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BEZ SYMBOLOW? 

Dawny dworek Tetmajera w Bronowicach (_później własność Lucjana R y
dla), gdzie od bywało się wc~ele w 11stopadz1e 1900 roku .. . Obecnie - M~
zeum Mlod j Polski. (fot. W. Kla'°) 

20 l i.st.opada - jak •każe no.w a tra<lycja Krakowa_ - w ~uzeum MkJdej 
Polski w kJrak ows·kich Bronow.icach odbyła s ię w1eczornica-spotkarue 
przedstawienie nazwane zakładaniem chochola. 79 lat temu, 20 ltstopada 
1900 roku pisarz, publ icysta i tlwnacz Luc1ain Rydel poślubił chłopkę Ja
dwigę Mukolajczykówmę . p tem odbyło się huczne wesele w Bronowicach.„ 

Oczy\vi ście każdy wie, że wesele to stał-o się kanwą wielki.ego c1ziela Stani
sława Wysp.ańSkiego, które w naszym teatrze stanęło natychmias t obok dziel 
wielki ej trójcy romantycznej. 

Bro11owioki·e spotkanie ma w sobie walor podwójny, chyba taiki sam 
jak i wielkie dzieło dramatyczne „Wesele". Z jednej strony jest to spot.ka
n.ie konkretnych, żywych, współczesnych Pol.a!ków i równo<0ześnie symbol 
p-0 wr:nie nie uchwytnej sprawy. Czy nieuchwytnej? Czy wyłącz.nie przy
słoniętej we1anem podlkraiko~vskiej mgły? Czy nic się nie :omien:ilo, by moż
na było tę sprawę we·seJ.a t·raktować imaczej, racjonaLnie i bez utraty wiel
kich wartoś<Ci, jalk ie dały nam dziel.a o znaiczeniu praroczym ni:emal? 

Muzeum Młodej P.ol.sk,i w Bronowicach jest dla mnie najpięknieji'.S.zym 
muzeum w całym kraju . Nie ma tu :oastępu uczonych , kata·logów, spisów, 
uczonych wywodów, chociaż praiwdę pOW'iedzi.aiwszy bl'onmvti dki dworek 
Rydlo wy jest emanacją dzi ałania i literackiego, i naukowego. Teraz, grud
niową porą p r-.liez rzadkie sady bronowickie wieje przed.zim,owy wi,aM, na 
gli nias tych i a sfaltowych dróżkach szeleszczą liście, tr.awa jest jeszcze zie
lo,na gdzieniegdzie. Przed domem, na klombik u tkiw'i krz,aik róży. Przesl•on ił 
go cho·chol słomiany„. 

Czym jest ten obrzęd'? Przeci"eż nie oddawamiem czci naszej niemocy, 
którą talk astm uderzył w swym c1ziele Stanisław Wyspiański. Tainiec cho
chola, bezsiła intel.igentów, którzy nie mogli od!naleźć w sytuacji zaboru 
kontaktu z ludem tak m ocnego i tak istotnego, by mógł się speł.nić sen 
o niepodleglości. 'l\.alk więc znaczenriie tego osłainian:ia wartości najistotniej
szych zajmuje dzisiaj mi e js ce dawnego symbolu. Tę różę przysła.niamy tak, 
jak chrnniliśmy w największym skaTbcu kultury narodowej potężnej war
toś ci nas:ze j sztuki. 

N iczego nie zrozumie ten, kto za.pomni, j.aika jest m ate-riaJma, uchwytna 
perspeMywa dziisiejszych Bronowic, 1"tÓT·ych nazwę za wszetką cenę trzeba 
w nmvym rozwi jiającym się Kraikowie utrzymać i kultywować. Kilkaset 
metrów od dw or kJU Rydla maj<luje się Instytut Ba:dań Jądrowy{:h - drugi 
po stolicy co do w.ieDrnści i znaczeni.a ośrodeik nallkO!Wy zajmujący się twór
czym WY'korzystaniem energ1i atomowej dla potr.ze:b pdkojowych. Wyr-osly 
za to rem kolejowym na Widoku n o:we osiedla. Ta wieś zbliżyła sję do Kra
kowa lak bawdzo, że wy~I arczy dzisiaj dl.a odwiedzeni.a MUiZeum Młodej 
Pol.'lkJ ·wsiąść w traimwa.j i na pętli 1,vlaśnie Widoku rozipocząć kr&bką wę
drówkę do tej wsi-tnie wsi, osiedLa-nie osiedl.a. Należy je - również z.a 
wszel'ką cenę - utrzymać w stanie zabudowania d:zi.&i'ejs.zym. Nie wolno 
bu wprowadz,ać v-rysO!kiej zabudowy am.i instytucji przemyslowych. Nie może 
się bowiem powt&rzyć fakt zburzenia zabytkowych chałup, jak to się stało 
prze<l laty z km·czm ą. .. 

