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Co się w duszy komu gra,  

co kto w swoich widzi snach… 
 
 

Inspiracją do powstania tego monodramu była chęć pracy 

nad charakterystycznością mowy oraz nad twórczym 

przekształcaniem wymawianiowej normy scenicznej. Dlatego 

też osią budowania spektaklu stał się kontrast pomiędzy 

postaciami z miasta i ich językiem a postaciami ze wsi 

i wymową gwarową. Podczas prób pojawiło się pytanie – czy być 

wierną tekstowi Wyspiańskiego i jego wybiórczej stylizacji 

gwarowej, czy też pogłębić gwarę, ufając jednocześnie, że to nie 

zaburzy całości przekazu, a może nawet doda kolorytu? Która z 

tych dróg została wybrana i czy była słuszna?  

Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie trzeba się udać 

w podróż z główną bohaterką spektaklu – Kobietą Wesela, 

w podróż po jej wspomnieniach, towarzysząc jej w układaniu 

rozsypanych fragmentów pamięci. Na scenie dostrzec można 

osiem Kobiet Wesela: Haneczkę, Zosię, Marynę, Rachelę, Isię, 

Pannę Młodą, Gospodynię, Marysię, które używają też słów 

innych bohaterów (Radczyni, Kliminy, Czepcowej, ale i Poety, 

Gospodarza, Pana Młodego, Dziennikarza czy Chochoła). 

Jednak w przedstawieniu nie ma kilku odrębnych postaci – 

każda z pojawiających się osób jest częścią jednej – tak jakby 

były wspomnieniami Kobiety z różnych momentów jej życia. 

Razem udajmy się w podróż po tym, co się w duszy 

Kobiety gra, co w swoich widzi snach… 

Kinga Kowalska 

 
 

 
…bo oczy patrzące  

stały się figurami ludne, 
które się niełatwo zatrzeć dadzą. 
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