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WESELNIKÓW Z BRONOWIC 
ŻYCIE PO ŻYCIU 

Przez tych dwadzieścia z górq lat, które uplynęł)' od powstania „ Wesela", 
napisano o nim wiele pięknych i mqd1ych rzeczy - tak zaczął swoją słynną Plotkę 
o „ Weselu" Tadeusz Boy-Żeleński. Któż mógł lepiej opisać tamten listopadowy wie
czór 1900 roku niż sam jego uczesmik, choć niesportretowany w dramacie, kuzyn 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, zaznajomiony niemal ze wszysckimi gośćmi z mia
sca (Wyspiański rok przed ślubem Rydla namalował węglem jego portret), przy tym 
znakomicie władający piórem i będący świemym obserwatorem. 

Szkic Żeleńskiego, napisany w 1922 roku, długo był uznawany jako 
podstawowe źródło do odczytywania z kan Wesela portretów rzeczywistych osób, 
a zawarte tam opinie - za najbliższe prawdy wizerunki uczesmików zabawy w Bro

nowicach. Trudno jednak dzisiaj - osiemdziesiąt pięć lat później - w dalszym,ciągu 
budować obraz tych postaci na „Słówkach ", choć należy je czytać i znać. 

Kiedy Boy pisał swoją Plotkę, większość uczesmików tego wieczoru, co 
naturalne, żyła i to już z pewnością mocno krępowało autora. Rok 1922 w biogra
fiach osób opisanych w Weselu nie stanowił żadnej cezury. To po pierwsze. Po wtóre, 
Boy, sam będąc uczesmikiem zdarzci1, pominął pewne fakcy, które wydały mu się, 
być może mało ważne, z bliskiej perspektywy, być może niewygodne dla siebie. 
Chyba nieprzypadkowo pominął pewne rysy biografii niektórych osób, szczególnie 
związane z wydarzeniami z łat 1914-1920, do których on sam pozostawał w dużym 
dystansie. Po trzecie wreszcie, w kilkanaście lat później przyszło się zmierzyć społe

czei1stwu polskiemu z wydarzeniami o niespotykanej sile dramatyzmu. A wyjącko
wym już splotem wypadków są okoliczności śmierci Boya, które stanowią w istocie 
tragiczny, jeden z osramich rozdziałów historii, która zaczęła się w listopadowy wie
czór w podkrakowskiej wsi. 

Większość tych faktów skrupulamie pozbierał i uponądkowałw wydanej w 2001 
roku Encyklopedii „ Wesela" współczesny badacz i historyk teatru - Rafał Węgrqniak. 

BRONOWICKIE DRZEWO GENEALOGICZNE 

W zabawie w Bronowicach brali udział w ogromnej większości ludzie 
młodzi, a nawet bardzo młodzi. I w większości dobrze sobie znani. Sam \Vyspiar\
ski, wraz z Czepcem świadek ślubny, zaprzyjaźniony był z Rydlem jeszcze od cza
sów uczniowskich. Z korespondencji możemy wn;cz wnioskować, że uważał go nie 
rylko za swego najbliższego przyjaciela, ale także pokładał nadzieję, że spod pióra 
Rydla wyjdą dzieła literackie na wielką miarę. Stać cię na wiele, na bardzo wiele -
dopingował go w liście. 

Spośród gości z miasta, postaci dramatu, najstarszą była ciotka Rydla -
srryjeczna siostra jego macki. Sponremwana jako Radczyni, Anronina Domai1ska 
miała wówczas 47 lat. Gospodarz - Włodzimierz Tecmajer - miał lar 39, jego 
przyrodni brac, Kazimierz - Poeta, był cztery lara młodszy. Pozostali mieli koło 
crzydziescki: sam aumr, Dziennikarz - Srarzewski, Pan Młody - Rydel. Boy był 
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26-lemim srudenrem, podobnie jak młodszy odeń o dwa lara srudem malarsrwa, 
Tadeusz Noskowski - Nos. Siostra pana młodego, Haneczka - Anna Rydlówna, 
i jej przyjaciółka, Maria Pareńska- Maryna, miały po łac 16. Siostra drugiej z nich, 
Zosia, była ledwie 14-lemim podlorkiem. Macek obu panien, Heleny Rydlowej 
i Elizy Parei1skiej, Wyspiański nie wprowadził na kany licerarury polskiej, choć, 
a może właśnie dlatego, iż był bywalcem salonu profesorostwa Parer\skich i tam 
reż po raz pierwszy publicznie przeczyrał swój dramat. Najmłodsza z postaci 
Wesela, lsia, to dziewięciolernia córka Anny i Włodzimierza Tetmajerów. Ją jedyną 
sporcrewwał Wyspiai1ski z pięciorga dzieci, króre w dalszych larach doczekały si~ 
kolejnej czwórki rodzei1srwa. 

Weselnicy pochodzący z Bronowic ro w istocie członkowie jednej ro
dziny, wszyscy bowiem byli ze sobą skoligaceni. Najstarszy z nich, Ojciec - Jacek 
lvlikołajczyk, miał wówczas lat 68. Jego drugą żoną, z którą miał sześcioro dzieci, 
była Jadwiga z domu Czepcówna. Nie występuje ona na kartach Wesela, ale jest ram 
jej rodzeńscwo: sioscra Anna Klimowa, czyli jak nazwał ją Wyspiai1ski - Klimina 
(39 I.), i brat Błażej - ów słynny Czepiec (43 I.) - jedna z najpiękniejszych posraci 
chłopskich w polskim dramacie. Mamy poza tym pi~cioro rodzci1snva Mikołajczy
ków: rrzy urodziwe siostry i dwóch braci. Najscarsza z nich Anna - Gospodyni, ma 
zaledwie 26 łat, o uzy lara młodsza jest Marysia, Jadwiga - Panna Młoda, ma lar 17. 
Bracia ro 20-larck Jan - Jasiek, i znacznie młodszy 11-kmi Jakub - Kuba. Dru7.ba 
Kasper to Kasper Czepiec, 21-lerni ich kuzyn, bratanek Czepca i Kliminy. Ponret 
wiejskiej grupy dopełniają: Wojtek Susuł (27 I.), mąż Marysi (chory na gruźlicę, 
zmarł niespełna miesiąc po premierze dramatu), oraz frywolnie dość przedstawio
na, mimo 23 łat jeszcze panienka, Kasia Susułówna, której mama z domu także 
była i'Vlikołajczykówna. Sraszek ro z kolei osierocony chłopiec wiejski, wychowy
wany przez Tetmajerów. 

I jeszcze dwoje przybyszy z innego nieco świara, choć reż z Bronowic: 
Hirsz Singer i jego córka Pcpa (Józefa), poetycznie nazwana Rachelą. Nie miała 
ona na sobie czerwonego szala, co więcej, Rydel musiał przyrzec jej rodzicom, że 
po zabawie sarn odprowadzi ją do domu. Jej to chyba, wówczas na weselu 19-lemiej 
panience, Boy uczynił największą krzywdę, pisząc iż była samoistnym tworem czystej 
fantazji poety, a porem lata całe „obijała się" w artystycznych knajpach krakowskich. 
Można rak było napisać jedynie w odniesieniu do roli, jaką Racheli przypisał autor 
w swej wizji bronowickiej nocy. Jednak życiorys Józefy Singer przeczy lekceważącej 
opinii Żelei1skiego. Losy jej ojca, który wkrótce po opisanych wydarzeniach zban
krurował, opisał Roman Brandsrcarrer w opowieści ja jestem Żyd z „ W'esela", która 
doczekała się znakomitej teaualizacji z Jerzym Nowakiem (dwukromie grał Żyda 
w Weselu) w roli tytułowej. 

Jedynie trzy posracie sceniczne nie noszą czytelnych cech osób prawdzi
wych. \V Księdzu trudno dopacrzeć się rysów czy to duchownego udzielającego 
ślubu młodym, czy to proboszcza Kościoła Mariackiego, w którego parafii leżały 
Bronowice. Podobnie nie można połączyć z żadnym konkrcmym uczesrnikiem we
sela postaci Dziada i Muzykama. 

Zabawa odbywała się równolegle w dwóch chałupach położonych bli
sko siebie. \V „Tetmajcrówce" bawili się goście z miasta, w chacie Mikołajczyków 

miejscowi. Obecni na czepinach nieustannie się przemieszczali z jednej chałupy do 

drugiej, co zapewne obserwował Wyspiai1ski i przekształcił w niespotykaną dotąd 

formc; dramaturgiczną . 
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PRAPREMIERA 
- MIĘDZY SKANDALEM A WYDARZENIEM 

Kronikarski zapis zdarzeń od wieczoru w Bronowicach po premierę 
w Tearrze Miejskim przedsrawia się nasrępująco. Uroczysre czepiny w Bronowi
cach miały miejsce 21 lisropada 1900 roku, dzień po ślubie w Kościele Mariackim. 
W grudniu pojawiły się u Wyspia11skiego sympromy nieuleczalnej wówczas choroby 
wenerycznej. W lu rym roku następnego arrysta zapoznał ze swoją sztuką bywalców 
salonu pańsrwa Pareńskich. 4 marca odczytał ją w całości akrorom krakowskiego 
teatru, którzy przystąpili do prób z jego udziałem. Po dwóch tygodniach, 16 marca, 
odbyła się prapremiera.\'(/ 84 dni po weselu. 

\'(/Krakowie wiedziano, że za posraciami najnowszej szruki przygotowy
wanej w rearrze kryją się osoby z eliry miasra. Nie pomogły zabiegi marki Rydla, 
króra na własny koszr kazała wydrukować i rozlepić afisze rearralne ze zmienionymi 
imionami dziewcząr. Jednak nie anegdota i sensacja towarzyska stanowiły ,o ;lie
zwykłości rego wieczoru. 

Na prapremierze i na kilku pierwszych spekraklach zjawiło się sporo osób 
sporrrerowanych przez Wyspiańskiego. Byli: Rydel, Srarzewski, Domańska, pani 
Pareńska z córkami, także pani Rydlewa z córką. Kuba - Jakub Mikołajczyk, utrzy
mywał, Że i on był rego wit:czoru w teatrze, choć - jak sam wspominał - niewiele 
ze szruki rozumiał.\'(/ ciągu kolejnych dni Wesele obejrzeli \'i/łodzimierz Termajer, 
Noskowski, Błażej Czepiec i Pcpa Singer. Kogo zarem nie było? Nie było Poery, 
króry bawił we Włoszech, jak i Boya, króry przebywał wonczas w Paryżu . Nie było 
rakże ani Gospodyni, ani Panny Młodej . Pierwsza z nich była w zaawansowanej 
ciąży z szóstym dzieckiem. Natomiast Rydel po prosru zabronił swojej :i:onie oglą
dania Wesela. Jadwiga Rydlowa obejrzała dramar, zabrana przez córkę do rearru, 
wiele lar później, będąc ju:i: wdową. 

