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Włodzimierz Przenva Tetmajer 11861 Harklo

wa k. Nowego Targu - 1923 Kraków/ 
Absolwent Gimnazjum św.Anny w Krakowie. 

Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersy
tetu Jagiel/01iskiego oraz malarstwo w Szkole 
Sztuk Plastycznych w Krakowie , a także w Wied
niu i Monachium. Malując plenery w podkrakowskich 
Bronowicach poznał Annę Mikołajczyk, którą w 1890 po
ślubił wbrew woli swojej rodziny. Początkowo mieszkał w 
clwłupie teścia, a potem ( 1894) postawił w Bronowicach 
dom i osiedlił się tu na stałe. W 1903 przeniósł się wraz z ro-
dziną do pobliskiego dworku franciszkańskiego zwanego od-
tąd Tetmajerówkq 

W jego twórczośc i malarskiej dominowa/a tematyka 
wiejska, a pod koniec życia historyczna. Byl posłem do pa
rlamentu austriackiego z ramienia PSL, należał do współza-
łożycieli PSL-Piast. Uczestniczył w Konferencji Pokojowej w Paryżu ( 1919), był 
też członkiem Komitetu Obrony Pokoju podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Niezwykle towarzyski i gościnny, pogodny i pełen fama?ji. Wyspiańskiego po
znał w Akademii Sztuk Pięknych. Był też świadkiem na jego ślubie z Teofilq Pyt
ko. "Wesele" wprawiło go w zachwyt, uznał, że w Wyspiańskim "zamieszkał 
Król-Duch". 

~ 
Anna Tetmajer 11874 Bronowice Małe - 1954 Bronowice Małe/ 
Córka Jacka Miko/.a.jczyka i Jadwigi z Czepców. Mając 16 lat poślubił.a. Wło

dzimierza Tetmajera . Była matką dziewięciorga dzieci, znakomitą żoną i go
spodyni.q, pełną swoistej chłopskiej 1nądrości i godności Przez całe życie 
mówiła gwarą i nosił.a. wiejski strój. Po śmien:i męża mieszkała w Teflna
jerówce prowadząc 4-hektarowe gospodarstwo. W 1939 wyjechała do ~1-
mężnej córki w okolice Brzeżan.. Po zajęciu tych ziem przez ZSRR został.a. 
w 1940 deportowcuia wraz z rodziną na Syberię, gdzie przeżyła śmierć 
zięcia, jego matki i dwojga wnucząt. Wraz z Anniq Polską została ewa
kuowana do Teheranu, następnie do Indii i w końcu w 1948 roku przez 
Genuę wróciła do swojej Tetmajerówki. 



Lucjan Rydel 11870 Kraków - 19 J 8 Krakó>>/. Będqc ucmiem Gimnmjwn Ś\v. Anny za
"'='""""~przyjaifli/ się ze .m-oim szkoln}m kolegą - Stams/awem Wyspia1iskim_ Wbrew własnym za

interesowaniom - ulegając ojcu - ukoliczył prawo 1w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jego w/aśch~)'m powolamem by/ajediw.k Literatura - studiował ją (oraz historię sztuki) 
w Krakowie. Berlinie 1 Paryzu. a także pisał poezje i dramaty. Rozgłos przyniosl.a mu sztu
ka "Zaczarowane koło " ( 1899) oraz patrioryczno-religijna szopka "Betlejem polskie" 
( 1904 ). To właśnie dzięki Rydlowi \ł)·spia1isk1 po raz pierwszy trafił za kulisy teatru współ
pracując przy insceniZ1Xj1 sztuk swojego przyjaciela. 

Lato 1900 roku spędza/ Rydel u Włodzunierza Tetmajera i wtedy właśnie po mal jego 
szwagierkę,Jadwigę M1kolajczyk6wnę. Nie po1nogły protesty matki, Rydla - 20 listopada za
kochany 30-letni poeta poślubił w krakowskim kościele Mariackun 17-letnią wiejską dziew
czynę. Świadkami byli Wyspia1iski i Błażej Czepiec. Po ślubie państwo młodzi zamieszkali 
najpienv w Krakowie, a po roku w Bronowicach W 1912 Rydel odkupił od Tetmajera dworek 
(ten sam, w którym odbyły się czepiny przedstawione w "Weselu"), nazywany odJqd Ryd
lówkq. 

Gł6wn)7n zt:l}ęciem Rydl.a były wykłady z historii literatury na V\Yższych Kursach dla Ko
biet oraz z histon·i sztitia na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie otrz:ymal tytuł docenta. Prowa
dzi/ też pracę oświatov.·ą rui wsi. Był też przez pewien czas kierownikiem literackim oraz dy
rektorem krakowskiego Teatru Miejskiego. 

Drobny. chudy, 
chorowity Rydel był 
prawdziwym erudytą i 
zamęczał otoczenie 
swoim gadulstwem. Je
go małżeństwo z Miko
lajczykównq było na
prawdę udane. W testa
mencie Rydel napisał 
m.in. ""Żonie mojej/-/ 
dziękuję za nieprzf!nva
ne szczęście, jakie mi 
dala od dnia ślubu". 
"Wesele·· uznał za ar
cydzieło. Nie mógł jed
nak wybaczyć 

Wyspiańskiemu prze
dstawienia swojej sio
stry jako osoby nie
skromnej, a żony jako 
ordynarnej chłopki. 

Nigdy też nie zaprosił 
żony na spektakl. 

Jadwiga Mikołajczyk 11883 Bronowice Male - 1936 Bronowice Małe/ 
. Najmlodsza córka Jacka i Jadwigi z Czep ców. Szczupła blondynka o nie
bieskich ocza ch, słaba i chorowita.Całe życie nosiła się z wiejska i mó
wiła gwarą. Podobno w niczym nie przypominała Panny Młodej z "We
sela", była taktowna i delikatna. Ukończyła tylko 2-letnią szkolę ludową, 
ale przy mężu nabrała znacznej ogłady. Świadectwem miłości Rydla do 
niej jest cykl wierszy za tytułowany " Mojej żonie", który powstał w ok
resie ich narzecze1istwa. Z małzeństwa Mikołajczykówny z Rydlem urodzi
ło się dwoje dzieci: Lucjan 11901-19571 i Helena 11902-19691. Do śmierci 
męża mieszkali w Bronowicach zajmując się ogrodnictwem i by/o to po 
dstawowe źródło ich utrzymania . Później otrzymywała z magistratu rentę 
wdowią i zamieszkała w Krakowie. Nie przyzwyczajona do obowiązków, 
chroniona przez męża przed kłopotami, ty lko dzięki popularności,jaką 
c ieszyła się w Krakowie i życzliwości nawet obcych ludz i, udało jej się 
wykształcić dzieci. Kiedy się usamodzielniły, wróciła do Rydlówki. 

