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EKSPONAT JAKO MEDIUM. SPOTKANIE 
W POKOJU CZAPSKIEGO

W stronę współczesnego muzeum: 
eksponat – odbiorca – doświadczenie

W  rozważaniach dotyczących współczesnego muzeum można w  zasadzie 
wyjść z  założenia Michela Foucaulta o  relacji władzy i  wiedzy. Mianowicie: 
ten, kto ma wiedzę – ma równocześnie władzę. Otóż władza muzeum wyni
ka z możliwości panowania nad czasem i przestrzenią poprzez rozmaite spo
soby i  formy upamiętniania. Ale także ze względu na możliwość sterowania 
i ukierunkowywania odbioru oraz wpływu na budowanie tożsamości zbioro
wej. Wynika to z ponadprzeciętnego dostępu do wiedzy o eksponacie i twórcy, 
dokumentacji oraz zasobów zdeponowanych w  magazynach. W  ten sposób 
zupełnie realna staje się wizja prowadzenia widza na sznurku. Jest jednak coś, 
co  się tej władczowiedzowej hegemonii wymyka  – doświadczenie osobiste 
względem obiektu, eksponatu czy dzieła sztuki.

Gdyby nie przełom digitalny i  liczne projekty otwierające podwoje ma
gazynów, muzealia i eksponaty zalegałyby jak do niedawna w podziemiach1. 

1 Znaczącym gestem w  tej kwestii stały  się realizowane projekty wielu muzeów w  ska
li ogólno polskiej, udostępniające zwiedzającym tzw. muzealia, to  znaczy eksponaty dotąd 
niedostępne odbiorcom czasowych i  stałych wystaw. Dostęp do  magazynów studyjnych 
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Współczesne muzeum ułatwia nam, widzom, po(d)łączenie do  swoich za
sobów, a tym samym możliwość głębszego doświadczenia dzieła, eksponatu 
bądź obiektu2. Z  takiego punktu widzenia budowana jest niniejsza wypo
wiedź, będąc przede wszystkim odbiorczą impresją na  temat pokoju Józe
fa Czapskiego, umiejscowionego na strychu w siedzibie paryskiej „Kultury” 
w MaisonsLaffitte, a następnie jego rekonstrukcji przeniesionej do Pawilo
nu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po co zatem iść 
do muzeum, skoro możemy mieć go w domu? Z  jednej strony funkcjonu
ją przecież wirtualne sposoby  zwiedzania ekspozycji, z  drugiej on-line bez 
problemu docieramy do  zdigitalizowanych fotografii, obrazów malarskich, 
nagrań audio i wideo, a także dzieł literackich pisanych ręką twórców i przed
kładanych nam w oryginale.

Warto w  tym miejscu przypomnieć jedną z  najsłynniejszych polemik  – 
 między Paulem Valérym a Marcelem Proustem, która adekwatnie wiąże  się 
także z postacią Józefa Czapskiego. Valéry stwierdził, iż zredukowanie dzieł 
do roli muzealnych obiektów staje się początkiem ich śmierci. W jego prze
konaniu gest muzealizacji wywołuje w istocie izolację dzieł, a więc skazuje je 
na osamotniony byt w obcej i nieoswojonej przestrzeni. Proust natomiast, tak 
bliski myśli Czapskiego, zajął odmienne stanowisko, dopatrując  się w  prze
niesieniu eksponatu poza mury muzeum pewnego braku czy też pustki po
znawczej, bowiem „nie daje nam [ono] owej upajającej radości, dostępnej 
jedynie w sali muzealnej, która nagością swoją i wyzuciem ze wszystkich real
nych szczegółów o wiele lepiej symbolizuje przestrzenie ducha, w jakie artysta 
schronił się, aby tworzyć”3. Kto zatem miał rację? Z kim zgodziłby się Czapski?