Reakcja publiczności, króra obejrzała widowisko w kształcie dla ówcze
snego rearru zupełnie niezwykłym, daleko odbiegającym od ówczesnych przyzwy
czajeń, reż była niezwykła. f'rzedstawimie sir skończ)'ło. Wsz)'SC)' jak skamienieli. 
Cisza. I inna relacja: Cała publiczność oszołomiona (. . .)siedziała z tchem zapartym, 
jakb]' do miejsc przykuta. Naromiasr aktorzy w rrakcie kilkuminurowej owacji, króra 
wybuchła po chwili milczenia, poczęli bić brawa na równi z widzami . Auror, obec
ny podczas spekraklu, rymczasem zniknął i nie pokazał się rego wieczoru na sce
nie. Boharerowie zdarzeń reagowali rozmaicie. Premiera położyła definirywnie kres 
przyjaźni Wyspiańskiego z Rydlem. Rydel dosrrzegl wielkość dz ieła : \'()'spia1iski tak 
nas ciqł do krwi i zarzutu mu z tego CZ)'l1ić nie można - mówił, ale ... Ale oburzony 
był porrrerem siostry, a przede ws:t.ysrkim - żony. Sceniczna posrać Jadwigi była 
zbyr rubaszna, a nawet, w jego mniemaniu, ordynarna - rak odebrał re prerensje 
Wyspiański. Spór próbowała załagodzić listem wykonawczyni roli Panny Młodej 
- Wanda Siemaszkowa, jednak Rydel okazał się nieprzejednany. Odpisał jej, Że za
pomni wszystko, ale nie to, że to b]1ło moje wesele, że Pan Młody to ja, a moja Jaga to 
Panna /Vlłoc/a. Obrażona była Anronina Domańska, głównie rym, że wysrępuje pod 
mało - w jej mniemaniu - godnym mianem Radczyni. Kn;gi kościelne poczuły się 
dorknięre przede wszystkim dialogami Księdza i Żyda. Oburzony był przywódca 
krakowskich konserwatystów, rektor UJ, Sranisław Tarnowski (żona jego pacho-
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dziła z Branickich - potomków Hermana-zdrajcy). Dorknięry był sposobem poka
zania w szruce Hirsz Singer. A Czepiec oburzał się, że auror kazał mu targować sic; 
z Muzykanrem o nicwarrą zachodu kworę. Ale poza rym pysznił się, że na weselu 
Czepców było pięciu braci, ale mnie jednego opisał. 

Po drugiej stronie znalazł się Włodzimierl Termajer. W pełnym afektacji li
ście do Wyspiańskiego pisał: Król-Duch wmieszkał w panu. Niech Bóg i Matka Boska, 
i Król-Duch PoLrki osn-z.ega pana od ws:qstkiego złego i pomogq panu wircej jeszcze i długo 
jeszcze tworzyć. Podobnie jego brar, Kazimierz - Poeta, srawiał Wesele ponad wszysr
kie współczesne dramary, zestawiał z Dziadami, o aurorze pisał wprosr: Geniusz to jest. 
W eseju Wielki Poeta dramarowi przyznawał rangę pierws:ugo dzieła epoki, w krórym 
dominuje piekielnie smutna i piekielnie zreZ)'gnowana ironia. Wnikliwie i z szacunkiem 
recenzował dramat Rudolf Starzewski - Dziennikarz, na łamach konserwarywnego 
„Czasu". Uwa:i:ano, że w rym momencie właśnie on najgłębiej zrozumiał myśl Wyspiań
skiego. Ale Wesele chwalił na lamach „Naprzodu" Ignacy Daszyński, lider galicyjskich 
socjalisrów. Celnie zauważał inny świadek tych wydarzeń, Adam Grzymała-Siedlecki: 
Do najwgorwlsZ)'ch apologetów „ Wesela" należeli wódz socjalistów galic]jskich [Daszyński] 
i współredaktor dziennika konserwa~ywnego [Starzewski]. Tak samo tu i tam znależć lry 
można wcięt)1ch wrogów dzieła. Linia podziału na „w" i „przeciw" szła pionowo przez 
każd)' obóz, każcie zgrupowanie, każdq konfraternię, każdq rodzinę. 

A publiczność? Co wieczór rlumnie zapełniała rearr. Nagradzała wyko
nawców brawami po każdym akcie. Na scenę rzucano kwiary, wywoływano aurora, 
wśród wieńców, jemu ofiarowanych, znalazł się i raki , na krórym wypisano po pro
sru „44". Miasro żyło premierą. Odbywały się publiczne odczyty na remar W'esela, 
sporkania lirerackie. A jak przypominał w Plotce Boy, nawet dorożkarze odzywali 
sic; słowami z Wesela: Kto mnie wołał, czego chciał? . 

Nie ochłonął jeszcze Kraków, a już Wyspiański zjechał do Lwowa. I ram 
w dwa miesiące po krakowskiej weszła na scenę druga inscenizacja Wesela. Opisy 
tego i nasrępnych wieczorów do złudzenia przypominają sceny z Krakowa. Kurryna 
opadająca w całkowitym milczeniu. Cisza na widowni. Po chwili niemilknące owa
cje, wieńce i kosze kwiarów dla aurora. Pisano, iż szruka obudziła z letargu Lwów. 

\'(/ Krakowie Wesele pozosrało na afiszu, w zmienionej przez Ludwika 
Solskiego w 1905 roku inscenizacji, przez 13 lat. Rzecz bez precedensu. A ponieważ 
w Warszawie pokazanie na scenie urworu rak demonstracyjnie mówiącego o Polsce, 
ze względu na cenzurę carskiej Rosji, było zupełnie niemożliwe (cenzorzy czynili 
reż ingerencje w Krakowie), redy z Kongresówki organizowano wycieczki w.celu 
obejrzenia dzieła na scenie krakowskiej . 

Zdarzenia wokół premiery Wesela zaprzeczają niekiedy mechanicznie po
wrarzanym opiniom, że Wyspiański nie został uznany po premierze. Uznany zasrał 
w pełni, pyrać rylko po dziś dzień możemy, czy został zrozumiany, w jakim sropniu 
został zrozumiany. Można zapyrać, jak zrozumieli jego dzieło ci, krórzy z brono
wickich czepin trafili wprost na krakowską scenę, a porem do narodowego salonu 
mirów, z krórymi Wyspiański nieustannie walczył. 

Rydel po premierze szczerze, lecz gorzko życzył Wyspiańskiemu najwięk
szych tryumfów Wieszcza, a gdy umrze - najwspanialszego pogrzebu z rozkoły
sanym dzwonem „Zygmunra". To życzenie, aby wszechobecnej w dramacie ironii 
srało się zadość, spełniło się co do jory. Twórca Wesela miał pogrzeb królewski. 
Dzwonił „Zygmunr", a ciało złożono w narodowym panreonie na Skałce. 
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PANORAMA POLSKICH LOSÓW 

Rozwijającą się w ostatnim czasie nową formą w teatrze jest docu-dra

ma, szczególną jej odmianą jest telewizyjny teatr faktu. W skrócie ujmując, rzecz 
polega na rym, że widowisko teatralne oparte jest na rzeczywistych wydarzeniach, 

odrwarzanych z dosrępnych dokumentów. Do realizacji takich widowisk zapraszani 

są, rakże w reatrze, wykonawcy niebędący aktorami, krórzy uczestniczą w spekta

klu, opowiadając np. swoje przeżycia. \Y/ Wnelu można dostrzec jakieś prapocząrki 
późniejszego, o wiek bez mała, rodzaju teatralnego. Wyspiańskiemu jednakże nie 

przyświecała idea rekonstrukcji zdarzeń z lisropadowego wieczoru w Bronowicach. 

Był ro dla niego jedynie punkt wyjścia. Anegdora srała sit; mareriałem twórczym. 

Nie skrywając rego w żadnym sropniu, przedsrawił na scenie swoich znajomych, co 

więcej, w części ludzi powszechnie w Krakowie znanych. Natomiasr z rych, któ

rzy znani nie byli, rakowych uczynił. Pokazał ludzi rzeczywisrych w syruacjach po 

części rzeczywisrych, w większości jednak dalece przerworzonych. W efekGi e, po 

prapremierze Wesela, nikt już z weselników nie był rą samą osobą. Jednych posrać 

namalowana przez Wyspiańskiego przyćmiła. Rydel na kartach lirerarury i rearru 

figuruje przede wszysrkim jako Pan Młody, nie zaś autor dzieł oryginalnych. Ina

czej zgoła, spokrewnionym rodzinom Mikołajczyków i Czepców, Wesele przydało 
splendoru, dla wielu otworzyło nieoczekiwane horyzonty, z krórych skorzysrali. 

Zagłębiając się w biografie odtworzone i zebrane przez Rafała \Y/ęgrzyniaka, 

dostrzeżemy, jak dzieje tych posraci układają się w wielką panoramę polskich losów. 

Rydel - Pan Młody, po larach zamieszkał w odkupionej od Tetmajera chacie bro

nowickiej, a swoje małże11srwo uważał za wyjątkowo szczęśliwe. Doceniał V1esele 
i pamie:;ć o Wyspiańskim, sam ws1.ak nie został narodowym wieszczem, choć jego 

Lucj;m RyJd z i.o n;\ i dzit:ćmi 
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Zaczarowane kolo, a przede wszystkim - Bdlejem polskie. zdobyły w rearrze okreso

wo duż<\ popularność. Pisarz nie doczekał wolnej Polski, ale przez lara czynił wiele, 
aby rak się srało. Jego działaniom oświatowym i kulruralnym zawsze przyświecało 

głębokie przekonanie o ważnej misji, jaką ma na rym polu do wypełnienia inte

ligencja. Jadwiga Rydlowa u boku męża zajmowała s i ę ogrodnictwem, po jego 
śmierci zamieszkała w Krakowie i utrzymywała si~ z wdowiej renty. Była d elikatna 

i chorowita, a kiedy zobaczyła wreszcie Wesele, podzieliła s ię z córką zdziwieniem, 

że pisarz przyda/ jej tyle wcrwy i rezolutnoki. 

Siostra Rydla- Haneczka, zdobyła gruntow

ne wykształcenie pielęgniarskie i s rała si ę j edną z naj
ważniejszych osób dla rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. 
Pozostając przez całe życie osobą samotną (choć była 

w przeszłości zaręczona z synem Radczyni, Stanisławem 
Domańskim), stworzyła szko łę pielęgniarską w ramach 
\Y/ydziału Lekarskiego UJ , organizowała słu7.bę sanirarną 

Legionów i Armii Krajowej. Szykanowana po Il wojnie, 
nic zaprzesrała szkolenia pielęgniarek, a gdy i ro jej unie
możliwiono, pracowała w swoim zawodzie do 75 roku 
życia. Przyznanego w 1949 roku najwyż szego odznacze
nia zawodowego - Medalu im. Florence Nightingale, na 
skutek działań władz komunistycznych Anna Rydlówna 

nic mogła odebrać a7. do roku 1957. 
i\n n.1 R]'tłl6w1u ( H ~tńl'n.ka ) 

Skoligacona z Rydb.mi Antonina Domańska - Rad
czyni, do roku 1900 pisywa ła feli erony w ychowawcze. 

Późni ej jednak, podobno zach~cona przez Lucjana, zaję

ła się rwórczością dla d zieci. Liczne powieści historycz

ne, z Historiq żółtej ciżemki i Paz iami króla 7..ygmuma 
na czele, uczyniły ją jedną z najbardziej znanych auto

rek, krórcj urwory, po czasy nam bliskie, kszrałrowały 

wyobraźni ę młodych pokole11 Polaków, nim sięgnęli po 
tomy Sienkiewicza. 