Bardzo źle znosiła rozgłos , jaki towarzyszy / jej osobie po wystawie
niu "Wesela". Sama spektakl zobaczyła dopiero w roku 1926. Zaprowa
dziła ją córka, gdy się przyzna ła.że bardzo chciałaby zobaczyć dramat, 

o którym tyle sły
szała. Podobno zdzi
w iła się, "że pisarz 
dal jej tyle werwy i 
rezolutności " . Rydel 
nigdy nie zaprosił 
swojej żony na "We
sele", nie chcąc jej 
sprawić przykrości. 

Wanda Siemaszkowa jako panna młoda w Weselu. 
St. V\Yspiański 



Maria Susul/1877 Bronowi

ce - 1925 Kraków/ 
Córka Jacka Mikowjczyka i 

Jadwigi z Czepców. Wielokrotnie 

ponretowana przez 1rwiarzy od

wiedzających Bronowice. Zjed

nym z nich, ludwikiem de Lave

aux, by/n z.aręczona, prawdopo

dobnie w 1893. Do ślubu nie do

szło. gdyż narzeczony wyjechał 

do Pmyża i tam vrwrl 1uz gruźli

cę. W 1897 wyszła z.a sy1uz bro

nowickiego gospodarza Wojcie

cha Susula i miała z nim dwie 

córki.Drugie dziecko urodziło 
się już po śmierci ojca. W 1902 

wyszła za Kazimierza Popiela, 
29-letniego urzędnika z pobli
skich Toń. Mia/n z nim trzy cór

ki i dwóch synów, którzy vnar/i 
w dzieci1istwie. W 1909 wypro

wadziła się z mężem do Krako
wa. 

~ 
Jan Miko/ajczyk/1880 Brono

wice - 1957 Bronowice/ 
Syn Jacka i Jadwigi z Czep

ców. W 1905 ożenił się z Anną 
Chowaniec "brzydką, ale bogatą" 
i miał z nią ośmioro dzieci. Odbył 
służbę w annii austriackiej, w 
1914 uczestniczył w działaniach 
frontowych. Do śmierci gospoda
rował w Bronowicach Był mało
mówny. Na weselu siostry Jadwi
gi z Rydlem był pierwszym drużbą. 
Pytany o swoją rolę w dramacie, 
podobno opowiadał, że jeździł 
wprawdzie nad ranem do Krako
wa, ale po wódkę , a nie ze złotym 
rogiem. To właśnie on zapraszał 
V&spiańskiego z żoną na czepiny. 
Po raz pierwszy ujrzal "Wesele" 
na scenie w mlat 1956 zaproszony 
do Teatru im Słowackiego na pre
mierę. 

IJfe«x-
Jacek Mikołajczyk 11832 

Bronowice - 1907 Bronowice! 

Gospodarz bronowicki, 

ziemię, na której gospodaro
wał ·wniosła w wianie jego 

pierwsza i.ona.Po jej śmierci 

w l 870 poślubi/ Jad11 ·igę Cze

piec, z która mia/ sześcioro 

dzieci: Józefa oraz Annę, Ma

rię, Jana, Jadwigę i Jakuba -
cala piątka zosta/n wprowa
dzona do akcji "Wesela''. Po 

jego śmierci gospodarstwo 

przejął z ięl' Lucjan Rydel, 
spłacając rodzeństwo i za
pewniając dożywocie teścio

wej. Wielokrotnie pozował 
swojemu zięciowi Włodzimie
rzowi Tetmajerowi. Na portre
tach jego twarzjet pełna suro

wości i powagi, ma. sumiaste 
wąsy, łysinę i długie w/osy. 

Jakub Mikołajczyk 11889 
Bronowice - 1979 Kraków! 

Najmłodszy svn Jacka i 
Jadwigi z Czepców. IV)1chowy

wal się w domu swej siostry An

ny Tet11wjerowej. Dzięki po1no

cy szwagra uko1iczyl gimna

zjum„Rozpocząl też naukę w 

IV)1ższej Szkole Handlowej, ale 

studiów nie sko1U:rylDo śmier
ci matki w 1923 pomngaljej w 

prowadzeniu gospodarstwa. 

Potem opuścił Kraków i praco

wał jako urzędnik w Nowym 
Sączu, Gorlicach i Krośnie.Do 
Krakowa wrócił po woj

nie.Miał żonę i jednego syna. 
W 1953 rozpoczął pracę w No
wej Hucie, wstąpi/ do PZPR. 

Przed emeryturą pracował w 
Dzielnicowej Radzie Narodo
wej. 

Brat udział w premierze 
"Wesela", ale niewiele zrozu
miał. Był najdłużej żyjącym 

spośród osób sportretowanych 
w "Weselu". Często przedsta
wia/ się jako Kuba z "Wesela". 

'U'~ 
Wojciech Susul/1873 Bro-

1wwice -1901 Bronowice! 

Po ślubie z Marią Miko
łajczyk zamieszkał z żoną u 

swoich teściów.Chorował na 

gruźlicę, która się u niego roz
winę/a w trakcie służby woj
skowej w annii austriackiej. 

~ 
Stanisław Rubin, miody 

chłopak wiejski, siemta przyję

ty przez Włodzimierza Te/Jnaje
ra do pomocy w gospodarstwie. 

Jadwiga Tetmajer 11891 Bronowice -

1975 Londyn/ 
Najstarsza córka Włodzimierza i Anny z 

Mikołajczyków. Uko1icz:yla Liceum Że1iskie 
w Krakowie. Mia/a talent malarski, lekcji 

udziela/ jej ojciec, studiowała też m. in. w 

Monachium i Paryżu. W 1922 poślubi/a rot

mistrza kawalerii ludwika Naimskiego . W 

1939 został on wywieziony do łagru tuz Sy
berię. Później znalazł się w Armii Andersa 

i przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem. 
W 1948 osiadł w Wielkiej Brytanii. Jadwi

ga wojnę spędzi/a w Bronowicach. W 1956 

dzięki liberalizacji polityki paszportowej 
udało jej się YK}'jechać do Londynu i połą
ąyc' z mężem i synem. 

