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Mapy 
i opowieści
kraków 
wyspiańskiego. 
Nieistniejące 
centrum

kraków miastem wyspiańskiego? któ‑
ry kraków? Ten sprzed stu lat, pa‑

miętający jeszcze przemarsz konduktu 
pogrzebowego z ciałem artysty z kościoła 
mariackiego do krypty na skałce? czy ten 
dzisiejszy, w którym na pytanie turystów 
zaopatrzonych w nieaktualne przewodni‑
ki: „Gdzie jest muzeum wyspiańskiego?”, 
pracownicy instytucji z placu szczepań‑
skiego czy ulicy kanoniczej bezradnie 
rozkładają ręce? miasto wyspiańskiego, 
w którym słynna „szafirowa pracownia” na 
ulicy krowoderskiej od lat poszukuje me‑
cenasa, gwarantującego jej przetrwanie? 

nie ma dzisiaj „krakowa wyspiań‑
skiego” i tak naprawdę nigdy go nie było. 
miasto, które swą sławę zawdzięcza tyleż 
artystom Piastów i Jagiellonów, co arty‑
stom tworzącym pod rządami prezyden‑
ta Juliusza leo, nigdy nie spłaciło wobec 
nich długu wdzięczności, a mówiąc dzi‑
siejszym językiem, nie potrafiło wykorzy‑
stać komercyjnie i dobrze sprzedać tego 
towaru, który w skali, nie tylko polskiej, 
jest ciągle wyjątkowo cenny.

artysta mający tak znaczący wpływ na 
polską sztukę XX wieku powinien mieć 
w dzisiejszym krakowie jakieś material‑
ne centrum – miejsce wspomagające na‑
szą kulturową pamięć. nie tyle kolekcję, 
zbiór dzieł i przedmiotów, ale przestrzeń 
wypełnioną śladami, drogowskazami, ma‑
pami, która pełniłaby potrójną funkcję. 

Po pierwsze ukazywałaby dzieło wy‑
spiańskiego w jego bogactwie i zróżni‑
cowaniu. wykorzystując różne techniki 
medialne, można by spróbować stworzyć 
syntezę tego, co mieści się w horyzoncie 
dokonań artystycznych wyspiańskiego 
w dziedzinie literatury, malarstwa, tea‑
tru, edytorstwa, sztuki użytkowej. nowo‑

Fotografia Dariusz Tokarczyk

w



155LitErAcKi	KrAKóW

takich obrazów nie ma. wyspiański wzru‑
szył ramionami. cóż łatwiejszego, jak je 
namalować1.

Po drugie, owo „centrum”, lokując 
wyspiańskiego w najbliższej mu prze‑
strzeni krakowa, stanowiłoby punkt 
wyjścia do wędrówki po rzeczywistych 
miejscach przechowujących dzieła i pa‑
miątki. Pozwalałoby wytyczyć możliwe 
trajektorie podróży po krakowie, wska‑
zać kierunki, stworzyć mapy miasta we‑
dług klucza z hasłem „wyspiański”. Jak 
zaprojektować te szlaki? możliwości jest 
wiele, zawsze tryb linearny wydaje się naj‑
prostszy, a zarazem wyjątkowo banalny: 
szlak biograficzny (od ul. krupniczej, do 
Domu Długosza, przez Pałac larischa, 
Gimnazjum nowodworskiego, kolejne 
szkoły i mieszkania, aż po węgrzce i skał‑
kę), szlak literacki (m.in. wawel, „chata 
bronowicka”, Teatr miejski), szlak witra‑
ży i dekoracji ściennych (kościół Fran‑
ciszkanów, mariacki, św. krzyża, Dom 
Towarzystwa lekarskiego) itd. Jednak‑
że te osobne  linie winny tworzyć sieci, 
pokazujące połączenia i węzły o wiele 
ciekawsze od traktów głównych. wiele 
zależy od przyjęcia zasady poszukiwa‑
nia obecności artysty pomiędzy ulotnoś‑
cią biografii a materialnością dzieła, al‑
bo odwrotnie, między ulotnością dzieła 
a materialnością biografii. może jedna 
z nitek tej sieci będzie pokazywała wy‑
spiańskiego‑amatora wynalazków tech‑
nicznych; jak półżartem zapewniał Boy: 

