', poza ich granicami ślepnie nas1..a dusza, staje 
sic; igraszką istniejąl)Th nicprawdopmlohicńslw. Komu sztukastajcs ię 

nic tworzeniem życia, lecz ucicC7.k;I p11ctl niem, kto : zuka w niej kraju, 
w którym hc1uynna psychika samej ~obie wystarcza, umarł już lub 
wyhral gorszą otl śmierci - śmierć za życia, zaprzepaszczenie duszy 
]HIC/ kia mstwo. Gdy artysta jest silny, opanowuje te; najgłębszą klc;skc;, 
na wiuownic; wywleka okalcczalą i zuziczałą dusze;; ukazuje ją w świ e tle 
ohojc;tncj, 1imncj, nieosobistej formy i tworzy efekty nowoczesnego, 
okrutnL·! '•l pic;kna. Sztuka to jest samowiedza zbiorowości, tworzyć 
n;11odm\I , 1111 i.. ,; to 1naczy myśleć tak, jak gdyby miał on swoje losy w 
n; ku, j:1k gd~ 11~ 1m ' I . tło sic; samą mocą, dopominającą sic; o pełną 
sa mowicdA· 

--{- - 250 
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Stanisław Bnozowski 
Legf!ndu Mk>dej Polski 

Lw 'w 1910 



MIESIĘCZNIK KULTURALNY 

W każdym numerze: 
infom1acje, programy, teatr, kino, wideo, muzyka, plastyka, 
felietony, eseje, recenzje, autogiełda, krzyżówka i plebis
cyt o "Złotą Mask ", pre mie, nagrody i prezenty. 

96% STAŁYCII CZYTELNIKÓW! 
To świadczy o jakości pi sma! 

Wciqż pozyskujemy now eh, wybitnych 
współp rac wników! 

Nasz magazyn jest autentycznie niezależny, nie ma w nim 
udzi;iłów żadna organizacja czy ugrupowanie; pismo nie 
otrzymuje żadnych dotacji. Widać to na naszych łamach, 
gdzie ścierają sit( różne poglądy - jedynym kryterium 
publikacji jest jakość materiału. Proponujemy naszym 
Czytelnikom teksty rzetelne. 

«SZCZECIN-POCKET» 
to 64 strony fascynującej lektury! 

Wydawca: Do nabycia: 
SZCZECIJ'l;-POCKKf-PRESS 

70-900 Szczecin 2. llox 755 
al. Wyzwolenia 105 

Tel. 82-28-93, 22-01-80, 22-52-21 w. IO 
I 'a.x: 82-28-93 

w kioskach, lealrach, kinach, 
filharmonii oraz w 1aksówkach 

«SZCZECIN-Tl\XI» 
Najwygodniej 

w prenumeracie:' 

Wydawca programu: 
SZCZECIN-POCKET-P~ESS na zlecenie Tealru Współczesnego. 

Redakcja Bogusław Kierc 
W programie wykorzys1ano projekty scenograrii Waldemara Zawodzińs k1q~11 . 
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