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Stantsiaw W11sptań•ki (portret Józefa Mehoffera) 

STANISŁAW WVSPIAŃSK11 

urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, zmarł tamże 28 listopada 
1907 roku, dramatQpisarz, poeta, malg.r:z: i refQ_rmator teatru. Był synem 
Franciszka Wyspiańskiego, rzeźbiarza, i Marii z Rogowskich. W latach 
1884-95 studiował (z przerwami) w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk

nych; był ulubionym uczniem .J. Matejki. W Lat<:ich 1887-97 słuchał wy
kładów z histori i szJuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 
1890 odbył pierwszą dłuższą podróż zagraniczną. W latach 1891-95 trzykro
tnie przebywał na studiach w Paryżu, gdzie zetknął się m.in. z Gauguinem. 
Wybitnie uzdolniony !llillarsko, od dziecka pasjonował się te<itrem, pod
czas pobytów na Zachodzie hucznie śledził ruch teatralny w Austrii, w 
Niemc:z:ech i we Francji. Wcześnie zaczął próbować swych sił jako dra
matopisarz (Batory pod Pskowem, 1886). W 1900 ożenił się z chłopką Teo
dorą Teofilą Pytko. W ciągu niewielu lat, jakie mu jeszcze pozostały (w 
1905 unieruchomiła go nieuleczalna choroba) gorączkowo oddawał się twór
czości artystycznej w wielu dziedzinach. W 1902 został docentem w Kra
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych. 

Na pierwsze miejsce w dorobku Wyspiańskiego wysuwa się j.ego twór
czość dramatopisarska, niezwykła także dlatego, że autor sam nadał jej 
frapujący kształt teatralny. W jego czasach nie używano jeszcze słowa 

,inscenizacja". Przyjmuje się jednak, że właśnie Wyspiański był w Pol
sce głównym twórcą tej sztuki, operującej wszystkimi środkami wyrazu 
teatralnego w sposób jednolity, wynikający z jednej, nadrzędnej koncep
cji artystycznej utworu. Obok rozległości uzdolnień wspierał go tu szcze
gólny zmysł teatralny pozwalający mu dostrzegać nowe źródła piękna, 

dotychczas niezauważne (np. odsłonięte mury sceny w „Wyzwoleniu") 
również trafnie i oryginalnie posługiwać się muzyką (słynne ostinato w 
„Weselu"), barwą (w „Warszawiance", „Weselu'', „Bolesławie Smiałym"), 

czy światłem (szczególnie w „Weselu"). Niezwykła oryginalność tych roz
wiqzań każe go zaliczyć do najciekawszych indywidualności tzw. Refor
my Teatru ogarniającej teatr europejski na przełomie stuleci. 

Jako inscenizator debiutował w Krakowie 27 czerwca 1898 roku. Dla 
upamiętnienia setnej rocznicy urodzin Mickiewicza teatr krakowski dał 

wówczas przedstawienie złożone z dwu fragmentów „Dziadów" i specjal
nie napisanego utworu L. Rydla. Na zakończenie wieczoru Wyspiański 

zaprojektował osobliwq Apoteozę, w której głównym elementem była uno
szqca się w powietrze przy dźwiękach muzyki złota lira. Po tym debiu
cie sześciokrotnie wystąpił w teatrach krakowskich jako inscenizator swo
ich dramatów, wystawiając „Warszawiankę" (26 listopad 1898 r.), „Lele
wela" (20 maj 1899 r.), „Wesele" (16 marzec 1901 r.), „Wyzwolenie" (28 

luty 1903 r.), „Protesilasa i Laodamię" (25 kwiecień 1903 r.) i „Bolesława 
Smiałego" (7 maj 1903 r.). Wszystkie te utwory reżyserowali doświadczeni 
aktorzy. Wyspiański projektował jednak dekoracje i kostiumy, czuwał 

nad ich wykonaniem, niektóre fragmenty sam wykonywał (np. obrazy 



\v „Weselu"). ez ~iniczyl również w próbach, w~pólnie z re~.yserami ·..i 

kładal sytuacje, poddawał aktornm właściwe gesty, czy ruch. Za s ięg tych 
prac bywa dziś rozmaicie oświetlany. Nie brak głosów bagatelizujących 

udział Wyspiańskiego w prowadzeniu aktorów. Z drugiej strony wiadomo, 
że jego autorstwa były liczne, oryginalne rozwiązania sytuacyjne, nie
kiedy drobiazgowo opracowane z reżyserami (jak. np. sceny Masek w 
„Wyzwoleniu"). Nale7.y zresztą zaznaczyć, że pierwsze utwory Wyspi<til
skiego przeszły w teatrach krakowskich bez większego wrażenia, a w 
związku z tym za kuli sami traktowano go tylko jak o obiecującego dziwaka. 
Dopiero oszałamiający sukces „Wesela" zapewnił mu w teatrze większy 

autorytet i nieco większą swobodę ruchów. Trudne warunki finansowe 
sprawiały, że do jednej sztuki zezwalano mu projektować tylko jednq 
no\vą dekorację. Do „Protesilasa i Laodamii" mógł już jednak zamówić 
mosiężną zbroję aż z Wiednia, a do „Bole~ława Śmiałego" wykonano we
dług jego projektów całą garderobę pozostającą w jaskrawej sprzecznoś

ci z całą dotychczasową praktyką wystawiania sztuk historycznych. świa
dectwem postępującego zaufania było również powierzenie mu insceni
zacj i „Dziadów", które Wyspiański po raz pierwszy opracował jako jed
nospektaklowe widowisko złożone z wszystkich części utworu i wystawił 

w teatrze krakowskim 31 października 1901 r. Scenariusz przedstawienia 
wydał Wyspiai'lski drukiem tuż po premierze. Mimo wyjątkowego rozgło
su, jaki Wyspiański zdobył sobie wówczas w całym kraju. dyrektor Jó
zef Kotorbiński nie docenił dostotecznie jego geniuszu i doprowadził do 
konfliktu w 1904 roku. W połowie maja tego r oku Wyspiański zerwał 

stosunki z teatrem krakowskim i zdjął z afisza wszystkie swoje utwory. 
W lutym 1905 z.głosił swoją kandydaturę na dyrektora i dzierżawcę tea
tru krakowskiego przy stc;pując do intensywnej pracy nad projektami re
pertuaru i przyszłych insce11 irncji; m.in. zamierzał wystawić wtedy w 
swoim opracowaniu trn gedic: Szekspira, Słowackiego, Kra siń sk iego („Iry 
dion a") i Norwida („Kleopatrę"). 

