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( ... ) Naturalnie, moja ana liza pierwszych dwóch dramatów Wyspiańskiego 
wyda się kryrykom przesadą. Po prostu opracował tematy greckie. Ot tak 
sobie postanowił opracować takie tematy. Któż mu zabroni? Naturalnie, po
stanowiwszy, stworzył , wywołał w sobie takie wzruszenia, jakie do wybra
nych tematów się nadawały. Temat starożytny, klasyczny, musi być chłód 

i powaga, umiejętne naśladowanie s łowem posągów, bielejących wśród pi
nii w noc księżycową . (. .. ) 
Niestery. Nie trafiają mi do przekonania te argumenry. Nie przestaję twier
dzić , że rzeczywiste przeżycia , rzeczywista tre ć naszej psychiki jest jedynym 
materiałem naszej twórczośc i - z niej wyrasta cala nasza sztuka. 
(. .. ) Złudzeniem jest, że sztuka może być ucieczką od nas samych. Pozosta
niemy w niej rym, czym jesteśmy: będziemy w niej żyli takimi właśnie , jakimi 
jesteśmy, to jest potrzebą zapomnienia o czymś w naszym życiu, wyrzecze
nia się w sobie czegoś, co w nas istnieje.Wszystkie pierwiastki naszego psy
chicznego życia i ich stosunki odnajdą się w ten lub inny posób w sztuce 
(. .. ) 

Los c iążący nad postaciami dramatu to przede wszystkim psychika samego 
autora. Transponuje on ją i przekształca formalnie, lecz zmienić nie jest w sta
nie. Nie jest w stanie przestać być sobą (. . .) 
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TRYPTYI< WYSPIANSKI 

STANISŁAW WYSPIANSKI- KALENDARIUM 

OJCIEC: Franciszek Michał Wyspiański - rzeźbiarz , absolwent Szkoły Sztuk Pięk
nych w Krakowie. Początek karie1y artystycznej bardzo obiecujący: ,,stypendium 
sztuk pięknych" , liczne wystawy, pochwały krytyków, był ważną postacią elity 
artystycznej Krakowa (przyjaźń z Janem Matejką , Aleksandrem Kotsisem, Józe
fem Szujskim, Michałem Bałuckim, Władysławem Anczycem). Trudy obowiąz
ków małże11skich i ojcowskich, śmierć mlodszego syna i żony poglębily sklon
ność do alkoholu, odsunęły go od pracy twórczej, skazując na upokarzającą 
wegetację. Zmarl w zakładzie dla starców i nieuleczalnie chorych im. Helclów. 

MATKA: Maria z Rogowskich Wyspiańska - piękna, pełna wdzięku i inteligen
cji , obdarzona uzdolnieniami muzycznymi, uparta i chimeryczna panna „z do
brego domu" kilkanaście razy zrywała zaręczyny czekając na „artystę" . Śmierć 
dziecka, nałóg alkoholowy męża, nieznane wcześniej kłopoty materialne, pod
kopaly jej zdrowie i doprowadziły do przedwczesnego zgonu w 35 roku życia. 

25 kwietnia 1868 roku - ŚLUB MARll I FRANCISZKA 
Wyspiańscy zamieszkali w domu rodzinnym Marii przy ulicy Krupniczej 14. 
Tu na tak zwanej „górce" urodził się 15 stycznia 1869 roku STAJ'IISŁAW MA
TEUSZ IGNACY WYSPIAŃSKI 

4 lata 1873 r. 
- rodzina Wyspiańskich zamieszkała w „Domu Długosza " przy ulicy Kanoni
czej 133 („U stóp Wawelu miał ojciec pracownię„.") 

6 lat 1875 r. 
- śmierć młodszego 3 letniego brata Tadeusza 
- szkoła pocz<jlkowa - Szkoła Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim 
w pałacu Larischa (róg Brackiej i pł.Franciszka 11skiego) 

KOLEDZY: Józef Mehoffer, Henryk Opieński, Stanisław Estreicher 

7 lat 1876 r. 
- matka umiera na gruźlicę płuc 
- chłopcem opiekuje się prowadzona do domu siostra ojca Albina 

LO lat 1879 r. 
- Staś rozpoczyna naukę w gimnazjum Św. Anny (Bart łomieja Nowodwor
skiego) 
- do grona przyjaciół z Larischa dołącza Lucjan Rydel 
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11 lat 1880 r. 
- bezpośrednią opiekę nad chłopcem przejmują młodsza siostra matki Joan
na Stankiewiczowa i jej mąż Kazimierz Stankiewicz (patriota, więziony przez 
20 lat za udział w zamachu na agenta carskiego, przyjaciel Jana Matejki) -
Stanisław przenosi się do domu wujosrwa. 
- nauka w gimnazjum przebiega, w większości przedmiotów, na poziomie do
statecznym, chłopiec przejawia wybitne zdolności plastyczne (znakomicie rysuje, 
rworzy dekoracje do amatorskich przedstawień), dużo czyta, pisze pierwsze wiersze 
zabawnie „naśladując" wybitnych poetów (Horacego, Wergiliusza, Goethego) 

13-18 lat FASCYNACJE 
- prace rysunkowe - każdą wolną chwilę poświęca szkicowaniu 
- wielkie zainteresowanie literaturą 
- częste wizyty w teatrze 
- udział w szkolnych przedstawieniach 
Koledzy w szkole nazywali Stasia Wyspiańskiego - „CIOC IĄ"(z powodu ci<!
glego przywoływani a przez niego autorytetu cioci Stankiewiczowej). 

18 lat 1887 r. 
MATURA 30 czerwca--6 lipca 
„Niżej podpisani, którzy w r. 1887 ukończyli gimnazjum Św. Anny w Krako
wie, zobowiązują się, iż za IO lat, od dnia zdania matury, tj. piątego lipca 
1897, zjadą się razem w Krakowie, aby odświeżyć sobie mile wspomnienia 
lat szkolnych i na powrót nawiązać stosunki koleżeńskie". Podpisany m.in. 

Sta nisław Wyspiański. 
Samotne wakacyjne wędrówki po Galicji Wschodniej. 
Wyspiański zwiedził miasta i miasteczka, szkicował zabytki architektury sa
kralnej: kościoły, cerkwie, synagogi. w trakcie podróży zaraził się tyfusem, 
dzięki troskliwej opiece wujostwa wróci ł cło zdrowia. 
Jan Matejko obejrz3wszy szkice z podróży „ściska ł go jak syna". 

STUDIA 
- w Szkole Sztuk Pięknych (od razu na Il roku - w gimnazjum był wolnym 
słuchaczem) wraz z Józefem Mehofferem 
- w Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Filozoficzny (studiuje i zaprzy
jainia się z Karolem Maszkowskim) 
- należy cło kola naukowego Czytelnia Akademicka 
- prowadzi bogate życie towarzyskie 
- najwięcej czasu poświęca nauce w Szkole Sztuk Pięknych 
„Szkoła nasza była przybytkiem Sztuki, by ła cicha, poważna , historyczna, owia
na tradycją, spokojem. Na górze„. w dali od ludzi„. królował misu·z Matejko„ .„ 
(tak atmosferę szkoły charakteryzuje jeden ze studentów L. Kowalski). 
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19 lat 1888 r. 
- Zielone Świątki w Korabnikach poci Krakowem spędzone wraz z wujo
stwem w majątku przyjaciół pp. Brudzewskich. 
Pierwsze starannie skrywane uczucie do córki gospodarzy ADELI. 
- pobyt w Korabnikach utrwalony w niedokończonym , udramatyzowanym 
obrazku „Liga żółtych kwiatów" 
- lektura ksi<1żki Anny Wothe - „Kto szczęśli wy. Przewodnik wskazujący 
drogę prowadZ<!GJ do wewnętrznego zadowolenia i pomyślności " 

- Inwentaryzacyjna wycieczka po Kielecczyźnie - prof. Wł. Łuszczkiewicz 
po leci ł swojego studenta St. Wyspiańskiego Komisji Historii Sztuki, jako zna
komitego rysownika. Dwutygodniowa wyprawa na teren Królesrwa Polskie
go przyniosła obszerrn1 dokumentację rysunkową, którą Komisja nagrodziła 
20 zlr. i niezwykle pochlebnymi opiniami. 
- Wakacyjny pobyt w Korabnikach i Podhybiu - nostalgiczne nastroje 

„Czuję konieczną potrzebę pisania„. " - zapiski w dzienniku i szkicowniku, 
pierwsze próby li1yczne - Elegie 

20 lat 1889 r. 
- Nowy Rok rozpoczyna szk icem kompozycyjnym „Ludzie spadający w prze
paść" 

- 5 kwietnia u kazał się pierwszy numer radyka lnego czasopisma uczącej się 
młodzieży - Ognisko (program: „żadnych praw zwierzchnictwa cz łowieka 
nad cz łowiekiem czy klasy nad klasą "; redaktorzy m.in. K. Tetmajer, \Y/. Feld
man) 
- wycieczka naukowa studentów SSP pod kierunkiem prof. Wł. Łuszczkiewi
cza na Podkarpacie (m.in. Wyspiański, Mehoffer, Maszkowski): Krużlowa -
Wyspiański opisuje i szkicuje (1 sierpnia) drewniany posąg Madonny z X.V w. 
(obecnie pos<1g znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) 
- J. Matejko zaprasza swoich studentów Wyspiańskiego i Mehoffera do pra

cy przy renowacji polichromii prezbiterium kościoła Mariackiego; 
- ]. Matejko przyznaje Wyspiańskiemu stypendium swego imienia na kształ
cenie za gra nicą 
- bogate życie towarzyskie: bywa w zaprzyjaźnionych domach pp. Pietrasz
kiewiczów, prof. Zakrzewsk ich, prof. Rydlów; 
- zakochuje się w najmłodszej córce Pietraszkiewiczów „pensjonarce" ZOSI 
- v.rystępuje w przedstawieniach amatorskich m.in. w tytułowej roli w „Nie-
śmiałym" Paillerona (przedstawienie cxłbylo się w sali redutowej Starego Teatru) 
- podpisuje odezwę przeciwko Ognisku - pismo zamknięto w lutym 1890 r„ 
Wyspiański zajęty pracą w koście le Mariackim nie uczestniczy w wydarze
niach 
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21 lat 1890 r. 
- pierwszy autopo11ret - St. Wyspimi.ski dnia 17-ego lutego1890 
- pierwsza podróż zagraniczna wbrew opinii Matejki, który chc ia ł zatrzymać 
ulubionego ucznia do czasu ukończenia prac w Bazylice Mariackiej. Zasad
niczy wpływ na decyzję Wyspiańskiego mia ł , o dwadzieścia lat od niego 
starszy, architekt Tadeusz Stryjeński, z którym artysta bardzo s ię zaprzyjaźnił 
podczas wspólnej pracy przy odnowie bazyliki. 
Wyjazd (1 marca) został okryty t a jemnicą ze względu na prof.Matejkę. 
TRASA: Wiedeń , Wenecja, Padwa, Werona, Mediolan, Como, Lucerna, Bazy
lea - Paryż . 