Ki l!ka czy kilJumaście opus.zez.onych obiektów, powstałych 30-50 lat 
temu tr zeba wyremontować szybko i bez żadnego gadania o wieJ:k:i·ch dZliia
łan iach ren0iwa·cyj111ych. Ruch turystyczny - letn.i i jes-ienny - coraz szer
szą f,aJą agamia ten domeik, gdzie stal w jesienną noc Stanisław Wyspiań
ski wpatirzony w oiifuę taneczną i rodziły się w nim, iaik przypus zczamy 
wjelkie obrazy i sym:bole wytk;arzysbane w dziele dram.aitycznym. 

Oczyw'iśaie trudno wyobrazić so-bie „Wesele" bez symbolów, ale równo
cześnie w tymże samym „Wes.elu" autor p eik.a zal się również jako świetny 
ob ·erv-"ator i zinrliwca po-lśkiej rzeczywistości, konk~·etu maiterialnego nie 
tylko samy.eh ozdohników, kier.ezji, malowanek ludowych itd. Dlatego też 
obrzęd „chucholeniia" mus:i Stię upowszechni ć j:a/ko działa.n.ie s:przyjające do
bru kultury ojczystej. Nie ma jej bez wielkich osiągnięć w polskiej wspól-
czesnośc i. 

OLGIERD JĘDRZEJCZYK 
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Moi Najdrożsi! 

Nie uwierzyci e, jak bardzo załowałem, wyczytawszy w Twym liście, 
mój Fando, że byłbyś mógł przybyć na mój ślub, gdyby nie zbyt późno 
otrzymane zaproszenie. Swoją drogą wcześmej zawiadomić o terminie ślu
bu nie mogłem, bo dzień do ostatniej prawie chwili nie był ustalony, a to 
ze wzg! du na moich krewnych, z którymi porozumiewać musiałem się 
listownie o d ogodny dla nich dzień przyjazdu. Dopiero niespełna na ty
dzień przed ślubem ostateczme stanęło na tym, ze 20 listopada we wto
rek. Wtedy tez zaraz napisałem do Was. 

Ty, Fando, widziałeś jadące wesele krakowskie z drużbami pędzącymi 
cwałem na spiemonych koniach, z dzwonieniem, trzaskaniem harapów 
1 tętentem . Wiesz, jak wieją z wiatrem kity pawich piór, jak wydymają 
się chustki barwne, przypięte u ramion drużbów, Jak się palą czerwone 
rogate czapki na głowach. W1dz1ałeś, jakie wieńce mają panna młoda 
i druhna: jakby jaki eś mitry wysokie upl ec10ne z trzęsideł złocistych 
1 z biyskotek, z kolorowych pac10rków 1 wstązek. Widziałeś, jak Jadą wo
zy pełne kobiet w stubarwnych stroJach, V>l gorse tach i ch ustach kracias
tych - i męzczyzn w białych sukmanach. Ty w iesz mmej więcej, jak lo 
wygląda. 

