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Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji 
poważnej , skończonej i posiadającej [odpowiednią] 
wielkość, wyrażone w języku ozdobnym, odmiennym 
w różnych częściach dzieła, przedstawienie w formie 
dramatycznej , a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie 
litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia" [katharsis) 
tych UCZUĆ . 

.„bohaterem [trag d ii) jest człowiek, który nie wyróżnia się 
osobliwie ani dzielna. ią i sprawiedliwością, ani też nie 
popada w nieszczęście prz z swą podłość i nikczemność, 
lecz ze względu na jakieś zbh}dzenie. Należy on przy tym 
do ludzi cieszących się ogromnym szacunkiem 
i powodzeniem. 

• 

Arystoteles Poetyka 
Przekład Henryk Pod ielski 

Zjawisko tragiczności jest przez to uwarunkowane, że siły 
niszczące wyższą wartość pozytywną mają same iródło 
w podmiotach wartości pozytywnych, i występuje właśnie 
tam w naj zystszej i w najostrzej zarysowanej postaci, 
gdzie nad podmiotami r ó w n i e w y s o k i c h 
wartości zdaje się wisieć klątwa, każąca im z trzeć się 
wzajemnie i znieść. 

Max Scheler O zjawisku tragiczności 
Przekład Roman Ingarden 



STEFANIA SKWARCZYŃSKA 
STRUKTURA DRAMA1YCZNA „KLĄ1WY" WYSPIAŃSKIEGO 

Zadziwiającą , zaiste, rzeczą jest to, że Klątwa przy (. .. ) 
swoich trzech aspektach: naturalistycznej tragedii ludowej, 
środowiskowej tragedii obyczajowej spoci znaku k1ytycznego 
realizmu i symbolicznej tragedii ludowej - jest równocześnie 

w swym kształcie dramatycznym a n t y c z n ą t r a g e d i ą 
prze z n ac ze n i a. (. .. ) Wiadomo , że Klątwie patronował 
tak bliski Wyspiańskiemu Edyp k ról Sofoklesa i jego 
Antygona, a także Medea Eurypidesa. 

Nad światem przedstawionym w Klqtwie panuje, jak 
zawsze w tragedii antycznej , Przezna zenie, Mojra, zła 

Konieczność . Dola pojedynczego czlowieka i ludzkiej 
zbiorowości jest jej podporządkowana. Działaniem j j kierują 
nieprzeniknione dla człowieka prawa czy siły . To czyhający 
na świat ludzki okrutny Moloch , którego nie sposób 
przebłagać; piorun spali wieś mimo złożonej ofiary, Młoda 
z ofiary stanie się narzędziem Przeznaczenia, narzędziem 
zagłady. 

Nie wina i kara wyznacza l y ludzkie, nie człowiecze 
dobro i zło. Stąd grają tutaj nie ludzkie charaktery i postawy, 
lecz Los. Powiedział Arystoteles, te w tragedii nie mogą 
występować dobre charaktery, bo klęska szla hetnych 
bohaterów wzbudzałaby bunt przeciw Bóstwu, ani złe 
charaktery, bo klęska spotykaj ca podłych ludzi poczytywana 
by była tylko z zgodny z ziemskimi prawami wymiar 
sprawiedliwości. Toteż bohaterów Klątwy trudno określić 
jako dobrych lub złych, szlachetnych lub nikczemnych. 
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 przynajmniej 
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nieproporcjonalnej do swych skutków w skali społecznej 
odgrywa w Klątwie grzech Księdza - uległość podszeptom 
krwi - grzech niosący zagładę nie tylko Młodej, ale i dzieciom; 
niszczący ogniem pioruna całą wieś, naruszający równowagę 

świata. 

Niby wróżbita Tejrezjasz w Sofoklesowym Edypie królu 
znajdzie się w Klątwie Pustelnik, przepowiadający klęskę; 
niby Sofoklesowa Antygona podniesie w niej pożegnalny 
lament za życiem i szczęściem Młoda, która, jak jej 
poprzedniczka , sama wybrała śmierć . A gdy w jej gest 
dzieciobójstwa, w jej zeiwanie się ze stosu w płonącej szacie, 
aby przenieść ogień na plebanię i wie , wkradnie się motyw 
zemsty - przypomni oszalałą w okrucieństwie i zemście 
Medeę Eurypidesa. 