PARYŻ 24 kwietnia - 3 czerwca 
- mieszka w Dzielnicy L1cińskiej - hotel „Racine" 
- zwiedza mu zea, wystawy, chodzi cło teatru , szkicuje 
- pisze obszerne listy cło przyjaciół L. Rydla, K. Maszkowskiego, T. Stryjeńskiego. 
Dalsza podróż 
- szlakiem goryckich katedr: w Chartres, Rouen, Fecamp, Amiens, Reims -
listy do Rydla przepełnione wizjami, niezwykłośc ią wrażeń, w dużej częśc i 

stanowiące fikcję literacką ; 
- kolejny etap podróży: Strasburg, Worms, Mainz, Frankfurt, Norymberga, 
Ulm, Monachium („Wagnera widziałem tam po ra z pierwszy i bylem zachwy
cony ... "), Praga (powzią ł zamiar uczestnictwa w konkursie na dekorację sa li 
w Rudolfinum), Drezno, Poznań, Gniezno, Toruń, Wrocław; 
- powrót do Krakowa 21 września: 
„Cieszyłem się na Kraków po siedmiu miesiącach niewidzenia , lec ia łem z kolei 
wprost do kościoła Panny Marii. .. " 
- powrót do SSP 
- 31 października 1890 r. - urodził się pierwszy syn Wyspiańskiego - Teodor 
Tadeusz (z jego nieformalnego zw iązku z Teodorą Teofilą Pytko, wiejską 
dziewczyną, która pracowała w jego domu jako słu żąca) 
- czterotygodniowy pobyt w wojsku (zamiast roku - dzięki wstawiennictwu 
Matejki) 
- stypendium krajowe przyznane przez prof. Matejkę i Łuszczkiewicza , poci 
warunkiem co najmniej półrocznego pobytu w SSP 
- projektuje witraże do kościoła Mariackiego - Z życia Marii (wspólnie z Me
hofferem), Cnoty i występki (sam) 
II PODRÓŻ maj 1891 - czerwiec 1892 
„Chcę stąd jak najprędzej wyjechać ... j edne szyby mię zatrzymuj~!. skoro je 
skończę .. . zaraz siadam cło wagonu." 
11 maja wyrusza cło PARYŻA 
- droga prowadziła przez Wiedeń , Salzburg, lnnsbruck, Raperswi l, Zurych , 
Berno, Bielersee, Neuchatel. 
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23 maja przyjazd cło Pa1yża 

- zamieszkał z .Junkiem" Mehofferem w Dzielnicy Łacińskiej przy rue cle 
I'Echaucle' 14 
- egzamin cło Ecole des Beaux Arts - „Ani mój, ani Wyspiańskiego rysunek nie 
zadowoli! tych panó\\· (tj. komisji egzaminacyjnej), gdyż nie ujrze liśmy naszych 
nazwisk między tymi , którzy dalej zdawać będą."' - z listu Mehoffera cło matki 
- „Malujemy u Colarossiego codziennie od 8-12 .. . po południu 1ysujemy szy
by cło P. Ma1yi" (była to jedna z liczących s ię , p1ywatnych pracowni malar
skich zwanych „Akademia Colarossi'') 
- Wyspiański choruje na żo łądek - prawdopodobnie zatru ł s ię ołowiem z farb 
olejnych (choroba żo łądka będzie od tej po1y sta le nawracać) 
- wspólna real izacja projektu dekoracji Ruclolfinum w Pradze - konkurs prze
grany 
- częste wyprawy do ga lerii i teatrów (K. Maszkowski w licznych listach od 
Wyspiańskiego otrzymywa ł fascynujące, szczegółowe relacje m.in . z Luwru , 
Teatru Odeon, Comeclie Frarn;aise) 
- pomys ły librett Danaidy i Hioba. do których muzykę miał skomponować 
H. Opieński 
- Wyspiański wyprowadza się ze wspólnego mieszkania cło samodzielnego 
pokoju przy bulwarze Montparnasse 106 ( „Żadnego poróżnieni a nie było 
i nie będzie, oprócz r ó ż n i c y naszych us p os ob i e ń ... ") 
- coraz więcej czasu poświęca pisaniu - pie1wsze szk ice Daniela, Fantastów. 
\Vani{y (potem rozwinię tej w Legendę n - „więcej piszę niż maluję" 
- zgłasza s ię (podobnie jak Mehoffer) do konku rsu na projekt kurtyny do 
nowego teatru , powstającego w Krakowie przy Pl. Ducha (w 1894 r. wyko
nał ją Henryk Siemieraclzki) 
- bolesne wspomnienia o zmarłej matce: „ ... Bo ja przypomniałem w tej chwili , 
że ja nie bylem taki dla mojej matki ... że ja wtenczas już odlatywałem daleko 
i goniłem sam ju ż nie wiem za jakimi fantazjami. .. A późn iej gdy mógłbym 
dzisiaj okazać swoją czułość ... i moją miłość , to już nie mam komu„. 
Chcę ci powiedzieć , że n i g cl y, n i g cl y żaden z Was mię nie zrozumie bo 
macie przed Wami żywą tę isto tę, którą prawdziwie kochać nauczyć s ię może 
tylko ten, co ją utrac ił „." 

- dużo czasu poświęca lekturze - czyta autorów francuskich w oryginale, 
zachwyca się twórczości<! Ibsena 
- otrzymuje zamówienie od kon erwatora katecl1y lwowskiej Wł. Łozińskie
go na wykonanie kartonów witrażowych cło okna katedry pt.Śluby fana Ka
zimierza (projekt drugiego okna miał zrealizować Mehoffer) 
- w pa źdz i erniku wraca cło Krakowa . Lucjan Rydel: „ Zmienił s i ę bardzo, 
zmężnia ł i wypięknia ł. Wąs mu się puścił suty blond, rudawy i broda pełna, 
co przy śc iąg le j twa rzy i niebieskich oczach bardzo inte resująco wygląda. " 
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- zajmuje obszerną, wygodną pracownię (Stryjeńskiego) przy ulicy Wolskiej 
- otrzymuje stypendium Matejki (Mehoffer również) na rok akademicki 1892/93 
- prowadzi bogate życie towarzyskie: „Obecnie się bawię z panienkami i pa-
niami i jest mi tak lubo, tak milo, że popełniam tysiące niedorzeczności. .. . , 
- „słynna fotografia ": Wyspiański, Maszkowski, Rydel , Opieński, Estreicher, 
(Mehoffer był w Paryżu) 
Stanisław Estreicher: „Fotografowaliśmy się w końcu roku 1892 w pięciu .. 
wspólnie na pamiątkę razem przeżytych lat młodzieńczych , przy czym Wy
spiański rzucił przed nasze nogi dwie rękawice jako „wyzwanie losu", jak 
półżartem objaśnił. " 

24 lata 1893 r. 
lll PODRÓŻ DO PARYŻA Outy - grudzień) 
- wraca cło Paryża w lutym, zajmuje wspólnie z Mehofferem mieszkanie przy 
Avenue cłu Maine: „My tu ciągle rysujemy, malujemy się nawzajem co chwila, 
a całe dnie spędzamy na komponowaniu okien lwowskich ... Chcemy zrobić 
coś wspaniałego . " 
- pisze dramat o radykalnej treśc i obyczajowej Kwiat cieplarniany (nie za
chowany, prawdopodobnie rękopis zniszczyła ciotka Stankiewiczowa zbul
wersowana u·eścią utworu) 
- otrzymuje propozycję zrealizowania projektu do drugiego okna w kate
drze lwowskiej 
- miewa kłopoty finansowe, które wytrącają go z równowagi i przeszkadzają 
w pracy twórczej 
- zmienia stosunek cło podziwianego dotąd Matejki: „Ciocia Stankiewiczowa 
przysłała mi wycięty ze Światu projekt Matejkowski na witraż dla katedry 
lwowskiej, który mię zasmucił, bo jest tak zupełnie pozbawiony myśli , że jak 
bylem w gimnazjum ... tobym taki może był skomponował, 1ysując na margi
nesie jakiego kajetu. " 
- choruje na influence, Mehoffer serdecznie się nim opiekuje 
- list cło Lucjana Rydla (z 10 kwietnia), w którym oprócz krytycznych uwag 
na temat twórczości przyjaciela znajdują się znakomite fragmenty prozy po
etyckiej - relacje symbolicznych snów o „goniących go po ulicy Grodzkiej 
szkieletach" i wstmisający opis zbliżenia seksualnego z małą dziewczynką 
- pisze scenę dramatyczną Królowa Polskiej Korony 
- przenosi się cło własnej pracowni na rym samym podwórku - „chcę być 
swobodny i sam" 
- kończy Daniela, pracuje nad Warszawiankq 
- maluje (najczęściej portrety) m.in. Annah - modelkę Gauguina 
- zerwanie stosunków z Mehofferem - „Dziś wracając rano do atelier znala-
złem kartkę Wyspiańskiego: „nie przychodź cło mnie więcej, żadnych wyja-
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foień " ... Co może być powodem ... dotąd nie wiem ... " (J. Mehoffer Dziennik) 
- 1 listopada śmierć Jana Matejki - „To było we środę, przyszedł Wyspiański 
do mnie z telegramem Maszkowskiego, był blady i usta mu drżaly, ciał mi do 
przeczytania i odszedł nie mówiąc ani słowa." 
- udział w wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w krakowskich 
Sukiennicach - prace Wyspiańskiego wywołały wielką dyskusję polemiczną ; 
- ostatnie dni 1893 roku - wyjeżdża z Paryża do Lwowa (z projektami witra
ży cło katedry) 
- Powrót do KRAKOWA 

