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Stanisław Wyspiański (1869 - 1907) 
autoportret 

Takie dramaty nie istnieją ... 

Najdziwniejszy, najbardziej nieprawdopodobny dramat 

polski. Chwilami szopka: lalki przypominają znane 

krakowskie znakomitości, przekomarzają się ich językiem. 

Znany Dziennikarz, jeszcze bardziej znany Poeta, podobieństwo do osób 

rzeczywistych wcale nie przypadkowe, w rękopisie sztuki bohaterowie noszą 

prawdziwe nazwiska. „ Ale oprócz tych "zwykłych" osób pojawiają się "osoby 

dramatu": Chochoł, Widmo, Upiór, Wernyhora, Rycerz Czarny, Stańczyk. 

Niektórzy z nich to umarli. Widmo jest zjawą zmarłego we Francji malarza, 

narzeczonego Marysi Mikołajczykówny (siostry Panny Młodej), Upiór to Szela, 

chłop, ale co ważniejsze b. c.k. feldfebel - niegdyś za austriackie pieniądze 

mordował galicyjską szlachtę i po śmierci nie znajduje spokoju „. Na scenie 

pojawili się jakby wprost ze snów, albo jakby wprost we śnie. Coś podobnego 

można powiedzieć i o innych bohaterach: Wernyhora i Zawisza Czarny to 

postacie literackie, obaj przybyli na wesele z dramatów Słowackiego choć nie 

najprostszą drogą, Stańczyk, zszedł wprost z obrazu Jana Matejki, lecz obrazy, 

są także spokrewnione ze snami. Jest jeszcze Chochoł wedle legendy przyszedł 

z ogrodu zaproszony na wesele. Ale przecież Wyspiański wielokrotnie malował 

chochoły z krakowskich plantów, dziwne słomiane twory, na pół żywe, na pół 

senne. Przed sierpniem 1899 powstał najpiękniejszy z nich, zanurzone w 

poświacie księżyca i latarń Pałuby na plantach tańczące znany pod popularnym 

tytułem Chochoły. Więc może i ten bohater przyszedł na bronowickie wesele 

dosyć okrężną drogą. „ 

Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichter's Lande gehen powiada 

ulubione porzekadło krytyków. Żeby zrozumieć poetę, trzeba iść do kraju poety. 

Kraj Wyspiańskiego to przede wszystkim Kraków. Tu skończył słynne Gimnazjum 

św. Anny, tu studiował w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem samego Matejki, 

tu jako malarz dekorator rozpocznie pracę w Teatrze Miejskim (dziś 

Słowackiego), w 1902 roku zostanie docentem artystycznej uczelni, w 1905 rajcą 

miejskim. Z miasta wyjeżdżał tylko w najbliższe okolice. Dla krakowskich artystów 

należały do nich Paryż, Wiedeń i Bronowice. W Paryżu Wyspiański był 

kilkakrotnie, najdłużej, bo półtora roku w latach 1891 - 92 na stypendium Szkoły 

Sztuk Pięknych. Uczęszczał do prywatnej Academie Colarossi, chodził na 
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spekta'k le operowe i teatralne (zachwycając się oczywiście Szekspirem), w 

Panteonie podziwiał freski mistrza Puvis de Chavannes itd. Nad Sekwaną 

Wyspiański zetknął się m. in. z Gauguinem, Ślewińskim i nabistami, jego kraj 

poszerzył się o nowe horyzonty, wzbogacił o nowe, ostre barwy. Gdy w 1894 roku 

wrócił już na stałe do Krakowa to ... natychmiast popadł w depresję. Z domu ruszał 

się rzadko i niechętnie . Ale do Bornowic pojechał. .. 

Wypad Wyspiańskiego do podkrakowskich Bronowic, zresztą tych Małych, 

był nie tylko ważnym wydarzeniem w życiu poety, miał znaczenie dla całej polskiej 

kultury. 

A oto jak do tego doszło: we wtorek, 20 listopada 1900 roku odbywał się w 

Krakowie ślub jego przyjaciela z ławy szkolnej , Lucjana Rydla z 17 letnią Jadwigą 

M i kołajczykówną (młodszą siostrą żony Włodzimierza Tetmajera). Wesele 

zgodnie z panującą chłopomanią odbywało się na podkrakowskiej wsi , w 

Bronowicach Małych. Pierwszego dnia weselnicy bawili się w bronowickiej 

karczmie, drugiego w dworku Tetmajerów, gdzie wychowywała się Panna Młoda. 
Wyspiański, który odmówił Rydlowi świadkowania przyjął jednak zaproszenie na 

wesele i zrobił wycieczkę do Bronowic. Noc uwieczniona w dramacie, to właśnie 
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druga noc uroczystości, ta ze środy na czwartek - 21/ 22 listopada 1900 roku . 

Potem nadszedł czas intensywnego, niemal halucynacyjnego pisania. Premiera 

sztuki odbyła się 16 marca roku następnego. I od tej pory wszyscy zaczęli się 

zastanawiać skąd się wziął ten dramat i o co w nim chodzi. I do dziś pozostają 

aktualne słowa Starzewskiego, który twierdził , że sens "Wesela" łatwiej wygrać 

na fortepianie, niż sformułować w słowach . 

