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 Esej 
Marek Mariusz Tytko 
Pisarz obrazów czy malarz słów? 

Rzecz o Józefie Czapskim 
 Cokolwiek by napisać o Józefie Hutten-Czapskim 

(Praga 1896 - Paryż 1993), zawsze to będzie tekst 

niepełny, niedoskonały, oparty na szczątkowej wie-

dzy o postaci, która weszła do historii politycznej, 

historii sztuki i historii literatury. Zanim zostanie od-

szyfrowana i wydana choć mała część spośród około 

trzystu grubych zeszytów jego dziennika, prowadzo-

nego systematycznie przez prawie trzy czwarte wie-

ku, liczącego kilkadziesiąt tysięcy stron - minie wiele 

lat. Dziennik ten został w całości przekazany w darze 

Muzeum Narodowemu w Krakowie. Ten oryginalny 

w formie diariusz-collage, łączący w sobie zapiski li-

terackie, szkice, rysunki, cytaty z innych autorów, 

jest kluczem do poważnej analizy artysty, wstępem 

do próby uchwycenia całości jego twórczości. Czap-

ski był wybitną osobowością polskiej kultury XX 

wieku. Jego znaczenie będzie rosło wraz z odkrywa-

niem kolejnych warstw jego przesłania zawartego nie 

tylko w książkach, niemal już kultowych, które po-

zostawił - takich jak „Wspomnienia starobielskie”, 

„Na nieludzkiej ziemi”, „Oko”, „Patrząc”, „Czyta-

jąc”, ale właśnie w dzienniku artystycznym przekra-

czającym objętościowo spuściznę braci Goncourtów, 

krytyków dziewiętnastowiecznej Francji. Czapski był 

o wiele wszechstronniejszy. Wacław A. Zbyszewski

trafnie ujął tę kwestię pisząc, że „Być może Czapski 

jest człowiekiem zbyt zdolnym i może to stanowi o 

jego nieszczęściu. Czy można być malarzem i równo-

cześnie krytykiem malarstwa? Właśnie Czapski jest i 

jednym i drugim, i to mnie niekiedy przeraża. Poeta 

nie może być ani krytykiem, ani eseistą. Być może 

Czapski powinien przestać pisać, by lepiej malować, 

albo przestać malować, by lepiej pisać". Wszech-

stronność spowodowała rozdrobnienie się talentu 

twórcy. Czy Czapski był "czarującym dyletantem" 

jak tego chciał Zbyszewski? Jeśli tak, to tylko w zna-

czeniu pozytywnym, jak owi nowożytni włoscy dile-

tanti. Jeśli można go porównać do kogokolwiek z 

Polaków - to tylko do Norwida. Czapski-patriota, 

Czapski-emigrant, Czapski-pisarz, Czapski-malarz, 

Czapski-muzyk, Czapski-samotnik, Czapski-

metafizyk. Postać pełna dobroci i ciepła. I do końca 

nie jestem pewien, które z oblicz artysty jest najbar-

dziej znaczące: pisarstwo czy malarstwo? Pędzel i 

pióro zaciekle konkurowały ze sobą o prymat w 

twórczości wybitnego polskiego emigranta.  
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 Wystawa, którą w setną rocznicę urodzin Czap-

skiego otwarto w 1996 r. w Muzeum Narodowym w 

Krakowie, nosiła tytuł „Wnętrze”. Ekspozycja ta 

miała charakter wyłącznie historyczny. Pokazano 

wyposażenie pokoju-pracowni z Maisons-Laffitte, w 

której Czapski mieszkał i tworzył: sprzęty, meble, 

książki, sztalugi z ostatnim, nie dokończonym obra-

zem. Tytuł „Wnętrze” kieruje uwagę widza metafo-

rycznie także ku niepoznawalnemu wnętrzu artysty i 

ku tajemnicy sztuki rodzącej się we wnętrzu czło-

wieka. Prócz pokoju - pokazano setki fotografii, pa-

miątek, dokumentów rodziny Czapskich, bardzo za-

służonej dla Polski i dla Krakowa. Sentymentalny 

wydźwięk wystawy (przygotowanej z wielkim piety-

zmem przez Krystynę Zachwatowicz przy wielkiej 

pomocy spadkobierczyni Czapskiego Elżbiety Łu-

bieńskiej i dzięki Zofii Hertz) nie powinien jednak 

przesłonić obiektywnego spojrzenia na artystę. Fety-

szyzacja i mitologizacja postaci, czego sam Czapski 

nie lubił, tylko zaszkodzić może twórcy. Wystawa 

pokazała kolejne etapy życia artysty: Przyłuki k/ 

Mińska na Kresach, Petersburg, Warszawa, Paryż, 

Starobielsk, Griazowiec, Włochy, znów Paryż... Wy-

stawa z 1996 r. to jakby druga część wystawy sprzed 

czterech lat w Muzeum krakowskim pokazującym 

malarstwo Józefa Hutten-Czapskiego ze zbiorów 

szwajcarskich. I znakomicie ją dopełniła.  