25 lat 1894 r. 
- ZOSIA PlETRASZKJE\XllCZÓWNA „Podobna raczej cło zdolnego chlopaka 
o białych zębach (. .. ) Zosia była zdolna, energiczna, samodzielna w zdaniu, 
impulsywna, ale zupełnie surowa pensjonarka (. .. ) nie mogliśmy zupełnie 
dopatrzeć się tego, co o niej mówił Wyspiański. Mówił że jest piękna , że jest 
„tak bardzo piękna ". (. .. ) 
Pewnego dnia przyszedł Wyspiański z bukietem i w czarnym tużurku („ .) -
ale Zosia była raczej zaskoczona i nie brała tego poważnie, a mama i ciocia 
uważały, że to zanadto wielkie ryzyko i bez przyszłości " . (ze wspomnień 
i listów Zofii Krzymuskiej) 
- 8 lutego wysyła sarkastyczny list do H. Opieńskiego. Przyjaciel rozczarował 
go oddaleniem się od twórczej pracy, przyjęciem posady urzędniczej i pla
nowanym małżeństwem; 
IV PODRÓŻ DO PARYŻA marzec - wrzesień 
- otrzymuje stypendium Wydziału Krajowego - 17 marca wyjeżdża cło Pary
ża; 

- dużo czasu poświęca literaturze (fascynacja twórczością Hauptmanna) i wi
zytom w teatrach 
- ,,Ino że mi się ciągle panna Zofia zwiduje i spokoju nie daje„." 
- maluje obraz Śmierć matki 
- próba pojednania z Mehofferem: „Wyspiański był u niego pierwszy - a więc 
znowu, dzięki Bogu, zgoda zapanowała " (z listu K. Maszkowskiego cło 
H. Opieńskiego) 
PO\VRÓT DO KRAKOWA (z przekonaniem, że zaraz wróci cło Paryża) 
- udaje się do Lwowa i samowolnie zabiera z wystawy Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych kartony witraży do katedry aby pokazać je w Krakowie; 
biskup Puzyna obraził się; Komitet Odnowy Katedry nie skierował projek
tów Wyspiańskiego cło realizacji ponieważ artysta odmówił wprowadzenia 
jakichkolwiek zmian - „Matka Boska tak szpetna, że nie można podobnym 
wizerunkiem obrażać Matki Boskiej w Niebie. Każda pobożna dusza wzięła
by to za umyślne bluinierstwo." (z listu ks. Skrochowskiego do Mehoffera) 
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Stanisław W)1spiwiski: wnętrze pracowni par)1skiej, 1893 
Józef Mehoffer: Sta 11is/aw \f~) 1spic11iski przy AL'e1111e du Maine. 1893 
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26 lat 1895 r. 
„Myślą wciąż jestem w Paryżu i my I<! siedzę sta le w moim dawnym atelier. .. " 
- udzia ł w wystawie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie - obrazy: 
Nad \l?isłq, Śmierć matki; „Naci brzegiem czegoś - bo nie wiadomo czego -
stoi coś, bo nie w iadomo co - a na tym czym · św iec i coś . " (T. Jeske) 
- otrzymuje dwukrotn ą odmowę stypendium 
- 31 maja urodziła s ię córka Helena, drugie dziecko Wysp iańskiego z Teofilą 
Pytko 
- powierzono mu wykonanie polichromii i witraży w kośc ie le Franciszka
nów 
- przeprowadza s ię wraz z wujostwem na ulicę Kołe jow.1 I 
- 5 sierpnia umiera Kazimierz Stankiewicz, Wyspiański wraz z owdowiałą 

ciotką przeprowadza s ię na ulicę Poselską 8 
- otrzymuje zlecenie restauracji witra ży w krużga nkach kia ztoru O.O. Do
minikanów 

27 łat 1896 r. 
- męcząca praca u Dominikanów - „Taką g łębok<! n ienawiść czułem i czuję 
do tej pracy któr<1 wykonuję z najw ię k szą sumiennośc ią i starannośc i ą." (z li
stu do Rydla) 
- zbiera pieniądze na pod róż do Paryża 
- książki:" bo ja widzisz mam pasję do ks iążek i kocham s ię w książkach , 

odk<1d s ię w pannie Zosi nie kocham. " (z listu do Opieńskiegol 
- pisze siedem listów do Rydla, w któ1ych zwierza s i ę: „przykrzy mi s ię we 
mnie„ . zanadto mi czas schodzi na niczym„ . Zgodziłbym s ię chętn ie na jak i ś 
inny stan, inną formę niż męską ludzką , żeby nie pod legać przymusowi mę

skiemu - pragnienia ciała kobiecego - żeby móc szukać form, kształtów, 
linii , biegów i ruchów linii.„ " 
- „Kraków mam za male pretensjonalne, l\ysoce śmieszne miasteczko" (z li
stu do Opieńskiego) 
- rozpoczyna pracę naci Zielnikiem ( 1896--97 - studia roś lin ) i ilustracjami do 
Iliady tłumaczonej przez L. Rydla 
- Tygodnik Ilustrowa11y rozpoczyna druk !liadi1 z ilustracjami Wyspia 11skiego 
(początkowo próbowano naklonić go do zmian, ale stanowcze „nie" artysty 
skłoniło redakcję do kompromisu) 
- kontynuuje pracę naci Legendą, pisze dramat fantastyczny Kłamca 
- otrzymuje zamówienie na wykonanie polichromii ko ciała Śl\'. Krzyża (po-
święca wykonaniu projektów kilka miesięcy) 
- wznawia studia na UJ. z myślą o clokt01yzo11·aniu s ię (temat: wi t raże do
minikańskie) 
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28 lat 1897 r. 
- zatarg z Tadeuszem Stryjeńskim w związku z pracami w kościele Św. Krzy
ża (umowa zerwana) 
- wystawa TPSP w Sukiennicach: „Wybornym okazem impresjonisty jest p. 
Wyspiański, autor 35 wystawionych pasteli ... " (pochwa ły na przemian z ostrą 
krytyką) 

- członkostwo w powstałym Towarzystwie Artystów Polskich „Sztuka" 
- pierwsza wystawa obrazów i rzeźb TAP „Sztuka": krytycy zarzucali Wy-
spiańskiemu manieryczność - „Wyspiański wszystko czyni aby być niezrozu
miałym (. .. ) Najświętsza Panna przybrała kształt liliputki wobec georginii ol
brzymów", jednocześnie chwaląc talent i warsztat - „bogate fantazje, niepo
spolity talent" 
- witraże do Franciszkanów: . ,Żywioły będą, woda, ogień, ziemia, powietrze" 
- przedstawione na witrażach. (. .. ) To będzie sztuka . To będą i muszą być 
cucla i dziwy. Dramata malowane, romanse malowane i wydziwiane." (z li
stu cło Rydla) 
- 24 września ukazał się pierwszy numer czasopisma Życie - pod redakcją 
Ludwika Szczepańskiego ozdobiony winietami i rysunkami Wyspiańskiego 
(rozpoczą ł kilkuletni<! współpracę) 
- Wyspiański czyta Legendę Tadeuszowi Pawlikowskiemu - dyrektorowi te
atru krakowskiego 
- powstaje Towarzystwo Wolnego Teatru (za łożycie le: Zapolska, Solski, Wy
spiański), komisja „wolnego teatru" za leciła cło wystawienia m.in. Meleagra 
- I nagroda na konkursie obrazów religijnych w Sukiennicach za karton cło 
witraża Św. Franciszek (cło kościoła Franciszkanów) 
- w Życiu zamieszczono sy lwetkę artystyczną Wyspiańskiego 

29 lat 1898 r. 
- pobyt w Warszawie - I nagrocla na Wystawie w Zachęcie 
- udział w wystawie w Wiedniu 
- druk Legendy - debiut pisarski - bojkot recenzentów jedynie Nowa Refor-
ma zamieścila krótką recenzję: „W tych scenach (II aktu) są błyski talentu, 
w całości atoli jest Legenda chorobliwym wytworem umysłu rozmiłowanego 
w sferze myśli ma ło dostępnych ogółowi. " 

- pisze tragedię Upadłe anioły - sztuka bulwersująca w treści, do wydania 
nie doszło, Wyspiański, jak wiele innych rękopisów spalił ją przed śmiercią . 
- II Wystawa Towarzystwa Sztuka w Sukiennicach: „Prym tu trzyma ... Mal
czewski Jacek i Wyspiański Stanisław ... " 
- 26--27 czerwca - obchody stu lecia urodzin Adama Mickiewicza: uroczysto
ści zakończy ł Epilog Lucjana Rydla, „koniec epilogu stanowił obraz, przedsta
wiający srebrną lirę zawieszoną w powietrzu i otoczoną grupami mistycz-
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nych kwiatów; była to wdzięcznie pomyślana apoteoza poezji; - autorem 
pomysłu był Wyspiański 

jakże ja się uspokoję -
pełne strachu oczy moje, 
pełne grozy myśli moje, 
pełne drżenia piersi moje -
jakże ja się uspokoję .. 
Wielu badaczy wiąże hipotetycznie powstanie tego wiersza z pierwszym, 
ostrym atakiem choroby wenerycznej. 
- przeniesienie pracowni z domu ciotki Stankiewiczowej na pl. Mariacki 9 
- poznaje Stanisława Przybyszewskiego, zostaje reclalnorem artystycznym Życia 
- 26 listopada - prapremiera Warszawianki w Teatrze Miejskim - recenzje 
pełne z łośliwości i pouczeń , ale także pochwał i zachęty do dalszej pracy 
- powstaje lokal literatów Paon, Wyspiański maluje godło klubu - „Białego 

pawia", a także szereg karykatur postaci historycznych i portretów stałych 
bywalców 
- nagrodzono wystawione w Zachęcie kartony witrażowe 

30 lat 1899 r. 
- pierwsze wydanie Meleagra 
- projekt afisza do premiery Wnętrza Maeterlincka w Teatrze Miejskim (Dziew-
czynka za oknem) 
- ukończenie Profesi/asa i Laodamii 
- wystawa Towarzystwa Sztuka w Salonie K.tywulta w Warszawie 
- 20 maja - prapremiera Lelewela w Teatrze Miejskim: recenzenci chwalili 
wartości literackie utworu , zarzucając dramatowi brak walorów scenicznych 
- członkostwo w Komisji (cło badania historii sztuki) Akademii Umiejętności 
i w zarządzie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
- druk Protesilasa i Laodamii i Klątwy 
- 7 września urodził się syn Mieczysław Bolesław - trzecie dziecko Teofili 
Pytko i Stanisława Wyspiańskiego 
- Nowy dyrektor teatru Józef Kotarbiński chce wystawić Klątwę, ale sztuka 
napiętnowana przez władze kościelne otrzymuje policyjny zakaz grania 
- poważny nawrót choroby, przykuty cło łóżka czyta polskich romantyków 
(fascynacja Królem Duchem ]. Słowackiego) 
- realizacja witraży u Franciszkanów 