Kraj Wyspiańskiego, nigdy dość przypominać , to Kraków. Więc przede 

wszystkim teatr w którym pracował , kościoły dla których obmyślał obrazy i 

witraże . Poeta marzył o stworzeniu Teatru Ogromnego, teatru romantycznej wizji , 

pokrewnego religijnym nabożeństwom ale i ludowym obrzędom. To teatr 

wywodzący się z "Dziadów" , z ich wizji ale i z satyrycznych scen Salonu 

warszawskiego i Balu u senatora, to teatr nawiązujący także do Słowackiego , 

który chciał zmienić dramaturgię w mitologię narodową (w czasach bliższych 

Wyspiańskiemu ideę tę realizował Wagner) i do Norwida, który nakazywał 

podnosić ludowe do ludzkości. Wpływ Mickiewicza jest tutaj oczywisty, 

uwidacznia się nawet w formie: pojawianie się widm , dialogi. .. Nawet w rozmowie 

z Chochołem można dopatrzeć się wpływu arcydramatu Mickiewicza, w którego 

IV części Pustelnik rozmawia z gałęzią jedliny czyniąc z niej osobę dramatu. 

Bardziej złożona jest sprawa wpływu dramatów Słowackiego . W 1899 roku 

Wyspiański pracował wespół z Włodzimierzem Tetmajerem nad inscenizacją 

Złotej Czaszki sztuki o przygotowywanej przeciw Szwedom konfederacji. 
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W dworku szykującym się do wesella zjawia się emisariusz królewski Gwint. jest 

mowa o zwoływaniu szlachty dzwonem i głosem trąb, prócz gospodarzy 

Strażnika i Strażnikowej jest żyd Jankiel i żydóweczka - szynkareczka z 

piosenki. .. Sztuka Słowackiego jak wiadomo została nie dokończona . Wyspiański 

dołożył do niej żywy obraz przedstawiający dworek wypełniony przez zbrojnych 

czekających na znak. Poeta sam nie wiedział, że stworzył już pierwszą wersję 

Wesela . Rok później Wyspiański współpracował z Tetmajerem nad Snem 

srebrnym Salomei. Tu pojawia się Wernyhora i tu, motyw snu Polski. Wieszcz 

ukraiński zapowiada, że z lirą grającą u siodła zostanie poniesiony przez 

nieśmiertelnego konia na kurhany a wróci, gdy śpiąca w niewoli Polska trzykrotnie 

obróci się pod mogiłą rwąc do sławy. Wówczas śpiącej Polsce położy na sercu 

lirę, której pieśń ją poruszy. Prapremiera tej sztuki odbyła się 24 marca 1900 roku, 

głównym scenografem był Tetmajer, Wernyhorę zagrał Ludwik Solski 

ucharakteryzowany według obrazu Jana Matejki. Odchodząc ze sceny Snu 

srebrnego Wernyhora rzuca : Pany/ Wasz dom purpurowy/ niech śpi ... W tym 

mistycznym wymiarze Wesele jest ciągiem dalszym Snu Słowackiego o Polsce. 

Na marginesie tego wątku warto przytoczyć wspomnienie przyjaciela 

Wyspiańskiego , Stanisława Estreichera. Wyspiański miał podczas wesela (które 

odbywało się w dworku Włodzimierz Tetmajera) zauważyć, na ścianie obraz 

Matejki Wernyhora i jak wspominał Estreicher zadał sobie wówczas pytanie, co 

by to było, gdyby nagle z tej ściany zstąpił Wernyhora, przynosząc wieść, iż 

wypełnia się jego proroctwo i że przyszedł czas wyzwolenia z niewoli? Tak miał 

zrodzić się pomysł dramatu. Trzeba jednak pamiętać, że Wernyhora zamieszkał 

na trwałe w wyobraźni Wyspiańskiego. Dokładnie 15 kwietnia 1900 malarz 

umieścił go na projektowanym dla katedry wawelskiej witrażu, kilka dni później 

zaczął pisać rapsod o jego powrocie: wieszcz wchodzi do katedry św. Wacława i 

śpiącym rycerzom zapowiada koniec oczekiwań: Hej, sen wasz długi, sen 

skończony .. ./ czas powołać wielkie pogotowie! powstańcze. W 11 części pisanego 

od stycznia 1900 rapsodu Piast z kolei pojawi się Jakub Szela. Obydwaj byli 

mieszkańcami kraju poety. Nie tylko oni. Także Rycerz Czarny, bohater utworu 

Tetmajera Zawisza Czarny, także Stańczyk również z obrazu Matejki, także żywi 

bohaterowie, którzy zjawiają się w sztuce na tych samych prawach co umarli. 

Jeśli prawdziwe jest zdanie, że Wyspiański urealnił w Weselu upiory, prawdziwe 

jest też zdanie, że żywych w upiory pozamieniał. Wszyscy stają się mieszkańcami 
kraju poety. Ten kraj to nie tylko jego wyobraźnia . To wyobraźnia zbiorowa 

wszystkich gości weselnych. To dusza zbiorowa Polski. 
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Mówiąc o źródłach Wesela, trzeba wspomnieć jeszcze przynajmniej o dwóch. 

