
 
Przeklęci my, a nie teatr 
 
Co się stało?! Dlaczego „Klątwa” na nas nie spada, lecz nas egzorcyzmuje? I kogo 
egzorcyzmuje? I dlaczego jakiś Frlijić, „kurwa jego chorwacka mać”, był w stanie 
odkorkować nas jednym cięciem, wyzwalając śmiechem i pożogą od lęków i traum 
platformopochodnych i pisopochodnych, bo ufundowanych na uczynieniu z Kościoła 
gracza w sprawach państwowych, a więc represora moralności, a w konsekwencji 
wolności? Może dlatego, że obcy zobaczył w nas więcej niż my sami czy rodzona matka I 
że sięgnął znacznie głębiej, co najmniej do 16 października 1978 roku? 
Dla większości osób na widowni Teatru Powszechnego nie jest to data historyczna lecz 
doświadczona. Często stanowi część zaszlochanych wspomnień. Z dzieciństwa, 
nastoletniości czy młodości. Każdy się z JP II potykał, nawet ci, co „nie płakali po papieżu” 
i pewnie dlatego spektakl Friljića nie trafia w terytorium uzgodnione tylko atakuje 
teatralną widownię, nie tych, którzy za murami teatru krzyczą „hańba!”, ale nas, którzy 
wypracowaliśmy wewnętrzne reguły uległości i kolaboracji, niezauważenie, ale jakże 
skutecznie. Autocenzura funkcjonuje najlepiej wtedy, kiedy głośno zaprzeczamy jej 
istnieniu. 
 
Dla mnie JP II, chociaż nie należę do pokolenia JP II, stanowi emblemat walki o wolność, 
walki o upadek komunizmu, walki o wolność słowa. Jego świętość dla mnie, jako osoby 
żyjącej poza kościołem, nie stanowi żadnego argumentu, ale jego historyczna rola 
duchowego przywódcy, ukrytego w odległym Watykanie, pozostaje niezaprzeczalna. Tyle 
że ten przywódca kościoła nie był płaski jak łowicka wycinanka, a jego 
wielowymiarowość z każdej strony odsłania inne barwy, przebarwienia i brudy. A myśmy 
(jak powiedziałby autor „Klątwy”) patrzyli się przez lata z jednej tylko perspektywy, 
nawet jeśli domagał się uwagi we snach. (Miałem taki sen w latach 80., kiedy studiowałem 
w Krakowie, a JP II przyjechał na kolejną pielgrzymkę i chodziłem pod okno, które jeszcze 
było oknem i na msze i czułem w sobie wzmożoną moc oporu. I przyśnił mi się JP II, który 
wyszedł nagle z papamobila pod Collegium Novum, zdjął piuskę i pokazując tłumowi jej 
wnętrze powiedział: „Wy tu wszyscy wiwatujecie, a zobaczcie jakie to jest w środku 
brudne!”) Nie piszę o tym, żeby pokazać jakie miałem prorocze sny, ale po to, żeby 
pokazać, jak bardzo byłem papieżofilem uwikłanym w rozdźwięk między niewiarą i 
fascynacją. I myślę, że było to doświadczenie powszechne. A wiadomości o skandalach 
pedofilskich w kościele ukrywanych przez Watykan nie ułatwiały spraw, pogłębiały 
rozdarcie i wewnętrzne konflikty, prowadziły często do wyparcia. 
 
Wracam do teatru, który, jak wiemy, dla wielu osób mających z kościołem na bakier lub 
zwyczajnie niewierzących, stanowi alternatywę dla rozwoju duchowego, a dla tych 
wierzących może być jego dopełnieniem, pod warunkiem, że traktuje swoją artystyczną 
misję serio, a na dodatek ma potencjał twórczy, który pozwala mu misyjność udźwignąć. 
Do teatru, który próbuje z różnym skutkiem, komentować świat a nawet go zmieniać. Jak 
wiemy, im gorętszy świat, tym chłodniejszy teatr, bo trudno nadążyć powolnym 
procesom twórczym za naspeedowaną i przebodźcowaną rzeczywistością, i właściwie 
bez znaczenia jest, czy się ona nam podoba, czy jesteśmy wobec niej głęboko krytyczni, 
ścigać się nie możemy, co zresztą widać w wielu premierach naszych teatrów. Możemy 
próbować antycypować świat i zdarzenia ufając intuicji artystów, możemy tworzyć 
glossarium krytycznych komentarzy, albo pokusić się o wypowiedzi całościowe, mające 
w sobie siłę uderzenia bomby, ale niewycelowanej precyzyjnie, po snajpersku, tylko 



