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„Rozbitek” jest słowem wieloznacznym. Dwa jego podstawowe znaczenia 
podaje Słownik języka polskiego: „1. ten, kto się uratował z rozbitego okrętu; 
2. o kimś, kogo spotkały duże niepowodzenia życiowe”1.

Czy  Józef Czapski zasługiwał na  to  miano? Niejeden tak o  nim myślał, 
a  on  miał pełną świadomość, jak bywa postrzegany, skoro w  liście do  ge
nerała Andersa cytował nieprzychylne dla siebie słowa: „Idealista, artysta 
i w ogóle półczłowiek”2. Również fakty z życia Czapskiego zdają się tu doda
wać niezbitych argumentów. Przecież urodził się w pałacu arystokratycznym 
w  Pradze Czeskiej w  pobliżu Hradczanów, a  tak mu  się życie poukładało, 
że swoją dojrzałość i długą starość spędził w małym, niewygodnym pokoju, 
który musiał być dla niego wszystkim – i sypialnią, i pracownią, i salonem. 
Możemy tę jego życiową przystań  – przeniesioną w  skali 1 : 1 z  Maisons
Laffitte pod Paryżem – obejrzeć w Pawilonie Czapskiego. Czy to jest właś
ciwa oprawa dla życiowej kariery? Czy  tak wygląda przestrzeń człowieka 
spełnionego? Raczej odwrotnie. Zaczynamy od małej izdebki, a kończymy 
w pałacu – tak się robi karierę wedle dzisiejszych standardów. To była mała 
prowokacja, a  teraz uogólnienie: w  pokoleniu Czapskiego każdego można 
uznać za rozbitka. Wystarczy już to, że urodził się pod zaborami. Jego dzia
dek Emeryk HuttenCzapski nie przypadkiem kazał umieścić na fryzie swo
jego pałacu dewizę „Monumentis partiae naufragio ereptis”. Tłumaczymy ją: 
„Pamiątkom ojczystym ocalonym z  burzy dziejowej”.  Tłumaczymy niedo
kładnie, bo słowo naufragio znaczy „katastrofa morska”. Zatem ojczyznę  – 
podzieloną rozbiorami – należałoby przyrównać do rozbitego okrętu, a tych, 
którzy ocaleli  – do  rozbitków. Tonący okręt wiele razy służył jako symbol 
Polski w niewoli – od Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832) 
Adama Mickiewicza poprzez Legendę żeglarską (1884) Henryka Sienkiewi
cza po  wspaniały obraz Ferdynanda Ruszczyca Nec mergitur (1905)3. Wy
starczyło też przeżyć – jak rówieśnicy Czapskiego – trzy wojny: dwie wiel
kie światowe i  jedną  – pomiędzy nimi  – polskobolszewicką. Wystarczyło 
doświadczyć dwóch totalitaryzmów – radzieckiego i nazistowskiego – oraz 
emigracji. Z taką biografią każdy jest kandydatem na rozbitka.

Czy Czapski uważał siebie za rozbitka? I tak, i nie. Wiedział zbyt dobrze, 
że nad losem Polaków ciąży fatum wyrzucenia za burtę. Przestrzegał przed 
tym sam siebie i innych. W eseju o Stanisławie Brzozowskim, który powstał 

1 Zob. https://sjp.pwn.pl/sjp/;2515954.
2 List z 22 października 1951 w obronie Czesława Miłosza, cyt. za: A. Franaszek, Miłosz. 

Biografia, Kraków 2011, s. 484, 846.
3 A. Morawińska, „Nec mergitur”, w: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia His-

toryków Sztuki, Lublin, grudzieñ 1985, Warszawa 1988, s. 145–146.
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w bardzo trudnym roku 1945, uczulał na to, aby się nie poddawać „tragicznej 
sytuacji każdego dziś Polaka”. Nie było w nim zgody na to, by zasłaniać się 
warunkami, „samobójczo  się gubić »w  mysiej bieganinie«, przestać pisać, 
przestać czytać, a więc i przestać myśleć”. Nie było w nim zgody na to, aby 
„stać się dobrowolnie moralnym rozbitkiem, obiektem, a nie podmiotem hi
storii i ponosić wtedy odpowiedzialność wraz z innymi za zagubienie wszyst
kich wątków naszej myśli i  naszej tradycji”4. To  przekonanie, wynikające 
z  osobistego doświadczenia, podbudowywał lekturą Pamiętnika Stanisława 
Brzozowskiego, co może dziwić – tak silny jest tam wyraz rozpaczy i znie
chęcenia, wypowiadany w obliczu nieuchronnej, acz przedwczesnej śmierci. 
Autor Legendy Młodej Polski to kolejny polski rozbitek z urodzenia, czerpiący 
wiarę i siłę z uzasadniania własnego rozbicia i jego przezwyciężania5.