Nie tylko koncepcja Losu, n ie tylko układ sił 

konfliktowych, ich nierówn~: potężny Los z jednej strony 
i schwytany w jego sidła człowiek z drugiej, nie tylko 
konstrukcja postaci i charakter motywów, nie tylko obecność 
czegoś jakby „winy niezawinionej" decyduje o kształcie 
dramatycznym Klątwy jako antycznej tragedii przeznaczenia. 
Decyduje o tym wyposatająca ją w zwartość i dramatyczny 
dynamizm jedność akcji, czasu i miejsca, atrybut, przynajmniej 
w późniejszych mniemaniach, klasycznej tragedii. D cyduje 
obecność aktywnego, a także osądzającego Chóru, tego 
samego Chóru, który przy interpretacji utworu naturalistycznej 
i realistycznej reprezentu je chliwe, wszędobylskie 
i zaangażowane ciekawością w miejscow ensacje grupki 
wiejskiej społeczności. Nie braknie również w Klątwie owego 
momentu przejaśnienia się sytuacji tuż przed katastroficznym 
końcem; jest nim ukazanie się znad stosu trzech gołąbków, 
co zdaje się oznaczać przyjęcie ofiary, zbawienie dusz, koniec 
gniewu Niebios. Tak samo zakończenie Klątwy, skupiające 
straszliwą śmierć kilku osób, pioruny z nieba, niecony ręką 
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ludzką pożar, odpowiada w tragedii klasycznej końcowej 
scenie katastrofy, ukazującej zupełną, szybką, nagłą zagładę 
przedstawionego w utworze świata : Poprzez wspólnotę swej 
pełnej katastrof, grozy i okrucieństwa partii końcowej 
z tragedią klasyczną sięga Kl,qtwa- podobnie jak ona - swymi 
korzeniami w głąb pierwotnej mitologii . („.) 

Wokół teatrn i literatury. Studia i szkice. 
Warszawa 1970 
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ANIELA ŁEMPICKA 
WYSPIAŃSKI. PISARZ DRAMA1YCZNY. IDEE I FORJ.\'lY. 

We wczesnych latach twórczości pisarskiej '\'.rypracowuje 
Wyspiański swój znany chwyt wielu uzasadnień tych samych 
""'Ydarzeń dramatycznych, p rzy czym motywacje te układają 
się w dwa ciągi przyczyn odmiennej natury: realnych 
i nadprzyrodzonych (ciąg pFZyczyn wątków mitologicznych, 
dawnych wierzeń itp.). Interesujące jest, że w utworach 
o te n cle n c j i met a fi z y cz n ej - i wyłącznie w nich -
wprowadzenie obok nadprzyrodzone j drugiej, racjonalnej 
motywacji zdarz e ń dramatycznyc h n ie rozw iewa 
metafizycznego sensu dramat u. Motywacje te -
psychologiczna, sytuacyjna i in. - tłu maczą nowożytnemu 

człowiekowi rzeczy według porządku , w którym przywykł 
je widzieć. Motywacje nadprzyrodzone podane są naci pro
gram. Kto chce, może je odrzucić, nie uznać w nich klucza 
do utworu, może się przy tym powołać na cudzysłowy, 

w jakich podaje je autor - mitu, stylizacji antycznej, biblijnej, 
ludowej. Tylko jeś li to uczyni, sztuka straci sens. Treścią , dla 
której pow tal dramat, jest treść wzięta w cuclzysło'\'.ry. Racja , 
serce i piorun sztuki są tylko tam. Motywacje racjonalne nie 
mają większego znaczenia, tłumaczą zachowanie si ludzi, 
nie tłuma zą sensu dramatu. Tak dzieje się w Klątwie(„.). 

