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WYSPIAŃSKI I FOTOGRAFIA
REKONESANS

Gdy Stanisław Wyspiański przyszedł na świat, historia fotografii liczyła już po
nad 30 lat. Dla wynalazku technicznego, który dynamicznie podbijał Europę i inne 
kontynenty to dużo i mało zarazem. Mało, bo pod koniec lat 60. XIX wieku fotogra
fia jeszcze nie pokazała w pełni ukrytych w niej możliwości użytkowych i artystycz
nych, dużo, bo jej rozwój przebiegał na tyle szybko, iż zdołały wykształcić się pewne 
gatunki, takie jak fotografia portretowa czy pejzażowa, które wpłynęły na wyznacze
nie określonych funkcji społecznych nowego wynalazku. 

Aparat fotograficzny nie był przedmiotem nieznanym Wyspiańskiemu. I cho
ciaż nie wiadomo, czy brał go do ręki, żeby samemu robić zdjęcia, na pewno miał 
ku temu niejedną okazję. W domu rodzinnym, oprócz dłuta rzeźbiarskiego i szta
lug malarskich, mógł Wyspiański znaleźć także ten przedmiot, skoro jego ojciec, 
Franciszek, zajmował się fotografią na tyle serio, że uznano go za jednego z pierw
szych polskich fotografów Pienin1. Stryj artysty, najmłodszy brat ojca, Bronisław, 
po trzech latach praktyki w zakładzie fotograficznym A. Polkowskiego w Tarnowie 
założył własne atelier w Bochni. Tradycja rodzinna była na tyle silna, że także jego 
córka, Maria, kontynuowała zawód fotografa, ucząc się go w Krakowie, w zakładzie 
„Anna” mieszczącym się przy ul. Szewskiej 202. Kontakty Wyspiańskiego ze stryjem 
były sporadyczne, natomiast o wiele trwalsza okazała się znajomość z jednym z twór
ców polskiej szkoły fotografii pejzażowej, Walerym Eliaszem Radzikowskim. Ten 
kolega szkolny ojca stał się także wypróbowanym przyjacielem młodszego pokole
nia. I wreszcie, jeszcze jedna postać z aparatem fotograficznym z bliskiego otoczenia 
Wyspiańskiego - to młodszy brat Józefa Mehoffera - Wilhelm (Wilek). Wyspiański 

' I. Plażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii. Warszawa 1982, s. 82. 

2 K. Zbijewska, Orzeł w kurniku. Z życia Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1980, s. 34. 
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uważnie śledził jego próby uprawiania fotografii artystycznej, a także korzystał z jego 
pomocy fotografa-dokumentalisty, gdy uznał, że zdjęcie jest mu pomocne w działal
ności twórczej. 

Wyspiański, wkraczając na drogę sztuki, dobrze wiedział, do czego może mu się 
przydać fotografia i zazwyczaj traktował ją dość prostodusznie jako narzędzie poży
teczne w zawodzie artysty. Kilka przykładów wskazuje jednak na przejawiającą się 
także w tej dziedzinie, znamienną dla jego postawy, potrzebę eksperymentowania. 
Ogromny potencjał twórczy tego artysty był między innymi wynikiem otwartości, 
rozmachu i braku lęku przed poszukiwaniem nowych możliwości jakie daje rozwój 
techniki. Nieliczne, ale znamienne przypadki sięgania po narzędzia optyczne i in
strumenty reprodukcji świadczą o takim właśnie nastawieniu: to poszukiwanie zdję
cia płatka śniegu, który dostarczył mu wzoru do dekoracji Domu Lekarskiego czy 
zdjęcie rentgenowskie ręki będące źródłem wiedzy anatomicznej, której ślady widać 
wyraźnie w witrażu franciszkańskim Bóg Ojciec - Stań się. Podobnie jak oglądanie 
rzeczywistości przez mikroskop i rejestrowanie tego obrazu dla celów naukowych; 
wykonany przez niego rysunek podziału komórki naskórka salamandry przechowy
wany jest do dziś w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyspiański miał świado
mość, jak bardzo narzędzia techniczne mogą odmienić obraz świata i z ciekawością 
poszukiwał w nich nowych bodźców artystycznych. Nie na tyle jednak oswoił te me
dia, by w nich samych poszukiwać efektów działań estetycznych. 

Udział i rola fotografii w polskim życiu artystycznym końca XIX wieku jest te
matem czekającym wciąż na opracowanie - z tego też powodu trudno przesądzać, 
czy stosunek Wyspiańskiego do fotografii mieścił się w pełni w ówczesnych sche
matach postępowania artystów i świadomości estetycznej epoki, czy też daleko 
poza nie wykraczał. Sadzę, że warto, przynajmniej wstępnie zarysować pewne pola 
obecności fotografii w biografii i działalności twórczej autora Wesela. 

PORTRET FOTOGRAFICZNY
Biografię Wyspiańskiego można opowiedzieć, idąc śladami jego fotograficznych 

portretów. Spuścizna tego artysty pozwala na budowanie kilkuwątkowej narracji au
tobiograficznej. Opowieść, którą snuje o sobie Wyspiański w twórczości epistologra- 
ficznej, splata się z opowieścią, jaka wyłania się z kolejnych malarskich autoportre
tów. Fotografie artysty, choć niewykonywane przez niego samego, były do pewnego 
stopnia aktem woli i autokreacji. 

