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Anna Baranowa

SZTUKA Czapski  
scalony?

„Czapski to jeden z najczarowniejszych 
ludzi, wrażliwy na wszelkie kwestie, 
zarówno publiczno-polityczne, jak 
i artystyczne”1

Jerzy ZAWIEYSKI 

Pośmiertny dom artysty
Trudno o większy hołd dla artysty niż 
zbudowanie domu, w którym przecho‑
wywana jest pamięć o nim – dla współ‑
czesnych i dla potomnych. Artyści w Pol‑
sce bardzo rzadko dostępują takiego 
uznania. O ile nie posiadali domu na 
własność, to miejsca, w których tworzyli, 
znikają bezpowrotnie wraz z ich śmiercią. 
Ostatnio zniknęła z mapy Krakowa pra‑
cownia Janiny Kraupe, która była miej‑
scem kultowym, odwiedzanym przez 
wielu z nas. Strata niepowetowana dla 
kultury! Do tej pory w Krakowie mieli 
swoje domy‑muzea jedynie Jan Matej‑
ko i Józef Mehoffer (utworzone in situ).
Paradoksalnie, nie ma szczęścia do sta‑
łego miejsca Stanisław Wyspiański (od‑
dział muzealny jemu poświęcony został 
zamknięty w roku 2012 przez poprzed‑
nią dyrekcję Muzeum Narodowego bez 
jakichkolwiek wyjaśnień). Najlepszą sy‑
tuację stworzył dla siebie Tadeusz Kan‑
tor, który zadbał za życia o założenie 
Cricoteki, czyli ośrodka badań nad je‑
go twórczością. Dzięki temu zachowała 
się też ostatnia pracownia artysty przy 
ulicy Siennej. Słynna Cricoteka docze‑
kała się w roku ubiegłym nowego, oka‑
załego gmachu, imponującego swoją ar‑
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chitekturą. Być może jest to początek 
lepszej passy dla artystów w Krakowie?

Na wiosnę bieżącego roku otrzymali‑
śmy kolejny muzealny przybytek – długo 
wyczekiwany Pawilon Józefa Czapskie‑
go przy ul. Piłsudskiego 12, zbudowany‑
staraniem Muzeum Narodowego w Kra‑
kowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
im. Emeryka Hutten‑Czapskiego. Niemal 
w sto dwudziestą rocznicę urodzin ar‑
tysty –22 kwietnia – otwarto nowoczes‑
ny budynek, wpisany w narożnik parceli 
przy neorenesansowym pałacu Hutten‑

‑Czapskich. Ten niewielki, acz pojemny 
i wielofunkcyjny pawilon stanowi nowy 
element w kompleksie muzealnym o zło‑
żonej historii, której wspólnym mianow‑
nikiem jest nazwisko i hojność zasłużonej 
rodziny Czapskich. Józef był wnukiem 
Emeryka – jego pawilon stanął w pobliżu 
pałacu dziadka. Tym samym parcela nale‑
żąca do Muzeum Narodowego w Krako‑
wie nabiera jeszcze większego znaczenia 
dla ciągłości kultury polskiej, tak bardzo 
pokiereszowanej przez lata wojen i zabo‑
rów (swoistym zaborem był też czas PRL).

W złotym okresie c.k. Galicji, na sa‑
mym początku XX wieku, utworzono tutaj 
muzeum, które wkrótce stało się nowym 
oddziałem Muzeum Narodowego. Jego 
podstawą były zbiory hrabiego Emeryka 
Hutten‑Czapskiego, który w latach 1894–
1896 osiadł w Krakowie i przeniósł do no‑
wej siedziby ogromną kolekcję (przede 
wszystkim numizmatów), gromadzącą 
majątek Stańków w zaborze rosyjskim. Po‑
dobnie, jak Władysław Czartoryski, który 
też przeniósł do Krakowa zbiory swojej 
familii, był on owładnięty ideą Musae-
um Polonicum2. Gdzie lepiej można by‑
ło wcielić ją w życie niż w dawnej stolicy 

