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Jan Kasprowicz (1860-1926)

• Poeta

• Dramaturg

• Tłumacz 

• Krytyk literacki i teatralny

• Profesor katedry literatury 
porównawczej Uniwersytetu 
Lwowskiego (od 1909 r.)

• Rektor Uniwersytetu Lwowskiego 
(1921/22)



W redakcjach 
„Kuriera Lwowskiego” (1889-1900) 

i „Słowa Polskiego” (1902-1906)



Teatr hr. Skarbka we Lwowie





Teatr Miejski we Lwowie



Wnętrze lwowskiego teatru w czasach Kasprowicza (ok. 1904) i sto lat później (2002)



Kurtyna Siemiradzkiego
(„Kraj” 1900, nr 46)

....i we wnętrzu teatru





Szanowny Kolego!

Przybywam do Lwowa po 10 maja odbywszy 
parę występów w Krakowie. Nie mogłem 

wcześniej bo robią mi przeszkody z urlopem. 
Wedle układu z dyrekcją grać będę Uriela, 

Hamleta, Mazepę (Wojewodę), Intrygę i miłość
oraz Zbójców, a jeśli się uda to co innego. 

Pragnąłbym szczerze nawiązać ze Lwowem 
szersze stosunki i od czasu do czasu przyjeżdżać 

tam z rolami innymi, których u nas grać nie 
mogę. Na przyszły rok grałbym Makbeta, 

którego dziś mam prawie gotowego 
i Koriolana lub Nerona. Polecam pańskiemu 
dobremu sercu sprawę moich występów, bo 

dużo zależy od pierwszego pomyślnego kroku. 
Zaczynam od Uriela. Przyjadę z Żoną –

staniemy zapewne w hotelu Żorża. 

List Józefa Kotarbińskiego do Jana Kasprowicza 
z 24 IV 1890 r.



„Dziś kupiłam sobie bilet na premierę. Byłabym nie 
poszła, ale jest to sztuka lwowskiego recenzenta z 

„Kuriera Lwowskiego”, więc nie tylko dam mu bukiet, 
ale i napisać muszę do „Słowa Polskiego” o nim.

List Gabrieli Zapolskiej do Stanisława Janowskiego 

z 28 VI 1899 (Kraków)

„prawdziwe cacko: cechowała jej grę 
ogromna prostota i brak wszelkiej sztucznej afektacji” 

Zapolska „miała chwile bardzo szczęśliwe […],
raziła jednak przede wszystkim zbyt nowymi, 

strojnymi, choć stylowymi toaletami” 

Kasprowicz o rolach Zapolskiej w lwowskim teatrze
1899-1900





Dramaty Jana Kasprowicza:

• Świat się kończy! Dramat z życia ludu wielkopolskiego w pięciu 
odsłonach (1891)

• Bunt Napierskiego. Poemat dramatyczny (1899)

• Baśń nocy świętojańskiej. Prolog na otwarcie Teatru Miejskiego 
we Lwowie (1900)

• Na Wzgórzu Śmierci (1898)

• Uczta Herodiady. Poemat dramatyczny w trzech aktach. Z cyklu 
„Na Wzgórzu Śmierci” (1905)

• Sita. Indyjski hymn miłości w trzech odsłonach (1917)

• Marchołt gruby a sprośny. Jego narodzin, życia i śmierci 
misterium tragikomiczne w obrazach czterech zamknięte (1920)







Stanisława Wysocka jako Salome
Teatr Miejski w Krakowie, 1905

Gustave Moreau, Taniec Salome



Wanda Siemaszkowa w roli Salome
Teatr Miejski we Lwowie, 1906



Seweryna Broniszówna (Salome) 
Teatr Polski w Warszawie, 1917

Nuna Młodziejowska (Herodiada) 
Teatr na Pohulance w Wilnie, 1910



Uczta Herodiady
Teatr Polski w Poznaniu, 1926 

reż. Nuna Młodziejowska 

w roli Salome Zofia Grabowska



Marchołt gruby a sprośny. 
Jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikomiczne 

w obrazach czterech zamknięte

• dramat wielkich nadziei i niespełnionych oczekiwań
• „Marchołt to jestem ja sam…”
• zamysł dzieła krystalizował się już ok. 1900 r., pisany etapami utwór 

powstawał aż kilkanaście lat
• 1907 – pierwszy obraz Narodziny Marchołta opublikowany 

w „Chimerze”
• 1913/1914 – kontynuacja zaniechanego przedsięwzięcia, 

w krótkim czasie powstaje całość
• „Będę teraz pisał dramaty, mam już potrzebne do tego doświadczenie. […]

Po skończeniu Marchołta odpocznę tydzień i zabiorę się do nowego dramatu.”

• 1920 – pierwsze wydanie książkowe
• 1934 – prapremiera teatralna we Lwowie







Marchołt
Teatr Wielki we Lwowie, 1934

reż. Wacław Radulski



Marchołt gruby a sprośny. 
Jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikomiczne 

w obrazach czterech zamknięte

Obraz I

Kolędnicy czyli narodziny Marchołta

Obraz II
Las-Kościół czyli dzieje miłości i zaślubin Marchołtowych 

Obraz III 
Marchołt-król czyli tryumf i upadek Marchołta 

Obraz IV
Walka Jakuba z Aniołem czyli śmierć Marchołta



Marchołt
Teatr Polski w Poznaniu, 1935

Obraz I 
Kolędnicy czyli narodziny Marchołta

„co ważniejsze, śmierć czy życie?
I czy taki Marchołt gruby
wart matczynej zguby?”



Obraz II
Las-Kościół czyli dzieje miłości i zaślubin Marchołtowych



Obraz III 
Marchołt-król czyli tryumf i upadek Marchołta

„Ci tylko dla mnie coś warci,
co są jak drożdże w cieście,
co mają w sobie fermenty,
rozsadzające światy!” 



„Czekaj, za chwilę sam On ci pomoże, 
Byś stał się – Sobą. Spokojem, ty wzorze
Człeczych szamotań i człowieczej nędzy!…”

Obraz IV
Walka Jakuba z Aniołem czyli śmierć Marchołta



Harenda, dom Jana i Marii Kasprowiczów w Zakopanem

„domek kupił mu pewien Anglik, z którym żyje od 
dawna w wielkiej zażyłości, William Shakespeare” 

(M. Kasprowiczowa, Dziennik)



Szekspir 
Kasprowicza



Kasprowicz na Harendzie, ok. 1924 r.



Portret Jacka Malczewskiego (1903)



Drzeworyt Władysława Skoczylasa
Portret Leona Wyczółkowskiego



Jan i Marusia oczami Witkacego



Harenda – dom życia – dom poezji