Z okresu dzieciństwa Wyspiańskiego zachowały się dwie fotografie będące zna
miennymi początkami tej fotograficznej narracji tożsamościowej. Pierwsza, pocho
dząca z 1877 roku, została zrobiona w Krakowie w słynnym zakładzie fotograficznym 
Awita Szuberta. Przedstawia ośmioletniego chłopca w jasnym ubranku siedzącego 
przy stoliku na wiklinowym wysokim stołku. Zwraca uwagę ładna twarzyczka o re
gularnych rysach i ręce, które wyreżyserowanym gestem przewracają kartki książki. 
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Wszystko tu jest konwencjonalne: i pejzaż górski w tle, i wzorzysty dywan na pod
łodze atelier, i drewniane meble, może tylko zwisające nad podłogą i skrzyżowane 
w powietrzu nogi mówią o lekkim zniecierpliwieniu obiektu sesji zdjęciowej. Druga 
fotografia z tego okresu ma zupełnie inny charakter - to zrobione rok później zbio
rowe zdjęcie uczniów czwartej klasy szkoły gimnazjalnej mieszczącej się w pałacu La- 
rischa. Wspomina o nim Stanisław Estreicher: 

Istnieje z roku 1878 fotografia, zrobiona na owym podwórzu przez wędrownego 
fotografa, na której uwieczniono całą naszą klasę ze starym, grubym i niskim prof. 
Niemczykiem w środku oraz młodym, wysokim Filińskim z boku. Na drugiej stro
nie katecheta ks. Gac3. 

3 S. Estreicher, Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego, [w: ] Wyspiański w oczach współ
czesnych, zebrał, opracował i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. I, 
s. 119. 

4 A. Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, 
Kraków 2007. 

To zdjęcie Wyspiańskiego zasadniczo różni się od tego wykonanego w atelier. 
Wśród licznego tłumu rówieśników postać drobnego blondyna przybierającego dum
ną pozę jest wyjątkowo wyrazista. Ten dziewięciolatek chce się wyróżnić i chce być wi
dzianym, szczególne aktorstwo sposobów, jakie stosuje, by osiągnąć swój cel, nie jest 
bez znaczenia dla późniejszych metod autoreżyserii w pozowaniu do zdjęcia. 

W XIX wieku fotografowanie się miało istotny związek z całym rytuałem wizyty 
w atelier. Wykonanie zdjęcia było decyzją, której motywacje leżały zazwyczaj w sfe
rze zachowań społecznych, a nie potrzeb estetycznych. Historyk francuskiej foto
grafii, André Rouille, wskazuje typowe mechanizmy przyzwolenia społecznego dla 
fotografii charakterystyczne dla tego okresu: 

Kiedy w 1863 roku Manet przedstawia swoje „Śniadanie na trawie” fotografia 
spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszczaństwa, które masowo udaje 
się do fotograficznych atelier na bulwarach, aby zrobić sobie portret. To pra
gnienie naznaczone jest narcyzmem i chęcią ukazania własnego sukcesu, w żad
nym stopniu jednak nie jest podyktowane artystycznymi motywacjami. Gdyż 
większość ówczesnych mieszczan utożsamia sztukę przede wszystkim z malar
stwem [... ]4. 

Zapewne Wyspiański podzielał częściowo poglądy swego środowiska, ale w jego 
przypadku ów narcyzm, o którym piszę Rouille, przybierał niekiedy formy artystow- 
skie. Jedno z najciekawszych zdjęć Wyspiańskiego zostało wykonane w 1892 roku 
i przedstawia artystę wraz z czwórką przyjaciół: Stanisławem Estreicherem, Lucja
nem Rydlem, Karolem Maszkowskim i Henrykiem Opieńskim. Cenny komentarz 
do tego zdjęcia dołączył Estreicher: 
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Fotografowaliśmy się w końcu roku 1892 w pięciu wspólnie na pamiątkę razem 
przeżytych lat młodzieńczych, przy czym Wyspiański rzucił przed nasze nogi wi
doczne na fotografii dwie rękawice, jako „wyzwanie losu”, jak pół żartem obja
śnił5. 

5 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stry- 
jeńskiego, oprać. L. Płoszewski, J. Durr-Durski, M. Rydlowa, Kraków 1994, t. 2, s. 176. 

6 J. Nowak, Ze wspomnień o Wyspiańskim, [w: ] Wyspiański w oczach współczesnych, t. II, 
s. 177. 

W całym albumie fotografii Wyspiańskiego ta właśnie mówi najwięcej o tak 
ważnej dla młodego artysty chęci teatralnego aranżowania sytuacji, jaka rozgrywa 
się przed obiektywem aparatu fotograficznego. Widoczne na podłodze rękawicz
ki należą do symbolicznych akcesoriów scenograficznych. Wyspiański komponu
je siebie w tej grupie kolegów tak, aby będąc częścią grona rówieśników, jednak 
się wobec niego zdystansować; czyni to poprzez lekkie odsunięcie się i skierowa
nie spojrzenia w bok, w „nieokreśloną dal”, podczas gdy pozostali patrzą wprost 
w obiektyw. 