Tak ja d·o ślubu jechałem - taki był mój wes-elny orszale 
Ale zacznę od początku. W wiliję śl ubu o 7 wieczorem pojecha ł em do 

Bronowic, gdzie w domu Tetmajerów i w domu moich teściów tańczono. 
Cała wieś była sproszona. Z miasta nie było jeszcze tego pierwszego wie
czora nikogo. Zabawa trwała do 12 w nocy. Ja byłem ubrany po chłopsku, 
w białą sukmanę, pod mą granatowy żupan długi po kolana, zdobny na 
przodzie zielonymi kutasami, pod żupanem (bez rękawów) kamizelka czer
wona z rękawami, cala obszywana na przodzie złotymi galonkami. Ko
sz ula, z haftowanym, stojącym kołnierzem, zapięta pod szyją czerwoną 
koralową spinką. Pod sukmaną pas szeroki skórzany, gęsto nabijany mo
siężnymi gvioździkami. Spodni e w paseczki białe i czerwone, buty z cho
lewam i, a na głowi e czapka krakuska z kitą pawich piór i z galonkiem 
srebrnym, obiegającym dokoła czarnego barankowego obkładu. Wanda Siemaszkowa jako Panna Młoda w „Weselu" 



Nazajutrz ran o około 7 znowu poczęli się schodzić zaproszeni goście 

wiejscy. Muzyka, stojąca na progu domu, witała każdego u wstępu do 
domu. Podawano herbatę z rumem, kołacze, zimne mięso, wódkę. Jadwi
sia ubrana była w swój pyszny strój ś l ubny: na głowi e wspaniały wie
niec z pięcioma kolorowymi, r ómobrawnie haftowanymi wstęgami, które 
spływały na plecy . Na szyi pięć nitek blad oróżowych, równych korali. 
Koszula pod szyję, na gorsie i u rękawów haftowana bielutko, gorset 
z materii zielonej, przetykanej w złote kwiat i wyrabianej czerwonymi 
ornamentami. Cały przód gorsetu wyszywany gęsto kolorowymi paciorka
mi, świecidełkami, lampasikami, galonkami, guzikami. Spódnica z atłasu 

białego w żółte , zielone i czerwone barokowe kwiaty, obszyta dookoła ko
lorowymi wstążeczkami i jedwabiem. Zapaska z zielonego atłasu również 
w czerwone i żółte kwiaty obszywane dookoła białą koronką. Na nogach 
wysokie bucik i. 

O 8 przyjechała powozem z Krakowa moja Matka wraz z Wujem: 
przybyli na błogosławieństwo prześlubne, które ci szczegółowo opiszę, jak 
się odbywa według chłopskiego prastarego obyczaju, sięgającego jeszcze, 
zdaje się w czasy pogańskie niektórymi szczegółami. 

W izbie u rodzi ców Jadwisi pod oknem zastawiono stół - po stronach 
jego lawy, Na środku jednej ławy zasiadłem ja, mając po jednej ręce 
Matkę, po drugiej Wuja. Jadwisia us i adła naprzeciwko , po obu jej stro 
nach druhna i dru żbowie. Matka Mikołajczykowa przyniosła bochen chleba 
c.zarneg<:>, Ojciec rozciął go na d·w'oje. My oboje podalifuny sobie ręce przez 
stó ł, do rąk włożył nam Ojcic pół bochenka chleba, po czym jeden z star
szych krewnych w imieni u rodziców miał wierszowaną przemowę . Pąsową 

chustką związa ł nam Ojciec ręce rnzem z bochenkiem chleba, po czym 
uklękliśmy po obu stronach stołu, a rodzice Jadwisi i moja Matka bło

gosłoa·wil:a nas i kropill wodą święconą. W owe pól bo,chenkia, które trzy
maliśmy w ręku, naprzód rodzice i Mama, a potem wszyscy obecni wty
kali srebrne monety, korony , guldeny itd. Na tym skończyło się błogo
sławieństwo. Po czym Mama pierwsza razem z Wujem pojechała do Kra
kowa wprost do kościoła Panny Marii, aby dać znać k siędzu, że już czas 
świece zapalać. Zanim ogromny orszak ślubn y porozsiadał się na wozach, 
poszedłem przebrać się z sukman y we frak. Do samego Sakramentu po
stanowiłem bowiem przystąpić w czarnym stroju dla uniknięcia choćby 
pozorów teatralności i pozy. Z resztą przez cał e wesele ubrany byłem po 
chłopsku. Przebrawszy się zatem we frak, szedłem z Jadwisią, z druhnq 
i kilkoma starszymi kobietami na pi erwszy wóz, a za nami ruszyło 9 in
nych ogromnych wozów, pełnych go ści weselnych. Przed nami pędzili na 
koniach drużbowie . 

