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1869. Urodził się w dniu 15 stycznia w Krakowie 
malarz i poeta Stanisław Wyspiański, syn rzeźbiarza 
Franciszka Wyspiańskiego. 

1881. Wyspiański, uczeń III klasy gimnazjum No
wodworskiego (św. Anny) w Krakowie, zaczyna pa
sjonować się teatrem. 

1887. Po uzyskaniu matury S. Wyspiański zapisu
je się do krakowskiej szkoły Sztuk Pięknych. Jest 
uczniem Matejki, który oceniwszy jego zdolności po
wołał go do pomocy w pracach dekoracyjnych wnę
trza kościoła Panny Marii w Krakowie. 

1890. Siedmiomiesięczna podróż zagraniczna: Pa
ryż - Monachium - Drezno - Praga. Z 14 wieczo
rów w Monachium 9 spędził Wyspiański w teatrze. 
Uczęszcza przede wszystkim na przedstawienia szek
spirowskie, poznaje opery Wagnera. 

1891. Wyspiański otrzymuje stypendium malarskie 
i wyjeżdża w maju na pięć miesięcy do Paryża. 

1893. Wyspiański wyjeżdża po raz wtóry do Pary
ża, aby opracować projekt witrażu lwowskiego, ale 
bardziej zaprząta go teatr i książki. Wraca do kraju 
w grudniu. 

1894. Od końca marca do sierpnia trzeci okres pa
ryski. Lata paryskie wpłynęły zdecydowanie na ewo-
1 ucję malarską Wyspiańskiego, a przez bogactwo do
świadczeń teatralnych zaważyły na formowaniu się 

jego indywidualności pisarskiej i teatralnej. 
1897. Wyspiański zostaje zaproszony do powstałego 

w tym roku w Krakowie towarzystwa młodych arty
stów „Sztuka". 

1898. Stanisław Przybyszewski, obejmując redację 

tygodnika „Życie" , zaprasza St. Wyspiańskiego na 
kierownika artystycznego tego pisma. „Życie" grupo
wało młodych literatów, którym następnie nadano 
nazwę „Młodej Polski". W tym samym roku na sce
nie krakowskiej (za dyrekcji T. Pawlikowskiego) od
była się w dn. 26 listopada prapremiera „Warsza
wianki" z Ludwikiem Solskim w roli Starego Wia
rusa. 

1899. Na tej samej scenie z kolei premiera „Le
lewela". 

1900. Poeta poślubił kobietę z ludu, Teofilę Spyt
kównę, pochodzącą ze wsi Konary, z okolic Tarnowa. 

1901. Zarówno „Warszawianka", jak „Lelewel" zo
stały przyjęte przez krytykę raczej obojętnie. Sensa
cją okazało się dopiero „Wesele", wystawione w dn. 
16 marca (za dyrekcji Kotarbińskiego). 

1903. W dn. 28. II. premiera „Wyzwolenia". Popu
larność Wyspiańskiego umocni ostatecznie swoimi wy
stępami Helena Modrzejewska, która w dn. 21. I. wy
stąpi w roli Marii w „Warszawiance", by z kolei 
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25. IV. odtwarzać rolę tytułową na premierze „Pro~
silasa i Laodamii". 7 maja wejdzie na scenę „Bo
lesław $miały" (za dyrekcji Solskiego). 

1904. Wyspiański zostaje profesorem sztuki stoso
wanej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

1905. Nagroda malarska Akademii Umiejętności (za 
pejzaże z kopcem Kościuszki). Towarzystwo Polskiej 
Sztuki Stosowanej przyznaje Wyspiańskiemu wyróż
nienie, jako artyście, „który drukarstwo współczesne 
polskie pchnął na tory prawdziwej sztuki". Wyspiań
ski wybrany w czerwcu radnym miejskim Krakowa, 
dąży do utworzenia przy magistracie „Rady Arty
stycznej", która by czuwała nad pięknością miasta. 

1906. W Warszawie, w teatrze założonym w wiel
kiej sali Filharmonii, odbyła się w dn. 12 maja pre
miera „Wesela", ale tak okrojonego przez cenzurę, że 
właściwie można mówić o przedstawieniu fragmentów. 

1907. Wchodzi na scenę krakowską „Cyd" C?r
neille'a w parafrazie Wyspiańskiego. Inne utwory 
dramatyczne ukazują się w teatrze dopiero po śmier
ci poety, który zmarł w Krakowie w dn. 28 listopa
da 1907 r. 

1909 r. w teatrze łódzkim , w dn. 23 października , 

wystawiono po raz pierwszy „Klątwę'', w reźyserh 

Zelwerowicza i Mielewskiego. (W druku sztuka uka
zała się w r. 1899). 

1910, „Klątwa" wejdzie na scenę warszawską w dn. 
22. III. (Teatr Wielki). 