rzuconej ryzykownie, w akcie artystycznego terroru, kiedy skończyły się możliwości 
dialogu i uzgadniania racji. Taką bombą jest „Klątwa” Olivera Frljića. Rzucona razem z 
dramaturgami Goranem Injacem, Agnieszką Jakimiak i Joanną Wichowską, a przede 
wszystkim aktorami Teatru Powszechnego i jego nieugiętą dyrekcją. Czy coś upoważnia 
artystów chorwackich do zrzucenia tej bomby w Polsce? Może to, że przeżyli u siebie 
wojnę domową, która wyrosła z konfliktów nacjonalistycznych i religijnych? To bardzo 
poważna legitymacja. Upoważnia do zachowań skrajnych w chwilach wielkiej 
bezradności, do podsuflowania pewnych postaw i rozwiązań społeczeństwu, które 
znalazło się w głębokim kryzysie i pozbawione autodystansu ugrzęzło. Od prawa do lewa, 
od mądrych do głupich, od artystów do polityków, od wierzących po ateistów, a nawet 
bluźnierców. 
 
Ale przecież nie chodzi o to, żeby krzyczeć i prymitywnie manifestować. Na to Frlijić jest 
zbyt inteligentny. Konstruuje swoje przedstawienie perfekcyjnie równoważąc tony i 
bilansując śmiech i trwogę. Używa przecież Brechtowskiego dystansu, rozbija iluzję, a 
zatem zapobiega u aktorów psychologizowaniu, a u widzów utożsamianiu. Cały czas 
rozbraja swoja bombę i zaraz zaczyna składać ją od nowa. Układ jest właściwie żelazny: 
scena śmieszna, wręcz rechotliwa i scena poważna, trwożna. Zaczyna się od telefonu do 
Brechta. Aktorzy ustawieni w ciasnej grupie na środku sceny ustami Barbary Wysockiej 
mówiącej szybciej niż karabin maszynowy, usiłują wyciągnąć od Brechta pomysł na 
„Klątwę” Wyspiańskiego. Grają jak w burlesce przerysowując gesty i reakcje. I mimo, że 
Brecht Polaków dzwoniących z Polski odsyła w sprawie „Klątwy” do papieża, to jednak 
spektakl jest w całości zanurzony w naukach autora „Małego organon dla teatru”. I to też 
czyni go genialnym. Inaczej stałby się patetycznym krzykiem lub żałosnym jękiem. A tak 
lśni obrażając święte zasady i przekonania i to te najgłębiej ukryte, niewypowiedziane, o 
których się nie mówi i nie opowiada. Obraża wszystkich po równo, tak jak tylko najlepszy 
teatr robić potrafi. 
 
Brecht, który nic nie powiedział aktorom, pozwolił  zbudować „Klątwę” jako spektakl o 
robieniu spektaklu, w którym aktorzy w brawurowych monologach obnażają 
niemożliwość krytyczną dzisiejszego teatru, bo wszyscy uwikłani i za pieniądze pracują, 
bo reżyser bezpiecznie wyjedzie i nie poniesie żadnych konsekwencji, a jeśli ktoś straci 
pracę to aktorzy, bo jednak nie taki bezkompromisowy, skoro przyjął propozycję 
kuratorowania Festiwalu Malta, gdzie ocenzurowano Rodrigo Garcię, bo przedmiotowo 
traktuje aktorki i ich ciała, bo nadużywa reprezentacji, a w dodatku teatr jest przecież 
jedynie krainą fikcji. Dostaje się zwłaszcza samemu Friljićowi, którego wizerunek 
bezczeszczony jest i poniewierany na scenie bez końca. A padające wielokrotnie zdanie 
„kurwa jego chorwacka mać” ma szansę zastąpić w polszczyźnie naszą krótszą, mniej 
wyrafinowaną frazę. Od tego karnawałowego obrządku dezawuowania teatru 
niepostrzeżenie przechodzimy do scen mających moc totalną, będących terapią 
przeprowadzaną w warunkach terroru czyli egzorcyzmami naszych lęków i postaw, 
będących rezultatem pacyfikowania wewnętrznej wolności przez opresywny system 
wychowawczy i religijny, który w końcu staje się nami samymi. Na pytanie rzucone ze 
sceny, kto na sali dokonał aborcji podnoszą się dwie – trzy ręce. A może powinniśmy 
podnieść je wszyscy? Kiedy imitujący prawicowego radykała aktor zaczyna szukać 
muzułmanów węsząc na widowni ich obecność mówi o czymś, co w większości mamy z 
tyłu głowy: lęk przed obcym. Kiedy wielki krzyż stojący od początku na środku sceny ma 
runąć – boimy się, co to będzie. I kiedy pada, okazuje się że nic się nie stało, że to symbol, 
a nie religia, nie Bóg, a nawet nie uczucia religijne. Tylko symbol i aż symbol i proszę nie 