31 lat 1900 r. 
- koniec współpracy z Życiem 
- znaczna poprawa stanu zdrowia (odzyskuje władzę w ręce i nodze) 
- pisze poemat Kazimierz Wielki 
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- rozczarowanie postawą życiową i poglądami artystycznymi najbliższego 

przyjaciela Lucjana Rydla, po opublikowaniu jego Betlejem polskie (Wyspiań
ski usilnie namawiał go do zaniechania tej „propagandy") 
- projektuje i częściowo wykonuje cykl witraży do Katedry wawelskiej 
- bierze udział w wystawie z okazji 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
- druk poematów Bolesław Śmialy (pierwszej części) i Kazimierz \Vie/ki 
- wakacje z przyszłą żoną i dz iećmi w Konarach (rodzinnej wsi Pytkówny) 
- 18 września ślub Stanisława Wyspiańskiego z Teofilą Pytko w kościele pa-
rafialnym Św. Floriana - świadkowie: wuj Kazimierz Rogowski i Włodzimierz 
Tetmajer. 
Rodzina została zawiadomiona po fakcie. Ślub unieważniono ponieważ Wy
spiański był ojcem chrzestnym swojej córki Heleny. 
Po dyspensie biskupa Puzyny ponowny ślu b (przy drzwiach zamkniętych) -
17 listopada. J. Bartosiński: „Decyzja poety o zawarciu małżeństwa była jed
nak przemyślana, wynikała z pocwcia obowiązku. " 

- 20-21 listopada ślub i wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną -
Wyspiański był świadkiem 

- pisze fragment dramatu Juliusz Il 
- druk Legionu 

32 lata 1901 r. 
- rodzina Wyspiańskich przeprowadza się do siedmiopokojowego mieszkania 
przy ulicy Krowoderskiej 79. „Mieszkanie Wyspiańskiego było oryginalne, a re
wolucyjne w rozplanowaniu barwy.Każdy pokój wymalowany był na odrębny, 
jaskrawy kolor („.) Wszystkie sprzęty w pokoju Wyspiańskiego wykonane były 
wedle jego rysunkowych projektów.Pokój o trzech oknach służył za pracow
nię . („.) Czasem zastawałem ten pokój zawieszony suszącą się bielizn<]„„" 
- 16 marca prapremiera Wesela w Teatrze Miejsk im - radykalna zmiana po
zycji artystycznej i materialnej Wyspiańskiego 
- nagroda Akademii Umiejętności za karton witrażowy Kazimierz \Vie/ki 
- premiera Warszawianki w teatrze lwowskim w roli Marii gościnnie Helena 
Modrzejewska 
- 31 października prapremiera Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Miej
skim - w układzie i inscenizacji Wyspiańskiego 
- 10 listopada w zakładzie Helclów umiera ojciec Franciszek Wyspiański 
- 2 grudnia urodził się syn Stanisław - czwarte dziecko Wyspiańskich 
- rozpoczyna pracę nad Nocą listopadową 

33 lata 1902 r. 
- początek pracy przy Wyzwoleniu 
- druk całości poematu Bolesław Śmialy 
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- pierwszy i jedyny pobyt w Tatrach: „Chodziliśmy nieco po górach i raz 
spędziliśmy cały dzień na Świnicy („ .) Marzył przy Czarnym Stawie, co by to 
była za scena teatralna, gdyby Czarny Staw był posadzką , a otaczające go 
góry kulisami" (ze wspomnień dr J. Nowaka towarzysza podróży) 

34 lata 1903 r. 
- 28 lutego prapremiera Wyzwolenia w Teatrze Miejskim 
- 25 kwietnia prapremiera Protesilasa i Laodamii w Teatrze Miejskim - w ro-
li Laodamii gościnnie Helena Modrzejewska 
- 7 maja prapremiera Bolesława Śmiałego w Teatrze Miejskim 
- leczniczy pobyt w uzdrowisku Rymanów - praca naci Achi//eis,wiersze Gdy 
przyjdzie mi ten świat porzucić, Niech nikt nad grobem mi nie płacze 
- kuracja w Wenecji - bez powodzenia 
- 6 listopada przechodzi operację gardła (dokonuje jej dr Baurowicz) 
- udział w VII Wystawie Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka 
- druk Achilleis 

35 lat 1904 r. 
- druk Akropolis 
- konflikt z dyrektorem Teatru Miejskiego Józefem Kotarbińskim - Wyspiań-
ski zakazuje grania swoich sztuk 
- zaczyna prowadzić tzw. „raptularz" w którym zapisuje opinie na temat pra
cy twórczej, a także kontaktów z ludźmi , interesów 
- projektuje strój Lajkonika 
- druk Nocy listopadowej 
- wyjazd na kurację do Bad - Hall z ciotką i synem - bardzo dużo pisze 
- powstaje dramat Skałka 
- rysuje Wawel - „muszę wszystkie komnaty wy1ysować" 
- pomysł zabudowania Wzgórza Wawelskiego - Wawel - Akropolis 
- pisze Studium o Hamlecie 
- powstaje pierwsza wersja Powrotu Odysa 

36 lat 1905 r. 
- dekoracja Domu Lekarskiego według projektów Wyspiańskiego 
- zg łasza swoją kandydaturę na dyrektora Teatru Miejskiego (Rada Miejska 
powierzyła dyrekcję Ludwikowi Solskiemu) 
- kontakty z organizacj;! niepodległościową Józefa Piłsudskiego 
- pisze scenę dramatyczną Smierć Ofelii 
- zostaje wybrany radnym miejskim 
- wyjazd do Bad-Hall na kurację - po powrocie czuje się coraz gorzej (bóle 
ga rdła, paraliże) 
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- 16 września zasłabł na premierze Skarbu L. Staffa - wyniesiono go z teatru 
- 13 października - sanatorium psychiatryczne dr Żuławskiego - plotki o cho-
robie psychicznej i agonii 

37 lat 1906 r. 
Z listu ciotki Joanny Stankiewiczowej do dr Jana Nowaka: „stan jego zdrowia 
był bardzo groźny (. .) jest pozbawiony wszelkiej opieki tak w dzień, jak 
w nocy, ona wprost jest niegodziwa, całą noc nie zajrzy do pokoju, w któ
rym leży („.) nie poda lekarstwa, nie zmieni bielizny - krzyczy i dokucza 
mu, że nic nie robi, tylko choruje „. " 
- kupuje dom i gospodarstwo rolne w Węgrzcach poci Krakowem i przenosi 
się tam wraz z rodziną 

38 lat 1907 r. 
- druk Cyda P. Corneille'a w tłumaczeniu Wyspiańskiego 
- pracuje naci dramatem Zygmunt August 
- nowa redakcja Sędziów 
- przed przeniesieniem do Domu Zdrowia dr Rutkowskiego, ciotka Stankie-
wiczowa na żądanie poety pali niektóre rękopisy 
28 listopada 
„W tutejszym Domu ZclrojOW)'m przy ulicy Siemieraclzkiego zmarł wczoraj 
o godzinie 5 minut 10 wieczorem Stanisław Wyspiański... " 

2 grudnia 
Stanisława Wyspiańskiego pochowano w Krypcie Zasłużonych kościoła 
O.O. Paulinów na Skałce. 

(eb) 
opracowano na podstawie: 

Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Wl 
Maria Stokowa, Alina Doboszewska 
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LISTY 

16 marca 90 Wenecja (do Stryjeńskiego) 
Dyr. Matejko sprzeciwiał się stanowczo wyjazdowi. Nie mogę tego zrozu
mieć , a popsuł mi przez to bardzo wiele, bo straciłem przez to całą swobodę, 
- i wolność odbierania wrażeń - bo staję przed każdą rzeczą z pytaniem -
na co ja jej mogę potrzebować , - no a przyzna pan że z dziełami sztuki 
w ten sposób obchodzić się nie można. 
(„.) tak się jakoś balem zobaczyć nawet wszystko. -
Doprawdy, że przyzna Pan, że mię to musi dzisiaj złościć bardzo, i wywoły
wać słuszny żal, do tych co mi tego wszystkiego - dać nie chcieli. - - -
A już doprawdy nie wiem, co mi się dzieje, skoro widzę np. w galerii dwuna
stoletnie (swoją drogą bardzo ładne) angielki podziwiające Tycjana - albo te 
male dzieci co się bawią poci posągiem Colleoniego. - jak to, więc wszyst
kim wolno było to widzieć, patrzeć na to, - cieszyć się tern - tylko mnie nie 
- - - dlatego że ja tego bardziej potrzebowałem niż kto inny. -

16 maja 90 Paryż (do Rydla) 
(„ .) - bo piję sztukę - jak używasz tego wyrażenia, - ale przychodzi mi to 
(zwłaszcza tutaj w Paryżu) równie larwo jak np. napić się dobrej i świeżej 

wody na mieście z rezervoiru lub malej publicznej studzienki któ1ych tu 
wszędzie pelno - (a czego ty żadną miarą w Krakowie nie dokażesz). 

