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Co żywe, ma ożyć…  
O „manuskryptowym witalizmie”  
Stanisława Wyspiańskiego

Co żywe, ma ożyć – maksyma zapisana przez Stanisława Wyspiańskiego 
od dawna mnie intryguje. Co żywe, ma ożyć – jak to rozumieć? Być może 
warto rozpatrzyć i taką kwestię w ramach namysłu nad młodopolskim i, 
szerzej, modernistycznym witalizmem. Zacząć zaś wypadnie od operacji 
najbardziej podstawowej, elementarnej: od lokalizacji cytatu, a następnie 
rozpoznania jego bezpośredniego, macierzystego kontekstu.

Cytat i kontekst

Hasło „co żywe, ma ożyć” pojawia się w korespondencji autora Wyzwolenia 
z zaprzyjaźnionym krytykiem i czytelnikiem – Stanisławem Lackiem. Kore-
spondencja ta jest dobrze znana i uważnie interpretowana przez badaczy, 
pozwolę sobie jednak na szybkie przypomnienie podstawowych faktów. 
Pomiędzy 28 marca a 7 maja 1905 roku Wyspiański, mieszkający w Krako-
wie, w domu przy ulicy Krowoderskiej, pisywał listy do Lacka, bawiącego 
wówczas w Wenecji. Listy to szczególnego rodzaju: przechodzące płynnie 
od formy prozatorskiej do wierszowanej, lapidarne, a zarazem pojemne 
znaczeniowo, przy tym pisane ze zdumiewającą częstotliwością. W ciągu za-
ledwie pięciu tygodni poeta wysłał na adres „Italien. Venezia” aż jedenaście 
kopert, z których każda zawierała po kilka listów, pisanych z diariuszową 
regularnością, relacjonujących nieomal dzień po dniu, a nawet z rozbi-
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ciem na porę ranną, południową i wieczorną, bieg istotnych dla nadawcy 
spraw. Częstości pisania towarzyszy (trudne do zaspokojenia) pragnienie 
czytania: Wyspiański nieustannie domaga się szybszej odpowiedzi, gniewa 
się na Lacka, który – karygodna opieszałość! – „utrzymuje się […] stale 
na swem tygodnikowem stanowisku”1. W hiperbolicznej retoryce poety 
każda kilkudniowa zwłoka w odpowiedzi urasta do rozmiarów milczenia, 
radykalnej nieobecności, zniknięcia: „Staje się Pan legendą. Był Pan. Nie 
ma Pana”2. Albo jeszcze ciekawiej:

[…] od Pana nie ma znaku życia. To nie może tak być. To niczego nie wyobraża. 
To niczego nie tworzy. Tu się wszystko rozlatuje w dystansie czasu. Ten sam 
byłby rezultat, gdybym korespondował z Hannibalem lub Mariuszem3. 

A przecież, jak wiemy z Raptularza, Lack w ciągu owych pięciu tygodni 
oddalenia pisał do Wyspiańskiego czterokrotnie, ze znaczną regularnością: 
3, 12, 22 kwietnia oraz 4 maja. Oczywiście nie można wykluczyć, iż poeta 
nie był usatysfakcjonowany dokładnością owych odpowiedzi. Niestety, tego 
właśnie stwierdzić już nie sposób. Listy zwrotne z Wenecji do Krakowa nie 
zachowały się. Po stu latach dla współczesnego czytelnika, intruza wkra-
czającego w przestrzeń prywatnej ongiś korespondencji, „milczenie” Lacka 
staje się bardzo dosłowne, bardzo realne. Lack – epistolarny interlokutor 
faktycznie jest już dla nas legendą, enigmą, słowa Wyspiańskiego istotnie 
odbieramy jako mówione w próżnię, pozbawione odpowiedzi.

Odczytane razem, listy Stanisława Wyspiańskiego do Stanisława Lacka 
układają się w niezmiernie ciekawą i językowo frapującą serię krótkich me-
dytacji, skupionych wokół dwóch wielkich tematów: teatru oraz śmierci.

Tak zwana „sprawa teatralna” to kwestia udziału autora Wyzwolenia 
w konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru Miejskiego, ogłoszonym 
przez Radę Miasta Krakowa. Listy relacjonują przebieg zdarzeń, zara-
zem projektując ich sens. Projekcja jest następująca: Wyspiański chce 
„otrzymać Teatr”, chce jako dyrektor określać jego kształt repertuarowy, 
ideowy, artystyczny – a to z dwóch powodów. Po pierwsze, potrzebuje 
takiego działania dla własnego rozwoju (artystycznego, intelektualnego, 
duchowego), dla własnego „budowania się”4. Po drugie, mając Teatr, będzie 
mógł wpływać na rozwój „polskiej myśli”5. Przeszkodę w realizacji obu 
celów stanowią jednak ludzie: zawistni, fałszywi, cyniczni, w najlepszym 

1 S. Wyspiański, Listy różne – do wielu adresatów, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1998, s. 348.
2 Tamże, s. 336.
3 Tamże, s. 339.
4 Tamże, s. 340.
5 Tamże, s. 328, 331–332.
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razie głupi i nieudolni, którzy mniej lub bardziej świadomie utrudniają 
działania Wyspiańskiego6.