„Gdyby się do niego zwróciła np. dyrekcja 
kolei z prośbą o projekt na lokomotywę, 
wyspiański […] przyniósłby nazajutrz 
najdokładniej wyrysowany model loko‑
motywy wedle swego rozumienia”2. inny 

czesna opera omnia nie zawsze wymaga 
oryginałów (wyjaśnienia muzealników 
dotyczące zakazu eksponowania pas teli 
nie byłyby usprawiedliwieniem dla elimi‑
nowania z naszego „muzeum wyobraźni” 
wielu pięknych obrazów). można by pod‑
jąć bliską wyspiańskiemu ideę „poko‑
ju artysty” jako przestrzeni z pogranicza 
realności i fantazji, do której przychodzą 
bohaterowie dramatów, powracają wspo‑
mnienia, ożywają obrazy. każde miejsce 
było dla niego przestrzenią do zagospoda‑
rowania: taką była weselna izba w Weselu, 
nawa katedry w Akropolis, scena teatru 
w Wyzwoleniu, wzgórze wawelskie w pro‑
jekcie architektonicznym czy miasto‑or‑
ganizm społeczny, gdy jako członek ra‑
dy miejskiej miał ambitne plany reform. 
kraków był dla wyspiańskiego nieustan‑
nym dziełem w toku, work in progress, był 
impulsem do odkrywania potencjalności 
tkwiącej w każdym miejscu. Jego wyob‑
raźnia łączyła wybujałą fantazję z swo‑
istą pragmatycznością architekta, reży‑
sera, inscenizatora – te rysy oryginalnej 
osobowości twórczej wyspiańskiego po‑
winni wziąć pod uwagę projektujący jego 
muzeum w krakowie. a warto przypo‑
mnieć, jak we wspomnieniach Tadeusza 
Żuka‑skarszewskiego jawił się wyspiań‑
ski wcielający się w kuratora wystawy: 

młody wyspiański przyszedł do muzeum 
narodowego oglądać świeżo urządzoną 
salę matejki. Jak mu się podoba? nieźle. 
ale urządziłby to inaczej. […] opowiada 
jak być powinno: obrazy matejki pośrod‑
ku, dobrze; ale w krąg ich zawiesić należy 
obrazy innych, na których tle wystąpiłaby 
wyraźnie odrębność matejki. i jął określać 
każdy obraz z osobna; ktoś zauważył, że 
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trop wyznaczałyby np. upodobania ku‑
linarne wyspiańskiego – na przykład te 
mało wyrafinowane, do parówek i piwa 
(wolał je od mocniejszego alkoholu, bo 
twierdził, że i bez wódki miewa wizje), 
którym dawał upust w lokalu rosensto‑
cka przy dworcu kolejowym na ul. lu‑
bicz. a może podążymy szlakiem kolo‑
rów wyspiańskiego: od zieleni, żółcieni 
i fioletów witraży franciszkańskich, błę‑
kitu, głębokiego granatu kręgów i figur 
witraża Słońca-Apolla, poprzez delikatne 
odcienie pasteli czy barwy, refleksy świat‑
ła i mroku, jakimi nasycił izbę weselną 
w dramacie, aż po szafirowe ściany jego 
pracowni. a może szlakiem dźwięków, 
wsłuchując się w melodię krakowskich 
zegarów, jaką skomponował w Akropolis. 

Jest jeszcze inny rodzaj trajektorii 
zmysłów: trop spojrzenia, tego „patrze‑
nia inaczej”, z którego był tak dumny. Ja‑
kie widoki zatrzymał w pamięci wzroku? 
Gdy z powodu pogarszającego się stanu 
zdrowia został „uwięziony” w mieszka‑
niu przy ul. krowoderskiej, a jego oczy 
o różnych porach dnia i różnych porach 
roku biegły w stronę kopca kościuszki. 
wiemy z listów‑wyznań, jak wzrokiem 
przebijał wówczas ścianę pracowni, aby 
wraz z lackiem oglądać oczami wyob‑
raźni wenecję: 

Gdy spojrzę ku ścianie pracowni mej […], 
to widzę Pana z gondoli patrzącego wprost 
ku mnie z daleka i widzę i słyszę, jak się 
gondola zbliża i do brzegu przybija i już 
Pan wysiąść ma – gdy, tuż wóz zaturkoce 
jakiś – przebiegający ulicą krowoderską 
[…] – i ściana jest ścianą z gwiazdami od 
wbijanych gwoździ, a Pan – Pan wysiada na 
placu Świętego marka lub na lido3. 

