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Stanisław Wyspiariski urodz ił się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie. Był synem Franciszka, 
rzeźbiarza, i Marii z Rogowskich. Wcześnie osierocony przez matkę , wychowywał się 

u wujostwa Stankiewiczów. 
W 1875 roku rozpoczął nauk<:;, najpierw w „szkole ćwiczeri " przy seminarium nauczy

cielskim, potem - od 1879 roku - w słynnym gimnazjum św. Anny. W latach 1884-1895 
studiował (z przerwami) w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, uczęszczał także na wykłady 
z historii, historii sztuki i łiterawry na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybijającemu się 

studentowi Jan Matejko, ówczesny rekror krakowskiej Akademii , powierzył współudział 

w wykonaniu zaprojektowanej pr1.ez siebie polichromii odnawianego kościoła Mariackiego. 
Po zako11czeniu prac, w 1890 roku, Wyspiariski odbył pierwszą dłuższą podróż zagraniczną. 
W latach 1891-1895 trzykrotnie przebywał na studiach w Paryżu , gdzie poznał m.in. 
P. Gauguina. 

Wybitnie uzdolniony malarsko, od dziecka pasjonował się teatrem, wielokrotnie 
uczestniczył w 1m:edsrawieniach amatorskich, a podczas swoich pobytów na Zachodzie 
bacznie śledził ruch teatralny w Austrii, Niemczech i we Francji. Wcze.~nie zaczął próbować 
swych sił jako dramatopisarz. Pimvsza próba dramatyczna „Batory pod Pskowem"pochoclzi 
z roku 1886. Podczas pobytu we Francji powstałym.in . „Królowa Polskiej Korony", wstępne 
redakcje „Legendy", „Warszawianki", „Daniela", „Meleagra"; utwory te w większości kończył 

poeta już w Krakowie, dokąd wrócił w sierpniu 1894 roku. W 1900 ożenił się z chłopką 
Teodorą Pytkówną . 

\Y/ ciągu niewielu lat, jakie mu jeszcze powstały (w 1905 unieruchomiła go nieuleczalna 
choroba) gorączkowo oddawał się twórczości artystycznej w wiciu dziedzinach. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe, projektował witraże, meble, szczegóły wystroju wnętrz, stworzył 

słynną polichromię w kościele Franciszkanów, był jednym z reformatorów polskiej grafiki 
książkowej. W 1902 roku został docentem w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. 

Na pierwsze miejsce w dorobku Wyspiańskiego wysuwa się jego twórczość 

dramatopisarska, niezwykła także dlatego, że autor sam nadał jej frapujący kształt teatralny. 
W jego czasach nie używano jeszcze słowa „inscenizacja". Prqjmuje się jednak, że właśnie 
\Y/yspia1iski był w Polsce głównym twórcą tej sztuki, operującej wszystkimi środkami wyrazu 
teatralnego w sposób jednolity, wynikający z jednej, nadrzędnej koncepcji artystycznej 
utworu. Obok rozległości uzdolnień wspierał go tutaj szczególny zmysł teatralny 



pozwalający mu dostr1.egać nowe żr(idła piękna, dotychczas niezauważone (np. odsłonit;te 
mury sceny w „Wyzwoleniu"), równie trafnie i rnyginalnie posługiwać sit; muzyką, barwą 
czy światłem. Niezwykła oryginalność tych rozwiązań każe go zaliczyć do najciekawszych 
indywidualności tzw. Reformy Teatru ogarniającej teatr europejski na przełomie stuleci. 

Ważnym etapem w działalności artystycznej Wyspia11skiego była współpraca z teatrem 
krakowskim, w któ1ym wystc;pował jako inscenizator swoich dramatów, wystawiając kolejno 
„Warszawiankę" (26 XI 1898), „Lelewela" (20 V 1899), „Wesele" (16 III 1901), „Wrzwolenie" 
(28 II 1903), „Proresilasa i Laodamię" (25 IV 1903) i „Bolesława Śmiałego" (7 V 1903). 
Wszystkie te utwory reżyserowali doświadczeni aktort.y, wśród nich Ludwik Solski. Wyspiański 
projektował jednak dekoracje i kostiumy, czuwał nad ich wykonaniem, niektóre fragmenty 
sam wykonywał (np. obrazy w „Weselu"). Uczestniczył również w próbach, wspólnie 
z reżyserami układał sytuacje, poddawał aktorom właściwy gest czy ruch. 

