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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się w imieniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie w sprawie ochrony 

symboli i uczuć religijnych chrześcijan w Polsce, które zostały zbezczeszczone w spektaklu „Klątwa” 

chorwackiego reżysera Olivera Frljicia wystawionym na deskach warszawskiego Teatru Powszechnego. 

Przedstawienie od chwili premiery wzbudza wielkie kontrowersje. Środowiska katolickie są oburzone tym, 

że takie spektakle są grane w Teatrze Powszechnym, który jest finansowany m.in. z urzędu miasta Warszawy. 

Nie ulega wątpliwości, że tego typu prowokacje, czyli pornografia, bluźniercze sceny, kpina z Kościoła 

katolickiego i podsycanie politycznej nienawiści, nie mają prawa mieć miejsca. Ich finansowanie  

z publicznych pieniędzy jest dodatkowym skandalem. 

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obecnie jesteśmy świadkami materializowania się idei w obszarach 

kultury. Ta pseudosztuka obraziła i poniżyła naród polski, albowiem sprofanowane zostały nasze świętości 

religijne i narodowe. Zbezczeszczone zostały największe postacie naszej religii i kultury narodowej,  

a mianowicie św. Jan Paweł II i Stanisław Wyspiański. Całe to wręcz barbarzyńskie i niesmaczne widowisko 

nosi także znamiona pospolitego przestępstwa, albowiem jedna niby-aktorka usiłowała zbierać pieniądze  

z przeznaczeniem na zabicie pana Jarosława Kaczyńskiego. Świadoma odpowiedzialności karnej  

w ostateczności zrezygnowała z tego pomysłu, ale cel podjudzania został zrealizowany. 

Czy pozwolimy na to, aby zdegenerowane środowisko atakowało nas, chrześcijański naród polski? Jestem 

pewien, że gdyby w ten sposób obrażano muzułmanów, odpowiedź byłaby natychmiastowa i jednoznaczna. 

Same protesty przeciwko łamaniu prawa nic nie dadzą – za łamanie prawa należy karać i tym samym 

egzekwować jego przestrzeganie. Nie można dać przyzwolenia na znieważanie chrześcijan, katolików i ich 

kultury. Brak reakcji na tego typu bluźniercze spektakle spowoduje, iż mogą one stawać się normą. 

Panie Ministrze, mam nadzieję, że wszyscy winni i odpowiedzialni zostaną bardzo surowo ukarani, łącznie 

z tymi, którzy takie przedsięwzięcia finansują. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 

 


