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OD PRACOWNI MALARSKIEJ PO DESKI TEATRU
Від художньої майстерні до сцени театру
Stanisław Wyspiański jest jednym z najważniejszych polskich artystów.
Był geniuszem. Przewidywał nowe prądy i wytyczał kierunki w sztuce (…).
Stanisław Wyspiański to rzadki klejnot, którympowinniśmy się szczycić.
M. Tomczyk-Maryon: Wyspiański, Warszawa 2009, s. 7.

Станіслав Виспянський є однією з найбільш вагомих постатей в польському малярстві.
Визнаний геній. Передбачував нові течії та визначав напрямки в мистецтві (…).
Станіслав Виспянський - це рідкісний коштовний камінь, яким ми повинні пишатися.
Томчик-Марион М. Виспянський. — Варшава, 2009. — 7 с.
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Stanisław Wyspiański
Stanisław Wyspiański (1869-1907) to najbardziej wszechstronny artysta okresu Młodej
Polski – dramaturg, poeta i reformator teatru polskiego, scenograf, a równocześnie
malarz i rysownik, zajmujący się także witrażownictwem, malarstwem ściennym,
Szkole Sztuk Pięknych, podjął studia z historii, historii sztuki i literatury. W 1890 roku
odbył podróż po Europie, by lata 1891-1894 spędzić w Paryżu, gdzie razem z Józefem
W 1894 roku Stanisław Wyspiański powrócił na stałe do Krakowa, gdzie zaangażował
się z entuzjazmem w życie artystyczne miasta, współorganizował Towarzystwo
Artystów Polskich „Sztuka”, ciesząc się wielkim autorytetem w jego kręgach; od 1902
roku wykładał malarstwo dekoracyjne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot: Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 266.

Станіслав Виспянський
Станіслав Виспянський (1969-1907 рр.) є найбільш всебічно обдарованим митцем
періоду “Молодої Польщі”- драматург, поет та реформатор польського театру,
сценограф, а заразом живописець та рисувальник, який також займався
вітражами, настінним живописом, мистецтвом книги, графікою та художнім
ремеслом. Після закінчення Краківської школи витончених мистецтв, відвідував
лекції з мистецтва, історії та літератури. В 1890 році здійснив подорож по Європі,
щоб 1891-1894 роки провести в Парижі, де разом з Юзефом Мехоффером
навчався в Академії Колароссі.
В 1984 році Станіслав Виспянський назавжди повернувся до рідного Кракова,
занурившись з головою в мистецьке життя міста. Був один із засновників
Товариства польських художників “Мистецтво”, тішачись великим авторитетом в
своїх колах; від 1902 року викладав декоративний живопис
в Краківській Академії витончених мистецтв.

Криштофович-Козаковська С. , Столот Ф. Історія польського живопису. — Краків, 2000,
266 с.
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Najzdolniejszy student Jana Matejki
Stanisław Wyspiański był ulubionym uczniem Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych
w
które uczniowi zlecał mistrz Matejko. Rok 1889 przyniósł Wyspiańskiemu pierwszą
poważną pracę malarską – malowanie, według projektów Jana Matejki, polichromii
kościoła Mariackiego. Wyspiański z wykonanych przez Matejkę akwarelą kartonów
robił tzw. przepróchy, to znaczy odbijał akwarele mistrza na kalkę, kalkę tę dziurkował
na liniach i przecierał czernidłem, aby na tynku powstał kontur oryginału.

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 10-11.

Найбільш здібний учень Яна Матейка
Станіслав Виспянський був улюбленим студентом Яна Матейка в Школі
витончених мистецтв в Кракові. У професійному житті неодноразово зустрічалися
за спільною роботою, яку майстер Матейко повіряв своєму учню. Першу поважну
річ Виспянському приніс 1989 рік - поліхромний розпис, відповідно до проектів
Яна Матейка, Базиліки Успіння Пресвятої Богородиці. Виспянський, за допомогою
написаних аквареллю шаблонів Яна Матейка, робив так звані ''відбитки'', а саме, відбивав акварелі вчителя на кальку, потім на кальці прорізував дірки вздовж
ліній та натирав чорнилом, щоб на тиньку залишався контур оригіналу.