Pierwsze Ll[wory Wyspiańskiego pr1.eszły w teatrze krakowskim bez większego wrażenia , 

a w związku z tym za kulisami traktowano go tylko jako obiecującego dziwaka. Dopiero 
oszałamiający sukces „Wesela" Żapewnił mu większy autorytet i nieco wic;kszą swobodę 
ruchów. Do „Bolesława Śmiałego" wykonano nawet według jego projektu całą garderobę 
pozostającą w jaskrawej sprzeczności z dotychczasową praktyką wystawiania szwk 
historycznych. Świadectwem postępującego zaufania było również powierzenie mu 
inscenizacji „Dziackiw", które Wyspia11ski po raz pierwszy opracował jako jedno
spektaklowe widowisko złożone z wszystkich części utworu. 

W 1905 roku Wyspiański ubiegał się o stanowisko dyrektora krakowskiej sceny, 
a przedłożony przez niego program przyszłej działalności zakładał odnowienie 
i wzbogacenie wielkiego repertuaru. W ostatniej chwili wycofał jednak swą kandydaturę. 
Tegoż roku wydał obszerną analizę „Hamleta", dedykowaną aktorom polskim. Dzieło to 

uważane jest za najdokładniejszy wyraz poglądów Wyspia11skiego na teatr, jego funkcje 
artystyczne, społeczne i etyczne. 

Z ostatnich lat życia poety, oprócz ostatecznych redakcji utworów już wcześniej 
zaczętych, pochodzi parafraza „Cyda" Corneille'a oraz niedokończony dramat „7.ygmunt 
August". Do końca czuwał nad ich kształtem scenicznym, dostarcza! wskazówek 
inscenizacyjnych do „Nocy listopadowej", sztuki wydanej w 1904 roku, wystawionej jednak 
dopiero po śmierci artysty. 

Stanisław Wyspiański zmarł 28 listopada 1907 roku. Został pochowany na Skałce, 

w grobach zasłużonych. 
Obdarzony wielką siłą oddziaływania na opinię społeczną oraz na sztukę współczesną 

i późniejszą , był Wyspiański jedną z najwybitniejszych i najważniejszych indywidualności 
twórczych nic tylko swej epoki. 

ł 

„ Wesele" w oczach współczesnych 
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W Soho~ dnia 16 Marco 1901 roku 
pora• pł„rw••y : 

WESELE 
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Wiesele Rydla odl~ywalo się w domu Tetnuy·era. l~vlo huczne, trwa/o, o ile pamiętam. 
wraz z czepinami ze dwa czy trzy dni. Niejeden z go.~ci przespal się wśród lego na stosie 
paltotów, potem znów wstal i hula/ dalej. \Vie.~ hyla oczytl'iście zaproszona cala, 
z miasta kilka osóh z rodziny i przyjaciól Rvdla. ca(i1 prawie .~wiatek malarski 
z Krakowa. 1 \Vyspimiski. Pamiętam go jak dzi.~, jak szczelnie zapięty w swój czarny 
tużurek stal calą noc oparly o futt)mę drzwi, patrząc swoimi stalowymi, niesamowitymi 
oczyma. Ohok wrzalo weselisko, hucza!y !mice, a tu do tej izbv raz po raz wchodzi/o po 
parę osób, raz po raz dola{.)1wal jego uszu strzęp rozmowy 1 tam ujrzal i uslyszal swoją 
sztukę. [. „} 
Każdemu, kto patrzal z bliska na ludzi i wydarzenia splatcyące się w „ \'(!esele", czym.~ 

najbardziej podziwu godnym jest to wla.~nie, jak drobnymi, lekkimi dotknięciami 
\Vyspiański umial codzienną rzeczywistość przeczarować w poezję, jak mato odbiegając 
od anegdoty umial jej nadać olbrzymie rozpięcie .;ymbolu. 

Tadeusz Boy-Żeleliski 



\Ylvspiwiski bil/ wnyslem k1ytycznym . . Hiat nies~11cbanie zaostrzo1~1 ' zmysl obserwacji. 
Cicbl' i malomów1~v śledzi/ zawsze spod oka to. co siq kolo niego dzieje. slucbal uważnie 
tego, co mówiono - i wvrabial sobie swoje il'lasne zdanie o istocie uypadków, 
o wlakiwej naturze czlowieka. Sam pozbawiony wszelkiejpOZ)', wszelkiego upajania się 
zewnętrznymi pozorami. sądzi/ surowo o/Jjcuq1 jakiejkolwiek nieszczerości lub 
11iezgod110.~ci międZ)1 poslępowaniem a my,~lą. wszelkiej niekonsekwencji w dzialaniu. 

