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KILKA SŁÓW O KLĄTWIE 
Zasługą Stanisława Pnybyszewsklego, demona młodej sztuki, była wiara 

w talent Stanisława Wyspiańskiego jako dramaturga. Dopingował go do pracy 

ud Klątwą . „z dzieł Przybyszewskiego wziął zapewne Wyspiański w Klątwie 

owo Fatum miażdżące ludzi. .. " dowodziła Alicja Okońska w biografii Stanisław 

Wyspiański ( 1971) . 
Klątwa ukazała się drukiem w 1899 r. w numerze łączonym 15 I 16 .Życia", 

które pod patronatem Przybyszewskiego szokowało mieszczański Kraków. 

Próba jej wystawienia w Krakowie spotkała się z ostrymi protest&mi ko
ścioła i konserwatystów. „Ostatecznie Klątwa otrzymała policyjny zakaz wy

stawiania na terenie zaboru austriackiego. Za życia Wyspiańskiego nie była 

wystawiana w ogóle" - pisała Alina Doboszewska w Kalendarium życia i twórczości . 

StQJlislawaWyspiarukiego Dzida zebrane ( 1995). 
Przybity tym faktem Przybyszewski, bolał nad losem Wyspiańskiego. Opi

nie w prasie potwierdzały zaismiałą sytuację . W 1899 r. w nr 38 „Przeglądu 
Tygodniowego" Zenon Parvi pisał: „Ciekawa - możliwa tylko w Krakowie 

- wyłoniła się kwestia , która z literackiego. wkracza na pole społeczno -

-osobista-polityczne. Jak wiadomo, napisał Stanisław Wyspiański tragedię pt. 

Klątwa ( ... ) - oto utwór ten stał się powodem, że tik zwane u nas wyższe sfery 
zamierzają poruszyć wszystkie możliwe sposoby, aby dzieło to za żadną cenę 

nie dostało się na deski teatralne". 

I rzeczywiście przed wybuchem I wojny światowej, dramat doczekał się 
tylko trzech realizacji: w Łodzi (prapremiera 1909) , Warszawie i Kijowie. 

Łódzka Klątwa w reżyserii Andrzeja Mielewskiego, ukazana została jako re
alistyczna, współczesna chłopska tragedia. Realizacja odegrana przez mło 

dy, mało doświadczony zespół została dobrze przyjęta przez krytykę. Burza 

w prasie towarzyszyła przedstawieniu warszawskiemu z 191or. Józef Kotar
biński (ówczesny kierownik literacki Warszawskich Teatrów Rządowych) 

w artykule Kiedy si~ odbywa akcja „Klątwy" Wyspiańskiego stwierdził, że przypa
da .. . na średniowiecze . Mając na uwadze cenzurę obyczajową i religijną, 

wykluczał, by Klątwa mogla razić czyjeś uczucia religijne, podważać wiarę. 

Większość krytyków wyśmiała tę ngumentację . Dowodzono, że sztuka dzieje 
się współcześnie na wsi, jest „ohydna", żądano natychmia.stowego zdjęcia 

z afisza . 

Z największymi trudnościami spotkali się twórcy pragnący wystawić Klątwę 
w Galicji. Sytuację obrillują słowa Wilhelma Feldmana: „ U nas Klątwa pozostaje 
pod klątwą cenzury. Wystawienie arcydzieła jest «zakazane»" .• fanatycznej" 

decyzji „wyższych sfer" sprzeciwiano się wielokromie na łamach pruy. Pod 
naciskiem opinii publicznej w 1910 r. odbyła się w Krakowie premiera Klątwy 

w reżyserii Józefa Sosnowskiego, oceniona krytycznie za niestaranność wyko
nania i naturalizm. Kolejna krakowska realizacja Klątwy, tym razem doceniona 

pnez krytykę, odbyła się w 1938 r. Wyreżyserowała ją Stanisława Wysocka (po 

raz drugi, łódzka inscenizacja Klątwy z 191or. zaliczana jest do największych 
osiągnięć teatr.Unych) i zagrała w nim Matkę (pnedtem kilkakrotnie grała 
Młodą) . Dla Wysockiej Wyspiai1ski zawsze był wyzwaniem, wielką miłością 

teatralną . . . Warto pamiętać , że to właśnie Wysocka, piastując stanowisko 
dyrektora Teatru Miejskiego w Lublinie w sezonie 1916/17, dbając o wysoki 

poziom artystyczny, przeszła do historii lubelskiej sceny jako najwybitniejszy 

dyrektor międzywojnia. 