W ten sposób możemy coś powiedzieć o inspiracji pozytywnej i negatywnej. 

Pierwsze z tych źródeł to opowiadanie Tetmajera z 1889 roku W noc majową. 

Autorowi, przyszłemu Gospodarzowi Wesela pojawiają się nocą zjawy: ojciec 

poraniony podczas rabacji Szeli, Król Duch, zmarły Matejko. Rozmowy z nocnymi 

gośćmi kończy wizja powstania: z chałup wybiegają kosynierzy nowi husarze i 

.. . Autor się budzi. Chłopi, których zobaczy w polu będą w rękach mieć nie broń, 

lecz radła, nocni goście wrócą spać do grobów. 

Za drugie źródło można uznać pisane w konwencji szopki Betlejem Polskie Rydla. 

Ukończone zostanie dopiero w 1904 roku, ale przyjaciel Wyspiańskiego pisał je 

od rol<u 11900 i często o nim opowiadał. Wesele jest nie tylko krakowskim 

odpowiednikiem salonu warszawskiego, ale także parodią rydlowskiej super 

szopki. Czy Wyspiański miał powody do takiej złośliwośc?i Oczywiście. 

Przedstawiony jako gaduła i chłopoman Lucjan Rydel (1870- 1918), był pisarzem 

liczącym s·ię wówczas bardziej niż Wyspiański. Doktor praw, erudyta, autor 

dramatów i wierszy tłumaczonych na czeski i niemiecki z powodzeniem 

wprowadzał do kultury wątki ludowe stając się mózgiem i sercem powstałego w 

1900 roku Teatru Ludowego. Napisany przez niego dramat "Kredowe koło" 

odniósł zwycięstwo w konkursie o nagrodę ufundowaną przez Paderewskiego, 

wystawienie tej sztuki w 1899 roku stało się wielkim sukcesem Rydla. Wyspiański 

z większych rzeczy miał za sobąjedynie Warszawiankę (1898) i Lelewela (11 899) 

natomiast Wyzwolenie (1903) Noc listopadową (1904) i większość wielkich dzieł 

miał dopiero stworzyć . Ale Wyspiański , wiedział, że je stworzy, wiedział że już jest 

najlepszy - więc nawet przyjacielowi nie mógł wybaczyć wpychania się na Uego!) 

pomnik. Jakby tych powodów było mało, nałożył się na nie wątek jeszcze bardziej 

osobisty. Dwa miesiące wcześniej, 18 września 1900 odbyło się podobne lecz 

jakże skromniejsze wesele. Ślub samego Wyspiańskiego z Teodorą Teofilą Pytko 

(1868 - 1957), pochodziła też z podkrakowskiej wsi, była służącą u wujostwa 

Stankiewiczów w których domu wychowywał się poeta po śmierci matki. 

Porównanie własnego, niemal wstydliwego wesela z hucznym świętem ku czci 

Rydla i jego Jadwiśki zapewne było jednym ze źródeł Wesela Wyspiańskiego. 

Przynajmniej tych najzłośliwszych jego fragmentów. 

Krytycy usiłujący zrozumieć tajemnicę Wesela najczęściej ograniczają się do 

wskazania jego literackich źródeł . Mimo woli zaczęliśmy iść w ich ślady, czas więc 

na wyciąganie wniosków. Kilkakrotnie użyte słowo sen to jeden z 
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najważniejszych . Twórczość jest krewną snu, jest czymś w rodzaju snu na jawie. 

Ten oniryczny nastrój spaja różnorodne genetycznie fragmenty, łączy kuplety 

szopki z patetycznymi dyskusjami w jedną wizję, w której jak we śnie wszystko 

wydaje się oczywiste. To już nie śpiewka z jarmarku zestawiona z wizją 

Słowackiego i postacią z obrazu Matejki, to n o w a jak ość , wszystkie sceny 

zyskują niezwykłą intensywność , wyrazistość, napięcie - nowy, jak to określał 

Mickiewicz, nowy t o n. Nastąpiło złączenie poprzez intensyfikację , poprzez 

stopienie słów w wyższej temperaturze i pod wyższym ciśnieniem. Jest faktem, 

że Wyspiański ściągał elementy dramatu skąd mógł i skąd chciał . Tak jak ptak 

wykrada tu i ówdzie najrozmaitsze ziarna i okruchy. Ale ptak nie jest tym, co je, nie 

redukuje się do tego! Tak jak alkohol to już nie kawałki węgla w tlenie pobełtanym 

z wodorem. 

Sprawa drug·a to wolność tworzenia. Może raczej tworzenie jako wolność. 

Łudzimy się mówiąc o wolności od determinizmów, o wolności od czegoś . Taka 

wolność oznaczałaby izolację, a więc pozbawiałaby nas wpływu na 

rzeczyw·i stość . Wolność prawdziwa to t w ó r cz o ś ć, to wolność do czegoś. Ta 

nie polega na izolacji, lecz właśnie na intensyfikacji różnych wpływów : im ich 

przetworzy więcej tym sama j,est potężniejsza. Twórca nie jest żarówką, którą 

byle idiota może zapalić naciskając guziczek, twórca pełni rolę transformatora, 

jedne wpływy potrafi wzmacniać, inne może wyg-aszać. Na tym polega wolność. 