Stan is bm· Estreicher 

Pie1wsze przedstawienie „ \Fesela" - teatr zapelniony przez inteligencję krakowską. 
\F czasie przedstawienia cisza w teatrze - jakieś niezrozumienie - jakie.5 „zasumowanie 
się " pul?liczno.~o', a po akcie Ili, gdr zapadki kurtyna. pui?liczno.~ć nie u•11cbodzi. lecz -
jakb1• zaczaro1cana - ll'Staje z krzesel i dlugą cbwilę stojąc, darzy a11tora oklaskami. 
Vastę/me przedstawienia u 11·11·0/11ją już ży1ue rozmowv o „ \Ylesel11 ". po I rzec im 
przedstawieniu otrzymuje W~v.1pimiski k1l'iaty i 1cie1ice, u gdi1 u· tydzie1I po premierze 
pierwsze fa •iatlo na „ Wiesele " rzuci/ redaktor Rudolf S/Clrzeu•ski u· kilku felietonach. 
drukou·anycb Il ' „Czasie" - Krakón· mó1cil tylko o „ Weselu ". 

Adam Chmiel 

Gt(l 1 w dniu 16 marca 1901 roku zapad/a kur~i ·na po ostatnim akcie pierwszego 
przedstawienia „ \'ilesela ·~ nasta la ze teatrze kmkou·ski111 „chwila osobliwa " Cala 
;)//bliczno.~ć, oszo/0111io11a napięcie1111eatral11ego zcrażenia. siedziala z tchem zapartym, 
jakby do miejsc przybita. Pomimo oklaskón· \Yi) '.1picd1ski nie ukazat się 1w proscenium. 
1.niknąl nagle z teatru niepostrzeżony. Powoli opróżnia/a się sala. Jeden z ostat1zicb 
wvszedl Slanislawski, gd)' już .<wiat/o zgaszono, i szeptal p1zi·ciszcmym glosem: 
„ To nadzwvczcljne. szalone, ale genialne'" 

Nie z{1po11mę nigdv tego wieczoru ... CzuH{1ny, że siata się na scenie 1zecz niezwi1kla, 
wi.rpadek w dziejach teatru polskiego tqjątkowi1. Scena pokazala narodowijaką.< glęhię 

jego duszy zbiorowej. 
Józef Kotarbiński 

„Historia weso/a, a przez to ogromnie smutna " przesunę/a się jak taniec widm 
żalobnycb przy dudnieniu mazurskiego oberka. Bo też nieztl'.)'kle to „oodv" - za izhę 
mają całą Polskę. frwa to „wesele" przesz/o wiek - od Konstytucji 3 Maja, poprzez 
raclawickie kosy i krwawe noże rezunów, poprzez wiece i bankielJ'. wa.~nie wyborcze 
i sąsiedzkie miedze pól, poprzez nieufno.~ć i obojętno.~ć. po.~więcenie bez granic 
i i?ezplodne po1yuy. Crajkaini na nim hvli wszyscy wieszcze narodowi, starostami 
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WSZJISCJ! mężowie stanu i wszystkie slronniclwa polityczne - uczestnikiem każczv, komu 
polskie serce hije w pie1:'ii lękiem i nadzieją, każdy, kto wie i czzy'e, że na tvm „weselu" 
rozg1ywa się ojcZ)1ste ,,l~yć albo nie b)lć''. 

Rudolf Starzewski 

„Wesele" 
Rzecz, o której mowzą, że jest największym dramatem polskim od czasów 

„f-forsztyńskiego " Rzecz, od której datuje się wielkość Wyspimiskiego, która nadaje 
dźwięk jego nazwisku na przyszle cza.~v, a które będzie mia/o wiecqstą swoją legendę. 

[. .. } I tak pierwsze dzieło na.1zej epoki, które nam najszczerzej i najglębiej pokazalo 
wspólczesnego czlowieka stra.1zną i krwawą jest satyrą, jest „ \'ileselem" - upiorów, 
taiiczących na grobie. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
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Świat zaczarowany 

Reakcja publiczności krakowskiej wieczorem w dniu 16 marca 1901 roku, po pierwszym 
spektaklu „Wesela", zapewne była podobna do rej, jaką możemy i dziś oglądać w teatrach 
wystawiających dramat Wyspia11skiego. Wszak i dziś także , bez wzglc;du na koncepcje; 
artystyczną reżysera, wraz z postaciami „Wesela" powraca na nowo ów niezwykly nastrój 
chwili wvjąrkowej, którą bezspr"l.ecznie większość z nas prLeżywa i w której większość z nas 
uczestniczy. W czym tkwi tajemnica tego dramatu, jakie są żródła rej jego niezwykłej 

popularności , dlaczego wciąż na nowo wzbudza dyskusje - zarówno publiczne, jak 
i prywatne, dlaczego nas nie pozostawia obojc;mymi? 