Окунь В. Станіслав Виспянський. — Вроцлав, 2001. — 10-11 с.

Konstelacja gwiazd “Bliźnięta” - karton do polichromii Kościoła Franciszkanów, 1869
źródło: Z. Kępiński: Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s.57
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Najzdolniejszy student Jana Matejki
Найбільш здібний учень Яна Матейка
Wyspiański przyjął (...) zamówienie na wykonanie witraży do tego samego kościoła. Mogę
robić, co mi się podoba i będą cuda. Całe prezbiterium w barwach, i co za treść cudna,
fantastyczna, możesz sobie wyobrazić – pisał do Lucjana Rydla – Żywioły będą wszystkie
przedstawione… Efektem tego zamówienia stał się najwspanialszy zespół nastrojowych
i dekoracyjnych witraży epoki Młodej Polski (…). W oknie nawy głównej umieszczone zostało
najdoskonalsze dzieło Wyspiańskiego – Stań się – Bóg Ojciec.
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot: Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 268.
Виспянський прийняв (...) замовлення зробити вітражі до того самого костелу. Можу
робити, що мені подобається та справдиться чудо. Весь пресбітеріум переливається
барвами, а що за чудове, фантастичне змістовне наповнення, можеш собі тільки уявити. Писав до Луцьяна Риделя. - Всі першоелементи будуть представлені... В результаті цього
замовлення повстав найбільш атмосферний та декоративний ансамбль вітражів епохи
''Молодої Польщі'' (…). У вікні головної нави була розміщена найдосконаліша річ
Виспянського: ''Яви себе - Бог Отець''.
Криштофович-Козаковська С. , Столот Ф. Історія польського живопису. — Краків, 2000. —
268 с.
(...) Reżyser Andrzej Wajda [w 1998 r.] zaproponował ideę budowy Pawilonu „Wyspiański 2000”
(aktualnie nosi on nazwę Pawilon Wyspiańskiego). Pomysł ten wpisywał się w ramy trwającego
wówczas Festiwalu Kraków 2000, którego głównym zadaniem była promocja kulturalna
miasta. Koncepcja Wajdy zakładała, aby w ścianę frontową budynku wkomponować trzy
witraże Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiające św. Stanisława, księcia Henryka Pobożnego oraz króla Kazimierza Wielkiego. Artysta stworzył je z myślą o katedrze wawelskiej,
jednak projekty te nigdy nie zostały zrealizowane. (...) Pawilon otwarto 2 czerwca 2007 roku,
w ramach obchodów 750. rocznicy lokacji miasta.
Tekst za: http://krakow.travel/26-krakow-pawilon-wyspianskiego
(...) Режисер Анджей Вайда [в 1998 р.] висунув ідею побудови Павільйону ''Виспянський
2000'' (зараз називається Павільйон Виспянського). Ця ідея вписувалася до рамок
тодішнього Фестивалю Краків 2000, основним завданням якого була підтримка культури
міста. Концепція Вайди полягала на тому, щоб у фронтальну стіну будинку інтегрувати
три вітражі Станіслава Виспянського, що зображують Св. Станіслава, принца Генріха
Благочестивого та Казимира Великого. Митець створив їх з думкою про Вавельський
кафедральний собор, але ці проекти не були втілені у життя. (...) Павільйон відкрили 2
червня 2007 року, в рамках 170-ї річниці заснування міста.
Текст з: http://krakow.travel/26-krakow-pawilon-wyspianskiego
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Portrety i autoportrety
Autor Wesela nigdy nie malował portretów na zamówienie, przez co wszystkie wykonane przez niego wizerunki współczesne przedstawiają osoby, z którymi był związany
emocjonalnie, bądź które uważał na godne tego wyróżnienia ze względu na posiadany przez nie talent artystyczny. Bardzo zabawne są opowieści Boya-Żeleńskiego, jak to
Wyspiański był w stanie odebrać portretowanej osobie swoje dzieło, jeśli uznał, że nie
spełnia ona jego wymagań i nie rozwija się artystycznie.