Tego?. roku wydał obszermi ;-inolizę „Hamleta" dedykowanego a ktoro111 
polskim, „osobom działającym n•1 scenie na drodze przez labirynt zwany 
teatr". Dzieło to uważane jest za najdokładniejszy wyraz poglądów Wys
piańskiego na teatr, jego funkcje artystyczne, społeczne i etyczne. 

Dyrekcji teatru nie otrzymał wówczas (w ostatniej chwili sam wycofał 
swoją kandydaturę). Stanowisko to objął L. Solski, który wyjednał u 
Wyspiańskiego zgodę na wznowienie dawniejszych i wystawienie utworów 
jeszcze nie granych. Ciężko chory , Wyspiański nie mógł już uczestni
czyć w tych pracach osobiście. Dostarc7.al jednak projektów scenograficz
nych, udzielał szczegółowych wskazówek i w ten sposób wywarł wpływ 
na inscenizację swojej adaptacji „Cyda" (26 październik 1907 r.), „Zygmun -
ta Augusta" (14 marzec 1908 r.) i „Nocy listopadowej" (28 listopad 1908 r.). 
Należy dodać, że już wcześniej uczestniczył w inscenizacji swoich utworów 
w teatrze lwowskim: osobiście, gdy chodzi o „Wesele" (24 maj 1901 r.) 

„Warszaw iankę" (2 lipiec 1901 r .) a pośrednio, dostarcza jąc projektów i 

wskazówek, gdy chodzi o „Legendę" (26 styczei1 1905 r.). O., ohnej wzmianki 
wymagają projekty scen, które zamierzał wznieść na wolnym powietrzu; 
z tych ~aden jednok nie został zrealizowany. 

Krótka ale bujna działalność teatralna Wyspiaóskiego zostawiła trwały 

ślad w postaci licznych egzemplarzy reżyse r skich, scenariuszy, mak iet, ry
sunków, pasteli, akwarel, będących projektami inscenizacji lub też utrwa
lających przedstawienia już zrealizowane. Do tej ostatniej grupy trzeba 
zaliczyć liczne portrety aktorów w rolach m.in. Wandy Siemaszkowej, 
Ludwika Solskiego. Nadto ocalały· niemal kompletna dekoracja do „Bo
lesława Smiałego" oraz pewna liczba wykonanych pod jego kierunkiem 
rekwizytów i kostiumów. 

Uprawiał malarstwo ~zt<llugowe, projektował witra t.e, meble, szczegó
ły wystroju wnętrz, stworzy ł słynną polichromię w kościele Franciszka
nćr.v, był jednym z reformatorów polskiej grafiki ksiąt.kowej. 

Stow11i1< biograficzny teatru pol slciego 
1765- 1965, PWN, Warszawa 1973 
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Leon Schiller 

TEATR OGROMNY 

Wyspialiski był „artystą teatru". Cóż to znaczy'? To znaczy, że nie 
był jedynie literatem, piszącym w formie dialogowej utwory, które 
nazywamy dramatami; to znaczy, że nic był dekor<.ltorem obmyślającym 
scenerię plastyczną dla cudzych dziel; to znaczy, że nie był inscenizato
rem czy reżyserem, uciclcśni<lj4cym pomysły dram<.lturga w kształtach 

przez siebie skomponowanych, czc.;slo przebt<.lczających lub niszczących 

utwór poety, to znaczy, że nic był dyrektorem czy kierownikiem lcatru, 
nadającym mu jego fizjonomie; art y styczną i społeczną, zazwyczaj ani 
artystyczną, ani społeczną. To zn<.lczy, że był poetą-dramatykiem, mala
rzem, rzeźbiarzem i konstruktorem, reżyserem i inscenizatorem, kierow
nikiem artystycznym teatru i jego ideologiem -- w jednej osobie, ~e 

zgłębił całą umiejętność teatru i posiadł wszystkie jego rzemiosła, że 

żył dla teatru, z myślą o teatrze, że wszystko, czego sic; tknął, na czym 
oko jego spoczęło, staw<lło się teatrem, że teatr był dlal'l jedynym terenem 
wyżycia się, na jego deskach rozwi<izywał najbardziej osobiste sprawy, 
a sprawy le były zawsze sprawami narodu. Przewyższył postulat Craiga. 
Magnus parens reformy teatru tylko w celu przeciwstawienia się teatrowi 
zaprzepaszczanemu przez literaturę, zdemoralizowanemu przez rozpasane 
aktor stwo, chcącemu się ratować za pomocą niby malarskich wystaw, 
stworzył koncepcję „czystego lealru", teatru autonomicznego, tea tru włas
ną estetykę i wła sne rzemiosło posiadającego, w którym literatura nie 
ma większych uprawniei1 od aktora, a aktor jest takim samym elemen
tem sztuki tea tralnej jak dekoracja, którego jedynym twórcą i panem .ic '- l 
„artysta teatru" wtajemniczony w c ::i lą wiedzę teatru, wład<.lj4cy wszyst
kimi jego rzemiosłami. Historici 1<' c1tru słabe nam tylko daje przykłady 

takich wyjątkowych ludzi. lVIoże wuechumiejętność sceniczną posiadali 
twórcy teatru greckiego, chrześcijal'lskich widowisk religi jn ych średniowie
cza. Szekspir, Molier, Wagner, \vreszcie i na sz Bogusławski, człowiek 

w szechstronnej wiedzy w zakresie teatru -- nic byli „artystami tealru" 
w rozumieniu cr;:iigowskim i w tym najw yi.s zym stopniu, w jakim był 

Wyspiański. 

Wyspiański był prekursorem „teatru walczącego", teatru politycznego 
-- wyprzedził teatr Piscatora i wszystkie wysiłki organizowania w Eu
ropie teatru socjalnego. Miały „Dziady" swą treść polityczną, miał ją 

„Kordian", mi;:iła „Nieboska", lecz nigdy treść la w takiej mierze się nie 
przejawiła, nigdy tak głośno i wyraźnie do narodu nie przemówiła, jak 
w „Weselu" i w „Wyzwoleniu". Przyszedł, by „w;:ilić młotem": tworzyć 

teatr nowy. 