Polski, która w okresie zaborów była po‑
strzegana jako „relikwiarz narodowości 
naszej”? Na fryzie pawilonu, dobudowa‑
nego do neorenesansowego pałacu, Eme‑
ryk Hutten‑Czapski polecił umieścić swo‑
ją dewizę: Monumentis Patriae naufragio 
ereptis („Pamiątkom ojczystym ocalonym 
z burzy dziejowej”). Niestety ten wybitny 
kolekcjoner nie nacieszył się nowym miej‑
scem, gdyż w roku 1896 nagle zachorował 
i zmarł. Po jego śmierci żona, Elżbieta 
z Meyendorfów, doprowadziła do końca 
dzieło życia męża. Jest oczywistą koincy‑
dencją, że w tym samym roku, w którym 
w Krakowie umarł Emeryk Hutten‑Czap‑
ski, w Pradze urodził się jego wnuk, przy‑
szły malarz, pisarz i społecznik. Kto mógł 
przypuszczać, że w sto dwadzieścia lat od 
tej daty przy pałacu dziadka stanie pawi‑
lon poświęcony jego wnukowi? Henryk 
Woźniakowski, potomek ich obojga oraz 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
im. Emeryka Hutten‑Czapskiego, w ar‑
tykule Łańcuch pokoleń trafnie pisze, że 
Józef Czapski był na swój sposób konty‑
nuatorem dzieła swojego dziadka, jako że 
ocalał „jak i on to, co dla człowieka i co 
w człowieku najcenniejsze, z dziejowych 
burz i pożarów”3.

Świadek zaangażowany
Józefa Czapskiego można uznać za jedne‑
go z najbardziej kompetentnych świadków 
minionego wieku. Jego doświadczeniami 
dałoby się obdzielić kilka życiorysów. Nie 
tylko dlatego, że żył aktywnie i twórczo 
przez 98 lat. Z powołania był artystą, ale – 
gdy tego od niego wymagano – poświęcał 
się bez reszty zadaniom publicznym. Cią‑
gle coś organizował. Stał na czele Komi‑
tetu Paryskiego,  umożliwiającego  grupie 
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kolegów‑artystów wyjazd i wieloletni po‑
byt w Paryżu. W czasie II wojny świato‑
wej poszukiwał z narażeniem życia tro‑
pów prowadzących do odkrycia zbrodni 
katyńskiej. Podjął się tej ryzykownej mi‑
sji z przekonaniem, że skoro sam cudem 
uniknął losu swoich kolegów‑oficerów, to 
musi się przyczynić do zbadania praw‑
dy o ich śmierci. Poszukiwania tej i po‑
byt w radzieckiej Rosji opisał w książ‑
kach Wspomnienia starobielskie (1943), 
Prawda o Katyniu (1945), Na nieludzkiej 
ziemi (1949). Był człowiekiem wielkiej 
łagodności, który miał poglądy pacyfi‑
styczne, dążył do pokoju i wnosił pokój 
w stosunki międzyludzkie. Ale historia 
zafundowała jego pokoleniu trzy wojny 
i dwa totalitaryzmy. Po wojnie zaangażo‑
wał się bez reszty w organizowanie „Kul‑
tury Paryskiej”, przyczyniając się – jako 
wielki jałmużnik lub inaczej: fundraiser – 
do zbudowania podwalin pod instytucję 

emigracyjną, bez której być może nie by‑
łoby naszej wolności.

Czapski daje niezwykły przykład za‑
angażowania jednostki w palące sprawy 
swojej epoki. Miał duszę artysty i estety, 
ale nie unikał odpowiedzialności za mo‑
ment historyczny, w którym żył – kosztem 
czasu, który mógł przeznaczyć na włas‑
ną twórczość. Przez całe lata męczyło go 
napięcie między służbą dla innych a po‑
winnością wobec siebie samego i tego, co 
było dla niego w planie twórczym naj‑
ważniejsze – malarstwa. Jego dzienniki 
i listy są pełne takich wyznań i gorzkich 
nieraz refleksji. W niedawno opublikowa‑
nym liście do Ludwika Heringa z 21 lutego 
1946 pisał o swoim rozdarciu, przez które 
cierpiał, ale też akceptował: „Ja nie czu‑
ję się winny, że od 41 roku żyję w dzikim 
wysiłku, który chwilami przeklinam, ale 
który także k o c h a m, że ja n i e  m o g ę 
żyć tylko malarstwem, kiedy jesteśmy na 
obsuwającej się górze […]. Jest możliwe, 
że nigdy nie będę malował ani pisał, choć 
zdaje mi się, że jedno i drugie teraz po‑
trafiłbym robić, nie dlatego, że nie chcę, 
ale dlatego, że jest naokoło mnie nurt pła‑
czu, że ludzie oderwani od gruntu cier‑
pią i szukają zaczepienia, że dzięki pracy 
którą robiłem mam możliwość  c z a s a m i   
pomóc, że tkwię jakby na przecięciu naj‑
bardziej bolesnych spraw polskich”4. Po‑
wrót do własnej twórczości, do malarstwa 
zwłaszcza, był okupiony wieloma kryzy‑
sami. Z upływem lat pogodził się z tym, 
że wzór jego życia jest plątaniną, a to, co 
osiągnął w swoim głównym powołaniu, 
czyli malarstwie, może przejść bez echa. 
W dzienniku pod datą 16 II 1963 zapisuje 
kolejną chwilę zwątpienia i zarazem na‑
dziei: „[...] sztuka moja nie może mieć 