Anrt"lnirt :1 l)onurl\k,J (R,1dr.:1yni ) 

Gospodarz - Włodzimierz Pnerwa Tetmajer, był nic tylko znanym ma

larzem, krórego obrazy można oglądać nadal w wielu galeriach muzealnych, rakże 

w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Żywo zajmował się publicysryką i polityką. 
Był aktywnym działaczem niepodległościowym. Z ramienia chłopskiego PSL-u za

siadał w austriackim sejmie, dążył do bliskiej współpracy z Ignacym Daszyr1skim 

i Józefem Piłsudskim. W 1917 roku zgłosił w parlamencie austriackim rezolucje; do

magającą się utworzenia niepodległego pań stwa polski<.:go. Jemu ro, j esienią 1918 
roku, tworzące sic; polskie władze powierzyły zadanie kierowana rozbrajaniem 7.oł-

·••:+------~~~--------....,~~--~~--------------...!,:'~ •. 
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nierzy ausrriackich w Krakowie. To rylko najważniejsze 
fa kry z jego dzia łalności niepodległościowej . Nie bez racji 
redy, nad jego rrumną w 1923 roku padły słowa: Dal.ekim 
był od chocholt'go taiica, znalazłszy sir od razu w obozie czy
nu. Najstarszy syn Tetmajerów, Jan Kazimierz - zginął 

w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Gospodyni, Anna Tetmajerowa, po śmier
ci męża nad al mieszkała na ws i i prowadz iła gospo

d arstwo. Larem 1939 roku 
zn a laz ła s i ę u jedn ej z có rek 
na Kresach Wschodnich . 

\X'lodzimi1.:r.t "lt·tm:ijn {Gospodarz) 

Z pierwszą fal ą sowieckich wywózek, wraz z bliskimi, 
rrafi ła na Sybe ri ę. Tam zmarł jej z i ęć i dwoje wnucząr. 

Zwolniona z ł ag ru, pracowa ła wraz z córk i w kołcho
zie. O dn aleziona przez wysłanników a rmii A ndersa 
przez Te heran tra fiła do Indii . W 1948 roku drogą 
morską wróc iła do Polski, do bron ow ickiego domu. 

Jej córka Jadwiga - lsia, uczyła sii; rys unku i mala r
srwa najpierw pod okiem ojca, porem - w Monachium 
i Pa ryżu . Poślubiła rormisrrza Ludwika Na imskiego 

i w raz z nim pi;d z iła wędrowny żywoc w różnych garnizonach Il RP. Jej mąż po 
gehennie sowieckich łagrów wa lczył w A rmii Andersa na Bliskim Wschodzie i we 
Włoszech . Przyczynił s i ę do odnalezienia i ewakuowania ze Związku Sowieckiego 
swej reśc iowej - Anny Termajerowej, i szwagierki Krys tyny. Po wojnie za mieszkał 

w Anglii i nie ustawał w sta raniach nad sprowadzeniem żony do Londynu. S rało 

s ię ro możliwe dopiero w lisropadzie 1956 roku. lsia - Jadwiga N aimska, w swoich 
wspomnienia napisała, że j ą i swą córkę - Helenkę, Wyspia ń ski posadził na przy
piecku, gdzie przespaly większq część zabawy. 

Brat Włodzimierza - Kazimierz, pamięta

ny jako zanurzony w ś wiec ie szruki a rrys ra , w chwilach 
w ra mrym czasie najważniej szych nie s rał na uboczu. Po

pie ra ł w swej publicysryce dz i ała lność Legionów Piłsud
skiego. Zafascynowany górami, dzia łał akrywnie na rzecz 
korzysmych dla Polski granic na obsza rach Orawy, Spisza 
i Podhala. 'Vr,f rej sprawie nie ryłko uczesmiczył w konfe
rencji pokojowej w Paryżu , ale i bezpośrednio spotykał się 
z Piłsudskim i Paderewskim. 

Kv.im it-r1. Pr1.crw;\ Tetmajer (Po<:t:i ) 
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Rudolf Starzewski - Dziennikarz, wybimy przed
srawiciel krakowskiego środowiska konserwarysrów, był 
redakcorem i wydawcą dziennika „Czas". Jednak wbrew 
swemu środowisku popierał czyn niepodległościowy, 

współdziałał przy powstawaniu Legionów, był konsekwenr
nym zwolennikiem poczynań Piłsudskiego w rrakcie wojny 
i po niej. Weselem zachwycił sii; od momenru prapremiery 
i nad swoim biurkiem zawiesił reprodukcję Marejkowskiego 
Stańczyka. Zmarł rragicznie. Popełnił samobójsrwo po roz
staniu z kobierą, króra porzuciła go dla S ta nisława Ignacego 
\Xfirkiewicza. 

Siostry Pareńskie: Maryna i Zosia, nie za
pisały się rak ważkimi życ i o rysami , chociaż ju ż w mło

dych larach miały opinie panien niezwykłych. Zofi a 
poślubiła Tadeusza Żel eń ski ego, ale wkrórce ro maheń
srwo srało s i ę dość lu źnym związkiem. Nie kro inny bo
wiem, a właśnie Zofi a Żdeń ska była ową kobietą, kr6ra 
odrrąciła Starzewskiego na rzecz Wirkacego, króry jej 
z kolei zadedykował dramar Mqtwa. Z ofia prowadziła 

mężowi sprawy adminisrracyjne i akrywnie włączała s ię 

do jego licznych s połecznych kampanii, w rym świ ado

mego macicrzyńsrwa. Syn Zofii i Tadeusza, Sta nisław, 

zos rał akrorem , w Weselu wysrąpił raz, w roli H ermana. 

Srarsza z siósrr - M aria, poślubiła profesora medycyny UJ , z krórym wyjechała do 
Lwowa. Porem dwuk romie jeszcze wychodziła za mąż. W jej mieszkaniu zarrzymał 

sic; j esienią 1939 roku przybyły do Lwowa Boy. Orrzymał on z rąk okupanrów ka
tedrę lirerarury francuskiej na sowieckim uniwersyrecic. Kiedy w lipcu 1941 roku 
do Lwowa wkroczyli Niemcy, dokonali aresztowań wśród profesorów polskiego 
Uniwersyreru Jana Kazimierza. Wraz z prof. Grekiem i jego żoną, Ma rią - Maryną 

z Bronowic - zagarnęli rakże Boya. Wszyscy zginęli w masowej egzekucji. 

1\ fari :i. P;m:risb (M aryna) 
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\Vikmri:ł i Bhk j C1..cpcowk 

Wyróżniający sic; nie tylko posturą 

Błażej Czepiec, już w czasach Wesela miał opinię 
najświarlejszego chłopa we wsi. Należał do partii 
Wirosa, brał udział w działaniach niepodległo
ściowych. Bywał częsrym gościem na spekraklach 
Wesela. Jeden z jego synów wykszrałcił się i zoscał 
gimnazjalnym profesorem filologii klasycznej . 
Sam Czepiec po odzyskaniu niepodległości cha
dzał pieszo do Krakowa, aby ram czyrać gazery 
i słuchać radia. Nad grobem żegnał go kierownik 
lireracki krakowskiego rearru sfowami: Żeg1111j, 
Czepcu' Miałeś rację - „ Chłop potęgq jest i basta". 
Jego braranek, Kasper Czepiec, zaproszony przez 
Rydla, już w 1904 roku widział lVesele. Na co dzień 
gospodarował w Bronowicach. W 1915 rol.m zna
lazł sict w Il Brygadzie Legionów, był ordynansem 
płk. Józefa Hallera w birwie pod Rarańczą. Po 

1918 roku wrócił na gospodarkę. W crakcie li wojny urracił cały mająrek. Dopiero 
starania prof. Jrna Miodońskiego pozwoliły mu zamieszkać w godnych warunkach. 
Był gościem powojennych premier Wesela w Krakowie. Opowiadał, że w crakcie 

czepin wyjaśniał Wyspiańskiemu, kto jesr kim spośród weselników. 

Odmiennie pococzyły się losy braci Miko
łajczyków, Jana i Jakuba - Jaśka i Kuby. Pierwszy 
z nich, posrać w dramacie kluczowa, życie spędził 

gospodarząc w Bronowicach. Wesele po raz pierwszy 
obejrzał dopiero w 1956 roku. Wspominał jedynie, że 
wszyscy na niego czekali, bo jeździł do miasta po wód
kę. Inaczej pococzyły się losy jego brara. Wychowy
wany przez Termajerów ukończył gimnazjum w Kra
kowie, studiował w Wyższej Szkole Handlowej, a lara 
Il RP przepracował jako urzędnik w miastach Mało
polski. Po wojnic wrócił do Krakowa, pracował w No
wej Hucie, porem jako urzędnik w Radzie Narodowej 
w Krakowie, był członkiem PZPR. Działał społecznie, 
m.in. był ławnikiem sądowym. Twierdził, że oglądał Jakub M;kołajczyk (Kuba) 

prapremierę i chęmie udzielał si<; jako uczestnik bronowickiego wesela. Był gościem 
honorowym reacralnych premier, a cakże prapremiery filmu Andrzeja Wajdy. Zmarł 
w 1979 roku jako ostami spośród uczestników zdarzeń owej pamiętnej nocy. 

.• ,~+----------------~,.....,~------------------+~,·· 
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Rachela - Józefa Singer, z pewnosc1ą 

z pośn'id aucenrycznych osób najpełniej przejęła rol„ 
wykreowanej postaci. Ale była osobą aucenrycz
ną, daleką od pozy, o kcórą posądzał ją Żeler\ski. 
Do końca życia utrzymywała koncakr z rodziną 

Rydlów. Pod okiem Anny zdobyła wykształce

nie pielęgniarki i w rym zawodzie przepracowała 
całe życie . Zgodnie z obiecnicą daną Lucjanowi, że 
przejdzie na katolicyzm , gdy Polska odzyska nie
podległość, w 1919 roku przyj ęła chrzesr. Bywała 
w środowiskach arcysrycznych, ale dlatego, że była 
ram zapraszana, ceniono jej inreligencję i zalety 
charakteru. Wspominana jest jako osoba uczynna 

J ttfa Singer (R:ichda) 

i spiesząca potrzebującym z pomocą. Była znajomą domu rodziców Wisławy 
Szymborskiej, sąsiadowała z pisarzem Jerzym Zawieyskim. Okupacj<; przeży-

llH IHTB --
Kcnbr1a Józefy Sing1:r (Rachdi ) 

ła, legicymując się fałszywą kenkaną na nazwisko Gawlik. Po wojnie miesz

kała w Krakowie wraz z rodziną wybitnego akrora - Zdzisława Mrożewskiego 
(w Weselu grał Gospodarza i Wernyhorę), w mieszkaniu odnajmowanym od Rydlów. 
O jej osobie i losach pisał m. in. Kazimierz Brandys. Po wojnie przyjt;ła nieprze
jednaną posrawę wobec komunizmu, otaczając wielką czcią pamięć Marszałka 
Piłsudskiego. 