Sukces „Wesela" na scenie krakowskiego teatru byt niepodważalny. Od marca do końca 
sezonu 1901 roku grano sztukę 21 razy. Powracala ona odtąd na te; scenę corocznie prLez 
wiele kolejnych sezonów. Już w maju 1901 roku z wielkim sukcesem wystawi! „Wesele" 
teatr lwowski. Także i w tym mieście dramat Wyspia11skiego s ta ł się ż.elaznym punktem 
programu na wicie lat. Począwszy od 1906 roku sztuka \Vysp iańskiego zawitala na sceny 
teatrów w Królestwie Polskim: wystawiać ją zaczęly teauy w Łodzi, Lublinie, Warszawie, 
Wilnie. Trupy teatralne ze spektaklem „Wesela" dotarły w tym okresie do Żytomiew, 
Kalisza, Sosnowca, Kijowa, Mińska Litewskiego, a także Kowna. W 1908 roku „Wesele" 
wystawił Polski Teatr Ludowy w Nowym Jorku. W roku następnym dramat Wyspiańskiego 
oglądała kolonia polska w Petersburgu. W 1912 „Wesele" zagra! zespół teatralny działający 
wśród polskiej kolonii w Paiyi.u. W dwa lata później sztuka Wyspiańskiego trafiła do 
środowiska polonii wiedeńskiej .. 

W parze z tym niekwestionowanym sukcesem teatralnym szło duże zainteresowanie 
dramatem Wyspiańskiego krytyków literackich, recenzentów teatralnych, publicystów, 
a w końcu - historyków literatury. Obok jednak „oficjalnego" odbioru „Wesela" od dnia 
premie')' istniał jeszcze inny „nieoficjalny", który w istotny sposób zaważył także na 
dzisiejszym sposobie lektury utworu. Chodzi w tym wypadku o przyjęcie „Wesela" przez 
środowisko krakowskie, a w szczególności - przez osoby, które stały się prototypami 
poszczególnych postaci dramatu. Wszak Wyspia11ski nie ukrywa!, że źródłem jego inspiracji 
stało się wesele pr1.yjaciela. Do tekstu wprowadził też nazwiska bądż imiona 



poszczególnych uczestników wesela Rydla. f ... [ Krakowska puhliczność teatralna bez truciu 
mogła zidentyfikować prnrotypy wit;kszości bohaterów „Wesela". 

Wiadomo, że wit;kszość gości weselnych Rydla, którzy posłużyli Wyspia11skiemu za 
prototypy postaci dramatu, zareagowała na premierc; teatralną dzieła w sposób naturalny. 
Entuzjastycznie powitał „Wesele" Rudolf Starzewski cprototyp Dzicnnikar1.a) , który na 
łamach „Czasu" ogłosił znakomitą recenzjt; ze spektaklu, bc;dącą właściwie pierwszą udaną 
próbą analizy ,.Wesela" jako dramatu narodowego. Również bardzo gorąco powitał dzieło 
Wyspiańskiego Włodzimierz Tetmajer [Gospodarz], który wprawdzie nie hyl obecny na 
prapremier1.e „Wesela", ale po obejrzeniu sztuki w następnym dniu przekazal poecie list 
pełen zachwyt<iw i uznania. Z niekłamanym uznaniem wypowiadał sit; o dramacie 
Wyspiańskiego Kazimierz Tetmajer, prototyp „weselnego'' Poety. Znamienne, że 

w pierwszym odruchu, bezpośrednio po premierze, wysoko ocenił dzieło Wyspiańskiego 
także Rydel I Pan Młody[; dopiero po kilku dniach przesłał on Wyspiańskiemu list, 
w którym wyraził żal i oburzenie za sposób przedstawienia w „Weselu" żony oraz siostry. 
Obraziła się r<iwnież Antonina Domal1ska, która uznała portret „weselnej" Radczyni za 
próbę swego poniżenia. jeszcze w kilka lat później, na wiadomośC' o śmierci poety, 
w spisywanym pi-zez siebie „Dzienniku" nazwała go też .,żółtodzióbem " . Czepiec miał 

podobno żal do poety za to, że kazał mu się targowa(' z muzykantem o „sdistkc;". Hersz 
Singer zapłacił za niezbyt zresztą przylegający do modela portret w „Weselu" cenc; 
z pewnością naj\\.yi.szą: rozpadem małże11stwa , odejściem z Bronowic i utratą córki józe~1 

(Pepki), która - jako „weselna" Rachela - coraz wyraźniej odchodziła od społeczności 
żydowskiej, aby wreszcie w 1919 roku, w chwili odrodzenia Polski, pi-zejść na katolicyzm, 
spełniając w ren sposób ślubowanie złożone przed łaty Rydlowi. 