Sprawa śmierci – drugi obok teatru wielki temat tej epistolarnej „prozo-
poezji” – to sekwencja zapisów wyrażających momentalne, zarazem ducho-
we i zmysłowe (epifaniczne?) doznanie śmierci jako dojmującej realności. 
Jak w pierwszym liście (z 28 marca), gdy na główny plan narracji przebija 
się niespodziewanie obraz „więdnącej róży” stojącej na stole w pokoju i gu-
biącej płatki7. Jak w liście drugim (z 3 kwietnia)8, gdy ważniejsze od relacji 
o sprawie teatralnej okazują się nagle „kwiatki te, mleczyki, co w szklance 
tu mokną, / na śmierć nieodwołalną przede mną stawione”. Jak, wreszcie, 
w liście z 26 kwietnia, gdy cały świat ludzkiego doświadczenia zostaje 
zdefiniowany jako świat śmierci:

Czy (Panu) w oczy kiedy śmierć zajrzała? –
mnie ona w oczy patrzy co dzień,
z wszystkiego jej przegląda chwała;
w jej świecie chwilę tę przechodzień, –9. 

Teatr i śmierć zatem. Wewnątrztekstowy podmiot tak zwanych Listów do 
Lacka pozostaje zawieszony między sprawą teatru i sprawą śmierci, można 
również powiedzieć: między sprawą życia i sprawą śmierci. To podmiot, 
z jednej strony, myślący o świecie jako o przestrzeni działania, stawania 
się, dążenia, rozwijania, walki, próby sił, z drugiej zaś widzący (ten sam 
przecież) świat jako miejsce poddane chwale śmierci. I dalej: to podmiot, 
który o sobie samym myśli jak o kimś zanurzonym w działaniu:

Las nietrzebiony dostrzegłem przed sobą,
który sam pragnę karczować pod rolę […]
wolny – służyć jestem gotów;
zaś służyć mogę tylko tam, gdzie rządzę10 

i który siebie samego widzi jako zanurzonego w śmierci

Wtedy się jawi uśmiechniona
ta, której chwila to jedyna
i chwałę swoją przypomina:
„jam jest – ta upragniona”11. 

6 Tamże, s. 322–324, 340, 344–345. 
7 Tamże, s. 319.
8 Tamże, s. 320.
9 Tamże, s. 347.
10 Tamże, s. 331.
11 Tamże, s. 347.
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Tekstowe „ja”, zawieszone między życiem a  śmiercią, witalizmem 
działania i  tanatyzmem znieruchomienia, jest z pewnością tropiczne 
(retorycznie skonstruowane), ale przecież jest też – przy całej swej tropicz-
ności – figurą konkretnego, biograficznego podmiotu, człowieka po prostu. 
Człowieka, który walczy o spełnienie życiowego celu a równocześnie czuje, 
że umiera.

Napięcie między tanatyzmem (pojętym jako fascynacja śmiercią) 
i  witalizmem (rozumianym szeroko, czy nieostro: nie jako przejaw 
istotnej dla epoki „filozofii życia”, lecz jako retoryka siły, pragnienia, 
determinacji aktywnego istnienia) jest niewątpliwie jednym ze źródeł 
swoistej dramaturgii listów. By wskazać przykład, dosłownie pierwszy 
z brzegu, wystarczy spojrzeć na początkowe fragmenty pierwszego listu 
z 28 marca 1905 roku:

Pojechał Pan tam, – a więc wszystko, co tutaj, dla Pana umarło. Nie może Pan 
więc tam być samotny. I nie z tymi, których Pan widzi, ale ze swoimi wspomnie-
niami. I przywiezie nam Pan tu ze sobą tłum ludzi, tłum wspomnień, upomina-
jących się o prawo życia. Takież prawo do życia my teraz mamy i takie my teraz 
mamy Prawo do Pana.

Piszę do Pana na tamten Świat, gdyż Pan czytając myśleć będzie, że list 
z tamtego Świata przybywa12. 

Zapewne można w formułach „wszystko dla Pana umarło”, „prawo życia” 
oraz „tamten Świat” dostrzegać tylko zwykłe związki frazeologiczne, użyte 
bez głębszych, sensotwórczych zamiarów… Wolno jednak zobaczyć tu co 
innego: konsekwentne (i przecież uniezwyklające, „defamiliaryzujące” 
w formalistycznym sensie tego słowa) opisywanie doświadczenia nie-
obecności, braku bezpośredniego kontaktu, przemieszczania – za pomocą 
metaforyki witalistycznej i tanatycznej. Skąd ta, wyraźnie podtrzymywana 
w całej korespondencji, predylekcja stylu, wyobraźni, asocjacji? Warto 
podjąć namysł nad takim pytaniem.

Mnie jednak interesuje teraz kwestia (nieco) inna. A mianowicie: Wy-
spiański, człowiek, który w listach opisuje świat zawieszony między życiem 
a śmiercią, a także siebie zawieszonego między życiem a śmiercią, opisuje 
także w listach – same listy. Pisze o kartkach, na których pisze. I również 
one – byty z papieru – zostały scharakteryzowane jako zawieszone między 
życiem a śmiercią. Temu właśnie chcę się teraz uważniej przyjrzeć: wita-
lizmowi (i tanatyzmowi) jako dyskursowi o tekście w jego materialnym 
wymiarze.