·•or-----------------..;~.~-~------------------+J·· 
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O<l Legionów poprzez Armię Krajową , na Syberii i emigracji, w działa
niach na rzecz niepodległości w sferze policyki i poprzez czyn zbrojny, wszędzie ram 
znajdziemy uczescników owej nocy z liscopada 1900 roku. Dramac Wyspiańskiego 
kończył się marcwym cańcem w cake melodii podawanej przez Chochoła. Posracie 
scworzone przez Wyspiańskiego do dziś, jak groźne memenco, cańczą na scenic pol
skiego ceacru - w polskiej świadomości - caniec bezradnośc i i niemocy. 

Ludzie żywi , kcórzy wyszli z bronowickiej chary, kcórzy ujrzeli dzieło na 
scenie ceatru, zrozumieli swą obecność ram jako zobowiązanie, kcóre starali się wy
pełnić. Nie słowem, a czyntom. 

Ciężko już chory Wyspiański w roku 1905 przekazał Józefowi Piłsud
skiemu swe prace na rzecz cworzącego się ruchu niepodległościowego w Galicji. 
On, rak jak i inni wesel nicy z Bronowic, stanął po stronie czynu. Odpowiadają 
więc prawdzie cycowane wcześniej słowa wygłoszone pod adresem Włodzimierza 
Tetmajera, iż bohacerowie Wesela dalecy byli od chocholego cańca , a swoje miejsce 
znaleźli w obozie czynu. 

Każda kolej na generacja widzów i czycdników Wesela zoscaje postawiona 
wobec py ca ń zadanych przez Wyspiańskiego. Każda z nich musi nazwać co, co jesc 
w jej czasach chocholim cańcem. I musi się z niego wyzwolić. To wyzwanie stanowi 
do dziś akrualny cescamenc cwórcy Wesela. 

Informacje biograficzne za: Rafał W\grzyniak .b1cyklup1•dia „ Wrula" Sumidawa Wyspiarlikitgo, Kraków 2001. 
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SKĄD PRZYSZEDŁ CHOCHOŁ NA WESELE? 

Odpowiedź na co pytanie z pozoru nie nastręcza trudności. Uważna lek
cura dramacu Wyspiańskiego już w opisie chary weselnej , poprzedzającym pierwszą 
scenę, pozwoli zauważyć nasrc;pujący obraz: Na drugiej bocz nej ścianie izby okienko 
przysłoniono białą muślinową firaneczką; ( . .) za oknem ciemno, mrok - za oknem 
sad, a na deszczu i słocie krzew otulony w słomę. w zimową ochronę okr)'ty. Na cen 
fragment ogrodu uwagc; Poecy zwróci w rozmowie Rachela: 

Patrz pa11 różę na ogrodzie 
Owitą w chochoł ze słom)'; 
Przed tą pałubą słomianą 
Poskarżę się mej poezji. 

Za momenc koncept zaproszenia chochoła na wesele podsunie pańscwu młodym 
właśnie Poera: 

Zaprośże tego chochoła; 
Tam za oknem skry! się w sad. 

Pan Miody i Panna Młoda podejmą wraz ten pomysł, ona cylko da wyraz pewne
mu zwącpieniu: 

y1 on nos tyz posłucha, 
Bo to głucho psiajucha. 

Czy on nas też posłucha - ' 
- powcórzy jak echo Pan Miody. 

Zarysował zacem Wyspiański posrać Chochoła w didaskaliach, wprowadził do dia
logów postaci i scharakteryzował jeszcze przed ukazaniem na scenic, cworząc w ten 
sposób sugescywny obraz postaci scenicznej . Dopełnienie plasryczne cego obrazu 
scanowi dobrze znany pascel Chochoły, powsrały w larach 1898-99. 

St:misbw Wyspia1lski, Chochoły (J>/11" fJ' nocq}, Muzeum Narodowt'., \'t;/;u.w..aw;1 
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Jednakże prof. Ewa Miodońska-Brookes zauważyła, że w słownikach 

opisujących polszczyznę współczesną powsraniu Wesela słowo chochoł funkcjonuje 
w znaczeniu odmiennym od rego, króre dziś przychodzi nam przede wszysrkim na 
myśl: słomiane okrycie drzewek i krzewów ogrodowych na zimę (Słownik języka pol
skiego, 1988). Według ówczesnych definicji słownikowych chochoł (oboczna forma 
słowa chachol) mógł oznaczać m.in.: snopek przykrywający ul w pasiece, rozczapie
rzony snop nakrywający inne snopki, rakże słomiane okrycie używane przez pasrerzy. 
\Y/ gwarowych odmianach języka oznaczał rakie pojęcia jak zawieja, pęd wiarru. 

Wróćmy za rem do ryrułu obrazu. Sam auror nazwał go inaczej: Pałuby na 
plantach rańczqce. Nie pozosrawia w rej sprawie wątpliwości list z 1899 roku, skie
rowany do Lucjana Rydla. Zarem ryruł Chochoły nie poprzedzał powstania Wesela. 
Pojawił się dużo później, dopiero w połowie lar dwudziestych, bez wąrpienia pod 
wpływem skojarzeń z dziełem rearralnym. 

Alcks.wd.:r C.krymski, Chlopi1•,- 11 iwąry mop. Muzeum Narodowt: , \Xlrocbw 

Również Ewa Miodońska-Brookes przypomniała o isrnieniu obrazu 

Aleksandra Gierymskiego Chłopiec niosqc_y snop. Malarz srworzył te; pracę w 1895 
roku, kiedy gościł u Włodzimierza Termajera w Bronowicach. Posrać na obrazie 
była czytelną ilusrracją jednego z ówczesnych pojęć przyraczanych w słownikach. 
Bywający w Bronowicach Wyspiański, można to przyjąć z dużym prawdopodo
bieńsrwem, znał ów obraz przed s tawiający młodzieńca idącego w słomianym okry

ciu, a podsuwający myśl ożywienia snopka zboża. 

.• ,:+------------------..~,,..;~-----------------+:•· 
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Kiedy Miodońska-Brookes ogłaszała drukiem swoje usralenia (2000 r.) 

pisała o obrazie Gierymskiego jako o dziele figurującym na li ście strat wojennych 
polskiej kulrury. W okresie międzywojennym Chłopiec niosqcy snop znajdował się 
w zbiorach prywarnych. Ostarnim znanym jego właścicielem był dr Henryk Asch
kenazy - żydowski bankier i finansista. Jego kolekcja zaginęła w czasie wojny. Są
dzono, że obraz Gierymskiego podzielił ren los. Jednakże w 2004 roku dzieło ro, 
wysoko oceniane w dorobku malarza, pojawiło się na aukcji w Warszawie. Okazało 
się, że tuż przed samą wojną znalazło się ono w n;kach polskiego przemysłowca 
i kolekcjonera dziel szrnki, w czasie wojny szczęśliwie uniknęło zniszczenia, a dalszą 

koleją losu przeszło w ręce jego syna. Tę fascynującą hisrorię opisała „Gazera Wy
borcza", a znalazła ona szczęśliwy finał, bowiem dzięki prawu pierwokupu obraz 
rrafił do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

Chochoł zosrał przywołany przez Wyspiańskiego nie ryle ze znanej mu 
rzeczywistości , co przede wszysrkim z jego własnej wyobraźni. Zosrał wykreowany 
jako symbol literacki , do którego jesr rak wiele odniesień, zarówno w lirerarurze, 
jak i publicystyce, malarsrwie czy rearrze. Ale okazuje s ię, że siła Wesela sprawiła, iż 
chochoł srał się nowym , całkiem konkrernym pojęciem. Słowo, króre zyskało nową 
rreść poprzez posrać pokazaną po raz pierwszy na scenie w 1901 roku, dziś znajduje 
się w potocznym użyciu i w słowniku języka polskiego usunęło w cień wcześniejsze 

znaczenia. 

W zbior.ich Mu7.eum Narodov."t.-go w S:rn..t.'cinic :r..najdujc si!'.j obr.u: Włod1imicr7~1 Tc.: lmajcr.t - (;ospod:mA• z W~it•l:1, 1.1rytuł0W",1ny 

Zrrfvu1my (Zirr'"J'~l'). Jo r to olej na płótnie o m:r.rn i:tr.ich 92x l 51 cm. Jesieni:\ 2007 roku dzido ro wr:iz z innymi pozycjami 1. kole
kcji s.7..L.!..łe.i1i:. kic..-go mur.eum cbponow;tnc w Ryd:r.c w galtrii Ł..mc-.vskit..-go N:mxłcw.'tgo 1\.łu1.eum Szmki n;1 wysuwie Meta/Om i mit. 

,Wotyt")' lirtmcl:it i hisror)'CU/t w szrurt polskiej „a pr::.dnmir XJX z XX wU('U. For. Gm:gon. Solecki . 
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INSCENIZACJE DZIEŁ 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZCZECINIE 

20.12.1957 - Cyd Pierre Corneille - Stanisław Wyspiański 
ró .. Akksa.ndn Rocfziewiu, .scen. Marian Srańo. :l k. G r:rno 83 razy. 
Pari,qwnwi: Tc:icry Dr~1m;Hyczne (Tea tr \V~półni:.my)" . · 

07.06.1961 - Klatwa 
in sccn . J;in . .:widcrski. reż. Z bigniew Roman . .sce n. Janusz \"(/arpL'c howski . Gra no ł.~ razy. 
Pa1-'istwowc Tt:nry Dram~nycz ne (Teatr Polski - Scena Sz.ko lna). 

18.01.1963 - Wesele 
reż.Józef Gruda, scen. Adam Kilian, muz. Mateusz Święcicki, oprac. choreograficzne 
Jadwiga Drac6wna. Grano 67 razy. Państwowe Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny). 

14.01.1969 - Wyzwolenie 
ró .. J an M::ick jow.s ~ i, scc::n.J a nuszA<lam Krassowski, mu z. \\la li:rian Pawłowski. G rano 51 razy. 
Pa1l.sr wffwe Tc..1. rry Dram;itycz nL· Cl'l'af r \Vspółczesny) . 

10.05.1970- Wesele 
rei. J6zcf Gruda, scen. Jan Banucha, muz. Walerian Pawłowski. Grano 61 razy. 
Państwowe Teatry Dramatyczne (Teatr Polski). 

30.04.1971 - CJ1d Pierre Corneille - Jan Andrzej Morsztyn - Stanisław \'V'yspiański 
oprac. rcksru i ró .. )ózcfG ru<la, KL'n, J ~rn Banucha. Grano 13 razy. 
Pań stwowe Tearry Dramarycznl' (sala Bogu s ława ) . 

26.03.1972 - Powrót Oclpa 
inscen. i n:Z. \'V'ojciech J -.:-s ionka . scc.:n. J an Banudrn, mu z. Jerzy G rzewiń s ki . G ra no 30 razy. 
Pa1is1wowe Teatry Dranuryczne (Te;Jt r \Vspółczesny). 

20.12.1975 - Warszawianka 
reż. \\landa l.askow.~k a, scen. M:tłgorzma Treurlcr. muz. Zbign it.:w Kamecki. Grano 47 razy. 
Ti::~ur Polski (sala Bogusława). 