26 maja 90 Paryż (do Rydla) 
Ale co innego jest właśnie ich (obrazów) silą - a przynajmniej ich najulu
bieńszym przedmiotem który z największym wdziękiem, niekiedy i poezją 
pojmują - to kobieta - naturalnie kobieta naga - stojąca, leżąca w najrozma
itszych ruchach - gestach - minach - z ciałem oddanem z całą pasją dokład
ności w otworzeniu modelu - który zdjął sznurówkę - który ma piersi rozla
ne i brzydkie - brzuch wydatny - ręce chude - a nogi tęg ie - stopy dla 
przyzwoitości często zapożyczone z przeszłości sztuki - i otóż ci co wyrze
kają się szkól i chcąc być niezależnemi i swobodnemi w sztuce nie lubi ą 
akademickich obrazów - sami wciąż nie mogą wyjść poza studium akade
mickie. - nagość - akt kobiecy - dziewczyna naga na tle łąki , mura"''Y lub na 
tle drzew. - i któż one są - ro jest prawie zawsze model - który żyje - który 
przychodzi się og lądać na wystawie 
i tak z roku na rok -
jest ro jakby "-')'Stawa piękności paryskich pchających s ię pod sąd publiczny 
- na których sobie młokosy "''Yrabiają gusta i z którymi s ię bawią wieczo
rami. („.) 
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3 lipca 90 Reims (do Rydla) 
niecierpliwie przebiegałem ulice miasta nieznanego - ciążąc przed katedrę 
a drżąc obaw<) żeby nie rozczarowała mię rzeczywistość ani choć trochę uję

ła z tego cudu wymarzonego - chciałem żeby była tak uroczą , jak sny o niej 
- żeby ją można pokochać, jak marzenie o niej - tak uklęknąć przed nią, jak 
przed bogiem. 
doznaje się uczucia podobnego jak w teatrze, kiedy Hamlet ma wyjść na 
scenę ze swoim monologiem - drżysz o aktora - żeby ci nie popsuł ideału , 

o którym się myśli , czytając dramat. - nie widziałem Hamleta na scenie - nie 
miałem odwagi go zobaczyć. -
jakaś siła przykuwała mnie do miejsca - stałem już na rogu ulicy. zostawał mi 
jeden krok ..... „nie chodź dalej" - „wróć się" - przedrzeźniały mi się jakieś 
myśli i ma1y co plączą się o zmroku po świecie i nazywają się złudy. -
a nuż ona nie jest taką wspaniałą, piętrząca się gdzieś ku niebiosom, wysoko 
w górę - tylko malem cackiem i arcydziełem sztuki w proporcjach łudzących 
i delikatnych - - nuż nie jest tak olbrzymią i tak wielkoduszną, tak uroczą 
jak bajki o niej. 
słońce k1yło się za chmury. 
wolałbym - jej nie widzieć, niż miałaby mi zburzyć i rozwalić w gruzy mój 
gmach wymarzony w sercu i utkany wyobraźnią. 
ja chcę hymnu nie prostej powieśc i 1 

23 grudnia 90 Kraków (do Maszkowskiego) 
Bardzo jestem smutny i nie wiem gdzie szukać przyczyny - na pozór zdawa
łoby się że wszystko jest dobrze ale mnie właśnie ten pozór niepokoi, a naj
mniejsze słówko u słyszane wprawia mnie w takie rozdrażnienie że długo do 
równowagi dojść nie mogę. Rozmyślam mianowicie o całej mojej dalszej na
uce i kiedy widzę takie olbrzymie braki , oznaczam sobie w myśli z ochotą 
coraz dalsze ten11ina - ale znów kiedyż właściwie czas na to, po co s ię żyje. 

czyż ja żyje dla srudiów, dla modeli i dla antyków. gdzież jest ro , co miałbym 
"-')'dobyć z siebie. a wszystko co teraz próbuje robić wydaje mi się za nikle, 
za liche, na razie podoba mi się a później podarłbym chętnie. Doprawdy nie 
wiadomo co robić. („.) 

I stycznia 91 Kraków (do Maszkowskiego) 
(„.) Skoro patrzę na ludzi i obserwuję ich w różnych otoczeniach doznaję 
wrażeń - dziwnych, przedziwnych - patrzę jak na przedmioty, manekiny, 
pozamykane w różnych klatkach, lub z różnych klatek pochodzące - w jed
nej chwili zdaję sobie sprawę z całego „zewnętrza " i „wewnętrza " tych ludzi 
i nie ma nikogo, nikogo, któ1y by na mnie nie patrzył cudzemi oczyma - że 

doprawdy nieraz przychodzi mi pytanie, czyż to wszystko co nazywam pięk-
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nośc ią ulecialo ze ś piewem z echami, czyż zama rło na płótnach obrazów, 
za kamieniało w posągach , i zaczynam odróżni ać sztukę i jej świat od rzeczy
wistośc i - i znowu z drugiej strony zaczynam uważać świat za „nieprawdę" -
rzeczywistość za bajkę - to co nas otacza, a raczej co mnie otacza za „zmy
ś le nie" ... czyim to jest wymyslem i jak to s ię skończy - jak to ju ż długo trwa? 
(.„) 

1 grudnia 91 Paryż (do Maszkowskiego) 
Sa la [w teatrze) przepełniona widzami, oświetlona świa tłem elektrycznem, 
gore jąca kinkietami, gdzie wibruje tys iące kolorów na scenie, a w lożach 
wabi oczy tysiące kszta łtów - gdzie migocze tys iące brylancików w uszach 
i oczach pięknych kobiet, gdzie s ię blaski krzyżują - nęcą - mącą w jeden 
akord swobody, poczucia piękn a - uczucie nieokreś lone przepełnia ci piersi 
- czujesz s ię wśród świata, w życ iu - w samem jego sercu, (choć jednostron
nie) 

i jakże tu zan iedbywać takiej sposobnośc i . \Y/ ka żdej twarzy możesz czytać 
ile chcesz - bo scena nie ogranicza s ię do samej sceny, a odniesione korzyśc i 
za leżą od ciebie, czy i o ile umiesz czytać w ludziach - dlatego nieraz za
miast czytać ks iążkę wo lę iść na miasto, chodz ić po boulevarach albo i ść do 
tea tru. - Ale nie potrzeba koniecznie Paryża ani Monachium aby lektura taka 
byla interesująca 
bo i u nas można mieć to sa mo, ale trzeba umieć patrzeć.-
Proszę c ię zatem, nie rób sobie nigdy żadnych skrupulów wtenczas, kiedy 
chodzi o to, abyś s ię czegoś nauczy!, lub nowego dowiedział. - Cóż za ko
rzyśc i odniesie ktoś, co s ię obraca c iąg le w tych samych kolach - oto pewne
go dnia znajdzie s ię odc ięty od cywilizacji nowoczesnej 
i będzie się dz iwił sobie, że jej nie rozumie. Ja kże ją ma rozumieć kiedy od 
niej stroni - Otóż to s ię nazywa być dzikim (sauvage) - („.) 
Zresztą przec ież to nie teatr jeden gdzie można widz ieć i czytać swobodnie 
i dowolnie, - o ileż szersze pole do obserwacji przedstawia ulica . -
Ulica w Paryżu jest cza ruj ącą . - („ .) 
Nie ma bowiem sposobu lepszego i prostszego dla kształce nia s i ę, jak pod
róż , gdy się jest wśród obcych. - Można s ię nauczyć patrzeć i za powrotem 
do kraju widz ieć więcej ni ż przedtem. - Kiedyż swobodniej możesz podró
żować jak obecnie gdy ledwie masz lat dwadz ieści a, gdy wszystko co spoty
kasz, spotykasz po raz pierwszy. - Patrząc na świetność u obcych na prace 
obcych, chcialoby się to wszystko widz ieć u nas, te wszystkie objawy cywi
lizacji i postępu u nas - - rodzi s ię wielka żądza pracy dla kraju i tylko dla 
kraju . - Nie chcialem nigdy żyć dlugo - ale za cenę krótkiego życ ia chc ia łem 
umieć s ię zaslużyć krajowi. Czy mi to będz ie wolno. - Każdy z nas tego 
pragnie. Alboż to wiadomo kto dojdzie do ce lu. 
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16 kwietnia 92 Pa ryż (do Maszkowskiego) 
(„.) Rzecz dziwna, - co zacznę pisać ja ki list, któ1y by mię interesowal a gdzie 
chce pow iedz ieć co s ię koło mnie dzieje i t rochę ludzi scha rak teryzować po 
chwili pisania d rę wszystko i rzuca m w piec - tak to co piszę jest niegodne, 
tak szka lu jące ludzi, takie piszę potwarze że aż sam s ię przestraszam takich 
sądów - Co prawda nie są to kolosy ci których widzę i któ1ych obse rwuję , 
ale czemuż nie wyna leźć i uchwycić w nich wszystkie błyski świa tla i opisa ć 
je malując ich charakterystycznie - czemu zaraz sarkazmu wydobywać ca ly 
za pas - czemu ich wyśmiewać - czemu koniecznie żebrać uśmiechu u tego 
co moje pismo przeczyta . - - bierze mnie taka j a kaś zlo ć na siebie, na moją 

zgryźliwość, której nienawidzę - i która nie jest moja i która jest we mnie 
cudza - otóż to jest ob racać s ię wc iąż w jednem towa rzystwie - ale znów 
poczynam zbaczać - otóż z tego powodu drę wszystko com popisa ł i stąd 
nikt prawie ode mnie pisma nie odbiera - ale ja znów nie potrafię nap isać 
tak czegoś pól-serio, pól-dowcipnego - i pos iać do swoich jakby chleba za 3 
grosze - to tak banalne że wprost nie umiem i wolę milczeć („.) 

6 czerwca 92 Paryż (do Maszkowskiego) 
chcesz i żądasz w ied z ieć wszelkie tajemnice. ro niepodobna. 
rzecz w iadoma, że każdy, kto ma swoje tajemnice bezwarunkowo ich dll.J 
gim nie powierza. 
bo one w ten sposób tracą naszą miłość, jeśli k toś drugi ju ż wie o nich. -
nie żądaj więc zbyt wiele 
bo i ja od ciebie tego nie żądam 
daj mi czasem tylko do zrozumienia w formie artystycznej - to coś przeszedł , 
przec ierpia ł , odczul , a ja również w tej formie będę ci udziela! moich prze jść 
i wrażeń . 

- my nie potrzebujemy znać innej przyjaźn i. 

- są struny i węzły co nas 1.ączą. 

co nas budzą - są w nas ognie, co się nigdy nie ostud zą, ani pogasną , pokąd 
te węzly nie prysną . -
ale to nie węzły przyja źni dziecinnej 
nie takiej nam potrzeba. 
ja chcę by każdy z nas byl sobą. 
i widział w drugim „innego" 
i wierzy ł w niego - i wierzył w siebie. 
(.) 