Wspominając wesele Rydla twierdziła, 

że większą część zabawy przespała wraz z 
córką V&spiańskiego na przypiecku. 

Kasper Czepiec ( 1879 Bronowice -
1961 Kraków) 

Syn bronowickiego wójta Macieja i 
Anny z Młynarczyków. W 1902-04 poma

gał Rydlom w prowadzeniu gospodar
stwa w Toniach. W 1909 poślubi/ w Bro
nowicach Julię Kosoń, starszą o rok 
wdowę po Wojciechu Wojdyle. Miał z 

nią cztery córki. W czasie I wojny był or
dynansem pułkownika Józefa Hallera w 

li brygadzie legionów Polskich. Byt 
drugim drużbą na weselu Rydla i Miko-· 

łajczykówny. 

Katarzyna Susuł ( 1877 Bronowice -
1951 Bronowice) 

Córka Andrzeja i Marianny z Mikołajczy

ków. W 1903 poślubiła. kowala. Idziego Wojdy

łę. Urodziła sześcioro dzieci. By/a dróżką na 
weselu Rydla i Mikolajczykówny 

~ 
Błażej Czepiec ( 1857 Bronowice - 1934 Bro

nowice) 

Jeden z bogatszych chłopów bro11mvic:kich, 
właścicie l 6-morgowego gospodarstwo. Spro

wowa/ urząd pisarza gminnego. W 1879 poślu

bił 15 letnią Helenę Warchał. Po jej śmierci oże

ni/ się w 1897 z Wiktorią Ryszką z Morawicy. 

Wszystkie j ego dzieci gospodarowały w Brono
wicach, jedynie syn Walenty został gimnazjal

nym profesorem filologii klasycznej. Y\ysoki , po

rywczy ale rozsądny, pełen swoistej godności, 
miał opinię najświatlejszego chłopa we wsi. 

Czytywol !lustrowany Kurier Codzienny, intere

sował się polityk4, działał w PSL. Świadkował 
wraz z V&spiańskim na ślubie Rydla i Mikolaj
cz:ykówny. Jako brat matki panny młodej był sta

rostą na ich weselu. Oprócz niego w czepinach 
barało udział czterech jego braci. Był na jednym 
z pierwszych przedstawień "Wesela". /rytowało 

go zainteresowanie, jakie wzbudzał w teatrze 
swą osobą. 

Anna Klima ( 1861 Bronowi
ce - 1919 Bronowice) 

Córka Adama Czepca i Mał
gorzaty z Morawców. W 1881 
wyszła za Kaspra Klimę - bro
nowickiego wójta, który zmarł w 

1900 i w czasie wesrla Rydla 
wójtem byt już jej brat Maciej. 

W jej chałupie mieszka/ latem 
1900 Lucjan Rydel, kiedy zarę

czył się z Mikołajczykówną. 

~ 
Wiktoria Czepiec ( 1877 Morawica - 1943 

Bronowice) 

W 1897 poslubila. 40 letniego wdowca z Brono

wic Błażeja Czepca. Urodziła. sześcioro dzieci, z cze
go wieku dojf7tllego dożyły dwie córki. Po śmierci 
męża prowadzi/a gospodarstwo wraz z pasierbem 
Wojciechem i córką Jadwigą Susulową. 



Hirsz Singer (ok. 1860 - ok. 
1915 Kraków) 

Dzierżawca bronowickiej 
karczmy, właściciel 8-morgo
wego gospodarstwa, które 
prowadziła jego żona. Miał 
trzech synów i dwie córki. Po 
1-vyprowadzeniu się starszych 
dzieci w Bronowicach wstała 
najmłodsza Józefa, która mia
ła pomagać w prowadzeniu 
karczmy. W 1905 Singer roz
wiódł się z żoną i zamieszkał w 
Krakowie w domu Towarzy
stwa Ochrony Starców Staro
zakonnych. Powodem rozpadu 
małże1istwa Singerów Był po
dobno deficyt w karczmie oraz 
"wykolejenie się" córki Józe-

fy pod wpływem "Wesela". 

Singer był na jednym z 
pierwszych przedstawie1i "We
sela", lecz wyszedł oburzony 
sposobem przedstawienia sie
bie i córki w dramacie. 

Sceny z księdzein łviążą się 
z proboszczem kościoła Ma
riackiego w Krakowie - infuła

tem Józefem Krzemie1iskim 
(1885 -1912). Jest jednak ma
ło prawdopodobne, aby zjawił 
się on na weselu w Bronowi
cach. Sposób przedstawienia 
księdza w dramacie wywołał 
oburzenie w kręgach kościel
nych. 

Józefa Singer (1881 Bronowice - 1955 Kraków) 

Córka Hirsza i Debory z Unterweiserów, w do
mu nazywana "Pepą ". Ukmiczy/a szkole ludową w 
Bronowicach oraz wydziałową w zakresie handlu w 
Krakowie. Gdy po 1890 Bronowice zaczęli odwie
dza( młodzi malarze, zaprzyjaźniła się z nimi i da
wała im wódkę na kredyt. Na weselu Rydla była ja
ko przyjaciółka panny młodej. inteligentna i oczy
tana, obracała się w kręgach cyganerii krakow
skiej często wspomagając materialnie artystów. 

W 1914 ukmiczyła kurs samaryta1iski i pracowa
ła podczas 1 wojny jako sanitariuszka w szpitalach 
wojskowych. Później była referentem higieny szkol
nej w krakowskim Kuratorium. W 1919 ochrzciła 
się dla uczczenia zmartwychwstania Polski. Jej ro
dzicami chrzestnymi byli Anna Rydlówna i Włodzi
mierz Tetmajer. W czasie ostatniej wojny otrzymała 
fałszywą ( m)jską) kennkartę i została zameldowa
na w Rydlówce, później ukrywała się w Warszawie. 
Po przejściu frontu wróciła do Krakowa. Z całej 
rodziny ocalał tylko jej bratanek - lekarz Henryk 
Singer, który po wojnie osiedlił się w Kudowie 
Zdroju i wielokrotnie gościł tam swą ciotkę. 