25.04.1978 - Wyzwolenie 
reż. Maciej Englert , scen . Marek Ltwa nJowsk i, muz. Andrzej Sobieski , Jan Kamy Pawluśkiewicz, 
ruch sct:11. Zygrnunr Z danowicz. G rano 40 razy. Tt:atr \Xfspókzcsny. 

29.11.1981 - Warszawianka - Anna1anko Rzeź lalek 
insci:n. i rrż. Andn.i:j Chri.anowski, scen. An rzcj Przybył. Gra no 34 razy. Tearr Współczesny. 

05.12.1987 - Wesele 
reż. Ryszard Major, scen. Jan Ban ucha, muz. Janusz Stałmierski, ruch scen. 
Henryk Walentynowicz. Grano 37 razy. Teatr Współczesny. 

13.12.1991 - Klqtwa 
reż. A nna Augustynowicz, scc..:n. \\la Jdcma r Z:iwodzi rl ski , muz. Jan·k Ostaszewski. 
G rano 26 ra zy. Teatr \Vspółox.sny. 

02.09.2000 - Wesele 
reż. Janusz Józefowicz, scen. Andrzej Woronicc, muz. Janusz Stokłosa. 
Grano 45 razy. Teatr Polski. 

13.12.2003 - Wyzwolenie 
n:ż. Anna Augustynowicz, scen . Marek Braun. kose. \Vanda Kowalska i !vlarck Braun, 

ruch scen. Arkadiusz Bu:<iz ko , re ż. świ:nła Krzysz.rofSi.:ndki.:. G rano 33 r:lly. Teatr \X'spókzcsny. 

· Du kotka 1975 roku dz iJbły w Szczecin ie pod jl·dną Jrn:kcją P:i ń~twowc 1·l·acry Oram:u ycrnl·, z dwiema scc:nami: 

Tcam.~m Pol.skim i · l(.-;H rt"m Wspók7.crnym oraz okresowo sJlą Bugu lo bw::i na Z amku K :-;i;-i7.ą t Pomorskich. 

Okrc~ll."nic w nJwi a:-;ic oznacza nazw..; :;ceny, :t nic teatru. Z poczo1tkicm 1~76 rok u n astąpił poJ zia ł PTD na dwii: 

ndr'tbnc in.sryr ucjc: Teatr Polsk i i Tl·;ur \'V'spbłczcrny. 
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SZCZECIŃSKIE WESELA 

Na pierwszą inscenizacje; \Xfyspiańskiego Szczecin czekał długo. Najpierw, 
do 1949 roku, miejscowe sceny były zbyt słabe pod względem i artystycznym, i or
ganizacyjnym, aby porwać si<; na dramaty aurora Akropolis. W rym czasie w innych 
teatrach w Polsce odbywały się premiery V(lesela- w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, 
Katowicach. Na Ziemiach Odzyskanych jako pierwszy sięgnął po Wesele już w 1946 
roku teatr w Olsztynie. Dramat insct:nizowali najwięksi twórcy tego czasu: Wilam 
Horzyca w Toruniu, Iwo Gall w Gdarisku. \Y/ larach następnych - w zadekretowa
nym decyzją władz politycznych okres ie realizmu socjalistycznego - \Y/yspiański 

(i nie tylko on) srał się twórcą non grata w polskim rearrzt:. Dopiero odwilż po śm i erci 

Srali na spowodowała, iż zakaz ren, nigdy nie sformułowany w sposób otwarty, strac ił 

swoją moc. Ale musiało upłynąć jeszcze kilka dobrych lar, zanim pytanie: Cóż tam, 
panie, w polityce?- usłyszeli widzowie w teatrze na Wałach Chrobrego. 

Po raz pierwszy słowa \Xlyspiar\skiego <.e sceny w Szczecinie zabrfmia ły 
w grudniu 1957 roku. \Y/ysrawiony w bogatej inscenizacji Cyd Cornei lle'a, w trans
krypcji aurora Wesela, był jednym z większych sukcesów owego czasu. Zagrano go 
83 razy. W 1961 roku przyszła kolej na skromną, pomyślaną jako szkolne przed
stawienie Kl4twr, która w oczach recenzenta jawiła się jako przedstctwienie bardzo 
wyrównane i głęboko przejmujqce. 

W CIENIU CHOCHOŁA 

Styczeń 1963 roku był wyjątkowo mroźny, określany jako „zima stulecia". 
Kolejarze walcz4 o transport, saperzy w akcji - donosiły lokalne gazery. W ów 
mroźny czas po raz pierwszy na afiszu szczecińskim znalazło s ię Wesele. Już przed 
premierą doceniano rang<; zdarzenia. Reżyser Józef Gruda ujawniał w wywiadzie, 
że najbardziej interesuje go akt Il , ponieważ ram właśnie tkwi istota W'm·la, które 
zrodziło się z walki rzeczywistości u zjawami, z mitami narodowymi. 

Szczecin czekał na ten momenr 18 lat - i w ko1icu odbyła się nobilitacja 
naszego teatru - ren cytar z .Głosu Szczecińskiego" najlepiej oddaje atmosferę to

warzyszącą premierze, którą zgod nie uznano za wydarzt:nie rearra lne dużej miary. 
Scenerię akru pierwszego sta nowiła bronowicka chara, w której dialogi prowadzone 
przez posracie przeplatały sit; korowodami raneczników. Tworzyło ro aurc; pulsują
cego, żywego wesela i podkreślało realność zdarzenia. Niepokojąco, w niezgodzie 
z realizmem sytuacji scenicznej, nad charą dominował nadnaturalnych rozmiarów 
chochoł. I akr zachwycał swojq barwq i nerwem, pięk11J1m prowadzeniem dialogu, 
wydob)'luajqcym z tekstu, który znamy (. . .) nowe znaczenia i nowe spięcia - pisał re
cenzent. Zgodnie z zapowiedzią reżysera najciekawszym okazał sit; Il akr. Gruda nie 

tylko łamał tradycję inscenizacyjną, ale sięgał po rzadko jeszcze wykorzystywane 
w teatrze środki techniczne: projekcje (z epidiaskopu - kto pamit;ra, jak wyglądało 
owo urządzenie?) i dialog aktora z głosem nagranym na magnetofonie. Osoby dra
maru jawiły się jako obrazy wyświetlane na białym ekranie, zastępującym horyzont . 

·•-+----------------....,~~-------------------+=••· 

Su. 12 

·•".!-----------~~--~-..;~~ ....... ----~~---------+.:•· 

P;iri:.1wowe 'Jt:itry Dr:tm.1t)'C/.m', rd.JOz.i:f Cr11da, 1970 r., fot .(;. \X-'y9.omir~b 

Ich słowa dochod zi ły zaś z głośników umieszczonych na widowni. W warstwie wi
zualnej reżyser odwołał się do malarstwa Matejki. Na ekra nie pojawiały się twarze 
Stańczyka, Wernyhory, a le reż księcia Witołda (Rycerz) czy Branickiego (Herman) 
z obrazu Rejtan. Sceny z widmami nabrały wyraźnego charakteru monologów we
wnętrznych, spektakl odrywał s ię od anegdoty bronowickiej i sytuowa ł w Polsce, 
w której w owym czasie dyskutowano nad stosunkiem do powstań narodowych, po
stawą bohaterską czy też „bohaterszczyzną". Płótna Matejki oskarżaj4 i same zostajq 
postawione w stan oskarżenia za gwałt na teraźniejszości - komentowano wymowę 
spektaklu. Nowatorstwo inscenizacji zwracało uwagę, ale i budziło kontrowersje. 
Niektórzy podkreślali niedoskonałość techniki teatralnej: Wielkie pranie narodowej 
wyobraźni czy też narodowej mitologii odbywa się wśród zgrzytów i szmerów wiel
kiej 111t1chiny teatralnej; inni zgłaszali zasadniczy sprzeciw wobec samej koncepcji: 
Gruda dał się uwieść łatwiźnie.(. . .) deprecjonuje widza, traktujqc go jako ignoranta, 
któremu trzeba podać „ kawę na ławę". Przyznaję, że tego rodzaju filmowo-głośniko
wa wenja „ W'esela" wzburzyła mnie po prostu - konkludowała recenzentka „Teatru". 

Z grona aktorów najczęśc i ej wyróżniano parc; młodych: Barbarę Nikielską i Jana 
Zdrojewskiego, jak reż Różę Czaplewską - Marynę. Spekta kl Grudy był jednym 
z wydarzeń V Festiwalu Teacrów Polski Północnej , gdzie reżyser zdobył nagrodę za 
ambitnq próbę nowej inscenizacji. 

„KRZYK Z TEGO POKOLENIA'' 

Józef Gruda w 1964 roku opuścił Szczecin. Podejmował prac~ w różnych 
teatrach. \Y/ rym czasie dwukrotnie inscenizował Wesele: w Katowicach i Kielcach. 

Kiedy w 1969 roku powrócił, już jako dyrektor teatru , do Szczecina, ro w pierw
szym sezonie, kolejny raz w rym mieście, a po raz czwarty w swej reżyserskiej karie-
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P.1r'1~(w~)w(·' ll::ury Dr.tm;it~'L7ne . n:i:.JOzi:fGrud.1. 1963 r .. fot.(:. \'(/~.s wrnir~ ka 

rze, zmierzył się z dramatem. 7ym razem chciałbym pokazal Państwu „ Wesele"- pisał 

w programie- jako pasjonujqcq dyskusjr: narodowq, społecznq, estetycznq i obJ1czajowq. 
jako świadomie zamierzonq wielkq publicyst)1kr. Był ro rok 1970, zmierzch rządów eki
py Władysława Gomułki, czasu określanego mianem „małej stabilizacji". Niedaw
no Polską wstrząsnęły wydarzenia związane ze zdjęciem z afisza Dziadów w Teatrze 
Narodowym, które dały początek zdarzeniom określanym jako „Marzec '68 ''. Fala 

antysemickiej nagonki przyniosła reakcję w postaci licznej emigracji z Polski osób 
pochodzenia żydowskiego. Zdarzenia te nie ominęły i Szczecina. A gdzieś podskór
nie musiała już tlić się iskra. która dala impuls wypadkom kolejnego tragicznego 
polskiego miesiąca - „Grudnia '70". W I akcie widzimy na scenie jednocześnie 

i chatc; weselną, i pracownię artysty, i narodową rekwizytorni~, w której leżą ka
duceusz, młodopolska peleryna, niepokoją postawione na sztorc kosy. A jednak 
dialog biegnie z pozoru normalnie, tylko między postaciami porusza się Chochoł 
- wiejski parobek, młodzieniec jeszcze, wyglądający niczym posrać sportretowa
na przez Malczewskiego. Ponownie dla Grudy najważniejszy okazał się akr II. Ze 

sceny w widownię wyprowadzony został podest. To stąd goście weselni toczą dia
log z osobami dramatu. Aktor wybiega, staje w.fród nas - widzów, w ostrym świetle 

punktowego reflektora i goni wzrokiem, słowami, „zjaw(' własnych mJ1śli, wqtpliwo