W przypadku Czapskiego pojęcie rozbitka nabiera też znaczenia uniwersal
nego. Postrzegam autora Swobody tajemnej jako mistrza niepewności. Napisa
łam o tym tekst, który ukazał się ostatnio w „Twórczości”6. Niepewność jest nie
odłączną stroną poszukiwań twórczych, a nasila się z wiekiem. Artysta dawał 
temu nieustannie wyraz w swoich dziennikach i w korespondencji. W wyda
nych niedawno niezwykłych listach do Ludwika Heringa, przyjaciela z młodo
ści, ukochanego, z którym rozdzieliła go wojna i emigracja, Czapski pisał:

Nie myśl, żebym nie czuł, że n i e  jesteś przegrany – gdyby ktoś czytał moje dzienniki, 
mnie nie znając – byłby pewny, że jestem zupełnie przegrany, że jestem bez nadziei, 
że życie jest mi obce i obojętne itd. Przecie tak nie jest – a co piszę, jest najbardziej 
prawdą, bo piszę dla siebie i jeszcze takim pismem, że ja sam zaledwie siebie czytam. 
Ta nieustanna podszewka zmęczenia, świadomości kurczenia sił i woli życia to jest 
chyba ta strona cieniowa życia, którą trzeba przyjąć, bez której nie ma powrotów – 
i wtedy człowiek potrzebuje pisać, żeby się po jakiemuś odbić7.

Pojęcie rozbitka, czyli człowieka przegranego ma tu wymiar egzystencjalny 
i symboliczny – zapisany w kondycji ludzkiej.

4 J.  Czapski, Brzozowski, w: idem, Swoboda tajemna, Warszawa 1991, s.  35. Dziękuję 
za zwrócenie mi uwagi na ten tekst jednej z uczestniczek dyskusji nad moim referatem.

5 S.  Brzozowski, Legenda Młodej Polski: „Wiarą nazywa  się dziś pewien indywidualny 
sposób uzasadniania własnego rozbicia” (rodz. IX, s. 115). Natomiast w Pamiêtniku (18 grud
nia 1910) pisał explicite o dziedziczonym statusie rozbitka: „Rodzice moi byli oboje, w różnej 
postaci, rozbitkami szlacheckiego rozkładu: z  tradycjami zamożności i  majątku, bez trady
cji pracy, z osłabionym lub zanikającym poczuciem rzeczywistości, celów i uczuć ogólnych. 
Myślę, że może wyzwoliłoby mnie raz na zawsze jasne wypowiedzenie tego wszystkiego, ale 
nie czuję się teraz do niczego zdolnym”.

6 A. Baranowa, Józef Czapski – niepokoje malarza, „Twórczość” 2017, nr 10, s. 135–140. Jest 
to rozszerzona wersja wystąpienia podczas międzynarodowego kolokwium w Kurozwękach 
„Une journée avec Joseph Czapski à Kurozweki” (19 września 2015).

7 List Czapskiego do Heringa z 17 maja 1958, cyt. za: J. Czapski, L. Hering, Listy 1939–
1982, t. I: 4 września 1939 – 16 stycznia 1959, Gdańsk 2016, s. 338.
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Chciałabym jednak zatrzymać się na manipulowaniu tym pojęciem i nieprzy
chylnym, a  nawet haniebnym ocenianiu Czapskiego przez oficjalną opinię 
i propagandę w PRLu. Jak wiemy, stał się on wrogiem publicznym numer 1 – 
ze względu na to, co robił dla wyjaśnienia prawdy o zbrodni katyńskiej i jego 
udziału w  powstaniu paryskiej „Kultury”. Jak ciemne to  były czasy, niech 
świadczy fakt, że negatywny, rozbudowany literacko obraz Czapskiego jako 
człowieka przegranego na całej linii wyszedł od osoby z jego przedwojennego 
kręgu, Adolfa Rudnickiego. Pisarz ten, zwany przez przyjaciół Szczurem, po
pełnił jesienią 1945 roku nowelę, która została później wpisana na listę hańby. 
Mowa o  Majorze Hubercie z  Armii Andersa, opublikowanym w  listopado
wym numerze czasopisma społecznoliterackiego „Kuźnica”. Major Hubert, 
którego narrator noweli spotkał w powojennym Paryżu i próbował nakłonić 
do  powrotu do  kraju, był czytelnym odpowiednikiem Józefa Czapskiego. 
Rudnicki stworzył image HubertaCzapskiego jako rozbitka, nie ukrywa
jąc przy tym, że był on jednym z najważniejszych mentorów jego młodości. 
O tym utworze, haniebnie osądzającym człowieka wybitnego, świadka epoki, 
dowiedziałam się po raz pierwszy z rozmowy Jacka Trznadla ze Zbigniewem 
Herbertem (która weszła do słynnej Hańby domowej). Major Hubert z Armii 
Andersa został pokazany jako prawzór dla utworów takich jak Obywatele Ma
riana Brandysa, gdzie również okazuje się przykrą litość emigrantom, odma
wiającym powrotu do PRL i włączenia  się w odbudowę ojczyzny. Trznadel 
demaskował tę ocenę: „Że niby ten, co uznał Katyń za sowieckie dzieło, wy
kopał dla siebie dół klęski życiowej, nie wróci do kraju, nic już nie namaluje 
[…]”. Herbert dodawał w  tym samym duchu: „I  już jest skończony […]”8.