Jaką optykę na bohaterów i '\'.rydarzenia utworu nasuwa 
sama Klątwa? Najpierw, jak sądzę-, nie ma w niej tragedii 
społecznej w sensie problemu koszmarn eh przes~1cló ' 
polskiej wsi oraz tragicznych ofiar przesądnego fana tyzmu 
ludu i samych bohaterów. Jest to tragedia Dziurdziów 
Orzeszkowej, ale nie przez problematykę Orzeszkowej należy 
patrzeć na Klątwę. Być może skrzyżowanie pogańskich 

wierzeń z katolicyzmem stworzyło religię przesądną i groźną, 
ale autor nie przesądy w niej tropi. Taką była religia czasów 
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mitologicznych i religia wczesnych ksiąg Starego Testamentu. 
Bóg tych religii był straszliv..ry, v..rymagal ofiar (by wspomnieć 
tylko o wątku Ifigenii w tragediach greckich), zsyłał plagi 
na wrogów i na swój lud, samego Mojżesza odtrącił od Ziemi 
Obiecanej. Straszliwa jest także skonstruowana przez autora 
religia Legendy. Wydaje się, ż straszliwość wszystkich tych 
religii , również i tej z Klątwy, Wyspiańskiemu się podobała 
i że podobało mu się ich podobieństwo. Wiarę gromady 
wiejskiej i pary głównych bohaterów w Klątwie podawał 
czytelnikom i widzom nie jako problem społeczny, lecz jako 
dane tragedi i. 

Nie da się też Klątwy zrozumieć bez jej podobieństwa do 
tragedii antycznej. Metafizyka Klątwy jest tylko pozornie różna 
od metafizyki tragedii greckich . I w formie artystycznej, 
i w treści utworu Wyspiański świadomi ukazuje czytelnikom 
i widzom przeświecający przez Klqtuęwzór tragedii antycznej 
dawnych Greków. (. .. ) 

[Wyspiański] dążył do tego, by metafizykę utworu 
zakorzenić w pojęciach chrześcijańskich, czyniąc bohaterami 
dramatu grzeszną parę na plebanii i wie~ na pól pogańską, 
ale jednak i katolicką , poddaną opiece Księdza. 

Metafizyczne-etyczny związek: "miło~ć - zech - k a" 
uznałabym również za związek przygodny, należący do 
przyjętej do tragedii fabuły. Znajdziemy liczne świadectwa 
w twórczości Wyspiańskiego na to, że z miłością nie łączył 
on pojęcia grzechu. I również w samej Klqtwie miłość dwojga 
postaci głównych w ich oczach jest sama w sobie czymś 

dobrym, v..rysokim, naturalnym i „świętym" - znalazła się 

w konflikcie ze służbą bożą Księdza, grzechem jest 
przeniewierstwo Księdza tej służbie . W fabule dramatycznej 
frapujące jest przeciwstawienie właśnie miłości przysiędze 
danej Bogu. W planie treści metafizycznych liczy się złamanie 
przysięgi, Bożego zakazu - jakikolwiek by był. 
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Toteż ponad związkiem „miłość - grzech - kara" widzę 
i n n ą treść metafizyczną Klątwy perspektywę otwierającą 

się na nadprzyrodzony porządek świata i - Boga. Są to 
zaledwie sugestie utworu, ale jakiej siły nabierają one w grozie 
v..rydarzeń tragedii. 

Wydaje się , że Bóg, któr go istnienie sugeruje Klątwa, 
łączy w sobie dwie funkcje: 

1) Przeznaczenia (greckiego fatum) 
2) władcy nad przyrodą i h.idźmi , prawodawcy i strażnika 

moralnego porządku, sędzieg ludzkich spraw. 
Dramat v..rydarz ń ludzkich w Klątwie rozegrał się za 

sprawą Boga-Przeznaczenia . 

Bóg chciał, żebym był Boży sługa ---
Bóg mi poskąpił palm zwycięstwa --- (Ksiądz) 

Bógże wam dzieci dal; ---
Dola, los, wieczna krzywda człowieka! --
Przeznaczeń pełnia niedaleka. --- (Matka) 

Bóg władca i sędzia, strażn ik moralnego porządku, 
uczestniczy w ludzkim dramacie, znakami porozumiewa się 
z ludźmi. To on zsyła trzy gołąbki przylatujące od płonącego 
stosu na dach plebanii i ulatujące potem w niebo - na znak 
Księdzu i gromadzie, że ofiara Młodej odkupiła grzech: dusze 
matki i dzieci zostały ocalone od potępienia . 