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 58.

Wątkiem tematycznym przewijającym się przez twórczość Wyspiańskiego od samego
jej zarania jest studium dziecka.

S. Stopczyk: Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s. 36.

Портрети та автопортрети
Автор ''Весілля'' ніколи не писав портретів на замовлення, через що всі виконані
ним малюнки представляють осіб, з якими він був пов'язаний емоційно, або яких
вважав гідними цієї нагороди з погляду на їх художній талант. Дуже цікавими є
історії Бої Желенського, про те як Виспянський міг забрати намальований ним
портрет, якщо довідувався, що людина, якій він був присвячений, не виконала
його вимагань та художньо не розвивалась.

Окунь В.: Станіслав Виспянський. — Вроцлав. — 2001. — 58 с.

Тематичною ниткою, що проходила через всю його творчість від самого початку,
був світ дитини.

Стопчик С. Станіслав Виспянський. — Варшава, 1984. — 36 с.

Portret J.Nowaka, 1904
źródło: M. Tomczyk-Maryon: Wyspiański, Warszawa 2009,
ilustr. 37
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Portrety i autoportrety
Портрети та автопортрети
Jednak najbardziej intymne i odbiegające od modernistycznej nadmiernej dekoracywielokrotnie – to jej oblicze nadał Polonii w projekcie witraża dla katedry lwowskiej,
ona jest bohaterką licznych obrazów ukazujących macierzyństwo czy blisko 20
z dziećmi.

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 59.

Проте, найбільш особистими та відокремленими від надмірної модерністичної
урочистості, є портрети дружини, Теофілії Питко, та дітей. Теофілія позувала
Виспянському неодноразово: то з неї він змалював Полонію в проекті вітражу для
Львовського кафедрального собору, вона також є героїнею багатьох образів
матері і біля 20 портретів (часом в народному вбранні), на яких була зображена
разом з чоловіком чи з дітьми.

Окунь В. Станіслав Виспянський. — Вроцлав. — 2001. — 59 с.

Autoportret z żoną, 1904
źródło: Z. Kępiński: Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s.155
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Twórczość literacka
Postać Stanisława Wyspiańskiego nie mieści się w ramach twórczości tylko na polu
sztuk plastycznych. Ten wszechstronny artysta był jednocześnie poetą i dramaturgiem, autorem czołowego, obok romantycznych Dziadów Adama Mickiewicza, narodowego dramatu Wesele.

A. K. Olszewski: Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980, Warszawa 1988, s. 17.

Літературна творчість
Постать Станіслава Виспянського не вміщується тільки в рамки пластичного
мистецтва. Цей всебічний митець був водночас поетом та драматургом, автором
знакової для польського народу, поруч з романтичними ''Дзядами'' Адама
Міцкевича, драми ''Весілля''.

Ольшевский А.К. Історія польського мистецтва 1890-1980. — Варшава, 1988. — 17 с.

Pocztówka ze spektaklu “Wesele”, Stanisława
Wyspiańskiego, Teatr Miejski w Krakowie, 1901
źródło: https://academica.edu.pl
7
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Twórczość literacka
Літературна творчість
Pierwsze teksty dramatyczne Wyspiańskiego powstały podczas pobytu w Paryżu,
m.in. pomyślany jako libretto operowe, oparty na motywach biblijnych Daniel, naw„listopadowego tryptyku” – Warszawianka (…). W latach 1898-1907 powstała bogata
dramaturgiczna twórczość Wyspiańskiego. Dominuje w niej problematyka historyczna
lub mitologiczna (Protasilas i Laodamia, 1899; Kazimierz Wielki i Bolesław Śmiały, 1900;
Achilleis, 1903; Powrót Odysa, 1907), ich akcja często dzieje się pośród architektury
Krakowa. Pisarz chętnie dyskutuje zarówno z romantyczną ideologią (Warszawianka,
1898; Legion, 1900; Noc listopadowa, 1904), jak też podejmuje problemy i tematy
współczesne (Klątwa, 1899; Wesele, 1901; Wyzwolenie, 1903; Sędziowie, 1907) (…). Pod
koniec życia artysta pisał osobiste liryki, będące świadectwem umierania, goryczy
artystycznego niedocenienia i osamotnienia.