Jest ona pochodną wiedzy, wyobraźni , siły uczuć . Sterować sobą, by nie 

sterowali nami inni . Nawet jeśli ci inni to tylko cytaty z wierszy i upiory 

zamieszkujące naszą wyobraźnię. 
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Bohaterowie dramatu Wyspiańskiego to bohaterowie polskich snów, 

mieszkańcy świata wyobraźni. Nie tylko żywi , także martwi, męczący jak upiory. 

Przypominający o wielkości, wzywający do walki o niepodległość, czasem 

szydzący ze złudzeń na temat własnych cnót, na temat patriotyzmu, na temat 

narodowej jedności. Pany chłopy - polska szopa. Polska świadomość, tak zdaje 

się brzmieć diagnoza Wyspiańskiego - opanowana została przez upiory. Czasem 

ponure, zbrodnicze jak Sze11a czy Branecki, czasami groteskowe, trywialne. 

Wyspiański wypędza je wszystkie na scenę, dokonuje egzorcyzmów polskiej 

duszy. Trzeba zobaczyć ile w niej wielkości i podłości, ile odwagi a ile zwykłej 

fanfaronady i niezwykłej głupoty. By Polska była wol1ną, najpierw musi dokonać 

samooczyszczenia , musi uwolnić się od własnych upiorów. 

Bohdan Urbankowski 

Lucjan Rydel (Pan Młody) 
z żoną Jadwigą (Panna Młoda) 
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Reżyseria: 
Marek Mokrowiecki 

Scenografia: 
Marian Fiszer 

Asystent reżysera: 
Hanna Zientara 

Osoby: 

Gospodarz - Zbigniew Płoszaj 
Gospodyni - Jadwiga Bogusz 
Pan· Młody - Paweł Gładyś 
Panna Młoda - Dorota Cempura 
Marysia - Barbara Misiun 
Ojciec - Henryk Błażejczyk 
Dziad - Witold Mierzyński 
Jasiek - Mariusz Pogonowski 
Kasper - Szymon Cempura 
Poeta - Marek Mokrowiecki 
Dziennikarz - Henryk Jóźwiak 
Nos - Jerzy Wieczorek 
Ksiądz - Piotr Bała 
Maryna - Magda Bogdan 
Zosia - Katarzyna Wieczorek 
Radczyni - Grażyna Zielińska 
Czepiec - Jacek Mąka 
Klimina - Zdzisława Bielecka-Piórkowska 
~taszek - Bogumił Karbowski 
Zyd - Jerzy Bielecki 
Rachel - Hanna Zientara 

Muzyka: 
Tadeusz Kocyba 

Choreografia: 
Ryszard Bogdan Jędrzejak 

Aranżacja muzyczna: 
Stanisław Psarski 

Osoby dramatu: 

Chochoł - Szymon Cempura 
Widmo - Bogumił Karbowski 

Stańczyk - Jerzy Bielecki 
Hetman - Jerzy Wieczorek 
Rycerz Czarny - Piotr Bała 

Upiór - Mariusz Pogonowski 
Wernyhora - Henryk Błażejczyk 

oraz 
lsia - Milena Sawicka 

Haneczka, lsia - Paulina Bogaczyńska , Anna Godlewska, 
Kinga Księżakowska, Marta Tomaszewska 

(uczennice płockich szkół) 

Kasia - Magdalena Tomaszewska 
Kuba - Paweł Lewandowski 
Wojtek - Krzysztof Popczuk 

Inspicjent: Diana Mąka, sufler: Aurelia Kosek 



Kto jest kim w "Weselu" 

OSOBY 

Pan Młody - Lucjan Rydel (1870-1918). Doktor praw, erudyta, autor 
dramatów i wierszy poprzez które wprowadził wątki ludowe do kultury. Od 1900 r. 
związany był z nowo powstałym Teatrem Ludowym w Krakowie. Napisany przez 
niego dramat "Zaczarowane koło" odniósł zwycięstwo w konkursie o nagrodę 
ufundowaną przez Paderewskiego; wystawienie tej sztuki na scenie (1899) 
przyniosło Rydlowi nawet określenie "poeta coronatus". 

Panna Młoda - Jadwiga Mikołajczykówna (1883-1936). W dniu zaślubin 
była 17-letnią blondyneczką, której uroda i wrodzona inteligencja zafascynowały 
30-letniego pisarza. Mówiła gwarą, ale wiedzę wyniesioną z dwuletniej szkółki 
ludowej próbowała nadrabiać oczytaniem. Po ślubie Rydlowie zamieszkali w 
weselnym dworku, który po odkupien iu go od Tetmajerów zyskał nazwę Rydlówki. 
Małżeństwo było szczęśliwe, choć zdarzały się także okresy, gdy głównym 
żródłem utrzymania były owoce i warzywa sprzedawane przez p. Jadwigę. Po 
śmierci męża p. Jadwiga wyjechała do Krakowa, ostatnie lata życia spędziła 
znowu w bronowickiej chacie. 