Pomimo że poprzedniego dnia była najobrzydliwsza słota , wypogo
dziło się właśnie na nasze wesele i już o 6 rano, w cudny, słoneczny, cie
ply dzień jesiem1y pędzil iśmy do Kraik:o'v,ra. N·a Ryinlrn tłumy Judzi. Wzd1uż 
linii A-B do samego kośdoła stało kilka tysięcy osób, wśród nich znajo
wych mnóstwo, którzy witali nas z powiewaniem ka,pelusz6w. \V kościele 
ścisk i tłok nie do opisania. Zajechaliśmy na placyk przed św. Barbarą 
i z trudem przedostaliśmy się do kap licy Matki Boskiej Częstochowskiej, 
bo to jest parafialny oltarz bronowicki. Wiesz, gdzie ta kaplica? U samych 
głównych drzwi pod ni;~szą wieżą Mariacką, w kruchcie kościelnej na 
prawo od wejścia. Scisk był taki, że Matkę moją i rodzeństwo, i krew-
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nych, i przyjaciół zaproszonych - nieproszeni spektatorowie wyparli na 
kościół. Pół godziny trwał zamęt niesłychany, zanim udało się wikaremu 
i kilku moim młodym krewniakom odnalcżć i sprowadzić moją rodzinę. 
Ja sam stałem na progu kaplicy, przepusz czał em do wnętrza ty ch, których 
pragnąłem mieć świadkami ślubu. Natarczywość gawiedzi doszła do tego, 
że przemocą musiałem bronić drzwi do kaplicy. W res zc ie pluton stra ży 
ogniowej zawezwanej telegramem, zrobił porządek. Ślub odbył się prę
dko. Dawał błogosławieństwo staruszek O. Wa cław z zakonu kapucynów -
sybirak, długoletni przyjaciel mojej rodziny, spowiednik mój od dziecin
nych lat, który także i Ojca moj ego na śmierć dysponował. 

Jadwisia była prześli'czma. Zapomniałem dodać, że na cały strój już 
opisany wdziała, wyjeżdżając z domu, ciepią „ka tanę": jest to rodzaj krót
kiego żakietu, watowanego trochę. Katana jej ś l ubna była z materii blado 
amarantowej, przerabianej w wielkie sr ebrne li ś ci e i sz karłatn e kwiaty . 
Rękawy aż po łokcie i sam przód na piersiach naszywany galonkami, 
paciorkami, kolorowymi szkiełkami. Takiej katany jak świat światem ni e 
było, obok gorsetu była podziwem całej wsi i całego Krakowa. 

Ponieważ sporo krewnych moi ch, z daleka przybyły ch, wyj eżdżać mia
ło pociągiem o godzinie 2 w południe, więc żeby im umożliwić ,poznanie 
się z Jadwisią, Matka moja urząd ziła śn iadani e , na którym nie było nikogo 
prócz samych przyjezdnych i na s, państwa młodych. Krewni zaś moi, 
mieszkający w Krakowie, byli proszeni do Bronowic na drugi dzień we
sela, na tzw. „czepiny" - a z kościoła roz eszli się prosto do domów. Ro
dzina Jadwisi i wiejscy goście weselni pojechali wprost do Bronowic, gdzi e 
s tarodawnym zwyczajem w pierwszy dzień wesela nie w domu p. młodej , 
ale w karczmie na ten cel wynajętej odbył o się przyjęcie. 

Drużbowie zaś, druhna i wszys cy ci, którzy na jednym wozie z nami 
jechali do kościoła, z kościoła pojechali do mojego mieszkania, gdzie cze 
kało ich zastawione śnia danie. Pierwotnie prosiła ich Matka moja do s ie 
bie, ale wymówili się, że nie byliby dość swobodni wobec tylu nieznajo
mych pań i panów. 

Sniadanie u Mamy trwało do 11. Wszyscy krewni przedstawiali się 
Jadwisi , która była bardzo zawstydzona, musząc nadstawiać twa·rz i rękę 
do pocałowania tylu ludziom , których pierwszy raz widziała. 