Po trzecie, „centrum” miałoby funkcję 
pokazania wyspiańskiego w zmiennym 
czasie kultury, który dostarcza coraz to 
innych kontekstów i kontynuacji. wiek 
XX, jak wiadomo, stworzył wielokrotny 
portret wyspiańskiego: ujawnił znacze‑
nie dziedzictwa twórczości autora Wese-
la, jak i obnażył wyczerpanie płynących 
z niego inspiracji. 

kraków 2014 roku jest przede wszyst‑
kim miastem kantora, a ten już w tarnow‑
skim gimnazjum znał wyspiańskiego na 
pamięć; w późniejszych latach od niego 
uczył się malarstwa i teatru, a także tego, 
co między tymi sztukami się rodzi.

Magdalena Popiel

Przypisy
1 Tadeusz Żuk‑skarszewski, W natchnieniu i w ży-

ciu codziennym, [w:] Wyspiański w oczach współ-
czesnych, zebrał, opracował i komentarzem opa‑
trzył leon Płoszewski, t. ii, kraków 1971, s. 115. 

2 Tadeusz Boy‑Żeleński, Historia pewnych mebli 
[w skróceniu], [w:] Wyspiański w oczach współ-
czesnych, dz. cyt., s. 213. 

3 stanisław wyspiański, Listy do Stanisława La-
cka (1905), kraków 1957, s. 46. 

stanisław wyspiański, Autopor-
tret, 1907, rysunek kredką na papie‑
rze. muzeum narodowe w krakowie
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wyspiański’s 
krakow. the 
non-existent 
centre

krakow, city of wyspiański? which 
krakow? The one from a  centu‑

ry ago, that still remembers the funer‑
al procession carrying the artist’s body 
from st mary’s church to the crypts at the 
church on skałka – the rock? or today’s 
one, in which the staff of institutions at 
szczepański square and kanonicza street 
shrug helplessly when tourists armed with 
outdated guidebooks ask them where to 
find the wyspiański museum? The city 
of wyspiański in which the famous “sap‑
phire‑blue studio” on krowoderska street 
has been searching for years for a patron 
to ensure its survival?

There is no “wyspiański’s krakow” 
today, and in fact there never has been. 
a city which owes its fame as much to 
the artists of the Piast and Jagiellonian 
dynasties as to those working when Ju‑
liusz leo was mayor early in the 20th cen‑
tury never repaid its debt of gratitude to 
them. in today’s terms, it did not have the 
commercial nous to exploit and sell these 
goods, which remain extremely valuable, 
not just in Poland.

in modern krakow, an artist who had 
such an important influence on 20th‑cen‑
tury Polish art should have some kind 
of material centre as a cultural aide‑mé‑
moire. not so much a collection of works 

and objects, but a space filled with trac‑
es, signposts and maps that would play 
a triple role.

 This would firstly depict wyspiański’s 
oeuvre in all its richness and diversity. us‑
ing various media techniques, one could 
attempt to create a synthesis of what was 
contained in wyspiański’s artistic ac‑
complishments in the fields of literature, 
painting, theatre, editing and applied art. 
a modern complete works collection does 
not always require the originals (muse‑
ologists’ explanations of how pastels may 
not be exhibited would be no justification 
for leaving out many beautiful pictures 
from our “museum of the imagination”). 
The idea of “the  artist’s room,” close to 
wyspiański’s own heart, could be picked 
up as the space somewhere between re‑
ality and fantasy to which the heroes of 
dramas come, memories return and im‑
ages come to life. For him, every place was 
a space to fill – this was the case with the 
wedding chamber in The Wedding, the ca‑
thedral nave in Acropolis, the theatre stage 
in Liberation – a social organism when, 
as a member of the city council, he had 
ambitious plans for reform. wyspiański 
saw krakow as a continual work in pro‑
gress, an impulse for discovering the po‑
tentiality lying in every place. His imagi‑
nation combined exuberant fantasy with 
the peculiar pragmatism of the architect, 
director and producer – these features of 
wyspiański’s original artistic personality 
should be taken into account by those 
responsible for designing his museum 
in krakow. and it is worth reminding 
ourselves of how wyspiański, playing the 
role of exhibition curator, appeared in the 
memoirs of Tadeusz Żuk‑skarszewski:
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The young wyspiański came to the national 
museum to see the newly arranged matejko 
room. How does he like it? not bad. But he 
would have arranged it differently. […] He 
explains how it should be: matejko’s pictures 
in the middle – good; but around them the 
paintings of others should be hung, against 
whose background what makes matejko dif‑
ferent would be apparent. and he set about 
describing every picture separately; some‑
one noted that there were no such pictures. 
wyspiański shrugged. what could be easier 
than painting them?1