10-13 kwietnia 1993 Pa 1yż (do Rydla) 
(„.) Jeszcze jeden sen dziwny chcę ci opowiedz ieć. by ła ja kaś feta wielka -
ja kieś trybuny, ł a '"'Y , tlum ludzi - wszyscy chcieli coś wid z ieć - za czem tak 
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upatrywano nie wiem - siedzia łem w pierwszym rzędzie ławek - nade mną 
wielk ie drzewo z ga łęźmi nisko ponad z i emią -, a na ga łęz iach dziewczęta 
s iedziały i koł ysa ły s i ę - jedna z nich, mała dziewczynka - osunę ła s ię ku 
mnie - przyciągnąłem j<! na ławę do siebie - uściska łem i roznamiętn iłem że 
rzuciła się na ziemię i woła ł a, „weź mię - weź mię - ja chcę ciebie - " - ale ja 
ją odsu ną łem i nie chcia łem jej pozwolić zbliżyć się do siebie - wszyscy już 
patrzyli na nas - miano j<! osądz ić - jako niemoralną . -
jej rodzice byli też przy tem - ojciec patrzał ma mnie wzrokiem mściwym. -
a podczas tego sądu i obmów dziewczyna ros ła - że już miał:! ła t piętnaście 
- - wtedy wyciągną łem do niej ręce - rzuciła s ię do mnie i obję ła mię szczu
plutka jak była - i zapłaka ła mi na piersiach. - że ją tak wyratowałem od 
sądu - i od własnego rozczarowania. 
to uratowanie jej własnej godności jej - zapamięta łem . -
wci<!ż mi się jeszcze zdaje że wid zę i czuję ją przy mych piersiach - z roz
puszczonymi włosami płaczącą - - -
ale kto ona1 -

lipiec 93 Pa ryż (do Maszkowskiego) 
Usuwam wszystko z siebie, co nie dostraja s ię do jednolitośc i , wszystko co 
było sprzecznością - nie kłamię samemu sobie a przez to nie kłamię nikomu. 
- pamiętam, że sprzeniewierzenie się zasadom, jakimi się stanę ło śm ierć za 
sob<! sprowadza. -

nie kłamać to znaczy nie być nigdy ze sob<! w sprzecznofo. 
to s ię odnosi tak dobrze do malarstwa, jak charakteru. 
a malarstwo przeszło mi w usposobienie. 

2 poi. września 93 Pa 1yż (do Maszkowskiego) 
( „ .) pomyś l że aby dopi<JĆ swego i pewną dziewczynę narysować jako vier
ge, trzymałem ją u siebie długi, długi czas i obserwowa łem - ponieważ nie 
była moją kochank<J, więc to był podobny stosunek jak w powieści Zoli -
mnie to interesowało bardzo -
dziewczyna była piękna -
kto1 - Nini -

i tak we wszystkim szed łem za moimi chimerami - g łowa Archanioła Micha
ła , - to moja kochanka i każda inna figura tak wyszukana i nie zbyta. 

6 grudnia 95 Kraków (do Maszkowskiego) 
(„.) Co do owego zakładu hydropatycznego, gdzie chcesz wyjechać do ie
miec - myślę że jeś li ju ż jechać to czy by nie lepiej do Szwajcarii lub Wioch 
żeby s i ę przynajmniej zagrzać i napa trzeć co też jest lekarstwem. Ale w ogó
le na leczenie s ię nie ma czasu„. ja też po słuszności powinienem się jakoś 
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l eczyć we Włoszech , a nie mam czasu i prawdopodobnie będę musiał umie
ra ć wcześniej niżby można przy pewnej pielęgnacji - a ll'ięc choć nasze 
życ ie nic nie warte evviva l'a11e. 

7 lutego 96 Kraków (do Rydla) 
(„.) Rozpacz moja jest z każdym dniem większa i bezmlność moja z każdym 
dniem większa, tak się czuję s krępowanym i coraz bardziej przytłoczonym 
ciężarami zamiast życia - ach przedzierzgnąłbym się w turka , kozaka , lapoń
czyka - życia, cygana - flisa, parobka wiejsk iego - byle żyć swobodno, peł
no, - a nie tak duszno, ciasno - takie się we mnie zeszły demony i te co 
mieszkają we mnie j eś li mię opuszczą na chwilę to tylko na to by pójść 
i sprowadzić czterykroć więcej innych i dopiero razem mm1 miotają i chcą 
mnie rozszarpać - że gon ię jak szalony po pokoju, tluk~1c się ode drzwi do 
okien jak ten wróbel którego mi tu golarz niedawno przyniósł i który goni ł 
i dziób sobie rozb ij ał o szyby o szk ło - i daremno c hc ia ł wylecieć, - ażem go 
schwycił , otworzy ł wera ndę i dopiero wróbel uleciał. 

8 lutego 96 Kraków (do Rydla) 
Że nieraz przypominam dawniej bra łem kobiety przeróżne rzeczywiście ra
czej dla obserwowania ni ż używania i ku ich zdziwieniu przyg ląda łem im s ię 

w różnych miłych pozach i ruchach n a t u r a I n y c h i ileż razy ku 
przerażeniu niemal kobiety która pragnęła czego innego, prosiłem nagle żeby 
zatrzymała s ię w jakim pólruchu bo chc iałem rysować i 1ysowa lem. Co one 
sobie o mnie myślały jako o mężczyźnie łatwo się domyśleć, ale niemal za
wsze czu łem u nich ten zawód. Albo może pamiętasz jak mnie interesowało 
studium tej dziewczyny co mieszkała u mnie w Paryżu i sypiała niemal tuż 
przy mnie w pracowni za zasłoną biah1 obwieszoną kwiatami robionymi z ko
ściołów krakowskich„. dziewczyna ś liczna , ponętna, namiętna która nieraz 
wiła się z nudy i bólu pragnienia a ja bylem dla niej niezwykle na jej pojęcia 
grzeczny i dobry i czu ły, lubiący ,.a, mais <;:a - non'' jak mówią angielki. („.) 

- Ileż razy musiałem kobietę wprzódy zaspokoić a dopiero później oddaną 
mi układać, pozować, wtedy już rozumiała lepiej czego chc ia łem w tych pozach 
i ruch łatwo zostawia ła , zatrzymywa ła swój naturalny. („ .) 

13 lipca % Kraków (do Rydla) 
(„.) Piszesz mi żeby nie brać sobie do serca tych zarzutów - ja przeciwnie 
bardzo sobie je biorę do serca , bo czuje gdzie one godzą. Tu chodzi o moją 
młodość, o to żebym ja przed kimś schyla ł głowę, a ja nie mam przed kim. 
(„.) Ja sobie pójdę do obcych i nie będę traktowany po studencku, czego 
mam u nas dosyć . 

To wstyd. Ja s ię trzęsę ca ły ze z łości, ja kim sposobem mnie jakby jakiemu 
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szewcowi robi s ię U\\'agi, kiedy ja żadnych uwag nie jestem ciekawy. Tylko 
jestem tego ciekawy co ja myślę. Gniewaj się jeśli chcesz, może ci będzie 
przykro ale czyż nie jesteś \\' s t ~mie zrozumieć że mnie nie tylko przykro 
może być, ale że mnie to gnębi że mnie to zabija. (. .. ) 
To tylko u nas zda rzać s ię może to co s ię na każdym kroku zdarza, że ludzie 
są cło krawców i szewców i stolarzy przyzwyczajeni ale nie cło drugich ina
cze j myś l ących ludzi - ( .. ) 
l\ iech sobie krytyku je jak będzie drukowane, ja mu nie b ro11ię ale niech mi 

nie mówi że da się zmienić, bo się zmie nić nie da. -
Irytu je mnie ogromnie ten ton protekcjonalny który nie wiem sk<1cl pochodzi 
- w t ej że redakcji , że ona jest ciqgle „pra wie zclecydowan~1 „ dla mnie na to 
lub owo. ( ... ) 

8 sierpn ia 96 Kraków (cło Opieńskiegol 
Wszelkimi silami zamierzam zdobyć s ię na zapęd taki żeby z Krakowa sko
czyć daleko, mianowicie cło Paryża na pobvt sra ł y. Gdzie i jak , to Cię na 
ra zie nie obchodzi. 
Ale w Krakowie absolutnie dłużej nie będę i chociażbym nie zna la złszy po
l<1czenia dla obecnej stacji moich myśli , mu s iał obecne druty pozwijać i za
mieniwszy pale tę na koturny wpisać s ię w listę trupy pozna1iskiej pana Ry
giera Moora, to uczynię tak a Krakó11· porzucę. ( .. ) 
Ułoży łem sobie program życia aż po rok 1905 i aż cło tego czasu sta le w Pa
ryżu, za granicą bym pozostawał, i wcze niej cło kraju nie wracał ażby moi 
kuzynkowie zaczynali liczyć na sukcesję po mnie. - \Xi ogóle mam ogromn<] 
wiarę w siebie i pewno ć. -

2)-25 stycznia 97 Kraków 

L..J j est mi po prostu ź l e, bardzo ź le i boję s ię żeby ro na mój umys ł nie 
oclclzia lalo i żebym tych przewrotna ci nie przy płac ił chorobą, bo wtedy nie 
maglbym nic robić \\'Cale a tego się boję, boby mi tylko myślenie pozostało 
bezczynne i wyrzuty umienia że cło niczego nie cloprowaclzilem a że lak 
larwo rak wie le zdziałać moglem. To jest arcystraszne - tego s ię balem, nie 
miałem do tego danych - teraz le dane są - i teraz się tego boję. -
Ciągle mi się zdaje że się coś -kończyło i że \Yszyscy poszli cło domu i że 
powoli gaszą s ię i gasn<1 światła a jak s ię wszystkie pogasZ<! to będz ie jeszcze 
bardziej wszystko skończone. ( ... ) 

koniec stycznia - pocz<1tek lutego 97 Kraków (cło Rydla) 
Mój kochany Lucku' Wielce niecierpliwie wyczek iwałem na twój utwór i z 
\\ ·ielką nieśmiałości<! zab ie rałem s ię cło czytania. 
Ale rozczaroll'anie było gruntowne. Co w nim jest ładnego wiesz o tem cło-
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skonale żem się na tem poznał i nie potrzebuję ci tego kłaść w uszy ani tego 
na moją pochwa lę przytaczać. My o rym obaj dobrze wiemy co tam jest. Ale 
bój s ię boga, czego tam nie ma. To że tam prawie w~zystkieg_o nie ma. Ni.e 
pojmuję co znaczyło pisanie mi od półtora czy od cl\\·och m1es1ęcv o \\)'kon
czaniu utworu. kiedy to co tam napisale~ mogłeś w ciągu jednego pierwsze-

go wieczara napisać. ( ... ) . . 
w każdem wierszu. w k ażcłem słowie znać pisanie wyrachowane łtczace s ię 
ze setkami inclywiclualnych czyte lników, którzy sta li na straży przy tob ie 

i twoim stoliku, żebyś nie pisał nic by nie urazić kogo. <. .. l 
Ale ty masz być cz łowiekiem twórczym i masz pisać, nie wahać s_i ę, nie zwle
kać , nie oclklaclać Ibsen poszedł za subiekta do sklepu , zeby mieć n1ezalez
ność i móc swoje pisać. A ty jesteś za leżny i za1\· isly przynajmniej od 60 ludzi 

w twojej twórczości. 
To nie ma żadnego sensu, bo to pro\\·aclzi cło takiego a rezu ltatu jak ten 

ostatni utwór, którvś obecnie cło Krakowa nacles lal. 
Teraz rozumiem ż~ś nie mia! czego przepisrvać sa m, clzi\\·ilbym s i ę dopraw
dy nawet bardzo j estem wprost wściekly na ciebie, że ty z Paryża takie rze
czy przyselasz i że sobie wszędzie wynajdziesz legowisko m111e1 \\·1ęce1 kra

kowskie i poza to ani rusz. ( ... ) 

Po co ty żyjesz , cło kroćset diabłów. . 
To s ię nazywa dopiero marnowanie czasu. Ci ąg le i c iągle sie uczysz. ł azisz 
po tych wykładach, siedzisz \\' bibliotece i to się p s u n a b u cl ę w s z y st -
k o pr zy cl a, to byle clure11 potrafi i b ę cl z i e ci r 6 w n y. bo tez ma 

duszę i serce. 

