
SZTUKA JAKO FUNKCJA ORGANICZNA –  reżyserskie metody pracy 
nad  tekstem klasycznym  w spektaklu dyplomowym. 

Analiza spektaklu dyplomowego IV roku Wydziału Aktorskiego:   Wesele   w   
reżyserii Moniki Strzępki wobec twórczej idei dzieła S.Wyspiańskiego oraz 
dionizyjskiej koncepcji sztuki F. Nietzschego.
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Wesele Moniki Strzępki – dyplomowy spektakl studentów wrocławskiej  PWST 
miał swoją premierę 17 kwietnia 2015r. Przez kolejne miesiące został również 
wystawiony w poznańskim Teatrze Nowym (17-18 października), warszawskim 
teatrze Imka (20-21 października) oraz na krakowskiej Boskiej Komedii – w 
sekcji Paradiso ( 9 grudnia). Spektakl przyjęto wszędzie  wprost entuzjastycznie. 

Witold Mrozek, krytyk teatralny i publicysta, recenzent teatralny Gazety 
Wyborczej, w bardzo pochlebnej  recenzji warszawskiego wystawienia Wesela 
mówi o zdarzeniu, że daje szansę, by usłyszeć Wyspiańskiego na nowo, słowo 
po słowie:
Dlaczego? Bo Strzępka podeszła do tekstu poważnie, a nie potraktowała  
Wyspiańskiego jako zbiór aforyzmów z lekcji w liceum, zawsze aktualnych 
szlagwortów, które każdy Polak wyrecytuje w środku nocy. Praca na tekście jest 
dla Strzępki kluczowa. Reżyserka mówiła w wywiadach o swojej metodzie,  
rozwodząc się nad sylabami i akcentami, rysując nierozumiejącym z tego zbyt  
wiele dziennikarzom diagramy i używając słów takich, jak "antykadencja" czy  
"średniówka". Powtarzała, że jest uczennicą Wojciecha Siemiona, specjalisty od  
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folkloru i poezji.
Ale nie ma tu drętwej "deklamacji". Dzięki logicznej pracy nad zdaniem,  
połączonej z poczuciem humoru i charyzmą, ośmiozgłoskowiec u Strzępki po 
prostu śmiga. W kategoriach "precyzja" i "praca z aktorem" Strzępka 
skandalistka przerasta narzekających nieustannie na upadek rzemiosła  
konserwatywnych kolegów o trzy głowy..1

 Szczególną uwagę przykuwa fraza recenzenta: można usłyszeć Wyspiańskiego 
na nowo; nie tyle zobaczyć, co usłyszeć! Bez wątpienia ten aspekt spektaklu 
został naturalnie wychwycony z powodu dominującego artystycznie – tak w 
tekście Wyspiańskiego, jak i przedstawieniu  Strzępki – PRAWA  RYTMU, 
które dla reżyserki jest pierwszorzędne, elementarne, wręcz organiczne – bo 
wywodzi się z rytmu naszych ciał i myśli.

Dlatego zdominowane wierszowanym ośmiozgłoskowcem  Wesele – w ramach 
ogromnej umięjetności pracy nad słowem wymaga właśnie absolutnego, 
rygorystycznego trzymania rytmu. Dla Moniki Strzępki to podstawa aktorskich 
działań: wyreżyserowanie tekstu wszystkich  postaci dramatu w zgodzie z 
brzmieniowym rozkładem akcentów – ale i logiką wypowiedzi – na dodatek tak 
poprowadzoną, żeby całość brzmiała naturalnie, jak mowa potoczna.

W tym przypadku sama po raz pierwszy pracuję nad sztuką, która jest pisana 
wierszem. Trzymanie rytmu, odpowiednich akcentów i żeby to w dodatku 
brzmiało naturalnie jak mowa potoczna – wszystko to było również dla mnie  
wyzwaniem. W praktyce okazało się, że wiersz daje takie możliwości – niesie  
tekst i nie jest żadną przeszkodą, jakby się pozornie mogło wydawać. Tego się  
po prostu dobrze słucha, bo ma rytm.2 

Tylko w ten sposób można, zdaniem reżyserki Wesela, uratować archaiczny pod 
pewnymi względami tekst polskiej klasyki. Nie trzeba go wtedy w żaden 
sposób uwspółcześniać bądź czegokolwiek do niego dopisywać.
Człowieczy rytm ze względu na pierwotną substancję – rytm pulsującej krwi, 
fizjologiczny rytm oddechu, zmienne napięcia mięśniowe - zawsze jest jednaki, 
przez co stanowi ponadczasowe narzędzie międzyludzkiej komunikacji, formę 
pasu transmisyjnego. 

Silnie manifestowany rytm Wesela organizując wszystkie działania sceniczne – 
aktywizuje, intensyfikuje również całą zespołową energię .
To więc, w  jakim rytmie został napisany tekst, w naturalny sposób wymusza 
rytm pracy aktorów: poprzez głos (brzmienie, akcent) i ciało (mechanika i 
energia ruchu). 
1 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19049645,wyspianski-pali-opony-czyli-strzepka-robi-
wesele.html
2 http://kulturaonline.pl/wywiad,zdjecia,pokazac,mozliwosci,i,talenty,tytul,artykul,20505.html
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 Pozornie można ulec wrażeniu, że  rytm tekstu zdecydowanie ułatwia 
wydobycie aktorskiej energii – gdy tymczasem może okazać się, że ze względu 
na brak podstawowej umiejętności pracowania ze słowem, stanie się scenicznym 
fiaskiem. Mówi o tym Monika Strzępka:

Umiejętność pracowania nad słowem to umiejętność podstawowa. To, co  
egzekwuję od aktora, to świadomość tego, co mówi. A świadomego mówienia  
nie uzyskuje się przez stan emocjonalny. Nie interesuje mnie aktor rozpędzony  
emocjonalnie, zanim nie powie kwestii w sposób logiczny. Później niech pędzi,  
gdzie zapragnie. Znajomość zasad mówienia – szczególnie – często po prostu  
umożliwia zrozumienie tego, co napisał autor. Wystarczy znać zasady. Można 
się na przykład tym sposobem dowiedzieć, że Wyspiański większości scen w 
Weselu nie pisał od poczatku. Aktorzy, wchodząc w pole gry, są w trakcie  
rozmowy. Uszy mi więdną, kiedy słyszę aktora, który mówi nie rozumiejąc sensu  
tekstu czy tego, w jaki sposób tekst został napisany. Najwyraźniej słychać to w 
wierszu, ale w literaturze współczesnej również. „Trza być w butach na weselu”  
– nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałam, żeby jakakolwiek aktorka powiedziała  
to zdanie tak, jak jest zapisane, z akcentem na pierwsze słowo.3

Poprzez  JĘZYK – AKCENT – RYTM – Monika Strzępka znajduje metodę do 
pracy z klasycznym tekstem, tak, żeby w realny sposób zaczął on obcować na 
współczesnej scenie. Prowadzi bardzo młodych ludzi – i to przez rozbudowane 
trzy akty, w tym arcyważny ideologicznie, aktorsko bardzo trudny, zawsze 
mocno ryzykowny, symboliczny akt II, wprowadzający zjawy: Widma, 
Stańczyka, Hetmana, Rycerza Czarnego, Upiora i Wernyhory.

Sami studenci tak wspominają reżyserskie metody pracy nad Weselem:

KRYSTIAN DURMAN (...)   Skupialiśmy się bardzo na słowie, (…), żeby to słowo 
wybrzmiało. Próbowaliśmy  przejść tę granicę pomiędzy wierszem a mówieniem potocznym. 
Staraliśmy się też w pracy z Moniką, żeby ten wiersz brzmiał bardzo potocznie, normalnie.