Metafizyka Klątwy i jej Bó dostosowane są d o 
pierwotności umysłowej i religijnej społeczeństwa tragedii. 
Wyspiański cofa świadomość tego społeczeństwa czasy 
archaiczne. Cofa oczywiście częściowo , utrzymując 

jednocześnie w dramacie realia wsi współczesnej poecie, stąd 
wrażenie osadzenia tragedii w próżni historycznej, 
w bezczasowości. Bóg Klątwy, ten, którego ukazuje Ksiądz 
gromadzie, ma cechy Boga Abrahama sprzed ofiary Izaaka, 
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kiedy żądał on jeszcze ofiary z ludzi w dowód posłuszeństwa, 
okupu za opiekę lub przebłagania za obrazę. Jest to więc 
Bóg zalążkowych dopiero pojęć moralnych. Moralność, jakiej 
żąda, jest wymaganiem poddaństwa, bezwzględnego 
przestrzegania jego nakazów. Złamanie nakazu jest grzechem, 
ale to pojęcie grzechu ma niewiele wspólnego 
z problematyką dobra i zła etyki religii rozwiniętych, póinych 
ksiąg Starego Testamentu, starożytności, chrześcijaństwa. 

Dlatego określenie Kołaczk wskiego, że metafizyczna 
tragedia Klątwy jest „cudzą tragedią" - trafia w sedno. (. .. ) 

Autor wyrainie podsuwa uwadze czytelnika i widza 
pewien aspekt przedstawionego w tragedii ~wiata. Aspekt 
ów nazwiemy opozy ją natu ry i idei. Natura okazuje 
mianowicie zdecydowane niepo łu zeń o idei, która 
w danym wypadku przybiera postać nauki Księdza. 
Okrucieństwa tragedii zachodzą w wyniku w alki idei 
o ujarzmienie natury. Klqtwa podaje tę opozycję w obrazie 
plastycznym, bogatym, ostrym w rysach. 

Jednakże - aby uprzedzić z kolei pokusy racjonalistycznej 
inte rpretacji utworu - obraz ten n ie podpo wiada 
zdecydowanej formuły intelekrualnej, którą można by obrócić 
przeciw metafizyce utworu. Opozycja nie upro$ci się do 
wniosku: „zła" idea przeciw „dobrej9 naturze. Trag dia aś 

w wypowiedziach jej osób pozwala również odgadnąć a 
jako Boga natury. W ten sposób sama narura zostaje objęta 
metafizyką trage · . 

Należy także dodać, że wierzenia te , gromady 
i Księdza przy w zystkich różnicach składają się w pęwną 
całość, k.OOra ~orzy wspólną metafizykę gręboszowian, 

więcej - metafizykę świata tragedii. Jest to metafizyka 
zarówno pierwotna, jak nie nadto dokładnie określona 
w swoich dogmatach. Obie cechy bardzo ważne dla 
organizacji myślowej tragedii. Pierwsza oddala metafizykę 
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„ 

Klątwy od religijnych wyobrażeń współczesnych, druga 
zostawia przestrzeń tajemnicy między Bogiem a pragnącymi 
go odgadnąć ludimi. 

Dokładniej poznajemy naukę Księdza, duszpasterza gminy. 
Jakkolwiek nauka ta dźwiga sklepienie metafizyczne utworu, 
właśnie ona nie jest do przyjęcia dla oświeconego człowieka. 
Jest jawnie nieprawidłowa w stosunku do współczesnych 
zhumanizowanych wyobrażeń religijnych. W zamian jednak -
na swój pierwotny sposób - konsekwentna. 

Problematyka moralna u tworu nie jest problematyką 
chrześcijańskiego sumienia. Religia Księdza i Młodej, tak jak 
i Bóg w ich wyobrażeniu, nie zna jeszcze - mówiliśmy -
etyki religii rozwiniętych. Ponieważ grze hem jest dla nich 
złamanie zakazu, nie przeżywają w istocie konfliktu sumienia, 
lecz strach przed okrutną karą. Rodzaj ich przestępstwa nie 
daje im poza tym sposobno§d do skruchy. 