9 lutego 97 Kraków Celo Rydla) . . 
j a bym chciał twoje utwo1y dramatyczne widzieć tłumaczone w Eu ropie (nte 
tylko w Krakowie) żeby były taką miarą cywi li zacyjn<J jak są nią utwo1y Haupt
ma11na, Maeterlincka, gdzie s<1 idee i <1 głośno, wyraźnie pow1edz1ane. 1 gdzie 
cz łowiek słucha jąc li tuje się i boi. Widzisz ja nie czytałem nigdy żadnej teorii 

0 dramacie a ja może jestem najbardziej teoretyczny w tych po jęciach a li 

tylko z mych wrażeń i po sobie s<1cl zę. 

1 maja 97 Kraków (cło Rydla) . . . . .. 
ja s ię coraz więcej godzę z tą ideą pozosta11ia, żem wlaśc1w1e \LI Z powrn1en 
pozostać i nigdzie mnie nie c iągnie za granicę, żadne Wiochy,. za_clne Szwa1-
carie , żadne nic, tylko kraj , i kraj, i mam tu \\',Z\'Stko 1 zn a1clu1ę tu obie 

wszystko. 
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~ DRCHER 

Czyszczenie 
jest naszym 

zadaniem. 

Pamięć historii i znajomość dziedzictwa kulturowego jest dla narodu 

sprawą najważniejszą. Zatem instytucjom powołanym do propagowania 

i ochrony tych nadrzędnych wartości obowiązani jesteśmy pomoc wszelaką 

- tak swą misję wobec wartości narodowych postrzega Mecenas Kultury 

Krakowa Roku 1998 Karcher Poland Ltd. - przedstawiciel światowego pro

ducenta urządzeń czyszczących . Dlatego w roku 2000 Karcher Poland Ltd. 

swym mecenatem obejmuje także Stary Teatr w Krakowie. 
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StW)' Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 53 
e-mail: sekretariat@stary-teatr.krakow.pl 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 421 19 95 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- od wtorku do soboty 1 ()<Xl - 1300 i 1700 

- 1900 oraz 2 godziny 
przed przedstawieniem 

- niedziela 1700 
- 1900 oraz 2 godziny przed przedstawieniem 

- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsługi Widzów, pl. Szczepański 1 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 - 1700 

sobota 900 - l 30t1 

tel. 422 40 40 
fax2927512 
e-mail: bilety@stary-teatr.krakow.pl 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska 1 I pl. Szczepański 1 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 800 

- 1600 

sobota 800 
- 1300 

oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala tel. 422 80 20 

Redakcja programu: Elt_biera Bi1iczycka 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 

Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 

© Stary Teatr, Kraków 2000 



Festiwal Kraków 2000 
Europejskie Miasto Kultury 

Patronat 
Prezydent RP 

Premier Rządu RP 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wojewoda Małopolski 
Prezydent Miasta Krakowa 

Bogusław Sonik 
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000 

Organizacja 
Biuro Kraków 2000 

• Wspiera nas Komisja Europejska 

Zloty Sponsor 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

Patronat Medialny 

wprost 

DZIENNIK POLSKI 

Zloty Sponsor 
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UNIAIEATRówEuRoPY 

załotony w rol.u 1781 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY JERZY KOENIG 

tryptyk wyspiański 
OBSADA 

PROLOG 
(Liga Zółtych Kwiatów - Sen Althei - Rozmowa istotna) 

Wyspiański Janusz Stolarski (gościnnie) 
Przyjaciel Krzysztof Stawowy I 

Radosław Krzyżowski 

Adela Dorota Segda 
Andzia 

Karol 
Althea 

Anna Radwan-Gancarczyk 
Piotr Grabowski 
Anna Dymna I Ewa Kolasińska 

Oineus Jan Krzyżanowski 

MELEAGER 
(Matka - Kochankowie przed - Pieśń Chóru - Kochankowie po) 

Atalanta Monika J akowczuk 
Meleager Adam Nawojczyk 

INTERMEDIUM 
Doktor Jan Krzyżanowski 

ACHILLEIS 
(Przemiana - Noc - Przyjaciele - Pieśń Chóru - Śmier{) 

Achilles Piotr Grabowski 
Odys Radosław Krzyżowski 

Agamemnon Adam Nawojczyk 
Diomedes Jan :Korwin-Kochanowski 
Patroklos Marcin Sianko 

Hipodamia Beata Paluch 



lVOC 

Fale 
Anna uymna / twa K.01as1nsKa 
Anna Radwan, Dorota Segda, 
Monika Jakowczuk, *** 

INTERMEDIUM 
Modelka *** 

PROTESILAS I LAODAMIA 
(Pokojówki - Nuda - Pieśń Chóru - Sen - Gusła - Zaświaty) 

SCENOGRAFIA 

Laodamia Dorota Segda 
Pokojówka I Anna Radwan 

Pokojówka II 
Nuda 

Protesilas 
Guślarz 

Monika J akowczuk 
Beata Paluch 
Adam Nawojczyk 
Jerzy Nowak 

SCEl'i . .\RIUSZ I REŻYSERIA 

Marek Fiedor 
MUZYKA 

Monika Jaworowska Bolesław Rawski 

Asystent reżysera: Jan Krzyżanowski 

Scenariusz na podstawie listów oraz dramatów Stanisława Wyspiańskiego: 
MELEAGER, ACHILLEIS, PROTESILAS I LAODAMIA. 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy ~KJUICHER 

Wspiera nas Komisja Europejska 

!!! W CZASlE PRZEDSTAWlEŃ NlE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjetJt 
sufler 

światło 

dtwięk 

realiza1or nagrania 
brygadzista sceny 

kos1iumy : 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia butaforska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo technicv 1e 

koordynacja pracy artystycznej 

Marta Kaczmarczyk 
Marta 8<1S1er-G6recka 
Marek Kos 
Andrzej Kaczmarczyk 
Andrzej Kacv narczyk (Studio Nagrmi Starego Teatru) 
Bronisław Nawrot 

Halina Drah11s 
Frydei)'k Kalkus 

Barbara Paluch 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, Tadeusz Ku/awski 
Ewa Chrzanowska, Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 

!!! PREMIERA NA DUŻEJ SCENIE • 25 MARCA 2000 ROKU!!! 

Złoty Sponsor Złoty Sponsor Patronat Medialny 

• TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
-JVJ!. ~ wprost ~TELEWIÓZJA 

- ~ :fiKRAK W 
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Sezon 1999/2000 

P r e m e r a 

2 5 marca 2000 r. 'I~ E Jl 'I~ R 1'. I~ ~ I'. 

WYSPIANSKI - AKTOR I WIDZ 
W TEATRZE KRAKOWSKIM* 

„Namiętnie lubił teatr - - - . Już od trzeciej 
klasy na każdej premjerze być musiał -
a jeśij sztuka mu odpowiadała, musieliśmy 
pójść do teatru na drugie lub trzecie 
przedstawienie - - -". 

J. Stankiewiczowa: Krótkie notatki. 

„To, co się działo na prawdziwej scenie, 
obserwował co tydzień, uczęszczając wraz 
z kolegami w każdą sobotę na tzw. „parter 
stojący". W głębi widowni, popod 
balkonem I piętra, stali stłoczeni jak wiązka 
szparagów, nie mogący ani ręką poruszyć, 
ani wyjść przez czas trwania aktu, 
młodociani entuzjaści teatru, rekrutujący 
się z młodzieży gimnazjalnej. Ale bo też 
bilet kosztował 30 centów! Z parteru szedł 
zapał na cały teatr; to tu najżywiej 
odczuwano grę i treść sztuki, tu najgłośniej 
klaskano, tupano z zachwytu, wywoływano 
aktorów - - - . Po każdym przedstawieniu 
schodziliśmy sję w niedzielę u jednego 
7 . kolegów; wymienialiśmy wówczas wśrórl 
gorących dysput wrażenia i próbowaliśmy 
odtwarzać na nowo to, co widzieliśmy w 
teatrze dnia poprzedniego. Zabierało się 
matce stare firanki, suknie, płaszcze i z tego 
fabrykowało się kostiumy. Wyspiańskj 
i Mehoffer rysowali z pamięci ważniejsze 
sceny i postacie. - Wedle tych rysunków, 
zwykle b. wiernych, próbowaliśmy grać 
sami ... ". 

S. Estreicher: Wyspiański jako aktor. .. 

„W organizowaniu zabaw i gier dla 
rówieśników szukał nie ujścia dla ruchu 
i energii dziecinnej, jak zwykle bywa, ale 
ujścia dla nadmiaru wrażeń. Piękny gest, 
bohaterska poza, dramatyczne wrażenie 
pociągały go już wówczas. - - -
W młodocianych latach dominującym jego 
rysem była wielka śmiałość i inicjatywa we 
wszystkich figlach, fortelach, pustotach". 

S. Estreicher: Z lat szkolnych. .. 

albowiem dekoracje i urządzenie sceny 
odpowiadały wiernie wymaganiom autora 
sztuki. [Bohatera sztuki, oficera rosyjskiego 
Fiedora, grał Włodzimierz Lewicki, 
bohaterkę dramatu, Lidię-S. Wyspiański]. 
We drzwiach z prawej strony ukazała się 
bohaterka dramatu, Lidia, w białym, 
miękko we faldy układającym się, jak 
gdyby starogreckim himationje, z włosem 
złotopłowym, okrążającym głowę 

w postaci warkocza, niosąca koszyk 
i zapalony kaganek w ręku - - - . Wśród 
burzy oklasków i wywoływanja grających, 

a przede wszystkim Lidij, część zuchwalsza 
widzów wdarła się na scenę, by obnieść 
Lidię w tryumfie po sali, lecz „Lidia" 
zręcznym skokiem zbiegła ze sceny i ukryła 
się w pokoju woźnego „Czytelni". 