Leon Sclaller, Teatr ogromny, Czyt.e!nik 1961 

Adam Chmiel 

WSPOMNIENIA SPRZED 25 LAT 

Dzie11 ślubu i wesele śp. Lucjana Rydla trzymano w tajemnicy, a ra. 
czej podawano późniejszy termin, ze względu, by krakowi;:inie, którzy 
tym f<lktem bardzo się zajmowali, nie zrobili wielkiego zbiegowiska, 
o co przed 26 laty w Krakowie nie było trudno. Późno wieczorem w wilie; 
ślubu (20 listopad;:i 1900) przyszedł St. Wyspia1'iski do mnie i powiedział: 

„Jutro rano o godz. 9 ślub Rydla, mam być na nim, niech pan przyjdzie, 
bc;dziemy razem. Będę czekał na pana przed kościołem P. Marii od stro
ny południowego wejścia". Kiedy nazajutrz przyszedłem o naznaczon~j 

godzinie, Wyspiar1ski czekał już na placu Mariackim. Zgromadziło sic; także, 
poza wtajemniczonymi o ślubie Rydla, większa grupa osób, które już o 
tym sie dowiedziały. Za jakiś czas nadjechał orszak weselny z To11 i Bro
nowic. Z szumem i gwarem wszedł orszak przez boczne drzwi połud

niowe od placu Mariackiego do kościoła. Za nim wszedłem z Wyspiań
skim. Ślub odbywał się w kaplicy Malki Boskiej Czc;slochowskiej, która 
jest przy drzwiach głównych kościoła. Ponieważ weszliśmy prawie ostatni, 
miejsce w kościele od bocznych drzwi aż do kaplicy było zapełnione. 

Wyspialiski wita się z jakąś panią. „Kto to?" - pytam. - „Pani Rydlo
wa" - objaśnia mię Wyspia11ski. Mówię do Wyspiafo;kiego: „Niech pan 
pójdzie do kaplicy, przecież pan należy do orszaku ślubnego". Na to 
Wyspiai1ski odpowiada: „Nie mogę tam iść, bo musiałbym zdj4ć wierzch
nie okrycie, a widzi pan, że nie jestem we fraku. Nie mogę". 

Gdy po skończonym obrzędzie ślubnym wyszliśmy z kościoła, zapylałem 
Wyspialiskiego, czy będzie na weselu? „Tak, pojadę tam po południu". 

W kiilk;a ~dni potem zapytałem go, jak sic; odbyło wesele Rydla. Na to 
nic odpo.\viedział mi, lecz po chwili zamyślenia rzekł: „Może coś napiszę". 

Z tegoż dnia (15 grudzieli 1900) mam rysuneczek Wyspia1"iskicgo ołów
kiem na bibule białej, przedstawiający popiersie dziewczynki w gorsecie 
wiejskim. Zwykle bowiem, gdy przychodził do mnie, sadwlem go n<l krze
śle przed biurkiem. Wyspiai"1ski rozmawiając rysował ołówkiem na le:~<1-

cej na biurku bibule lub papierze, tłumacząc nieraz swoje myśli rysun
kiem. Zdaje się, że w tym dniu prosił o wyszukanie mu drukowanych 
przepowiedni Wernyhory, bo chce go wprowadzić na scenę. - „Ale prze
cież nie z nożami?" - jak go przedstawił Malejko na swoim obrazie -
zagadnąłem. Uśmiechając się Wyspialiski odrzekł: „Boi sic; pan!" W cza
sie, w którym Wyspiański pisał „Wesele", niewiele mi o nim mówił. Wie
dział.em tylko, że oprócz Wernyhory wprowadził do dramatu „chochola", 
który z ogrodu wejdzie do izby weselnej. Dopiero gdy w początkach mar
ca i901 roku zaczęły się w teatrze krakowskim próby „Wesela". Wysµiaó
ski wspomniał mi, że przestawia i zmienia sceny. W ogóle był w tym 
czasie podniecony i bardzo przejęty. Niedługo przed premierą (16 marca 



1901 r.) mówił rni, .le rysuje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
zawieszony będzie (i był) nad drzwiami izby weselnej. Z głosów, które 
dochodziły zza kulis teatru, dowiadywał się .Kraków, że będzie coś, czego 
jeszcze w teatrze nie było. 

Pierwsze przedstawienie „\Vesela" - teatr zapełniony przez inteligen
cję krakowską. W czasie przedstawienia cisza w teatrze - jakieś niezro
zumienie - jakieś „zasumowanie się" publiczności, a po akcie III, gdy za
padła kurtyna, publiczność nie wychodzi, lecz - jakby zaczarowana -
wstaje z krzeseł i długą chwilę stojąc, darzy autora oklaskami. Na~tępne 
przedstawienia wywołują już żywe rozmowy o „Weselu'', po trzecim przed
stawieniu otrzymuje Wyspiański kwiaty i wieńce, a gdy w tydzień po 
premierze pierwsze światło na „\Vesclc" rzucił redaktor śp. Rudolf Sta
rzewski w kilku .felietonach, drukowanych w „Czasie" - Kraków mówił 
tylko o „Weselu". 

(JD26) 

Tadeusz Żeleński-Boy 

PLOTKA O „WESELU" WYSPIAŃSKIEGO 

(„.) Wesele Rydla odbywało się w domu Tetmajera, było huczne, trwa
ło, o ile pamiętam, wraz z czepinami ze dwa czy trzy dni. Niejeden z 
gości przespał się wśród tego n a stosie paltotów, pot.em znów wstał i hu
lał dalej. Wieś była oczywiście zap roszona cała, z miasta kilka osób z ro
dziny i przyjaciół Rydla, cały prawie światek malarski z Krakowa. I 
Wyspiai1ski. Pamiętam go jak dziś, jak szczelnie zapięty w swój czarny tu
żurek stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patrząc swoimi stalowymi 
niesamowitymi oczyma. Obok wrzało w esel isko, huczały tańce, a tu do 
izby raz po raz wchodziło po pan; osób, rZiz po raz do lal y\v<:Jł jego uszu 
strzęp rozmowy. I lam ujrzał i usłyszał swoją szlukę. 

Mówi się o oryginalnej fakturze „Wesela" i wywodzi się ją z jasełek. 

Zapewne, ale mnie by się zdawało, że jak wszystko w tej sztuce, tak i 
ona urodziła się w znacznej mierze po prostu z faktycznej rzeczywistoś

ci. To wchodzenie osób parami bez logicznego powodu jest najzupełniej 

naturalne w izbie przyległej do sali tanecznej; od czasu do czasu zjawia 
się ktoś i sam, aby na chwilę wydychać się i wyparować, i wówczas, 
w tym momencie napięcia nerwów, rozprzestrzenienia niejako egzysten
cji, Wyspiai1ski podsuwa mu jego Widmo. 

iVI1rno, l.c „Wesel , ., urodziło :m; z rzeczywistości, stosunek, w jakim 
została ona zaczyniona fantazją poety, nie jest we wszystkich postaciach 
jednaki. („ ) 

(1922) 
(Wyspirrn sk 1 w oczach współczesnych, Kraków 1971) 

Lucjan Rydel (portret Stanisława Wyspiańskiego) 



PIERWSZE RECENZJE 

Rudolf Starzewski „WESELE" 

