


Wesele u cyników 

Igor Stokfiszewski 

Przy biesiadnym stole, w trakcie 

poślubnego rautu, MŁODY CZŁOWIEK 

zagaduje do MĘŻCZYZNY, pytając , 

czy widział poprzednią sztukę 

autora „Wesela u drobnomieszczan". 

Giovanny Castellanos przeklada ten 

krótki dialog, uzupełniając go 

o bliski sobie kontekst, zastępując 

„Baala" Bertolta Brechta, sztuką 

My rn w n w Zakopcu, bo tosipwykle „Roberto Zucco", którą wystawial na 
tak zaczyua. .. deskach Teatru im. Stefana Jaracza 

Wódka Weselr1 a nasza, 
bo dla go~ki byfo inna 

w Olsztynie. Spójrzmy na dalszy ciąg 

wymiany zdań. 

MEŻCZYZNA : Tak, co to za świństwo . 

MŁODY CZŁOW I E K: Ale ma w sobie silę. 
MEŻCZYZNA: Czyli to świństwo z silą. 

Gorsze niż po prostu przeciętne. 

Czy talent do pisania świństw to jakaś 
okoliczność łagodząca? W ogóle nie 
pasuje do pana taka sztuka! 

Ten znakomity autokomentarz 

sprawia, że czujemy się wrzuceni 

w pulapkę. Jak bowiem z oburzeniem, 

wywalanym absurdalnymi pocztów

kami z mieszczańskiego świata, 

a zatem świata nas wszystkich, podejść 

do sztuki, w której ośmieszona zostaje 

sama jej negatywna recepcja? 

Brecht spodziewal się, jaki będzie 

odbiór „ Wesela u drobnomieszczan" 

i stąd zapewne ów autokomentarz. 

Ale wpisał w sztukę nie tylko opinie, 

jakie wedle jego doświadczeń z krytyką 

i publicznością towarzyszyć będą 

przedstawieniom, również odpowiedź 

na pytanie, dlaczego. 

Wyschn i ęte źródło rytuału 

Podczas weselnej biesiady, goście 

pragną obejrzeć meble złożone 

przez PANA MŁODEGO - szafę 

oraz małżeńskie łoże . Szafa, jak
kolwiek niezbyt okazała z zewnątrz, 

zachęca, by wejrzeć do jej środka . 

Niestety, mimo starań, klucz nie będzie 
chciał pokonać zamka, goście obejdą 
się smakiem. Nie zdołają również 

przyjrzeć się łóżku, zepsuta ele
ktryczność w sypialni sprawi, że ujrzą 
jedynie ciemność. 

Te dwie krótkie sentencje są 

znakomitą aluzją autora, do spo

sobu, w jaki bezcelowo patrzy się 
na jego sztuki_ 

Nasza dekoracj ,1 ttt1d drzwhuni 

Przed ślubem razem opalamy s ir 
w Kołobrzegu 



Dosta /ijmy dużo prezentów 

Życzenia od cioci z Niemiec 

Chropowatość zewnęt rznej struktury, 
mocne sformalizowanie, odrzucenie 
psychologizmu, sprawiają, że widz 
poszukuje klucza, zakladając istnienie 
pięknego wnętrza , o rna me ntyki 
zdobiącej surowe dzieł o . 

Brecht ośmiesza ten rodzaj herme
neutycznego rozpędu, który pod

po wiada, że pod nieprz yj azną 

powierzchnią czai się piękny sens. 
To wlaśnie fakt, że nie potrafimy 
go odnaleźć p ro wokuj e nas do 
powtórzenia okrzyku MĘŻCZYZNY: 

„świństwo". 

Opracowana przez Brechta teoria 
„teatru epickiego" szczególowo 
opisuje cele, jakie przed sobą stawia 

autor, korzystający ze zdystansowanej 
i sformalizowanej konwencji teatru 
powierzchni, cielesności, gestu i glosu. 
Chodzi o niemożność zbudowania 
pomostu identyfikacji między widzem 
i postaciami, a zatem zmuszenia go 
do poszukiwań w obrębie myśli nie zaś 
emocji, wywalanych empatią. 

Ale w „Weselu u drobnomieszczan" 

owa powierzchowność pelni jeszcze 
jednąszczegółnąfunkcję . 

