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O dramatach 
Stanisława Wyspiańskiego 

Tezę Wyspiańskiego dotyczącą dramatu można sformułować 
następująco: człowiek żyjący w tym świecie jest odkrywaczem 
śladów, rekonstruującym z nich istniejącą kiedyś rzeczywistość, 
rozciągniętą kiedyś fabułę. Ponieważ jednak ta rekonstrukcja do
konuje się w pewnej aktualnej sytuacji, niegdysiejsza rzeczywi
stość jest istotną cząstką teraźniejszego procesu przeżywania, 
naśladowania siebie. 

Wg Wyspiańskiego rola teatru w stosunku do dramatu nie po
lega tylko na jego prezentacji w stanie gotowym, ale na czynnym 
uczestnictwie w formowaniu się tego dramatu, a raczej w powsta
niu jego kształtu zmysłowego . 

Dla Wyspiańskiego dramat to dzieje człowieka w samym sobie 
szukającego sankcji własnych czynów, człowieka noszącego w so
bie pragnienie prawdy, misję demaskowania wszelkiego udania. 

Dramat to sposób dochodzenia do prawdy, polegający na opo
wiadaniu maski. 

U Wyspiańskiego występuje motyw theatrum mundi, w którym 
instytucja teatrn jest przede wszystkim symbolem struktury świata 
rzeczywistego, a równocześnie realną cząstką tej strnktury. 

Postulat Wyspiańskiego jedności czasu określonego jako „je
den dzień, chwila" oznaczają albo lawinowy układ zdarzeń, albo 
rezygnację ze zdarzeniowości na rzecz przeżycia stanowiącego 
odrębną, zamkniętą całość. 

Dopiero w Weselu moc wyrażania uzyskuje funkcję moty
wującą i wyzwalającą w człowieku siły irracjonalne; staje się 
wyrazem czasu i szaleństwa ogarniającego ludzi, spychającego 
wszystkie reakcje świadomie na plan dalszy. 

Rola przedstawienia jako faktu przeobrażającego, umożliwiają
cego odkrywanie prawdziwej twar.cy ludzi, zdzieranie z nich spo
łecznej maski, sprawdzanie ich postępowania w momencie, gdy muszą 
je podporządkować nieprzewidzianym przez siebie okolicznościom . 



Kosy pełnią rolę symbolicznego znaku wywoławczego. Do
wiódł tego Wyspiański; wystarczyło, że na „Weselną" scenę 
wszedł Czepiec z kosą, by nadać toczącym się .wydarzeniom 
nowy wymiar, by narzucić bohaterom dzieła , w równej mierze, 
jak widzom i czytelnikom, dyskusję, polityczną o przyszłych 
losach ojczyzny. 

Wyspiański nie był „malarzem" życia społeczeństwa polskie
go XIX i XX wieku, ale był społeczeństwa tego spowiednikiem. 

Wyspiański burzy mity, bo mitów nie zna codzienne ży
cie narodu. W imię tej rzeczywistości nic waha się podjąć 
walki z przeszłością i terażniejszością, z wszystkimi , któ
rzy na polską wieś patrzyli i patrzą przez pryzmat złudnych 
wyobrażeń. 

Kompromituje autor Wesela nie tyle świat przez siebie stwo
rzony, ile tych, którzy bezkrytycznie zawierzyli temu światu, 
którzy uh1dę tego świata przyjęli za prawdę. 

Dla nas „chocholi taniec" gości Wesela zdaje się być przede 
wszystkim swoistą repliką ideową Melancholii Malczewskie
go: oto w rytm Chochoła kręcą się wokoło sprawy wielkie 
i małe, wielcy i mali bohaterowie, idee i marzenia, mity i ich 
karykaturalne repliki. Oto taniec śmierci naszej narodowej 
mitologii. 

Wesele to wzór nowej polskiej tragedii . W niej, jak w zwier
ciadle odbija się naród polski. Ale zwierciadło to magiczne, od
bija się bowiem w nim nie tylko zewnętrzna maska, widać w nim 
nadto i duszę narodu. 

W odsłanianiu fałszywej świadomości narodowej tkwi cel 
twórczości Wyspiańskiego . Nie zapomniał on historii, nie prze
kreślił jej. Nie tyle bowiem z obrazów historii, ale z prezentacji 
podwójnego oblicza legend wysnuć chciał prawdy, które mo
głyby uzdrowić naród. Zło wpisane w dzieje narodu zniewala, 
jest siłą destrukcyjną. W tym kontekście Wesele nie jest oskar
żeniem o niezdolność do podjęcia czynu Zbrojnego. Wyjaśnia 
raczej przyczyny niemocy, tkwiące w wyobrażeniach obezwład
niających działanie . 
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Wesele nie jest sztuką oskarżającą przeszłość lecz sztuką o nie
mocy rozpoznawania własnej przeszłości, skąd wywiedzione zo
stają fałszywe przesłanki do podjęcia czynu. Przeszłość , która 
zagarnęła teraźniejszość, to koszmar. Dlatego świadomość na
rodu, a nie czyn zbrojny może być wyzwalającym czynem. 