  Nie istnieje pełny katalog obrazów i rysunków 

Czapskiego rozproszonych po całym świecie. Przy-

szli badacze będą musieli się więc uporać także i z 

inwentaryzacją prac artysty. Myślę, że historyk sztu-

ki, który mógłby pokazać w pełni dzieło Czapskiego, 

musi być dobrym neografem, literaturoznawcą, ar-

chiwistą, znać dobrze francuski i poświęcić się w ży-

ciu wyłącznie analizie Czapskiego, a i to pewnie ma-

ło...  

 Szczerość, otwartość na świat, świeżość spojrze-

nia na nowe zjawiska w sztuce, nie zamykanie się w 

obranej konwencji, pogodność i miłość cechowały 

go jako człowieka. Czapski przeszedł drogę od post-

impresjonizmu do ekspresjonizmu. W gruncie rzeczy 

połączył najcenniejsze wartości obu tych nurtów. Ale 

w całości można go nazwać eklektykiem. Wielkim 

eklektykiem korzystającym ze wskazówek formal-

nych awangardy pierwszego ćwierćwiecza XX wieku 

(Bonnarda, fauwistów, ekspresjonistów niemiec-

kich), ale i Cezanne'a oraz... ikony (kreska, płaskość 

przestrzeni, monumentalizm, odniesienia filozoficzne 

do rzeczywistości ponad „malowanym malarsko” by-

tem). Czapski należał do tego nurtu kultury europej-

skiej, który wywodzi się z neoplatonizmu. Nurt ów z 

jednej strony zrodził ikony, a z drugiej romantyzm 

zachodnioeuropejski. Czapski doszedł „po omacku 

do tego, co musi być”. Był „dzikim” romantykiem 

naszych czasów, postacią na miarę Mickiewicza i 

Chopina. Wątek neoplatoński bezpośrednio czerpany 

od osobiście mu znanych modernistycznych filozo-

fów odrodzenia rosyjskiego: Mereżkowskiego, Fiło-

zofowa, z lektur Dostojewskiego, Rozanowa, Tołsto-

ja... no i, oczywiście, z ikon oglądanych osobiście w 

Rosji.  

 Piękno jako epifania rzeczywistości rzeczywistej. 

Czapski wyraźnie za Dürerem podkreślał, że nie wie, 

co to jest sztuka. Dążył do scalenia formy, do kon-

kretu uchwyconego przez pędzel czy pióro. Jego 

przytłaczała realność. Nie mógł się od niej zdystan-

sować tak jak mistycy, bo mistykiem nie był raczej, 

ale artystą z krwi i kości, więc cierpiał, „walił głową 

o mur” - jak sam to zadeklarował w młodości - po to

by udowodnić, iż w malarstwie da się pokazać real-

ność czy to poprzez „uderzenia koloru” czy poprzez 

linię (w myśl recepty wypływającej z siedemnasto-

wiecznego sporu między zwolennikami plamy a fa-

natykami kreski), ale zawsze czynił to rzetelnie. 

Tam, gdzie nie mógł opisać świata w obrazie (jak 

ikonopiścy), malował rzeczywistość słowem. Zmie-

niał się tylko środek wyrazu. Przesłanie pozostało to 

samo. Objawiło się w jego twórczości piękno brzy-

doty, zeszło zza zasłony bytu. Na tym polega ducho-

wość Czapskiego, że materializował metafizykę 

wskutek przyjęcia środka wyrazu, jakim było kon-

kretne, figuralne malarstwo. Coincidentia opposito-

rum. Materia duchowa, duch materialny. Połączone 

w nieskończonej piękności. 

 Piękno to nie jest wdzięk, ani zewnętrzna uroda, 

ani ozdobniki, ani gry formalne. Piękno jest głębiej.  

Marek Mariusz Tytko 