ści, nareszcie - konwencji. Chochoł podsuwa Dziennikarzowi, Poecie i pozostałym 
ich atrybury wydobyte z narodowej rekwizytorni. Osoby Dramatu , pojawiające się 
wśród widzów, nie noszą kostiumów. \Vszystkie są „umundurowane" we współcze

sne garnitury i białe (modne wówczas) golfy. Czytelne jest ru nawiązanie do \\]•
zwofenia, zrealizowanego rok wcześniej w Szczecinie przez Jana Maciejowskiego, 
gdzie wszystkie Maski również były ubrane jednakowo, a rozmowę z Konradem 
prowadziły znad płacht ,Trybuny Ludu", za którymi kryły reż twarze. W Weselu 

Grudy w Il akcie posracie przerzucały się argumentami ponad głowami widzów, 
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spokojna rozmowa przechodziła w coraz bardziej gorączkowy dialog, we wzajemne 
przekrzykiwanie się, już nikt nie słuchał argumentów drugiej strony - bijq w nas 

tylko strzępy zdań, przestajemy obserwować przedstawienie, czujemy się porwani czymś, 
co się wokół nas dzieje. jesteśmy u siebie, w Polsce, dzif .. Wielokrorn ie widzowie rę 
właśnie scenę przerywali oklaskami. Tak znakomicie odczytam-go aktu drugiego (. . .) 
nigdy jeszcze nie widziałem - zachwycał się recenzent „Trybuny Ludu". Krzyk z tego 

pokolenia - tyruł jednej z recenzji świadczył, że zamiar Grudy się powiódł. Wśród 
wykonawców szczególnie wyróżniano Wacława Ulewicza (Dziennikarz) i Antonie
go Szubarczyka (Stańczyk). Spektakl odnotowany w prasie ogólnopolskiej, zdobył 
nagrody na Festiwalu Teatrów Polski Północnej, a z końcem roku wybrany został 
do udziału w przeglądzie najlepszych spektakli w polskim rearrze - Warszawskich 

Spotkaniach Teatralnych. Dobra opinia o 1)'111 przedstawieniu potwierdziła się w pt'ł-

11i w Warszawie- pisał stołeczny publicysta. Występ w Warszawie miał miejsce IO 
grudnia 1970 roku. Tydzień przed„. 

MIĘDZY MALCZEWSKIM A GOMBROWICZEM 

Na kolejną inscenizacje Wesela czekano w Szczecinie blisko 20 lat. Ry
szard Major uchodził, bez wątpienia słusznie, za reżysera, który największe swe 

dokonania osiągnął, inscenizując Gombrowicza, Wirkaccgo, Białoszewskiego czy 
Różewicza. Nieczęsto kierował on swoje kroki ku polskiej klasyce, stąd tym więk
sze zaciekawienie towarzyszące premierze w Teatrze Współczesnym. \'<'prowadził 
Major - tak jak to czynił w widu swoich inscenizacjach - do przedstawienia po
stać spoza sztuki, ale ze swojego teatrum. To upozowany na autora dramaru Gość 
z Krakowa. Jest wszechobecny, inscenizuje momentami przebieg akcji, podpowiada 
kwestie, w finale przejmuje tekst Chochola, który dopiero po nim powtarza swoje 

Tc:ltrW\ pók-L(.-S ny, ró . Rp-i-ird Major, 1987 r., foL R. Fi jałkowsk i 
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kwesrie. Spekrakl rozgrywa się w sinoniebieskiej chacie, znów przypominającej pra
cownię malarza i narodową rekwizyrornię (w rej inscenizacji, jak i w poprzedniej, 
scenografia była dziełem Jana Banuchy). Tańce w I akcie, choć skoczne, jawią się 
niczym lerargiczne, rozmowy srają się hisreryczne, wszysrkim syruacjom rowarzy
szy spożywany w dużych ilościach alkohol. Wszyscy w chacie-Polsce pijq, bo muszq 
- zauważał jeden z recenzenrów. W drugim akcie zjawy nabrały w swym srarusie 
scenicznym kszrałrów równoprawnych w srosunku do posraci z akru I. Upiór Szeli 
wyglądał niczym lusrrzane odbicie Ojca, z kolei Rycerz Czarny przypominał, dla 
żarru, przebranego uczesrnika wese.la. Nie można nie wspomnieć, że diabłami drę
czącymi Hermana były <lwie roznegliżowane srarysrki. Realizarorzy srarali się nadać 
niekrórym widmom charakrer aluzyjnych nawiązań do współczesności. Srańczyk 
ubrany w sur<lur, lecz w zarzuconym na szyję efekrownym czerwonym szalu, rozma
wiał z dziennikarzem, niczym ze swoim kolegą po piórze. Jego kaduceusz sranowił 
nadpalony egzemplarz gazery. Naromiast Wernyhora nosił „mundur szary" i bez 
rru<lu można w nim było rozpoznać posrać Józefa Piłsudskiego (w rearrze Al) 1987 
było ro już możliwe). Jednak w opiniach na temat szruki zgadzano się, iż nie udało 
się znaleźć rwórcom jednolirego klucza do tej czc;:ści spekraklu. W akcie III zbudo
wana zosrała armosfera wyczekiwania, którą wieńczył finał przywołany z płócien 
Malczewskiego - /Vfelancholia i Błędne koło: Oczekujqcy znaku weselni goście groma
dzq się na wprost okna, za którym pojawia się 7hanatos. ( .. .)Porwani ni to wirem, ni to 
przyciqga11i, zapatrzeni i oślepli. Pozosrający w kręgu niemożności. Piszący o spek
taklu Majora bardzo różnili się w ocenach. Jedni pisali, iż reżyser nie zabawia nas 
„chatq rozśpiewanq". Przedstawia gorzki, dotkliw;', ważny spektakl. Według innych 
inscenizacja jest plqtaninq interpretacji i teatralnej niespójności, ponieważ reżyser 
z jednakową siłą użył do inrerpreracji klucza politycznego, obyczajowego, historyczne
go. Zgodnie z kręgu wykonawców wyróżniano Jacka Polaczka w roli Gospodarza 
i Danurę Srenkę - Pannę Młodą. W odróżnieniu od poprzednich, ten spektakl 

Wesela nie przekroczył szczecińskich opłorków, wz.budzając jedynie lokalne zainte
resowanie. Dziś jednak jawi się jako świa<lecrwo swego czasu: Polski pozbawionej 
nadziei, umęczonej, szukającej drogi, epoki zbliżającej się do końca, czego wredy 
jeszcze nie można było wiedzieć, może jedynie przeczuć ... 

WESELE AD 2000 

·Jak mało króry spektakl rego czasu Wesele w Tearrze Polskim wzbudzało 
przed premierą zainreresowanie, a to za sprawą reżysera. jakie „ Wesele" pokaże 
Józefowicz? - pytano na łamach prasy. - Nie sadzę, by kluczem do jego inscenizacji 
miała być - jak twierdzq złośliwi - choreografia. Na tmicach i tupaniu w rytm muzyki 
na pewno ten spektakl nie będzie się zasadzał. Sam reżyser zapowiadał, że akcja 
szczecińskiego spektaklu będzie się działa współcześnie, tak jakby Wppimiski stanqł dziś 
w drzwiach izby Wl'selnej, gdzid w Radomskiem, Małopolsce czy pod Szczecinem. Jak 
mówił, prz;1gotowywał się do spektaklu, słuchajqc muzyki disco polo i Radia Maryja. 
Pierwszym wyraźnym akcenrem przedstawienia była propozycja scenograficzna 
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Andrzeja Worońca (polskiego scenografa, z powodzeniem pracującego 

w Berlinie). Widzów witały wielkie drzwi srrażackiej remizy, wiejskiej świerlicy, 
gdzie pod powiralnym napisem widniały ścienne bazgroły przeniesione żywcem 
ze szczecińskich murów: „Pogoń pany", ,,Juden raus". Centralny punkt sceny 
stanowił okrągły srół suto zasrawiony alkoholem, ze sceny płynęły piosenki 
disco polo „Majreczki w kropeczki", „Bo wszyscy Polacy ro jedna rodzina". Nic 
ma ru wątpliwości - jak zapowiadał Józefowicz, ro Wesele dzieje sit; ru i teraz, 
na po<lszczecińskiej wsi. Wojrek i Jasiek jeżdżą na mororze, w użyciu są relefony 
komórkowe, prezentem weselnym jest butelka whisky. Rozmowy gości przerywają 

1 (-;nr Pob.ki, ró .. J ~lllUQ_ Józt.:f()wiG, 2000 r., fot. \V/ l~ i~ tc.:k 

przemierzające scenę raz po raz korowody weselników. Dominuje ruch i zgiełk. 
Józefowicz zdecydował się 11a konwencję sobie najbliższq - pisano w recenzji -
uwspólczdnił rło i nasycił )f muzJ1kq i tmicem, czyniqc z „Wesela" rodzaj musicalu. 
\V Il akcie konsekwenrnie wykorzysrane zosrają współczesne środki rechniczne. 
Dziennikarz z rdebimu rozmawia ze Srańczykiem, l'oc:cic przed oczyma srają 

kadry z Krzyżaków Forda. Scenerią do części zwierzeń jesr pisuar. 'v./ fin:ile nie 
chocholi tanite jednoczy bohataów, a zastygl]1 krqg wokół drabiny wiodqcej w niebo. 
Z krę-gu wyzwda sir i wspina po drabinie lsit1. Radykalna zmiana realiów, zrównanie 
w spekraklu obrazu świarów inteligencji i chłopów, dopisanie nieisrniejących w nim 
scen, znacznym okrojeniu rcksru oryginalnego, wzbudziły duże emocj e wśród 
piszących. Zgodnie oceniono, że Józefowicz nade wszptko chciał zrobić widowisko 
atrakq;ne, przyciqgajqce masową publicz11o;'ć, po prostu i<asowe. Tt; przedpremierową 

deklarację wypełnił- „ Wesele" w Polskim na pewno daje sir oglqdać - pisał miejscowy 
recenzent. \Vi<lzowie orrzymali fajerwerkowq, nieprzeciqża;qcq szarych kmnrirek, 
zabtiWf'· Godnq przyzwoitego musicalu.. CZ]' godnq też „Wesela"? - pyra! z kolei 
recenzent ogólnopolskiego rygodnika. Wreszcie padło i pyranie s zczecińskiego 
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teatrologa: Czy lepiej nic byłoby, ab)' autorzy przedstawienia podstawq interpretacji 
współczesnej rzeczywistości uczynili napisany przez siebie scenariusz? Szczecir\skie 
Wesele Józefowicza nie przeszło bez echa. Jak skonstatowano na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego": Było niewqtpliwym wydarzeniem, i to na skalę krajowq. Szkoda, że 
skończyło sir na rozgłosie bez sukcesu. 

Cztery szczecińskie realizacje Wesela za każdym razem stanowiły duże 
wyzwanie dla tearrów. Sporządzony pokrótce bilans wskazuje, że przyniosły one 
teatrom sporo splendoru, szczególnie w odniesieniu do spektakli Józefa Grudy. Za 
każdym razem nie brakowało jednak głosów polemicznych wobec koncepcji insce
nizacyjnych. Potwierdziła się więc we wszystkich przypadkach prawda, że obecność 
Wesela w repertuarze nobiliruje teatr, zwraca nań uwag~, ale jest też propozycją 
najwyższego ryzyka. 

