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Jak to się stało, że przygotowujesz Kf4twę w Starym Teatrze? 

Przypadkiem. Pracowałam nad Kf4twq w ubiegłym roku, na zajęciach z profesorem Ziołą 
w PWST i projekt się rozprzestrzenił. Tekst początkowo wydawał mi się nieprzystępny 

i archaiczny. Dopiero po pewnym czasie zaczął się otwierać. Nagle wszystko okazało się być 
aktualne i na remat. Natłok skojarzeń, który się pojawił, przeniósł się na metodę postępowania 
z tekstem Wyspiańskiego, na próbę przeczytania K'4twy dzisiaj i na odejście od odtwarzania 
historii zapisanej przez autora, od inscenizowania rzeczywistości zapisanej w tekście. To, co 
było interesujące - to zbadanie samego mechanizmu zaglądania w ten tekst dzisiaj. 

Jak nazwałabyś temat, którym się zajęłaś? 

Najważniejszy był temat powrotu do czegoś, co się zdarzyło w przeszłości, I t e m a t 
a po czym pozostał tylko ślad. Nie interesuje mnie odegranie zapisanej w tekście 
historii, ale raczej spojrzenie na nią z zewnątrz; skupienie się na samym procesie odtwarzania, 
pamiętania - to staje się tematem. Bardzo boli mnie powszechne zapominanie. Są tematy, do 
których wraca się niechętnie, których niechętnie się dotyka i o których się nie mówi. W efekcie 
mamy ogrom nierozwiązanych spraw, nigdy niewyjaśnionych do końca konfliktów, nigdy 
nie rozliczonych tragedii. Pamięć to bardzo trudna sprawa. Pamiętanie jest trudne. Jednak 
pamięć o jakimś zdarzeniu może mieć działanie oczyszczające, podcas gdy próba wyparcia go 
z pamięci, odrzucenia, zapominania - oznacza jego ciągłą, nierozwiązaną i jątrzącą obecność. 
Gdzieś dzieje się tragedia, szybko zostaje zapomniana, przestaje się o niej mówić, a jedynym 
dowodem zdarzenia pozostaje jakiś pojedynczy ślad na murze, na drzewie. Istnieje coś takiego, 
jak pamięć miejsca - chociaż dawno już nie ma ludzi, którzy mogliby dane 
wydarzenie pamiętać. Bo ludzie będący świadkami tragedii już nie żyją. A ci, • , 
co żyją - nie chcą na ten temat rozmawiać . Interesuje mnie istnienie tematu P a m 1 ę C 

tabu, o którym świadectwo może dać jedynie miejsce. m i e j s C a 

Drugi temat co niewielka społeczność i mechanizmy w niej działające. Społeczność przedstawiona 
przez Wyspiańskiego jest jak zgraja psów: wściekłych, agresywnych, walczących o swoje, 
skrzywdzonych, wykluczonych, błąkających się. Każda z przedstawionych postaci niesie ze sobą 
indywidualny dramat, ale tak naprawdę całość składa się na jakieś niewiarygodne i fascynujące 
błoto. I właśnie to ludzkie błoto mnie interesuje. 

Antoni Kępiński, 
Psychopatie, 
WL, Kraków 2002 

„Żadne bowiem inne środowisko nie jest tak groźne, jak środowisko ludzkie; 
w nim kryją się zło, okrucieństwo, tendencja do pozbawienia wolności itp. 
Człowiek nigdy więc nie może być pewny tego, co ze scrony drugiego 
człowieka go spotka. Żadne środowisko nie jest tak niepewne, jak środowisko 
ludzkie. Może otoczyć ono człowieka opieką i troską, ale może też ono go 
całkowicie zniszczyć." 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej pracy? 