Skonwencjonalizowanie teatralnego 
przekazu pod kre ślić ma kon

wencjonalność i pustotę weselnego 
rautu , do którego również nie n a leży 
poszukiwać klucza , a nawet jeśli byśmy 

go znaleźli, nie pokona on zamka, 
pozostawiając chropowatą po
wierzchnię weselnych czynności, 

za którymi nie kryją się żadne glębsze 
emocje , sensy. 

„Żródlem teatru - powiedzial kiedyś 
Brecht - jest rytuał; ale teatr zaczyna 
się tam, gdzie rytuał już nie istnieje". 
Źródłem wesela, chciałoby się 
sparafrazować slowa niemieckiego 
twórcy, jest rytuał zaślubin, ale 

mieszczaństwo bawi się w wesele 
po tym, gdy źródło to dawno wyschło . 

W sztuce znajdziemy znane obrazy 

upodlaj ącej zabawy - kłótn ie przy 
sto le , p ij aństwo , s prośności, obraża

ni e wsp ółbiesiadników, nieudolne 

romanse, pre tensje, pozorną p rude rię, 

która zanika po wychyle niu kolejnych 
sz k lanek, skąpstwo gospo darzy 
i bezradną hipokryzję gości. 

My ra zem na Śnieżce, 
nasz wsp61ny miesiąc m iodowy ... 

Była do bra muryka, bo z. nf.łlr!± liśmy dobry 
u-spół, mam tdc/011, polecam 
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Taką mieliśmy wódkę weselną dla goś ci, 
wiem gdzfr robią tariio i ładnie 

Taki mieli~my tort, mniam, mniam.„ 

Bo rzecz jasna o hipokryzję tu idzie. 

O dwójmyślenie, które każe nam 

wypełniać konwencję weselnej 

radości: życzyć wiele szczęścia młodej 

parze, choćbyśmy ją uważali za parę 

nieudaczników, bawić się z uśmiechem, 

choćbyśmy umierali z nudów, 

podziwiać suknię panny młodej, choćby 

zdała nam się najbrzydszą kiecką, jaką 

w życiu widzieliśmy, smakować 

wykwintne dania, nawet gdyby ledwie 

przechodziły nam przez gardło. 

I cóż z tego? - można zapytać. 

W końcu tradycja jest tradycją, nawet 

jeśli zdajemy sobie sprawę z jej 

dwuznacznej fałszywości. 

CynicZl}y_[Q_Zum u drobnomieszczan 

PAN MLODY w pewnym momencie 

wyznaje: Chodzi o to, że robi się coś, 

czego inni nie robią, a oni wpadają 

w złość. Szczególnie jak wiedzą, że to, 

czego nie zrobili, komuś się udało . 

Dwójmyślenie, jakie wychwytuje 

w tym zdaniu Brecht w sposób 

znakomity oddaje wyższą formę fałszu, 

od tej, którą można by nazwać 

niewinną hipokryzją. Formę, której 

na imię cynizm. I to cynizm, 

jak sądzę, jest szczególnie ważną 

obserwacją poczynioną w „Weselu 

u drobnom i eszcza n". Cyn i zm 

i wyekstraktowanie go z pozornie 

niewinnej hipokryzji. Czym różnią się 

oba stanowiska? 

Peter Sloterdijk, twórca koncepcji 

„rozumu cynicznego" zauważa, 

że jego szczególną cechą, nie jest 

(jak w p r zypadku hipokryzji) 

posł ugiwanie się podwój ny m 

standardem etycznym ze względu na 

zagub ienie w świecie rozmytych 

wartości , świecie - chciałoby się 

powiedzieć - po wyschnięciu źródła 

rytuału . Istotą cynizmu jest umie· 

jętność odróżnienia dobra od zła, 

prawdy od fałszu, a na st ępnie 

podążanie ścieżką zła i fałszu, 

ze świadomością, że prowadzi ku 

reprodukowaniu negatywności świata, 

wartości, ocen i idei. Dlaczego więc 

dysponenci „cynicznego rozumu" 

decydują się czynić, powielać zło? 

Ponieważ nie dostrzegają sensu 

w przeciwstawieniu się większości 

oraz nie widzą realnej alternatywy 

dla świata, który reprodukują. 