Zenon Burl~iewicz 

O b.m.:rny opis obu in.scc: ni 1.ac.:ji WeJt'ia J6z..: fa Grudy można znal eźć w romic Szcucin fratra/ny~ Lc:ob.di J Kat::zy 1l~ka_/óz1/a 

Grud) odkrywJni' „ Wesrla „ Wy~pia1isl-irgo. S1.czccin 2002. 

\'\1 artykule wykorzysrano n:ut i;pująCl'. publikacje i puchod1,.;1cc i. nich cyr;tty: 
F Jord:i.n ,,Kli,ruw" w Tc:i.rn:c Pobkim, „Kurier Szczeciński " 1962, nr 5; [M.M ] 5 minut pr.!A.·d prrmiaif. Rozmowa 
z rn1Lizarorttmi „ U?rs.t"l:i „, „GłosS1.czcci11ski " 1963, nr 14 ; 1\ 1. 1\1isiorny Próbaarqdramaru W)'spia1/s/,:irgo. „Głos Szcl.(:ciński" 1963, 
nr 18; F. Jordan Ba „Oiób dmmatu" - drwiqcy Chochoł. „Kurin Szc.:Z<Cc ir"i s;ki" 1963, nr 25 ; M. Misiorny Nowe prmiiay w fi'rltrU 

rzC"'.„Nifiil..:im, . .Pomorz1: " llJ63 , nr 7; (:. Skołuda c:ud >if ul1rw rJlko mz, rzyligr" i ru cq wistflii tr·atralnegoS::.cz1·cin:1, „Tearr" 1963 , 
nr IO; J. St.ymkiewiu. \Vif'cairr,..a ci: „Weu·le H, .,Gu~ra Pomorska·' 1963, nr 145; J.P. G awlik Kryr_rcznieo festiwalu, „Pnmon:t " 
1963, nr 14; M. K:dou -Szynurisb O roulmż.'.tch n•i_ysaii, ,.Pomor1.l'" 1963, nr 15; L. Jabłonkówna Spr.m1,1ftuiw.1lu. „Teatr" 
1963, nr 16: Od „irido/.:u z mmtu H d() „W.·;:,·[a" Rozmowa z rd .ysm-m jóu ftm Gmdq. „Glos Sz.czcci rlski" 1970, nr 140 ; 
\'\'. Głowacz ,., U'.N k ": „Kuri<:r 5Lc:tcci rbki " l970, nr 134; M. tY1i~iorny ., Wt·;d e "' u; Suuónie, „Kultura" 1970, nr 28; 
E. i\!osblówn;i Sui:rN li.'rltru. „ \Fr.>1:·/e„. „Glos S1.ucciń.~ ki " 1970, nr 123; B. Frankowska Krz)'k z rrgo pokolenia, „Teatr" 11)70, 
nr 18; B. Taborski Teatr ,hHZ powsz-1·d11i, „Zyc il' Literackie" 1970, nr 28; Suuci1is/,:ie .. \.\'.lt"sdr "' na l.mMch pms)' l·rajowej, „Cłm 
Szczecióski" 1970 , nr 175; B. Kurow.~ki Rezulrar podwzcu nitl , „Panorama Północy" 1971, nr 4 ; J. Frycz „Ca tam. panfr. 
w po!it)W· .. ", „Kurier Szcz.ecirlski " 1987, nr 241; Z. \V'rws Prmuroo H "'~·..-di·", ,.Głus Szczeciń ski" 1988, nr 3; A.D. Liskowacki 
.,U"lt"Jt"!t·~ T(/L, r szcu , „Morze i Zic:mi ~1 " 1988, nr I; z. Nuw()polski „V:1t'st"!.,"' IV Suucinfr. „Rzl'Czpospolita" 1988, nr 18; 
S. Dr:1j cwski Szruchi;i:il'"pl'w·tr.irji· t1·mrahu, ,,Kic:ru n ki " 1988, nr 16; ADL Wesdr ra:zjcrzru, „Kuril'r Szn:cciński " 2000, nr 83; 
EP Trz.1 bp' w burach. .. , „Gncta na Pomorzu" 2000, nr 204; R. Cid bk Bo WJZ)'S~)' Pnlacy ro jedna rodzina, „Cłos Szczt'.cirlski" 
2000, nr 206; E. Podg;1jna Kpi!la, imi.t ch i t;·fr. „G azctJ. ru Pomorzu" 2000, nr 206; A.D. Liskowai.:ki ~Vr~·rli· 2000. „Kurier 
Szczeci ń ski '' 2000, nr 177; D. Szw;ircnun W'idzenia IV pisuaru, „WprosrM 2000. nr 37; J. Sieradzki „ Vleu /.i··· w difr·apolandzit , 
„ Polityka ~ 2000, nr Jl); A.O. Lisku·wacki Diicvpo"1q, .Tcarr" 2000. nr I I; J. Piekarczyk P111v, jt1l·i jm, l:i1Uly u1idzi, ~ Prffkrój 

2000, nr ;~9; L. Kaczyńska/al: można dzisi.ij ::.1iw.anizowa/ „\.Vi·s1·// W1p piruisl..:irgo?, „Pogranicn„ 2000, nr G·. 
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W „WESELU" WYSTĘPOWALI: 

Osoby: 

• Gospodarz • 
Ludwik Solski , J óZL-fW~·grzyn, Tadeusz Białoszczyński , J:rn Kurnakowicz , Z dzisbw Mro;i,c:wski, 

Emil Karewi cz, H enryk Bisu, Jerzy Biń czycki, Tadeusz Łomnicki, Z bigniew Zapasiewi cz, 
Piotr Machalica , lvfariusz Bi:noir, J i:: rzy Radziwiłowicz 

• Gospodyni • 
Wanda SiemaszkowJ., \\landa Łuczyc ka, habtła Olszev.·sk:t, Z ofia Kucówna, Anna Dymna , 

Teresa Budzisz-Krzyżanowska , Joanna Żółkowska 

•Pan Młody• 
Juliu.c;,z 0:.t c- nva, jt"rzy Leszc zyń s ki , Jan Świde r.ski, Ryszard PiC"truski, Jnzy Now:ik, Andrzej ł.apicki, 

Daniel O lbrychski, Jerzy Radziwiłowicz, Jan Englert, Jan Peszek, \X1ojcicch i'vlalajkar 

• Panna Młoda • 
\Vanda Siema.szkm'l:a, iYhria Przybyłko- Porocka, Maria M alicka, Ryszarda Hani n, Anna Lutosławska, 
Z ofia Kucówna, Izabda Ol szęws ka, l~wa Ziętek, Boże na Dykiel, Joanna Szczepkowska, Dorota Scgda 

•Marysia• 
Konstancja Bc:dnarz t wska, Maria Dulęha, Ry5iarda Hanin,Emilia Kr~thw<'ska, 

Elżhiera Karkoszka, Ewa Żukowska 

•Wojtek• 
~b.rian \Xlyrzyko\\'Ski, Eugeniusz Robaczewski , Stanisław Niwir'iski, 

Cezary Morawski, M ackj Kozłowski 

•Ojciec• 
Kazimierz O palirlski , Bolesław Płotnicki , Janusz Paluszkiewicz, 

Tadt"U.'iZ Bartosik, Stani sław Brudny, Jan Monczka 

•Dziad• 
Leon St<;powski, Jcrq Sagan, H enryk Bo rowski, Jan Ciecierski 

•Jasiek• 
Stefan Jaracz , Józcf\\'<;grzyn, Bronisław Pawlik, Jó:u·fNov.·ak, T1deusz Janczar, Janusz Gajos , 
f\<farek Pert:pcczko, Krzy.śztof Kolberge r, Jc-rzy ·1·rc: la, Ando ej G rahowski , Arkadiusz Janiczek 

•Kasper• 
Al eksander Z dwcrowicz, Igor Przegrodzki , Czesb.w \X'ołłejko, Henryk Ta br, 

Marian Dzi c:;dziel , Marek Litewka , Pawd Wilczak 

•Poeta• 
Michał Tara.sicwicz, Jan Kreczmar, Jan Świders ki, Zdzisław f\'laklakicwitz, 

Igor Przegrodzki, Le.szck Hcrdcgen, Ignacy Gogolewski , Adam H~rnuszki t:\\'icz, 
Andrzej Łapicki, Jerzy Trela, Zbigniew Zamachowski 

• Dziennikarz • 
K;-tzimierz Junos :_1.a-Srępowski , Stanisław !gar, Zygmun[ Hlibner, Wacław Ulewicz, 

Wojciech Pszoniak, Jerzy SEuhr, Krzysztof Globisz, Adam ft:'rency 

•Nos• 
Zygmunt Noskowski, Kazimierz JunoszaHStępowski , Andrzej Szczepkowski, 

Andrzej Kopiczyński , Mieczysław Grąbka , Janusz Gajos, M:t riusz Bonaszewski 
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•Ksiądz• 
\"Vincenty RapJcki, AlcksanJ1..·r Zelwerow icz. Lech Ordon, Mieczysła\I.' Czcc:howicz. 

KJ1.im i ęrz W ichnian„ \X1ojcicch Siemion, Em ilian K:im i ń s ki 

•Maryna• 
ZofiJ. Jaroszewska. Elżhicra Barszczewsk:i. Ha nru Skarl.:rnkJ, Marta Stch nicka, 

Ba rbara \'Xlrz es iń~ka, Tt.:n:sa Budzisz-K rzyża nowska, Halina L1.bonarska 

•Zosia• 
~hria Dul<;ba, Maria Ma licka, Aleksandra Ś Li ska , Gabr iela Kownacb, 

Anna Dymna, Joanna Żólkowska 

•Radczyni• 
Janina Rom:rnówna, ivbłgon::n:i Lorenrnwicz , 1\Liria Ma licka , 

Antonin;i Gordon- Górecka. Z fi .a Jarosz.1..·\vska, Ewa Lass,·k, Ewa Mirov.:ska. 
M iro..,,Ll'.\'J Dubr=iwsk ~t , Sława KwaSniew..,,ka. Ann a ChoJakow~k;t 

• Haneczka • 
Barbar.1 Krafrówna, Ma n a l.ipiilska, SJa,,„omira Loziri ska , 

!v1a ł gorzata Zajączkov.:sk:t , BJ rlJJr.1 BursZlynowicz 

•Czepiec• 
]<'7.l· f Korasbiński, A lr:ba ndcr Ztlwt..·rowicz. St i.: fan Jaracz, Zdzisbw Kozic 11 , Francisu~ k Pit:czka, 

Tadeusz Janczar, Tadeus7. Huk. Mariusz Dmochowski, Jr:rzy Gr:ikk, Jt..·rzy Trd;i, 

• Czepcowa • 
\\1.;rnda Sunisbwska-Lothc. Kazimi<.::ra Nogajówna, Jo lanra Lorh1.:, 

Barbara Dziekan, J\1a łgorzata Pritulak, Ewa Z it.;tt'k 

• Klimina • 
Jadwiga Choj nacka, Scanhlawa Perzano\vska, Hanna Skarżank:1 , 

Zofia Kucówna, Barb::u:i R:ichwa lska, Ewa 7.ię t ck 

•Kasia• 
Anconina Gordon-Gón:ck ~1. Halina \'(/yrodck, Ewa Kolasińska, Ewa Z ii.;ti.:k. Daria Trafankow:;ka 

•Staszek• 
\Xland:i Micińs ka , Kry.c:,;ryna Feldman, Andrzt:j ł.a picki, Krzysztof Majchrzak, Shnvomi r P~1 cc k. 