Józef Czapski w mundurze wojska polskiego, lata 
drugiej wojny światowej
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akustyki, bo czas jej minął, a ja tego czasu 
siłą, uporem, ostrością wizji nie nazna‑
czyłem, bo żyłem na zbyt wielu planach 
i nigdzie do końca. Czy siebie winię? Nie, 
albo nie bardzo. Ta wielość, ta potrzeba 
wielości to była moja droga, nie jestem 
pewny, czy mogłem nawet tę drogę mo‑
jego życia uwyłącznić, bo te sprzeczności, 
ta wielość płaszczyzn, malarstwo, pisanie, 
ludzie, moje uczuciowe targania, które 
przez tyle lat w rzeczywistości domino‑
wały mój świat przeżyć, zasilały się i kar‑
miły wzajemnie”5.

Pora scalania
Nadszedł nareszcie czas, aby scalić roz‑
maite obszary i aspekty biografii oraz 
twórczości Czapskiego. Mamy już do te‑
go konieczny dystans – od śmierci artysty 
z Maisons‑Laffitte minie wkrótce ćwierć 
wieku. Badania nad Czapskim przyra‑
stają powoli, lecz zauważalnie. Nie ulega 
wątpliwości, że jest on jedną z kluczo‑
wych postaci kultury polskiej XX wieku, 
choć wciąż nie jest jeszcze dobrze znany. 
W dzień po pogrzebie Wojciech Karpiń‑
ski pisał o zmarłym mistrzu i przyjacie‑
lu: „Jako pisarz i jako malarz pozostaje 
niedoceniony. Zajmuje jednak w kulturze 
miejsce tak osobne i tak istotne w pol‑
skiej (i nie tylko polskiej) kulturze, że je‑
go czas przyjdzie, trzeba tylko, by jego 
dzieło, najlepsze teksty i obrazy, stało się 
powszechnie dostępne”6. Otwarcie Pawi‑
lonu Józefa Czapskiego zdaje się przybli‑
żać tę nadzieję. Można uznać nie bez pa‑
tosu, że jest to symboliczny akt powrotu 
Czapskiego z emigracji do kraju.

Ten powrót odbywał się etapami. To, 
że Pawilon powstał w Krakowie wydaje 
się naturalne. Nie tylko dlatego, że tutaj na 

ASP Czapski studiował malarstwo. Nietyl‑
ko dlatego, że tutaj – wkrótce po I wojnie 
światowej – przeżył wstrząs i odkrył dla 
siebie znaczenie polskości po lekturze Le-
gendy Młodej Polski Brzozowskiego, któ‑
ra przypadkiem wpadła mu w ręce. Ten 
moment olśnienia zapisał po latach jako 

