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WYSPIA¡SKI NIEZNANY
Z tajemnic pewnej szafy
W 2007 r. min´∏a setna rocznica Êmierci Stanis∏awa Wyspiaƒskiego
(1869-1907). Do krajowych obchodów „Roku Wyspiaƒskiego” w∏àczy∏y si´ ró˝ne Êrodowiska artystyczne: literackie, teatralne, historyków sztuki, muzealnicy. Ci ostatni mieli szczególny powód do satysfakcji, gdy˝ w roku jubileuszowym niespodziewanie ujawnione zosta∏y prace artysty uchodzàce dotàd za zaginione lub ca∏kiem nieznane
badaczom twórczoÊci malarskiej i rysunkowej Wyspiaƒskiego.
szystkie pozostawa∏y w r´kach prywatnych i w dalszym ciàgu taki
status zachowa∏y, choç dwóch obecnych w∏aÊcicieli postanowi∏o upubliczniç swojà w∏asnoÊç i przekazaç je w depozyt muzeom.
WÊród ujawnionych po latach prac
krakowskiego mistrza znalaz∏o si´ mi´dzy
innymi, uchodzàce za zaginione, Macierzyƒstwo z 1904 r. – pastel na papierze
przedstawiajàcy jego ˝on´ Teofil´ z synem
Stasiem. W 2007 r. zosta∏o sprzedane na
aukcji antykwarycznej, a nowy w∏aÊciciel
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przekaza∏ je w depozyt czasowy Muzeum
Narodowemu w Warszawie. Zlokalizowane zosta∏y te˝ dwie kolejne prace rysunkowe Wyspiaƒskiego: o∏ówkowe Studium
m∏odej kobiety z 1900 r. oraz Studium postaci siedzàcego starca – niedatowany rysunek
w´glem, prawdopodobnie z 1899 r., ze
szkicem m´skiego aktu na odwrocie.
Prawdziwie nowym odkryciem okaza∏y si´ jednak cztery rysunki, które od ponad stu lat umyka∏y wszelkim rejestrom
i opisom prac Wyspiaƒskiego. Ujrza∏y
Êwiat∏o dzienne w zaskakujàcy sposób pod
koniec 2007 r. w domu prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, wdowy po Bohdanie Korzeniewskim (1905-1992), znanym i cenionym teatrologu, re˝yserze i pedagogu, uznanym autorytecie w Êrodowisku teatralnym. Byç mo˝e przele˝a∏yby
w zapomnieniu jeszcze wiele lat, gdyby nie
prace przygotowawcze do wystawy „Nasi
Nauczyciele. Zbigniew Raszewski, Bohdan Korzeniewski, Stanis∏aw Marczak-Oborski” (styczeƒ-czerwiec 2008, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskie-

go). Zbierajàca dokumentacj´ do ekspozycji, jej kurator Magdalena Kulesza, po wyczerpujàcych kwerendach w archiwum domowym wybitnego teatrologa, uprosi∏a
prof. Ann´ Kuligowskà-Korzeniewskà, by
podjàç dodatkowy wysi∏ek i Êciàgnàç z szafy jeszcze jednà pokaênà paczk´ z bli˝ej
nieznanymi materia∏ami. Po karko∏omnej,
szcz´Êliwie zakoƒczonej, ekwilibrystyce na
drabinie, obie panie rozpocz´∏y rozpakowywanie i przeglàdanie zawartoÊci znaleziska z szafy. Jakie˝ by∏o ich zdumienie, gdy
wÊród rozmaitych teatraliów odkry∏y cztery niewielkie wymiarowo rysunki wykonane na papierze. Co do ich autorstwa nie
mog∏o byç wàtpliwoÊci, to by∏a r´ka Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. Mimo ˝e prace nie
sà sygnowane, nazwisko ich twórcy potwierdzajà stosowne noty na odwrotnych
stronach rysunków.
Szybko trafi∏y do ràk badaczy specjalizujàcych si´ w twórczoÊci Wyspiaƒskiego. Ich ustalenia przedstawi∏a Marta Romanowska na ∏amach „Alma Mater”, periodyku Uniwersytetu Jagielloƒskiego
(zob. poz. 2. èróde∏).
Dwa najmniejsze skromne rysuneczki
z ok. 1904 r. wykonane sà kolorowymi
kredkami i przedstawiajà stylizowane motywy roÊlinne. Byç mo˝e by∏y przeznaczone do projektów graficznych, nad którymi
Wyspiaƒski pracowa∏ – zarówno utworów
w∏asnych, a od 1897 r. jako ilustrator
i kierownik artystyczny krakowskiego
„˚ycia”. Niema∏à ciekawostkà tych rysunków jest zamieszczona na odwrocie jednego z nich naklejka z tekstem Teofily z Pytków Wyspiaƒskiej (1868-1957), wdowy
po Stanis∏awie, podpisanym w 1916 r.
niewprawnà r´kà, poÊwiadczajàcym autorstwo oraz informujàcym o przekazaniu
ich w darze nowemu w∏aÊcicielowi.
Dwa nast´pne rysunki „z szafy Korzeniewskiego” uznane zosta∏y za rewelacje dla
badaczy twórczoÊci plastycznej Wyspiaƒskiego, gdy˝ stanowià one nieznane dotàd etapy
prac artysty nad koncepcjami tak spektakularnych dzie∏, jak wizerunek Polonii powsta∏y
w Pary˝u w 1894 r. oraz postaç Boga Ojca
do witra˝a nad wejÊciowy portal koÊcio∏a
Franciszkanów w Krakowie z 1897 r.
Nowo odkryte Studium do postaci „Polonii” w otoczeniu p∏aczków pochodzi z lat
1892-1893, jest wykonane o∏ówkiem i tu-