Reżyserowanie sytuacji, która staje się przedmiotem fotografii, widoczne jest 
także na dwóch zdjęciach wykonanych w Paryżu. Wyspiański fotografuje się w to
warzystwie dwóch Cyganek, które będą także służyć mu jako modelki do szkiców 
kredką z 1893 roku. Te dwa zachowane zdjęcia, być może część większej serii, różnią 
się od siebie ustawieniem postaci. Kompozycja, zapewne autorstwa Wyspiańskie
go, ma na celu wyeksponowanie podobieństwa urody i stroju dziewcząt a zarazem 
kontrastu między nimi a wysokim, przystojnym i eleganckim młodzieńcem trzyma
jącym kapelusz i rękawiczki, z charakterystycznym gestem podparcia się ręką pod 
bok znanym już z fotografii z dzieciństwa. Zamiłowanie do podwójnych portretów 
kobiecych dobrze widoczne w dziełach malarskich Wyspiańskiego podyktowało za
pewne decyzję stworzenia podobnego obrazu w zapisie fotograficznym. 

Wyspiański jako malarz największe osiągnięcia ma w pastelowym portrecie. 
Portret własny, a także znajomych aktorów, malarzy, poetów, lekarzy należał do 
jego ulubionych gatunków. Ten rodzaj rysunku wydawał mu się źródłem szczegól
nie ważnej wiedzy o człowieku: 

Portret - mówił - można malować kwadrans, pół godziny - godzinę, ale nie moż
na go malować dłużej, bo to już będzie nie portret, lecz obraz na temat danej osoby 
- historia osoby. Człowiek nie jest ten sam we wtorek, jakim był w poniedziałek, 
zmieni się bezpowrotnie, zmieniają go przeżycia i przemyślenia, portret to odbicie 
chwili, odbicie artystyczne ujmujące rzecz do głębi6. 

Ta właśnie zmienność obrazu, możliwość łowienia chwil, które wyciskają na twa
rzy ludzkiej swoje piętno, zainteresowała go także w fotografii. 
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Posyłam ci świeżą fotografię, która ci oznajmi jak właściwie wyglądam. Musisz 
zauważyć szaloną różnicę między jedną fizjonomią a drugą, mimo iż obydwie są 
zupełnie nie retuszowane7. 

7 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprać. L. Płoszewski. J. Diirr-Durski
i M. Rydlowa, Kraków 1979, t. 1, s. 451. 

Portrety fotograficzne Wyspiańskiego są zazwyczaj konwencjonalne, wyraz twa
rzy i ujęcie nie odbiegają od standardów oficjalnych podobizn. Jedynym z ciekawszych 
zdjęć jest zrobione w 1903 lub 1904 ujęcie z profilu: nieład włosów i bujny zarost zasła
niający twarz sprawiają, że w przeciwieństwie do wcześniejszych i nadmiernie „grzecz
nych” wizerunków (jak np. zdjęcie z maturalnego tableau z 1887 roku czy o dziesięć lat 
późniejsze wykonane w zakładzie Szymona Balicera), wkrada się do tego portretu rze
czywiście coś z chwilowego nastroju, jakiś trud, udręczenie i tajemniczość. 

Wątek narracji fotograficznej w opowieściach tożsamościowych Wyspiańskie
go trzeba traktować jako komplementarny i z pewnością drugorzędny wobec narra
cji tekstowej i malarskiej. Znane jest zdjęcie dwudziestodwuletniego Jamesa Joycea 
zrobione w 1904 roku stojącego nonszalancko z rękami w kieszeni. Pisarz zapytany 
o czym myślał w chwili, gdy C. P. Curran robił mu zdjęcie, odparł: „Zastanawiałem 
się, czy pożyczy mi 5 szylingów”. Wyspiańskiemu może tylko w 1901 podczas sesji 
zdjęciowej z żoną przychodziły takie myśli do głowy - Teofila była wówczas w za
awansowanej ciąży... Poważny, melancholijnie zamyślony, przybierający dumne pozy, 
chciał raczej być aktorem grającym małą rolę na scenie fotograficznego atelier, niż 
odsłaniać przed obiektywem tajemnice codziennej egzystencji. 

ROLA FOTOGRAFII W PROCESIE TWÓRCZYM
W XIX-wiecznej sztuce znajdujemy wiele przykładów wykorzystywania fotografii 

jako źródła wiedzy o rzeczywistości. Model nie jest wprost „wzięty z natury”, ale za- 
pośredniczony w technicznym medium. Dotyczy to także, wydawałoby się dość para
doksalnie, malarzy realistów czy impresjonistów, którzy szczycili się wiernością obrazu 
świata przedstawianego w swoich dziełach, jak, na przykład, Utrillo malujący pejzaże 
podparyskie z pocztówek czy Cezanne tworzący swoje martwe natury z fotografii. 

Dla Wyspiańskiego taka sytuacja była nie do pomyślenia, obecność naturalnego 
modela była dla niego oczywista. Oto znamienne dla tej postawy słowa - 24 sierp
nia 1904 roku kieruje do Stanisława Eliasza Radzikowskiego podziękowanie i prośbę 
zarazem: 

Dziękuję Ci serdecznie za fotografie kosodrzewiny. Czemuż nikt do tej pory ko- 
sodrzewu nie malował? Jakżeż piękny byłby pokój, którego tapety wyobrażałby 
gąszcz kosodrzewiny. Zaraz bym to dla Ciebie rysował gdybym miał gałąź.  7 i
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Pierwszego będę już w Krakowie. Może powracając wstąpisz do mnie i przywie
ziesz tę gałąź8. 