DATA OPUBLIKOWANIA NIEKTÓRYCH UTWO
RÓW WYSPIAŃSKIEGO NIE WYMIENIONYCH 

W POWYZSZE.J KRONICE 

„Legenda" (1897), „Meleager'' (1898), „Kazimierz 
Wielki" (poemat), „Legion" (1900), Inscenizacja „Dzia
dów" Mickiewicza (1901), „Piast" (poemat - 1903), 
„Henryk Pobożny" (poemat), „Achilleis" (1903), „Akro
polis", „Noc listopadowa" (1904), studium o „Hamle
cie" Szekspira (1905), „Powrót Odysa", „Samuel Zbo
rowski" (1907), „Sędziowie" (1909, pisał w 1900). 

Nie inny był w rozmowie i pogadankach, niż w tru
dzie twórczym. Każdy temat rozmowy, każda podjęta 
myśl załamywała się w mózgu Wyspiańskiego pod 
kątem, którego wymiar stanowiła tajemnica właści

ciela. Nigdy nie można było powiedzieć jaka z jego 
ust padnie odpowiedź". 

Podtrzymując tezę oryginalności i odkrywczości 

Wyspiańskiego w zakresie teatru, a szczególnie este
tyki teatralnej, autor udowadnia, że wielcy reforma
torzy teatru europejskiego jak Craig i Reinhardt du
żo później ogłosili i wprowadzili w życie to, co Wy
spiański zastosował wystawiając swe sztuki w Kra
kowie. (przypisek redakcji). 

... Istotna reforma działalności Reinhardta zaczyna 
się dopiero od 1904 roku, kiedy Wyspiański był już 
po wszystkich swoich głównych pociągnięciach, które 
właściwie są miarodajne dla oceny jego estetyki tea
tralnej .. Jakby czuł niewiele życia, wyrzucał z siebie 

Okładka pierwszego wydania „Klątwy" projektu 
S. Wyspiańskiego 
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JAN LORENTOWICZ O „KLĄTWIE" * 

„Klątwa" wchodzi nareszcie na wielką scenę. Ubo
gi stały repertuar dramatu naszego, wzbogacony zo
stał o piękne, wstrząsające dzieło, jedno z tych, któ
re niewątpliwie wytrzymują wszelkie próby czasu 
i przejściowych namiętności. Od czasów Słowackiego 
zaginęło wśród naszych twórców scenicznych niemal 
całkowicie poczucie tragizmu. Zycie, okrutne, straszli
we nasze codzienne życie przynosiło wciąż tragedie: 
rok 63, a potem przeróżne daty, wypadki i wrilki. 
I ta żywa tragedia nic przechodziła do sztuki teatral
nej. Nagle otrzymujemy dzieło potężne nastrojem, ge
nialne świetnym wcieleniem fatum greckiego w no
woczesne życie chrześcijańskie, doskonałe w budowie, 
jak żaden może z naszych wielkich arcytworów dra
matycznych, niepowrównane w stylizacji językowej, 

pełne tego przerażenia, którego teatr nic zna po 
Aischylosie i Sofoklesie„. 

P. Kotarbiński, zastanawiając się nad epoką, w któ
rej odbywać się mogła akcja „Klątwy", doszedł do 
pozornie logicznego wniosku, że powinno to było dziać 
się w wieku XIII, „gdy władze koscielne starały się 

utrwalić celibat księży, wyplenić małżeństwo kleru". 
Zapewne. Ale, przy próbie takiej precyzji historycz
nej, będą się musiały zmienić niektóre walory samej 
tragedii... Jeżeli ta legenda z okolic Tarnowa mówić 
ma wyraźnie o epoce spotkania się dwóch wiar, sta
rej (pogańskiej) i nowej (chrześcijańsko-katolickiej), 

to osłabnąć by musiały niektóre fatalistyczne konie
czności w utworze. Skoro konkubinat księży zdarzał 
się często i spotykały go tylko kary kościelne to lud, 
pomny dawnej wiary oraz przyrodzonych a powszech
nych praw człowieka do własnej rodziny, nic mógł 

widzieć tak ciężkiego przewm1enia w postępowaniu 

księdza, który żyje od szeregu lat z Młodą, ma z nią 
dwoje dzieci. 

P. Kotarbiński słusznie zapisał „Klątwę'' do grupy 
legendowej w twórczości Wyspiańskiego, ale niesłu

sznie chce w cyfrach określić datę powstania legen
dy. Tego się uczynić nie da. Nic chciał tego zresztą 
sam Wyspiański, który miał genialne poczucie symbo
licznych znaków w każdej legendzie. Pogański prze
sąd palenia stosu drzewa na ubłaganie bóstwa mógł 
trwać we wsi polskiej w każdej dalszej epoce po 
wieku trzynastym. Interes olbrzymiego zatargu 
w „Klątwie" właśnie dlatego jest tak potężny, że tu 
wszystko dzieje się w jakichś nieskończonych głę

biach biednych dusz ludzkich, nie zaś w tej lub owej 
wsi polskiej pod Tarnowem„. 