L.Wachholz 

Występ sceniczny Stanisława Wyspiańskiego 

Czas 1933 nr 294 

„W dworku 'la Garhar~ldej ton nadawały 
panie Górska i Pietraszkiewiczowa: 
Bawiono się tam wyśmienicie. 

Specjalnością były teatry amatorskie. 
Pierwsze z tych przedstawień, jakie 
pamiętam, udało się tak świetnie, że 
wystawiono je publicznie na jakiś cel 
dobroczynny. Była to komedia (wierszem), 
tłumaczona z francuskiego, ale o 
spolszczonych imionach i nazwiskach, pod 
tytułem Nieśmiały. Rolę tytułową grał 

Wyspiański. Doskonale pasowała do tego 
jego powierzchowność. Jasny blondynek, 
o głosie nieco stłumionym, ale 
dźwięcznym, odegrał ją tak wspaniale, że 
dotąd widzę go i słyszę, jakby to było 
wczoraj". 

A. Świderska: Trwa, choć przeminęło 

„Na scenie amatorskiej (ale już na 
publicznym przedstawieniu, odbywającym 
się w sali redutowej Starego Teatru) -

__________________ _t__ un1c...~nil \Al'1cn1-a~c\.--; t"llrn r<:li7 ;PrłPn 

Helena Modrzejewska Dama Kameliowa 

Wczoraj podziwiałem Damę kameliową, 
gdzie występowała p. Helena w prze
pysznych toaletach i 4 akty zrobiły na mnie 
wielce estetyczne wrażenie, ale akt ostatnj 
był cokolwjek zanadto drażniący 

i męczący; choroba jej była oddana z całą 
powagą ale niemiłe i przykre zostawia 
wspomnienie. Mehoffer kupił sobie już 
bilet na drugie przedstawienie tejże sztuki 
i w ogóle zaopatrzył się jeszcze w cały 
szereg biletów, ja zdaję się, że poprzestanę 
na tern com dotąd widział, resztę będę się 
starał sobie wyobrazić. - Dzisiaj wieczorem 
jest raut w Sukiennicach ku uczczeniu 
Modrzejewskiej z deklamacjami, 
elektrycznością, muzyką i śpiewem. - w 
teatrze zaś artyści wszyscy tutejsi odtańczą 
polonaisa równ1ez na jej cześć. 

Dowiedziałem się o tern z ust pewnej 
młodziutkiej blondynki - z kół teatralnych, 
gdzie zaczynam robić znajomości, właśnie 
z ust córeczki pani Berwaldowej, owej 
starej obrzydliwej baby, kasjerki naszego 
teatru, - z którą tak się u jadać trzeba, zanim 
siP. hilP.tów rlost:miP.. 



wszysuucn ug1acn, iuneiacu, JJUStutacu . 

S . Estreicher: Z lat szkolnych„ . 

„Od naśladownictwa próbowaliśmy przej ść 
do samodzielnych kreacji aktorskich. W 
czwartej klasie gimnazjalnej odegraliśmy 
u jednego z kolegów „Kiejstuta" Asnyka, 
przy czym Mehoffer i Wyspiański 

sporządzili niezbędne stroje, a nawet 
rycerskie buty z pomalowanej odpowiednio 
tektury. Wyspiański w roli Alfa w srebrnej 
zbroi, z konopiastą peruką, wyglądał 
bardzo pięknie". 

S. Estreicher: Wyspimfski jako akto1:„ 

„Zaczął nas wtedy zajmować teatr; 
niedzielne bitwy zamieniły się na 
przedstawienia teatralne lub czytanie. - - -
Czytaliśmy głównie Szekspira i Fredrę - -
-. A potem zaczęło się pełne zapału 
chodzenie do teatru; występy 

Modrzejewskiej, Franciszek Moor 
Królikowskiego , pierwsze debiuty: 
Solskiego , Frenkla . „Horsztyń ski" 

z Rychterem i Hoffmanową - cała 

wykwintna kultura sceny Koźmiana, 
w zewnętrznie biednym, odrapanym 
„starym" teatrze - urabiała nasz smak 
artystyczny, żłobiła w duszy niezatarte 
wrażenia „.". 

H. Opieński : Młodość Wyspiańskiego 

„Pragnąc jako student dać w jakiś sposób 
wyraz swemu umiłowaniu teatru, założył 
Wyspiański (chodząc dopiero do ill klasy 
gimnazjalnej) wraz ze swymi kolegami 
szkolnymi: H. Opieńskim, S. Estreicherem, 
L. Rydlem, J. Mehofferem i in„ rodzaj 
kółka dramatycznego, którego program 
pracy obejmował obok wspólnej lektury 
tekstów (Szekspir, Fredro) oraz 
dyskusyjnego omawiania oglądanych 
świeżo premier, głównie urządzenie 
przedstawień amatorskich". 

H. Opieński 

Młodość Wyspiańskiego i jego muzyka 

„Kurier poznański" 1922 nr 295 

„Z początkiem letniego półrocza 1889 
dowiedzieli się pewnego dnia nieliczni już 
bywalcy „Czytelni" [Akademickiej] 
o mającym się odbyć w „Czytelni" 
przedstawieniu teatralnym. Afisz 
umieszczony na tablicy ogłoszeń 

zawiadamiał, że grono nie wymienionych 
z nazwiska amatorów odegra znany utwór 
Aurelego Urbańskiego pt. „Dramat jednej 
nocy". Inicjatorem przedstawienia, 
reżyserem, dekoratorem, kostiumerem i co 
najciekawsza - jednym z protagonistów, 
był Wyspiański. Spoglądano z podziwem 
na scenę zbudowaną na miejscu zwykłej 
estrady - z prosceniami i z zasłoną. Podziw 
wzrósł z chwilą podniesienia się zasłony, 

)JUUUcL11y111)JlLtUMC:tW1t111U, uuuy WdJ'l"Y u1 

się w sali redutowej Starego Teatru) -
wystąpił Wyspiańsk i tylko raz j eden . 
Urządzono w r. 1889 przedstawienie 
amatorskie na rzecz zasłużonego artysty 
malarza, kaleki, pozostającego bez środków 
do życia. Wybrano na to przedstawienie 
komedię Paillerona Nieśmiały , 

przetłumaczoną gładkim wierszem polskim 
przez Kazimierza Kaszewskiego - - - . 
Panna Julia Ehrenberg, siostra późniejszego 
publicysty, grała rolę matki, ja grałem rolę 
pieniacza, procesującego się o jakąś sprawę 
- - J. Mehoffer rolę adwokata, prześlicznej 
urody p. Konstancja Zienkowiczówna grała 
rolę córki, a Wyspiański rolę nieśmiałego, 
ale poetycznego kochanka. - - - reżyserem 
był Leon Stępowski". 

S. Estreicher: Wyspimiski jako akto1: „ 

„„. w teatrze widziałem Sfinksa i podobał 
mi się wielce, ale do tej roli potrzeba by 
panny Moreno, lub panny Reichenberg, a 
nie Kału żyńskiej , - byłem na Ote llu 
i zasnąłem w trzecim akcie - we czwartek 
widziałem młodszą pannę Wachtel jak 
debiutowała w Pie1Wiosnkach Ujejskiego, 
i również mi się podobała dla różnorodnej, 
różnomiemej gry, co jej tutaj właśnie za 
wadę poczytują. 

O Sfinksie dałoby się wiele mówić, ale że 
się już wygadałem przed wieloma, więc by 
mi trudno było płynnie o tern pisać. („.) 
Komedia Fredry Gwałtu co się dzieje jest 
głupia bo nie daje żadnych i nie ma tradycji 
scenicznych; przykro było słuchać . Dwie 
rzeczy które widziałem ładne na scenie 
tutejszej teraz - to Pierwiosnki i Nowy rok 
- a z nowych utworów Sfinks. 

Z listu do Józefa Mehoffera 

Kraków, 14-17 stycznia 1893 r. 

* Taką nazwę nosił obecny Stary Teatr 

przed otwarciem Teatru Miejskiego przy Placu Św. Ducha. 

Stanisław Wyspiański 

teatru, -z którą tak się ujadać trzeba, zanim 
się biletów dostanie. 

Z listu do Karola Maszkowskiego 

Kraków 14 grudnia 1890 r. 

Wczoraj również w ten sam wieczór co 
Britannicusa grano Walkę kobiet byliśmy 
bardzo ucieszeni mogąc porównać grę 
p. Broisat artystki tutejszej z grą 

Modrzejewskiej. -Naturalnie Modrzejewska 
górą. 

Z listu do Karola Maszkowskiego 

Paryż 26 lipca 1891 r. 

KRONIKA Starego Teatru 

NAGRODY 
Anna Dymna 

Krakowianka Roku 1999 
Nagroda Pierwszego Krakowskiego Klubu 

Soroptimist International 

Ewa Kaim 
Nagroda im. Leona Schillera za 1999 rok 

przyznawana przez 
Związek Artystów Scen Polskich od 1956 roku 

Jerzy Trela 
Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza 

za rolę Samuela w Sędziach 
St. Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym 

PREMIERY 
w przygotowaniu 

Nie-Boska komedia 
Zygmunta Krasińskiego 

w reżyserii Krzysztofa Nazara . 

Pokojówki 
Jeana Geneta 

w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego 

GOŚCINNIE W TEATRZE 

Ajax-Philoktet 
Teatr Odeon z Paryża 
26, 27, 28 maja 2000 

TEATR GOŚCINNIE 

Braeia Karamazow 
Fiodora Dostojewskiego 

w inscenizacji Krystiana Lupy 
14-18 czerwca 2000 

w Wiedniu (Wiener Festwochen) 

Lunatyey 
Huguenau, ezyli Rzeezowość 

Hermanna Brocha 
w inscenizacji Krystiana Lupy 

27-30 czerwca 2000 
w Bonn (Bonner Biennale) 

OpracowanJe 

Elżblefa Blńczycka 

Opraeo-.·anle graficzne l..eeh Przybybdd 
Opraeowanle ko•putero•·e Piotr Kołodziej 