8 Listy Stanisława Wyspiańskiego, Różne - do wielu adresatów, oprać, i komentarz M. Ry
dlowa z wykorzystaniem materiałów L. Płoszewskiego, Kraków, 1998, s. 278. 

’ Por. uwagi w Raptularzu z 1904 roku, [w: ] Listy Stanisława Wyspiańskiego. Różne- do wie
li adresatów, s. 377, 388. 

10 Listy StanisławaWyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprać. L. Płoszewski i M. Rydlowa, 
Kraków 1979, s. 480. 

Wiedza o rzeczywistości, jaką przynosi zdjęcie, może być dla artysty pożyteczna 
i inspirująca, ale nie może zastąpić żywego modela: żeby rysować, Wyspiański musi 
mieć przed sobą prawdziwą gałąź kosodrzewiny. 

Zasadniczy akt tworzenia obywał się bez pomocy mediów, natomiast były one 
istotne w kilku fazach kreacji: fazie początkowej, przygotowawczej oraz końcowej, 
a także wówczas, gdy współpracował z innymi artystami-rzemieślnikami. Były to sy
tuacje wyraźnie umotywowane względami praktycznymi. Na przykład, gdy mając 
w planach przygotowanie projektu witraży, dekoracji sali lub aranżacji wystawy ob
razów, rnusiał w swoich planach uwzględnić, przykładowo, kształt otworów okien
nych lub rozkład pomieszczeń. Na dalszym etapie prac - jeśli wymagały one zaanga
żowania rzemieślników, posługiwał się fotografią zrobionego przez siebie modela jak 
w wypadku balustrady do Domu Lekarskiego9. 

Druga zasadnicza funkcja fotografii polegała na archiwizacji dzieła sztuki na róż
nych etapach jego powstania aż po wersję finalną. Rok 1897 był okresem szczegól
nie dużej aktywności twórczej Wyspiańskiego. W listach odnajdujemy ślady ciągłej 
potrzeby dokumentowania kolejnych fragmentów czy też wariantów dzieł, a także 
gotowych całości prac: są to projekty witraży do katedry lwowskiej, do kościoła 
franciszkanów, dekoracje i witraże do kościoła św. Krzyża czy wreszcie ilustracje 
do Iliady: 

Skoro będę miał całość dam fotografować jako nowy mój przybytek malarski
i w swoim czasie fotografie poślę10. 

Przykra dla Wyspiańskiego sprawa niezrealizowanych planów dekoracji w ko
ściele św. Krzyża pokazuje, że kwestia rejestracji fotograficznej projektów była kartą 
przetargową w ręku samego artysty, jak i uważanego wówczas za przeciwnika Tade
usza Stryjeńskiego: 

Św. Krzyża sprawa rozegra się dziś lub jutro. Prócz kopii, które zrobił Tuch, kazał 
Stryjeński zrobić fotografie na wspaniałych kliszach, w obawie, że ja plany znisz
czę i spalę i w ogóle żeby mnie mieć za ręką - i rzeczywiście wobec tego obrona 
moja się skończyła i zrezygnowałem ze wszelkich dochodzeń, badań, starań itp. 
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Zaś sprzedaję Stryjeńskiemu zdjęcia jakie zrobiłem poza planami w kościele [... ] 
oraz daję kopię planów i odbitki fotografii z klisz, które przechodzą na moją wła
sność". 

Fotografowanie własnych dzieł nie miało służyć tylko dokumentacji dorobku ar
tystycznego. Zmierzało ono do wymiany informacji z przyjaciółmi na temat aktu
alnie postępujących prac. W 1897 roku przebywający w Paryżu Lucjan Rydel był 
osobą, z którą dzielił się swoimi niepowodzeniami, jak i sukcesami artystycznymi. 
Wyspiański kilkakrotnie informuje go o planach fotografowania rysunków do Ilia
dy i o rychłym ich przesłaniu przyjacielowi. Jednakże kłopoty finansowe odwlekają 
realizację tego zamiaru. 

[... ] czekasz na fotografie, które ci teraz ze względów monetarnych przesłać nie 
mogę [... ] Skończyłem w tej chwili rysować, Aurorę i Heliosa” i skoro tylko będę 
miał jakiś sukurs pieniężny zaraz dam fotografować i poślę ci już chyba cały nowy 
zbiorek fotografii11 11 12. 

11 Ibidem, s. 440-441. 

12 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, s. 474-475. 

13 Ibidem, s. 453. 

W końcu fotografie docierają do autora Zaczarowanego kola i prawdopodobnie 
stają się okazją do zapoznania z twórczością Wyspiańskiego innych artystów z grupy 
paryskiej Polonii. Wyspiański prosi wprost o pokazanie ich Władysławowi Slewiń- 
skiemu (bo „ciekaw jestem, co on powie”). 