Osoba, która była pro
totypem tej postaci nie 
jest znana. W okolicach 
Bronowic nie było w 1846 
żadnych wystąpień chłop

skich. 

Tworząc tę postac' H-)1-
s p ia1is ki nie myślał o 
żadnym z członków kape
l i grającej na weselu 
Rydla. 

Rudolf Ostoja Starzewski ( 1970 
Kraków 1920 Kraków) 

Studiował na \Vrdzia!e Prawa Uni-
1rn.1·,·tetu Jag iell mis kie go, uczęszczał 
również na wykłady z historii i literatu
ry. H')'bitny dziennikarz a od 1905 rów
nież wydawca i redaktor odpowiedzial
ny "Czasu" - dziennika konserwaty
stów krakowskich. Zajmmvał się polity
ką międzynarodową oraz modernistycz
ną literaturą i sztuką. Był jednym z za
łożycieli Stronnictwa Prawicy Narodo
wej ( 1907). Często dystansował się od 
posunięć SPN (które 111.in. uważało, że 
Polska ma się odrodzić w ramach Au
stro - Węgier), za co płacił cenę nieucz
ciwości intelektualnej. Mimo ogromne
go powodzenia u kobiet, pozostał ka
walerem. W pełni sił popełnił samobój
stwo. Wspimiski Starzewskiego bardzo 
lubił i cenił. Ponieważ Rydlowi - któl)' 
był recenzentem "Czasu" - nie wypa
dało pisać oceny "Wesela", podjął się 
tego Starzewski i stworzył znakomite 
studium krytyczne. 

Kazimierz Przerwa Tetmajer ( 1865 
Ludźmierz - 1940 Warszawa) 

Przyrod11i brat Włodzimierza. Naukę 
pobierał w Gim11azjum §w. Anny oraz na 
Wydziałach Prawa i Filozoficznym Uni
wersytetu Jagiellmiskiego. Najwybitniej
szy liryk modernizmu. Rozgłos zawdzię
czał erotykom, które były wyzwaniem dla 
ówczesnej pruderii. Cykl opowiadań "Na 
Skalnym Podhalu" zapewnił mu ogromny 
atorytet wśród górali. W 1903 Tetmajer 
związał się z góralką Marią Palider, któ
ra była jego przyjaciółką, gospodynią i 
opiekunką nieślubnego syna z innego 
związku. Od 1916 do kmica zycia cierpiał 
na manię prześladowczą. Po I wojnie za
mieszkał w Hotelu Europejskim w War
szawie, w zabezpieczonym mu dożywot11io 
pokoju. Neurotyk, melancholik, był typem 
psychicznym zupel11ie odmiennym od 
przyrodniego brata. Mistrz konwersacji. 
Jego czar, sława poety i uwodziciela, sil
nie działały na kobiety. Kilkakrotnie oglą
dał "Wesele" i uznał Wyspiwiskiego za 
geniusza. następcę wieszczów. 

Tadeusz Łada Noskowski ( 1876 Konstancja - 1932 
Warszawa) 

Syn kompozytora i dyrygenta Zygmunta Noskow
skiego. Studiował ry1sunek i malarstwo na uczelniach 
artystycznych w Warszawie, Krakowie, Florencji, Mo
nachium i Wiedniu. Uprawiał malarstwo sztalugowe, 
§cienne i grafikę. Zajmował się też pracą pedagog icz
ną. W okresie studiów w krakowskiej Akademii nale
żał do tzw. cyganerii bronowickiej. Stąd jego obec
nośc' na weselu Rydla. Brat Noskowskiego - aktor, 
wielokrotnie odtwarzał postac' Nosa. 



,2?~· 
Antonina Doma1iska ( 1853 Ka

mieniec Podolski - 1917 Kraków) 
Żona profesora neuropatologii 

na Uniwersytecie Jagiello1iskim, 
wieloletniego członka Rady Miej
skiej. Pracowała społecznie w in
stytucjach dobroczynnych, a od 

1903 poświęciła się literaturze dla 
dzieci i młodzieży. Popularność 
przyniosły jej powiefri historycz
ne: "Paziowie Króla Zygmunta", 
"Historia żółtej ciżemki", "Krysia 
bezimienna". Cecho1rnło ją weso
łe usposobienie, uroda i inteligen
cja. By/a stryjeczną siostrą matki 
Rydla. Na jego weselu by/a ze swą 
córką Marią oraz w towarzystwie 
przyjaciółki Elizy Pamiskiej i jej 
córek - Marii i Zofii. Sposobem 
przedstawienia swej osoby w "We
selu" była bardzo dotknięta. 

~ 
Zofia Pare11ska ( 1886 Kraków -

1956 Warszawa) 
W 1904 poJ'lubila byłego asysten

ta swego ojca, lekarza kliniki pediat
rycznej - Tadeusza Żeleńskiego. Dzię
ki pieniądzom z jej posagu mógł on 
rozpocząć wydawanie przekładów ar
cydzieł literatury francuskiej - Biblio
teki Boya. Meble do ich mieszkania 
projektowa/ Wyspiański. W 1922 Że
le1iscy przenie!>'li się do Warszawy. 
Tam włączyła się do kampanii na 
rzecz przemian obyczajowych, m.in. 
była współzałożycielką Poradni Świa
domego Macierzy1istwa. Przyjaźniła 
się z Witkacym, który ją portretował. 
Podczas okupacji współpracowała z 
AK. Była kobietą piękną, inteligentną 
i wyrozumiałą. Kiedy w jej małżeń
stwie nastąpił rozkład pożycia, tolero
wała związki męża z innymi kobieta
mi, a nawet przyjaźniła się z nimi. 