(„.) „historia wesoła, a przez to ogromnie smutna", przesunęła się jak 
taniec widm żałob11ych przy głuchym dudnieniu mazurskiego oberka. Bo 
też niezwykle to „gody" - za izbę mają całą Polskę. Trwa to „wesele" 
przeszło wiek - od konstytucji 3 maj<J, poprzez racławickie kosy i krwawe 
noże rezunów, poprzez pa!1szczyznę i „Złotą hramotę" poprzez wiece i 
bankiety, waśnie wyborcze i sąsiedzkie miedze pól, poprzez nieufność 

i obojętność, poświęcenie bez granic i bezpłodne porywy. Grajkami byli 
na nim wszyscy wieszcze narodowi, starostami wszyscy mężowie stanu 
i wszystkie stronnictwa polityczne - uczestnikiem każdy, komu polskie 
serce bije w piersi lękiem i nadzieją, każdy, kto wie i czuje, że na tym 
„weselu" rozgrywa się ojczyste „być albo nie być". Odkąd jest w Europie 
„kwestia polska" jest w Polsce „kwestia chłopska'', inna niż w całej Eu
ropie, bo nie jako sprawa jednej społecznej i ekonomicznej warstwy, lecz 
jako problem narodowy, z którym i pozytywna świadomość, i poetyczny 
idealizm łączy zwątpienia i tęsknoty zakrytej przyszłości. 

To stuletnie „wesele" jest ideowym jądrem, właściwą miazg;1 poetycz
nej osnowy dramatu Wyspiahskiego. 

(„.) Akt I jest realistyczną introdukcj;i: przesuwa w szeregu scen mi
łość pahstwa młodych, dworność i rześką tęgość chłopów, ożywienie ner
wowe zaproszonych literatów i artystów. W akcie II z pierwiastków psy
chicwych, unoszących się ponad konkretnym obrazem i bezpośredni<! 

scenerią, poczynają formować sic; jakby zasadnicze typy zarnyślei"l i ma
rze11. Zamyślenie odsbnia grozę upadku, wstyd poniżenia, niepewność jut
ra (scena ze Stat'1czykiem); marzenie stawia przed oczy dni dawnej chwa
ły i potęgi narodowej, zwycięską siłę na polach grunwaldzkich (scena 
z Rycerzem Czarnym). Ponad świadomość ciężkiej teraźniejszości, poprzez 
p<lmięć wielkiej przeszłości, tęsknot.a wyciąga ramiona, wytęża wzrok w 
przyszłość'. I teraz w podnieconym uniesieniu chwili, zamąconym przelol
nie historycznymi wspomnieniami (scena z Hetmanem i scenu z Szelą), 

skupiają w jedno ognisko wszystkie atomy wrażeó i wzruszeh, wirujące 
na weselu, a z wszystkich tych wrażeń i wzruszeil, rodzi się wiara w 
chłopa - kosyniera (scena z Wernyhorą) i w rozcięcie ko s;i --gQfdy jskie
go węzła „kwestii polskiej" w Europie. W akcie III podniecenie ucisw 
sic; w znużeniu, a razem mija ułuda. Lecz, gdy przedtem rzeczywistość 

uniosła się nad ziemią, teraz na ziemię schodzą złudzenia. Wizja rozgo
qczkowanego mózgu staje się prawdą: każe jej zamienić się w żywe cia
ło, daje jej kształt i ruch, kości i muszkuly, ma okrucieństwo zmusić ją, 

aby wstąpiła w szranki czynu - czynu, do którego jest niezdolnq. 
Dramat Wyspia!1skiego jest jakby wędrówkq duszy polskiej z wyciś

niętym na niej wizerunkiem kosyniera. Rozgrywa się cały w sferze po-

jęć i uczuć, jakie budzi polska „kwestia chłopska" na tle porozbioro
wej psychologii narodowej. Nic zawiera zatem żadnej tendencji ludowej 
lub antyludowej, politycznej lub społecznej, bo nie zajmuje się chłopem 

realnym, lecz abstrakcyjnym procesem psychicznym. Jest to w literaturze 
ostatniej doby najbardziej bezwzględna rewizja jednego z ideałów okre
su romantycznego. („.) 

Wanda Siemaszkowa 

(fragment recenzji wydrukowanej w „Czasi~" nr 6.9 
z 1901 roku - lwi „Wesele" we wspomnieniach i 
J-;rytyce, opracowala Aniela Łempicka, Kraków 19G1) 

PRAWDA O „WESELU" WYSPIAŃSKIEGO 

W teatrze chodzą słuchy, że blady poeta, Wyspiański, złoż.ył nową 

rzecz dyrekcji, że sam na głos czyta dyrektorowi, i plotka krąży, i.c 

biedny pan Józef zamęczany jest tym czytaniem czegoś, co nie jest sce
niczne, że włażą po dwoje, uby zaraz wyjść, że coś tum bają ni do rymu, 
ni do sensu. Pytam p. Józefa Koturbińskiego, najmilszego dyreklora, 
ale słyszę odpowiedź niepewną, jakieś słowa zakłopotania: - Hm - for
ma nowa„. Pytam, czy gram - dowiaduję się, że nie, że nie ma tam 
dla mnie roli, zresztą wobec projektowanego urlopu lepiej, abym byln 
wolna„. Data wyjazdu urlopowego przewlekała się, próby „Wesela" roz
poczęte, aktorzy przeważnie ironizują śmiejąc się, ja roz7.alona na p. Sta
nisłnwu, ż.c po sukcesie „Warszawianki" do mnie się nic zwrócił, na pró
hy nic chodzc;. Wtedy premiery przygotowywuno w ciqgu tygodni~1. 

.Jak dziś pamiętnm, na trzy dni przed premierą „Wesela" ·-·- a na 
dzicri przed generalną próbą, gdym leżnła rano śpiąc w lói.ku, zbudził 

mnie ostry głos dzwonka. Slużąc:a otwiera drzwi i mówi: -- .J;ikiś p::in 
koniecznie chce się widzjeć z paniq.„ - · nic dokohczyła, bo ten pan, St. 
Wyspiański, usunął ją i blady, drżący wszedł w swoim długim jasnym 
anglezie i jasnej narzutce tnki .Jasny Pan. Od progu mówi: 

Przepraszarn, że tak runo, tak nagle, ale sprawa jest zbyt ważn~1. po 
prostu może nic pójść premiera „WescJ;1'', o ile pani nic zgodzi się grać 

Panny Młodej - pannu J. grać nic chce, wczoraj wieczór napisała czy 
powiedziała to dyrekcji, a już cały personel jest znjęty. 