Muzeum w  jego najbardziej współczesnej odsłonie nie jest już świątynią 
sztuki, nie musi bowiem wypełniać swojej przestrzeni ekspozycyjnej arcy
dziełami. Tutaj wizja twórców wystaw dyktuje tropy i  szlaki zwiedzającym, 
a dopiero tętno i temperatura odbioru nadaje im nowe znaczenia – poprzez 
doświadczenie i  doświadczanie, wiedzę i  emocje. Zwiedzanie w  przestrzeni 
muzeum staje się więc spotkaniem, dialogiem, często prowokacją, a najpew
niej interakcją z eksponatem4. Współcześnie poprzez kontakt z dziełem ożywa

i eksponatów zdeponowanych dotychczas w przestrzeni magazynowej udostępniło między in
nymi Muzeum Historyczne w Krakowie w ramach nowo otwartego oddziału Thesaurus Craco-
viensis (http://www.mhk.pl/oddzialy/thesauruscracoviensis) czy Muzeum Pałac Króla Jana III 
w  Wilanowie (http://wilanowpalac.pl/magazyny_zbiorow_otwarte_dla_publicznosci_nowa_
koncepcja_profilaktyki_muzealnej.html).

2 O  rozmaitych odbiorczonadawczych konsekwencjach w  kulturze współuczestnictwa 
szerzej pisał choćby R.W. Kluszczyński, Sztuka multimedialna. Od dzieła-instrumentu do in-
teraktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

3 M. Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1957, s. 256.
4 Odwołuję  się tutaj do  spostrzeżeń muzealników i  historyków sztuki podczas takich 

wydarzeń, jak m.in.: I Kongres Muzealników Polskich (http://kongresmuzealnikow.pl/), de
bata w ramach Krakowskiego Kolokwium pt. Rzeczy piękne, rzeczy brzydkie… Po co w muzeum 



Eksponat jako medium. Spotkanie w pokoju Czapskiego 243

ją prywatne opowieści odbiorcy, które zostają wydobyte w bezpośrednim kon
takcie, wyłaniają nowe znaczenia z cienia i odbiorczej narracji, uruchomiają 
intymną opowieść. W  ten sposób dzięki eksponatowi odsłania  się prawda, 
czystość i  jasność widzenia. O  to  wszak chodziło także Czapskiemu w  ma
larstwie i  studiowaniu natury. Nie bez powodu stanowi to  ciekawą paralelę 
dla współczesnego odbioru i wizji muzeum. Zdaniem Adama Zagajewskie
go artysta w nieodpartej potrzebie wnikania do głębi i docieraniu do prawdy 
był postacią niezwykle nowoczesną5, można by nawet powiedzieć – ponowo
czesną. W malarstwie, tak w teorii, jak i praktyce malarskiej, postulował tezę, 
iż widzenie otaczającej rzeczywistości powinno płynąć z oka, nie zaś z gło
wy, jak w malarstwie historycznym i tradycji Matejkowskiej. Jak wspominał 
Andrzej Wajda, Czapski miał niesamowity dar widzenia świata, umiejętność 
uchwycenia obrazu i  przeniesienia go na  płótno, a  także wnikania w  obraz 
czy  też wtapiania  się w malarski autoportret, istniejąc na granicy blejtramu 
i rzeczywistości poza obrazem6. Artysta był człowiekiem o szerokich horyzon
tach i licznych pasjach, wywodzących się z potrzeby autoekspresji i autoreflek
sji. Pokój w MaisonsLaffitte to w zasadzie kwintesencja jego idei malarskiej 
o autotematycznym charakterze, przesiąkniętej świadomością i prawdą.

Współczesne muzeum staje się wielozmysłowym laboratorium, gdy wy
bija widza z codziennego rytmu i  sposobu bycia, pozwalając mu doświad
czyć samego siebie, swojej odrębności i obcości, pomaga żyć i być poprzez 
chwilę koncentracji na przedmiocie i refleksji z nimi związanej. Zwiedzanie 
i doświadczanie obiektu może więc stanowić swoisty moment terapeutyczny, 
próbę odbicia się w lustrze zdarzeń, cudzych opowieści i martwych, opusz
czonych rzeczy. Ta refleksja otwiera ciekawą literacką impresję dotyczą
cą zmetalizowanych rzeczy, które zastygły w miejscu i czasie. Pierwszą jest 
wiersz bez tytułu włoskiego poety Valeria Magrellego:

Godnym podziwu jest życie rzeczy. Nic nie przenika z ich gestów obojętnych, przewi
dywalnych i wyszukanych jak jedno niezmierne wyobrażenie. Są pogrążonymi w my
ślach kapłanami którzy zajmują tę salę dla tajemnej kapituły7.

są muzealia? (http://krakow.pl/aktualnosci/210599,33,komunikat,rzeczy_piekne__rzeczy_ 
brzydkie____po_co_w_muzeum_sa_muzealia_.html) oraz Noc Muzeów w  Krakowie 
w 2017 roku, której celem stało się tytułowe „wypowiedzenie niewypowiedzianego” (Muzea 
i kontrowersje: Wypowiedzieć niewypo wiedziane w Muzeach).

5 Zob. A.  Zagajewski, Józef Czapski, prozaik, w: Nie liczy  się realizm czy  antyrealizm. 
 Liczy się prawda. Pawilon Józefa Czapskiego. Przodownik, Kraków 2016, s. 29–30, http://czap
ski.mnk.pl/jozefczapskiprozaik (dostęp: 7.10.2010).

6 A. Wajda, Józef Czapski, malarz, w: ibidem, s. 24, http://czapski.mnk.pl/jozefczapski
malarz (dostęp: 10.10.2017).

7 V.  Magrelli, *** [Godnym podziwu jest życie], tłum. J.  Dygul, „Literatura na  Świecie” 
1999, nr 9, s. 212.
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Drugą odsłania tekst Rzeczy Jorge Luisa Borgesa:

Laska, monety, na pęk kluczy spinacz,
uległy zamek, spóźnione już zapiski,
które nie odczytane będą w ciągu dni nielicznych,
co mi zostały, karty, szachownica,
książka i między jej stronicami fiołek zmięty,
monument pewnego popołudnia
bez wątpienia niezapomnianego, a już w niepamięci,
jarząca się w czerwieni zachodniego lustra
iluzoryczna zorza. Rzeczy, rzeczy,
pilniki, progi, atlasy, gwoździe, kieliszki,
służebne nam, jak małomówni niewolnicy,
rzeczy ślepe, nadzwyczajnie dyskretne!
Trwać będą dalej, mimo nasze zapomnienie;
nie dowiedzą się nigdy, żeśmy poszli w cienie8.

Współczesne muzeum jest przestrzenią mediacji, medytacji i  refleksji – 
ma doprowadzić do szeroko pojętego aktu zrozumienia siebie i eksponatu. 
Przez to nie interpretacja staje się najważniejsza, ale zaangażowanie i odnie
sienie do tego, co przeżyte i zobaczone, a dalej do swojego życia i urucho
mienie emocjonalnego doznania. W tym wniosku ujawnia się antropologicz
ny wymiar interakcji z  obiektem poprzez budowanie siebie i  wyobrażenia 
o sobie oraz świecie w nieswojej przestrzeni, którą tworzy aura przedmiotów 
i ludzkich opowieści9. Dzięki temu muzeum staje się także miejscem poszu
kiwania odpowiedzi na współczesne pytania, nurtujące człowieka od stuleci. 
Już od czasów Arystotelesa Museion wychodził temu naprzeciw, tj. połącze
nia ciała i ducha. Wskazywał między innymi, jak żyć i jak wzbogacać duszę 
oraz wzmacniać ciało, stawał się miejscem cudzych opowieści, przedmiotów 
i  architektury, swoistym uniwersum, a  więc źródłem inspiracji nie wprost 
poprzez estetyczne ubogacenie odbiorcy, wzmocnienie mentalne i  moral
ne. Tak samo współcześnie eksponat umożliwia zbudowanie alternatywne
go narracyjnego obrazu dzięki umiejscowieniu go w  przestrzeni muzeum, 
w  którym zyskuje wymiar bezczasowości, mimo iż obiekt to  swoisty znak 
czasu i dowód twórczego działania. Czyżby zatem Proust miał rację? Tego za
pewne oczekiwałby sam Czapski. I tak jak w studiowaniu natury czy obiektu 
i sztuce portretowania, zawsze mowa o odsłanianiu prawdy – o  sobie, przed
miocie i historii.