PIOTR WĄTROBA (…) chodziło o to żeby złamać całkowicie ten język klasyczny. To był 
właściwie największy problem, (…) nie tematyka samego Wesela, ale trochę archaiczny już 
język, który trzeba było nawet na siłę momentami przenosić na współczesne realia.

KACPER SASIN (…) żeby zachować zasady mówienia wierszem, zachować nomenklaturę, 
którą posługują się bohaterowie tego dramatu, a jednak wprowadzić w to siebie. 

MONIKA JANIK (…)  warto powiedzieć, że Monika Strzępka ma świetny słuch, jeśli chodzi 
o wiersz i mnóstwo czasu spędziliśmy też na ćwiczeniu akcentów i bardzo często sceny i 
próby są przerywane właśnie tym, że źle akcentujemy wiersz.

3 P. Demirski, Świadomość obywatelska (rozmowa z Moniką Strzępką) w: Notatnik Teatralny,nr. 49-
51/2008,s.323.
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MAŁGORZATA SANIAK: (…) Monika chciała nas nauczyć i to jej się udało, żeby ten 
wiersz jednak w naszych ustach nie był czymś obcym, żeby to brzmiało naturalnie

WOJCIECH MARCINKOWSKI: (…) I jeszcze potrafimy powiedzieć logicznie i wyraźnie 
zdania komunikując się na scenie, które mogłyby trafić do książki z wprawkami dykcyjnymi, 
ponieważ ten archaiczny język jest dosyć trudny. Dla przykładu koleżanka może powiedzieć 
jedno zdanie.

MONIKA JANIK : (…)  powiem tylko, że do tego dochodzi jeszcze gwara ludowa, która też 
jest niezwykle trudna. Czyli  na przykład:  Pódź ześ selmo, jakiś drab bedzie mi tu grodził  
wniść, ześ se wraził w rekę zyrć, kces kim rządzić, taki cap.4

Od pierwszych prób czytanych jasnym więc było, że to dźwięk, brzmienie, 
rytm, akcent – budować będą istotę struktury dramatycznej Wesela i to one 
zadecydują ostatecznie o  prawdzie wypowiadanego tekstu.
Można śmiało powiedzieć, że RYTM – w pracy Strzępki – jest najważniejszym 
ASPEKTEM  DZIAŁANIA - nie tylko fizycznego, ale również psychicznego.

Doskonałym przykładem jest tu postać Pana Młodego, grana przez Wojciecha 
Marcinkowskiego, jego charakterystyczna nadeuforia, która świadomie, 
brawurowo wyeksponowana służy w gruncie rzeczy podkreśleniu jego 
rozwibrowanej, niepewnej samoświadomości. On wewnętrznie, dokuczliwie 
czuje wciąż, że jednak zdradził swoją klasę (czepił się chamskiej dziewki!) – 
próbuje więc poprzez nadekspresywny ruch zaklinać rzeczywistość:

Nigdy syty, nigdy zadość;
taka to już dla mnie radość;
całowałbym cię bez końca.
(…)
Bo mi serce wali młotem,
bo mi w głowie huczy, szumi…
moja Jaguś, toś ty moja?!
(…)
lecę jak mnie konie niosą –
od miesiąca chodzę boso,
od razu się czuję zdrowo,
chadzam boso, z gołą głową;
pod spód wiecej nic nie wdziewam,
od razu się lepiej miewam.

4 Cyt. za: http://www.dzielnicewroclawia.pl/wesele-wywiad-zbiorowy/#more-49053
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Leszek Pułka, krytyk teatralny, znany ze swojego bezwzględnego 
recenzenckiego ostrza, profesor  Uniwersytetu Wrocławskiego, filolog, 
medioznawca, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UWr. –  rolę Pana Młodego, podobnie zresztą jak Księdza i Czepca 
odbierał z zupełnym pominięciem aspektu rytmu, wręcz przeciw niemu, czego 
efektem taki odbiór:

A że Pan Młody (Wojciech Marcinkowski) głównie śmiga z drzwi w drzwi jak  
tasmański diabeł z kreskówki, trudno się skupić na rzeczonych przezeń  
kwestiach o poezji, chłopach, urodzie wiejskich panien czy narodowych 
obowiązkach. Ksiądz (Krystian Durman) z kolei łka, obłapia kogo się da, pije z  
flachy, wymiotuje i sika na kaloryfer. Nadpobudliwy Czepiec (Kacper Sasin)  
leje po mordach i stawia kosę na sztorc, jak wypadało sto lat temu w Galicji.  
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Kiedy więc Chochoł w T-shircie (Filip Bochenek) wtacza się w finale ze  
snopkiem słomy jak z monstrancją, odczułem ulgę, że to już koniec tego 
nadpobudliwego energetyzmu.5

Wyraźnie widać tu jak fizjologiczny rytm – powtarzalny (czasem wręcz 
natrętny) wzorzec działania bohatera, dobitnie podkreślający mocny przekaz 
jego wewnętrznie rozsadzających  przeżyć, może silnie rzutować na wizualny 
aspekt obecności scenicznej – włącznie z  kompletnym odrzuceniem roli przez 
odbiorcę.
Bo rytm, którego istotę tak silnie eksponuje Strzępka w Weselu nie należy mylić 
z powszechnie oczekiwaną przyjemną melodyjnością frazy czy ornamentyką 
ludowej muzyki. Ten rytm – nie ilustruje zachowań i stanów – TEN RYTM 
SAM JEST STANEM I ZACHOWANIEM! 

 Stąd próba odniesienia artystycznych poszukiwań reżyserskich  Moniki 
Strzępki i działań  aktorskich w Weselu do filozoficznych, antropologicznych, 
ale i artystycznych idei Fryderyka Nietzschego, który był przeciez także 
filologiem, poetą i prozaikiem, a dla współczesnego mu Wyspiańskiego – 
stanowił ważną, śmiałą i nowatorską inspirację twórczą.

5 http://teatralny.pl/recenzje/scarey-drama,1054.html
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Myśl nietzscheańska wyraźnie pobrzmiewa – choć  właściwszym byłoby pojęcie 
– rozsadza - Wesele i ona zdecydowanie organizuje artystyczną dominantę 
całego przedstawienia. Konsekwentnie. Zadziornie. Niewygodnie. 
Dysonansowo. Za to zgodnie z anarchizującym, dionizyjskim rozumieniem 
koncepcji Woli Mocy, pojmującej Byt – nie jako idealną strukturę, ale jako siłę, 
a właściwie wielość przeciwstawnych sił - a więc jako dynamizm, działanie, 
ciągłe stawanie się - bo Byt nigdy nie ma jednej skończonej formy!
Istnieć – znaczy wtedy – dać każdorazowo odczuć, zamanifestować własną 
obecność; co w wypadku aktora na scenie – jest energetycznym wyładowaniem 
pewnego quantum siły postaci; siły, którą generują wewnętrzne i zewnętrzne 
konflikty dramatu, domagają się ujścia – rozsadzenia sztucznie narzuconej 
struktury. W tym wypadku weselnego obrządku, który jak sama nazwa 
wskazuje, powinien być (zgodnie z narzuconymi społecznie oczekiwaniami) 
czasem weselenia się. Tymczasem mamy do czynienia z kolejnymi, szybkimi 
scenami nawarstwiającego się jak weselny tort konfliktu, doprowadzajacego
 (przy niemal zerowej akcji) do społecznego dramatu.
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W każdym wystawieniu Wesela ten dramaturgiczny aspekt jest inscenizacyjną 
podstawą, tyle, że u Strzępki, startowy impet od razu ma wysoki diapazon, 
czego energetycznym dowodem początek pierwszej sceny pierwszego aktu z 
tańcem wszystkich weselników, zanim jeszcze Czepiec zacznie zaczepiać 
Dziennikarza: Cóż tam, panie, w polityce?
Właściwie to nie taniec – a eksplozja skumulowanej energii. Ostre wejście w 
rytm ludowej piosenki  Albośmy to jacy, tacy – skrzące się  podskokami, 
szalonymi wirami, akcentowane zawadiackim przytupem!