~~ 
Anna Rydlówna ( 1884 Kraków - J 969 Kraków) 
Siostra Lucjana Rydla. Naukę w zakresie szkoły po

dstawowej i §redniej odbyła w domu. Sko1iczyla też \f)>ższe 
Kursy dla Kobiet. Głęboko przeżyła ze1wanie zaręczyn ze 
swoim kuzynem Stanisławem Doma1iskim. Poświęci/a się 
wówczas działalności filantropijnej. Jej powołaniem by
ła opieka nad chorymi - sko1iczy/a kursy samarytańskie i 
szkolę pielęgniarską. Sama wielokrotnie organizowała i 
prowadzi/a szkoły kształcące pielęgniarki. Podczas I woj
ny by/a przełożoną w szpitalach wojskowych. W okresie 
międzywojennym dwukrotnie otrzyma/a roczne stypen
dium Fundacji Rockefellera, dzięki czemu pozna/a meto
dy szkolenia personelu medycznego w krajach anglosa
skich i w Europie. Po wojnie pracowała (do 77 roku życia) 
w szpitalach i przychodniach jako pielęgniarka. W 1957 
odebrała Medal im. Florence Nightingale Szwajcarskiego 
Czenvonego Krzyża. Matka Anny Rydlówny usiłowała na
mówić Wyspia1iskiego do usunięcia postaci Haneczki ze 
sztuki. Po odmowie wydrukowała w przeddzień premiel}' 
nowe afisze, n.a któl}'Ch imię Haneczka zostało zamienione 
na Krzysia. 

Maria Pare1iska ( 1884 
Kraków - 1941 Lwów) 

Od dziecka obracała się 
wśród elity krakowskiej, 
gromadzącej się w salonie jej 
matki. Siostry Pareńskie 

(Maria, Zofia, Eliza), niezwykle 
piękne, wykszralcone, 
upozowane nieco na dekadentki, 
naukę pobierały w domu. M. in. 
historii sztuki uczył je Rydel. 
Portretowali je najwybitniejsi 
malarze epoki. W /904Maria 
poślubiła profesoru. medycyny 
Jana Raczyńskiego i wyjechała 
do Lwowa. Tam jeszcze 
dwukrotnie wychodziła za mąż. 
We wrześniu 1941 wraz z 
mężem i szwagrem Tadeuszem 
Żeleńskim zastała rozstrzelana 
przez Niemców w słynnej 

egzekucji 38 profesorów 
lwowskich i ich rodzin. 
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NapoczątkubylBIM-BOM- w 1954 ro
ku w Gdańsku, w środowisku studenckim, po
w stal jeden z najciekawszych teatrów owej 
epoki, i nie tylko. Było to zjmvisko artystycz
ne niezwykle, wskakujące i niepowtarzalne. 
Żywot BIM-BOMU był krótki, ale glofny: 
słyszano o nim nie tylko w kraju, ale i w 
Europie - od ParyiP po Moskwę. Na trwałe 
wszedł do historii teatnt polskiego. 1 trudno 
się dziwić - w z spale tym vwleili się f(Jf;y ar
ty§ci jak Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobie
la, Jerzy Afanasjew, Jacek Fedorowicz i Sła
womir Mrożek. Nazwiska mówią same za 
siebie. Niewiele tzw. zawodowych teatrów 
może się poszczycić taką plejadą gwiazd, jak 
ta studencka "anlrepryza ". 

MA W SWOIM DOROBKU: 
PONAD 100 PREMIE R TEATRAL

NYCH I KABARETOttryCH 
Bim -Born! 

PO KILKANAŚCIE PREMIER BALE
TOWYCH 1 OPEROWYCH 

WIELE WYSTA W MUZEA LNYCH I 
PLASTYCZNYCH 

NIEZLICZONE WIDOWISKA ESTRA
DOWE, POKA ZY MODY, IMPREZY MA 
SOWE, FES TIWALE. 

Jakie tytuły wspomina z sentymentem? Z 
przedstawień teatralnych: 

- "Szewców" Witkac ego, "Iwonę, księż

niczkę Burgunda" Gombrowicza," Przemia
nę " Kafki, "Złotego cielca" Ilf a i Pietro
wa, "Urząd" Brezy. 

od "ACHAA" do "WESELA" 

A pomy łodawcą całego przedsięwzię
cia, współzałożycielem oraz współautorem, 

wspólreżyserem i wsp6łwykonawcą był 

Z przedstawień baletowych: "Cudownego 
mandaryna" Bartoka, "Cztery eseje" Bair
da, "Ha rnasi" Szymanowskiego, "Małą su
itę" Lutosławskiego. 

kwiecieii 1954 - kwiecieii 1994 

Gdaiisk Wałbrzyc h 

WOWO BIEllCKI 
Włas'nie w Gdańsku, w BIM-BOMIE roz

począł się jego artystyczny żywot. Student 
\ł)iż..l'Zej Sz/<Oły Plastycznej ugrzązł na zmvsze 
w {w iecie widowisk 

Potem byty: 

teatry operowe i dramatycme 

estrady - stadiony - amfiteatr 

hale sportowe i sale widowiskowe 

muzea - galerie - salony 

no i oczywiście TELEWlZ!A ' 

Terenem różnorodnej dz.iafalnofci Wowa 
Bielickiego była cala Polska. Projektował 
dekoracje i kostiumy, pisał scenariusze, reży
serowal, inscenizawal produkowal opano
wał wszystkie profesje teatralne - rzemieślni
cze, techniczne, artystyczne - i sporą częfć 
telewizyjnych 

Największą częśc' swego artystycznego 
życia poświęc ił TELEWIZJI - 23 lata, od de 
biutu w roku 1960 aż po stanowisko zastęp 

cy na zelnego reżyse ra TVP 
PONAD 600 WEJŚĆ ANTENOWYCH I 

PROGRAMÓW 
TURNIEJE MIAST, BANKI MIAST, 

MUZYKA I MODA 
KABARET TELEWIZYJNY " EK

SPRES" EMITOWANY PRZEZ DWA LA
TA W CYKLU DWUTYGODNIOWYM -
DLA TEGO PROGRAMU PRACOWAIO W 
SUMIE 50 A UTORÓW I 140 WYKONA
WCÓW 

I HISTORYCZNE JUŻ TELEWIZYJNE 
STUDI0-2 

Po te lewizyj nych sza leristwach WOWO 
BIELICKI skoncen trował się na działa lnoś

ci teatralnej. Od roku 1988 jest w Wałbrzy

chu. l tu właśnie swoją 40-LETNIĄ PRACĘ 

TWÓRCZĄ W DZIEDZINIE KULTURY 
postanowi{ uwieńczyć realizacją "WESELA " 
Stanisława Wyspiańskiego, dedykując je mło
dym wałbrzyszanom. 