Przeprowadzenie takiej narracji, która pozwoli na pokazanie sytuacji I n a r r a c j a 
Młodej - jej walki i niemożności wyrwania się z coraz ciaśniejszego kręgu 
społecznej presji. Jej bezradności, zaszczucia przez otoczenie i ucieczki w desperację. Przy czym 
zależy mi na tym, by wszystko było powrotem do przeszłości, opowieścią o tych wydarzeniach, 
a nie ich odgrywaniem. Najważniejsze jest stworzenie pejzażu miasteczka, w kcórym miała 
miejsce tragedia, przywołanie tego pejzażu w pamięci. Równocześnie chciałabym pokazać, że 
do rej tragedii mogło nie dojść. Wszystko mogło potoczyć się inaczej. Taki splot wydarzeń jest 
właściwie dziełem przypadku. 

Jak budujesz przestrzeń przedstawienia? 

W naszej przestrzeni ważne jest połączenie dwóch materii - instalacji I p r z e S t r z e ń 
i dramatu. Jedno i drugie mogłoby istnieć samodzielnie. Przestrzeń 
mogłaby być wystawą na temat Kf4twy, instalacją audio/wideo/tekst inspirowaną dramatem 
Wyspiańskiego. Przestrzeń oddaje skojarzenia, stanowi abstrakcyjne tło wydarzeń. Tworzy 
dzisiejszy kontekst. Aktorzy z kolei mogliby zagrać ten spektakl w innej, dowolnie wybranej 
przestrzeni. Ich opowieść może mieć miejsce wszędzie . Dzięki połączeniu dwóch niezależnych 
elementów możliwe jest powstanie zupełnie innych znaczeń. 

Jak opowiadać tę histońę dziś? 

Wyspiański zapisał w K'4twiewielką brutalność, zarejestrował coś okropnego, co może wyrosnąć 
w niewielkiej społeczności. Wyraża się to już w samym języku. Historia nie straciła swojej 
brutalności, przedawnieniu uległy inne elementy. Scenę, w której chłopi kopią pole motykami, 
wykreśliłam, ale sam konflikt, do którego dochodzi w tej scenie - został. 

Realizacja tekstu klasycznego wiąże się z koniecznością znalezienia takiego klucza, który 
umożliwi dostęp do tej historii dzisiaj. K'4twa powstała z notatki gazetowej. I tam też trzeba 
szukać jej istoty - w natłoku informacji, w chaosie rzeczywistości, w którym tragedia zawiera 
się w notatce w gazecie i rzadko kiedy mamy czas się nad nią pochylić, zastanowić, ponieważ 
notatek, pod którymi kryje się tragedia - jest bardzo wiele. 

'Wyspiański opisuje bardzo konkretną społeczność, opisuje szczegółowo przestrzeń, 
kostium. Twoje przedstawienie oparte jest o sugestię, koncept ... 

Bardzo Małe Miasteczko. Interesują mnie pustawe ulice miasteczka. 
Dziurawy asfalt, rozgrzany upałem i ludzie siedzący przed swoimi 
domami i plotkujący. Może chodzi tu zresztą o to, jak dzisiejsza 

przestrzeń 

zdarzenia 

wieś różni się od tej, którą oglądał Wyspiański. Samochody, anteny satelitarne - obok 
obrazów zupełnego upadku. Bogata plebania z wideodomofonem i obdane dzieci na ulicach. 
Kontrasty. 



Pozbyliśmy się sporej części tekstu, ale sceny, w których Wyspiański opisuje życie ludzi na wsi, 
w których tworzy obrazy wsi tamtego czasu, spróbowaliśmy przełożyć na materiał scenograficzny, 
umieszczając coś, co mogłoby dotyczyć miejsca wydarzeń, ale dzisiaj, a nie wtedy. Są to na 
przykład zdjęcia i filmy z Gręboszowa. 
Didaskalia Wyspiańskiego są dla mnie jednak bardzo ważne. Szczególnie zapisane w nich nieme 
sytuacje, gesty, ruch postaci - to jest bardw inspirujące. Często didaskalia poprzedzające daną 
scenę lub następujące po niej mówią więcej niż sam tekst sceny. U Wyspiańskiego didaskalia są 
integralną częścią tekstu. Dlatego wykorzystujemy je w przedstawieniu. 