mówić, że powinno się też rąbać półksiężyc i Gwiazdę Dawida, bo w Polsce to nie są 
symbole, tylko co najwyżej dekoracje. 
Jeśli uznamy, że spektakl w Powszechnym jest aktem artystycznego terroru, chociaż może 
właściwsze byłoby słowo partyzantka!, to pozostaje pytanie o to, czy jest to właściwy 
środek działania. Na to pytanie nie ma powszechnej odpowiedzi. Moim zdaniem sytuacja 
w Polsce i w Europie radykalizuje się w tak przerażającym tempie, że trzeba dobierać 
mocne środki do zakomunikowania wstrząsowych treści. Wyspiański, który jest 
pierwszym autorem tego spektaklu obdarzył nas tekstem pokazującym skazy i grzechy 
kościoła u schyłku XIX wieku. Ten tekst mimo archaiczności języka nadal budzi w Polsce 
zgorszenie lub zakłopotanie. Często kwitujemy go zdaniem, że mówi o jednym księdzu a 
nie o całym kościele, a w realizacjach skupiamy się na jego tragicznych strukturach. 
Spektakl Frljića wyciąga istotę „Klątwy” i pokazuje jej grozę i ostrość. To nie są opowieści 
z prasłowiańskiego mchu i paproci! To Stanisław Wyspiański, wieszcz narodowy, który w 
1907 roku miał kościelny pogrzeb narodowy. Ciekawe czy dziś narodowcy 
zbojkotowaliby takiego wieszcza? 
 
Żyjemy w zaczarowanej złowrogiej baśni, która coraz mocniej wypełnia nasze waciaste 
mózgi i udaje jedyną możliwą rzeczywistość. Uczymy się jej reguł. Powtarzamy jak mantrę 
nauki o zerwanym dialogu, o konieczności odbudowy więzi. Friljić ze swoim kuglarskim, 
jarmarcznym, ale high artowym teatrem pokazuje, że wcale tak nie musi być. Że nie ma co 
odbudowywać. Trzeba wyśmiać to, co jest, wyrzucić z siebie, za siebie, wypowiedzieć, 
wyegzorcyzmować i wtedy zacząć jeszcze raz od nowa. Mamy na to jeszcze szansę, choćby 
poprzez radykalny śmiech i dystans do naszej świętej powagi. Możemy się oczyścić, jeśli 
tego nie zrobimy, nadejdzie czas czystek. 
Teraz rzecz jasna zacznie się walka z Teatrem Powszechnym, donosy, protesty, pikiety, 
prokuratorzy, śledztwa, sądy, wielki festiwal tych, którzy nie widzieli, ale za to wiedzą 
lepiej. I wielki hejt. To umiemy świetnie. Umiemy tez ratować papieża, niestraszne nam 
nawet meteoryty ciśnięte w niego przez Maurizio Catellana. Umiemy naszego papieża od 
nich uwolnić niszcząc dzieło sztuki, które przecież nie było żadnym dziełem, tylko 
prostacką prowokacją. Prawda?! Szkoda, że nie jesteśmy uczniami Brechta, szkoda, że 
teatr niemiecki jest dla nas wciąż czymś egzotycznym. Tam już od dawna wiadomo, że 
radykalne polityczne spektakle mogą przyczynić się do zdrowia społeczeństwa. Że jeśli 
ktoś chodzi po scenie w kąpielówkach w barwach narodowych i je zafajda, to nie bezcześci 
flagi, tylko sra na nacjonalistów. A u nas sztuka ma być piękna i przez piękno ocalać. 
Ocalające piękno jest na ogół kiczem, a ten służy temu, co w człowieku najgorsze. Dlatego 
bójcie się Boga i zostawcie w spokoju artystów, zwłaszcza tych, którzy mają w sobie 
wolność, a nie slogany i kalkulacje, koniunktury i układy. Niech będzie pochwalona kurwa 
ich chorwacka mać!  
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