Jest to właśnie dzieło przedziwne pod tym wzglę

dem: geniusz poety tak przytłacza całą materialną 

stronę widowiska, że wszystko zamienia się w nim na 
znaki wspaniałego symbolu, nastrajającego dusze na 
najwyższe tony, niosące nieznaną w teatrze nowocze
snym groz~ 

1910 - „DWADZIESCIA LAT TEATRU" 

* * 
„.O żadnym z poetów czy pisarzy tej epoki nie 

napisano tyle co o Wyspiańskim, a mimo to - a mo
że właśnie dlatego, określenie jego twórczości, jest 
wciąż jeszcze niedokonane. Wielostronność tej natu
ry, jej nie:i;mierzone bogactwo może jest częściowo 

przyczyną tego zamętu, jaki w określeniach jego war
tości panuje. Po czterdziestu latach wydaje się on 
nam jak jakaś góra ogromna, niekształtna, jednak bo
gata, przebogata w kopalnie pierwszorzędnych krusz
ców. Geniusz zaś jego najbardziej odczuwamy wiążąc 
go z epoką, senną i pogrążoną w marazmie, i ze śro
dowiskiem małego Krakowa, środowiskiem, które sta
ło się już nie tylko plotką, ale i legendą. Największą 
sprawą Wyspiańskiego jest pokonanie tej epoki i obu
dzenie tego środowiska„. 

W Wyspiańskim słusznie widzimy wielkiego bu
dziciela uśpionego naszego, zaczarowanego przez roz
licznych chochołów, społeczeństwa. „Dla niego rów
nież - powiada Antoni Potocki - jak dla tylu wiel
kich poprzedników, jak dla obecnego pokolenia, sztu
ka„. stała się potrzebą tego apostolstwa woli prze
kształcającej świat..." 

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

WYSPIAŃSKI I ODNOWA TEATRU W EUROPIE 
(fragmenty) 

„.„Muszę tu zacytować niezmiernie ciekawe zdanie 
Adama Grzymały-Siedleckiego, który pisząc o istocie 
talentu Wyspiaiiskiego, formułuje tę sprawę nadzwy
czaj dokładnie i ściśle, ponieważ znał Wyspiańskiego 

jak mało kto inny, cieszył się jego sympatią i z tego 
powodu mógł o Wyspiańskim powiedzieć wiele rze
czy istotniejszych, niż mógłby to uczynić ktoś inny: 
„Była to indywidualność w bogactwie swym najbar
dziej oryginalna, jaką spotykamy na obszarze dzie
jów · naszej kultury". I dalej cytuje Siedlecki cały 

szereg dowodów jego nadzwyczajnej wszechstronno
ści: „Każda rozmowa, każde dotknięcie się nowej rze
czy, nowej sprawy - rodziły w Wyspiańskim refor
matorską, żądzę. Zmienić, przeistoczyć, poprawić -
te zadania, pragnienia, dopominania się powstawały 

w jego duszy natychmiast. Nie umiał być umysłem 

negatywnym li tylko, nie rozumiał nawet negacji bez 
natychmiastowego planu afirmacji i konstrukcji swej 
własnej" . Myśli twórcze Wyspiańskiego pojawiły się 

w wyraźny, absolutnie nieoczekiwany sposób. W po
mysłach tego człowieka nie było nic z szablonu 
i liczmanu, każdy jego motyw był świeży. Można mu 
wykazać pewne wpływy, ale były one raczej inicja
tywą twórczą, nie kręgosłupem treści, czy formy, ani 
nie zerwały osobistego kolorytu dzieł Wyspiańskiego. 

Swoistość Ofaz oryginalność nie były owocem wysił
ku, nie były posłusznym wynikiem żądzy zadziwie
nia. Nic wiedział - jakby - o swej oryginalności. 



dzieła, teorię pozostawiając innym. Ale jeżeli się czy
ta jego sztuki, to w uwagach autora można od
kryć cały szereg kanonów nowej estetyki teatralnej. 
W swych ostatnich latach okazał się Wysp i a ń
s ki istotnie dem o nem teatr a 1 n oś ci. Trzeba 
powiedzieć, że wszystkie jego dzieła rodziły się 

w kształcie już teatralnym. Z tego powodu uważam
jakkolwiek nie jestem wstecznikiem, lecz człowiekiem 
jak najbardziej oddającym siły i wolność młodym -
iż tego rodzaju „rezerwat" jakim jest Wyspiański, wy
jątkowo powinien być ustawą chroniony, ponieważ 

to jest wyraz pewnej epoki, nie tylko dla Polski, ale 
dla całego świata. 

Nie ma na świecie drugiej literatury, w której by 
można spotkać dzieła tak dalece wysnute z teatru". 
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