Cenne w tych rozważaniach są wnioski Doroty FolgiJanuszewskiej, która 
zauważa, że:

8 J.L. Borges, Rzeczy, tłum. E. Stachura, w: Znak po znaku, Warszawa 1992, s. 374.
9 Zob. S. Wright, W stronę leksykonu użytkowania, Warszawa 2014.
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Kiedy upłynęła pierwsza dekada XXI w., a świat uległ w naturalnym procesie prze
mian powszechnej informatyzacji i cyfryzacji, okazało się, że ową wartością niezwy
kłą, szczególnie cenną, bo rzadką, nie jest obiekt zamknięty w historycznej kolekcji, 
ani obiekt wirtualny  – należący do  świata symulakrów, ani też obiekt „politycznie 
dyskursywny” – społecznie krytyczny. Siłą muzeów okazał się proces indywidualiza
cji czasu doznań, stworzenie możliwości planowania na nowo przeszłości w powiąza
niu z „dziś i teraz”, proces połączenia niepowtarzalnego materialnego śladu przeszło
ści (od sztuki po naturę) ze współczesną koncepcją opowiadania o świecie. Zasoby 
muzeów zaczynają być coraz częściej rozumiane jako akty nowych spektakli, lecz jed
nocześnie żywe fragmenty przeszłości (zarówno tej najodleglejszej, jak najbliższej), 
które pomagają zrozumieć proces dokonujących się współcześnie przemian. Muzea 
oczywiście opowiadają swoje historie (narracja ekspozycji), ale ze świadomością ich 
subiektywności i ulotności. […] Muzeum staje się coraz bardziej obszarem twórczości 
intelektualnej, w którym obiekty, jak słowa w języku, barwy w malarstwie czy kreski 
w rysunku – służą wyrażaniu na nowo ważnych treści10.

W  obliczu przemian generacyjnych, obecnie następujących średnio 
co  pięć lat, które bezustannie wymusza w  swej ciągłości coraz to  kolejny 
przełom technologiczny, warto zapytać o to, jak połączyć różne punkty wi
dzenia, to znaczy jak otworzyć się współcześnie na wielogłos, w tym także 
o Józefie Czapskim. Czy pawilon poświęcony jego pamięci spełnia te zada
nia? Dzisiaj przestrzeń muzeum to nie tylko przestrzeń mediacji i negocjacji 
znaczeń, w której bezstronnym mediatorem jest eksponat, obiekt lub dzieło 
sztuki. Jest także przestrzenią doświadczania i eksperymentu, miejscem po
kory wobec artefaktu. Przytoczony wyżej fragment wypowiedzi doskonale 
oddaje mediumiczną siłę muzealnych eksponatów.

Muzeum jest tak samo zmienne jak otaczający nas świat, choć na prze
strzeni kilkudziesięciu wieków rozwoju kultury nie widać jednak w tym pro
cesie chaosu. Jako widzowie, uczestnicy kultury i wspólnoty interpretacyjnej 
dostrzegamy jej dziejowy porządek, zachodzący w ferworze zmian, a zada
niem muzeum staje się podjęcie wysiłku pochwycenia i próba zatrzymania 
stałych i ważnych pamiątek. Widz jako uczestnik i partycypant doświadcza 
multisensorycznie cudzych historii, ale także sytuacji granicznych, w których 
główną rolę odgrywają przeżycia i emocje odbiorcy11. Współcześnie, mimo 
szerokiego dostępu do źródeł, mamy znaczący problem z wyrażaniem praw
dy o osobistych doświadczeniach i przenoszeniem świadectwa. Muzeum za
tem otwiera widzom taką przestrzeń,  skłaniając do refleksji oraz momentu 
uważności i przeżycia.