Nie znam sztuki - odpowiad<im - poza tym, czemu mnie pan od r:t
zu nic obsadził? 
- Mówiono mi, że pani na urlopie -„ jest to już trzecia rola, którą mi 
odrzucają. Powiedziałem, że znajdę aktorkę, ktoś mi powiedzinł, że pani 
jeszcze nic wyjechała - proszę o ratunek. 

Czułam impulsywnie, że trzeba pomóc w nieszczęściu uwielbianemu 
poecie. Poprosiwszy pana Stacha, by poszedł do stołowego, sama prędziutko 
się ubrałam i potem zmusiłam Go jeszcze, by ze mną zjadl śniadanie, 

i tylko zapyU1łarn: - A rola? Gdzie jest? 



- U niej - nic odd::ił:i. Musi µani słu ch :-it l1<1 próbie. a po próbie dam 
egzempla rz. 
- Dobrze. Chodźmy. 
Poszliśmy. („ .) 

Wanda Si emaszkowa 

(Wyspia'ńsld w oc.·ac!i u :spótc: s>iyc/1, WL, 1971) 

„WESELE" W TEATRZE POLSKIM 
WE WROCŁAWIU 

1. Premiera 2 maja 1956 roku 
Inscenizacja i reżyseria: Jakub Rotbaum, wspó łprac::i drama turgicznu: 
Józef Gruda, scenografia: Aleksander .Jędrzejewski, kostiumy: .Jadwig::i 
Przeradzka, muzyka: Ryszard Bukowski 

Osada: Gospodarz - Artu r l\IIłodnicki, Gospodyni - Sa bina Wiśniew

ska , Pan Młody - Jerzy Adamczak, Panna Młoda -- .Janina Zakrzew
ska , Marysia - Jadwiga Gibczyńska , Wo jtek - Władysław Dewoyno, 
Ojciec - Antoni Odrowąż, Dziad - Mieczysław Nawrocki, Jasiek -
Tadeusz Skorulski, Kasper - Juliusz Grabowski, Poeta - Igor Prze
grodzki, Dziennikarz - Stanisław Igar , Nos - Zbigniew Wójcik, Ksiąd z 

- Aleksander Olędzki, Maryna - Ewa Szumańska, Zosia - Łucja 

Burzy11ska, Radczyn i - Jadwiga Hańsko, Haneczka - Zdz i sława Mło

dnicka, Czepiec - Mieczysław Łoza , Czepcowa - Halina Romanow
ska, Klimina - Irena Netto, Kasia - Danuta Korycka, Staszek ·
Henryk Hunko, Kuba - Jerzy Fornal, Żyd - Józef Pieracki, Rachel 
- Halina Dobrowolska, Mu zykant - K azimierz Herba, Isia - Irena 
Szymkiewicz, Chochoł - Piotr Kurowski, Widmo - Bogusław Danie
lewski, Sta11czyk - Andrzej Polkowsk i, Hetman - Zbigniew Nawara
-Nowosad, Rycerz Czarny - .Jan Szulc , Upiór - Cyryl Przybył, Wer
nyhora - Marian Bogusławski 

2. Premiera 14 listopada 1970 roku 
Reżyseria : Jerzy Goliń ski, scenografia: Jadwiga Pożakowska, muzyka: 
Adam Wal<lci11 ski 

Obsada: Gospodarz - Ma rian Wiśniowski , Gospodyni - Janina Za 
krzewska, P an Miody -- Bogusław Danielewski, Panna Młoda - Marta 
Ławińska, Marysia - Ew::i K amas , Wo jtek - Czesław Wojtala, Ojciec 
- Władysław Dewoyno, Dziad - Jerzy Fornal, Jasiek - Paweł Galia, 
Kasper - Cezary Kussyk , Poeta - Igor Przegrodzki, Dziennikarz -
Jan Peszek, Nos - Andrzej .Juszczyk, Ksiądz - Ludomir Olszewski, 
Maryna - Irena Remiszewska , Zosia - Anna Kolawska, Radczyni -
Łucja Burzyń ska, Haneczka - Danuta Lewandowska, Czepiec - Fer
dynand Matysik, Czepcowa - J::idwiga Ziemiańsk::i , Klimina - Ha
lina Bu yno, Kasia - Jadwiga Skupnik, Staszek - Wojciech Malec, 
Kuba - Andrzej Wilk , Żyd - Andrzej Polkowski, Rachel - Miros
ława Lombardo, Muzykant - Andrzej Mrozek, Isia - Krzesisława 

Dubielówna, Chochoł - Piotr Kurowski, Stańczyk - Witold Pyrkosz, 
Hetman - Bolesław Abar t, Rycerz - Adam Dzieszyński, Upiór -
Ryszard Kolys, Wernyhora - Artur Młodnicki 



I lustracje za mieszczone w progrnrnie pochod zą z k siążek: 

Wyspia 1'l sk i w oczach wspó łczesnyc h , K raków 1971, t. l i 2 

„Wese le" we w spomn ieniach i krytyce, Kraków 196 1, 

St ani sław W yspiaftsk i, „Wesele" tekst i in scen izac ja z roku 190 1, Wnrsza 
w a 1977, 
Krystyna Zbijcw ska , Or zeł w ku rni ku , Warszawa 1980 
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Bohaterzy 
„WESE A" 1900 
Opracowała: KRYSTYNA ZBIJEVJSKA 

I 

• 

Choć o „Weselu" napisano dziesiątki tomów (Adam Grzy
mała-Siedlecki ukuł nawet specjalny te rmin: „weselologia"), 
wiedza o prototypach postaci dramatu nie wyszła poza 
Boyowską „plotkę". 

Poniższa prezentacja bohaterów sztuki Wyspiańskiego uzu
pełnia wiedzę o genezie „Wesela" - szczególnie w odnie
sieniu do bronowickich uczestników panarydlowego wese
liska. Powstała ona w wyniku badań niewykorzystanych ar
chiwaliów i wielu r ozmów z potomkami·· bohaterów tamtego 
wydarzenia. 