Albośmy to jacy, tacy
Ino chłopcy krakowiacy,
Czerwona czapeczka,
Na cal podkóweczka,
Czerwona sukmana,
Danaż moja dana.
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Takie rozpoczęcie Wesela Strzępki może sugerować podjęcie krytycznego 
dialogu z wcześniejszą o dobrych parę lat inscenizacją Piotra Cieplaka, który 
pod takim właśnie tytułem: Albośmy to jacy, tacy wystawił w 2007 roku w 
Teatrze Powszechnym w Warszawie kontynuację dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego, łącząc pokiereszowane obrazy współczesnej polskości z Biblią, 
Weselem i  Akropolis.
Tworząc w efekcie  z jednej strony: moralitet polityczny (Była Polska Pisa, była 
Lisa, a mnie to, kurwa, zwisa) - z drugiej: spektakl  zanurzony wokół mitycznej, 
religijnej refleksji o nocy, w której duch ma się przetworzyć. Nastrojowe, 
liryczne piosenki z muzyką Marcina Świetlickiego oraz wzniosłe recytacje 
Biblii ostatecznie przesądzają o statyczności bytu: 
Nic nie masz nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: Oto to jest nowe; już  
bowiem uprzedziło w wiekach, które były przed nami.

Strzępka – jakby w kontraście – pokazała jeszcze inną perspektywę artystycznej 
filozofii Wyspiańskiego: nietzscheańską, niemetafizyczną, dionizyjską i 
anarchizującą – dodatkowo intensyfikowaną nagraniami formacji  R.U.T.A. 

Pełna nazwa skrótu rebelianckiej muzycznej grupy może okazać się mocno 
sugerująca – i  słusznie: Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna 
Unia Terrorystyczno Artystowska. Radykalny klan muzyczny. Heretycka koalicja  
banitów, renegatów, kulturowych infamisów. Krzyk buntu z czeluści świata  
feudalnego, który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie skończył. Sprzeciw  
wobec kasty panów i społeczeństwa niewolników.

Cztery wieki niedoli, biedy i niewolnictwa zaklęte w pandemonicznych  
kompozycjach. Dźwięki proste i szczere aż do krwi. Dawne instrumenty, ludowa 
liryka i uniwersalne przesłanie. Wiecznie aktualne. Wedle druidzkiej zasady -  
Prawda przeciw światu.6

Muzyka wykonywana jest na instrumentach akustycznych: lirze korbowej, 
fidelach płockich, suce biłgorajskiej, sazach, tradycyjnych barabanach, bębnach 
obręczowych, kontrabasie i pile przez plejadę osobistości muzyki folk w 
towarzystwie czołówki wokalistów polskiego zaangazowanego rocka.

Archaiczne instrumenty i anarchizująca muzyka to doskonałe narzędzia do tego, 
żeby spotęgować dionizyjską wykładnię dramatu wg Nietzschego, który tak 
ciekawie analizuje amerykański filozof i antropolog - Alphonso Lingis: 
Drugim (obok apollińskiego – dopisek J.Z.) wymiarem mocy artystycznej jest  
6 Projekt powstał z inicjatywy Maćka Szajkowskiego - założyciela i muzyka Kapeli ze Wsi Warszawa. Opiera 
się na archaicznych tekstach piosenek buntu chłopów przeciw feudalnemu systemowi wyzysku. Do ich 
wykonania zaproszona została czołówka wokalistów polskiego zaangażowanego rocka: Paweł "Guma" Gumola 
(Moskwa), Robert "Robal" Matera (Dezerter), Nika (Post Regiment) oraz Hubert "Spięty" Dobaczewski (Lao 
Che).Info.za:  http://www.karrot.pl/ruta
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popęd stanu orgiastycznego. Tu znajduje się źródło dionizyjskiej sztuki muzyki –  
melodii, pieśni, tańca, aktorstwa, pantomimy i poezji lirycznej. Tutaj dzieło  
sztuki nie jest, jak to było w sztukach plastycznych, osadzone, ubóstwione w 
swej indywidualności; sztuki muzyczne istnieją tylko w czasie ich wykonywania,  
gdy tylko ożywione zostają życiem wykonawcy (…) 

Popęd dionizyjski znajduje się w żywym ciele, pobudza je w wiecznym ruchu 
tańca. Nie tworzy on formy przytwierdzonej do indywidualności, lecz ujawnia 
się w stanie orgiastycznym, w którym to formy bezustannie się tworzą i giną w 
jakiejś apoteozie siły. W ciele jest on natchnionym ruchem , a nie ruchem 
rozwijającym się z inicjatywy jednostki, jest on wyłonieniem się rytmicznego  
ruchu rozwijająego się w jednostce. W ruchu tym, wiedzionym popędem, życie  
śpiewa.

 Nietzsche mówi o popędzie upojenia w życiu; stan orgiastyczny zatem nie jest  
po prostu wynikiem zwiększenia się zewnetrznej stymulacji wywieranej na żywe 
istnienie, nie jest on też w swej naturze reaktywny. W samym życiu istnieje jakiś  
popęd do szaleństwa, który jest działaniem życia na siebie samo,  
samoupojeniem. Upojenie jest fenomenem intensywności; dionizyjska  
świadomość jest  świadomością stanu widzianego nie jako stan zamierzony z  
transcendentnym, dośrodkowym ruchem, lecz jako stan intensywności,  
obdarzony w swej istocie, ruchem cyklicznym.7

Popęd dionizyjski (podobnie jak popęd życia i śmierci: Eros i Thanatos) 
pochodzi z wnętrza organizmu, ze sfery jego biologizmu – i jest naturalnym, 
samopotęgującym się stanem wzmożonej twórczej mocy. W zależności jednak 
od momentu historycznego, w którym przychodzi żyć jednostce, popęd  ze 
względu na zewnętrzne uwarunkowania (kulturę, moralność, historię) bywa 
tłumiony, czego efektem blokada swobodnej energii mocy, czyli liczne 
konflikty: płciowe, rasowe czy klasowe.

Doskonale widać ten schemat w Weselu – w jego całościowej strukturze: od 
stanu orgiastycznego (początek dramatu) – do somnabulicznego (koniec 
dramatu); a także w strukturze wszystkich bez wyjątku, pojedynczych scen, 
perfekcyjnie rozpisanych krótkich spotkań – dialogów na wirującej od tańca 
weselnej scenie (konwencja szopkowa). 

Jeśli prześledzić realizację wszystkich scenicznych dialogów Wesela Strzępki – 
to uderza w  nich pewna silnie akcentowana prawidłowość: poszczególne 
dialogi - (Czepca i Dziennikarza; Dziennikarza i Zosi; Kliminy i Radczyni; Pana 
Młodego i Księdza; Pana Młodego i Panny Młodej; Poety i Maryny; Pana 
Młodego i Żyda; Racheli i Pana Młodego; Pana Młodego i Radczyni; Poety i 
Czepca - rozpoczynają się spontanicznie i euforycznie (Cóż ta, panie w 
7  A. Lingis, Wola Mocy, w: Literatura na Świecie, Warszawa 1993, nr 1-2-3, s.356.
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polityce? (Czepiec); Pani to taki kozaczek jak zesiądzie z konika, jest smutny 
(Dziennikarz); Cóż ta, gosposiu, na roli? (Radczyni);  Ksiądz dobrodziej łaskaw 
bardzo. (Pan Młody); No, jesteśmy przyjaciele. (Pan Młody) Kochasz ty mnie? 
(Pan Młody; Elektryczność z oczu bije. (Poeta) - zainicjowane są bowiem jakimś 
pozytywnym  rozpędem, pewną uniwersalną siłą; kończą się natomiast 
najczęściej negatywnie, często wręcz agresywnie, jakby w trakcie zderzenia 
dwóch energii szybko doszło do ich gwałtownego różnicowania się: A, jak 
myślę, ze panowie duza by już mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć!(Czepiec); 
że my dla siebie nie będziem, i po cóć tyle spiewności? (Zosia); Wyście sobie, a 
my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie (Radczyni); No, tylko, że my jestesmy 
tacy przyjaciele, co się nie lubią; (Żyd)

 Ostatecznie rozmowy sprawiają  wrażenie kłótni, niemal pojedynków, nawet w 
scenach, które zwykle uchodziły za nastrojowe i liryczne, jak choćby w 
dialogach o kochaniu Pana Młodego i autentycznie zniecierpliwionej, 
zbuntowanej Panny Młodej: Cięgiem ino  rad byś godać,/jakie to kochanie  
będzie; Przeciem ci już wygodała. Przecież ci mnie nikt nie wydrze; Mos wesele!  
– Pódź do tońca!