10 D. FolgaJanuszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015, s. 57–58.
11 Mowa w tym względzie zwłaszcza o muzeach historycznych lub biograficznych.
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Pokój Czapskiego: przestrzeń spotkań – przestrzeń impresji

Osobista relacja i publikowane wypowiedzi Krystyny Zachwatowicz, wielo
krotnie pytanej o powód i cel przeniesienia pokoju Czapskiego z Maisons
Laffitte do przestrzeni muzealnej, zwykle wywołują konsternację. Zrekon
struowanie pokoju nastąpiło z jej głębokiej miłości żywionej wobec malarza, 
a stało się faktem w 120. rocznicę jego urodzin. Pokój stanowi intymną prze
strzeń życia artysty, jest równocześnie swoistą figurą powrotu i  obecności, 
a  także miejscem, gdzie zostały zebrane dokumenty i  pamiątki, fotografie 
i  obrazy12. Z  powyższej perspektywy spuścizna Czapskiego, zdeponowana 
w 2016 roku w Pawilonie MNK poświęconym jego życiu i twórczości, również 
doprasza się o ponowne ustalenie miejsca tego wybitnego twórcy na współ
czesnej mapie polskiej kultury. Reinterpretacja jego dorobku nie tylko jako 
artysty, ale też jako pisarza i świadka historii XX wieku staje się koniecznoś
cią i nieformalnym celem poświęconego mu muzeum. Mało tego, zbadania 
wymaga także zagadnienie muzeum biograficznego w edukacji i dydaktyce 
jako specyficznej instytucji, a ponadto istnienie postaci Czapskiego w eduka
cji formalnej i pozaformalnej. To jednak materiał i zakres problemów na ob
szerniejszy komentarz, domagający się dogłębnej analizy.

W tym artykule postawiłam sobie za cel próbę wpisania rozmaitych reflek
sji w przestrzeń muzealną jako obszar dydaktyki pozaformalnej, będącej miej
scem osobistego doświadczenia obiektów. Osamotnione eksponaty przywodzą 
mi na myśl inne tropy, w tym poetyckie impresje, powodowane natchnieniem, 
które wyzwala osamotnione miejsce i domyślna obecność Czapskiego. Intere
suje mnie bowiem pokój w MaisonsLaffitte, a ściślej jego rekonstrukcja w skali 
1 : 1, przeniesiona do przestrzeni muzealnej13. Przyświecać mi będzie pewna 
myśl, wysłowiona przez cytowaną wcześniej FolgęJanuszewską. Otóż:

Wydaje  się, że  obowiązkiem współczesnego muzeum staje  się bycie odmiennym, 
największą atrakcją – nietypowość, a w programie kolekcji – racjonalna odrębność. 
Muzea, czerpiące ze swojej przeszłości dwa przeciwstawne doświadczenia – wyjąt
kowość skarbców i  cele edukacyjne  – mają być wyspami zróżnicowanych doznań, 
a  przy tym źródłem bardzo konkretnych, neuronalnych reakcji. Niepowtarzalnych 

12 Fotogalerie, filmy, zdjęcia archiwalne Józefa Czapskiego zostały udostępnione w zakładce 
Multimedia na stronie Pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie: http://
czapski.mnk.pl/multimedia. Dodatkowo fotografie rodzinne Czapskiego można obejrzeć 
na  stronie: http://czapski.mnk.pl/fotografieosobisteirodzinne. Ponadto obrazy malarza 
znajdują się na stronie: http://czapski.mnk.pl/obrazy. Natomiast zdjęcia z ekspozycji zamiesz 
czono na stronie: http://czapski.mnk.pl/multimedia/ekspozycjawpawiloniejozefaczapskiego. 
Ważnym elementem twórczości Czapskiego są jego osobiste dzienniki, które udostępniono od
biorcy w postaci skanów na stronie: http://czapski.mnk.pl/dzienniki.

13 Relacja Krystyny Zachwatowicz dotycząca projektu rekonstrukcji pokoju dostępna jest 
w Internecie: http://czapski.mnk.pl/pokojjozefaczapskiegorekonstrukcja.



Eksponat jako medium. Spotkanie w pokoju Czapskiego 247

i niepodlegających ujednoliceniu, także w zakresie edukacji i polityki społecznej. Ale 
takich, które pozostają we „wspomnieniach z dzieciństwa” i niekoniecznie muszą po
rządkować całą wiedzę o świecie14.