Od Mamy pojechaliśmy powozem do moj ego mieszka nia, robiliśmy ho
nory kończącym śniadanie wiejskim gościom, po czym znowu na wozie 
z drużbami konnymi, przodem cwał ującymi, ruszyli śmy do Bronowic. 
Z karczmy wysypało się przed nas całe wesele, witające nas okrzykami 
i muzyką. Natychmiast z fraka przebrałam się w sukmanę i już do wie
czora w karczmie tańczyliśmy tego pierwszego dnia. 

Na drugi dzień były „czepiny", czyli uroczyste zdjęcie w1enca, a wło
żenie pannie młodej czepca na głowę . Odbywa się to wieczorem. Około 
7 przyjechała Matka moja z siostrą, a w ś lad za niq zjech ało kilka powo
zów, które przywiozły do 20 osób moich k rewnych i przyjaciół. Brata mo
jego Adama nie było, bo od dwóch miesięcy jest we Frankfurcie nad M e
nem na studiach medycznych. Napisa ł tylko do Jad wisi i do mnie bardzo 
gorący list. 

Był widok jedyny w swoim rodzaju i zupełnie niezwykły, kiedy u Tet
majerów zasiedli przy stole panowie we frakach, a między nimi wiejskie 



kobiety w naszywanych gorsetach i w koralach na szyi, i panie w suk
ni ch wizytowych , i chło p i w sukmanach. A najmilsze z wszystkiego było 
to, że całe ta k na dzwy czaj nie dobrane towa rzystwo była bardzo swobodne 
i wesoł e i najwidoczn ie j w yborn ie się bawił o. Na prost po drugiej stronie 
s ien i młodzież tańczyła w w ielk iej izbie, w dom u zaś u moich teściów 
r eszta wiejsk ich zasiadła do stołu. 

Około 9 zaczęły się „czepiny". Mężczyzn usunięto pod ściany, same 
kobiety i dziewczęta otoczyły p. młodą i druhnę. One obie tańczyły na
przód ze sobą, potem kolejno z wszystkimi dziewczętami i z wszystkimi 
kobietami. Każda tańcząca kobieta i dziewczyna stawała przed muzyką, 
przyśpiewywała piosenkę na cześć panny młodej. Potem starszy drużba 
rozpoczął taniec z panną młodą, taniec s o l o, podczas którego zamężna 
k obiety usiłuj ą pannę mł o d ą o db i ć gwałtem drużbie, a kiedy się to nie 
udaje, targuj ą s i ę z n im o ..: enę kupna (motyw z p gańskich czasów: ku
pow an ie panny młodej). Drużba d ob ija targów i bierze zapłatę, a kobiety 
sadzaj ą pa nnę młodą na stołku. (Posadziły ją tak, żeby moja matka mogła, 
s ied ząc wygodnie, wszystko widzieć). Wszystkie kobiety zamężne zapalają 
świeczki, którr.· trzymają w ręku - a strościna, uproszona do odbycia ce
remonii, śpiewa pieśń, w której wzywa matkę, aby się po raz ostatni 
przyjrzała córce w wianuszku na głowie i przeżegnała krzyżem świętym 
wianek. Gdy się to stało, powtórzDno to s.amo do mojej m.artiki, która rów
nież przr!żegnała wianek. Wtedy wianek z głowy zdejmuje strościna, a na
kłada czepiec i podaje p. młodej rozpostartą chustkę. Na chustce leży 
wianek. P. młoda trzyma wianek na kolanach, a wówczas starościna śpie
wa w kółko piosenk ę, w k tór e j wzywa każdą kobietę, aby na wianek dała 
pi en iądz. 

Jeszcze tu nie była Miroszyna kmiotka 
Nie dała na wianek pieniędzy pół złotka. 