Słownik pisarzy, Kraków 2005, s. 411-412.

Перші драматичні тексти Виспянського повстали під час побуту в Парижі, поміж
них задумана як лібретто опера, на основі біблійного сюжету про пророка
Даниїла, до якої також вплітається мотив Краківської легенди про Крака і Ванду, а
також перша частина "листопадового триптиху" - ''Варшавянка'' (...). В 1989-1907
роках Виспянський плідно працює в руслі драматургії. Чолове місце займає
історична та міфологічна проблематика (''Протесілай та Лаодамия'', 1899;
''Казимир Великий'' та ''Болеслав Сміливий'', 1900; ''Ахіл'', 1903; ''Повернення
Одіссея'', 1907), дія яких найчастіше відбувається серед архітектури Кракова.
Письменник залюбки веде діалог з ідеологією романтизму (''Варшавянка'', 1898;
''Легіон'', 1900; ''Листопадова ніч'', 1904), як також порушує актуальні проблеми та
тематику (''Прокляття'', 1899; ''Весілля'', 1901; ''Визволення'', 1903; ''Судді'', 1907) (...).
Під кінець життя Виспянcький пише інтимну лірику, яка є свідченням
надходження смерті, гіркоти художньої недооцінки та самотності.

Словник письменників. — Краків, 2005. — 411-412 с.
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Teatr Wyspiańskiego
Ważnym momentem w życiu artysty było spotkanie z dyrektorem Teatru Miejskiego
w Krakowie, Tadeuszem Pawlikowskim, i nawiązanie współpracy, która trwała długie lata
i zaowocowała prapremierami dramatów Wyspiańskiego na tej scenie. Pierwszą była
Wesele Stanisława Wyspiańskiego, (oprac.) Danuta Wilczycka, Lublin 1999, s. 6.

W historii teatru Wyspiański zasłynął jako reformator. Dramaturgia Wyspiańskiego
scalała w sobie problematykę narodową z mitologią, realizm z symboliką. Przenikanie
problemów narodowych – to elementy burzące ustalony obraz teatru i repertuaru (…).
Scena tak bardzo pochłaniała uwagę Wyspiańskiego, że w 1905 r. zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego. Ostatecznie dyrekcję objął Ludwik
Solski. Plany odnowienia repertuaru, realizacji reformatorskich zamierzeń upadły.
Wyspiański już wtedy chory i wyniszczony dolegliwościami kończył – dyktując – swoje
rozpoczęte wcześniej dzieła.
Wesele Stanisława Wyspiańskiego, (oprac.) Danuta Wilczycka, Lublin 1999, s. 7.

Театр Виспянського
Ключовим моментом в житті артиста була зустріч з директором Міського театру в
Кракові, Тадеушем Павліковським, та нав'язання співпраці, яка тривала довгі роки
та була плідна на прапрем'єри драм Виспянського на тій сцені. Першою
інсценізацією була ''Варшавянка'' в 1898 році.

''Весілля'' Станіслава Виспянського, (опрац.) Данута Вільчика. — Люблін, 1999. — 6 с.

В історії театру Виспянський відомий як реформатор. Драматургія Виспянського
поєднала народну проблематику з міфологією, реалізм з символізмом.
Переплетення різних реальностей та часів, розширена метафоричність,
дослідження злободенних проблем народу - всі це елементи сколихнули
встановлений образ театру та репертуар (...). Сцена так сильно полонила увагу
Виспянського, що в 1905 році він зголосив свою кандидатуру на посаду директора
Міського театру. Втім директором став Людвік Сольський. Плани відновлення
репертуару та реформаторські задуми обернулися нанівець. Виспянський вже
тоді хворий і виснажений недугами закінчив розпочаті раніше роботи.