Te intymne kwestie (kochasz ty mnie? – Moze, moze – cięgiem ino godos o tem) 
w spektaklu Strzępki - to nie jest przekomarzanie się młodych małżonków i 
przewrotne opędzanie się przed mocno podchmielonym kochankiem . One 
często bywają wypowiadane wręcz agresywnie, przez co wytwarza się stan 
dziwnego niepokoju. Zachowania bohaterów – mocno akcentowane ruchy, 
zamaszyste  kroki, zdecydowane, kategoryczne, butnie wypowiadane kwestie - 
budują silnie odczuwane napięcie. Widz może też poczuć dezorientację - 
właśnie z powodu tego intensywizmu – przede wszystkim instynktowych 
zachowań kolejnych par bohaterów. Gwałtownego przyciągania i odpychania, 
chęci (woli) wkroczenia w czyjąś prywatną przestrzeń, a zaraz potem 
impulsywnego wycofania (jakby w efekcie przypomnienia sobie wszystkich 
negatywnych uwarunkowań aktualnej tożsamości: historycznej, kulturowej, 
obyczajowej i tej najbardziej prywatnej - intymnej.

W całym spektaklu odnosi się bowiem wrażenie zdecydowanie silniejszych 
rozterek natury biologicznej, niż psychologicznej To na tym organicznym polu, 
jak się wydaje, zadziewa się największy dramat, dochodzi do najsilniejszych 
napięć pomiędzy postaciami. Jest bowiem jakaś potężna, organiczna siła, której 
spontanicznie ulegają wszyscy, tyle, że nie potrafią się w niej do końca zatracić, 
bo gdzieś głęboko w (pod)świadomości wpisany mają negatywny model relacji.

Z tego też powodu prawdobodobnie, a raczej z zupełnego pominięcia tego 
argumentu, Leszek Pułka zaskakująco bezceremonialnie kończy swoją recenzję:
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 Niezależnie od historii wszyscy lubimy się bzykać – to przede wszystkim  
sugeruje spektakl PWST. Powtórzę zatem kwestię Andrzeja Mleczki: obywatelu,  
nie pieprz bez sensu!

Pomimo obcesowości sądu, paradoksalnie – bo z pewnością wbrew intencji 
recenzenta – teza podstawowa jest prawdziwa i w wypadku wystawienia Wesela  
Strzępki decyduje o wzmożonych sensualnych, odbiorczych wrażeniach: 
reżyserka bardzo świadomie wykorzystuje seksualny (organiczny) aspekt sztuki, 
o którym Nietzsche w swoich teoretycznych rozważaniach pisze dość poetycko:

 Seksualne szaleństwo – sztuka jako funkcja organiczna – wyłania się  w sztuce  
dionizyjskiej, w muzyce. Pierwszą jej emanacją w ciele jest rytm, dynamika i  
harmonia tańczącego ciała, gdzie poliwalentność seksualnego uniesienia, jego 
dwuznaczna gra wyraża się w harmonii ruchów, warg, gardła, tułowia, ramion,  
nóg – każdy z tych elementów odpowiada innym i je symbolizuje.

Szaleństwo przejawia się w rytmie a nie w zamierzonym ruchu. Ruch tańca jest  
niepraktycznym przemieszczaniem, ruchem bez teleologii, postępem bez jakiegoś 
końca. Nieteleologiczny ruch tańca jest boskim ruchem, archetypem wszelkich  
życiowych ruchów. (…) Tak więc życie, szalone życie rządzone jest prawem 
rytmu, a nie znaczenia.(…); rytmu się nie przyjmuje, nie czyni się go własnym 
przez rozumienie – uczestniczy się w nim bez zgody, założenia, inicjatywy, bez  
wolności. (…) Rytm interesuje życie niezależnie od niego samego, w żadnym 
sensie praktycznym lub znaczeniowym; doprowadza on do dekonceptualizacji  
rzeczywistości (…) powoduje depersonalizację podmiotu, przejście od jaźni do 
anonimowości. (…)

Od początku przedstawia Nietzsche popęd dionizyjski jako wyzwolenie i radość,  
ponieważ jest on spotęgowaniem woli burzącego ego, przekształcajacej ego w 
wielość afirmacji, wielość osób, wielość masek. Szaleństwo roztapia ego w 
zmysłowości, a nie w alienacji.8

Temu dionizyjskiemu popędowi – ulegają w Weselu Strzępki wszyscy jego 
uczestnicy; z większa łatwością (co naturalne) ulega mu chłopstwo, z  dużymi 
zahamowaniami (bo to wbrew kulturze) – mieszczaństwo; a pośród nich młodzi 
(co znów naturalne) są bardziej skorzy niż starzy. Już jeden z pierwszych 
dialogów dramatu: Haneczki, Zosi i Radczyni – wyraziście tę zasadę 
potwierdza: 

- Ach, cioteczko, ciotusieńko! 

- Co, serdeńko?

8 A. Lingis, op. cit.,s.358-359.
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- Tamci tańczą, my stoimy;

  chcemy tańczyć także i my.

- Może który z panów zechce?

- Z nikim z panów tańczyć nie chcę.

- Potańcujcie trochę same.

- My byśmy chciały z drużbami

  z tymi, co pawimi piórami

  zamiatają pułap izby.

- Poszłybyście tam do ciżby?

- To tak miło, miło w ścisku.

- Oni się tam gniotą tłoczą

 i ni stąd, ni zowąd naraz

 trzask, prask, biją się po pysku;

 to nie dla was.

- My wrócimy zaraz

- Cóżes ty dziś taka wesoła?

 odgarnij se włosy z czoła.

- Raz dokoła, raz dokoła!

Przykładów można by mnożyć wiele – jak choćby  rozmowa Radczyni (A,  
panny już bez pamięci,widzę hulają) z Maryną (Do smaku. Jak mnie Czepiec  
chwycił wpół, jak zawinął i obleciał w kółko, tom w oczach zobaczyła gwiazdy,  
jakby jakieś napowietrzne jazdy, kręcące się zawrotem kół); Poety: 
(Elektyrczność z oczu bije(…) Pani myśli o kochaniu) z Maryną (Zgrzałam się  
przy tańcowaniu); Pana Młodego (Przyszła pani z nami potańcować;jeśli pani  
szuka parki,przygarniemy ją w noc ciemną) z Rachelą (Na skrzydłach myśl moja 
zwisła; szłam, przez błoto po kolana, od karczmy aż tu do dworu;- ach, ta chata 
rozśpiewana, ta roztańczona gromada (…); Poety (Pani się kiedy zakocha w 
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chłopie…) z Rachelą (Pan może wywróży. Mam do chłopów pociąg duży, lecz  
być musi ładny chłopiec. Powrót, powrót do natury).