KSIĄDZ 

W kochaniu, w łasce ze JD111f żyła 

Tyle więc meg szczęlda z nimi, 
co się napatrzę na tych troje. .. 

i o Młodej: 
niechże jej będzie ~ za 1yda 
słoneczny 

T le jej szczęścia, co na ziemi ---

Ale Bóg i na to nie zezwolił. Zesłał klęskę posuchy -
żąda zadośćuczynienia . Ksiądz je zna : 

Na stos niech wstąpią. 
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MARMUROWA MASKA HEROINY Z TRAGEDII ANTYCZNEJ MASKA TRAGICZNA Z CZASÓW SOFOKLESA 
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Nie w wyniku uznania swojej miłości za nieetyczną, nie 
w żalu , że dopuściła się zła, została skażona moralnie, nie 
dla miłości Boga idzie Młoda na stos. Idzie tam - skoro tego 
wymaga Bóg - dać okup, złożyć z siebie i dzieci ofia rę 

przebłagalną , zapłacić wymaganą cenę za uchylenie klątwy 
od gromady, za ocalenie od męki wiecznej siebie, dzieci , 
Księdza. Taka jesc konieczność, Bóg wymaga, aby przywrócić 
porządek przez siebie ustanowiony, który naruszyli. Młoda 
dorasta do zrozumienia tej konieczno~i i do decyzji złożenia 
okupu-ofiary. Wielkość moralna Młodej polega nie na 
świadom~i etycznej, ale na wielko~i duszy. Toteż na stos 
idzie hardo. Zwróćmy uwagę na to, co wyraża jej pożegnanie 
ze światem: 

Dziatek tych moich zlituj małych 

otom je godnie ustroiła 
i siebie samą przygodziła 

jako że w zczęściu są poczęte; 

jako że NieszczęSć gnie je dola 

Zywa, przez ogień pójdę tywy, 

~ofiary 

los, nie upadek 

przeniosę ból i żar srraszliwy, okup 
bądtże Ty litościwy . 

Miło~ć ~ moja katem dla mnie, 
a przeczże żyłam w niej nieklamnie; 
jako gołębie żyłam Boże, duma z miłości 
jako te w boru bujne zt la, 
naraz mię Los tajemny wola Los 

Oto na stos skazana idę ; skazanie 
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]est to więc znowu tragedia losu i stosunku człowieka do 
losu . Tragedia antyczna . Nadprzyrodzony porządek świata, 
Bóg stojący na straży tego porządku , Przeznaczenie - nie 
stanowią w Klątwie przedmiotu dociekań zasadności ustroju 
świata, prawidłowości wiary gromady i Księdza. Wiara ludzi 
w ten porządek, jego obecność w dramacie sugeruje widzowi 
- dla którego wiara gręboszowian pozostaje w istocie cudza 
- obecność Nieznanego bez blicza. 

Ale i Boga z religii Księdza i Młodej pragnie Wyspiański 

oddzielić od wiary jego wiernych. I zarazem nadać sens 
tragicznym wydarzeniom utworu. j est to sens poznawczy. 
Dopieto we wstrząsach okrutnych wydarzeń następuje 

morał rozpoznanie, czym one są: błyska jakaś prawda, 
lub mote część prawdy, d stępna do poznania w tym, co 
się dokonało . W fi nale d ramatu objawia się bowiem 
dialektyka boskiej sprawiedliwości. 

Ofiara, jaką Młoda odkupiła grzech, była zarazem 
zbrodnią; dzieciobójczyni, oszalała ze zgrozy, zostanie 
ukamienowana. Ale z chwilą jej męczeńskiej śmierci spływa 
na nią laska święt~I: 

Patrzajcie, trup, co krwią Się korali, 
Pio runy znęca! 
Jakaś Moc nieogarniona 
Przeklętą tę u więca ! 