Jednak problematyka moralna jest u Wyspiańskiego pierw
szoplanowa. Z pojmowania przez naród historii i legend wywo
dzi o wiele szersze zagadnienia niż tylko dotyczące losów Pol
ski. Wszystkie sztuki wiąże z zagadnieniem zła, zarówno w od
niesieniu do zbiorowości, jak i do jednostki. 

Droga do Polski jest przede wszystkim drogą do własnego 
serca, ale drogą, która prowadzi przez piekło; „a gdzieś mnie 
biesy wieziecie" pyta przecież Panna Młoda w Weselu . 
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Wesele 
20 listopada 1900 roku odbył się w Kościele Mariackim 

w Krakowie ślub przyjaciela Wyspiaóskiego Lucjana Rydla z Ja
dwigą Mikołajczykowną, córką chłopa z podkrakowskiej wsi 
Bronowice Małe. Uroczystości weselne, które stały się kanwą 
dramatu Wesele, trwały kilka dni w dworku malarza Włodzi
mierza Tetmajera oraz w pobliskiej chacie Mikołajczyków. Znaj
dujący się wśród zaproszonych gości Wyspiaóski pilnie przypa
trywał się wydarzeniom, obserwował przewijające się przez 
pokoje dworku osoby, wsłuchiwał się w gwar rozmów i huczącą 
wiejską muzykę towarzyszącą taócom. „I tam ujrzał swoją sztu
kę" napisaną szybko, spontanicznie, tak, że jej premiera.na sce
nie teatru krakowskiego miała miejsce zaledwie cztery miesiące 
póżniej, dnia 17 marca 1901 roku. Wielu uczestników brono
wickiego wesela stało się pierwowzorami bohaterów sztuki Wy
spiaóskiego: Włodzimierz Tetmajer ukazany został pod posta
cią Gospodarza, jego brat, popularny poeta młodopolski Kazi
mierz Przerwa-Tetmajer - pod postacią Poety, redaktor naczel
ny „Czasu" Rudolf Starzewski ciał rysy Dziennikarzowi, karcz
marz bronowicki Herman Singer zaistniał w sztuce po prostu 
jako Żyd, a jego córka Pepa przeobraziła się w piękną i mądrą 
Rachel, wuj panny młodej, pisarz gminny w Bronowicach Bła
żej Czepiec przeszedł do dramatu pod własnym nazwiskiem. 

Dwór Tetmajerów( ... ) stał się w sztuce Wyspiaóskicgo miej
scem osobliwego zgromadzenia narodowego o charakterze tra
gikomicznego misterium, w którym obok postaci współczesnych 
pojawiły siG także, wydobyte z głębokich warstw historii, zjawy 
jagielloóskiego błazna Stańczyka, rycerza spod Grunwaldu Za
wiszy Czarnego, sprzedawczyka i zdrajcy ojczyzny hetmana 
Franciszka Ksawerego Branickiego, przywódcy buntu chłopskie
go w roku l 84szóstym Jakuba Szeli i wróżbity ukraióskiego Wer
nyhory. 

Ujrzana w słotną, listopadową pogodę „ta ehah1pa rozświe
cona, grająca muzyką w noc ciemną[ ... ] ta chata rozświecona" 
stała się w sztuce Wyspiaóskiego jak gdyby arką ( ... ) wiążącą 
wespół ze sobą przedstawicieli różnych stanów (pany, chłopy) 
i zarazem satyryczną szopką, w której poddano ostrej krytyce 

postawy współczesnych i dawnych Polaków wobec najistotniej
szych spraw narodowych. 

W oszałamiającej ferii ludowych strojów: kierezji kwieci
stych spódnic furkocących obok czarnych fraków w na pół ru
basznych taócach snuje się w sztuce Wyspiaóskiego arcydziw
ny komediodramat polityczny; połyskują w nim cięte słowa, 
wyostrzone kosy i pawie pióra; wizja wyzwoleóczego ruchu zjed
noczonych we wspólnej sprawie narodowej stanów rozpromie
nia się na Krakowem ożywczą łuną, po czym niespodziewanie 
wszystko zamiera, zapada w sen przy wtórze piskliwej muzyki 
jeszcze jednej zjawy, wyszarzałego, słomianego chochoła. Ta 
dziwna postać, częsta w polskim krajobrazie zimowa powłoka 
nakładana na różany krzew, stała się dla Wyspiaóskiego gorz
kim symbolem obumarcia narodowych uczuć; koócząca sztukę 
chochola muzyczka „cicha a skoczna, swoja a pociągająca serce 
i duszę usypiająca, leniwa, w omdleniu a jak żródło krwi żywa, 
taktem w pulsach nierówna, krwawiąca jak rana świeża: - melo
dyjny dźwięk z polskiej gleby bólem i rozkoszą wykołysany", 
porusza nas ciągle głęboko i wciąż niepokoi, kiedy tylko ją po
słyszymy( ... ). 