Gospodarz - Włodzimierz Tetmajer (1862-1923), przyrodni brat poety, 
malarz, pisarz, zasłużony działacz niepodległościowy. Dłuższy czas przebywał 
na studiach za granicą, w 1890 r. ożenił się z najstarszą córką gospodarza z 
Bronowic Jacka Mikołajczyka, 16-letnią Anną (siostrą Jadwigi) . Zajmował się 
także pali.tyką: razem z Witosem założył PSL-Piasta, a w latach 191111-1918 był 
posłem stronnictwa ludoweg·o ziemi krakowskiej do parlamentu austryjackiego. 

Gospodyni - Anna z Mikołajczyków, żona Włodzimierza Tetmajera . 
W 1939 r. zostaje aresztowana przez Armię Czerwoną i wywieziona na Syberię . 

Zwolniona z lagru wydostanie się z armią Andersa , z Persji wyjeżdża do Indii , 
skąd wraca do kraju, do rodzinnych Bronowic. 

Marysia - Maria z Mikołajczyków, siostra Anny i Jadwigi, była zaręczona 
z młodym malarzem Ludwikiem de Laveąux, uczniem Jana Matejki. W "Weselu" 
ukazuje się Marysi jako Widmo; po jego śmierci wyszła za mąż za Wojciecha 
Susuła . Niestety, również i on umrze na gruźlicę, wrótce po opisywanym weselu. 
Zmarła w 1924 r .. 
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Najładniejsza z sióstr, była wielokrotnie malowana przez znanych malarzy. 

Ojciec - Jacek Mikołajczyk , -gospodarz z Bronowic Małych, ojciec Anny, 
Marii, Jadwigi, Jana i Jakuba. Zmarł w 1907 r. 

Jasiek - Jan Mikołajczyk (1880-1957) , brat Jadwigi, gospodarz z 
Bronowic Małych . Był wraz z Kasprem (bratankiem Czepca) drużbą - on to w 
imieniu Rydlów zapraszał Wyspiańskiego na czepiny. Po raz pierwszy zobaczył 
"Wesele" dwa miesiące przed śmiercią (1957 r.). 

Wojtek - Wojciech Susuł , chłop z Bronowic Małych, mąż Marii 
Mikołajczykówny. 

Kasper - Kasper Czepiec, krewny Błażeja Czepca, późniejszy 

gospodarz w Bronowicach Małych , zmarł w 1961 r. 

Poeta - Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), przyrodni brat 
Włodzim ierza. Był czołowym poetą lirycznym Młodej Polski , niezwykle popularny 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. 

Dziennikarz - Rudolf Starzewski (1870-1920) , dziennikarz, kolega 
uniwersytecki Wyspiańskiego . W latach 1901-1920 redaktor naczelny 
stańczykowski.ego "Czasu". Znawca polityki, koneser sztuki skłonny do 
hamletyzowania- skończył swoje życie tragicznie. 

Nos - jego pierwowzorem był, zdaniem Boya, malarz Tadeusz Noskowski 
( 1876-1932) albo kompilacja tegoż z malarzem Stanisławem Czajkowskim 
(1878-1954). 

Ksiądz - Złośliwe przedstawienie Ksiedza, który do spółki z Żydem 

wyzyskuje chłopów, to wyraz ogólnej niechęci Wyspiańsk iego do kleru. Ślubu 

udzielał Rydlowi kapucyn , o. Wacław (Edward Nowakowski), były powstaniec i 

zesłaniec syberyjski. Ksiądz z "Wesela" nie jest jego portretem. 

Maryna - Maria Pareńska, starsza siostra Zosi . 

Zosia - Zofia Pareńska, córka znakomitego lekarza, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i prymariusza szpitala św. Łazarza, później wyszła 
za mąż za Tadeusza Żeleńskiego . 
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Radczyni - jej pierwowzorem była Antonina Domańska ( 1853-1917), 
bliska krewna Lucjana Rydla; autorka powieści dla dzieci i młodzieży. Mąż jej był 
lekarzem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i radcą miejskim. 

Haneczka -Anna Rydlówna (1884-1969), siostra Lucjana Rydla; matka 
chrzestna Racheli. 

Czepiec Błażej (1857-1934)-wuj Jadwigi Mikołajczykówny, by/jednym z 
najbogatszych chłopów w okolicy, nie wójtem Uak w "Weselu"), ale pisarzem 
wójta. Czepiec był działaczem ludowym, ozdobą wszystkich ludowo
patriotycznych obchodów. 

Klimina - gospodyni z Boronowie Małych; postać autentyczna. 

Kuba - Jakub Mikołajczyk (1889-1979), podobnie jak Jadwiga 
wychowywał się w domu Tetmajerów. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole 
Handlowej, pracował jako urzędnik w kilku miastach, po wojnie osiedlił się w 
Krakowie. 

Żyd - Hersz Singer (1860-1915), karczmarz z Bronowic Małych. 

