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Jan Englert połączył Sędziów i Klqtwę Wyspiańskiego w jeden spektakl, 

dzięki czemu uwydatnił paralelność tekstów oraz porządków religijnych 

- chrześcijańskiego i judaistycznego. 

Osią spektaklu jest relacja między człowiekiem i Bogiem, niezależna 

od języka, w którym wypowiada s ię w yznanie wiary. Sprzeniewierzenie 

się prawom i zasadom religii, boskiemu porządkowi prowadzi zawsze 

do katastrofy. Pierwszoplanowym zdarzeniom towarzyszy gromada, 

która uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, wpływa na nie, inspiruje 

je czy do nich podżega. D zięki gromadzie spektakl nabiera charakteru 

zbiorowego obrzędu - konfrontacji i buntu. Bohaterowie oczekują od Boga 

interwencji w ziemskim wymiarze. 

Spektakl opowiada o jednym z najbardziej tragicznych ludzkich oczekiwań 

- że tu, na ziemi, można usłyszeć Jego Słowo. Bóg jednak milczy. Albo 

przemawia znakami, których człowiek nie potrafi odczytać . 

Teatr również wyrósł z potrzeby rozmawiania z Bogiem. Szukał 

odpowiedniego, odmiennego od codziennej mowy, języka, by móc nawiązać 

dialog. Dlatego posługuje się wierszem. Stylizowany wiersz Wyspiańskiego 

oraz zawarta nim potężna dawka ekspresji jest dla aktora sprawdzianem jego 

umiejętności zawodowych. „Gromada" studentów IV roku WA podejmuje swoją 

próbę rozmowy z Bogiem. 

Pozostaje pytanie: komu z nich Bóg odpowie? ... 



obsada: Konrad Darocha, Grzegorz Daukszewicz, Aleksandra Grzelak, 

Marcin Januszkiewicz, Marta Juras, Paweł Krucz, Marek Kudełko, Jacek 

Kwiecień, Mateusz Lisiecki, Weronika Nockowska, Szymon Nowak, Natalia 

Rybicka, Mateusz Sacharzewski, Maria Semotiuk, Natalia Sikora, Anna 

Szymańczyk, Przemysław Wyszyński, Zofia Zborowska, Michał Żerucha 

asystent reżysera Jacek Jarzyna I produkcja Grażyna Kuryłowicz I światło 
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i Charatkertyzacji FAM www.fammakeup.pl I promocja Agnieszka 

Sowińska I grafika Joanna Górska, Jerzy Skakun I 

opracowanie muzyczne Mirosław Jastrzębski 

premiera 
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Sala im. Jana Kreczmara 

Jan Englert - aktor i reżyser, dyrektor artystyczny Teatru 

Narodowego, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. 

Jego dorobek filmowy obejmuje ponad 100 ról. Pomimo tak bogatej 

filmografii Jan Englert nie ukrywa, że woli grać w teatrze, ponieważ, 

jak mówi: Teatr jest ciqgle tym miejscem, gdzie bywa się artystq. 

W kinie artystqjest reżyser, a aktor to lepiej lub gorzej sfotografowany 

przedmiot. Mimo bogatego dorobku reżyserski ego, jego kontakt 

z Wyspiańskim przebiegał dotychczas wyłącznie na płaszczyźnie 

aktorskiej. Grał w dramatach Wyspiańskiego w reżyserii J. Grudy 

(Klątwa, 1969), K. Dejmka (Wesele, 1984 oraz Wyzwolenie, 1982) oraz 

J. Grzegorzewskiego (Noc listopadowa, 1997, 2000 oraz Hamlet, 2003) 

Stanisław Radwan - kompozytor. Od początku kariery artystycznej 

tworzył dla wielu scen polskich i zagranicznych. Współpracował 

z m.in.: Zygmuntem Hubnerem, Lidią Zamkow, Jerzym Jarockim, 

Andrzejem Wajdą, Krystianem Lupą. Skomponował doskonałą muzykę 

do ekranizacji Wesela w reż . A. Wajdy (1972). Autor muzyki do Sędziów 

i Klątwy w wielu wybitnych inscenizacjach, m. in. K. Swinarskiego, 

J. Grzegorzewskiego. 