„wspomnienie anachroniczne” w Swobo-
dzie tajemnej :„Kraków! […] Z pobytu 
wówczas w Krakowie nie zachowałem 
wspomnień ani Wawelu, ani kopca Koś‑
ciuszki, ani Panny Marii, ale pamiętam 
dokładnie ciemny salonik – poczekal‑
nię jakiegoś dentysty, gdzie na stole, pod 
brzydką secesyjną lampą, wśród brud‑
nych, sto razy przeglądanych pism ilu‑
strowanych odkryłem Legendę Młodej 
Polski. Otworzyłem ją w środku pierw‑
szego rozdziału: «Nasze ja i historia». […] 
Od tego czasu Brzozowski towarzyszył mi 
wszędzie. Już żyłem w Polsce i Polską”7.
Czapski był znany w Krakowie i znajdo‑
wał istotny rezonans tak w Polsce przed‑
wojennej (już wtedy należał do najbar‑
dziej aktywnych przedstawicieli świata 
kultury), jak i w PRL‑u, pomimo cenzu‑
ry, która wymazała jego nazwisko z obie‑
gu publicznego. Każdy moment „aury 
letszej” skutkował nowymi „jaskółkami” 
w recepcji Czapskiego i publikacjami je‑
go tekstów, zwłaszcza w naturalnym dla 
niego środowisku „Znaku” i „Tygodnika 
Powszechnego”. Do tego dochodziła se‑
kretna lektura jego książek, wydawanych 
w „Kulturze” paryskiej, które przechodziły 
z rąk do rąk. Najgorzej było z wystawami. 
Po roku 1989 Kraków stał się miejscem, 
gdzie działo się najwięcej, począwszy od 
głośnej wystawy retrospektywnej w Muze‑
um Narodowym w roku 1992. W rok póź‑
niej, wkrótce po śmierci artysty, rodzina 
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ofiarowała Muzeum Narodowemu w Kra‑
kowie pamiątki po nim i jego siostrze, 
Marii, pozostałe w Maisons‑Laffitte. Przy 
muzealnej Fundacji Monumentis Patriae 
utworzono Fundusz Czapskich. Z siedziby 

„Kultury” w Maisons‑Laffitte przeniesio‑
no również kompletne wyposażenie słyn‑
nego pokoju, w którym artysta mieszkał 
i tworzył przez blisko pięćdziesiąt lat. By‑
ła to inicjatywa Krystyny Zachwatowicz, 
która uważała, że ocalenie tego miejsca 
jest naszym obowiązkiem. Było dla niej 
oczywiste, że pokój, który „był celem piel‑
grzymek, a nie mógł zostać zachowany 
w Maisons‑Laffitte, powinien znaleźć dla 
siebie miejsce w krakowskim muzeum 
Hutten‑Czapskich, ofiarowanym Krako‑
wowi przez dziada Józefa Czapskiego”8. 
W stulecie urodzin artysty, w 1996 roku, 
Zachwatowicz odtworzyła pokój w Mu‑
zeum Narodowym, urządzając wystawę 

„Wnętrze”. Czy już wtedy myślano o osob‑
nym pawilonie dla autora Na nieludzkiej 
ziemi? W rozmowie z Andrzejem Frana‑
szkiem podkreślała, że pokój ten „wraz ze 
zbiorami książek i dzienników malarza, 

powinien stać się częścią – dla nas współ‑
czesnych, najważniejszą – tego muzeum”9.

I oto – mówiąc po kantorowsku – „ma‑
ły pokoik wyobraźni” z Maisons‑Laffitte 
stał się zalążkiem przyszłego Pawilonu. 
Był opisywany piórami Adama Zagajew‑
skiego i Wojciecha Karpińskiego. Teraz je‑
go wierną rekonstrukcję w skali 1:1 można 
oglądać na drugim piętrze nowoczesnego 
Pawilonu. Ta przestrzeń jest z innego świa‑
ta. Aż trudno uwierzyć, że w tym pokoiku 
(3 x 5 m) odbywała się tak intensywna pra‑
ca ducha. Nad słynnym tapczanem, który 
był meblem wielofunkcyjnym, wisi półka 
z grubymi zeszytami dzienników i toma‑
mi „Kultury” paryskiej. Tu i ówdzie leżą 
numery miesięcznika „Znak” i pożółkłe 
płachty „Tygodnika Powszechnego”– jak‑
by nadal w lekturze. W pełnej gotowo‑
ści znajdują się pędzle, tubki farb i nie‑
dokończony obraz na sztaludze – jakby 
zaraz miała się rozpocząć praca malarza. 
Ze wzruszeniem patrzę na ostatnie, nie‑
wielkie płótna, malowane przez prawie 
ślepego artystę, które są minimalistycz‑
nym zapisem wizji. Z przyjemnością roz‑
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Fotografia Bohdan PaczkowskiJózef Czapski (1896‑1993)
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poznaję przedmioty, które były tak częsty‑
mi motywami martwych natur, aż po te 
ostatnie: biały stolik na giętych nóżkach, 
biała patera na owoce, pamiętająca czasy 
przedwojenne, najprostsze białe miseczki.