Rachel - Józefa (Pepa) Singer (1881-1955), córka bronowickiego 
karczmarza. Wesele ja zmanierowało - zaczęła bywać w kręgach cyganerii, 
nawet przezywano ją Rachelą. Jako zwolenniczka Legionów z poświęceniem 
pracowała w szpitalach polowych. W 1919 r. przeszła na katolicyzm. Ojcem 
chrzestnym Racheli był Włodzimierz Tetmajer, matką -Anna Rydel (Haneczka). 

lsia - Jadwiga, najstarsza córka Włodzimierza i Anny Tetmajerów. 

OSOBY DRAMATU 

Chochoł - W 1899 r. Wyspiański namalował obraz, któremu dał tytuł 
"Pałuby na plantach tańczące", znany potem jako "Chochoły". 

Stańczyk - Słynny błazen nadworny Aleksandra Jagiellończyka, 

Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. W 1869 r. ukazała się Teka Stańczyka 
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giośny pamflet polityczny krakowskich konserwatystów. W "Weselu" StańczyK 
ukazuje się współpracownikowi konserwatywnego Czasu, dziennikarzowi 
Starzewskiemu. W pokoju Starzewskiego nad biurkiem wisiał szkic Matejki do 
stynnego obrazu, ukazującego Stanczyka. 

Rycerz - Zawisza Czarny z Grabowa, herbu Sulima, słynny rycerz polski 
z XV w. Kazimierz Tetmajer opiewał go w fantazji dramatycznej, Zawisza Czarny, 
która została wystawiona w krakowskim teatrze 29 stycznia 1901 r., a więc w 
okresie, gdy Wyspiański pisał"Wesele". 

Hetman - Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki koronny, walczył 
przeciw konfederatom barskim, tłumił wraz z wojskami rosyjskimi powstanie 
chłopskie na Ukrainie, utrzymywał stałe stosunki z dworem w Petersburgu . 
Podczas powstania kościuszkowskiego został skazany zaocznie na karę śmierci. 

Wernyhora - na pół legendarny Kozak-wróżbita z drugiej polowy XVIII 
wieku, słynny ze swej przepowiedni politycznej o przyszłości Polski i Ukrainy 
(m.in. wybuch powstania chłopów ukraińskich tzw. koliszczyzny, rozbiory Polski, 
wojny napoleońsk ie, ale i panowania Polski od morza do morza). W świetle 
nowszych badań historycznych przepowiednia Wernyhory okazała się 

rnistyfikacją powstałą na początku XIX stulecia. 

Widmo - malarz Ludwik de Laveaux (1869-1894); uczeń Jana Matejki, 
kształcił się następnie w Monachium i Paryżu. Zaręczony był z Marią 

Mikołajczykówną. Zmarł we Francji na gruźlicę - zjawia się w "Weselu" jako 
Widmo. 

Upiór - Jakub Szela (1787-1866), przywódca rabacji galicyjskiej, 
gospodarz ze wsi Smarzewa (woj. tarnowskie). W czasie rabacji rozgromił 

kilkanaście okolicznych dworów; jego pertraktacje z władzami austriackimi w 
sprawie obniżenia pańszczyzny nie powiodły się. Internowany przez wojsko 
austriackie w Tarnowie. W 1848 roku przesiedlony na Bukowinę. 
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Op.inie o autorze i dz1iele 

... O Stanisławie Wyspiańskim pisałem na kilka tygodni przed 
wystawieniem Wesela, jego dramatu, w teatrze krakowskim, że myślę, iż to on 
jest tym wielkim poetą, na którego czekamy wszyscy, którego się spodziewamy, 
którego pragniemy i który przyjść musi. Spotkał go potem, jak mi donoszono z 
Krakowa, zaszczyt, jaki nie spotkał żadnego z poetów, ani Ujejskiego, ani Asnyka: 
ofiarowano mu po wystawieniu "Wesela" podarek z cyfrą czterdzieści cztery ... " 

Pojechał Wyspiański na wesele Lucjana Rydla , na niewinne wesele 
Lucjana Rydla z dziewczyną z Bronowic Małych, Jagą Mikołajczykówną; był tam 
kilka godzin i przywiózł stamtąd "Wesele", jedną z najkrwawszych i 
najtragiczniejszych satyr, jakie kiedykolwiek w ogóle napisano, satyrę tym 
dotkliwszą, że autor nie od siebie mówi wymyśla, ale pokazuje nam ludzi. I tak 
pierwsze dzieło naszej epoki, które nam najszerzej i najgłębiej pokazało 

współczesnego człowieka, straszną i krwawą jest satyrą, jest "Weselem" -
upiorów, tańczących na grobie ... 

Kazimierz Tetmajer Wielki poeta, "Tygodnik l/ustrowany" 1901 

... Tetmajer powiedział kiedyś w ''Tygodniku Ilustrowanym", że gdyby 
przeciągnąć linię od Mickiewicza po głowach wszystkich poetów póżniejszych, to 
ona tylko raz podniosłaby się na Wyspiańskim. Gdyby mnie ktoś zapewniał, że 
widział wielbłąda przechodzącego przez ucho igielne albo kapitana okrętu, który 
nosił w kieszeni nowojorskąl1atarnię morską, nie zdziwiłbym się bardziej. Dla mnie 
wszystkie, nawet najbardziej wsławione dramaty Wyspiańskiego są łańcuchem 
bezsensów, które w czytaniu pobudzały mnie do śmiechu . Na scenie ich nie 
widziałem, podobno sprawiają wrażenie, wywołując w widzach jakiś nastrój. Ale 
wiatr jesienny, rozdzierający się na krawędziach dachów jękliwym wyciem, 
również wywołuje nastrój, niktjednak nie nazwie go genialną poezją. .. 