' 
I 

Reżyseria - scenoerafia - opracowanie muzyczne 

Osoby: 

Gospodarz -
Pan Mlody
Marysia -
Ojciec -
Jasiek -
Poeta -
Nos -
Maryna -

Radczyni -
Czepiec -
Klimina -
Staszek -
Żyd
Muzykant -

Michał Świtała 
Ryszard Węgrzyn 
Katarzyna Skolik - Miedziak 
Tadeusz Olesiński 
Artur Krajewski 
Piotr Tokarz 
Paweł Bogusław (adept) 
Joanna Bielicka 

Jadwiga Rydzówna 
Andrzej Galla 
Janina Buława 
Raf al Sawula * 
Andrzej Redosz 
Jerzy Gronowski 

WOWO BIELICKI 
Gospodyni - Irena Wójcik 
Panna Młoda - Barbara Matusiewicz 
Wojtek - Andrzej Sosnowski 
Dziad - Adam Wolańczyk 
Kasper - Krzysztof Szulejko (adept) 
Dziennikarz - Tadeusz Sokołowski 
Ksiądz - Jerzy Gronowski 
Zosia - Joanna Górniak (gościnnie) 

Haneczka -
Czepcowa -
Kasia -
Kuba -
Rachel -
Isia -

Justyna Czarnecka * Kamila Ogorzały* 

Violetta Bochyńska 
Katarzyna Raduszyńska* 
Katarzyna Skolik - Miedziak 
Piotr Bala* 
Renata Dancewicz (gościnnie) 
Agnieszka Tomiczek *Barbara Wróbel* 

' 
Premiera w kwietniu 1994 

Osobv dramatu: 

Chochoł - Jerzy Gronowski 
Widmo - Artur Krajewski 
Stańczyk - Michał Świtała 
Hetman - Andrzej Galla 
Rycerz Czarny -Artur Krajewski 
Upiór - Tadeusz Olesiński 
Wernyhora - Tadeusz Sokołowski 

Asystent reżysera -
Inspicjent -
Sufler -

Michał Świtała, 
Anna Kustrzyńska, 
Elżbieta Solarek 

*zespól aktorski został uzupełniony 
p rzez członków działającego przy teatrze 
Klubu Go1ica Teatralnego 



OSOBY 

DRAmATtJ . . 

~ 
Stańczyk lok. 

1480 - 15601. na
dwomy błazen Alek
sandra Jagiellm1czy
ka, Zgmwua Starego 
i Zygmunta Augusta. 
Upamiętniony w 

dziełach pisarzy re
nesansowych. którzy 
zanotowali jego kon
cepty dotyczące poli
tyki i życia dworskie
go i śwadczące o je
go mądrości poli
tycznej. Posta( tę 
wielokrotnie malo
wał Matejko. Do 
Stańczyka nawiązy

wali też konserwa
tyści krakowscy -
S. Koimian, S. Tar
nowski. i.Szujski i 
L. Wodzicki- w pa
mflecie politycznym 
·'Teka Stańczyka". 
Był to zbi6r fikcyk
nych list6w ośmie
szajqcycl1 stosunki 
polityczne w Galicji, 
a zwłaszcza obóz de
m okra ty c zn o -po -
wstańczy. 

Słomiane ok1ycie roży na ::.imę dla 
ochrony od mrozu, stojące w ogrodzie 
przed domem Gospodttrza, które oży
wa pod wpływem ::.a/dęć Racheli, Po
ety, Panny Młodej i Pana Młodego i 
przybywa na wesele, a w ::.ako1iczeniu 
pojawia się jako "fatum narodu po
lskiego··. Jest najbardziej zagadko
wym i wielo2.11acznym symbolem w 
dramacie Wyspiańskiego. W myśl naj
populamiejs::.ej interpretacji Chochoł 
jest symbolem niemocy, marlwoty, bez
władu, śmierci polskiego życia spo
łecznego, biorącym górę nad dąże
niem do czynu i wolą działania. W ta
kim ujęciu Choclwl jest czymś złowroc 
gim i negatywnym. Interpretatorzy. 
którzy upatrywali w dramacie roipra
wę z politycznym 1vmantyvnem, skłon
ni byli jednak widzieć w nim ucieleś
nienie warttJści dodatnich i p OZ}'f)W

nych, takich jak niezniszczalność i 
zdolność do odradzania się tycia na
rodowego. Ich zdaniem C/wclwl mz
prawia się z romantycznyni i/tujami, 
udaremnia zbrojny zryw, zapobiegając 
katastrofie.Podczas sporów interpre
taC)1nyclt pada też często pytanie czy 
słomiana powłoka kryje róię, czy mo· 
ie jest pusta. 

Ludwik de Lave
am: 11898 Jarcmowice 
- 1894 Paryż/ 

Obdarzony du!,ym 
talentem malarskim, 
studiował 111 Szkole 
Sztuk Pięknych w 
Krakowie pod kierun
kiem Matej ki oraz w 
Akademii Monachij
skiej. W 1899 wyje
chał do Fra11cji.bue
re.wwal się ;;arówno 
impresjoni-mem jak i 
symbolizmem. Cier
piał na gruilicę płuc. 
Żył w nędzy nękany 
przez 11eumsteniucv1e 
nastroj e i przeczucie 
śmierci. Parokrotnie 
odwiedzał Polskę. W 
I 893 zaręczył się z 
Marią Mikołajczy

kówną. 16-letniq sio
strą iony Włod;;imie

r::.a Tetmajera. Do 
.<tubu nie doszło, gdyż 
de Laveaux zmarł na 
grui.licę. Wysplański 
znal go ~e st11diów w 
krakowskiej 
Akademii. 