Fotografowanie własnych dzieł odbywa się także w związku z zamiarem ich roz
powszechnienia nie tylko w wąskim gronie znajomych, ale także jako reprodukcje 
do książek lub czasopism. Podczas utrwalania ilustracji do Iliady w zakładzie foto
graficznym Kriegera, Wyspiański od razu decyduje się na znormalizowanie rozmia
rów zdjęć, tak, aby w przyszłości stały się częścią wydania dzieł Homera - wymarzo
nym edytorskim owocem współpracy z Rydlem: 

Iliady fotografie odbiorę dzisiaj od Kriegera, kazałem je pomniejszyć (tj. ilustra
cje) tak że obecnie są wszystkie rysunki jednakiej wielkości, tak jakby ewentualnie 
poszły do tomowego wydania Iliady, - o którym myślę wciąż i nie zapominam że 
powinniśmy my bezwarunkowo to dzieło wspólnie za życia zrobić, inaczej nie by
libyśmy godni pamięci, to znaczy my dwaj razem bo co innego każdy z osobna, 
może sobie robić co innego13. 

Fotograficzne reprodukcje siedmiu rysunków do Homeryckiej epopei chcial 
umieścić Wyspiański w „Revue encyclopédique” (wcześniej cztery z nich ukazały się 
w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1896 r). 
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Z zachowanych zdjęć dzieł Wyspiańskiego szczególnie intrygujące jest to przed
stawiające górną część witraża lwowskiego „Polonia”. Na sepiowej fotografii widocz
ne są dobrze korekty zarysu dłoni omdlewającej kobiety. Świadczą one o tym, iż ob
raz utrwalony na zdjęciu jest traktowany przez artystę jako jeden z etapów procesu 
tworzenia, umożliwiający dalsza pracę nad dziełem. 

SZTUKA JAKO FOTOGRAFIA, CZYLI O REPRODUKCJI SZTUKI
Wiadomo, że wyobraźnię i wrażliwość Wyspiańskiego kształtowało doświadcze

nie miasta, w którym się urodził i wychował. Opis twórczości tego artysty wyjątkowo 
łatwo poddaje się prostemu zabiegowi narracji podążającej tropem zabytków i dzieł 
sztuki Krakowa. Między Wawelem a Skałką, bazyliką Mariacką a kościołem Francisz
kanów, Teatrem Miejskim a kościołem św. Krzyża można wytyczyć ślady, po których 
należy pójść, żeby stworzyć kolekcję ważnych dla artysty obrazów rzeczywistości. 

Krąg dzieł sztuki bezpośrednio oglądanych ma swoje komplementarne uzupeł
nienie w świecie znanym tylko pośrednio, widzianym poprzez medium fotografii 
i innych technik reprodukcji. Znamienne, że ten świat fotograficznych reproduk
cji towarzyszy Wyspiańskiemu od dzieciństwa: ciotka Joanna Stankiewiczowa na
gradzała małego Stasia za pilność w nauce, kupując mu fotografie lub albumy, m. in. 
Galerii Drezdeńskiej14. Zapewne szczególnie ważnym momentem w biografii twór
czej Wyspiańskiego było wkroczenie w progi Szkoły Sztuk Pięknych i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jest to czas nauki nie tylko praktycznych umiejętności malarskich, 
ale także studiów z historii sztuki, w których podstawowym źródłem wiedzy o dzie
łach plastycznych była fotografia, a także litografia, grawiura czy rycina. Wyspiański 
uczęszcza, między innymi, na wykłady Mariana Sokołowskiego, godzinami przesia
duje w Gabinecie Historii Sztuki, studiując reprodukcje dzieł sztuki, przede wszyst
kim renesansu i średniowiecza. To prywatne Muzeum Wyobraźni Wyspiańskiego 
znacznie się wówczas powiększa. 

14 Wyspiański w oczach współczesnych, 1. 1, s. 6. 

W rozproszonych w korespondencji uwagach trudno znaleźć głębszą refleksję 
nad fotografią jako autonomicznym medium. Wyrażone tu sądy są świadectwem wy
łącznie instrumentalnego traktowania fotografii. Jej służebna rola w edukacji arty
stycznej wydaje się być dla Wyspiańskiego pierwszoplanowa. 

Podróż po Europie, w którą udaje się w 1890 roku, staje się okazją do weryfi
kowania wiedzy o sztuce czerpanej z reprodukcji. W listach pisanych do przyjaciół 
podczas tej artystyczno-edukacyjnej podróży przeważają komentarze dezawuujące 
fotograficzną kopię wobec oryginału. Zobaczone dzieło sztuki wydaje się zyskiwać 
dodatkowy walor w kontekście replik będących zaledwie zapowiedzią wrażeń do
starczonych przez autentyk. 
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Ja wiedziałem że to jest piękne, zna się dobrze z fotografii i rycin - ze szczegółami
- ale dopiero oryginał może dać wrażenie masy - dopiero patrząc na dzieło widzi 
się objętość jego ogromu, odczuwa namacalnie tworzenie każdej części składowej - 
rozumie się każdy wyraz tego okresu - czyta się każdą strofę tego poematu - i wra
żenie jest rzeczywiście podniosłe15. 

15 S. Wyspiański, Notatnik z podróży po Francji w 1890, [w]: Listy Stanisława Wyspiańskie
go do Lucjana Rydla, s. 531. 
16 Listy Stanisława Wyspiańskiego. Różne - do wielu adresatów, s. 320. 