12 Tamże, s. 318.
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Żywe kartki

Prozatorski tok listu z 25 kwietnia 1905 roku kończy się zdaniem: „Po czem 
utopi Pan całość tych listów w błękitach weneckiego morza”. Bezpośrednio po 
tym zobowiązującym instruktażu następuje już finalny wierszowany passus:

Morze weneckie pod błękitną falą
te kartki i te listy uspokoi.
Pan mówi, że są „żywe” – zbyt się żalą –
dziś to są dla mnie przyjaciele moi –
Kiedyś utopią ich lub w ogniu spalą
archaniołowie stróże myśli moi;
chyba je ludzie litości ocalą
chcąc w nich klucz widzieć do zamku podwoi.
O raczej niech je rzucą – a wrota obalą, –
zobaczą wtedy – kto w zamku mym – w zbroi!
Ileżem takich wrót kazał otworzyć,
rzuciwszy w ogień – co żywe, ma ożyć.
Addio – padła już wieczorna pora; –
powiędłe róże chylą się ze dzbana;
w uszach mi dźwięczy myśl nie dośpiewana –
– aż oto weszła już z lampą Aurora
w chustce krasej. – Do widzenia.
Światło odmienia myśl i dźwięk mi zmienia13. 

Co się w tym liryczno-epistolarnym passusie dzieje?
Przede wszystkim: następuje przechwycenie, nieznanej nam bezpo-

średnio, uwagi Stanisława Lacka. „Pan mówi, że są żywe” – a więc pew-
nie przyszedł z Wenecji (jak zawsze dla Wyspiańskiego: spóźniony) list, 
w którym Lack nazwał otrzymywane z Krakowa epistoły mianem „żywych 
kartek”. Co Lack chciał przez to powiedzieć? W jakim znaczeniu użył 
sformułowania „Listy Pańskie są żywe” (lub podobnie)? Wiadomo, iż sam 
używał słowa „żywy”, „życie” ze znamienną ambiwalencją.

Złota czaszka Słowackiego. Afisz teatralny zapowiedział na zakończenie żywy 
obraz. Okoliczność, która raz na zawsze może odstraszyć od teatru, jakkolwiek 
pięknym sam w sobie był ten obraz... żywy i ktokolwiekby zresztą obraz ten stwo-
rzył, artysta czy tapicer […] Słowacki, który żył na długo po hałaśliwych gwarach 
tego końca wieku […] nie wiele troszczył się o dalsze „losy swych bohaterów” […] 
nie myślał o śmierci w taki sposób, w jaki drżą przed nią wszyscy śmiertelnicy, bo 
była mu słońcem […] zespolenia się z życiem. […] Publiczność jednak […] czeka 
na rozstrzygnięcie losów bohaterów. Żywy obraz – koniec, ściana przed oczy, da-

13 Tamże, s. 345.
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lej nie zajrzysz, bo tam już nie ma niczego. A potem spokojnie idzie do domów, 
ciesząc się własnem swem, drogocennem życiem14.  [podkr. M.A.]

Słowa „żywy”, „życie” funkcjonują tu w alternatywnych, przeciwnych 
nacechowaniach: ironicznym i afirmatywnym. „Żywy obraz” dosztukowany 
do spektaklu Złotej czaszki jest przejawem inscenizacyjnej tandety, pustki, 
jałowości, to w gruncie rzeczy obraz martwy; „drogocenne życie” przecięt-
nej, mieszczańskiej publiczności teatralnej to w istocie bezwartościowa, 
bezrefleksyjna egzystencja, „nie-życie” (w sensie: niepełne, nieprawdziwe). 
Ale: „życie Słowackiego” i „życie”, z którym po śmierci „zespala się” Słowac-
ki, to określenia wartości wysokich, niezafałszowanych15.

Lack cenił Wyspiańskiego bodaj najbardziej spośród współczesnych 
sobie pisarzy, określenie „żywe kartki”, którego – jak można wydeduko-
wać – użył w niezachowanym liście, na pewno nie pobrzmiewało sarka-
zmem, lecz atencją. Kartki, na których Wyspiański pisze listy z Krakowa 
do Wenecji, są żywe naprawdę, w solennym, nie ironicznym sensie tego 
słowa: a więc nie tak „żywe” jak ów obraz domykający inscenizacje Złotej 
czaszki. Tego możemy być pewni. Ale dlaczego nazwał kartki Wyspiańskiego 
„żywymi”, co dokładnie chciał przez to powiedzieć – pozostaje tajemnicą 
zaginionego listu.

Wiemy, że Wyspiański przejmuje określenie swego korespondenta. Tak, 
kartki są „żywe”. W wierszu podlegają retorycznej animizacji, wychylającej 
się nawet w stronę uosobienia:

Pan mówi, że są „żywe” – zbyt się żalą –
dziś to są dla mnie przyjaciele moi –
Kiedyś utopią ich lub w ogniu spalą
archaniołowie stróże myśli moi;
chyba je ludzie litości ocalą

(podkr. M.A.) 