Wszystkie one dowodzą, że siła (dośrodkowa), która dawała szansę na zbliżenie 
się bohaterów ma związek z wyzwoleniem się pod wpływem muzyki (rytmu) 
seksualnej - biologicznej i organicznej energii, przekraczającej granice 
tożsamości, zaś siła (odśrodkowa) gwałtownie uniemożliwia trwałe połączenie – 
jest historycznym i kulturowym dziedzictwem a raczej przekleństwem, 
utrudniającym osiągnięcie pożądanego efektu. 

W biegunowości tych przeciwstawnych sił drzemie jednak nadzieja: 
przyciągające się przeciwieństwa, jak dwa skrajne żywioły – potęgują jednak 
ruch, bez którego nie byłoby już żadnej nadziei na przemianę.

Wesele – organizujące dramat wokół kilkudniowej tanecznej zabawy (jak było 
wtedy w chłopskiej tradycji) naturalnie sprzyjało uruchomieniu – wręcz 
wygenerowaniu - potężnej energii, która w naturalny, organiczny sposób
wzmaga popęd erotyczny. Każdy uczestnik podobnego zdarzenia ulega tym 
fluktuacjom. Oczywiście z różnym natężeniem, zależnym od wspomnianych już 
kulturowych uwarunkowań, ponieważ rytm nie dla wszystkich jest tak samo 
zrozumiały o czym pisze Edward T. Hall w pracy Poza kulturą, kontynuując 
badania zapoczątkowane już wcześniej przez niego w Bezgłośnym  języku  i 
Ukrytym wymiarze, gdzie dokonuje zasadniczego rozróżnienia kultury 
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wysokiego i niskiego kontekstu, która w opisie przypomina trochę notkę 
parametrów sprzętu komputerowego wysokiej i niskiej klasy:

Komunikacja lub przekaz na poziomie wysokiego kontekstu (hight-contex – HC) 
charakteryzuje się tym, że większość informacji bądź zawiera się w fizycznym 
kontekście, bądź jest zinternalizowana w człowieku, a tylko nieznaczna część  
mieści się w zakodowanej, bezpośrednio nadawanej części przekazu.  
Komunikacja właściwa niskiemu kontekstowi (low-context – LC) jest zgoła  
odmienna, tzn, większość informacji mieści się w kodzie bezpośrednim.9

Mówiąc prościej - ciała i zmysły  przedstawicieli pierwszego typu kultury  z 
łatwością odbierają  wszystkie dyskretne, pozawerbalne znaki wysyłane przez 
rytmy natury, gdy tymczasem przedstawiciele kultur niskiego kontekstu – wraz 
z potężnym rozwojem cywilizacyjnym – najczęściej  zatracili instynktowną 
zdolność i wrażliwość na podobne organiczne bodźce, chyba, że są artystami lub 
– jak to ma miejsce w Weselu - przynależą wciąż do społeczeństw silnie 
związanych z naturą.

Bohaterowie Wesela są wręcz idealnym źródłem i medium do przeprowadzania 
istotnego społecznie i kulturowo eksperymentu, w którym chodzi nade wszystko 
o uruchomienie, ożywienie, wprawienie w ruch tej części społeczeństwa 
polskiego, która duchowo i energetycznie, z różnych przyczyn, obumiera - 
poddając się zewnętrznym wpływom, nie ufając swojej wewnętrznej mocy.

9 E.T. Hall, Poza kulturą, tłum. E. Goździak, Warszawa 2001, s.95.
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Wykorzystanie tańca i zabawy (siły dośrodkowej) daje szansę na zbliżenie się 
dwóch różnych, skrajnych kontekstowo środowisk. 

 Początkowe działania wszystkich bohaterów, inicjowane wraz z wejściem w 
weselną strefę rytmu, pokazują powolną energetyczną uległość lub świadomą 
dynamiczną gotowość podjęcia kolejnej próby wejścia w ten swoisty rytuał 
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powtórzenia, którego istotą jest przełamanie historycznego przekleństwa: 
Bawiom, bawiom, miłościewy, a toć były dawniej gniewy! Nawet była krew,  
rzezańce, i splamiła krew sukmany. (Dziad); Myśmy wszystko zapomnieli; mego 
dziadka piłą rżnęli…Myśmy wszystko zapomnie.i (Pan Młody); At, odmienia nas 
natura; wiara, co jest jeszcze w ludzie, że coś z tego przecie będzie; rok w rok  
idziem po kolędzie i szukamy i patrzymy, czy co kiedy z tego będzie. (Gospodarz)

Że badawczy trop, który każe nam poszukiwać w rytmie – tym podstawowym 
komponencie artystycznym – najistotniejszych sensów dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego i jego scenicznej realizacji przez Monikę Strzępkę, jest ze 
wszech miar zasadny, dowodzi również niezwykłej urody Plotka o Weselu 
Tadeusza Boya Żeleńskiego:

Chciałbym w tym miejscu potrącić jeden szczegół, na który zwrócił mi uwagę w 
rozmowie o Weselu znawca zarówno literatury, jak i muzyki, Witold Noskowski,  
a mianowicie do jakiego stopnia Wesele urodziło się z rytmu, z elementu muzyki.  
Wyobraźmy sobie ten maleńki dworek, tę chałupę istotnie „rozśpiewaną” po 
brzegi, pełną zawziętego a prymitywnego dudlenia chłopskiego, rytmicznego 
tupotu nóg i przyśpiewek; i wyobraźmy sobie Wyspiańskiego, który całą noc,  
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nie tańcząc i prawie nie rozmawiając, stoi oparty o futrynę. Ten rytm musiał na  
niego tak działać jak jednostajny turkot kół pociągu, pod który mimo woli w 
zmęczonej głowie podsuwają się jakieś natrętne teksty. Jestem prawie pewien,  
że w ten sposób urodziła się rola Chochoła. Ale nie tylko ona. Całe Wesele  
przepojone jest rytmem, najróżniejszymi rytmami, niesłychanym bogactwem 
rytmów; wiersz to płynie posuwistym polonezem, to znów przytupuje przekorną i  
zadzierzystą nutą krakowską. I w tej rytmice Wesela, w tym – podświadomym 
dla słuchacza – muzycznym działaniu utworu tkwi niewątpliwie w znacznej  
mierze jego wnikliwy czar, jego przyczepność, która sprawia, że Wesele stało się  
niewyczerpaną kopalnią cytatów, że mnóstwo ludzi umiało je prawie na pamięć.  
Dodajmy, że Wyspiański był organizacją niezmiernie wrażliwą na muzykę; i w  
ten sposób zbliżymy się też nieco do tego najorginalniejszego może z polskich  
utworów, który cały urodził się z bezpośredniości. Nie znam sztuki teatralnej, w 
której by rytm, melodia, kolor, słowo i myśl grały równocześnie tak intensywnie  
i zaplatały się tak ściśle.10

W rytmie zasadza się więc źródło wszystkich istotnych sensów  Wesela – 
począwszy od instynktowych, bardzo fizycznych zachowań jego bohaterów – po 
ich życie duchowe, psychiczne, którego przejawem są symboliczne zjawy. One 
też poddane są temu samemu – nadrzędnemu prawu rytmu: rytmu myśli, 
impulsów pamięci, drażniących psychicznych obrazów, skrywanych 
kompleksów, pokoleniowych lęków, zbiorowego i indywidualnego cierpienia. 