Fragment ksią7ki Janusza Wołka „Świat \Vyspiariskicgo"'. \Vars7awa I 994. 



Stanisław 

Wyspiański 

1869 - 15 stycznia, w Krakowie, 
w domu przy ulicy Krupniczej, 
przychodzi na świat Stanisław 
Wyspiaóski, pierwsze dziecko 
Franciszka i Marii z Rogowskich. 

1874 - Wyspiaóscy z dwoma sy
nami (Stanisławem i Tadeuszem) 

przenoszą się do tzw. Domu Długosza. Franciszek Wyspiaóski urzą
dza hi swoją pracownię. W domu z widokiem na Wawel dorasta 
Stanisław. 

1875 - Umiera młodszy brat Stanisława. W tym samym roku Staś 
rozpoczyna naukę w Szkole Ćwiczeó przy Seminarium Nauczy
cielskim Męskim. W szkole Wyspiaóski zaprzyjaźnia się z Józe
fem Mehofferem przyszłym malarzem, z Henrykiem Opieóskim -
kompozytorem oraz Stanisławem Estreicherem. 

1876 - Umiera matka dramaturga. 

1879 - Po skoóczeniu nauki w Szkole Ćwiczeń Wyspiaóski uczy 
się dalej w krakowskim Gimnazjum Św. Anny - najstarszym i naj
ważniejszym polskim gimnazjum, zwanym też Collegium Nowo
dworskiego. 

1880 - Jesienią Staś Wyspiaóski przechodzi pod opiekę wujostwa 
Stankiewiczów. 

1882 - W szkole - wraz z kolegami - Staś Wyspiaóski zakłada 
kółko dramatyczne, w którym po raz pienvszy poznaje techniki 
teatralne. 

1884 - Stanisław Wyspiaóski poznaje Lucjana Rydla i zaprzyjażnia 
się z nim. W tym samym czasie wpisuje się jako „słuchacz nadzwy
czajny" do Szkoły Szh1k Pięknych w Krakowie - na Od~ział I Ry
sunku - kontynuując jednocześnie naukę w Gimnazjum Sw. Anny. 

1886 - Tuż przed maturą Wyspiaóski po raz pierwszy podejmuje 
próbę napisania dramatu. Powstaje młodzieóczy utwór Batory pod 
Pskowem. 

1887 - Wyspiaóski „składa" egzaminy maturalne. Podróżuje po 
Galicji Wschodniej, szkicując min. Lwów, Drohobycz i Halicz. 
Swoje rysunki pokazuje Janowi Matejce i zyskuje uznanie profe-

sora. W październiku Wyspiaóski rozpoczyna studia w Szkole Sztuk 
Pięknych (rysunek) oraz na Uniwersytecie Jagielloóskim (Wydział 
Filologiczny). Uczestniczy w wykładach z historii i historii sztuki. 

1888 - W nagrodę za wyjątkowe postępy w nauce Wyspiai1ski zo
staje przeniesiony do III Oddziału Szkoły Sztuk Pięknych. Zary
sunek Koncert Jankiela otrzymuje szkolną nagrodę. W szkole jest 
ceniony nie tylko przez profesorów, ale i przez kolegów. 

1889 - W kwietniu prezydent miasta Krakowa przyznaje Wy
spiaóskiemu stypendium w wysokości 150 złotych reóskich na 
rok. Od połowy września Wyspiaóski współpracuje z Janem 
Matejką przy nowej polichromii Kościoła Mariackiego w Kra
kowie. Kierownikiem robót jest Tadeusz Stryjeński. Wyspiański 
obok prac nad polichromią stara się dokumentować postęp prac 
- wykonuje kilkaset rysunków i szkiców architektonicznych de
tali i rzeźb. 

1890 - Za namową Stryjeóskiego (i wbrew woli Matejki) malarz 
wyjeżdża w swoją pierwszą podróż zagraniczną. Przez Austrię 
i Szwajcarię trafia do Paryża. Tam ogląda na scenie spektakl z Sarą 
Bernhardt. Uważnie przygląda się francuskim, niemiecki i czeskim 
gotyckim katedrom, które odżyją w jego późniejszych pracach. 