Kartki istnieją na sposób ludzki – są „dla mnie” przyjaciółmi. Dwa 
zaimki użyte w kolejnych wersach świadczą o znamiennym wahaniu mię-
dzy ujmowaniem kartek papieru w kategoriach osobowych i rzeczowych. 
Archaniołowie utopią kiedyś lub spalą w ogniu „ich” – moich przyjaciół; 
choć ludzie litości mogą „je” – kartki – ocalić.

14 S. Lack, Teatr krakowski, „Życie” 1899, nr 17/18.
15 Szerzej o  operowaniu wyrazem i  pojęciem życia w  krytycznoliterackiej i  eseistycznej 

prozie Lacka pisałem w  książce Kultura małomówna Stanisława Lacka. W  kręgu młodopolskiej 
świadomości mowy i milczenia, Kraków 2006, s. 50–52. 
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Kartki, listy są żywe, mają w sobie uczucia, pozostają w najściślejszym 
związku z (duchowym, emocjonalnym, psychicznym) życiem człowieka, 
który na nich pisze. Te żywe kartki, te żyjące listy, mają zostać zabite: 
utopione w wodzie lub spalone w ogniu.

Nie pierwszy raz w listach do Lacka pojawia się taka niszczycielska pro-
jekcja, taki egzekucyjny zamiar, niejedyny to list, który niesie do Wenecji 
na siebie samego podpisany wyrok.

12 kwietnia:
Skoro Pan już będzie miał komplet listów w kwestii teatralnej, owinie je Pan 
w ceratę, zaszyje, zwiąże, umocuje u zwitka kamyki i rzuci je w wodę pod Santa 
Maria Della Salute. Zyskamy wtedy spokojność myśli i poczniemy życie nowe, 
wiedząc że u naszych stóp na głębi drzemią dokumenty, żeśmy za wiele o czem 
myśleli zawczasu16. 

14 kwietnia:
Listy do Pana zniszczyć już miałem, jednak uważam, że mogą pojechać do Pana, 
więc je prześlę. – I tak je Pan kiedyś w całości zatopi17. 

Dlaczego „te listy i te kartki” mają być zniszczone? Spalone w ogniu, 
zatopione w morzu – uspokojone? Chciałbym poddać pod rozwagę dwie 
odpowiedzi.

Pierwsza: kartki podzielą los idei, które zostały na nich zapisane, 
sformułowane. Wyspiański w swoich epistolarnych zwierzeniach często 
dochodzi do przeświadczenia, iż cały program walki o kształt Teatru (to 
znaczy: o kształt „polskiej myśli”) jest mrzonką. Rzecz znamienna: list 
zakończony wierszem Morze weneckie pod błękitną falą otwiera zdanie 
pełne goryczy: „Zdaje się, że kandydatury mojej nikt na serio nie bierze 
oprócz mnie, i zdaje się, to niebezpieczeństwo dla Krakowa minie. Byłoby 
to bowiem zbyt groźne”18. Jeśli kandydatury Wyspiańskiego nikt na serio 
nie bierze, jeśli Teatr nie zostanie przez Wyspiańskiego zdobyty, kartki 
wyrażające pragnienie zwycięstwa, pragnienie zdobycia Teatru stają się 
niepotrzebne. Morze je, czytamy, „uspokoi”. Utopienie kartek staje się tu 
swoistą eutanazją, ulgą; uspokojone kartki przestaną „żyć”, a więc męczyć 
się, trudzić, opowiadać o woli działania i o prymitywnych, lecz skutecznych 
przeciwdziałaniach małych, głupich ludzi.

Pojawiający się w wierszu-liście do Lacka obraz wodnej czy ogniowej 
likwidacji kartek przypomina obraz z innego wiersza-listu, adresowanego 

16 S. Wyspiański, dz. cyt., s. 330.
17 Tamże, s. 332.
18 Tamże, s. 344.
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w zbliżonym czasie, ledwie cztery miesiące później (sierpień 1905) do 
Adama Chmiela:

Więc dzisiaj muszę rzec
tym, co w mym Chórze żyli,
niech wiersze rzucą w piec,
bo oni się gapili19. 

Żałosny chór gapiów nie zdoła z wierszy skorzystać; lepiej zatem, by 
je spalił, wykluczył ze swego żałosnego świata. Utopienie listów-kartek 
w morzu weneckim lub spalenie w ogniu, o którym mówi liryk Lackowi, 
można rozumieć tak samo jak „rzucenie w piec” wierszy przedstawione 
w liryku dla Chmiela: jako odebranie daru tym, którzy nań nie zasługują. 
Czyli współczesnym, poniekąd także potomnym.

Ale wiersz dla Lacka (inaczej niż wiersz dla Chmiela) pozwala też udzielić 
innej, bardziej optymistycznej odpowiedzi na pytanie o sens likwidacyjnego 
gestu. Spójrzmy na następujący fragment tekstu:

Kiedyś utopią ich lub w ogniu spalą
archaniołowie stróże myśli moi;
chyba je ludzie litości ocalą
chcąc w nich klucz widzieć do zamku podwoi.
O raczej niech je rzucą – a wrota obalą, –
zobaczą wtedy – kto w zamku mym – w zbroi!
Ileżem takich wrót kazał otworzyć,
rzuciwszy w ogień – co żywe ma ożyć. 