Jak wygląda major Hubert alias Czapski alias człowiek przegrany? Nar
rator umówił  się z  Hubertem na  uliczce w  pobliżu Place de la Concorde. 
Wcześniej narysował portret znanego przed wojną malarza, który był „naj
ładniejszym człowiekiem jego młodości”. Teraz miał do czynienia z byłym 
wojskowym, który dokonał fałszywego wyboru i płaci za konsekwencje:

Miał na sobie mundur oficera angielskiego z napisem P o l a n d  na rękawie, na gło
wie baskijkę. Przybywał z Włoch, z Armii Andersa, w Paryżu miał być krótko. Twarz 
jego zrobiła się jakaś naga, rzekłbyś – życie uszło z niej, nabrała srogości w zaciśnię
tych ustach, wracała do wyrazu nadanego jej przez układ kości. Była to twarz człowie
ka, który  przebywa ze śmiercią, człowieka o d c h o d z ą c e g o. Bardzo wychudł. […] 
Zaprowadził mnie do chłodnej, ponurej i prawie pustej cukierni […]. Otrzymaliśmy 
lurę na  sacharynie, nic więcej nie dawano w  cukierniach. Paryż był jeszcze źle 

8 Wypluć z  siebie wszystko. Rozmawia Jacek Trznadel, w: Herbert nieznany. Rozmowy, 
Warszawa 2008, s. 134–135.
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z  żywnością. Przyglądaliśmy  się sobie długo i  uważnie, oddychaliśmy ciepłem, jak 
dwa dobrze nagrzane piece. Dłuższy czas próbowaliśmy słów, jak kluczy […].
Zapytałem go, czy wraca do kraju.
– Hubert, tam nam ludzi trzeba.
Uśmiechnął się9.

Na  ponowne pytanie, czy  chce wracać, odpowiedział z  enigmatycznym 
uśmiechem: „Dla mnie kraj jest zamknięty. Nie mogę wracać. Ty, ty przecież 
wielu rzeczy nie wiesz o mnie”. Jednak narrator wiedział lepiej: „»Wiele rzeczy« 
mieściło się w niewielu słowach. »Wiele rzeczy« zaczęło się od tego, że uwierzył 
temu, co głosiła propaganda niemiecka, że Katyń był dziełem Rosjan. I tu był 
punkt zwrotny jego życia”10. Pisarz tłumaczył  się po  latach, że  taka była ofi
cjalna wersja wydarzeń, a on sam był przytłoczony ludobójstwem dokonanym 
przez Niemców11. Jednak obraz Huberta, który zbudował, spełniał wymogi dy
daktyczne propagandy. Mówił o wywyższeniu i poniżeniu – wystarczyło tyl
ko właściwie lub niewłaściwie wybrać. Narrator z upodobaniem moralizował:

Te sześć lat jednych dźwignęły wysoko, innych strąciły w dół. Bywały wzloty jak bajki 
i śmierci, jak tren z gałganu do królewskiej sukni. Któż z nas – dla historii, dla losu – 
nie miał swych osobistych propozycji, propozycji serca, dotyczących ludzi, których 
przed wszystkimi innymi historia powinna była uwzględnić? I któż bardziej zasługi
wał na wielki los niż Hubert? A oto siedział przede mną ten wielki los z tak bezna
dziejnymi oczami! […] Długo nie mogłem się odezwać12.

Narrator przedstawiał Huberta jako człowieka „chorego na szlachetność”, któ
ry rozumie swój błąd, ale nie może opuścić słabszych, czyli współbraci emi
grantów. Wierność przegranej sprawie jest tyleż jego wyborem, co naturalną 
cechą. Narrator posunął się jednak jeszcze dalej. Przedstawił majora Huberta 
jako człowieka, który się skończył nie tylko życiowo, ale też artystycznie. To już 
było apogeum manipulacji. Tylko były przyjaciel mógł wiedzieć, jak dźgnąć 
najcelniej, gdzie się mieści najwrażliwszy punkt. Major Hubert wyznał:

– Nie mogę wrócić. Jestem człowiekiem przegranym. Jestem człowiekiem 
skończonym.
Dodał:
– Nie maluję.
I głosem jakby z samego dna:
– Człowiek przegrany nie jest twórczy. Cierpiący, nieszczęśliwy tak, nigdy  – 
 przegrany. Nie mam oczu, nic nie widzę. Widzieć mogę tylko w kraju. Jestem sam. 
Straszna rzecz – emigracja13.

9 A. Rudnicki, Major Hubert z Armii Andersa, „Kuźnica” 1945, nr 10, s. 2.
10 Ibidem, s. 3.
11 A. Wal, Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002, s. 151.
12 A. Rudnicki, Major Hubert…, op. cit., s.
13 Ibidem, s. 3.
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Czapski nie mógł publicznie zdementować tego utworu. Natomiast od
niósł  się do  niego w  prywatnym liście do  Ludwika Heringa z  21 lutego 
1946 roku, zaznaczając: „Jest bardzo głupio wobec swojego »portretu« mówić: 
jestem niepodobny, wcale nie jestem bankrut, który dźwiga na  sobie ciężar 
ważny”14. W dramatycznych słowach dzielił się swoim rozdarciem, przez które 
cierpiał, ale też je akceptował:

Bo ja nie czuję się winny za to, że mnie mówiono rzeczy, które może mówić się boją 
albo może nie mogą. Ja n i e  jestem winny, że nie zapominam o tych, co zginęli za
mordowani, i że nie uważam Polski dawnej za „kupę śmiecia”. […] Ja nie czuję się 
winny, że od 41 roku żyję w dzikim wysiłku, który chwilami przeklinam, ale który 
także ko c h am, że ja n i e  m o gę  żyć tylko malarstwem, kiedy jesteśmy na obsuwa
jącej się górze […]15.