Rzadko zdarza się, żeby oryginał zaskakiwał podobieństwem do kopii jak w wy
padku Assunty Tycjana („Jakoś zawsze dziwnie wydawało się widzieć na rycinach 
figurę Boga, w tym obrazie tak nieszczęśliwie uciętą - zdawało mi się że to wina re
produkcji, że to tak dziwnie wygląda, a to samo i w obrazie”). 

Najczęściej przeżycie estetyczne opisywane przez Wyspiańskiego w korespon
dencji ma szczególną strukturę fundowaną na napięciu pomiędzy znanym i niezna
nym, oczekiwanym a tym, co staje się niespodzianką. Doskonale znane z fotografii 
kształty ogólne, jak i detale konkretyzują się w obraz posiadający znamiona nowości 
i przypadkowości. Auratyczność bezpośredniego doświadczenia jest tu stałym ele
mentem opisu dzieła sztuki, przede wszystkim architektury. 

Wyspiański będzie przez całe życie gromadził reprodukcje, pocztówki, albumy 
przedstawiające te artefakty, które w jego Muzeum Wyobraźni zajęły wyjątkowe 
miejsce. Zazwyczaj wynikało to z chęci utrwalenia zachwytu, jakie wzbudził w nim 
oglądany autentyk („żebym o Padwie nie zapomniał kupiłem fotografię [prześlicz
ną] - 12 aniołków Donatella”). Ale lubił mieć przed oczami także takie obrazy, któ
re zapadły w jego pamięć nie tylko z powodów estetycznych. Z listów pisanych do 
Stanisława Lacka w 1905 roku wiemy, że na biurku Wyspiańskiego stała fotografia 
Skałki („mam tu mieczyków żółtych wiązkę w szklance i sadzawki na Skałce widok 
z fotografii, ustawiony na stole”). 

Wówczas to, gdy z powodu złego stanu zdrowia był uwięziony w swojej szafiro
wej pracowni na Krowoderskiej, zapragnął towarzyszyć Lackowi w jego wędrówce 
po Wenecji i okolicach. Podróż do Włoch, jaką odbywał w wyobraźni, miała jeden 
wehikuł - album z reprodukcjami: 

Radzę Panu płynąć do Torcello, niech Pan je zwiedzi dobrze. Pójdę tam za Panem, 
bo o Torcello książkę mam u siebie16. 

Sztuka włoska była zawsze dla Wyspiańskiego przedmiotem admiracji, wielcy ar
tyści włoskiego renesansu: Michał Anioł i Rafael należeli do tych, których dzieła, ko
rzystając z reprodukcji - kopiował ołówkiem już w 1888 roku. I choć miewał okresy 
zniechęcenia, wyraźny ślad trwałej preferencji estetycznej (lektury literackie i histo
ryczne) widoczny jest także pod koniec życia, gdy po pierwszej inspiracji w listopa
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dzie 1900 roku powraca do pisania dramatu Juliusz II (niedokończony utwór ukazał 
się w „Przeglądzie Powszechnym” w 1907 roku - t. XCVI). 

Wyjątkową rolę we włoskich fascynacjach Wyspiańskiego odegrał obraz Sandro 
Botticellego Primavera. W 1891 roku kupił w Paryżu dużą reprodukcję Wiosny i po
wiesił na ścianie swojej pracowni, którą dzielił z Mehofferem: 

Oto jednego dnia o poranku budzi się Mehoffer i spostrzega nad kominkiem roz
wieszoną fotografię olbrzymią „Wiosny” Botticellego. Zachwycony myślał, że ze 
ściany wyszła. Musiałem go objaśniać, że to ja ją nabyłem na rue Bonaparte. Cu
downa jest owa Primavera [... ] łączy się z patrzeniem na nią marzenie o Florencji, 
aby zobaczyć oryginał, który jest w Ufficci17. 

17 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, oprać, komentarz M. Rydlo
wa z wykorzystaniem materiałów L. Płoszewskiego i J. Diirra-Durskiego, Kraków 1997, 
s. 133. 

18 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, s. 147. 

Wyspiańskiemu niedane było oglądać ów oryginał - do Florencji nigdy nie do
tarł. Ale też wydaje się, że w tym wypadku ważniejsze niż kunszt malarski rene
sansowego artysty były ewokowane przez wyobrażenie tytułowej Wiosny uczucia 
i fantazje. 

Przy okazji zachwytów nad Primaverq formułuje Wyspiański pogląd będący za
przeczeniem wyrażanego wcześniej stanowiska o różnicy między oryginałem a ko
pią. Piękno, które go porusza, drzemie przede wszystkim w kształtach, liniach, jakie 
zdają się być doskonale widoczne także w reprodukowanym dziele. Tylko oryginal
ność rozumiana jako autentyczność i intensywność własnych doznań artystycznych 
jest tu istotną wartością: 

Jestem zakochany w „Wiośnie” Botticellego i zupełnie zapominam, i nie wiem 
o tym że to jest dzieło Botticellego - dla mnie ta postać wiosny jest tylko przypo
mnieniem, uprzytomnieniem własnych snów i pragnień - które tak trudno znaleźć 
w rzeczywistości, - ale w których istnienie wierzę. Których obecność nieraz koło 
siebie zgaduję18. 