''Весілля'' Станіслава Виспянського, (опрац.) Данута Вільчика. — Люблін, 1999. — 7 с.
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Wesele Stanisława Wyspiańskiego

Okoliczności powstania dramatu były jakby przypadkowe, spowodowane pewnym
obrazem zaobserwowanym przez autora. Było to autentyczne wesele (…) w podkrakowskich Bronowicach po ślubie poety Lucjana Rydla z córką tamtejszego gospodarza
Jadwigą Mikołajczykówną. (…) była to młodsza siostra żony Włodzimierza Tetmajera.
(…) W ich to, Tetmajerów, domu zabawiano się w noc weselną po ślubie Rydlów,
zawartym 20 listopada 1900 roku. (…) Inteligencko-chłopskie zgromadzenie podczas
i uczestnika zdarzeń, S. Wyspiańskiego, bo już po trzech miesiącach przedstawił swój
dramat dyrektorowi Teatru Miejskiego.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego, (oprac.) D. Wilczycka, Lublin 1999, s. 8-9.

''Весілля'' Станіслава Виспянського

Обставини повстання драми були наче випадкові, викликані певним чином
спостереженнями автора. Це було справжнє, автентичне весілля (...) в краківських
Броновіцах після шлюбу Луцьяна Ридля з дочкою тодішнього господаря Ядвігою
Миколайчиківною. (...) то була молодша сестра дружини Влодзимежа Тетмайєра.
(...) Сама в домі Тетмайєрів відбувалося святкування у весільну ніч після шлюбу
Ридлів, укладеним 20 листопада 1900 року. (...) Зібрання людей з різних прошарків
суспільства, інтелігенції та селянства, на весіллі Л. Ридля та Я. Миколайчиківни
порушило національну ноту в серці спостерігача і учасника святкування,
Станіслава Виспянського, бо вже через три місяці він представив свою драму
директору Міського театру.

''Весілля'' Станіслава Виспянського, (опрац.) Вільчика Д. — Люблін, 1999. — 8-9 с.

Wesele w teatrze

Prapremiera utworu miała miejsce 16 marca 1901 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie
kierowanym przez Józefa Kotarbińskiego. (…) Krakowski spektakl reżyserował Adolf
Walewski, któremu pomagał autor dzieła a zarazem projektant dekoracji. Wesele na
stałe weszło do kanonu dramaturgii polskiej chętnie podejmowanej przez teatr, ciągle
stanowi nowe wyzwanie dla inscenizatorów i ciekawą propozycję dla publiczności.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego, (oprac.) D. Wilczycka, Lublin 1999, s. 33-34.

''Весілля'' в театрі

Прапрем'єра твору відбулась 16 марта 1901 року в Міському театрі в Кракові під
керівництвом Юзефа Котарбінського. (...) Режисером краківської вистави був
Адольф Вавельский, якому допомагав автор, а заразом дизайнер декорацій.
''Весілля'' назавжди увійшло до канону польської драматургії. Драма до сих пір
являє собою виклик для театральних режисерів та зацікавлює глядачів.

''Весілля'' Станіслава Виспянського, (опрац.) Вільчика Д. — Люблін, 1999. — 33-34 с.
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Kraków Wyspiańskiego
Obok monumentalnych projektów witraży, wystrojów wnętrz, portretów i autoportretów, bardzo ważnym gatunkiem malarskim uprawianym przez Wyspiańskiego był
bardzo wcześnie, bo już po powrocie z zagranicznych studiów, kiedy to powstały dwa
widoki Plant widziane z okna pracowni w mieszkaniu wujostwa Stankiewiczów,
ukazujące Barbakan i Bramę Floriańską oraz Teatr Miejski. Do tej serii dołączył
Wyspiański inne, w tym malowany olejno Widok Plant o świcie i Planty z widokiem na
Wawel.

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 67.