Ten piec, ten ogień, to spalenie wydaje się jednak nieco inne niż auto da fé 
zaplanowane w wierszu-liście do Chmiela. Pojawia się (niejasna wprawdzie) 
sugestia, iż spalenie może być jakąś próbą wartości, zniszczenie – jakimś 
prologiem odrodzenia, śmierć – przejściem do jakiegoś nowego życia.

Życie powinno przejść przez próbę śmierci, powinno obumrzeć, by 
okazało się, czy jest naprawdę żywe, to znaczy: zdolne ożyć. To myśl silnie 
obecna w witalistycznej retoryce i refleksji autora Nocy listopadowej i Akro-
polis. Tutaj zostaje ona odniesiona do kartki papieru: jeśli te listy i te kartki 
są istotnie żywe, istotnie ożyją po śmierci.

„Co żywe, ma ożyć”. Formuła „manuskryptowego witalizmu” Stanisła-
wa Wyspiańskiego wybrzmiewa nieoczekiwanie blisko sławnej formuły 
Michaiła Bułhakowa: „Rękopisy nie płoną”. Ale jak można ją rozumieć? 
Trudno sobie wyobrazić, by autografy spalone bądź wrzucone na dno 

19 Tamże, s. 235.
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morskiej zatoki mogły zostać odzyskane i odczytane – chyba że istotnie 
mocą Wolanda. Ale Woland to bohater z  innej opowieści. Uśmiercone 
kartki odzyskają życie – jeśli nie chcemy przyjąć, iż zdanie to jest po prostu 
patetycznym frazesem, musimy je poddać interpretacji.

Interpretacja, w gruncie rzeczy bardzo prosta, może się opierać na zało-
żeniu metonimicznego statusu żywych, zabijanych i odżywających „kartek”. 
Mówi się o kartkach, które wyjdą żywe z ogniowej śmierci, ale myśli się 
o tym, co na kartkach (niekoniecznie tych zresztą posłanych do Wenecji, 
one są tu pars pro toto) jest zapisywane: o ideach, które, choć odrzucone, nie-
zrozumiane, wyszydzone, będą się spełniać w przyszłości. Tak przeczytany 
wiersz Morze weneckie pod błękitną falą byłby aktem wyznania (słabiej: aktem 
dopuszczenia) wiary w potencjalną owocność trudu podejmowanego przez 
osamotnionego artystę. Byłby, jeszcze inaczej mówiąc, próbą przezwycięże-
nia (słabiej: podważenia) mizantropii, niewątpliwie dochodzącej do głosu 
w późnym okresie życia i twórczości krakowskiego artysty. Być może to, co 
czynię (w ogóle, w całym moim życiu-dziele, nie tylko teraz, gdy staram się 
o Teatr), nie zostanie zmarnowane – choć tylekroć wydaje się daremne?

Ocalenie, odrodzenie zniszczonych kartek staje się zatem figurą 
trwałości, żywotności myśli. Z pewnością wolno się zatrzymać na takiej 
interpretacji. Mnie jednak kusi możliwość poprowadzenia komentarza 
w innym kierunku – takim mianowicie, jakiego nie mógł przewidywać 
ani autor, ani adresat wiersza. Będzie to komentarz skupiony na fizycznej 
realności kartek – materialnych przedmiotów posiadających swój własny, 
niepowtarzalny los.

Między metaforą a udosłownieniem

Stanisław Lack, mimo zobowiązujących nalegań Wyspiańskiego, nie utopił 
kartek w zatoce weneckiej, nie zechciał ich również spalić. Korespondencja 
ustała. Skompletowane listy przebyły drogę odwrotną – wraz ze swoim 
adresatem przyjechały z Wenecji do Krakowa. Wyspiański (który oczywiście 
teatru „nie dostał”), umarł w roku 1907. Niespełna dwa lata później umarł 
Lack. Podwójnie osieroconymi listami – skoro już pozostajemy w kręgu 
metaforyki personifikującej – zajął się doktor Bernard Kupczyk, życzliwy 
mecenas krytycznoliterackiej działalności Lacka (i nie tylko Lacka). Postać 
nietuzinkowa: absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ceniony krakowski 
neurolog żydowskiego pochodzenia, właściciel sanatorium psychiatrycz-
nego „Salus” w Krakowie, jeden z fundatorów gimnazjum hebrajskiego, 
przedstawiony na wspaniałym portrecie pędzla Leopolda Gottlieba. Doktor 



MateuszAntoniuk

278

przechowywał autografy listów Wyspiańskiego, miał poczucie ich wartości, 
skoro sporządził dwa odpisy – ręczny oraz maszynowy. Prawdopodobnie 
zamierzał je ogłosić drukiem.

Muzy, Rachele w powłóczystych szalach
zwilżały usta, warkocz upinając
szpilką co leży z popiołem ich córek20. 

Passus z Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza w genialnym skrócie 
ujmuje czasowo-pokoleniową bliskość epoki Młodej Polski – epoki Wy-
spiańskiego, Lacka, Gottlieba, Kupczyka – oraz epoki Holocaustu, Shoah, 
Zagłady. Jak można wnosić z dostępnych i znanych mi źródeł, dalsze losy 
„kartek” toczą się pod władzą takiej właśnie, strasznej, historii – choć nie 
wszystko jest tu jasne i ściśle przedstawione w relacjach.