W 1926r. w Teatrze Małym w Warszawie inscenizacji Klątwy podjął się 
Aleksander Wc;gierko, pnełamując naturalistyczną tendencję jej inscenizo

wania. Był to znaczący krok , otwier•jący nowe możliwości interpretowani& 

dramatu. 
W historii powojennej recepcji Klątwy na uwagę zasługuje realizacja Konra

da Swinarskiego z 1968 r. w Starym Teatrze w Krakowie, składająca się z dwóch 

części : Sędziów i Klątwy . Klątwa Swinarskiego interpretowana była jako tragedia 
społeczna, w której zdemaskowany został fanatyzm, ciemnota i zabobon gro

mady, szukające kozłów ofiarnych, prowadzące do zbrodni . Widziano w niej też 
współczesne misterium teatralne , oparte na mitycznym wzorcu sprawiedliwo

ści, w którym reżyser zmiena ku inscenizacyjnemu wizjonerstwu. 

Kolejne ważne daty recepcji teatralnej Klątwy przypadają na łata 90. W 1994 
r. zrealizował ją Piotr Tomaszuk . W nowatorskiej inscenizacji Teatru Wiersza

lin , historia została opowiedziana z prostotą i surowością. Aktorzy w maskach, 

poprzez dynamiczną . „sytuacyjnie polifoniczną" grę, zapraszali widzów do 

uczesmiczenia w rytuale. 

W 1997 r., wystawił Klątw~ w Starym Teatrze w Krakowie Andrzej Wajda. 
Inscenizacja budziła kontrowersje. Reżyser wydobywając tragedię losu i prze

znaczenia, w scenografii dalekiej od didaskaliów Wyspiańskiego, skoncentro

wał się na prostocie pnekazu, na słowie . Stworzyłinedstawienie, w którym, 
jak pisała Natalia Adaszyńska: „brak poszukiwań nowych interpretacji uczynił 

interpretacją". Wajdę krytykowano za „monumentalizm i koturnowość ", za 
zagubienie w formie - pełni idei dramatu. 

W 1004r. Klątw~ zrealizował Paweł Passini (jako student reżyserii war

szawskiej PWST) w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu. Spektakl po
trójnie nagrodzony na XXIX Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka 
Polska " 1004 przez część krytyków został oceniony jako „ obarczony wszystki

mi grzechami debiutu ". Reżyser ukazał Młodą jako kozła ofiarnego, ratującego 
społeczność w czasie kryzysu . Rezygnując z galicyjskich realiów, umieścił 

akcję na arenie, podkreślając uniwersalność tragizmu. Na koniec przedsta
wienia przeszedł w groteskę - zamiast gromów z nieba, grad ziemniaków -

zawieszając tragiczny finał . W 201or. Akademia Teatrah1a im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie zrealizowała spektakl „Bóg mówi Słowo" na podstawie Klątwy 

i Stdziów Wyspiańskiego w reżyserii Jam. Englerta. 
Wydawałoby się, że Klątwa, dramat wyrosły z autentycznych wydarzeń, 

z notek prasowych, z legend z Gręboszowa , mogłaby przebrzmieć jako owoc 

doraźnej publicystyki. Jej dzieje sceniczne świadczą jednak o uniwersalności 
i bogactwie znaczeń, przekazywanych w formie naturalistycznej , symbolicz
nej, kiedy indziej bliskiej rytuałowi, czy też ascetycznej , surowej . Wyspiański 

stworzył tekst prawdziwie wielowymiarowy i bogaty. Miejmy nadzieję, że 

niejednokrotnie przyjdzie nam jeszcze obejrzeć go na scenie. „ 
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Kiedy przychodzi, rodzi sic;, rozszeru ta nagła świadomość, 

że tak mało zależy od nas, a tak wiele od sił z zewnątrz, że 

jesteśmy jak w półśnie, kiedy widzimy, co sic; z nami dzieje, 

ale nie możemy nic specjalnie zrobić, wtedy racjonalność 

znika. Zaczynają sic; dziać rzeczy nielogiczne, absurdalne, 

dziwne. Jeszcze przed chwilą nikt by nie pomyślał. A tu, 

proszc;! Nagle! Jak diabeł z pudełka! Wtedy, w takim wła

śnie czasie płoną czarownice. Kiedy rozpływają sic; punkty 

oparcia, przychodzi nieznane, które jest nonsensowne dla 

nas i dziwaczne. Boimy sic;. I wtedy płoną stosy - zwycic;stwo 

irracjonalnego. Kiedy zwycic;ża szaleństwo, zawsze płoną 

stosy. Zapalają sic; same, ot tak, jeden od drugiego. 