Zrekonstruowany pokój‑pracownia 
stanowi punkt wyjścia i dojścia innych 
części Pawilonu. Na tym samym drugim 
piętrze znajduje się stała ekspozycja zre‑
alizowana według scenariusza Krystyny 
Zachwatowicz, w aranżacji Aleksandra Ja‑
nickiego. Jest to nowoczesna część wysta‑
wy, urządzona przy użyciu multimediów 
i oryginalnych eksponatów, która opo‑
wiada o życiu i dokonaniach Czapskie‑
go – w kontekście historii polskiej i po‑
wszechnej. Część biograficzna rozdziela 
się na trzy sekwencje chronologiczno‑

‑tematyczne: od urodzin 3 kwietnia 1896 
do 17 września 1939; przez tzw. „pokój 
świadka”, poświęcony zbrodni katyńskiej; 
po okres powojenny – pod znakiem „Kul‑
tury” paryskiej – aż do śmierci w dniu 12 
lutego 1993 roku. Tę ostatnią sekwencję 
dopełnia ściana prowadząca do pokoju‑

‑pracowni. Stoją przy niej gabloty z autor‑
skimi książkami Czapskiego z jego biblio‑
teki i jedna gablota z dziennikami. Ponad 
nimi wiszą trzy znakomite obrazy autora 
Oka, z różnych okresów, pokazujące skalę 
jego talentu: Autoportret z żarówką (1958), 
Lśniąca chmura (1981) i Żółte stoliki i po-
pielniczka/Czerwone skarpety (1957).

Drugie piętro Pawilonu jest niezwykle 
gęste pod względem informacyjnym i eks‑
pozycyjnym. Dobrze jest potem odetchnąć 
na tarasie trzeciego piętra, z którego roz‑
pościera się widok na ogród i pałac Hut‑
ten‑Czapskich oraz na dachy okolicznych 
budynków. Po takim odpoczynku moż‑
na już zejść na pierwsze piętro i obejrzeć 

wystawę czasową. Tutaj mamy możliwość 
„oddychać oczami”. Pierwsza ekspozycja 
czasowa poświęcona jest twórczości pla‑
stycznej Czapskiego. Będzie ona ustępo‑
wać miejsca wystawom innych artystów 
i znowu wracać. Pierwszy pokaz składa się 
z piętnastu obrazów olejnych, z których 
większość jest darem Barbary i Richarda 
Aeschlimanów, ofiarowanym Muzeum 
Narodowemu z okazji otwarcia Pawilo‑
nu. Ten hojny dar szwajcarskich przyja‑
ciół artysty uzupełniają wybrane obrazy 
ze zbioru Michała Popiela de Boisgelin 
w Kurozwękach – największej prywat‑
nej kolekcji obrazów Czapskiego w Pol‑
sce. Oprócz tego depozytu mamy też dwa 
obrazy z Muzeum Narodowego w War‑
szawie10. Wystawa uderza rozmaitością 
tematyki i stylów. Obrazy, które może‑
my obejrzeć, powstawały na przestrzeni 
sześćdziesięciu lat. Myliłby się ten, kto 
szukałby tu malarza spod znaku Komi‑
tetu Paryskiego i dogmatycznych nauk 
Jana Cybisa. Czapski nie był malarzem 
ortodoksyjnym, przywiązanym do z góry 
ustalonego programu. Pisał: „Nie liczy się 
realizm, czy antyrealizm. Liczy się praw‑
da”. Liczy się prawda oka, podporządko‑
wanego emocjom, które mają różnorod‑
ne źródła, takie jak obserwacja natury, 
zachwyt nad ludźmi i światem, obrazy 
innych artystów, lektury, wspomnienia. 
Malarstwa Czapskiego nie da się zaszu‑
fladkować. Ekspozycja w Pawilonie nie 
należy do łatwych w odbiorze, ponieważ 
na małej stosunkowo przestrzeni chciano 
pokazać dużo. Odnoszę wrażenie, że ta 
wielość przeradza się w chaos. Nie umiem 
znaleźć klucza, według którego powie‑
szono te obrazy, choć fragmenty bywają 
smakowite (na przykład ściana z tematyką 
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teatralną z centralnie wyeksponowanym 
obrazem W teatrze z roku 1958). Być mo‑
że w następnej odsłonie można by je upo‑
rządkować inaczej.