Jan Wiktor, pierwszy edytor Listów do Lacka, w komentarzu wydawni-
czym stwierdził, co następuje:

W czasie okupacji i autografy, i odpisy [sporządzone przez Kupczyka – przyp. 
M.A.] przeszły tragiczną drogę. Odpisy dostały się przypadkowo do rąk Stani-
sława Wasylewskiego, który odnalazł je w worku ze śmieciem. Po wojnie wdowa 
po Stanisławie Wasylewskim przekazała owe odpisy dla zbiorów Ossolineum, 
nr 12551. Rękopisy natomiast przeszły gehennę getta i dostały się do rąk dra 
Henryka Czapnickiego z Krakowa21. 

Czapnicki zaś, dopowiedzmy, miał je przekazać Wiktorowi. Niestety, 
edytor poskąpił dalszych wyjaśnień, a cytowany wyżej opis pozostawia 
wiele niedomówień. Już w samej historii z odnalezieniem odpisów brak 
istotnych szczegółów, pozostawiam ją jednak na marginesie opowieści, po-
twierdzając tylko, iż zakończenie jest szczęśliwe: odpisy sporządzone przez 
Kupczyka (zarówno te maszynowe, jak i ręczne) rzeczywiście znajdują się 
dziś w pieczy wrocławskiej biblioteki pod wyżej wzmiankowaną sygnaturą. 
Można je zobaczyć. Mnie natomiast interesuje teraz sprawa autografów. 
Przede wszystkim zaś to, w jakich okolicznościach rękopisy Wyspiańskiego 
trafiły do (jak można się domyślać krakowskiego) getta.

Przede wszystkim jest to pytanie o wojenne losy Bernarda Kupczyka, od 
roku 1908 jedynego i pieczołowitego depozytariusza młodopolskich listów. 
W kwestii tej usiłowałem zebrać możliwie wiele informacji, korzystając 
z cennych sugestii Pana Profesora Jana Zielińskiego, jak również z podpo-
wiedzi i ustaleń Pani Kamili Burchart, studentki polonistyki i judaistyki na 

20 C. Miłosz, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 173.
21 Tamże.
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Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgromadzone fakty i poszlaki nie układają 
się jednak w czytelną całość. Wedle informacji podawanych przez bazę in-
ternetową Ancestry.com. (Poland, Martyred Jewish Physicians, 1939–1945), 
Bernard Kupczyk, urodzony w roku 187022, opuścił Kraków we wrześniu 
1939 roku i przeniósł się do Sokołowa, przez to samo źródło określonego 
jako miejsce śmierci doktora w roku 194123. Tymczasem strona internetowa 
www.geshergalicia.org, powołując się na dalsze źródło w postaci baz danych 
Instytutu Yad Vashem24, podaje informację inną: Bernard Kupczyk, urodzony 
7 stycznia 1871 roku (a więc inna data!), we wrześniu roku 1940 mieszkał 
w Krakowie pod adresem Siemiradzkiego 6. Nie ulega wątpliwości, że w obu 
zapiskach chodzi o jedną i tę samą osobę, powtarza się bowiem nie tylko imię 
i nazwisko, lecz także zawód (lekarz). Czy zatem doktor ostatni okres życia 
spędził w Krakowie, czy – przeciwnie – opuścił miasto? Jeśli prawdziwa jest 
wersja z wyjazdem do Sokołowa jesienią roku 1939 – skąd wzięły się auto-
grafy listów w getcie krakowskim? Najprostsze wyjaśnienie (aczkolwiek cały 
czas obracamy się tu w sferze hipotez) podpowiada, iż Kupczyk pozostawił 
je w krakowskim mieszkaniu, powierzając czyjejś pieczy25.

Nie wiemy, jakie były okoliczności śmierci Bernarda Kupczyka w roku, 
najprawdopodobniej, 1941.W jakim stopniu, a raczej: w jakim sensie, był 
on ofiarą hitlerowskich prześladowań – czy w najbardziej dosłownym? 
Czy został zamordowany? Czy zmarł w samym środku czasu grozy i po-
gardy? Jakkolwiek by było, w pierwszych latach okupacji listy Stanisława 
Wyspiańskiego do Stanisława Lacka przestały być depozytem Bernarda 
Kupczyka, rozpoczynając wędrówkę, którą Jan Wiktor określił cytowanym 

22 Jak ustaliła Kamila Burchart, tę datę urodzin Kupczyka potwierdza również spis lud-
ności z roku 1910 (Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III, ul. Sienna 16) – dokładnie 
figuruje tam data 8 marca 1870.