Od cza wstrzymanej przez Boga ofiary Izaaka złożonej 
przez Abrahama ~ nie tądałby zapewne krwawej ofiary 
z ludzi jako okupu za ~ech zakazanej miłośc i. Bóg 
chrześcijański wymagałby odkupienia grzechu pokutą 
czynioną w dalszym życiu. Ów płonący stos, co wskrzesza 
praktyki pogańskie i przypomina krwawe stosy Inkwizycji , 
wymyślili ciemni ludzie, fanatyczny Ksiądz . Ale swoim 
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straszliwym męczeńskim czynem Młoda zaświadczyła powagę 
naruszonego moralnego porządku i - wielkością ofiary 
złożonej za wartość porządku przywróciła go. Odkupiła 
(przywróćmy temu wyrażeniu zatarte znaczenie dosłowne) 
winę, zmazała klątwę. Jej bohaterstwo, wielkość duszy, siłę 
sprawczą jej czynu Bóg objawia gromadzie uświęcając jej 
zwłoki i uchylając klęskę po uchy. 

Zarazem daje ~iętemu trupowi moc ściągania piorunów. 
I oto powtarza się w innym wymiarze scena kamienowania. 
Przed chwilą gromada ciskała kamienie w Młodą i jakby mocą 
magii sympatycznej, magii podobieństwa, rozpętała tym 
czynem akcję nieba: Bóg ciska pio runami w wieś . To akt 
wstrętu, gniewu i pomsty za morderstwo dokonane na 
Młodej, za kamienie w nią ciskane. 

I za to , że wieś dopu ciła do krwawej ofiary, że popchnęła 
do niej Młodą. Bo zważmy: gromada kamienuje Młodą nie 
tylko w przerażeniu czynem, jakiego dokonała, lecz dlatego, 
że chce ona podpalić wieś płonącą głownią ze stosu. Ze 
strony Młodej próba wzniecenia pożaru jest odwetem, 
pomstą na gromadzie współwinnej czynu doko nanego 
również dla gromady, czynu, którego całą okropność 
przeżyła i pojęła, wypełniając go. Podpalając wieś Młoda 
wymierza karę za swój okropny czyn wszystkim sprawcom. 
Zgroza, jaką przeżyła, sprawiedliwie winna stać się udziałem 
całej wsi. Gromada zabija ją wcześniej, nim zdołała podpalić 
zagrody. Nie uchroni to wsi od pomsty: trup Młodej ściąga 
pioruny. 

Płonąca wieś, końcowy obraz dramatu, po wt ar z a 
obraz płonącego stosu zbrodniczej ofiary. Jakby pierwsze 
wydarzenie magią sympatyczną, magią podobieństwa, 
przyciągania, zainicjowało i sprowadziło drugie. I jakby Bóg 
na zapalony stos i zwęglone w nim trupy dziecięce 
odpowiedział gromadzie zapaleniem wsi. 
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Ta odpowiedź - wieś gorejąca w ogniu pożaru - jest 
ostatnim ogniwem łańcucha win i kar ukazanego w dziejach 
gręboszowskiej gromady. Przez ogień Bóg objawia swój 
wyrok i egzekwuje karę. Przez ogień spełnia się także Los, 
Przeznaczenie - klątwa dosięgła wsi. Ów ogień karzący jest 
zarazem ogniem niszczącym - winy; ogniem oczyszczenia 
i pojednania. Po p żarze spada ulewa. Straszna i groźna -
lecz życiodajna. Znak przymi rza: 

Padajcie o ziem glow - !! 

Bóg mówi - Słowo!!! 

Bóg z biblijnej przypowieści o Abrahamowej ofierze 
Izaaka był łaskawszy. Objawił patriarsze prawdę miłosierdzia 
w s t r z y m u j ą c jego rękę z nożem ofiarnym p r z e cl 
zabójstwem syna. Opowieść ta nie jest jednak tragedią. ( ... ) 