I dalej wyznaje swojemu ukochanemu, którego już nigdy nie zobaczy:

Jest możliwe, że nigdy nie będę malował ani pisał, choć zdaje mi się, że jedno i drugie 
teraz potrafiłbym robić, nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że jest naokoło mnie nurt 
płaczu, że ludzie oderwani od gruntu cierpią i szukają zaczepienia, że dzięki pracy którą 
robiłem mam możliwość czasami  pomóc, że tkwię jakby na przecięciu najbardziej bo
lesnych spraw polskich16.

Uderza w liście do Heringa szczery i wysoki ton. Adam Zagajewski w zna
komitym posłowiu do wydania tej korespondencji podkreśla „wielkość ducho
wą” autora: „bo w oburzeniu Czapskiego nie ma nic wąsko osobistego, to nie 
obrażona miłość własna tu przemawia, tylko zraniona uczciwość kogoś, kto był 
niezdol ny do gry, do oszustwa, a nawet dyplomatycznych zaokrągleń”17.

Jakże kontrastuje ten list  – „suwerenny wyraz wolności wewnętrznej”  – 
z  językiem, w jakim pisano o Czapskim w oficjalnej prasie krajowej. Trzeba 
dodać, że  nowela Rudnickiego uruchomiła lawinę komentarzy, które odsą
dzały Huberta alias Czapskiego od  czci i  wiary, a  jednocześnie dawały mu 
szansę nawrócenia. Dla przykładu jeszcze jeden moralizator z  „Kuźnicy”  – 
o nazwisku Dudziński – który tak pisał o kazusie Majora Huberta i jemu po
dobnych rozbitków:

Jedna jest tylko droga, wiodąca Majora Huberta i  towarzyszy jego emigracyj
nych manowców do zdrowia, spokoju i  równowagi wewnętrznej. Jest to droga po
wrotu do  Polski, która czeka, która potrzebuje ich pomocy i  na  tę pomoc czeka. 

14 J. Czapski, List do Ludwika Heringa, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2, s. 120–121.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 A. Zagajewski, Józef Czapski i Ludwik Hering, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2, s. 116. 

Autor słusznie uważa, że  list ten powinien trafić do  antologii polskiej epistolografii, obok 
wielkich listów Zygmunta Krasińskiego, Słowackiego, Norwida, Stanisława Brzozowskiego, 
Czesława Miłosza i Je rzego Stempowskiego.
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Zamiast szamotać się w okowach sztucznej „szlachetności”, zamiast roić gorzkie sny 
o Kanadzie czy Brazylii, niechże major Hubert, uczyniwszy rozumny rachunek su
mienia, powraca jak najszybciej do kraju, gdzie jego wysokie kwalifikacje człowieka 
i artysty nie pozostaną z pewnością bez przydziału18.

Na koniec autor postuluje, aby Hubert alias Czapski rozstał się „z groma
dą głupców i szalbierzy zgodnie z nakazem rozumu i patriotycznego sumie
nia”: „Bo jakże tu współczuć człowiekowi, który – zabrnąwszy przypadkiem 
w ślepą  ulicę – wzbrania się wyjść na swobodę, choć droga do niej otwarta 
szeroko?”19. Powrót – to było słowo klucz do zmiany ze statusu emigracyjne
go rozbitka do statusu człowieka skonsolidowanego, społecznie przydatnego.

Nie tylko piszący o  literaturze i  polityce nazywali Czapskiego rozbit
kiem. Mieczysław Porębski – mój przyszły mistrz – w  roku 1949 opubliko
wał w „Twórczości” dobry, syntetyczny artykuł Ku sztuce nowoczesnej, gdzie 
omawiał 30 lat walki o nową sztukę w Polsce. W podrozdziale Poprawianie 
poziomu, poświęconym kapistom, napisał: „Do  najwybitniejszych kapistów 
polskich zaliczyć trzeba Jana Cybisa, Józefa Jaremę, Józefa Czapskiego i Zyg
munta Waliszewskiego. Pierwszy z nich jest dzisiaj profesorem warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, drugi – prezesem międzynarodowego ArtClubu 
w Rzymie, trzeci – emigracyjnym rozbitkiem”20. Tylko tyle i aż tyle – ocena 
niedopowiedziana, ale tym bardziej cięta.