Integralną częścią wystawy czasowej są 
gabloty z dziennikami artysty, otwartymi 
na stronach najbardziej atrakcyjnych wi‑
zualnie. Gablot jest dwanaście, zestawio‑
nych w dwóch grupach (po sześć). Mamy 
wgląd do trzynastu dzienników – od naj‑
starszego z zachowanych (z okresu 8 IX 
1942 – 23 V 1943) do ostatniego, który au‑
tor zatytułował W obliczu końca (12 VI – 
1 VII 1988). Autorem scenariusza części 
galotowej jest Janusz S. Nowak, świetny 
znawca diarystyki Czapskiego, natomiast 
obrazy wieszała Krystyna Zachwatowicz 
(według informacji uzyskanej w muzeum).

Po zaznajomieniu się z tym, co zgro‑
madzono na trzech piętrach Pawilonu, 
można ochłonąć na parterze w kawiarni 
stylizowanej na paryską, gdzie wiszą ory‑
ginalne plakaty z wielu wystaw Czapskie‑

go – przede wszystkim zagranicznych, ale 
i polskich. Komu jeszcze mało, może wejść 
do sąsiadującej z kawiarnią czytelni‑pra‑
cowni i – w wolnym dostępie – skorzystać 
z książek Czapskiego i jego przyjaciół oraz 
publikacji Instytutu Literackiego Kultu‑
ra (są tam Biblioteka „Kultury”, numery 
miesięcznika i „Zeszyty Historyczne”). 
Oprócz regałów z księgozbiorem są tutaj 
wygodne stoły z komputerami.

Andrzej Betlej – nowy dyrektor Mu‑
zeum Narodowego w Krakowie, który ot‑
worzył Pawilon, budowany przez jego po‑
przedniczkę, Zofię Gołubiew – zadeklaro‑
wał, iż będzie to miejsce żywe, inspirujące 
dla współczesnych. Aż się prosi o bogaty 
program imprez towarzyszących, do któ‑
rych zobowiązuje i zachęca interdyscypli‑
narny charakter Pawilonu. Chciałoby się 
na przykład spotkać i posłuchać osoby 
blisko związane z Czapskim z kraju i za‑
granicy, którym zawdzięczamy niesłabną‑
cą recepcję jego twórczości. Nazwisk jest 
wiele, wymienię tylko kilka: prof. Murielle 
Gagnebin i Wojciech Karpiński z Paryża, 
prof. Stanisław Rodziński i Adam Zaga‑
jewski z Krakowa, Richard Aeschlimann 
i Emmanuel Dufour‑Kowalski ze Szwaj‑
carii, Piotr Kłoczowski i Barbara Tor‑uń‑
czyk z Warszawy i wielu innych.

*
Gdy wyszłam z posesji Hutten‑Czapskich, 
wydawało mi się, że spotkam na ulicy 
Piłsudskiego artystę, który teraz ma tu‑
taj swój dom pośmiertny. Wiedziałam, 
że w czasach studenckich Czapski miesz‑
kał na tej samej ulicy pod numerem 18 – 
w słynnej Puszetówce, należącej do ba‑
rona Ludwika du Puszeta Pugeta, arty‑
sty rzeźbiarza, malarza i historyka sztuki. 
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Wówczas była to ulica Wolska. Zapamię‑
tałam barwny opis Wacława A. Zbyszew‑
skiego, który w Zagubionych romanty-
kach wspominał: „Otóż moje pierwsze 
wspomnienia o Czapskim, to widok wiel‑
kiego, długiego, prawie dwumetrowego 
dryblasa, kroczącego wielkimi krokami 
po Wolskiej, w kierunku Plant, gestyku‑
lującego rękami w zbyt krótkich ręka‑
wach kurtki typu, który można widzieć 
i dzisiaj, i zgiętego w pół ku dużo niższe‑
mu towarzyszowi, jednemu z młodszych 
Puszetów”11. Zbyszewski z humorem do‑
dawał, że Czapski „wyglądał na chodzącą 
Wieżę Mariacką (ex re wzrostu)”. Dzięki 
Pawilonowi, który warto odwiedzać po 
wielokroć, będziemy mieć więcej okazji 
do spotkań z tym niezwykłym człowie‑
kiem i artystą.

Anna Baranowa
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