Diabeł jest nieodłączną czc;ścią polskich dziejów. To 

zupełnie inny diabeł niż gdzie indziej. To nie jest diabeł 

Bułhakowa, gorzko-smutny diabeł, w którym sic; można 

zakochać, za którym chc;tnie idzie sic; na bal. To nie jest 

też Mefistofeles, który jest potc;żny, mądry, ten, który da 
• ci wszystko, czego zechcesz w zamian za twą dusze;. Polski 

diabeł jest sprytny. To czc;sto diabełek. Można go zaprząc 

do pracy, korzystać z jego usług pod warunkiem, że jest sic; 

sprytniejszym od niego. I nigdy nie wydaje sic; groźny. Znamy 

go. Brzmi znajomo. Jest jak jeden z nas, czasem do złudzenia. 

Czasem trudno odróżnić. Patrzysz i nie wiesz, który z nich 

to diabeł? 

Co robi diabeł w Polsce? To co zawsze. Miesza. Im wic;

cej zamieszania, tym lepiej dla diabła. Oto jest odwieczna 

polska, diabelska robota - skłócić, zmieszać, niech z całą 

siłą wybuchnie irracjonalne, nieznane, w którym wszystko 

jest możliwe. 

I nie dajcie sic; zwieść. Diabeł zawsze wskazuje na kogo 

innego. Ten kłamca zawsze innych typuje na wrogów, innym 

przypisuje, co sam czyni. To nie czarownice są sojuszniczka

mi diabła, ale ci, którzy je za domniemany sojusz z diabłem 

skazują na stos, na baty, na banicje;, publiczne poniżenie 

i upokorzenie, mc;ki różnego rodzaju, śmierć. Diabeł zawsze 

był z tymi, którzy skazywali ludzi za kontakty z diabłem. Bo 

ta prosta sztuczka sprawia mu zawsze diabelską przyjemność. 

Artur Pałyga 



MARCIN LIBER reżyseria 
Reżyser, scenograf i scenarzysta.Absolwent Kulruromawstwa na Uniwersytecie 

im. A. Mickiewicza w Pomaniu. W teatrze przyglądał się m .in. mechanizmom 

rządzącym światem teleturniejów i programów reality show, prześwietlał 

popkulturę i .bru się za bary" z polską historią i mitologią . Wywodzący się 

z poznańskiego środowiska teatralnego, od lat współpracuje z te>.trami w ca

łej Polsce, m.in.: z warszawskimi te>.trami: Studio, Powszechnym, Drama

tycznym; z Narodowym Starym Tutrem w Krakowie; z Teatrem Polskim we 
Wrocławiu . Uhonorowany wieloma nagrodami: 101 o - Szczecin, Bursztynowy 

Pierścień dla m.jlepszego spektaklu, za „Utwór o Matce i Ojczyźnie"; Katowice , XII 

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Refyserskiej „Interpretacje ", mieszek Jerzego 
Juka-Kowarskiego i Janusza Głowackiego za spektakl „ID"; Bydgoszcz, IX 

Festiwal Prapremier, nagroda za oryginalną realizację tekstu poetyckiego, za 

spektakl „Utwór o matce i ojczyźnie" . lot 1 - nagroda za koncepcję inscenizacyjną 
spektaklu „JIJ Furie" XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Wysca.wienie Pol 

skiej Sztuki Współczesnej ; nagroda Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

dla spektaklu „Utwór o Matce i Ojczyźnie " z Teatru Współczesnego w Szczeci 

nie, Przegląd Teatrów Ma.łych Form „Kontrapunkt"; n>.groda X Festiwalu 
Prapremier w Bydgoszczy dl;i. spektaklu „lll Furie" z Te>.tru im. H . Mo 

drzejewskiej w Legnicy. 1011 - u;i.groda XII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dram;i.turgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu - za 

wizję inscenizacyjną spektaklu „ Trash story" w Lubuskim Teatrze (wspólnie 

z Grupą Mixer i Aleksandrą Gryką); Zielona Góra, nagroda dziennikarzy 
w sezonie 1011 I Il u przedsca.wienie „ Trash Story" ; nagroda Marszałka Dol

nego Śląska dla najlepszego reżysera w 2011 r.; .Laur Konrada" - nagroda 
główna XIV Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje" w Katowicach 

oraz nagroda dziennikarzy - „Jll Furie"; 2013 - Złota Maska dla najlep

szego przedstawienia sezonu 1012/ 13 za spektakl „Antygona" z Teatru 
Nowego w Łodzi; Nagroda Główna i nagroda za reżyserię - XIII Ogólno 

polskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedsta

wiona" w Zabrzu - dla spektaklu „Na Boga" w Teatrze im. J. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu . 