W tym okresie młodzieńczym przeżycie estetyczne zyskuje dla Wyspiańskiego 
pełnię dopiero wówczas, gdy staje się przedmiotem łączności z „innymi”, swój za
chwyt nad Wiosną dzieli ze swoim bliskim przyjacielem Lucjanem Rydlem. W 1892 
roku przesyła mu z Paryża reprodukcję obrazu, a dwa lata później rysuje pastelami 
portret Rydla z umieszczoną w górnym prawym rogu głową Wiosny Botticellego. To 
jedyny przypadek dzieła Wyspiańskiego z cytatem, rysunkową reprodukcją obrazu 
skopiowanego z reprodukcji fotograficznej. 
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FOTOGRAFOWANIE TEATRU
Teatr i fotografia - te dwa pojęcia w czasach Wyspiańskiego łączyła przede 

wszystkim osoba aktora. Zdjęcia wybitnych mistrzów sceny były wówczas szeroko 
rozpowszechnione. Portrety fotograficzne aktorów i aktorek w kostiumach z dane
go przedstawienia dawały wyobrażenie o tym, jak wyglądała inscenizacja teatralna. 
Popularność tego rodzaju zdjęć miała swoje dodatkowe uzasadnienie obyczajowe - 
dawała społeczne przyzwolenie na oglądanie podobizn atrakcyjnych kobiet. Autor 
Wesela nie jest odosobniony, kierując się tą podwójną motywacją w swoich zain
teresowaniach fotografiami aktorek. Podczas pobytu w Paryżu w 1894 roku Wy
spiański systematycznie chodził do teatrów na kolejne premiery. Postanowił spo
żytkować tę swoją pasję i wpadł na pomysł, by zacząć pisywać recenzje teatralne 
do czasopism polskich. Próbuje zainteresować swoim planem Rydla i przesyła mu 
„fotografie dwu pięknych kobiet (aktorek)” grających w popularnej wówczas sztu
ce Les Cabotins Paillerona (być może chodziło o podobiznę panny Marsy w roli 
Walentyny i pani Brandes w roli młodej hrabiny). Wyspiański kupuje też fotogra
fie z myślą o zaprzyjaźnionych polskich aktorkach. Na początku marca 1894 roku 
maluje portret Honoraty Leszczyńskiej w roli Katarzyny w Poskromieniu złośnicy 
Szekspira. Prawdopodobnie podczas sesji obiecywał swej modelce przesłać zdjęcia 
aktorów paryskich, ponieważ zaraz po przyjeździe do stolicy Francji, jeszcze w tym 
samym miesiącu szuka, kupuje i przesyła Leszczyńskiej fotografie z przedstawienia 
Madame Sans-Gene Sardou i Moreau. Aktorka, która odniosła wielki sukces na pol
skich scenach w tytułowej roli tego dramatu, była szczególnie zainteresowana pary
skim przedstawieniem. Wyspiański szuka dla niej zdjęć poszczególnych aktorek, jak 
i całego zespołu i znajduje je we foyer teatru oraz u jednego z najbardziej znanych 
fotografów XIX wieku Gasparda-Felixa Nadara (1820-1910). Ten znany pisarz, ka
rykaturzysta, mecenas impresjonistów, w którego atelier fotograficznym otwarto 
salon malarzy niezależnych, stał się głównym fotograficznym portrecistą znanych 
ludzi sztuki Paryża końca wieku: 

Kupiłem już parę fotografii dla Leszczyńskiej, ale dopiero wieczór właściwie się 
rozpatrzę we foyer teatru i wybiorę dalsze. 
Fotograf Nadar, 53. rue des Mathurins ma najlepsze fotografie ensemblu. Zobaczę 
je dzisiaj, wybiorę i kupię a tymczasem poślę te, które mam już19. 

15 Stanisława Wyspiańskiego listy do Lucjana Rydla, s. 250. 

Znamienne, że Wyspiański jako uważny obserwator, zwiedzając w pośpiechu 
miasta europejskie i nie mogąc uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych, zwraca 
uwagę na dostępne fotografie ze spektakli. Będąc w Lucernie w 1890 roku, dokonuje, 
między innymi, takich spostrzeżeń: „w sklepach fotografie z przedstawienia Antygo
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ny - zapewne przez studentów, bo kobiety dziwnie silne i brzydkie - wyglądała An
tygona i Ismena jak dziewki uliczne”. Z Monachium zaś, tego samego roku piszę: 

Na wystawach wszędzie fotografie z „pasionsspielu” w Oberamergau - wszędzie 
widzę Meyera jako Chrystusa w siwej tunice i purpurowym płaszczu - ale św. Jan 
dobry i wiele w układzie grup wdzięku - nie można im odmówić sensu - nawet 
można by z ich gry i sposobu przedstawienia rzeczy korzystać, ale już uważam że 
zaczyna na nich wpływać opera a przez to tracą naturalność sobie właściwą a na 
sztukę i artystyczną grę ich nie stać i stąd rozliczne śmieszności, którymi można 
się ubawić patrząc na fotografie - a nie patrzeć na nie nie można bo się je widzi za 
każdą gablotką20. 

20 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza 
Stryjeńskiego, s. 260-261. 

Ta ostatnia uwaga jest sygnałem charakterystycznej dla Wyspiańskiego awersji 
wobec reprodukcji jako elementu komercjalizacji niszczącej walor estetyczny sztuki. 