Francis zek Ksawery Branicki (ok. 
1730 - 1819 Biała Cerkiew) 

Za panowania Stanisława Augusta, z 
kló1)'111 zaprzyjaźnił się w Petersburgu, 
doszedł do wysokich godności - został het-

, manem wielkim i otrzymał .~tarostwo Bia
ła Cerkiel~: Dowodzi/ wojskami królew
skimi w walkach z konfederacją barską. IV 
1775 wpr:;yjaźnił się zfawm)'tem carycy 
Katarzyny Il, Patiomkinem, i przyłączył 

się do opozycji magnackiej przeciw królo
v.i W 1792 stanął na czele konfederacji 
targowickiej, która 1vezwała na pomoc 
wojska rosyjskie w celu zniesienia reform 
Sejmu Czteroletniego. IV czasie Powsta-
nia Kościusd<owskiego ogłoszony zdrc~icą 
i zaocznie skamny 1ui .5mierć przez powie
szenie. \V 1793 zło· .·/hetmaństwo i prze
szedł na sltli.bę rosyjską. 

~ 
Mojsej Wernyhora ( ? - 1769 lub 

1770) 
Kozak. lirnik ukrabiski, posiadojqcy 

dar promctwa. Do Polski przybył w 17{J6 
i osiadł w starostwie kaniowskim. gdzie 
przepowiedział hajdamcczyznę (ruch 
chltJpski na prawobrzeżnej Ukrainie w 
xvm wieku przeciwko uciskowi szlachty 
polskiejj. ścigany przezliajdamaMw ulaył 
się na wyspie M rzece Rosia. Tt.un spisano 
jego przepowiednie, dotyC9JCe l.osów Po
lski i jej pojednania z Ukrabuf. Na poczt1t
ku XIX~' wczęto rozpowszec/utiać prze
powiedllie n1m1yho1)\ lecz były to mistyfi
kacje, dos1osowywa11e do v nieniajqcej się 
sytuacji politycznej. Postać ta silnie od
dziaJywała11a wyobraf/lię "'}1spiańskiego, 

reprodukcja Matejkowskiego "Wernyho
ry" na ścianie iwy weselnej winspirowa
la go do napl~ania dramatu. 

--.,~---~ 

~~ 
Zawisza Czarny z Garbowa 

(zm. 1428) 
Sławny J)'Cerz polski, uczestnik wie

lu wojen. ucie/e§11ie11ie prawo.5ci i rnót 
l)·cerskich. M.in . odznaczył się w bi
twie pod Grunwaldem. Zginął podczas 
it)1Jrawr przeciwko Turkom. Kazimierz 
Tetmajer uczynił go bohaterem swojej 
"fantazji dramatycznej w 4 aktach", 
której premiera odbvla się w 1901. 

?e'~ 
Jakub Szela ( 1787 S111arzowa k. Ja

sła - 1862 Sólka) 
Kołodziej i ciefla, umiał pisać i znał 

prawo, więc chłopi riybmli go deputowa
nym 8minnym. Władze austriackie posłu
żyły się nim w tłumieniu powstania w 
I 846. Szela stwu1ł na czele uzbrojonych 
oddziałów chłopskich. klóre zatrzymywa
ły i rozbrajały spiskowców, napadając 
jednocześnie rui dwory. 7Lonordowano po
nad 2000 osób, głównie szlacluę. 7.a każ
dą głuwę wypkicanó chłopom premię. W 
ko1icu wojska austriackie 
spacyfikowały również . 
oddziały Szeli, który 
na terenie rabacji 
ustanowił własne 

rządy i domagał 
się w nagrodę w 
chłopską l.ojal
ność zniesienia 
pmiszczyzny. W 
1848 został 

przymusowo 
osiedlony we wsi 
Sółka /Ul Bukowi-
nie, gdzie otrzymał 
30-morgowe gwpo-
darslWo. 

• 
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Szkice do polichromii Kościoła Franciszkanów 
1895 - 1897 

Ziemia Woda Ogień Powietrze 



Legendę o wielkim dniu 16 marca 1901 r., dniu premiery "Wesela", 

trzeba poddać niejakiej rewizji. Kraków oszalał po tej premierze. Oczy
wiście nie tylko dlatego, że bawił go persyflaż dobrze mu znanych fak
tów i ludzi, ale przede wszystkim dlatego, że dramat w całej swej treści 
był aktualny, pełen inwektyw politycznych i socjalnych. Co zaś najbar

dziej było fascynującym - to absolutna nowość formy, ledwie widocz
ne upoetyzowanie jak najsurowszego i najprozaiczniejszego w swej is
tocie realizmu potocznego, zmieszanie go z fantastyką, pomimo pozorów 
mistyczności tkwiącą głęboko w podłożu psychicznym figur dramatu i 
dającą się psychologicznie uzasadnić. Niebywale piękna, przedziwnie 

brzmiąca, a znów z codziennego tworzywa ukształtowana dykcja dra
matu; bogactwo rytmiczne przy monotonii ostinata piosenki chochoło
wej, będącej właściwie jedynym źródłem wszystkich rytmicznych i me
lodycznych odmian; nie spotykana dotąd teatralność języka dramatycz

nego, wobec którego bledną "polonezy słów" fredrowskie i gasną słów 
kaskady Słowackiego, oszczędność słowa i jego bezwzględne przylega

nie do akcji, do gestu i ruchu sytuacyjnego; precyzyjne obliczenie wszy

stkich członów kompozycji, iżby z nich wybornie harmonijna powsta

ła całość; nieustanne, po scenę ostatnią, trzymanie widza w naprężeniu 

i oszołomieniu za pomocą najszczerszej liryki, głębokiej satyry i nieocze

kiwanego patosu - wszystko to było nowe i wszystko olbrzymie, choć 
z małych i dobrze znanych tematów poczęte. („ .) 

Wyspiański był "artystą teatru". Cóż to znaczy? To znaczy, że nie był je

dynie literatem, piszącym w formie dialogowej utwory, które nazywamy 

dramatami; to znaczy, że nie był dekoratorem obmyślającym scenerię pla

styczną dla cudzych dzieł; to znaczy, że nie był inscenizatorem czy reżyse

rem, ucieleśniającym pomysły dramaturga w kształtach przez siebie skom

ponowanych, często przeistaczających się lub niszczących twór poety; to zna

czy, że nie był dyrektorem czy kierownikiem teatru, nadającym mu jego fiz
jonomię artystyczną i społeczną, zazwyczaj ani artystyczną, ani społeczną. 