Nie myślmy jednak, że negatywne oceny na temat Czapskiego powstawały 
tylko w kraju. Warto ponownie przywołać kryptopolemikę pomiędzy dwoma 
kapistami, przebywającymi na  emigracji  – Tadeuszem (Piotrem) Potworow
skim i  właśnie Czapskim. Opisałam szerzej spór między nimi trzynaście lat 
temu w artykule pt. O powinności. Józef Czapski i Piotr Potworowski21. Potwo
rowski  – przebywający w  Londynie i  też mający za  sobą wojenną tułaczkę 
jako oficer – zarzucał swojemu koledze po pędzlu i po piórze, że porzucił ma
larstwo i wieścił niemoc sztuki wobec okrucieństwa świata. W opowiadaniu 
Pobojowisko, opublikowanym w  „Nowej Polsce” Słonimskiego w  1945  roku, 
naszkicował portret fałszywego proroka, który nosi tyleż rysy Savonaroli, 
co Czapskiego22. Autor uważał, że malarz powinien tworzyć, malować, pisać 
o sztuce, bo tylko to ocala. Czapski nie mógł malować. Miał same wątpliwo
ści wobec rozdźwięku tego, co było jego artystycznym ideałem przed wojną, 
z tym, co nastąpiło po wojennej katastrofie. Dał temu dobitny wyraz w arty
kule Raj utracony z 1947 roku, napisanym na wieść o śmierci guru jego grupy, 

18 B. Dudziński, Casus majora Huberta, „Kuźnica” 1945, nr 14, s. 5.
19 Ibidem.
20 M. Porębski, Ku sztuce nowoczesnej, „Twórczość” 1949, nr 6, s. 107.
21 A. Baranowa, O powinności. Józef Czapski i Piotr Potworowski, „Podkowiański Magazyn 

Kulturalny” 2006, nr 51, http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr51/potworowski.htm.
22 T. Potworowski, Pobojowisko, „Nowa Polska” („New Poland”) 1945, z. 6, s. 410–412.



Anna Baranowa276

Pierre’a  Bonnarda23. Czapski nie był już wtedy w  stanie odczuwać radości 
na  myśl o  malarstwie czystych spekulacji barwnych, które było celem kapi
stów przed wojną. Jako malarz był przez te pierwsze powojenne lata bezrad
ny, ogołocony. Ale przecież nie on jeden przechodził przez taki kryzys. Jerzy 
Nowosielski, zapytany kiedyś o to, „czy sztuka pomaga żyć”, odpowiedział: „Są 
sytuacje, w których w ogóle wszystko, co jest pozytywnym doznaniem w na
szym odbiorze rzeczywistości – czy tej zwyczajnej, czy artystycznej – przestaje 
być ważne. Są sytuacje graniczne, kiedy stajemy sami, nadzy wobec katastro
fy. Każdy człowiek tego doświadcza i przez to musi przejść. Dopóki taka sy
tuacja nie nastąpi, to oczywiście Jabłka Cézanne’a są bardzo ważną sprawą”24.

3

Notabene w  jednym z  późnych wywiadów Nowosielski nazwał Czapskiego 
świętym25. Przechodzimy tym samym do  drugiej części artykułu, by mówić 
o Czapskim jako mistrzu. Kiedy dokładnie nastąpiła ta faza? Jeszcze w roku 
1959 pisał do Heringa: „Ale ja tu jestem niepotrzebny, ja tu jestem sympatycz
ny dziadunio, z którym nie potrzeba być sztucznym i który daje zupełny mo
ralny kredyt […] – a sam czuję się po jakiemuś jeszcze płasko więcej i przez 
to dla mnie samego nieciekawy”26. Musiały dojrzeć następne pokolenia – sy
nów i wnuków, które zobaczyły w autorze Oka swoją wyrocznię. Wiele można 
by pisać o tym, kim jest mistrz i jakie powinny być relacje między mistrzem 
i  jego uczniami. Mistrz to przede wszystkim „meister – ten, który uczy rze
miosła, ale też uczy życia”27. Wojciech Ligęza trafnie podkreśla, czym się różni 
mistrz od  wirtuoza: „Wirtuoz jest rozmiłowany w  swoim kunszcie. Każdym 
gestem oznajmia: popatrzcie, posłuchajcie: nikt mi nie dorówna. […] Inaczej 
postępuje Mistrz. On nie musi niczego udowadniać, on tylko szczodrobliwie 
dzieli się swoją osobą. Rozdaje mądrość, wiedzę, doświadczenie – i nie spodzie
wa się od razu efektów”28.  Czapski pracował w odosobnieniu, nie był profeso

23 J.  Czapski, Raj utracony, „Kultura” 1947, nr  1, s.  44–49. Przedruk w: idem, Patrząc, 
Kraków 1983, s. 122–140.

24 Cyt. za: Między sacrum a profanum. Rozmowa Elżbiety Dryll-Gliñskiej z Jerzym Nowosielskim 
(1989), w: J. Nowosielski, Listy i zapomniane wywiady, wstęp i oprac. K. Czerni, Kraków 2015, s. 272.

25 Apokalipsa i  nadzieja. Z  Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Baran (1996), 
w: J. Nowosielski, Listy i zapomniane wywiady, op. cit., s. 414.

26 List Czapskiego do Heringa z 8 lutego 1959 na temat spotkania z Mironem Białoszewskim, 
cyt. za: J.  Czapski, L.  Hering, Listy 1939–1982, t.  II: 28 stycznia 1959  – 26  czerwca 1982,  
Gdańsk 2017, s. 14.