Pierwsze Widmo Ukochanego, który pojawia się Marysi mówi o tym wprost: 
Zwabiło mnie echo z Tatr, otom jest, otom jest, zwabiły mnie głosy z chat (…)  
Potańcujmy raz dokoła, potem zaś znów mus mnie iść; podobnie Stańczyk woła 
do Dziennikarza: Kłam sercu, nikt nie rozumie, hasaj w tłumie! Masz tu  
kaduceusz, chwyć! Rządź! Mąć nim wodę, mąć! Na Wesele ! Na Wesele! Idź!;  
Doznania Dziennikarza a również Poety, któremu za moment ukazuje się 
Rycerz Zawisza Czarny, są wywołane nadnaturalnym poszerzeniem widzenia i 
otwarciem się tajemniczej, mentalnej  toni, które obaj podobnie doświadczają: 
Rozżaliłeś się, działa muzyka, to się koło widzeń zamyka i działa na nerwy. 
(Poeta); Na nerwy!? Na nerwy działa te, na te sieci, które maja duszę w uwięzi,  
że gdy tak mi grają bez przerwy, zdało mi się, że moja dusza ze mnie wyszła i  
koło mnie świeci(…) A! ta muzyka tak brzęczy, jak z ula dzwonienie pszczół – a  
my jak szerszenie: to mi się rzuca do gardła ta duża wesołość narodowa, to mi  
się rozszerza głowa szumem, gwarnością, zawrotem i nawet mi jest wstętny ból  
(Dziennikarz). 

Podobnie gdy pojawiają się kolejne widmowe postaci – zawsze uzależnione są 
one od pulsów weselnej muzyki: Huś ha – haj go, haj! Pójdźże w tan, dalej w 
tan! Złoty pan! weselny pan (Chór zapowiadający Hetmana); Ja weselny, ja 

10 T. Boy-Żeleński, O Wyspiańskim, opr. S.W. Balicki, Kraków 1973,s.120-121.
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weselny, dajcie, bracie, kubeł wody: rece myć, gębę myć, chce mi się tu na 
Weselu żyć, hulać , pić (…) nie będę prózno stać, na Wesele, na Wesele, pódź  
tańcować, bośma brać. (Upiór); 

Strzępka w swoim reżyserskim radykalizmie wyostrzyła te, i tak już 
dynamiczne, aspekty dramatu. Duchy pojawiają się w bardzo zmysłowej 
postaci, pojawiają się raczej znienacka, jakby zawsze obecne były wśród nas, za 
to z jakiegoś powodu (teraz - rytmem wesela) powołane do życia.

W ten sposób Marysi, żonie Wojtka, pojawia się Widmo, jej wcale nie tak 
dawnego, ponoć zmarłego, ukochanego. Siedział obok na krześle, sam przy 
stole, niby zapomniany gość. Kiedy Wojtek tańcami i wódką znurzony 
przysypia – on, niby obudzona tęsknota, staje przed Marysią – ale nie jako 
wątły, eteryczny duch – ale żądny mężczyzna, w którym krew, tak jak u dawnej 
narzeczonej, na powrót kipi, wre: Przytul mnie do twoich chust, przytul mnie do 
piersi, rąk…(…) Kochaj…!(…) Nie broń mi się – nic to, nic…(Widmo).

Stańczyk też wszedł do izby niby kolejny gość, tyle, że trzeźwy zupełnie – przez 
co, już na samym wstępie, zyskał zdecydowaną przewagę w spotkaniu z 
Dziennikarzem, dodatkowo podkręcając jeszcze spiralę narosłego 
pokoleniowego wstydu: Ty Wid! (Dziennikarz) Ja Wstyd!! Piekło wiem gorsze  
niż Dante, piekło żywe. (Stańczyk) Żyję w Piekle! (Dziennikarz).

W tym spotkaniu dynamiczny, błyskotliwy Stańczyk, jak bratnia, zapomniana 
dusza Dziennikarza – paradoksalnie próbuje w niego tchnąć przygasłe 
życie:Masz tu kaduceusz, chwyć! Rządź! Mąć nim wodę, mąć! Na Wesele! Na 
Wesele! Idź! Mąć tę narodową kadź, serce truj, głowę trać! (Stańczyk).

Podobnie rzecz ma się w pełnej impetu scenie Poety z Rycerzem, który bez 
zbędnych wstępów, jak grom z nieba uderza na swoją ofiarę i domaga się 
natychmiastowego działania: Zbieraj się, skrzydlaty ptaku, nędzarzu, na koń, na 
koń, przepadnie przekleństwo, męka! (…) Poznasz, ktom jest gdy zaciążę – ty  
więzień mój, mnie służ; biorę przemocą, Ja Moc (…) A czy wiesz, czym ty masz  
być, o czym tobie marzyć śnić? (Rycerz) 

Nie oszczędza też Pana Młodego miotany czarcimi konwulsjami, kąśliwy jak 
wściekły pies i chytry gollum w jednym – duch przekupnego zdrajcy, Hetmana 
Branickiego,: Czepiłeś się chamskiej dziewki?! Polska to wszystko hołota, tylko  
im złota.
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Krwawe, ostre i bezwzględne wobec Dziada jest też pojawienie się Upiora – 
Jakuba Szeli: Precz przeklęty, precz, przeklęty (Dziad) Jeno ty nie przeklinaj  
usty, boć brat – drzyj! Ja Szela!! Przyszedłem tu do Wesela, bo byłem ich ojcom 
kat. A dzisiaj ja jestem swat!! (Upiór)
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Przykłady te obrazują nową dynamikę postaci w dramacie – odtąd duchy 
przejmują inicjatywę, reprezentują najbardziej żywotne, pierwotne instynkty, 
stąd też ich zmysłowość, którą Strzępka zdecydowała dodatkowo zaakcentować, 
choćby przez tak śmiały gest, jak oddanie tych ról – kobietom! 

Co więcej – zewnętrzne atrybuty tak bardzo są w tej koncepcji bez znaczenia, że 
pomijając różnice płci, wręcz przekornie obsadza na przykład w roli 
homeryckiego Rycerza -  Zawiszy Czarnego – drobniutką, filigranową aktorkę, 
która uruchamia swoją sceniczną obecnością taką energię, że przez moment nie 
wątpimy w jej zapowiadaną tajemną moc:  Miecz, miecz, siła nieulekła; patrzaj  
w twarz, patrzaj w twarz; ty mnie znasz. (Rycerz) Ktoś jest? (Poeta) Moc.  
(Rycerz) Przyłbicę wznieś! (Poeta) Rękę daj. (Rycerz) Duszę weź. (Poeta) Patrz! 
(Rycerz) Śmierć --- Noc! (Poeta).
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Można domyślać się, że scenicznie ten zmieniony porządek został zainicjowany 
obrządkiem oczepin, rozpoczynającym, inaczej niż w dramacie, cały akt II.

To bardzo przejmujące widowisko. Rytuał kobiecej przemiany i manifestacja jej 
ukrytej, mrocznej mocy, związanej nieodłącznie, z jednej strony, z fazami 
księżyca i rozrodczością, z drugiej, z pewnym faktem społecznym – boleśnie 
ekonomicznym.

Oto schodzi się do siedzącej samotnie przy długim stole Panny Młodej – pięć 
kobiet złowróżbnie śpiewających ludową przyśpiewkę:

Mamo moja mamo, wydaj mnie za pana,
Żebym  ja nie chodziła z grabiami do siana. 
Z grabiami do siana, z widłami do gnoju,
Żebym  ja pochadzała z kuchni do pokoju. 
Z kuchni do pokoju, do szklaneczki czaju,
Powiadają ludzie, że ja rozkosz maju.
Rozkosz, moja rozkosz, gdzie ty sie podziała,
Czy w wodzie wtonęła, czy w ogniu zgorzała. 
Jak w wodzie wtonęła, to jeszcze wypłyniesz,
Jak w ogniu zgorzała, na wieki zaginiesz 
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Tradycyjne oczepiny – przycinanie warkocza, zdejmowanie wianka, nakładanie 
czepca – tu zamieniają się w jakiś dramatycznie opresyjny akt. Kobiety coraz to 
gwałtownie pociągają wstążki, coraz to silniej poszarpując głową Panny Młodej. 
Jest w tych gestach przejmujące okrucieństwo, jakby skumulowane przeżycia i 
urazy wszystkich uczestniczek ceremonii. Ukryte żale, kobiece niespełnienia i 
zapowiedź trudów codziennego bytowania.