PAN MŁODY - Lucjan Rydel 
(1870-1918), la t 30, doktor praw 
i filozofii , syn profesora UJ, wy
bitnego lekarza-okulisty, znany· 
już wtedy poeta i dramaturg (a u
tor nagrodzonego na konkursie 
dramaturgicznym i granego w k 
utrze krakowskim „Zacza rowane
go koła"), tłumacz (przekład „Il
fa.dy"), wykładowca na kursach 
Baranieckiego .. Jego impulsywność 
i przysłowiowe gadulstwo czyni
ły zeń pos tać nieco komiczną; 

takim też przedstawił go w „We-

PANNA MŁODA - poślubiona 

właŚnie Lucjanowi Rydlowi Jad
wiga Mikoła j czykówna (1883-
-1936), lat 17, czy - jak mówi
ło s ic: w rodzinie : 18-ty. Jeszcze 
za życia męża zaczęła poważnie 

chorować . Wydała na świat dwo
je dzieci : Helenę i Lucjana . Zna
na jest historia o „rzucaniu" P)l 
p rzez aktorki, które miały grać 

Pannę Młodą w prapremierze 
„Wesela" (Morska, Przybyłka) . 'T a 
ostatnia wróciła do tej roli w 3 
mies iącu po premierze, stąd na 

selu '' jego przy jaciel od la t chł o 

pięcyc h, Stanisław Wyspiaiisk1. 
Ale n ie o to gniewa ł s i ę Ryde l 
n u tora; oburzył go sposób u-
kazan ia żony, a przede wszyst 
k im - siostry. Pi sa ł Rydel do a u 
tora „Wesela" po p rap remierze : 
„życzę ci, żebyś doczeka ł s ł av1v 

Mick iewicza , żeby ci Zygmunt 
dzwoni ł n a pogrzebie , ale w ara 
wyśmiewać moją żonc: i mojq 
siostrc:. " Współcześni ws pominali 
jak to Wysp ie ńsl<i ża lił s ię: „Ry
de l mówi, że mi pyski zbij e za 
Haneczk , a ja przec ież pa nn ie 
Haneczce w nic zym nie chc i a łem 

ubliżyć ... " Ich wza jemna przy
jaźń nigdy już nie powróc iła do 
dawnej serdeczności; przet rwa ła 

ty lko na polu a r tys tycznym. 

GOSPODARZ Włodzimierz 

Tetma jer (1861-1923), lat 39, wy
bitny malarz, poeta , ludowy dzia-

wydanej serii pocztówek z k ra
kowskiego „Wesela" ona figuru
je - z Panem Młodym. Dopiero 
na prośbę Wyspiańskiego, trzy 
dni przed premierą podjęła ~ i~ 

grać Pannę Młodą Wanda Si~

maszkowa - aktorka, która w 
jego debiucie scenicznym, w Wj'

stawionej w listopadzie 1898 na 
krakowskiej scenie „Warszawian
ce" była Marią. Siemiaszkowa, po 
wielu latach wspominała jak to 
po premierze „Wesela" znalazła 

w swej garderobie wiejski kooz 
pełen ziemniaków ... z ma rcepanu 
i bilecik : „Mojej uroczej Pannie 
Młode j - Sta ni s ław W: spia óski. " 

łacz . Ukończył nic ty lko Szkolę 

Sztuk Pięknych ( ta k że studia 
monachijskie) , a le i Uni we rsy tel 
.Jagiclloil ski (fil olog ia k lasyczna ). 
Przed 10 laty ożenił s iQ z b ro
Eowiczanką, Anną M i kołaj czy 

kówną, staw i ając n iec hę tną t emu 
małżeństwu rodz inę wobec faklu 
dokonanego. Początkowo młodzi 

mieszkali w chacie Mikołajczy

ków, w roku 1894 wystawili w 
jej bezpośrednim sąs iedztwie kry
ty słomą dwo rek. Właśnie tu od
bywa si ę wesele Rydla ze szwa
gierką · Tetmajera, Jagus ią . (W 
1908 roku dworek ten nabędzie 

od Tetmajerów Rydel, stąd dzi
siejsza nazwa „Rydlów ka" . Mieś
ci się tu obecnie Muzeum Mło
dej Polski; kieruje nim wnucz
ka Pana Młodego, Anna Rydlów
na). Tetmajer wrós ł w rodzin<: 
żony i całe bronowickie społe

czeństwo. Na wielu jego płótnach 



odnaleźć można bohaterów „WC'
sela". Gospodarza grał w prapre
mierowym przedstawieniu aktor 
znakomity, Włodzimierz Sobie~

ław, który jednak zupełnie „We
sela" nie zrozumiał. To jego by
ło owo słynne powiedzenie o ty
grysie, który mógłby w „Weselu" 
przebiec przez scenę i nikt by 
tego nie zauważył, myśląc, że 

tak powinno być ... A jednak, gdy 
po premierze zapytano Wyspiań
skiego, który aktor podobał mu 
się najbardziej, odpowiedział: 

„chyba Sobiesław". 

GOSPODYNI - Anna z Miko
łajczyków Tetmajerowa, (1874-
-1954) lat 26, od dziesięciu lat 
żona Tetmajera. Matka kilkorga 
jego dzieci: Jadwigi, Anny, Kle
mentyny, Marysi, Magdaleny (w 

późniejszych latach przyjd<l tl a 
świat: Jan, Kazimierz, Tadeu ·z, 
Krystyna). Cie zyla się wielkq 

~ympatiq i poważaniem w ~r~
rach artys tyczn ych, mimo że nie 
zrezygnowała ze swego w iejskie
go trybu życia i często można ją 

było oglądać na KTa kowskim 
Rynku, gdzie sprzedawała jarzy
ny lub jajka. 

MARYSIA - Maria z Mikołaj 

czyków Susułowa, (1877- 1925), 
lat 23, trzecia z trój k i urodzi
wych córek. Od rzech Jat żona 
Wojtka . Pier w szy m na zeczonym 
Marysi był młody m lari, L ud
wik de Laveaux, który w latach 
188~-90 mies zkał w B ron owicach 
u Tetmajerów, a wy jecha\ zy n. 
studia do a ryż.a zmarł t a m po 
kilku lalach na gruźl icę. W „We
selu" z jawia s ic; Marys i j:1 k o W i
dmo. Sus ułov;ie mi li dwie có
r eczki: Anne; i Jadwigę (pogro
bowca). 

WOJTEK - S u. u l, r olnik, m;ii. 
Mary~ i ' 1873-190 1), la t 27, C'hO

rowity. Zmar ł w k ilku miesit;1•y 
po ślubie SZ\ ogierk i Jagus i 
na gruźlicę . 

OJCIEC - Jacenty Mikoła jczyk 

(1832-1907), lat 68, b ronow icki 
gospodarz na 2 morgach pal .. Je
go dom, położony na w zgórzu u 
stóp wielkiej lipy, stał się z koń
cem XIX wieku miejscem plene
rowych wyprkw krakowskich 
malarzy i studentów Szkoły 

Sztuk Pięknych. Ojciec ośmiorga 
dzieci - z dwu kolejnych mał

żeństw, w tym trzech słynnych 

z urody córek: Anny, M arii 1 

.Jadwigi (Jagusi). 