Równie cenne okazują się wnioski Stephena Wrighta dotyczące obiektowo-
ści, a mówiące o tym, że siłą obiektu jako dzieła sztuki i dokumentu jest upra
womocniająca siła do uwiarygodniania cudzych wydarzeń i narracji o osobie. 
Autor W stronę leksykonu użytkowania porusza istotne kwestie także ze wzglę
du na charakter muzeum biograficznego i zgromadzonych tam pamiątek. Otóż:

Nie tylko resztki w postaci dokumentów urosły do rangi fetyszyzowanych obiektów; 
sama artystyczna obiektowość rozszerzyła swój zasięg, a  dokumentacja i  „perfor
matywne uchwycenie” zaczęły dominować jako gatunki. To, co uprzednio uważano 
za dokumenty pomocnicze (jeśli ktoś je w ogóle widywał), stało się obiektem sztuki. 
Co jeszcze bardziej nieoczekiwane, same właściwości obiektowości, którym tak mocno 
sprzeciwiała się sztuka konceptualna, przeniknęły także do niematerialnego doświad
czenia artystycznego, gdy stało się jasne, że je także można urynkowić i spieniężyć. 
W toku czegoś w rodzaju gry o sumie zerowej obiektowość jako hegemoniczna insty
tucja pojęciowa zastąpiona została przez coś, co można nazwać „wydarzeniowością”15.

Il. 1. Pokój Czapskiego, Pawilon MNK. Fotografia własna

14 D. FolgaJanuszewska, op. cit., s. 59.
15 S. Wright, op. cit., s. 83.
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Muzeum biograficzne Czapskiego w tak pojęty sposób również otwiera się 
na odbiorcę, udostępniając pamiątki, dokumenty, fotografie, prywatne notat
ki i rysunki, a ponadto dzięki digitalizacji osobiste dzienniki. Odsłonięcie in
tymnej przestrzeni i udostępnienie prywatnych przedmiotów jest dziś normą 
w muzeum, szczególnie biograficznym, gdzie eksponaty mediują znaczenia 
i układają w wyobraźni odbiorcy pewną aurę twórcy, artysty czy pisarza.

Z jednej strony traktuję pokój Czapskiego i jego obiekty, rzeczy jak mar
twą naturę, z drugiej jako eksponaty o mediumicznej sile, pojemne znacze
niowo emblematy jego historii. Gdy wchodzimy do zrekonstruowanego po
koju w MNK, pierwsze z lewej ukazują się zawsze tam obecne świeże kwiaty 
w  wazonie. Przywodzą na  myśl malarską impresję jego nauczyciela Józefa 
Pankiewicza. Mowa o Kwiatach w szklanym flakonie z 1925 roku, które stano
wiły przełom w jego wizji malarskiej w okresie kapistycznym.

Il. 2. Józef Pankiewicz, Kwiaty w szklanym flakonie, olej na płótnie, 1925, olej na płótnie, 
Muzeum Górnośląskie, Bytom. Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Pankiewicz/
Pankiewicz_2.htm
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Il. 3. Józef Pankiewicz, Targ na  kwiaty przed kościołem św. Magdaleny w  Paryżu, 
olej na  płótnie, 1890. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pain
tings_by_J%C3%B3zef_Pankiewicz#/media/File:PankiewiczTarg_na_kwiaty_przed_
ko%C5%9Bcio%C5%82em_%C5%9Bw_Magdaleny_w_Pary%C5%BCu_1890.jpg

Równie inspirujące dla grupy młodych kolorystów z  ASP jako Komi
tetu Paryskiego, który powołał do  życia sam Pankiewicz, było wcześniej
sze płótno zatytułowane Targ na  kwiaty przed kościołem św. Magdaleny 
w Paryżu z 1890  roku. Wiąże  się z nim ciekawa refleksja Czapskiego, któ
ry napisał pracę o twórczości swego mistrza: „Pomimo, że w Targu na kwia-
ty zachowany jest walor, że  widoczna jest troska o  kompozycję, a  rysunek 
figur bardzo staranny, część prasy i  publiczności uznaje Pankiewicza za  sza
leńca. Daje mu to  pewien sensacyjny rozgłos, ale bynajmniej nie pomaga 
materialnie”16. Natomiast Pankiewicz kwituje całe zajście jako niedojrzałość 
środowiska krytyków i  swoistą wsteczność: „Impresjonizm wydaje  się nie
stosowny dla nocnych obrazów i  ciemnych kolorów naszych krytyków”17.