Już nie w związku z teatrem, ale teatralizacją rzeczywistości można tu wspomnieć 
o fotografowaniu przez Wyspiańskiego własnej pracowni. Gdy w karnawałowym 
okresie młodzieńczych zabaw wpadł w wir życia towarzyskiego i teatralnego, po
strzegał swoją krakowską „wspaniałą pracownię, wielką tak jakby scena jakaś teatral
na”, a w przewijających się tam znajomych widział postacie dramatyczne. Wówczas 
to zaprosił do siebie brata Józefa Mehoffera, Wilhelma, który wykonał cztery zdjęcia 
pracowni - artysta przesłał je wkrótce do Paryża. Przestrzeń, w której rozgrywały się 
dramaty jego wyobraźni, stawała się godna nie tylko malarskiego, ale także fotogra
ficznego uwiecznienia. 

„ŻYWA FOTOGRAFIA”
Powrócę na koniec do fotograficznej biografii Wyspiańskiego. Jej finał jest bo

wiem znaczący pod względem relacji między wiedzą o egzystencji artysty a mediami, 
w których została ona zapośredniczona. 

Warto przypomnieć dwa fakty mające miejsce wkrótce po śmierci artysty. Ty
godnik „Nowości Ilustrowane” w numerze z 7 XII 1907 roku obok wiadomości 
o śmierci Stanisława Wyspiańskiego umieścił fotomontaż przedstawiający ostatnie 
chwile artysty w lecznicy doktora Rutkowskiego. Przedstawia on leżącego na łóż
ku Wyspiańskiego otoczonego gronem przyjaciół i lekarzy: Juliana Nowaka, Adama 
Chmielą, Maksymiliana Rutkowskiego i Stanisława Pareńskiego oraz klęczącą przy 
chorym ciotkę Joannę Stankiewiczową. Była to fantazja dziennikarska, ponieważ 
Nowaka i Stankiewiczowej nie było prawdopodobnie 28 listopada przy umierają
cym. Ten obraz miał w sobie coś z częstych u artysty wizji ludzi, którzy w jego wy- 
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obrażni zapełniali przestrzenie mieszkania i pracowni. Fotografia gazetowa nie reje
struje tutaj realnego zdarzenia, ale tworzy wirtualny obraz przywołujący konwencje 
znane wcześniej z malarstwa czy teatru („żywe obrazy”). 

Drugie „wydarzenie medialne” jest bezpośrednio związane z pogrzebem Wy
spiańskiego, jaki odbył się w Krakowie 2 grudnia 1907 roku. Uroczystości pogrze
bowe zostały uwiecznione na taśmie filmowej przez znanego krakowskiego fotografa 
Ignacego Pretzla (właściciela dwóch zakładów fotograficznych „Adela „ i „Helios”), 
a pomysłodawcą nakręcenia tego filmu był prezydent Krakowa Juliusz Leo. 

Na początku 1908 roku w „Nowinach” i „Naprzodzie” pojawiają się ogłoszenia 
zapraszające na pokaz filmowy: 

Cyrk Edison wystawiać będzie począwszy od 31 bm. między innymi kinematogra
ficzne zdjęcia z pogrzebu Stanisława Wyspiańskiego, który się odbył w Krakowie 
2 grudnia u. r. Pochód pogrzebowy zdjęty jest od Rynku Głównego aż do Skałki, 
a także zdjęta jest uroczystość złożenia trumny na Skałce21. 

21 A. Urbańczyk, Najstarsze filmy w Krakowie, Kraków 1990, s. 53. 

22 Ibidem, s. 55. 

Dyskusja, jaką wywołało zarówno nakręcenie tego reportażu, jak i jego projek
cja, była charakterystyczna dla krytycznej postawy części odbiorców wobec nowych 
mediów. Interesujące okazywały się jednak motywacje - warto przytoczyć chociażby 
opinię Rudolfa Starzewski ego: 

Zamysłu żywej fotografii nie pochwalam. Kto chce, niech trąbi, niech chwali. Nie 
widzę ani nic niegodnego, ani sprośnego, jak chce ogół. Nie! Dla mnie to ani profana
cja, ani urąganie powadze chwili, ba! Majestatowi śmierci. Po prostu - zbyt małe jesz
cze efekty nie nadają się do korzystania akurat, a może przede wszystkim - w takich 
chwilach. Zygmunt, Skałka, tłumy żałobników, a później efekt w cyrku - pocieszne 
i ucieszne dryp, dryp, dryp - tak to jednak przecież wygląda22, (podkreśl. - M. P. )

Niedoskonałość techniki filmowej jako formy rejestracji tak podniosłego wyda
rzenia była dla krakowskiego dziennikarza argumentem rozstrzygającym. Techniczny 
poziom medium powodował, iż właściwy tej sytuacji patos zmieniał się w groteskę. 

To zamknięcie ziemskiej egzystencji Stanisława Wyspiańskiego obrazem filmo
wym można potraktować w sposób symboliczny. I warto zapytać raz jeszcze, jak po
toczyłyby się jego losy artystyczne, gdyby dane mu było poznać możliwości, jakie 
przed sztuką otworzyły nowe media w kolejnych dekadach XX wieku... 
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