D ZI AD - osoba 1 1e zide11ty f1ko
w a n a . Może stary posługacz z 
k arczmy Singera. Może żebrak, 

jaki h wielu kręciło się przy 
w ie j kich weselach . Może po pro
s t u postać fikcyjna, stworzona 
p rzez autora dla dopełnienia o
b razu społeczeństwa i możności 

nawiązania do wspomnie(J z ro
ku 1846, o k"tórym zamierzał Wy
spiański napisać dramat. Jak 
wspominał Adam Grzymała-Sied
lecki, Dziad był jedyną postacią 

sceniczną , którą na prapremierze 
„ustawił" Wyspiański, niezwyk
ły dawać żadnych wskazówek 
aktorom - poza sakramentalną 

odpowiedzią na pytanie „Jak 
gra ć?" : „Zwyczajnie, najprościej". 
W t y m wypadku Wyspiańskieg o 

uw agi wiąza ły się nie tylko z 
aż114 rol ą jaką przypisywał tej 

p ostaci, ale zapewne i z fakte m . 
że je j od wórca, znany aktor Le
on lępowsk i, był jego se rdt·cz
n ym p rz. j acie lem (uwi czn i go 
j , ko "'ta r go Aktor ;1 w „ \ yz• •o 
leni ") - przyszłym a d resatem 
pięknych wierszowan ych lis ów 
poc y. 

J ASIEK - Mikołajczyk, (1880 -
-1957), brat Panny Młodej, lal 
20. Wnet po ślubie swej s iostry, 
na którym był pierwszym dru:i:
bą , przyżeni się do rodziny Anny 
Chowani c i przeniesie s ię do jej 
chałupy. (Mieszka w niej obec
n ie jego córka, Anna Susułowa 

z mężem i synami, z których 
najmłodszy to - is n y port ret 
dziadka). 

KASPER - Czepu~ , (1878- 196!.ł), 

lat 22, syn wójta Macieja , drugi 
drużba na weselu Rydla . W wy
wiadzie prasowym przed 20 laty 
wspomniał: „Byłem drużbą na 
weselu pana Rydla. Zaczęło ~ i~ 

to w poniedziałek. Wdziałem suk
manę, wsiadłem n a koń i razem 
z Jaśkiem Mikołajczykiem poje
chaliśmy do Krakowa. Za nami 
jechało 23 wozy„. Taka ciżba by
ła w mieście, że do Rynku przez 
Szewską wjechać nie można było , 

tylko z trudem dojechaliśmy 

przez Sławkowską. Ze wszystkich 
okien na nus patrzyli". 

POETA - K azimie rz P r zerwa
-Tetmajer, (1865-1940), lat 35, 
przyrodni brat Gospodarza. Czo
łowy przedstawiciel poezji Mło

dej Polski, autor kilku tomików 
wierszy . „Tetmajera umiału wów
czas Pol ·ka n a pamięć" - napi-



SZI.! I)O !, ioc h Boy. Znnkomity 
poeta był również. świetnym pro· 
zaikiem (laureot konkursu „Cza
su" - jako autor noweli „Ksiąrlz 
Piotr"). Dramaturg wtedy 
właśnie pracował nad sztuką „Za
wisza Czarny", która ukazała sit: 
na krakowskiej scen ie kilka ty 
godni przed „Weselem" (stąd w 
dramacie Wyspiańskiego zjawia 
się Poecie - Rycerz Czarny). Za
palony taternik i piewca Tatr; po 
kilku latach wyda „Na Skalnym 
Podhalu". światowiec, wytworny 
w obejściu salonowiec, znany z 
miłosnych podbojów. 

DZIENNIKARZ - Rudolf Sta
rzewski, (1870-1920), lat 30, Dol
ciem zwany przez przyjaciół (tak 
właśnie w pierwotnej wersji 
brzmiało imię bohatera „Wesela"; 
podobnie i inne postaci miały w 

brul ion ie drama tu własne oryg1-
nolne imiona) . Wykszta łcony 

(prawnik) i bardzo znany publi 
cysta „Czasu", którego został 

niebawem nac.zelnym redaktorem. 
Zajmował s ię sprawami między
narodowymi. Recenzentem t ea
tralnym „Czasu" był wtedy Ry
del. Ponieważ jednak nie mógł on 
pisać recenzji z „Wesela", k tóre
go był głównym bohaterem, za 
danie to zlecono Starzewskie m . 
W kilka dni po prem ierze sztuk i 
Wysp iańskiego ukazał sic: cykl 
jego esejów, pierwsza, entuzja
styczna ocena dzieła Wyspiai1-
skiego. Postać Stańczyka, z któ
rym rozmawia w „Weselu", przy
lgnęła odtąd do niego. Nad swym 
biurkiem w redakc j i zawies ił re
produkcję Matejkowski go „Stnń
czyka"; w pozie i kostiumie te
go błazna - filozofa uwiecznił 

Starze wskiego na portrecie J acek 
Maic'zewski . 

KSI1\DZ - Czy wśród wesel
nych gości w „Tetmajerówce" 
znalazł sic: i Ksiądz? Mógł przy
być na wesele Rydla p rzy jaciel 
rodziny, staruszek zakonnik (ka 
pucyn), który dawał ślub w Koś

ciele Mariackim, ojciec Wacław. 

Mógł przyjechać związany z Bro
nowicami ks. Jelonek z zerni
chowa (uwieczniony przez Tet
majera na obrazie „Swięcone") . 

„Weselna" rozmowa z Żydem (do
pisana przez Wyspiańskiego póź

niej) wiąże się jednak jednoznacz
nie z proboszczem Bronowic, któ
rym w roku Rydlowego w esela 
był ks . infułat Józef Krzemieńs

ki, proboszcz Kościoła Mariackie-

go. Jego wizyta w Bronowicach 
byłaby wydarzeniem niezwykłym 
na wsi. W każdym razie na sc~-

ie Ksią dz pojawił się dopiero 
w 1915 roku (obowiązywał au
striac ki zakaz prezentacji w te
atrze katolickich kapłanów). Od 
premiery poczynając, postać 

Księdza zastępował Hilary . 

NOS - Tad usz Noskowski , (1870 
- 1932), lat 24, student Szkoły 

Sztuk Pięknych, przez pół roku 
(pr zypuszczalnie właśnie w okre
sie wesela Rydla) mieszkał w 
Bronowicach u Włodzimierza 

Tetmajera. Typowy przedstawi
ciel dekadenckiej młodzieży arty
stycznej. W przyszłości zajmie się 
głównie polichromią kościelną. 

Syn wybitnego kompozytora, Zy
gmunta Noskowskiego. 