szem na papierze naklejonym na karton
o wymiarach 26,8 x 18,3 cm i datowane na
15 grudnia 1892. Na odwrotnej jego stronie, zaprzyjaêniony z artystà Adam Chmiel
napisa∏: Rysunek Stanis∏. Wyspiaƒskiego/Chmiel*. Szkic ten uznano za drugà chronologicznie koncepcj´ wizerunku Polonii
w stosunku do ostatecznej wersji barwnej.
Wst´pne Studium do witra˝a „Bóg Ojciec” dla koÊcio∏a Ojców Franciszkanów powsta∏o najpewniej w latach 1896-1897
i w chronologii prac Wyspiaƒskiego nad
tym dzie∏em uchodzi obecnie za najwczeÊniejszy znany szkic. Jest barwny, wykonany o∏ówkiem i kredkami na papierze
o wymiarach 39 x 17,7 cm. Nie jest sygnowany, ani datowany. W lewym górnym rogu artysta nakreÊli∏ o∏ówkiem
szczyt gotyckiego okna. Tak jak w studium Polonii, potwierdzenie autorstwa
wysz∏o spod r´ki Adama Chmiela. Na odwrotnej stronie rysunku wzd∏u˝ dolnego
marginesu napisa∏: Rysunek Stanis∏awa Wyspiaƒskiego/Chmiel. Badacze zwracajà uwag´, ˝e kolorystyka, zaproponowana w tej
najwczeÊniejszej próbie Wyspiaƒskiego,
zosta∏a przez niego rozwini´ta i zachowana w wersji ostatecznej witra˝a.
Efektem odnalezionych przypadkowo
rysunków Stanis∏awa Wyspiaƒskiego okaza∏o si´ wzbogacenie wiedzy o procesie
twórczym artysty, mo˝liwoÊci kolejnych
porównaƒ rozwoju jego warsztatu, prze-

Êledzenie rozwoju koncepcji ideowej i artystycznej obu dzie∏.
Ujawnienie rysunków ju˝ po Êmierci ich
dotychczasowego w∏aÊciciela uniemo˝liwia dok∏adne przeÊledzenie ich losów od momentu
powstania na prze∏omie XIX i XX w. a˝ do lat
pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia, gdy˝ wtedy
w∏aÊnie trafi∏y do ràk Bohdana Korzeniewskiego. Obecnie zosta∏y przekazane przez rodzin´
jako depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie i wzbogaci∏y jego Oddzia∏ – Muzeum
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. Pierwsza ich publiczna prezentacja w styczniu-lutym 2008 r.
towarzyszy∏a, wieƒczàcej „Rok Wyspiaƒskiego”, wystawie „Noc listopadowa. Collage”
w Muzeum Teatralnym w Warszawie.
Zdj´cia opublikowano za zgodà A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej
èRÓD¸A:
1. Ustna relacja prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej.
2. M. Romanowska: Odnalezione po stu latach. „Alma Mater.
Miesi´cznik Uniwersytetu Jagielloƒskiego” 2007, nr 97
(numer specjalny), s. 38-43; – Wyspiaƒski odkryty w archiwum Bohdana Korzeniewskiego. Druk towarzyszàcy pokazowi rysunków na wystawie „Noc listopadowa. Collage”.
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Muzeum Teatralne, styczeƒ-luty 2008. Jest to fragment artyku∏u z „Alma Mater”.
3. Zdj´cia publikowane za zgodà A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej.
*Adam Chmiel (1865-1934), archiwista, historyk, od 1917 r.
dyr. Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie. Jego przyjaêƒ
z Wyspiaƒskim datuje si´ od pracy Stanis∏awa nad dramatem historycznym Boles∏aw Âmia∏y (1903 r.), do którego
Chmiel udziela∏ mu konsultacji i wskazówek historycznych.
By∏ tak˝e wspó∏wydawcà (z Tadeuszem Sinkà) I wyd. zbiorowego dzie∏ Wyspiaƒskiego w l. 1924-1929. Artysta namalowa∏ dwa jego portrety.
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