•Kuba• 
Juliu sz Osrc:..-rwa, Ja cek Woszczerowicz, Igor Przegrndzki , \Vitold Fi lle r, 

Mirosław Konarowski, Jacek Kawal ec 

• Żyd. 
Ferdynand Feldman , Maksymilian \'V'ęgrzyn, Kazimierz Opalir\ski. 

Roman Stankiewicz, M ieczysław Voit, lgn:icy ivlachowsk i, Jerzy Nowak 

•Rachel• 
Helena Su lima, Irena Solska, I lali na Mikołajska, H alina Winiarska, 

Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Ewa J\.firowska, Ewa Da łkowska, Anna Polony, Maja Komorowska, 
Joanna Szczepkowska, Magda U mer, Jadwiga Jankowska-Cieślak , Anna Romantowska, Dorota Segda 

•Muzykant• 
Konstanty Pągowski , Pa,vd Sanakit:wic;r,, Jan Krzy7.a nowski 

• Isia • 
Elżhicra Karkoszka. Urszu la Popiel, Anna Dziadyk [Dymnaj, Jowica Miondlikowska [Budnik] 
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Osoby dramatu: 

•Chochoł• 
Roman Kłosowsk i , Wojcit:ch Si...:mion, Janusz Bukowski, Je rzy Sagan. Andr7.cj \Vichrowski, rvfariu s7~ 

Sanircrnik, Henryk Talar, Krys(yna fcldman. Ma ri a Wieczorek 

•Widmo• 
Tadeusz Byrski. Aleksander Bardini, Olgi erd ł.ukaszewicz, Mikołaj Grabowski. 

Bronisław Wrocławski, Rafał Królikowski, Anur Żmijewski 

•Stańczyk• 
Kazimie rz Kamiński , KJ:1.imicrzju nosza-S1ępowski, JózefWc:;grz.yn, Gustaw Holoubek, 

Wicold Pyrkosz, Władysław Kowalski , Krzysz.cofKolbcrgcr, Jan Peszek 

•Hetman• 
Sranisbw Żdcński , Andrzej Ża rnecki, Leszek Telcszyilski, Henryk Machalica, Jacek Różari.ski 

• Rycerz Czarny • 
Saturnin Bmkie,--.·icz, Mieczys ł aw Vo ic , \Vi csław Gołas, Mieczy.sław Kalenik, Krzyszcof\Vakuliński 

•Upiór• 
J\1aksymilian Wc:;grzyn, \'(lładysb.w \Voźnik, Kazimierz \Xlichniarz, Waldemar Kmvnacki 

• Wernyhora • 
Stan i sław Knake·Zawadz.ki , Józef Karbowski. Edmund \Xli crciński , Władysław Hańcza , Ludwik Bcnoic , 

Zdzisław Mrożcwski, Wiktor Sadecki , J\•lariusz Dmochowski , Jerzy Bińczycki. J\1arek Perepeczko 

SPOŚRÓD AKTORÓW GRAJĄCYCH 
W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM W SZCZECINIE 

W „WESELU" WYSTĘPOWALI: 

Irena Jun - Maryna Ckacr Zagł1·bia - Sosnowiec, 1957) i Marysia (Teacr Tckwizji, 1972) 

Grażyna ivladej - Zosia (Tcacr Współczesny w Szczecin ie, 1987) 

Mirosław Gawęda - Poeta (Tcac r Współczesny w Szczecinie, 1987) 

Robert Gondek - Gość z Krakowa (Teacr Współczesny w Szczecinie, 1987) 

Mirosław Guzowski - Pan Młody (Tcacr im. W. Horzycy, Toruń, 1996) 

Jacek Piątkowski - Dziennikarz (Teacr Współczesny w Szc1.ecinic, 1987 ) 

·•"+-------------------..:~ .. 8"1:0--------------------t~·· 
Su. -~ I 



·•":+------------ Stan is hw \X'p pi:11i~ki ,.\XIE"iELC ------------t:,•• 

WIĘCEJ O „WESELU", 
CZYLI BIBLIOGRAFIA POLECANA: 

Rafał Węgrzyniak Enqklopedia „ Wesela" Stanisława V1yspimiskiego. Kraków 200 I. 
Roman Brandstaetter Ja jestem Żyd z „ Wesela''.· z wielogłosem i dokumentacjq na temat 
..Zyda" i „Racheli ''. Kraków 1993. 
Stan i sław Waltoś Krajobraz „ Wesela''. Kraków 2000. 
Magia „ \~se/a" pod red. Jana Michalika i Anny Stafiej, Kraków 2003 . 
Franciszek Ziejka „ Wt.•sele" w kręgu mitów polskich, Kraków 1997. 
Maria Januszewicz Malowany dramat: o zwiqzkach literat111y z malarstwem 
w „ Weselu" Stanisława V<)'spimiskiego, Zielona Góra 1994. 
Tadeusz Boy-Zeleński O „ Weselu ''. wybór, oprac. i red. Anna Boska, Warszawa 1998 
(tam też m.in. Plotka o „ Weselu''). 
Sta nisław Wyspiański \~sele, oprac. Jan Nowakowski, Zakład Narodowy im. 
Ossolińsk i ch, Biblioteka Narodowa 1984. , 
Anie la Łempicka Studium o „ Weselu " [w:] Stan isław Wyspiański Wesele, objaśnienia 
Teresa Podoska, Kraków 1967. 
Wesele 2000. Wykład]1 otwarte na scenie prz} Wierzbowej, red. Aneta Pawlak, Teatr 
Narodowy, Warszawa 2001 (ram m.in . tekst Ewy Miodońskiej-Brookes .„ . . a cóż to 
za śmieć?". Cz} tylko śmieć?) . 
Józef Tischner Chochoł sarmackiej melancholii [w:]]. Tischner Świat!udzkiej nadziei, 
Kraków 2000. 

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI W PUBLIKACJI: 

PORTRETY, DOKUMENTY: 
Rafał Wc;grzyniak Enqklopedia „ Wesela " Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2001 
Program do „ Wesela" Stanisława W)'Spia1iskiego pod red. Agnieszki Berlińskiej , 
Teatr Narodowy, Warszawa 2000 

OBRAZY: 
1\»luzeum Narodowe w Szczecinie 
htrp://galeria.klp.pl/p-7 137.hrml 
htrp://www.mnwr.arr .pl/CMS/archiwum/Chlopiec_niosacy_snop.html 

ZDJĘCIA ZE SPEKTAKLI: 
Archiwum lnsrytutu Teatralnego w Warszawie 
Archiwum Teatru Polskiego w Szczecinie 
Archiwum Teatru Współczesnego w Szczecinie 

OKŁADKI PROGRAMÓW TEATRALNYCH: 
Archiwum autora publikacji 

.• ,:+-----------~~---4~~------------------+=•· 

Str. 32 

.• ,-,_ ______________ _.'*<~-----------------t~··· 

SPIS TREŚCI: 

Realizatorzy i obsada spektaklu 

Weselników z Bronowic życ ie po życiu 

Skąd przyszedł chochoł na wesele? 

Inscenizacje dzieł Stanisława Wyspiańskiego w Szczecinie 

Szczecińskie „Wesela" 

\Y/ „Weselu" wyscępowali 

\'V'ięcej o „Weselu", czyli bibliografia polecana 

str. 4 
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srr. 17 

str. 21 

str. 22 

Str. 29 
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~Teatr ~spółczesny 
~ w Szaec1n1e 

Dyrektor Naczelny: Zenon Butkiewicz 
Dyrektor Artystyczny: Anna Augustynowicz 

Zastępca Dyrekrora: Mirosław Gawęda 

KONTAKT Z MEDIAMI: Ewa Madruj 
media@wspolczesny.szczeci n. pl 
rei. 091 434 54 14, fax 091 434 17 77 

MARKETING: Danuta Masojć (kierownik), Anna Rogozińska 
srrumyk@wspolczesny.szczecin.pl 
kamyk@wspolczesny.szczecin.pl 
rei. 091 488 80 80 

DZIAŁ LITERACKI: Piotr Ratajczak, Kamila Paradowska 
las@wspolczesny.szczecin.pl 
horyzonr@wspolczesny.szczecin.pl 

TEATR MAŁY 
Kierownik: Monika Górska 
Koordynaror sceny: Iwona Jena 
tearrmaly@wspolczesny.sżczecin.pl 

tel. 091 433 62 24 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 
Kierownik techniczny: Włodzimkrz Bojakowski 
Operatorzy świateł: Adam Ozidziszewski, Marcin Zaręba, Wiesław Jaskulski, Robert Skrzyniarz 
Akustyk: Andrzej Banaś 
Główny brygadier sceny: Tomasz Stępień 
Obsługa sceny: Krzysztof Czccholiński, Łukasz Krzyżanowski, Andrzej Miszkurka, Jakub Stefuński 
Pracownia ślusarska: Andrzej Krzyżanowski 
Pracownia stolarska: Jerzy Wolny 
Pracownia krawiecka damska: Arleta Małecka 
Pracownia krawiecka męska: Jerzy Burmisrrzak, Zofia Kazimierczak 
Pracownia plastyczna: Krystyna Mruk 
Pracownia fryzjerska: Lidia Kisielewska, Elżbieta Wiśniewska 
'arderobiana: Beata Czecholińska 

Rekwizytorka: Liliana Pictrusewicz 
Kierowca-zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 
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W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 
Tennessee Williams SZKLANA MENAŻERIA 
Hans Christian Andersen KRÓLOWA ŚNIEGU 
Michał Zadara NA GORĄCO 
PIOSENKI Z „CYRKU '76" 
Nikołaj Erdman SAMOBÓJCA 
Eric-Emmanuel Schmirr OSKAR I PANI RÓŻA 
Joseph Bedier TRISTAN I IZOLDA 
Gabriela Zapolska MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

MAŁA SCENA „MALARNIA'' 
Marrin McDonagh PAN PODUSZKA 
Patrick Marber BLIŻEJ 

TEATR MAŁY 
Marek Koterski DZIEŃ ŚWIRA 
Werner Schwab CZARUJĄCY KOROWÓD 
Aleksander Fredro MĄŻ I ŻONA 
Gerald Sibleyras NAPIS 

W PRZYGOTOWANIU: 
Eric-Emmanuel Schmitt MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE 

REZERWACJA, SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ INFORMACJE: 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Bolesław Pyzdrowski (kierownik), Berina Pawicka 

bow@wspolczesny.szczecin.pl 
rei. 091 489 23 23 

czynne: poniedziałek - piącek: 8.30 - 16.00 

KASA TEATRU PRZY WAŁACH CHROBREGO 3 
czynna: wrorek- sobota: 9.00 - 19.00 

niedziela: 14.00 - 19.00 
cel. 091 489 23 23 

KASA TEATRU MAŁEGO NA DEPTAKU BOGUSŁAWA 6 
czynna zawsze na 3 godziny przed spektaklem 

tel. 091 488 65 55 
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