MARYNA - l'vlaria Pareńsk'1 , 

(1884-1940), siostra Zosi, lat 16. 
\Vraz z trzecim swym mężem, 

profesorem Grekiem zginęła w 
czasie II wojny, rozstrz lana 
przez hitlerowców (z jej lwo·N
skiego mieszkania zabrany zos
t <l ł Boy-Żeleński). 



ZOSIA - Zofia Pareńska , (1880 
-1956), lat 14, córka doktorstwa 
Pareńs kich. Jej ojciec był zna 
nym leka rzem, profesorem UJ. 
U niego to rozpocznie praktyk c; 
Tadeusz Żeleński, który zostanie 
mężem Zosi. To do mieszkania 
Boyów przy ul. K a rmelickiej 6 

proj ektował meble Stanisław Wy
spiański. Wielokrotnie przezcó 
portretowana. Matką Zosi była 

Eliza Pareńska. N;:izywano ją „A;;
pazją", „krakowską Kalergis", 
mecenaska sztuki, wielka protek
torka Wyspiańskiego. 

RADCZYNI - An tonina Dom c ń

ska, (1853-1917), lat 47, stryjec"
na siostra matki Rydla , żona zn :.i 
nego neurologa, profesora UJ -
radcy miejskiego. Autorka utwo
rów dla dzieci. W kilkanaście la t 
po wesęlu Rydla napisze znane 
młodzieżowe powieści historycz
ne: „Historia żółtej c iżemki", 

„Krysia Bezimienna", „Paziowie 
Króla Zygmunta". 

HANECZKA - Rydlówna, (1884 
- 1969), siostra Pana Młodego, 

lat 16. Jej postać ukazana w „We
sel u" - jako panienki garnącej 

się du tańców, rozprawiającej o 
m iłości, była powodem oburze 
nia rodziny Rydlów. Matka, pro
fesorowa Rydlowa, w które j do
mu Wyspiański od la t bywał st a 
łym gościem, prosiła go o u su
nięc ie Haneczki z dramatu, ale 
a utor odpowiedział, że „może 

sztukę usunąć. z teatru, ale n i
czego z niej nie wyrzuci". Wtedy, 
ratując zagrożoną w swym mnie
m a n iu reputację córki, zmieniła 

R ydlowa w nocy premierowe a
fisze ze sztuki. Na własny koszt 
wydrukowała nowe, na których 
Haneczka nosiła imię Krzysia (a 
dwie panny Pareńskie - Klara 
i Aniela). Wyspiański bardzo lu
bił Haneczkę, uwiecznił ją w pię
knym portrecie - znanym z pla
kat u zapowiadającego odczyt 
P rzybyszewskiego. 

KLIMINA - Anna (1864--1918), 

lat 36, żona bronowickiego go::
podarza, byłego wójta. Była sta
rościną na ślubie Jagusi i RydLi. 
Czepcówna z domu, siostra l\iLl
cieja, Błażeja i MikołajczykowPj 

- m atki Panny Młodej. Był:J 

matką chrzestną pie rwszego dzie
cka Tetmajerów- - ! s i. To u Kii
miny mieszkał Rydel, spędza j;:ic 

waka cje 1900 roku w Bronowi
cach, w pobliżu d om ostwa n a n :c
czonej . 

K t\ Sii\ S us ułówna . (187 7-
95 1), L1t 2:3, drużka rn w e., e L.1 

Jagus i. Nie wysz ła za 111<\i. z,\ 

zalecającego si ę do nie j K aspr 1, 

lecz za miejscowego kowala, 
Idziego Wojdyłę . .Jego stara kuź
n ia st oi do dziś w Bronowicac h. 

STAS ZEK Hubin, sierot .t, 
przyj ęty przez Tetma jerów do 
kr ów i k oni. Kilka la t. r; t a r szy 
od Kuby by! towa rzyszem jego 
chłopięcych za baw. An drzej Waj
da w swym filmowym „vVeselu" 
połączył postaci obu chłopców, 

pozos tawia jąc jedno imię : St a 
szek. 



CZEPCOWA - Wiktoria (1877-
-1943), lat 23, druga żona Bła-

7.eja. Z -domu Ryszka; pochodziła 
z Morawicy. Będzie miała z 
Czepcem (któremu pierwsza żo

na dała trzech synów) - dwie 
córki. Młodsza, Jadwiga, mieszka 
do dziś w Bronowicach, w domu 
swego ojca. 

CZEPIEC - Błażej, (1857-1934), 
lat 43. W „Weselu" bronowicki 
wójt, w rzeczywistości brat wój
ta, Macieja (nazywanego we wsi 
„starym" - 18 lat wójtował w 
Bronowicach i Rząsce), człowie

ka drobnego, niepozornego. Stąd 
zapewne nie jego, lecz Błażeja 

uczynił Wyspiański przywódcą 

ludu. Błażej był to chłop na 
schwał, „olbrzym pod powałę" , 

pełen animuszu i humoru, nie 
gardzący kieliszkiem. Ale przy 

tym p len godności, szanowany 
powszechnie i zajmujący w Bro
nowicach pozycję wiejskiego fi 

lozofa i polityka. Wzmocnił au
tor „Wesela" jeszcze tę postać 

rysa mi znanego wejskiego 
działacza, Ptaka. Sam Bła l:cj 

sprawował w Bronowicach urząd 
p is r za gminnego. 

ŻYD - Hersz S111ger, dzierża'N

ca bronowickiej karczmy. Ojciec 
kilkorga dzieci, wśród nich Pep
ki, przemienionej w „\Veselu" w 
Rachelę. Na starość rozszedł się 

z żoną. Zmarł w krakowskim 
schronisku dla s tarców (przy uli
cy Krakowskiej). Czy uczestni
czył w „Weselu" Rydla? Jakub 
Mikołajczyk podważa możliwość 

obecności karczmarza w dworku 
Tetmajerów. 

RACHELA - Pepa (Józefa) Sin
ger (1831-1955) ,lal 19, córka 
bronowickiego karczmarza. Poma
gała ojcu w prowa dzeniu inte
resów. Jak na swą sytuację, wy
kształcona (ukońc zyła s zkołę lu
dową w BroAowicach i dwulet
nie kursy dokształcające w Kra
kowie), dużo czyt<lła, chętnie 

przebywała z artystami, odwie
dzającymi szynk ojca. Mimo ;".e 
wejście poprzez „Wesele" do li
teratury przewróciło jej mocno w 
głowie, nie została w przyszłoś

ci tylko zmanierowaną sufrażyst
ką, wysiadującą w kawiarni Mi
chalika z papierosem w usta(:h 
i rewolwerem w kieszeni. Pielęg
niarka w czasie I wojny, później 
urzędniczka kuratorium. 
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