secondly, this “centre,” placing wy‑
spiański in the space of krakow that was 
closest to him, would constitute a start‑
ing point for a wander around the actu‑
al places where his works and souvenirs 
are preserved. it would mean that the 
possible trajectories for a trip around 
krakow would be marked out, the di‑
rections pointed out, a city map created 
with a key titled “wyspiański.” How could 
these trails be designed? The possibilities 
are numerous, and the linear mode al‑
ways seems simplest and yet extremely 
banal: a biographical trail (from krup‑
nicza street to the Długosz House, via 
the larisch Palace, nowodworski High 
school, further schools and homes, right 
up to the village of węgrzce and then 
skałka); a literary trail (including waw‑
el, the “Bronowice cottage”, the munici‑
pal Theatre), a stained‑glass windows 
and wall decoration trail (the Franciscan 
church, st mary’s, church of the Holy 
cross, medical society House) etc. But 
these separate lines should form a web 
showing connections and ties that are 
much more interesting than the main 

routes. much depends on accepting the 
principle of searching for the presence 
of the artist between the transience of 
the biography and the material nature 
of the work, or vice‑versa, between the 
transience of the work and the materi‑
al nature of the biography. Perhaps one 
of the threads of this web would show 
wyspiański the technical invention en‑
thusiast; as Tadeusz Boy‑Żeleński said, 
half‑jokingly: “if the management of the 
railways came to him asking for a de‑
sign for a locomotive, […] the next day 
wyspiański would bring a sketch of his 
understanding of a model locomotive.”2 
another track might be marked out by 
wyspiański’s culinary tastes – for example 
his less sophisticated liking for frankfurt‑
ers and beer (he preferred this to stronger 
alcohol, saying that he had visions even 
without vodka), which he indulged in at 
the rosenstock pub by the train station 
on lubicz street. or why not follow the 
path of wyspiański’s colours, from the 
greens, yellows and purples of the Fran‑
ciscan stained glass, the bright and dark 
blue of the circles and figures of the Apol-
lo: The Copernican Solar System window, 
via the delicate shades of pastels or paint, 
the reflections of light and dark, with 
which he imbued the wedding chamber 
in his play, to the sapphire‑blue walls of 
his studio. or even a trail of sounds, lis‑
tening to the tune of the krakow clocks 
which he inserted into Acropolis. 

There is one more type of trajectory of 
senses: that of seeing, the “looking differ‑
ently” of which he was so proud. which 
sights did he retain in his visual memory? 
when his worsening health left him “im‑
prisoned” in his flat on krowoderska street 
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and his eyes at different times of day and in 
various seasons gazed towards kościuszko 
mound. we know from his letters/confes‑
sions that he saw through the wall of his 
studio then, so that in his mind’s eye he 
could join stanisław lack and see Venice:

when i look towards the wall of my studio 
[…] i see you in a gondola gazing straight at 
me from afar and i see and hear the gondo‑
la approaching and reaching the shore and 
you are to alight – when a wagon rumbles 
up krowoderska street […] and the wall is 
a wall with stars from hammered nails and 
you – you alight at st mark’s square or on 
the lido.3

Thirdly, “the centre” would have 
the function of showing wyspiański in 
a changing time of culture providing ev‑
er different contexts and continuations. 
as we know, the 20th century produced 

a multiple portrait of the author of The 
Wedding: it revealed the importance of 
the legacy of his work, as well as expos‑
ing the depletion of the inspirations that 
came from him.

The krakow of 2014 is above all the city 
of Tadeusz kantor, who knew wyspiański 
by heart while still at school in Tarnów; in 
later years, he learnt painting and theatre 
from him, as well as what comes about 
between these arts. 

Magdalena Popiel
Translated by Ben koschalka

Notes
1 Tadeusz Żuk‑skarszewski, W natchnieniu i w ży-

ciu codziennym, [in:] Wyspiański w oczach współ-
czesnych, ed. leon Płoszewski, v. ii, kraków 1971, 
p. 115. 

2 Tadeusz Boy‑Żeleński, Historia pewnych mebli 
[shortened], [in:] Wyspiański w oczach współ-
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3 stanisław wyspiański, Listy do Stanisława La-
cka (1905), kraków 1957, p. 46. 
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