Aleksander Świętochowski Z pamiętnika "Wiadomości Literackie" 1931 

... Wyspiański zdarł brudną szmatę z duszy pokolenia i ukazał się 
zatęchły, śmierdzący, zarobaczony trup. Wyspiański powtórzył, że jesteśmy 

narodem papug, pawi, dziennikarzy, erotomanów, szaleńców, zawadiaków, 
głupców i komediantów. Wyspiański pchnął w grób obłęd mesjaniczny, którym 
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głupców i komediantów. Wyspiański pchnął w grób obłęd mesjaniczny, którym 
upijali się wielcy prymitywni . Wyspiański zamyka pierwszy zamek z wrzeciądzów, 
za którymi została epoka romantyzmów i szaleństw. Wyspiański rozkazuje 
powstać pośniętym i ogłupiałym, znikczemniałym i frazesowiczom, rozkazuje 
zrywać się na nogi temu tyjącemu i pocącemu się oportunistycznemu mrowiu i 
czekać, i czekać, a potem? A potem tańczyć sennie, tak jak pierwszy lepszy, z 
grzędy wyciągnięty chochoł słomiany nam zagra ... 

Adolf Neuwert-Nowaczyński Wesele. Dramat w 3 aktach Stanisława 
Wyspiańskiego. "Słowo Polskie" 1901 

... Głupi Jasiek poplątał i wszystko pomieszał. Zamiast podania wieści, 
której by nikt nie zrozumiał , o przymierzu, załatwił to po swojemu: bić Moskah! , co 
zrozumieli wszyscy i pośpieszyli z ochotą. Na dobitek Jasiek zgubił po drodze 
złoty róg. Z tych uchybień i nieporozumień wywiązuje się poczesne imbroglio, 
wodewilowa farsa , przeprowadzona z wielką werwą i mistrzostwem, t rwająca aż 

do zapiania kura, aż do dnia bia łego, pod muzykę czarodziejską chochoła , 

g rającego na skrzypcach. Cały trzeci akt sztuki pozbawiony jest głębszej treści, 
ale niezmiernie zabawny i komiczny ... 

Pisał utwór artysta wielkiej miary i ogromnie obiecujący, ale mamy przed 
sobą nie arcydzieło , lecz tylko śl iczne bawidełko ... 

Włodzimierz Spasowicz St. Wyspiańskiego Kazimierz Wielki i Wesele . 
Pisma, t. VIII, 1903 

„ .Wydaje mi się , że całe "Wesele" Wyspia ńskiego pozostaje w takim 
stosunku do swego twórcy, jak np. Stańczyk do Dziennikarza, mara Szeli do 
Dziada, duch Zawiszy do Poety, że jest to, słowem, olbrzymia zmora, zrodzona w 
rozgorzałej i rozgoryczonej duszy. Wprawdzie postacie "Wesela" to żywi i żyjący 
ludzie, których nazwiska najczęściej możemy wymienić , lecz czyż znajomi nasi i 
wypadki rzeczywiste i bieżące nie dostarczają nam nigdy osnowy do naszych 

. ? snow . ... 

Stanisław Brzozowski Stanisław Wyspiański jako poeta. Warszawa 1903 

... Pomysł bardzo śmiały, bardzo dobry: mógł wydać dzieło nawet wielkie. 
Ale takiego nie wydał. Charakterystyka Polski dzisiejszej (mniejsza o to, że 
niezupełna, wszystko w jednym dziele objąć trudno) jest niewystarczająca, blada. 
Poeta na pół sentymentalny, a na pół sceptyczny, Dziennikarz sceptyczny i 
obojętny, panna rozprawiająca o wolnej miłości Uest Żydówką - znalazłyby się 
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nieszczęsc1em i chrześcijanki podobnie wyższe nad przesądy), Ksiądz 

zdzierający z chłopów razem z Żydem, wszystko to chciałoby być energicznie 
skreślonym, ale umie tylko pokazać, jakim być chciało, nie umie pokazać się w 
rysach prawdziwie głębokich, z fizjonomią zajmującą, żywą, zdolną zostać w 
pamięci czytelnika i żyć na długo jako typ ... 

Stanisław Tarnowski Z ostatniego rozdziału historii literatury polskiej. .. 
"Przegląd Polski" 1907. 

"Wesele" to są "Dziady" w nowej postaci. Nie tylko bowiem tu i tam 
wywołują się duchy dla pewnych nauk i dążeń moralnych, co stanowi 
podobieństwo w ogólnych zarysach i zasadnicze, ale są jeszcze inne, bardziej 
szczegółowe analogie. W "Weselu" panuje wiersz ośmiozgłoskowy, który często 
odzywa się w "Dziadach" ... W "Dziadach" mamy widmo, które cierpi na nadmiar 
złota i woła : "Ach widzisz, jak we łbie ten dukat mnie pali, jak srebro stopione dłoń 
piecze" .. . W "Weselu" mamy pana Braneckiego, który woła: Ha, sza tańce, znajcie 
pana, bierzcie złoto, nie stoję ja, pan, o złoto" . 