27 W. Ligęza, Mistrz, w: idem, Pod kreską. Teksty z lat 1996–2013, Kraków 2017, s. 145.
28 Ibidem, s. 143.
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rem, nie miał swojej pracowni mistrzowskiej. Rzadko zyskiwał potwierdzenie. 
W jego środowisku częściej traktowano go z przymrużeniem oka. Znamienna 
jest opinia Jerzego Giedroycia, który w roku 1961 napisał w liście do Andrze
ja Bobkowskiego: „Nie zabieram głosu co do malarstwa Józia, bo się na tym 
nie znam. Osobiście jednak wątpię, by kiedykolwiek jako malarz był odkryty 
i sławny (nie mówię o Polsce, bo to bardzo łatwe). Cały wdzięk i »ważność« 
Józia, że jest czarującym dyletantem. Ale to wszystko. Cieszyłbym się zupełnie 
szczerze, gdybym nie miał racji”29. Nie miał racji. Ciekawe, co  sobie myślał, 
gdy z roku na rok przybywało osób, które chciały odwiedzić starzejącego się 
malarza w  jego pokoiku w  MaisonsLaffitte, tak wspaniale opisanym przez 
Adama Zagajewskiego? Kto tam nie bywał? Malarze, pisarze, opozycjoniści – 
z pokolenia ’56, pokolenia ’68, pokolenia ’80. Andrzej Wajda i Krystyna Za
chwatowicz, Adam Michnik i Barbara Toruńczyk, Wojciech Karpiński (nazwa
ny przez Giedroycia nie bez ironii „hagiografem Józia”30), Stanisław Rodziński 
i Zbylut Grzywacz, Piotr Kłoczowski i wielu, wielu innych. Dla tych, którzy 
przybywali z kraju, odwiedzenie Czapskiego stanowiło niemal rytuał. Jest wie
le źródeł, rozmaitego rodzaju wypowiedzi, które można by tu przytaczać dla 
potwierdzenia tego, czego szukano u starego mistrza: od rozsianych w wielu 
miejscach wspomnień osobistych po  formy zbeletryzowane lub eseistyczne.

Wśród nich warto porównać dwa teksty niemal z  tego samego czasu  – 
 jednak o zupełnie innym charakterze. Myślę o powieści Brat Bronisława Wild
steina z 1992 roku i o wspomnianym już eseju wspomnieniowym Piłowanie 
i  błysk Adama Zagajewskiego z  1993  roku. Na  powieść pokoleniową Wild
steina  – mimo że  traktuje o  moim pokoleniu  – trafiłam dzięki wskazówce 
Mieczysława Porębskiego, który omówił Brata w „Tygodniku Powszechnym”. 
W tej powieści z kluczem, z zaszyfrowanymi postaciami i środowiskami, Po
rębskiego interesuje to, jak autor przedstawił Malarza, czyli Józefa Czapskie
go. Jak napisał: „Jedyna postać, którą tam identyfikuję, to »Malarz« – Czapski. 
Opowiedziany tak, jak chciałbym, żeby go ktoś opowiedział”31. „Malarzowi” 
poświęcone są całe strony. Jest to  ważna postać, którą podziwia i  odwiedza 
Barbara, młoda artystka, scenografka z  kraju, mieszkająca czasowo w  Pary
żu. Opis długiego spotkania zajmuje cały rozdział pomiędzy stronami 72–84. 
Na początek: „Usłyszała rozbawiony głos i weszli do wysokiego pokoju pełne
go obrazów, książek i masy przedmiotów, których przeznaczenie nie od razu 
wydawało się jasne, a naprzecie nich gramoliła się z kozetki wysoka postać jak 
czapla wznosząca znad wody swój siwy czub niczym aureolę wokół głowy”32. 
Po  wstępnych uprzejmościach i  stwierdzeniu Barbary, że  nie jest artystką, 

29 Zob. http://www.jozefczapski.pl/giedroycomalarstwieczapskiego2/.
30 J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1973–2000, oprac. M. Kornat, Warszawa 2012, s. 446.
31 M. Porębski, Un Calva’, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 16, s. 9.
32 B. Wildstein, Brat, Kraków 1992, s. 72–73.
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choć sztuką się zajmuje, „Malarz wdrapuje się na kozetkę, podciąga kościste 
kolana, wysuwa ku niej głowę, wznosząc do góry kościste ramiona”33, uśmie
cha się i zaczyna opowieść o tym, że i on nie wie, co to znaczy być artystą. Na
stępuje długa wypowiedź, dużo wspomnień, splecionych z autokomentarzem. 
Żadnej rozmowy, tylko rzeka słów. Nigdy u Czapskiego nie byłam, więc nie 
wiem, czy  to mogło tak wyglądać. Odnoszę wrażenie, jakby cały ten mono
log był kompilacją rozmaitych wypowiedzi Czapskiego, rozsianych w jego pis
mach. Odnoszę wrażenie, że to jest sztuczne – bez życia. Stoję na zewnątrz. Nie 
chciałabym tam wejść. Zwłaszcza że w innym miejscu wszechwiedzący narra
tor pisze o pozorności oraz interesowności rytualnych odwiedzin u malarza, 
które sprawiały wrażenie pustego hołdu. Malarz mówił, „jak trudno spotykać 
ludzi, którzy odwiedzają go, a jest ich dużo, coraz więcej, i chociaż  cieszy się, 
że przychodzą, nie potrafi oddać się przyjemności spotkania, poznawania dru
giego, które jest jak podróż, a on coraz bardziej roztargniony, coraz częściej 
myśli tylko o zmianie tonacji barwy ciemniejącej cytryny na obrazie, który stoi 
właśnie na zasłoniętych sztalugach”. Narrator nie patrzy życzliwym okiem na te 
pielgrzymki: „Rzeczywiście, pielgrzymowali do niego interesowni wielbiciele, 
aby móc potem zachwycać się spotkaniem z mistrzem. Wszyscy  mówili o nim 
dobrze, ale przecież wiedzieli już wcześniej nie tylko kogo mają spotkać, ale 
i jakie wrażenia wynieść winni ze spotkania. […] A jednak wszyscy wychodzi
li rozpromienieni i chociaż należało to do obowiązków, może pielgrzymki te 
jak rytuał służyły przebudzeniu w nich uśpionego pierwiastka światła?”34. Ten 
tekst wydaje mi się pełen fałszywych tonów.