Spektakle Marcina Libera wciąż są obecne na teatralnych festiwalach ... 

ARTUR PAŁYGA dramaturgia 
Absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Obecnie dramaturg w Teatrze Śląskim w Katowicach. Pisał felietony i repor
tażem.in. dla „Rzeczpospolitej", „Odry", „Tygodnika Powszechnego", „Ga

zety Wybornej". W 2oosr. wydal książkę z reportażami z Białorusi Kołchoz 
imienia Adama Mickiewicza, jego reportaż o sex -czatach z „Dużego Formatu" 
został umieszczony w antologii reportażu polskiego. Laureat wielu nagród 

literackich i dziennikarskich. W 1006r. wygrał konkurs ogłoszony przez 

Teatr Polski w Bielsku -Białej sztuką „Testament Teodora Sixta" w reż. Ro
berta Talarczyka, która w 1007 r. z;Ucw.Uifikowala się do finału Konkursu na 

Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej . Jego sztuki dwukrotnie zdobyły 
Grand Prix Festiwalu R@ port w Gdyni (Żyd w reż. Roberta Talarczyka w 1008, 

Wszystkie rodzaje śmierci w reż . Pawła Passiniego w 1009) . Ostatni taki ojciec w reż . 

Łukasza Witta -Michałowskiego oraz Nieskończona historia w reż. Piotra Cieplaka 

zwycięfyly w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ( 1009 

i 1011) , a spektakl Taco Małgorzaty Bogajewskiej na podstawie jego sztuki 
otrzymał na tymże konkursie nagrodę za reżyserię w 1015. P„weł Passini 

za refyserię jego tekstu Morrison/Śmiercisyn otrzymał Laur Konrada. W roku 

2013 r. zdobył Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za W środku słońca gromadzi si~ 

popiół. Czytania jego sztuk odbywały się we Francji, w Niemczech, w Rosji, 

w Hiszpanii i na Ukrainie. 

MIREK KACZMAREK scenografia 
Absolwent Wydziału Komunikacji Wizualnej Poznańskiej ASP. Scenograf, ko
stiumograf, artysta multimedialny, reżyser świateł. Od debiutu w 1001 r. stwo

rzył oprawę wizualną do ponad 100 spektakli teatralnych. Prezentował swoje 
prace na wystawach indywidualnych I zbiorowych m.in. w Poznaniu, Łodzi, 

Warszawie, Bonn, Smttga.rcie I Frankfurcie. W teatrze współpracuje z Ja.nem 

Klatą, Marcinem Liberem, Wiktorem Rubinem. Jarosławem Tumidajskim. 

Zrealizował także projekty teatralne z Krystyną Meissner, Piotrem Krusz 

czyńskim, Mają Kleczewską, Barbarą Wysocką, Pawłem Łys..Iciem, Maciejem 
Podstawnym, ]>.kubem Roszkowskim, Mik.objem Mikołajczykiem, Marcinem 

Wierzchowskim, Gnegorzem Wiśniewskim, Magdaleną Mlklasz i innymi. 

Był autorem polskiego pawilonu na 11 Pr•skim Quadrlennale Scenografii 

I Architektury Teatralnej w Pradze w 2007 •. Laureat wielu nagród teatralnych. 
W 1012 r. był nominowany do Paszportów Polityki w dziedzinie „Teatr". 

GRUPA MIXER kostiumy 
Dorota Gaj-Woźniak, Monika tnańska i Robert Woźniak - absolwenci Wy
działu Malarstwa i Projektowania Ubioru poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuki 

Stosowanej . Od iooir. projektują i tworzą kostiumy teatralne, scenografię 
oraz unikatowe kolekcje ubiorów ufytkowych. Współpracują głównie z Mar

cinem Liberem, Piotrem Ratajczakiem, Małgorzatą Warsicką . Adamem Ziaj 

skim; z teatrami w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Krakowie , Wałbrzychu, 
Zielonej Górze, Koszalinie . 