Przestrzeń pokoju została podzielona na część osobistą, intymną, gdzie 
stoi  tapczan, biurko, krzesło, fotele i  książki, oraz warsztatową, malarską, 
gdzie stoi sztaluga i przybory malarskie. Pokój jawi się jako medium i wy
zwalacz znaczeń; zgodnie z przemianowaniem funkcji i zadań współczesnego 

16 J. Czapski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Lublin 1992, s. 60.
17 Ibidem, s. 63.
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muzeum ekspozycja ta nie jest prezentacją dzieł sztuki, lecz narracją. Eks
ponaty stanowią mapę historii, biografii, znaków czasu, nastroju, kolorytu, 
zapachu – doznań i doświadczeń. Gdy przechadzam się po pokoju Czapskie
go i otwieram jego znaczenia, poszczególne miejsca, dostrzegam przedmio
ty, to równocześnie szukam prawdy tych rzeczy, sensu martwej już natury. 
Odnajduję je w poezji, o czym dalej. Mimo iż nie jestem tutaj intruzem, ale 
członkiem wspólnoty interpretacyjnej, jak by  chciał Stanley Fish, to  prze
cież przyszłam tu jak do siebie, chcąc zbudować narracyjny obraz na temat 
zatrzymanego w czasie i przestrzeni obrazu. Jakby chciał umiłowany przez 
Czapskiego Wasilij Rozanow – stoję w obliczu epifanii codzienności. Wspo
mnienia Adama Zagajewskiego doskonale oddają tę dwudzielność:

Mieszkał w jednym pokoju, podzielonym na dwie strefy: ośrodkiem pierwszej był 
wspomniany i już zdefiniowany tapczan, nad którym widniały półki z książkami, 
centrum drugiej stanowiły sztalugi malarskie. Malowanie związane było z pozy
cją wertykalną, musiało odbywać się w bardziej szczodrej przestrzeni, pozwala
jącej na energiczną pracę ramion. Poza tym malowanie wiązało się z chemią farb 
olejnych, z zapachem farb olejnych, z ich furią plamienia pościeli i koszul, trzeba 
je było trzymać na dystans od tapczanu.

Układ pokoju odzwierciedlał podwójną naturę powołania artystycznego 
Czapskiego. Tapczan był jego literaturą, jego filozofią, jego medytacją, jego melan
cholią także (bo jeśli wątpił we własny talent, we własne powołanie, to  nie przy 
sztalugach, tylko na tapczanie)18.

Kiedy przyszłam, byłam sama w przestrzeni muzeum, odwiedziłam ten 
 pokój, wybrałam się z wizytą do Józefa Czapskiego. Wchodziłam kilka razy. 
Pomyślałam, że  tylko widok z  okna mógłby uratować ten martwy obraz, 
rozwiać ponure wrażenie i  klaustrofobię doznania. Nie podczas spotkania 
z Krystyną Zachwatowicz i nie z jej osobistej opowieści, ale na podstawie ese
ju Zagajewskiego zrekonstruowałam widok z okna19. Ta relacja stanowi cieka
we spojrzenie, oddające dwudzielność przestrzeni pokoju:

Tapczan był jego terytorium, jego rezerwatem, jego biurkiem, jego biblioteką, sy
pialnią, pracownią, salonem. […] Nie było w tym – w tej redukcji – nic uwłacza
jącego, nie czuło się wcale biedy, przeciwnie, tapczan naprawdę stał się pałacem: 
jego wieżami były butelki Morandiego, jego dachem był wiersz Herberta, scho
dy ułożone były z  opasłych tomów dzieł Malraux o  sztuce, a  ogród zastępowa
ły dwa okna, za  którymi kołysały  się gałązki francuskich kasztanów. […] Lecz 