Po bolesnym rytuale – kontrapunktowo - pojawia się zaraz łagodna scena 
Gospodyni z Isią, od której u Wyspiańskiego rozpoczyna się właściwy akt II: 
Trza rozbirać dzieci spać, już północna godzina (Gospodyni). Dziwnie trudno 
jednak od razu przestawić się w jej klimat po intensywizmie poprzedniej 
oczepinowej sceny; jakby rytuał, mimo, że artystycznie przetworzony, posiadał 
wciąż swoją dynamiczną moc, niezatrzymaną siłę.

To też moment, w którym jasno widać, jak kategoria rytmu ogarnia coraz 
szersze pola tekstu. Poprzez elementarne, brzmieniowe akcenty poszczególnych 
słów, przez syntaktyczne, zdaniowe struktury fraz - aż po ruch gestyczny, 
sceniczny, a nastepnie do kompozycji czasu i przestrzeni całego spektaklu. 

Skupiając się na organicznym aspekcie sztuki silnie eksponującym rytm – ciągłe 
jego przemiany - w naturalny sposób dochodzi się do rozpoznania tożsamych z 
życiem kategorii sztuki, do świadomości wzajemnego ich przenikania się.

Pisze o tym ciekawie Monika Braun w książce pod zbliżonym tytułem: Gry 
codzienne i pozacodzienne…o komunikacyjnych aspektach aktorstwa.

Jeden z rozdziałów jej pracy w całości poświęcony jest komunikacyjnemu 
aspektowi rytmu w widowisku (tak codziennym - potocznym, jak i 
nieodziennym - artystycznym). Przywołuje w swoich poszukiwaniach liczne 
teoretyczne przykłady z historii teatru, które dowodzą wspólnotowości i 
uniwersalności tej nadrzędnej dla życia i sztuki kategorii RYTMU:

Porządek tego wyliczenia prowadzi od człowieka ku przedmiotowi, od podmiotu  
aktu komunikacyjnego ku widomym wyrazom jego ekspresji i narzędziom, które  
mu w tym służą, od wnętrza ku temu, co na zewnątrz. Jest to także ład właściwy  
każdemu, zarówno spontanicznemu, jak i świadomie „odgrywanemu” aktowi  
komunikacyjnemu, który przebiega od wewnętrznego impulsu ku jego 
zewnetrznemu kształtowi, od zamysłu działania do jego realizacji. Podobny jest  
cykl pracy aktora nad rolą, odbywający się najpierw  w skali mikro, a potem 
makro, od przeczuć i wrażeń ku dynamice żywej akcji, angażującej przedmioty,  
ogarniajacej przestrzeń, trwającej w czasie. A więc także od pojedynczych  
sekwencji rytmicznych ku – składajacych się z ich wielokrotności – kompozycji.  
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Patrice Pavis pisze, że każdy aktor i każdy reżyser intuicyjnie odczuwa potrzebę  
istnienia rytmu zarówno w wygłaszanym tekście, jak i w działaniach 
gestycznych i w ogóle w całym przebiegu spektaklu, a nastepnie podkreśla  
znaczenie rytmu jako źródła sensu  zarówno w tekście dramatycznym, jak i całej  
inscenizacji. Rytm bowiem nie jest jakąś wartością dodaną, uzupełnieniem 
komunikacji, ale jawi się jako integralna jego część. Na teatralnym gruncie jest  
„ nie tylko organizacją porządku czasowego ( i przestrzennego – M.B), ale  
obejmuje wszystkie poziomy przedstawienia”. (…)

Istnienie takich składników mowy jak natężenie głosu, tempo, akcent, pauza –  
nie ulega kwestii. Są one nieodłącznie związane z jej rytmicznością. Różnicują  
melodię mowy i pozwalają wyodrębnić w niej głoski, sylaby, frazy, a w końcu –  
znaczenia. Jednak podobne do muzycznych elementy można wyróżnić także w 
strukturze akcji i przestrzeni.(…) Adolphe Appia pisze, że „właściwością sztuki  
jest modyfikowanie naturalnych wartości”. Tak samo więc, jak naturalne  
funkcje i odruchy ciała aktor przekształca w narzędzie świadomego 
oddziaływania, tak rytmy, a także struktury obecne w nim samym, w partnerze i  
odbiorcy, w przestrzeni i czasie – wykorzystuje dla modelowania swego 
przekazu.11

 Wesele Moniki Strzępki jest doskonałym przykładem  modelowania przekazu 
poprzez gwałtowne zmiany rytmu, które bez wątpienia stanowią o istocie i 
specyfice całej inscenizacji; są źródłem jej głębokich sensów, a więc są 
wartością nadrzędną (sensotwórczą), a nie tylko estetycznie dodaną jako 
ornament.

Kiedy więc w jednej ze scen Pana Młodego  z Panną Młodą w II akcie młodzi 
małżonkowie planują swoje szczęście: Tak ci mnie to granie tkliwi- (Panna 
Młoda) Poczekaj, będziemy szczęśliwi – (Pan Młody) Mój Ty Boże -!(Panna 
Młoda) W jakim dworze;postawimy se dwór modrzewiowy, brzózek przed  
oknami posadzę. (Pan Młody) Brzoza strasznie sybko pusco, het ściany we trzy  
roki ocieni.(Panna Młoda) Będziemy se siedzieć w zieleni, będziemy se siedzieć  
w maju, we kwitnącym sadzie.(Pan Młody) W paradzie. (Panna Młoda) – to nie 
dziwi już rozdźwięk pomiędzy treścią wypowiadanych przez nich sielankowych 
słów a ich dziwnie gwałtownym i coraz bardziej, z frazy na frazę, rozpaczliwym 
tonem.

 Autentyczny strach wspólnego życia – oto prawdziwy przekaz wyłaniający się 
z tonów wypowiedzi – a nie ze słownych deklaracji: A jak będzie słońce i  
pogoda, słońce i pogoda…(Pan Młody) i dalej: Pójdziemy se razem do ogroda – 
będziemy se fijołecki smykać… 

11 M. Braun, Gry codzienne i pozacodzienne…o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Kraków2012, s. 164-
165.
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Drugi akt kończy się symbolicznym przekazaniem Gospodarzowi przez 
Wernyhorę złotego rogu: Wszystko święte, wszystko żywo; z daleka, a miałem 
blisko; wybrałem twój dom, zagrodę i wybrałem Weselisko. Waszmość rękę miej  
szczęśliwą: Daję Waści złoty róg (Wernyhora) Złoty róg. (Gospodarz) Możesz  
nim powołać chór. (Wernyhora) Bratni zbór. (Gospodarz) Na jego rycerski głos 
spotężni się Duch, podejmie Los. Daję w twoje ręce róg. (Wernyhora) Dziękuj  
Bóg. (Gospodarz).

Kobieca postać Wernyhory (jak wcześniejszych zjaw) realizuje reżyserską 
strategię przekazywania i uruchamiania przez nie zablokowanych mocy. Co 
dalej eksponuje silny biologizm tych scen: niewyczerpaną, kreatywną naturę 
kobiecą zdolną zapładniać, wskrzeszać, wzmagać, dynamizować samego ducha 
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narodu. Wernyhora przekazuje bowiem Gospodarzowi róg: Bez tego złotego 
dźwięku Wniwecz pójdzie cały ruch.

Ta ogromnie ważna scena po raz kolejny podkreśla istotę życia – to RUCH, 
DZIAŁANIE – MANIFESTACJA BYCIA - dokładnie tak, jak widział to 
Nietzsche - wbrew powszechnie obowiązującej, kartezjańskiej filozofii 
wyrażanej w kategorycznym, fałszywym  twierdzeniu: myślę, więc jestem.  

O tym, że cała ta weselna historia jest najważniejsza właśnie ze względu na 
możliwość wygenerowania jak największej spontanicznej, zbiorowej energii 
zaświadcza również finalny akt III. 