To znaczy, że był poetą-dramatykiem, malarzem rzeźbiarzem i konstrukto

rem, reżyserem i inscenizatorem, kierownikiem artystycznym teatru i jego 
ideologiem - w jednej osobie, że zgłębił całą umiejętność teatru i posiadł 

wszystkie jego rzemiosła, że żył dla teatru z myślą o teatrze, że wszystko, 
czego się tknął, na czym oko jego spoczęło, stawało się teatrem, że teatr był 
dlań jedynym terenem wyżycia się, na jego deskach rozwiązywał najbar
dziej osobiste sprawy, a sprawy te były zawsze sprawami narodu . 

Przewyższył postulat Craiga. Magnus parens (wielki ojciec) reformy teat
ru tylko w celu przeciwstawienia się teatrowi zaprzepaszczonemu przez 

literaturę, zdemoralizowanemu przez rozpasane aktorstwo, chcącemu się ra
tować za pomocą niby-malarskich wystaw, stworzył koncepcję "czystego 

teatru", teatru autonomicznego, teatru własną estetykę i własne rzemiosło 
posiadającego, w którym literatura nie ma większych uprawnień od akto

ra, a aktor jest takim samym elementem sztuki teatralnej jak dekoracja, któ
rego jedynym twórcą i panem jest "artysta teatru", wtajemniczony w całą 

I 

wiedzę teatru, władający wszystkimi jego rzemiosłami. Histońa teatru słabe 
nam tylko daje przykłady istnienia takich wyjątkowych ludzi. Może wsze

chumiejętność sceniczną posiadali twórcy teatru greckiego, chrześcijańskich 
widowisk religijnych średniowiecza. Szekspir, Molier i Wagner, wreszcie 

i nasz Bogusławski, człowiek wszechstronnej wiedzy w zakresie teatru - nie 
byli "artystami teatru", w rozumieniu craigowskim i w tym najwyższym 
stopniu, w jakim był Wyspiański. 

Leon Schiller "Teatr ogromny" 



fenomen "Wesela" polega na tym, iż błahe w gruncie rzeczy v.ydarzenie to
warzyskie, jakim byt ślub poety Lucjana Rydla z chłopką z Bronowic, pod piórem 

Wyspiańskiego urasta do rozmiarów dramatu historiozoficzn:go .~ przekl~tyr:1 lo
sie Polakow. Rzecz ma zresztą znakomite precedensy. W koncu Hamlet tez za

czyna się jako dosyć plugawa historia rodzinna. 

Utwór jest łatv.y w odbiorze, bo w pewnym sensie "malowniczy" , ale zarazem 
trudny w interpretacji.Posługuje się metaforą i symbolem, a więc środkami, któ
re z natury swojej są wieloznaczne i dają się w rozmaity sposób rozumieć. "We
sele" jest przede wszystkim o nieczystym sumieniu rozmaitych grup polskiego 
społeczeństwa. Szela, który przywodzi na pamięć chłopską rabację , jeden z naj
okrutniejszych epizodów w wewnętrznych dziejach narodu polskiego, znajduje 
swoistą przeciwwagę w widmie hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego, który 
w połowie XVIII wieku utopii we krwi, też zresztą niewyobrażalnie okrutny, bunt 
chłopów ukraińskich, tzw. koliszczyznę. Nie zdoła tego faktu zatrzeć poetycka wizja 
wieszcza Wernyhory o solidarnym czynie narodov.ym wszystkich grup i warstw 
społecznych w myśl formuły - że posłużę się trawestacją "Psalmów przyszłości" 
Krasińskiego - "jeden tylko, jeden cud: z szlachtą polską ruski lud". 

Jest to także dramat o kłopotach z wzajemnym porozumieniem. Okazuje się, 
że Klimlna i Radczyni , Gospodarz i Czepiec, Pan Miody i Panna Młoda mówią róż
nymi językami i funkcjonują w obrębie zupełnie różnych systemów komunikacji 
społecżnej. Co ich łączy? Niejasna wizja Polski . I niezdolność do konsekwentne
go działania, znakomicie zobrazowana w przejmującym tańcu Chochoła. 

Jest to także dramat o polskich archetypach. Ściślej mówiąc, o węwnętrznych 
słabościach Polaków. Choćby o ov.ym łatv.ym entuzjazmie, który niczym iskra za
pala się i natychmiast gaśnie . O podziałach , swarach i niezdolności do skupienia 
się wokół sprav.y naczelnej. Wszak Stańczyk, wręczając Dziennikarzowi błazeński 
kaduceusz, powie: -"Mąć nim narodową kadź! Stań na czele!!!" Chciałoby się po
wiedzieć: Tak było przed wiekami, tak było wczoraj, tak jest dzisiaj . I w tym sen
sie jest to dramat nie tylko żywotny artystycznie, ale też płodny ideowo. 

"Wesele" - powiedzmy ostrożnie - nie szczyci się najlepszym wierszem, ale jest 
arcydramatem poetyckim, zbudowanym z tak- zdawałoby się - różnych ingredien
cji, jak groteska, satyra, nastrój, obrazy wizyjne i ruch sceniczny. Paradoks, który 
wcześniej przydarzył się Zygmuntowi Krasińskiemu w "Nieboskiej komedii''. Do 
poezji zresztą miał Wyspiański stosunek v.ybitnie nieufny, czego dowodem są 
dwumaczne postaci Poety i Racheli. Nieufność tę poeta znacznie mocniej poświad
czy w "Wyzwoleniu", ale to już inna historia. 

Myślę, że "Wesele" - mimo innej epoki i odmiennych realiów - jest ciągle sztuką 
aktualną, bo o nas samych, niejako poza czasem i historią. Zauważył to Anglik AJ
lardyce Nicoli w swoich "Dziejach dramatu": "Wyspiańskiego uważać można za 
najbardziej klasyczny przykład poety, który, mimo że niewątpliwie olxłarzony ge
niuszem, tkwi ' tak głęboko korzeniami we własnym kraju, że przeszczepienie go 
na obcy grunt jest niemożliwe". Jest to opinia chyba tylko w połowie słuszna, bo 
filmowe "Wesele" Wajdy, znakomicie przyjęte także na Zachodzie, zdaje się jej 
drugiej części przeczyć. Wszystko zależy od inscenizacji , wszak arcydramat Wy
spiańskiego jest niezwykle pojemną partyturą teatralną. 

O.H. 
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