Краків Виспянського
Поруч з монументальними проектами вітражів, дизайном приміщень, портретами
та автопортретами, дуже важливим жанром живопису, в якому працював
Виспянський, був пейзаж. (...) Митець, як корінний краковянин, був надзвичайно
пов'язаний з містом біографічними та емоціональними узами, тому змальовувати
краєвиди Кракова почав досить рано, бо вже після повернення з навчання із-за
границі, написав два види на парк Планти, схоплені з вікна майстерні родичів
Станкевичів, показуючи Барбакан та Флоріанську Браму, а також Міський театр.
До цієї серії Виспянський додав також інші праці, серед них написані олією Планти
на світанку та Вид на Вавель.

Окунь В. Станіслав Виспянський. — Вроцлав. — 2001. — 67 с.

Widok z okna pracowni na kopiec Kościuszki, 1905
źródło: Z. Kępiński: Stanisław Wyspiański, 1984, s.169
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Projekty Stanisława Wyspiańskiego
W 1904 roku Julian Nowak pełniący funkcję prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, zaproponował Stanisławowi Wyspiańskiemu zrealizowanie kompleksowego
projektu, którym była dekoracja krakowskiego Domu Lekarskiego (…). Wyspiański
zaprojektował wyposażenie wszystkich pomieszczeń, a każde z nich utrzymane było
w innej tonacji kolorystycznej.

M. Tomczyk-Maryon: Wyspiański, Warszawa 2009, s. 223-224.

Szczególnie interesującym wnętrzem domu jest pomalowana na żółto reprezentacyjna klatka schodowa, ze słynną mosiężną balustradą wykorzystującą motyw kasztanowca i witrażami, z których centralny ukazuje boga Słońca – Apolla, którego symbolika nawiązuje do dzieła O obrotach sfer niebieskich patrona Towarzystwa – Mikołaja
Kopernika.

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 50

Uwagę zwracają żyrandole wycięte w chromowanej blasze w kształcie śnieżnych
gwiazdek (ten sam motyw znajdował się również na skórzanych fotelach).

M. Tomczyk-Maryon: Wyspiański, Warszawa 2009, s. 224.

Проекти Станіслава Виспянського
В 1904 році Юліан Новак, обіймаючи посаду директора Медичного Товариства в
Кракові, запропонував Станіславові Виспянському зробити комплексний проект,
яким була декорація краківського Будинку медицини (...). Виспянський
запроектував оснащення всіх приміщень, де кожне з них було витримано в
своєму колористичному тоні.

Томчик-Марион М. Виспянський. — Варшава, 2009. — 223-224 с.

Особливо цікавим елементом в домі є розфарбовані в жовтий колір парадні
сходи, з відомими латунними перилами з мотивом каштану та вітражами, серед
яких центральним є Бог Сонце - Аполлон, який нав'язує до праці ''Про обертання
небесних світил'' патрона Тоавариства - Миколая Коперника.

Окунь В. Станіслав Виспянський. — Вроцлав. — 2001. — 50 с.

Увагу також привертають жирандолі, вирізані з хромованого листа у вигляді
сніжинок (той самий мотив був також на шкіряних фотелях).

Томчик-Марион М. Виспянський. — Варшава, 2009. — 224 с.
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Projekty Stanisława Wyspiańskiego
Проекти Станіслава Виспянського
Wyspiański stworzył projekt zabudowania Wawelu, który nazwał „Akropolis”. W myśl
jego koncepcji Wawel miał się stać centrum życia politycznego i kulturalnego w
odrodzonej Polsce.

M. Tomczyk-Maryon: Wyspiański, Warszawa 2009, s. 230

Виспянський створив проект розбудови Вавелю, який назвав ''Акрополіс''. На його
думку та відповідно до концепції, Вавель мав стати центром політичного та
культурного життя у відродженій Польщі.

Томчик-Мариок М. Виспянський. Варшава, 2009. — 230 с.

(…) Nowatorskie były projekty wystroju wnętrz i mebli przygotowane dla Tadeusza
mebla było ściśle oznaczone (…). Surowość była najwybitniejszą cechą tych mebli,
dużych, ciężkich, z ogromną przewagą kloców drzewa (…).