1891 - Wyspiaóski wraca do Krakowa. Przygotowuje kartony do 
witraży w Kościele Mariackim, ale wkrótce wraca do Paryża. Tym 
razem interesuje się głównie teatrem. Czyta nowoczesne dramaty 
(min. Ibsena). Wraz z Mehofferem rozp.oczyna studia malarskie 
w Akademii Colarossi. 

1892 - 1894 - Wyspiaóski kilkakrotnie wyjeżdża do Paryża. W tym 
czasie podejmuje pierwsze próby literackie (trylogia dramatyczna 
nie dochowała się do naszych czasów). Pisarz otrzymuje zagra
niczne stypendium im. Matejki i zobowiązuje się kształcić zagra
nicą. W tym czasie startuje w licznych konkursach plastycznych 
(min. na projekt kurtyny dla krakowskiego teatru), pisze libretto 
Fantastów dla Hemyka Opieóskiego i Daniela a także rozpoc~yna 
pisanie dramatu Meleager. Pracuje nad projektem witrażami Sluby 
Jana Kazimierza oraz Polonia dla lwowskiej katedry. Maluje pej
zaże (Planty) i portrety przyjaciół. 

1895 - 1897 - Malarz dostaje propozycję stworzenia polichromii 
oraz witraży w Kościele Franciszkanów w Krakowie. Jednocze
śnie pracuje nad renowacją witraży w krakowskim kościele Domi
nikanów oraz cyklami rysunków (min. Zielnik, Iliada) i dramata
mi: Legenda I (która stanie się jego debiutem literackim) oraz Pro
tesilas i Laodamia. Wystawia swoje pastele oraz projekty witraży. 



Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Za
bytków Krakowa. 

1898 - W czasopiśmie „Życie" ukazuje się drukiem Warszawianka. 
26 listopada dramat zostaje v.rystawiony w krakowskim teatrze. Spek
takl reżyserował (i zagrał rolę Starego Wiarusa) Ludwik Solski. 

1899 - Dedykowany Tadeuszowi Pawlikowskiemu (ówczesnemu 
dyrektorowi krakowskiego teatru) dramat Lelewel zostaje po raz 
pierwszy pokazany na scenie. 

1900 - Wyspiański pracuje nad Nocą listopadową. Rysuje pierw
sze szkice witraży wawelskich. Publikuj e rapsody: Kazi111ierz Wielki 
(w dodatku do „Czasu") i Bolesław Ś111 iał}' (w „Krytyce"). 18 wrze
śnia dramaturg żeni się z Teofilą Spytkówną, służącą jego ciotki 
Stankiewiczowej. 20 listopada Wyspiański uczestniczy w ślubie 
i weselu swojego przyjaciela Lucjana Rydla. 

1901 - Premiera Wesela, które w tym samym roku ukazuje się dru
kiem. Jesienią Wyspiański przygotowuje słynną inscenizację Dzia
dów Adama Mickiewicza. Pod koniec roku umiera ojciec artysty. 

1902 - Wyspiański zostaje mianowany docentem na wydziale sztuki 
dekoracyjnej i kościelnej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W tym samym czasie dramaturg przygotowuje do druku Hl,vzwole-
11ie, które ukazuje się w 1903 roku. Artysta proj ektuje witraże wa
welskie oraz kończy projekt wizerunku Bł. Salomei w kościele 
Franciszkanów. Pisze i publikuj e liczne rapsody. 

1903 - 1904 - Premiera H)1zwo/e11ia, Profesi/asa i Laodamii (z udzia
łem He-leny Modrzejewskiej) oraz Bolesława Śmiałego w insceni
zacji samego Wyspia11skiego. Pisarz pracuje nad dramatami Achil
les oraz nad Akropolis i Noc listopadowa, ale coraz gorszy stan 
zdrowia nie pozwala mu na normalną pracę. Projektuje jednak kom
plet mebli dla Tadeusza Żeleńskiego oraz dekoracje dla Domu To
warzystwa Lekarskiego i Świetlicy Towarzystwa Sztuki. Wraz z ar
chitektem Władysławem Ekielskim Wyspiat1ski przygotowuje plan 
zabudowy wzgórza wawelskiego (tzw. wawelskiego Akropolis). 
Rysuje słynne portrety swojej żony i swoich dzieci (Śpiący Sta.ą 

1907 - Ukazuje się dramaty Zrgmunt August. Powrót Odvrn oraz 
Sędziowie. Wyspiai'tski tłumaczy też c:rda Corneeille 'a. Latem -
na krótko - poprawia s ię stan zdrowia dramaturga. Malarz niszczy 
wiele swoich dzieł. 

28 listopada 1907 r. Stanisław Wyspiańsk i'umiera. Trumna z jego 
ciałem zostaje wystawiona w krypcie kościoła Pijarów. Zostaje po
cho>vany w Krypcie Zasłużonych na Skałce . 
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