Miroszyna kładzie pieniądz, piosenkę powtarza ze zmianą nazwiska, 
a ośpiewana kobieta jedna za drugą rzuca pannie młodej pieniądze. Widok 
jest wspaniały, bo każda baba trzyma w ręku zapaloną świecę, tak że 
kilkadziesiąt płomieni oświetla naszą tę scenę. Twarze oblane blaskiem 
płomyków ciekawie i dziwnie wyglądają, stroje świetnie migocą świeci

dłami stubarwnymi. Wreszcie wzywa starościna pana młodego, aby pannę 
młodą spróbował do tańca, i oddaje mu ją. Pan młody przypija wódkę 
z jednej flaszki, wodę z drugiej do p. młodej. Ale on.a nie wie, która wód
ka, a która woda. Przypijając wodą, pan młody zalewa żonie oczy. Potem 
oboje tańczą. Drużba podaje im harap. Sztuka polega na tym, aby on 
wyrwał jej harap i uderzył po spódnicy, a ona, trzymając harap, bije po 
sukmanie - a ciągle tańczą. Świeczki dopalają się, inne pary przyłączają 
się do tańca - koniec czepienia, ale nie koniec wesela. Jeszcze cały ty
dzień, czwartek do północy, trwało moje wesele, zatem całe 4 dni. - Koń
czą, ściskając Cię, mój Fando. Pani Twojej i dzieciom najserdeczniejsze 
pozdrowienia łączą - Zona moja najszczersze serdeczności Wam zasyła. 

L.R. 

NARODZINY 
„WESELA" 

STANISŁAW 

ESTREICHER 

(„.) Zaczęła w nim (Wyspiańskim) powstawać i szukać ujścia na ze
wnątrz nienawiść do niewoli i przekonanie, że trzeba się z niej moralnie 
wyzwolić. Nie trzeba myśleć, że przez „wyzwolenie" rozumiał Wyspiański, 
przynajmniej w tych latach, zbrojną walkę o niepodległość. Może zmie
nił zdanie później (rozmowa z Żeromskim z roku 1905), ale wówczas miał 
raczej na myśli wyzwolenie etyczne, zrzucenie z siebie poczucia niewoli, 
bunt duszy przeciwko jej skutkom („.) 

Przy takich to właściwośiach umysłu, w takim to usposobieniu i na
stroju odbywała się w tych latach w duszy Wyspiańskiego niesłychanie 
krytyczna rewizja poglądów i utartych zapatrywań na wszystkie kwestie 
wiążące się z życiem narodowym. Wyspiański o walkach, jakie w sobie 
staczał, niechętnie mówił. Ale ktokolwiek go od dawna i bliżej znał, wi
dział w nim wewnętrzną walkę. Pragnął pogodzić przekonanie o koniecz
ności niepodległej nikomu Polski z niewiarą w możliwość zbrojnego po
wstania, które zawsze prowadziło do katastrof. (.„) 

W jakiś czas, może w dobry miesiąc po tym weselu (daty dokla:dniej
szej nie pamiętam), przyniósł mi Wyspia1'lski i przeczytał scenę świeżo 

przez siebie napisaną, w której toczyły rozmowę dwie osoby: Włodzimierz 
Tetmajer i Wernyhora. Opowiadał mi, że stojąc w drzwiach pokoju, 
w którym tańczono (po lewej stronie w sieni domku), widział na ścianie 
reprodukcję Matejkowskiego Wernyhory, od dawna zajmującego jego wy
obraźnię. I zadał sobie wówczas pytanie: co by to było, gdyby nagle z tej 
ściany zstąpił Wernyhora, przynosząc wieść, iż wypełnia się jego proroc
two i źe przyszedł czas wyzwolenia z niewoli? Jakie by to wrażenie wy
warło na obecnych, jaki skutek wywołało w całym narodzie? 

Nad tym pytaniem zaczął rozmyślać - a myślał po swojemu, to jest 
szeregiem plastycznych, konkretnych obrazów. Myślał nad tym zwłaszcza 
powróciwszy z wesela do domu, a kiedy do mnie przyniósł pierwszą na
pisaną scenę, miał już zapewne i inne w głowie. Nie opowiadał mi wpraw
dzie, jak one będą wyglądać - zdaje mi się tylko, że planował zrazu 
zawrzeć wszystko w jednym akcie (ale tego szczegółu nie jestem całkiem 
pewny). 

W każdym razie sceny ze Stańczykiem, z Branickim, z Szelą, z Za
wiszą przyrastały do pierwszej sceny później. Najpóźniejszą z nich była 
zapewne scena Kazimierza Tetmajera z Zawiszą, bo mogła przyjść na 
myśl Wyspiańskiemu dopiero po zapoznaniu się z dramatem Tetmajera 



Jacek Malczewski „Pa stuszek z amolem" 

Leon Wyczóbkowski „Stanisław Estreicher w czasie premiery Wesela" 

(polowa stycznia?). A później jeszcze , o ile dzbiaj pamiętam, podmalował 
tło, d<odaj ąc ekspozycję. Odwiedzałem go w ciągu stycznia, mówi! mi 
o postępach Wesela, ale dalszych scen mi nie czyta ł. R zecz została w po
łowie lutego wykończona. 