W "Dziadach" na widok Pustelnika dzieci wołają: "Ach! trup, trup, upiór, ladaco, w 
imię Ojca zgiń! przepadnij" ... , a w "Weselu" lsia, zobaczywszy Chochoła, krzyczy: 
"Huź ha, na pole, głupi śmieciu, chochole ... ". 
Dlaczego "Wesele" postawiłem jako jeden ze słupów granicznych naszej 
poezji? ... Po prostu dla wielkiej popularności tego utworu, dla rozgłosu, jaki 
zdobył w kraju. Książkę rozrywano, widowiska teatralne bywały przepełnione, 
inteligenci powtarzali pewne frazesy z "Wesela": "Miałeś, chamie, zloty róg! ... ", 
"Chwila osobliwa ... ", "Panowie nie chcom chcieć ... ", wygłaszane , niby jakieś 
prawdy mistyczne ... Nie wiem, ilu było takich, którzy je rozumieli, lecz to pewna, 
że złoty róg i osobliwą chwilę sam autor wbił w głowę słuchaczom i czytelnikom za 
pomocą wielokrotnych potwarzań, że wójt Czepiec dziwnie łatwo przyswoił sobie 
teorię psychiatryczną o chorobach woli i - że nieszczęsny cham, na którego 
spadła odpowiedzialność za nieudanie się wielkich planów autora czy Wernyhory, 
że ten cham nic nigdy nie posiadał, a już wcale - złotego rogu ... Popularność nie 
jest zatem miarą prawdy ani nawet zdrowego sensu ... 

Bolesław Prus Poezja i Poeci. "Tygodnik /lustrowany" 1909 

... Cenię Wyspiańskiego jako poetę, który wykonywał oryginalne 
eksperymenty dramaturgiczne, może on mnie zajmować jako niezwykły a nie 
bardzo bezpieczny okaz dzikusa w naszych czasach, fascynuje mnie często, 
choć nieraz gniewa styl jego, który, o ile nie zawiera pięknych motywów 
plastycznych i muzycznych, pełen jest zbytecznych kaprysów językowych i 
nudnych paranojskich skojarzeń. Ale skandalem jest, jeżeli Wyspiańskiego 

uważa się za myśliciela i wieszcza narodowego, jeżeli takie komunały, jak "Polska 
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to jest wielka rzecz", "Chłop potęgą jest i basta!" (w tym i basta! tkwi cały 
Wyspiański), "Miałeś, chamie, złoty róg, ostał cisie ino sznur", "Ino oni nie chcom 
chciać" stają się mądrością narodową, cytowana w artykułach i mowach ... 

Karol Irzykowski Czyn i słowo. Lwów 1913 (w:) Stanisław Wyspiański. 
Warszawa 1967. 

PLOTKA O "WESELU" WYSPIAŃSKIEGO 
Tadeusz Żeleński (Boy) 

(Fragmenty) 

"Zabawny był stosunek Rydla do chłopów. Ten poeta był to klasyczny 
mieszczuch, niewiele mający poczucia wsi i chłopa; popełniał tedy co chwilę 
wykroczenia przeciw etyce wiejskiej, które raziły bronowickich gospodarzy. 'Ten 
pan Rydel to dobry człowiek, uczony człowiek, ale strasznie źle wychowany" -
mówili, a mianowicie dlatego, że Rydel, chcąc się "zbliżyć do ludu", chodził w 
kontury boso, poza tym w marynarce i z zawiniętymi spodniami ." 

Pod kościołem zaszedł epizot, który Wyspiański utrwalił żywcem w 
wariańcie do "Wesela". Kiedy cały orszak siedział już a wozach i miał ruszać, 
jeszcze jakaś paniusia chwyciła za rękaw starościnę, imponującą Kliminę, i jęła 
dopytywać: "Moi drodzy, powiedzcie, a ma też ona co?" Na co Klimina 
najdobroduszniej w świecie: " E, ma, ma, zaśby tam nie miała! Bidna mysz, a ma 
tyż" . Wóz ruszył, a paniusia została z tą wiadomością." 

"Stanisław Czajkowski (Nos) wsławił się na tym weselisku następującym 
czynem: dobrze napity, przeleżał się nieco na paltach, po czym wstał , chwiejnym 
krokiem wszedł do izby, gdzie już nad ranem kiwali się sennie pod ścianą 
bronowiccy gospodarze, i rzekł do nich: "A teraz ja wam powiem, co to jest 
secesja" . To rzekłszy zwalił się jak długi pod stół." 

"Nie tylko osoby "Wesela" wzięte są z rzeczywistości, ale i szczegóły 
akcji: solenne urżnięcie się Nosa, no i po trosze samego Gospodarza, który 
przespał dobrych kilka godzin w pełni tej fety." 

"Henryk Sienkiewicz wysłuchawszy "Wesela" oświadczył wychodząc z 
teatru: "No, albo ja jestem grafoman, albo to jest grafoman ... ". 
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