Zaczyna się on inaczej, niż u Wyspiańskiego ludową pieśnią aktorki o 
rozpaczliwie zakochanym Jasiu, który odpycha miłość matki i ojca: idź precz  
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ode mnie –  po kolei  do nich woła, bo jedynie ukochanej pragnie. Kolisty rytm 
tej piosenki realizowany w powtórzeniach i nawrotach przypomina wznoszącą 
spiralę tęsknoty – wyodrębnianie się erotycznej siły – jako podstawej mocy, dla 
życia fundamentalnej, bo organicznej a nie jałowo-sentymentalnej.

Tę myśl Strzępka kontynuuje potem w kolejnych scenach, zwykle 
wystawianych  jako towarzyski, przelotny flirt Poety z Rachelą czy Maryną; 
tutaj realizowanych  mocno zmysłowo, z silnym akcentem na autentyczność 
przeżycia, z wektorem zdecydowanie skierowanym od metafizycznego do 
fizycznego, od mistyki do erotyki: Pani by tam stała i stała na tym wichrze… 
(Poeta) A, ten pęd; a potem te głosy coraz cichsze, coraz dalsze – i ta muzyka 
bliska (…) A moja muzyka serca – prawie miłość do pana najszczersza--? 
(Rachela).

Podobnie rzecz się ma w scenie Poety z Maryną. Weselne doświadczenie, 
wejście w krąg muzycznych rytmów, uruchomiło w Poecie stan, którego 
fizycznym odpowiednikiem było totalne drżenie, rozwibrowanie jego ciała i 
głosu wyrzucającego frazy o dotychczasowym spętaniu twórczego ducha, i o 
rozgrywającej się teraz przemianie – nie bez wewnętrznych konfliktów a nawet 
fizycznych bólów: Oni i my – my i oni, na wyścigi – kto kogo przegoni! (Poeta) 
A Pan na Pegazie na chmurze. Mnie się zdaje – że coś jest… (Maryna) Tam?! 
(Poeta) Tam – tu! – w całej polskiej naturze przemiana. (Maryna) (…) Ach, 
wierz, pani, i ja też przemieniony, a jeszcze sobie nie wierzę i choć wszystko  
pani mówię szczerze, to przed sobą prawdę własną kryję (…) Ta myśl mnie boli:  
- jest ktoś, co mnie wiąże do roli, i ktoś, co mnie od roli odrywa; jest ktoś, co mi  
skrzydła rozwija, i ktoś, co mi skrzydła pęta; jest ktoś, co mi oczy zakrywa, i  
ktoś, co światło ciska; jest jakaś ręka święta i jest dłoń inna, przeklęta; jest  
Szczęście, co się ze mną mija, i Nieszczęście, które mnie tuli. (Poeta)

W szerszym kontekście całe  Wesele Moniki Strzępki jest właśnie takim 
dramatem o pętach i  (nie)możliwościach  przemiany polskiej natury. O 
szansach wyjścia z kulturowych i historycznych uwarunkowań, przekroczenia 
zbiorowych i indywidualnych traum.

Tekst Wyspiańskiego, jeśli nie czytać go kanonicznie – a więc w duchu 
narodowych ograniczeń, a raczej z położeniem akcentów na fragmenty o 
indywidualnej, człowieczej, instynktowej mocy – daje, jak się okazało z 
adaptacji dramatu przez Strzępkę, taką możliwość.

Takiej adaptacji bez wątpienia sprzyjała sama biologia. Młodzi aktorzy 
posiadają naturalną dla wieku dynamikę i energetykę ciał. To najżywotniejszy 
pierwiastek determinujący ich naturę, a więc gwarantujący najwięcej 
powodzenia, jeśli w jego uruchomieniu tkwi istota działań.
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Jest jeszcze jeden aspekt młodości, niezbędny w przełamywaniu narodowych 
schematów – możliwość zdystansowania się do historii, odwrócenia jej 
zaklętego koła poprzez (sic!) GEST ŚMIECHU – na który Wyspiański 
przyzwala, A Strzępka to akcentuje: Już nie mają kos. (Jasiek) Roześmiej im się  
w nos. (Chochoł) Już nie mają pęt. (Chochoł) Chytają się w tan. (Jasiek) Już nie  
czują ran. (Chochoł) Zniknoł czar! (Jasiek).

W tym momencie najczęściej Chochoł przygrywa zgodnie z didaskaliami 
usypiająco-omdlewającą melodię; u Strzępki Chochoł ( ubrany w T-shirt ze 
zdjęciem rozczochranego Muppeta, teatralnej  marionetki) każe Jaśkowi robić 
głupie miny znieruchomionym, zahipnotyzowanym gościom weselnym. Zresztą 
z powodzeniem, bo szybko reagują parsknięciami, co częściowo wraca ich do 
życia. Częściowo – bo Chochoł dysponując drugim czarem ujawnia jednak tylko 
pozór przemiany. Bohaterom wraca bezgłośna mechanika działań. Reprodukują 
przejmujący, dynamiczny taniec Albośmy to jacy, tacy – z tym, że w 
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zwolnionym tempie i bezdźwięcznie. Jasiek wciąż wtedy rozpaczliwie, 
naprzemiennie nawołuje, by chycili koni i broni.

W istocie mamy dwa możliwe odbiory zakończenia. Pierwszy mało pozytywny, 
ze względu na Chochoła, który dyryguje naszymi poczynaniami, i wygląda, że 
istnieje zawsze niezależnie od kontekstu historycznego. Jest jakąś nieusuwalną 
figurą, pokrętną i pokraczną, narodową specjalnością, co jakiś czas ujawniającą 
swoją wredną naturę, przyduszającą naszą witalność.

Drugie zakończenie jest dużo bardziej pozytywne - zdecydowanie 
indywidualistyczne. Może w aspekcie historycznym wygląda jakbyśmy 
rzeczywiście realizowali wciąż nieznośny, poddańczy schemat – ale człowiek, w 
gruncie rzeczy, jest bardziej dysponentem natury niż historii; a to znów znaczy, 
że w tej ciągłej walce, w ścieraniu się, zmaganiu różnych przeciwstawnych sił – 
można dopatrywać się nie tylko historycznego przekleństwa, ale samej  istoty 
życia właśnie. Nietzscheańskiego Bytu, Woli Mocy - afirmującej ciągłe 
wyzwalanie się i radość:

Taka wola nie jest w żaden sposób jakimś (…) niezaspokojonym apetytem,  
aspiracją, łaknieniem; nie jest to na przykład wola, która łaknie władzy.  
Nietzscheańska wola nie jest cierpieniem – nie jest pragnieniem celu, który  
byłby końcem jej aspiracji, lekiem na jej ubóstwo i jej własny koniec. Ona (…)  
daje; wyrasta z obfitości, a nie z ubóstwa. Jako popęd snu i popęd szaleństwa 
promieniuje nad światem swym światłem i swą muzykalnością; ocenia,  
pomnaża, uwzniośla, wzmacnia. (…) Jako zdolność zapominania wyzwala się  
nieustannie od swego przeszłego istnienia; (…) rządzi i kieruje własną  
przyszłością.

Taki budujący, w gruncie rzeczy, koniec pozwala zobaczyć w swojej 
inscenizacji Wesela Monika Strzępka, a jeśli nie było to jej główną intencją – to 
tak poprowadzili (pod)świadomie swoje role młodzi aktorzy, co tylko mnoży 
argumenty o pierwotnej wyższości natury nad kulturą.

Kiedy wychodzili do braw w rytm melodii Albośmy to jacy, tacy – 
sprowokowani owacjami – powtórzyli – już pełnodźwięcznie – ekspresywnie 
radosne kroki tańca, jakby w zwrotnej reakcji na oklaski. A to znaczy, że 
organiczne PRAWO RYTMU działa – dokładnie tak jak widział to Nietzsche. 
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