Po szoku towarzyskim, jaki wywołala w Krakowie premiera „Wesela", stosunkowo szybko 
zaczc;ły się zacierać „krakowsko-bronowickie" kontUiy dramaru. \Y/ dziele Wyspia11skiego 
starano sic; dostrzec przede wszystkim wielki dramat narodowy. j ... [ 

Wyspiański kilka razy odwolywał się w swoich utworach do konkretnych wydarze11 z życia 
bieżącego. Zawsze potrafił jednak tym konkretnym wydarzeniom i ludziom nadać nowe 
kształty, przeobrazić je, przetworzyć , czy też „przeczarować" w wydarzenia i bohaterów 
ogólnoludzkich [„. ] Poeta traktował owe fakty i ludzi jako zaczyn do stworzenia własnej 
wizji poetyckiej, wizji, którą rządz i nie taka czy inna plotka, ale jego woła: wola poety, 
stwórcy nowych, nieznanych światów, wola człowieka umiejącego „codzienną 

rzcCZ}!\vistość przeczarować w poezje;". 

Franciszek Ziejka, „ Wiesele" w kręgu milów polskich, 

fragment szkicu „S~viat zaczarowany" fragment rękopisu „ \Vese/~ " 
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Wesele w literaturze polskiej 

Mogloby się wydawać , że wesela nie są najstosowniejszym momentem do generalnych 
roztrząsań o życiu, ale polskie wesela jednak rak. Tutaj bowiem nie tylko się je, pije i tańczy, 
ale także rozmyśla i przeżywa sytuację weselną w wymiarach symbolicznych jako esencję 
zbiorowego bytu, swoiste polskie uniwersum. Dlatego wesele może być realne i mityczne 
zarazem. 

Tak właśnie dzieje się u Wyspiańskiego. Jego uczta weselna jesr konkretem z ówczesnej 
kroniki towarqskiej Krakowa, podekscytowanej ślubem poety Lucjana Rydla z chlopską 
córką. W jej też domu rodzinnym we wsi Bronowice odbylo się wesele wedle wszelkich 
wiejskich rytuałów, wszakże ze znacznym udziałem gości z Krakowa, częstokroć jego elity 
arrysrycznej. I w oczywisty sposób jest to sytuacja mityczna. Przecie wszystkim za sprawą 
poezji. Wielce rzeczywista chata chlopska staje się pr1.estr1.enią czysto poetycką, w której 
nie tylko dzieją się sprawy rozumem niepojęte i pojawiają się postaci z innego niż realny 
wymiaru , ale \vyznaczają sobie spotkanie rozliczne tradycje polskiej literatury, nacie 
wszystko romamycznej. 

To w języku symbolicznym ujawnione wstaną polskie winy, kary, pragnienia i mar1.enia 
glówne - o Polsce. W pewnym momencie \\·ydaje się, że poetycka siła miru odrodzenia, 
przebudzenia do nowego życia, sranie się rzeczywistością, a wiejska chałupa zamieni się 
w scenę zmartwychwstania. Tak dalece nie sięga oczywiście kreacyjna sila mitu i w brono
wickiej chałupie rozegra sic; zaledwie psychomachia polskiej duszy: pragnącej i nie 
mogącej, potężnej i słabej, marzącej i trzeźwo sceptycznej. Niemniej w symbolicznym 
języku tych pragnień i niespełnień zawarł Wyspiański uniwersalne sensy polskiego życia 

i poprzez nie dociera! do uktytych źródeł narodowego losu. A po drodze niejedną prawdę 
podważał i kompromitowal zasady, kt<irymi lubiła się wspierać umęczona dusza ludzka, 
może ściślej -dusza polskiego inteligenta. [„.] 
Już nigdy więcej chłopskie wesele w naszej literaturze nie uzyska takiej urody estetycznej 

ani też rangi zjawiska kulturalnego, które jest ohrzędem , jest socjologicznym portretem 
zbiormvym. 

Alina Witkowska, \fesele w literaturze /Jo/skiej 
[w:] Lwierciadla Północy, red. R. Górski i in„ t. IL 
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