Pod koniec sztuki młoda para 

wymienia słowa: 

PANNAMLODA: Dobrze, że sobie poszli . 

PAN MLODY: Narobili tylko hałasu 

i bałaganu. 
PANNA MLODA: Najlepiej we dwoje . 

To jest moment, gdy para odkrywa 

w sobie cyników. Oczywiście, że są 

dla siebie wystarczający, to zdanie 

jest retoryczne, a jednak wesele się 

odbyto, pusty rytuał zreprodukowat, 

powierzchnia nie nabrała głębi. 

Nasze pierwsze wspólne zakupy 
w Plfryiu 

Nasza dek oracja na noc pośl1Jbną 



W koncepcji „cynicznego rozumu" 
są jednak dwie strony. Jedna 
- ka tas troficzna , podpowiadająca, 

że w momencie, w którym hipokryzja 
przeradza się w cynizm świadomie 

czyniący zło, nie ma szans na 

odwrócenie konstelacji wartości i już 
zawsze będziemy podążać drogami 
fałszu. Druga jednak sugeruje, 
że umiejętność oddzielenia zła od 
dobra, już jest milowym krokiem 
w naszej etycznej wrażliwości. 

Zgodnie więc z dialektyczną kon
Nasza sesja fotograficzna - fotograf mia/ cepc]· ą sztuki samego Berto[ ta Brechta' 
fa jne pomysh;„. 

Tak s ię wchodziło na naszą s tTonę 
weseln ą, jes zcze możua wc11odzić 

„Wesele u drobnomieszczan" jest 
zarazem krytycznym spojrzeniem 
na miałkość mieszczańskiego życia 

i afirmatywnym obrazem uchwycenia 
nadziei na możliwą odmianę świata . 

W mieście wesele 

Topos wesela jest w polskiej tradycji 
jednym z najważniejszych tropów 
opowiadania o współczesnej 

rzeczywistości społecznej. Od z górą 
stu lat, gdy Stanisław Wyspiański 

ogłosił swój dramat, wesele stanowi 

arenę odgrywania polskiego piekiełka. 
Aż po ostatni obraz - film w reżyserii 
Wojciecha Smarzowskiego z 2004 roku, 
wydarzenia weselnej nocy ukazują, 

jak Polacy radzą sobie z wtasną 

tożsamością, spierają się, dzielą, 

kochają, uwidaczniają szczególne 

cechy narodowe . 

Giovanny Castellanos, wybierając do 
realizacji „Wesele u drobnomieszczan" 
Bertolta Brechta (sztuka w wersji 
pierwotnej jako jednoaktówka 
napisana w 1919 roku dla znanego 
monachijskiego komika Karla 
Valentina, nosiła tytuł „Wesele") zrywa 
ową nić nawiązań do Wyspiańskiego. 
Nie sytuuje bowiem „cynicznego 
rozumu" w „polskich" głowach, 

podkreślając ich wiejski charakter, 
topikę etniczną zastępuje grupą 

społeczną - drobnomieszczaństwem, 

która nie zna granic państwowych, 

języków, czy narodowych tożsamości. 
Paradoksalnie, ten zabieg zwiększa 

ostrość krytycznego głosu. Nie możemy 
bowiem powiedzieć sobie, że gdzieś 

jest inaczej, lepiej i z dystansem 
przyjrzeć się naszym przywarom 
jako Polaków. Wszędzie - powiada 
Castellanos jest dokładanie tak samo. 
Tak samo źle . 

W ten oto sposób, kolumbijski reżyser, 
realizując sztukę niemieckiego 
dramatopisarza w olsztyńskim teatrze , 
dokonuje uniwersalnej krytycznej 
analizy rzeczywistości, nad którą 

panuje duch (mówiąc słowami 

Richarda Rorty'ego) „postmodernisty

cznego mieszczańskiego liberalizmu'', 
z jego „cynicznym rozumem", 
w który jednak wpisana jest nadzieja 
na protest i odmianę rzeczywistości. 

Tak się pouia /i{;my - my rn zem 
wTlłjlrwdii 

Taką mfrliśmy Zf.umiwioną dekorach~ 

na sa mochodzie 

My razem w Egipcil~. 

Jakub nie chciał jechać 1ra wielbłądz ie 
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