Z rozmów, jakie z nim po wystawieniu szluki prowadziłem , wiem, ze 
ogromną wagę przykładał do sceny między Dziennikarzem a Stańczykiem. 
Starzewski.~go Wyspiańs1kli og·romnie lubił i wysOlko ce-nil. Z num o po
wstającym Weselu dużo mówił, a komentarz, ogłoszony przez Starzewskie
go w „Czasie" w parę dni po wystawieniu Wesela, jest oparty w znacznej 
mierze na tych rozmowach. Nie chcę twierdzi ć, że choć jedno zdanie, ja
kie tam Starzewski wypowied zia ł , pochodzi wprost od Wyspiańskieg o. Bron 
Boże , Starzewski był umysłowością przenikliwą i samodzielnie myślącą. 
Zresztą Wyspia ń ski nigdy nie dawa ł komentarzy do tego, co pisał, l ub 
napi sał. Nawet pytany, nie odpowiadał, gdyż był zdan ia, że dzieło jego 
sztuki tłumaczy się jasno samo, a jeśli nie, to pytający nie odczuwa go 
i nie warto mu w ogóle wyjaśnia ć. Nieraz całe towarzystwo dyskutowało 
przy nim o którymś z jego utwor ów, a on jeden u po rczywie milczał. Kt o
kolwiek się chlubi , że Wyspiańsk i przed rnm „wy j a śn iał" myśl swo ją, ten 
się po latach myli. Był skłonny przed ludźmi, których lubił, głośno my
ś leć, raczej roić. Ale nie zawsze łatwo bywało tych rojeń myśl uchwy
cić, a ktokolwiek go słuchał, musia ł sobie przypomnieć okre$lenie Sł owac
kiego, iż „dosyć jest jednym słowa zarysem pokazać piękną postać ducho
wą, że dbać nie potrzeba o niedowidzenie, a chronić się tylko przesytu, 
a wszyscy słuch acze powvnni być obd<«rzeni pl atońską i attyaką uwagą" 
Do takich słuch aczy na leżał z pewnością Rud olf Starzewski. 
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.Jacek Malcz r:'w ski „Melancholia" 

Jacek Ma lczew sk i pozegnal su:; 
t. zycicm 8 paźdz1ern1ka 1929 r. 
Starszy od Wyspiańskiego o lat 
piętnaś c i e , pr zeźył go o lat przeszło 
dwadzieścia. Całe życic i dorobek 
Stanisława Wysp iańskiego zamknęły 
się w rama ch jego epoki. I io zo
bowiązuje by ... podjąć paralelę, jaka 
w pel.ni wykonywa.na s ta nowić może 
przedmi ot obszernego studium: Ma l
czewski-Wyspiański, czyli plutar
chowski ich portret. 

Co tyc h dwu m istrzów łączy ł o? 
Przede wszystkim szczególny syn
kretyzm ich wyobraźni twórczej. 
Będę się posługiwał nadal skróta
mi terminologicznymi uzywanymi 
w niniejszych rozważaniach. Wy
spia ński potrafił głębok o pod skórę 
swo jej sztuki schować Sygnaturę 

Personalno-Autobiograficzną , zwła
szcza jej drugi człon. Także odmien
ny on bywał jako ikonografista. 
Lecz zasada tworzenia archetypicz-