23 Nie jest wszakże jasne, o jaki Sokołów mogłoby tu chodzić. Wzmiankowane źródło doo-
kreśla, iż miejscowość ta znajdowała się w „district of Miechow”. Określenie „dystrykt” stosowa-
ne było jednak dla nazwania większych jednostek terytorialnych w obrębie Generalnej Guberni. 
Miechów, według okupacyjnego podziału administracyjnego, znajdował się w obrębie Distrikt 
Krakau, był jedynie siedzibą władz starostwa. Terytorium starostwa miechowskiego było dość 
rozległe, nie udało mi się jednak zlokalizować na tym obszarze żadnej miejscowości o nazwie So-
kołów. Stosunkowo najbliżej położony jest Sokołów Małopolski, gdzie istniała większa społecz-
ność żydowska (prześladowana już od roku 1940, w roku 1942 Niemcy założyli tam getto) – na-
leżał on do dystryktu krakowskiego, lecz nie podlegał pod starostwo miechowskie. 

24 Polish Jewish Doctors Lists (circa 1941–1942)  database, Yad Vashem number  1468, file 
number 12.

25 Krakowskie adresy Bernarda Kupczyka to zresztą temat osobny i ciekawy. Przez więk-
szą część swego życia doktor mieszkał i praktykował przy ulicy Szujskiego 11. Kamila Burchart 
dotarła jednak do źródeł sugerujących, iż w ostatnich latach przed wybuchem wojny Kupczyk 
korzystał z mieszkania przy ul. Jasnej 6 (obecna Wojciecha Bogusławskiego). 
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już frazeologizmem „gehenna getta”, a której szlak jest dziś całkowicie 
nieczytelny. Być może nigdy już nie dowiemy się, jaki łańcuch przekazu, 
jakie następstwo ludzi i miejsc przeprowadziło młodopolskie kartki z rąk 
Bernarda Kupczyka do rąk Henryka Czapnickiego.

Na enigmatycznym tle rysuje się przecież jeden wniosek: listy Wy-
spiańskiego do Lacka, kartki antycypujące własną likwidację („morze 
weneckie te kartki uspokoi”, „niech je rzucą w piec”), istotnie otarły się 
o śmierć i zniszczenie; kartki proszące o własne ocalenie („chyba je ludzie 
litości ocalą”) faktycznie zaznały ocalenia. Zarazem zniszczenie, o którym 
kartki mówiły u progu XX wieku, nie jest w żadnym razie tym samym 
zniszczeniem, które kartkom groziło w latach czterdziestych XX wieku, 
tak jak ocalenie, którego kartki dostąpiły, nie jest tym ocaleniem, którego 
oczekiwały. Właśnie ta dialektyka literackiej antycypacji i historycznej 
rzeczywistości, właśnie ta (nie)przyległość wyobrażonego i spełnionego 
losu kartek, może stać się częścią współczesnej lektury Listów do Lacka. 
Moje czytanie Listów nieodwołalnie nawiedza świadomość podobieństwa 
i różnicy między figurą retoryczną i faktem historycznym.

Tymczasem jednak już po wojnie realny los listów nadal spełniał się 
w sposób ironiczny, wchodzący w dziwną, przewrotną grę (nie)przyległości 
z losem symbolicznym. Autografy, które posłużyły za podstawę pierwo-
druku w roku (dopiero) 1956, pozostawały prywatną własnością swego 
pierwszego edytora, pisarza Jana Wiktora. Autor Orki na ugorze zmarł 
w roku 1967. W tym miejscu – mały cytat z krytycznego komentarza do 
najnowszej edycji Listów (1998):

Po śmierci Jana Wiktora listy Stanisława Wyspiańskiego wraz ze zbiorem pism 
zmarłego pisarza znalazły się w krakowskim Muzeum Narodowym. Listy Wy-
spiańskiego opatrzone były adnotacją, że mają być przekazane Bibliotece Ja-
giellońskiej. Niestety, do Biblioteki nie trafiły26. 

Niestety, chciałoby się powtórzyć, sprawa wydaje się jeszcze bardziej 
zawikłana… Obecnie całe archiwum Wiktora zostało już zdeponowane 
w Bibliotece Jagiellońskiej, jednak listów Wyspiańskiego do Lacka w tym 
zespole dokumentów (najprawdopodobniej) nie ma. Co więcej, Muzeum 
Narodowe w Krakowie informuje, że nigdy nie było w ich posiadaniu27.

Pytanie nie brzmi teraz nawet, gdzie są autografy listów Stanisława 
Wyspiańskiego do Stanisława Lacka, ale czy w ogóle istnieją, czy nie uległy 

26 S. Wyspiański, dz. cyt., s. 648 (komentarz Marii Rydlowej). 
27 Informacji takiej udzieliła mi pani Bernadeta Maj z Sekcji ds. Dokumentacji Fotogra-

ficznej i Kwerend Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie. 
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zniszczeniu w okolicznościach już wcale nie wojennych, lecz zwyczajnych. 
Kartki – u progu XX wieku zapisywane w Krakowie przy ulicy Krowoder-
skiej, wysłane do Wenecji i przywiezione z powrotem do Krakowa – już po 
raz drugi znikają z pola widzenia, z widzialnej powierzchni zdarzeń. Czy 
także po raz drugi na nią powrócą? Które z „proroctw” na nich zapisanych 
okaże się (bądź już się okazało) silniejsze: to dotyczące ocalenia czy to 
dotyczące zniszczenia?