J>.k mówi; o sobie, inspirują się zarówno zdarzeniami życia codzienne

go, nowoczesn'i estetyką, równie chętnie sięgają do sztuki minionych epok. 
Cytatom zaczerpniętym z przeszłości nadają nowy kontekst przez współcze

sną formę i konstrukcję . Kultywują wolność sztuki i swobodę interpretacji 
pamiętając o precyzji i j>.koścl wykonania. 

FILIP KANIECKI muzyka 
Producent, perkusista I DJ. Na swoim koncie posiada utwory wydawa
ne ro.in. w Berlinie, Los Angeles i Warszawie. Grał na scenach we Francji, 

Estonii, Niemczech , Wielkiej Brytanii. Auror muzyki do spektaldt Marcina 

Libera : Dyskretny Urok Burżuazji . Być Jak Steve Jobs , Wesele, Wojna i Pokój , Jak 
Umierają Słonie , Media Medea, Dr. Strangelove. Ostatnio współpracował również 

z Justyną Wasilewską w projekcie JCANSWIM wyprodukowanym przez TR 
w„rszawa. 



Wyspiański Wyzwala 

Na inauguracji sezonu artystycznego i jednocześnie nowej dyrekcji 
Teatru im.J. Słowackiego w Krakowie odpowiedzialny za program 
artystyczny tej sceny Bartosz Szydłowski, Dyrektor Teatru łaźnia 
Nowa oraz Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia, 
tak przemawiał z dachu budynku Teatru Słowackiego rozpoczynając 
maraton teatralny pod hasłem. Wyspiański Wyzwala". 

Sięgamy do Wyspiańskiego. Po artystę XIX wieklL Pozornie 
arc;haicznego,jakbynie stąd, bo nie doświadczonego traumą 
XX-wiecznej kompromitacji człowieka. Artystę, który- żył pośród 
idealistycznych pojęć jak artyzm, sztuka jako siła wieczysta, 
misja artysty, piękno i odpowiedzialność. 

Wydaje się, że wszystkie te pojęcia skompromitowała już sztuka 
kry-tyczna, albo rozjechał je walec politycznej nowomowy. Ale czy 
tak jest na pewno? Czuję, że te słowa i myśli WRACAJĄ. 

Bo właśnie Te słowa i te myśli nas ochronią. 

WYSPIAŃSKI WYZWALA NAS OD: 
Zbyt łatwych odpowiedzi 
Samozadowolenia 
Osiadania na laurach 
Zbytniej pqvności siebie, która zawsze zabija współodczuwanie 
wobec drugiego człowieka. 

Wyspiański przypominał, że teatr to miejsce gdzie najważniejsze 
są artystyczne intuicje. Splot i pojedynek myśli. Dom opowieści 
snutych przez marzycieli. OPOWIEŚCL które potrafią przemienić 
nas wszystkich w ISTOTY mądrzejsze i lepsze. 
Bez względu na to jak zmienia się wokół nas rzeczywistość - teatr 
musi pozostać miejscem otwartych pytań. zaskoczenia, wielogłosu 
i wiele perspektyw patrzenia na świat. Patrzenia na nas samych. 

Wyspiański najbardziej cierpiał gdy Kraków ukoronował go po 
wystawieniu. Wesela", ubrali mu maskę kolejnego Wieszcza, 
kastrując prawo do niepokoju, lęku, pogubienia, niecierpliwości ... 
Miał odtąd występować jako maskotka salonu. Jego Wyzwolenie 
było grymasem, a momentami nawet wściekłym atakiem na 
własnego pokusy próżności oraz na wszystkich tych, którzy 
próbowali zamknąć go w pozie blichtru, kiczu i łatwizny. 

Wyzwolić się z samych siebie -wyzwolić się z oczekiwań. 
Żeby prowadzić otwarty dom potrzebna jest wolność i niezależność. 
Odwaga i szczerość. Zaufanie. Zwłaszcza dzisiaj. Jesteśmy jacy 
jesteśmy, słabi, nadzy. inni, obcy, nasze poszukiwania i błądzenie 
jako gest wobec publiczności są WIELKIM SENSEM 
BO ROBIENIE TEATRU to nieustające wyzwalanie się i podążanie 
ku pełniejszemu obrazowi naszej kondycji. 

CHODŻCIE Z NAMI! 

~artosz Szydłowski 