Jak to dobrze, że krótko potem ukazał się w „Zeszytach Literackich” (tak 
znielubianych w powieści Brat „Brulionach Artystycznych”) długi, gęsty od ży
cia esej Adama Zagajewskiego Piłowanie i  błysk, będący przypomnieniem 
i podsumowaniem spotkań u Czapskiego od roku 1984 po ostatnie w grudniu 
1992, na krótko przed śmiercią. To wspomnienie jest literackim arcydziełem 
i nie jest mi łatwo powściągnąć mój zapał do cytowania. Wszystko tam jest 
ważne: i szczegół, i wnioski ogólne, i uczucia, i próby obiektywizacji35.

Podobnie autentyczna wydaje mi  się rozmowarzeka, którą ogłosił już 
po śmierci artysty Piotr Kłoczowski. Świat w moich oczach jest szkołą roz
mowy szczerej, wartkiej, dygresyjnej, bez moralizowania. Rozmowy najistot
niejszej – ponad pokoleniami. Rozmowa odbyła się na początku roku 1989. 
Pomiędzy Czapskim a  Kłoczowskim była różnica ponad pół wieku, a  roz
mawiali, jakby byli rówieśnikami. Młodzieńczość pierwszego  – dojrzałość 
drugiego… Tę rozmowę Czapski kończy tymi słowy:

33 Ibidem, s. 74.
34 Ibidem, s. 161.
35 A. Zagajewski, Piłowanie i błysk, „Zeszyty Literackie” 1994, nr 46, s. 58–76; przedruk 

w: Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. M. KitowskaŁysiak, M. Ujma, Lublin 
1996, s. 517–533.
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Trudno jest znaleźć człowieka, z którym się tak mówi, jak ja teraz z  tobą. To  jakaś 
współdźwięczność na pewne nuty. Świadomość… Nauczyć się to  jest tylko pogłę
bić świadomość. Pamiętasz tego Norwida, o którym tyle mówiliśmy: „Przyszło nie
szczęście do człowieka”… To  ja ci mówię, ja, stary człowiek: jak masz nieszczęście, 
nie uciekaj, patrz, patrz w  to nieszczęście. I wtedy ono jakoś dojrzewa i odchodzi. 
Nie, że napijmy się wódki i będziemy tańczyć… […] Nawet w najbezpieczniejszych 
warunkach musisz być gotów, zawsze. Jak zrzucają cię z samolotu, to się mówi: „raz, 
dwa, trzy”… Jeżeli ty nie decydujesz się wyskoczyć na „trzy”, tu es foutu… I takie są 
w życiu momenty. Albo idę, albo nie idę. To nie, że  to  jest ciągle tak. Człowiek by 
wtedy pękł. Ale takie są życiowe wybory36.

Tak mógł mówić tylko mistrz – mistrz sztuki i życia.
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę uchwycenia ambiwalentnego usytuowania Józefa 
Czapskiego w kulturze polskiej – od wcześniejszej negacji jego pozycji do póź
niejszego, wciąż rosnącego uznania. Rozważono nie tylko recepcję, ale też 
aspekty biograficzne, które wpływały na zmienną ocenę dorobku Czapskiego.

W pierwszej części skupiono się na pojęciu rozbitka jako uosobienia pol
skiego losu pod zaborami i w wieku XX. Każdy, kto się urodził pod zabora
mi, był kandydatem na rozbitka. Nic dziwnego, że symbolem Polski w niewoli 
stał się tonący okręt: od Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832) 
Adama Mickiewicza poprzez Legendę żeglarską (1884) Henryka Sienkiewicza 
po  wspaniały obraz Ferdynanda Ruszczyca Nec mergitur (1905). Wystarczy
ło też przeżyć, jak Czapski i jego rówieśnicy, trzy wojny: dwie wielkie świato
we i jedną – pomiędzy nimi – polskobolszewicką. Wystarczyło doświadczyć 
dwóch totalitaryzmów – radzieckiego i nazistowskiego – oraz emigracji. Jed
nak nie tylko aspekt biograficzny jest ważny, lecz również ogólnoludzki i arty
styczny. W pismach Czapskiego, ale też w jego obrazach często spotykamy zapis 
sytuacji niepewności i „wyrzucenia za burtę”. Pojęcie rozbitka, czyli człowieka 
przegranego ma tu wymiar egzystencjalny i symboliczny – zawarty w kondy
cji ludzkiej. Poczucie przegranej towarzyszy także Czapskiemu jako artyście. 
Jego rozmaite i pierwszorzędne zadania publiczne przez długi czas uniemoż
liwiały stałe poświęcanie się twórczości. Analiza życia i dzieła Czapskiego daje 
jednocześnie wielką naukę, jak przezwyciężać obiektywne trudności losu oraz 
te, które wynikają z uniwersalnej kondycji artysty. Dzięki temu Czapski mógł 
stać się w późnym wieku mistrzem dla wielu.