W. Okoń: Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001, s. 51-52.

(...) Новаторськими були проекти дизайну інтер'єру та меблів, підготовлені для
Тадеуша Желенського та його дружини - (...) Софії з Паренських (...). Місце та
встановлення кожного предмету інтер'єру було ретельно позначено.
Витриманість була найбільш характерною особливістю цих меблів, великих,
важких, з величезною перевагою дерева (...).

Окунь В. Станіслав Виспянський. — Вроцлав, 2001. — 51-52 с.

Projekt uporządkowania dziedzińca Wawelskiego
źródło: A. Waśkowski: Kraków w twórczości Wyspiańskiego,
Kraków 1959, s.64
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Wyspiański artystą książki
Wyspiański podejmuje stałą pracę nad zdobnictwem druków w latach 1898 – 1899.
Dnia 28 października 1898 roku wszedł Wyspiański w skład redakcji krakowskiego
dwutygodnika „Życie”, którego redaktorem naczelnym był w tym czasie Stanisław
Przybyszewski. Powierzył on Wyspiańskiemu kierownictwo artystyczne „Życia”.
„Życia” dorównywała pięknem najwytworniejszym europejskim wydawnictwom.
Pracował bez wytchnienia w drukarni, dbał o piękno czcionki i ornamentu zdobiącego
karty czasopisma.

E. Skierkowska: Wyspiański artysta książki, Wrocław 1960, s. 75.

Виспянський - майстер книги
В 1898-1899 роки Виспянський розпочинає працю над оздобленням друкованих
видань. Від 28 жовтня 1898 року він увійшов до складу редакції краківського
двотижневика "Життя", головним редактором якого в той час був Станіслав
Пшибишевський. Він доручив Виспянському художнє керівництво видання.
Виспянський в той час докладав всіх зусиль, щоб графічне оформлення ''Життя''
прирівнювалося красою до самих витончених та артистичних європейських
видань. В друкарні працював без відпочинку, піклуючись про красу шрифту та
орнаменту сторінок журналу.

Скерковська Є. Виспянський - художник книги. — Вроцлав, 1960. — 75 с.

Zdobienie kart poezji Lucjana Rydla
źródło: A. Waśkowski: Kraków w twóczości Wyspiańskiego,
Kraków 1959, s.66
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Wyspiański artystą książki
Виспянський - майстер книги
ami Stanisława Wyspiańskiego (…). Zdobiąc karty (...) sięgnął Wyspiański do swego
bogatego szkicownika roślin. Skromne, przeważnie polne i leśne kwiaty (…) wyrastają
z kart tego małego tomiku.

-

E. Skierkowska: Wyspiański artysta książki, Wrocław 1960, s. 90-91.

У 1899 році зусиллями Гебетнера та Вольфа були опубліковані ''Поезії'' Люцьяна
Ридля з малюнками Виспяньського (...). Оздоблюючи сторінки (...) Виспянський
звертався до свої різноманітних замальовок рослин. Прості, переважно польові
та лісові квіти (...) розквітають зі сторінок ''Поезій''

Скерковська Є. Виспянський - художник книги. — Вроцлав, 1960. — 90-91 с.

Wyspiański zdobił również swoje własne utwory. Tworzył nie tylko ich treść, ale i szatę
dzieł Wyspiańskiego za jego życia: Rapsodów, Utworów dramatycznych, a również
Dziadów Mickiewicza w jego opracowaniu, Cyda Corneille’a, Hamleta Szekspira i Iliady
Homera wykonane zostały według jego planów.

E. Skierkowska: Wyspiański artysta książki, Wrocław 1960, s. 129.

Виспянський також прикрашав свої власні твори. Створював не тільки їх змістовне
наповнення, але й графічну окрасу. Структура тексту, віньєтки, формат книги,
композиція обкладинок всіх видань творів Виспянського за його життя: Рапсодій,
драматичних творів, а також ''Дзядів'' Міцкевича в його опрацюванні, ''Сід''
Корнеля, ''Гамлет'' Шекспір та ''Іліада'' Гомера були оформлені відповідно до його
задумів.

Скерковська Є. Виспянський - художник книги. — Вроцлав, 1960. — 129 с.
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