Witalistyczny dyskurs zastosowany przez Wyspiańskiego pozostaje 
w mocy, można go kontynuować. Kartki autografów „przeżyły”, bo na 
pewno uniknęły zniszczenia w latach okupacji. Okazały się „życiodajne”, 
bo przechowały w swoim, jakże niepewnym, depozycie tekst i przekazały 
go po latach innym kartkom: kartkom „Tygodnika Powszechnego” z 1956 
roku28, kartkom pierwszego wydania książkowego29, wreszcie, pośrednio, 
kartkom czwartego tomu korespondencji Wyspiańskiego30.

Niewiele brakowało, by stało się inaczej. Gdyby oryginał po śmierci swe-
go opiekuna, doktora Kupczyka, zaginął w krakowskim getcie i nie dotarł 
do rąk doktora Czapnickiego, gdyby odpisy nie zostały wydobyte spomiędzy 
śmieci przez Wasylewskiego, epistolarne, prozo-poetyckie dzieło z roku 
1905 w ogóle nie istniałoby w naszej świadomości czytelniczej. Lub, w naj-
lepszym razie, egzystowałoby na sposób widmowy: jako tekst zaginiony, 
nieweryfikowalna legenda o tekście. Takim tekstem-widmem, widmem po 
własnej, utraconej obecności, takim widmowym autografem jest przecież 
(oczywiście: z zachowaniem proporcji) Mesjasz Brunona Schulza.

Sukcesja kartek okazała swą ocalającą moc. George Bornstein, ame-
rykański edytor, badacz twórczości Yeatsa, anglosaskiego modernizmu 
oraz materialnego wymiaru literatury, porównuje wędrówkę tekstu przez 
kolejne (rękopiśmienne, drukowane, elektroniczne) przekazy do łańcucha 
reinkarnacji31. Nawiązując do tej, także przecież witalistycznej, metafo-
ryki, wolno powiedzieć: tekst ułożony przez Stanisława Wyspiańskiego 
wiosną roku 1905, zapisany po raz pierwszy na kilkudziesięciu kartkach 
papieru, żyje i wciela się w kolejne kartki. I potwierdza swą „witalność” 
w nieustannie wznawianych lekturach, interpretacjach. Ewa Miodońska-

28 „Tygodnik Powszechny” 1956, nr 14, 15, 17 (był to oparty na autografach pierwodruk 
listów). 

29 S. Wyspiański, Listy do Stanisława Lacka, oprac. J. Wiktor, J. Susuł, Kraków 1957 (edy-
cja oparta na autografach). 

30 Cytowane w niniejszym szkicu wydanie listów w opracowaniu Marii Rydlowej nie zo-
stało już oparte na autografach, których – w roku 1998 – nie udało się odnaleźć. Podstawą edy-
cji są wcześniejsze wydania porównane z odpisami sporządzonymi przez Bernarda Kupczyka. 

31 G. Bornstein, Material Modernism. The Politics of the Page, Cambridge 2001, s. 46–64.
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-Brookes odczytuje w korespondencji Wyspiański–Lack zapisy osobistych 
„ćwiczeń ze śmierci” praktykowanych przez ciężko chorego człowieka32. 
Magdalena Popiel postrzega listy do Lacka jako ważną część Stanisława 
Wyspiańskiego „powieści o artyście”. Listy stają się dla badaczki „intrygu-
jącym świadectwem myślenia dźwiękiem, myślenia rytmem widocznego 
zarówno we frazie lirycznej, jak i prozatorskiej”33.

Drobne znaki pisma zapełniające 49 kartek o wymiarach 21 × 17 cm kryją w so-
bie pokłady, wśród których jest też, przechowywany na szczególnych prawach 
możliwych tylko w literaturze, głos artysty34. 

Katarzyna Fazan przyznała Listom do Lacka rangę „niezwykłego dzieła, 
w którym można dostrzec intensywny wysiłek stworzenia niezależnego 
teatru intymnego”. Badaczka Wyspiańskiego, Leśmiana, Kantora odnajduje 
w tym „niezwykłym dziele” frapujący zapis doświadczania czasu, szcze-
gólny tryb „pracy wyobraźni” i „pracy pamięci”, nastawienie dialogiczne 
sięgające aż do „rozmów z przedmiotami”35.

Puenta opowieści może zatem wybrzmieć następująco: dzieło episto-
larne – prozatorskie i poetyckie – dzieło z roku 1905, przeniesione przez 
wiek XX dzięki ocalanym i ocalającym kartkom, nadal ożywa w naszych 
odczytaniach. Lub, inaczej rzecz ujmując, nadal ożywia naszą współczesną 
wrażliwość, wyobraźnię, myślenie.

I w tym, być może najważniejszym, wymiarze spełnia się maksyma 
Stanisława Wyspiańskiego: „co żywe, ma ożyć”.

32 E. Miodońska-Brookes, Stanisława Wyspiańskiego ćwiczenia ze śmierci [w:] „Sami złożycie 
stos...”. Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Grudzień 
2007 – Marzec 2008, Kraków 2007. 

33 M.  Popiel, Wyspiański  –  mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007, s.  136. Pisząc 
o „drobnych kartkach”, badaczka cytuje podany przez Jana Wiktora bibliograficzny opis au-
tografu.

34 Tamże, s. 137.
35 K. Fazan, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Kraków 2009, 

s. 52–53.