, -~ 

n o-mitolog1czno i est całkowicie 
wspólna Malczewsk iem u 1 Wysp iań 
skiemu. Do nich obydwu dają s ię 
odnieść w pełni słowa, które Ma ria 
Dąbrowska wypowiedziała w zwią
zku z twórcą Wesela. Określona w 
tych słowach postawa łączy ich 
i wciela wspólnie z formacją Mło
dej Polski jako epokę nowego syn
kretyzmu interpretacyjnego w sto 
sunku do dawnych mitów i niedaw
nych d ziejów, a tak że t ych , które 
dopiern nadejdą. Akropolis W •
spiańskiego, genialne wręcz świa 
dectwo takiego synkretyzmu, dosk o
nale sobie można wyobrazić jako 
tryptyk Jacka Malczewskiego: na 
jednym ze skrzydeł bocznych biblij
ny, na drugim trojań ski, a w partii 
głównej krakowsko-wawelski. 
„Właściwe mu poczucie tozsamoś

ci wszystkiego ze wszystkim - pi 
sała Dąbrowska - kazało Wyspiań 
skiemu pomieszać ze sobą epoki, 
kraje , postacie; zobaczyć w Mickie 
w iczu Chrystusa 1 Brutusa, w 'ka 
mandrze Wisłę, a w Wawelu Akro
polis, kazało mu dalej na biodro 
trojańskich rycerzy pokłaść polskie 
zbójnickie pasy, a Odysa wsadzić 
na krakowskiego Lajkonika. Ta oso 
bli wa metoda okazała się potężnym 
środkiem oddziaływania artystycz
nego, gdyż ukazała w nowym świe 
tle zużyte już, zdawało się, w sztu
ce postacie i nadała im tym samym 
nowy urok". (M. Dąbrowska, Kilka 

myśli o Wyspiańskim, w zbiorze: 
Pisma rozproszone, Kraków 1964. t. 
II, s. 493). 

(Cytuj emy za Kazimierzem Wyką 

z ksi ą żki „Thanatos i P olska " Kra
ków 1971 , Wydawnictwo Literac
kie). 

Wszystkie rysunki w programie 
to r eprodukcje prac Wyspiańskiego 
powstale w czasie Jego pobytu 
w T amou. e w 1889 roku. 



Kierownik działu technicznego 
MARIAN WALASZCZYK 

Kierownik pracowni teatra.lnych 
EDWARD NAWROCKI 

Kierownik pracowni plastyczne.i 
W ANDA OSTRORÓG 

Organizator pracy artystyczn ej 
DANUTA NOWAK 

Prace krawieckie 
JANINA BRYL 
TADEUSZ KUT A 
ADELA RICHTER 
JANINA SMULSKA 
Prace stolarskie 
JÓZEF KIEŁBASA 
JÓZEF MAŁEK 
EUGENIUSZ WROŃSKI 

Prace malarskie i bufatorskie 
MARIA PODRAZA 
MATYLDA SOLAKIEWICZ 
Prace fryzjerskie 
WŁADYSLA W A PĘKALA 
Brygadier 
RYSZARD ZAPRZAŁKA 
Oświetleniowiec 
TADEUSZ WISN IOWSKI 
Rekwizytor 
MARIA GRODZICKA 
Garderobiane 
STANISŁAWA PAGACZ 
HELEN A ROKIT A 
ZOFIA KAŁUCKA 
MARIA MASŁO 

Niektóre kosti um y i rekwiL:)-lY do spek takl u zo ta ly wypożyczone przez 
T eatr im. J uli usza S lo wacl iego w K r · ryw i e, Ze. pół Pieśni i Tańca „Krako
wiacy" w Krako1wie, Zespól Pi eśni i Tańca „Swojacy" w Wierzchoslal\vicach . 

Kw iat y będące elem n tem scenografii wykonały artystki ludowe z Zali
pia - Zoii.a K aczówkia, Stefo n'ia Łączyń. ka i Mari a Owca. 

W ieniec doży1nJmwy i r ekiw izyty ze sł omy są dzi ełem Ma,l"dna Lorkie\Vi
cza - artysty ludowego z Wierzch os ławic . 

Buty "\Vy'konala W oj ewódzka Usługowa Spółdzielni.a Flracy „Gromada" 
w Krakow ie. 

Dyrek cja T a·nnowsk.iego Teatru składa serdeczne p·odzi ękowanie wszys
tkim airtystom , instytuc jom i osobom prywatnym za szybkie i znakomite 
wy:ko1nanie zamówień. 
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Adres Teatru: ul. Mickiewi cza 4, 33-100 Tarnów 
Telefony: centrala 22- 51, 22-52. Biuro Obsługi Widzów 24-77 
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