z realiów wsi grębo.5zowskiej, z „cudzych" wierzeń stworzył 
Wyspiań ki opowieść mityczną . Tak jak mit przyciąga ona myśl 
wpółobjawionymi w niej tropami zagadek spraw ostatecznych 
- byru. jest to historia gromady człowieczej zmagającej się 
z światem r wnie realnym, co niepojętym I otchłannym - i z 
otchłannymi siłami działającymi w samym człowieku, w ludzkiej 
wspólnocie. Na zewnątrz i wewnątrz człowieka pulsuje ten 
sam świat. W działaniu sprzecznych ił, w katastrofach 
i cxlnowach tragedia objawia nam jedność bytu. Panbiologiczną? 
Panpsychiczną? Tak w ambiwalentnym i dwuznacznym 
stosunku pozostają w K/qlwie Bóg i przyroda: opozycji (idea
natura) i jednośei . Tragedia ludzi rozgrywa ~ę wewnątrz tragedii 
przyrody- życia spalającego się w-żarze posuchą, ogarniętego 

niszczycielskim szaleństwem burzy i oczyszczonego 
w życiorodnej ulewie. Człowiek, cząstka świata, jest 
jednocześnie ofiarą i siłą sprawczą, herosem tej samej tragedii 
- ludzi, przyrody, świata . Jest to jego kondycja - los - Klątwa. 
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI napisał „tragoedię" Klątwa 
w 1899 r. Na karcie tytułowej widnieje dopisek autora: „Rzecz 
dzieje się we wsi Gręboszowie pod Tarnowem". Wyspiański 
v.rykorzystał i przetworzył w dramacie zarówno współczesne 
mu, autentyczne v.rydarzenia, jak i okoliczne legendy. Genezę 
utworu niezwykle inter sująco opisał Franciszek Ziejka 
w artykule „Gręboszowskie in piracje i nieporozumienia. 
Wokół Klątwy Stanisława Wyspiańskiego" pomieszczonym 
w książce tanisław Wyspiański. Studium artysty. Materiały 
z sesji naukowej na Uniuiersytecie}agiellońskim, 7-9 czerwca 
1995, reda kc ja nauk owa Ewy M iodońskiej-Brookes, 

Universitas, Kmków 1996. 
Za życia autora utwór został wydany trzykrotnie . 

Pie1wodruk miał miej ce w krakowskim "Życiu" nr 15-16 
z 15 sierpnia 1899 r. 

Zakaz austriackiej cenzury sprawił, że prapremiera Klątwy 
nie mogła odbyć się w Krakowie. Miała miejsce 23 
października 1909 r. w łódzkim Teatrze Polskim kierowanym 
przez Aleksandra Zelwerowicza. Reżyserował Andrze j 
Mielewski . 

Premiera krakowska odbyła się dopiero 3 grudnia 1921 r. 
w Teatrze Miejskim im. Słowackiego za dyrekcji Teofila 
Trzcińskiego. Reżyserował Józef Sosnowski. 

Do najgłośniejszych powojenny h realizacji Klqtuy należy 

spektakl Konrada Swinarskiego ( reżyseria i scenografia) 
z muzyk- Stanisława Radwana wy rawiany- wraz z Sędziami 
- w Starym Teatrze 1 grudnia 1968 r. W spektaklu tym grali: 
Ksiądz - Bolesław Smela, Matka - Maria Bednarska, 
Młoda - Anna Polony, Sołtys - Wiktor Sadecki, Dzwonnik -
Roman Wójtowicz, Parobek - Wojciech Pszoniak, Dziewka -
Margita Dukiet, Pustelnik - Jerzy Nowak, Antoni Pszoniak, 
Chór - Barbara Adamik-Romanek, Ewa Ciepiela , Danuta 
Maksymowicz, Izabela Olszewska , Liliana Podczaska, 
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Romana Próchnicka, Halina Wojtacha, Aleksander Fabisiak, 
Stanisław Gronkowski, Andrzej Kozak, Józef Morgała , Janusz 
Sykutera, Michał Żarnecki. 

Klątwa w reżyserii Andrzeja Wajdy jest pierwszą - po 
realizacji Swinarskiego - premierą tego utworu na naszej 
scenie. 