Wyspiański rozpoayna swoją opowieść w momencie kulminacji, kiedy krok po kroku 
zbliżamy się do tragedii. W Twoim przedstawieniu linearność zdarzeń jest rozbita, zaś ich 
dramatyczny wymiar zniwelowany przez wprowadzenie elementów epickich. 

Wyspiański rozpoczyna akcję Kk/twy kiedy wszystko jest już napięte od emocji - od strachu, 
tłumionej wściekłości, żalu, bezradności, niepewności, wrogości. W powietrzu wisi zbrodnia. 
Jednak tragedia nie jest nieuchronna. Wystarczyłoby podjęcie jednej decyzji, żeby zatrzymać 
cę maszynę. Jedno kłamstwo mniej, odrobina odwagi, przeciwstawienie się bezmyślnej agresji 
tłumu. Ale nie dochodzi do takiego zwrotu. 

Jakie założenia były najważniejsze przy powstawaniu adaptacji? 

Zależało mi na przeprowadzeniu narracji w taki sposób, by zbudować nap1ęc1e między 
teraźniejszością a przeszłością. Niektórych fragmentów nie chciałam inscenizować. O wiele 
ciekawsze wydaje mi się na przykład opowiedzenie o spotkaniu z Macką niż odegranie tego 
spotkania. Stwarza to szansę na emocjonalną wypowiedź postaci o zdarzeniach, które miały 
miejsce i w których brały udział. Zamiast zobaczyć, co się dzieje, możemy dowiedzieć się, jaki 
stosunek do wydarzeń mają ich bohaterowie. Ich opowieści są poszarpane, nieuporządkowane, 
postaci wchodzą sobie w słowo - ale to właśnie mnie interesuje. 

W jakiej roli umieszczasz widza, który przez cały a.as znajduje się w polu teatralnej gry? 

Chciałabym, aby każdy z widzów mógł ułożyć swoją własną układankę z fragmentów, które 
do niego dotrą. Nie zależy mi na tym, żeby wszystko dopowiedzieć i wyjaśnić. Wiele osób 
będzie wychodzić pewnie z niedosytem, może z rozdrażnieniem. Ale chyba właśnie o to chodzi. 
Chodzi o strzępy, o trudną do scalenia, rozbitą całość. 

W Twojej adaptacji postać Młodej zdecydowanie wysuwa się na pierwszy plan ... 

SkupieniesięnaposcaciMłodejpozwalazbadaćwydarzeniazjednejperspektywy. młoda 
Ona jest naszym przewodnikiem, epickim narratorem. Opowiada swoją 
historię, oprowadzając po tym świecie i wywołując pozostałych bohaterów. 
To, co interesuje mnie w Młodej, to jej droga - od względnego spokoju i siły do kompletnej 
desperacji. Co ją popycha do zabójstwa dzieci? Co się w niej tak naprawdę dzieje? To są pytania, 

na które można próbować odpowiedzieć, ale prawda i tak pozostanie nieodkryta. 
Środki wykluczenia są dziś inne, jednak mechanizm pozostał ten sam. Kląrwa. usza. Klątwa 
- kara za grzech. Ale tytułowa klątwa dotyczy też czegoś innego, czegoś, co ciąży nad tą 
społecznością. Dotyczy tej złości i agresji, tej łatwości w znajdowaniu ofiary i łatwości zespalania 
się w zwartą grupę, żeby tę ofiarę ze społeczności wykluczyć. 

Czy to znaczy, że świat Twojej f<U/twy jest światem bez Boga? 

Myślę, że w tym świecie jest Bóg, ale odwraca głowę i zasłani a sobie oczy. Bóg jest w tym świecie 
bezsilny. 

z BARB~ WYSOCKJ\ 

ROZMAWIAŁ TOMASZ 1<1REŃCZUK 
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