W drugiej części artykułu podjęto aspekt manipulowania pojęciem rozbitka 
oraz nieprzychylnego, a nawet haniebnego oceniania Czapskiego przez oficjal
ną opinię i propagandę w PRLu. Jak wiemy, stał się on dla rządów totalitarnych 
wrogiem publicznym numer 1  – ze względu na  to, co  robił dla wyjaśnienia 
prawdy o zbrodni katyńskiej i  jego udziału w powstaniu paryskiej „Kultury”. 
Problem ten jest analizowany na podstawie opowiadania Major Hubert z Ar-
mii Andersa (1945) Adolfa Rudnickiego, który przedstawił w  niej Czapskie
go jako człowieka przegranego życiowo i artystycznie. O wielkości duchowej 
tego ostatniego świadczy pośrednia odpowiedź zawarta w  liście do Ludwika 
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Heringa z  21 lutego 1946  roku. Adam Zagajewski  – autor znakomitego po
słowia do wydanej ostatnio korespondencji Czapski–Hering – proponuje, aby 
włączyć ten wyjątkowy list do antologii polskiej epistolografii, obok wielkich 
listów Zygmunta Krasińskiego, Słowackiego, Norwida, Stanisława Brzozow
skiego, Czesława Miłosza i Jerzego Stempowskiego.

Słowa klucze: Czapski, biografia, recepcja, rozbitek, mistrz

Abstract

A castaway who became master

In article was an attempt at capturing the ambivalent stance of Józef Czapski 
in Polish culture: from the earlier refusal to accord him recognition to the lat
er, and ever growing, appreciation. I have considered not only the reception 
of Czapski, but aspects of his biography that had influenced the changing 
assessment of his oeuvre as well.

The first part of the paper focuses on the concept of the castaway as an 
allegory of Polish destiny in the period of the Partitions and in the twentieth 
century. Everyone who had been born in the period of the Partitions could 
be a potential castaway. No wonder then, that captive Poland was symbolised 
by a sinking ship, from Adam Mickiewicz’s The Books and the Pilgrimage of 
the Polish Nation (1832), to Henryk Sienkiewicz’s A Legend of the Sea (1884), 
to the marvellous painting by Ferdynand Ruszczyc, Nec mergitur (1905). It 
was sufficient to experience three wars – the two world wars and a Polish
Bolshevik one inbetween – a fate that befell Czapski and his contemporaries; 
it was enough to have lived under two totalitarian regimes, the Soviet and 
the Nazi one, and in exile, to become a castaway. Yet, it is not only the bio
graphical aspect that is important; also the human and artistic aspects matter. 
In Józef Czapski’s writings, as well as in his paintings, one often encounters 
evocations of uncertainty and of being “thrown overboard”. Here, the idea of 
a castaway, that is, of a loser, has an existential and symbolic dimension, in
herent in the human condition. A sense of failure accompanied also Czapski 
the artist. A  number of various highranking public appointments he had 
held for a long period of time prevented him from devoting himself in full 
to his artistic pursuits. An analysis of Czapski’s life and work imparts a great 
lesson on how to overcome objective difficulties determined by fate and such 
that result from the universal condition of being an artist. Because of that, 
Józef Czapski in his later life was regarded by many as their master.

The second part of the article discusses also the problem of manipulat
ing the concept of the castaway and of the unfavourable, and even scathing, 
judgement of Czapski in the official rhetoric and propaganda of the Polish 
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People’s Republic. As is well known, because of his involvement in the in
vestigation to bring to light the truth about the Katyń massacre and his con
tribution to  the emergence of the Polish émigré journal Kultura (Culture) 
in Paris, he was regarded by the totalitarian regimes as their public enemy 
number one. I have analysed this problem on the basis of Adolf Rudnicki’s 
short story, Major Hubert from General Anders’ Army (1945), in which he de
picted Czapski as a loser, both in his life and art. Yet, the spiritual greatness of 
the painter is attested by his indirect response to Rudnicki’s claims expressed 
in a letter to Ludwik Hering of 21 February 1946. Adam Zagajewski, who has 
written an excellent afterword to the recently published volume of Czapski 
and Hering’s correspondence, suggests that this exceptional piece should be 
included in an anthology of Polish letter writing, next to the works of such 
eminent literary figures as Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Cyprian Ka
mil Norwid, Stanisław Brzozowski, Czesław Miłosz and Jerzy Stempowski.

Key words: Czapski, biography, reception, castaway, master