Przypada ona w dziewięćdzies ią tą rocznicę śmierci 

Stanisława Wyspiańskiego (28 listopada 1907 r.) . 
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CzAs NA KREJDYT 
z BANKU BPH 

Staramy się zaspokoić życzenia każdego, kto obdarzy 
nas zaufaniem. Nas ipracoumi(Y codziennie służq Państwu 
radą i pomocq w ponad 150 placówkach Banku BPH 
na terenie całego kraju . Stworzyh<my bank z myślą 
o spełnianiu oczekiwa1l naszych Klientów. W naszej bogatej 
ofercie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie m.in .: 

• prowadzenie rachunków bieżących i terminowych, 
• udzielanie kredytów obrotowych, inwestycyjnych 

i innych, 
• udzielanie gwarancji bankowych, 
• wykup wierzytelności, faktoring, 
• prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i między

narodowym poprzez sieć S.W.l.F.T., 
• sprzedaż i obsługę ka.rt płatniczych BPH-VISA, 

czeków American Express oraz Thomas Cook, 
• sprzedaż polis ubezpieczeniowych Commercial Union. 

Centrala Banku: 
ul.Na Zjeidzie 11 . 30-527 KRAKÓW 
/el„ (12) 4223 333; (12) 4187 888. 
fax.· (12) 4216 212: (12) 4187 843, rlx: 326426 BPH PL 
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KLUB STAREGO TEATRU 

OSORYA 

1\,'ESTlL 'll!f\llCJ I 
1(Jl'WI.912{9{I I 

'IJ'Rj 9{1( 'B.Af{CU 
(j !4.L 'E'RJ I 

ponieff.z iafeK._-so6ota lZXJ-2400 nietf.z iefa lS00-2400 

O:J'E!l('l!il SPECJJU:.,tJ.(pJ_ 

SPE'J054-'l(L Z 'l(OLYJ.CJ.q 
rezerwacja sto[if(pw tel 422-80-20 w.123 

1J5l!l(1J5l!l(5l I W9vf52LSZ CI'EPI.J'J{scy 
'l(fu6 Starego 'Teaatru „Osorya'' 

31-()10 'l([ak._ów ul.Jagieffońsk._a 5 tel.!j a~ 422-80-20 w.123 



Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni 11MASKA11 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska 1 
Stary Teatr 

tel. 422-85-66 w.131 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-0 IO Kraków 

Sekretariat 
tel. 4212977 
fax 421 33 53 

Duża Scena i Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowis1na 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 421 19 95, 421 19 98 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 lub centrala 422 85 66, 422 87 63 , 422 80 20 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek. piątek, sobota 

1000 - 1 J'l i 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- niedziela 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektak.lem 

Biuro Obsługi Widzów 
ul. Jagiellońska I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
sprzedaż kart stałego widza 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 800 

- 1600 

- w soboty 800 
- 1300 

tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska I 
centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: Maria K.lotzer 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 
Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 
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~1L\TEATRóWEUROPY 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY KRYSTYNA MEISSNER 

NAPłSAł:. STAł'nStAW\XIYSPiANSKI 

OSOBY: 

KSIĄDZ JAN FRYCZ 
MATKA IZABELA OLSZEWSKA 
MŁODA MONIKA JAKOWCZUK 
SOŁTYS JERZY G RAŁEK 

DZWONNIK JERZY NOWAK 
PAROBEK PIOTR CYRWUS 
DZIEWKA MAGDALENA CIELECKA 

PUSTELNIK KAZIMIERZ BOROWIEC 
CHÓR 

I\'<:'ONA BUDNER, LIDIA DUDA, ALDON,\ GROCHAL, DANUTA MAKSYMO\VICZ, 
DOROTA POMYKAŁA, ELŻBIETA WILLÓWNA, BOLESŁAW BRZOZOWSKI, ANDRZEJ BUSZEWICZ, 

ROMAN GANCARCZYK, TADEUSZ JURASZ, MAREK LITEWKA, LESZEK ŚWIGOŃ 
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ANDRZEJ WAJDA 
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KRYSTYNA ZACHWATOWICZ ZYGMUNT KONIECZNY 

RUCH SCENICZNY 

JACEK TOMASIK 

Na perkusji grają : Jacek Wać/ Artur Cibo rowski 
Asyste nci reżysera: Marcin del Fic.lali , Łukasz Kos <WHO P\XIST) 
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