18 A. Zagajewski, Piłowanie i błysk, w: idem, Obrona żarliwości, Kraków 2003, s. 73.
19 Trzeba nadmienić, że zarówno Zachwatowicz, jak i Zagajewski wiele razy gościli u Józe

fa Czapskiego w MaisonsLaffitte, jednak to autor Obrony żarliwości zwrócił uwagę na widok 
za  oknem. Wielokrotnie próbowałam rozszyfrować, jakie drzewa widać na  czarnobiałych 
fotografiach. Szukałam potwierdzenia swoich domniemań w rozmowie z Krystyną Zachwato
wicz, ale przyznała, że nigdy nie zwróciła na to szczególnej uwagi.
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on był na swoich włościach, nic mu nie groziło na tapczanie, który zastąpił pałac 
w Przyłukach. Był bezpieczny w swoim miękkim zamku20.

Jeśli natomiast mowa o  Zbigniewie Herbercie, to  każdy przedmiot co
dziennego użytku umiejscowiony w  pokoju Czapskiego odwołuje mnie 
do jego kolejnych impresji poetyckich. Choćby spojrzenie na stół dostarcza 
ciekawych refleksji na  temat ich wewnętrznego życia i  ukrytego pod po
wierzchnią sensu. Oto tekst Ostrożnie ze stołem:

Przy stole należy siedzieć spokojnie i  nie marzyć. Pamiętajmy, ile trzeba było wy
siłku, aby wzburzone prądy morskie ułożyły się w spokojne słoje. Chwila nieuwagi, 
a wszystko może spłynąć. Nie wolno także ocierać  się o  stołowe nogi, gdyż są one 
bardzo wrażliwe. Wszystko, co się robi przy stole, należy załatwiać chłodno i rzeczo
wo. Nie można zasiadać tu z rzeczami nie przemyślanymi do końca. Do marzeń dano 
nam inne przedmioty z drzewa: las, łóżko21.

Metamorficzną naturę krzeseł ujawnia tekst Krzesła Herberta, będąc ko
lejną refleksją na temat tego, co by powiedziały tym razem osamotnione fote
le, gdyby oddano im głos:

Któż pomyślał, że ciepła szyja stanie się poręczą, a nogi skore do ucieczki i radości 
zesztywnieją w cztery proste szczudła. Dawniej krzesła były to piękne, kwiatożercze 
zwierzęta. Zbyt łatwo jednak dały  się oswoić i  teraz jest to  najpodlejszy gatunek 
czworonogów. Straciły upór i  odwagę. Są tylko cierpliwe. Nikogo nie stratowały, 
nikogo nie poniosły. Na pewno mają świadomość zmarnowanego życia. Rozpacz 
krzeseł objawia się w skrzypieniu22.

Istotne było dla mnie zobaczenie pokoju w  szerszej perspektywie. Nie 
umiałam jej zawłaszczyć, nie była moja. Gdy wyszłam na taras, odzyskałam 
swoją przestrzeń, upragnione naturalne światło, powietrze i jasność. O wido
ku zza okna pisał sugestywnie Wallace Stevens we fragmencie O powierzchni 
rzeczy z 1925 roku. Ta impresja oddaje jego istotę, niemal malarską kwint
esencję studiowania natury przez Czapskiego:

W pokoju świat jest dla mnie niezrozumiały;
Ale podczas spaceru widzę, że składa się on z trzech,
Może czterech wzgórz i jednej chmury […]23.

20 A. Zagajewski, op. cit., s. 71–72.
21 Z. Herbert, Ostrożnie ze stołem, w: idem, Studium przedmiotu, Wrocław 1996.
22 Z. Herbert, Krzesła, w: idem, Studium przedmiotu, op. cit.
23 W. Stevens, O powierzchni rzeczy, tłum. J. Gutorow, „Literatura na Świecie” 2000, nr 12, 

s. 10–11.
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Każdy przedmiot wymaga zapewne swoistego studium  – badania prze
szłości, wobec którego widz staje niczym wobec niezapisanej jeszcze karty 
historii, odnoszenia  się do  skonstruowanego zaledwie obrazu przedmiotu, 
którego sam doświadcza. W odbiorczej narracji ożywa już inny byt ekspona
tu. Doskonale wyraził tę myśl Herbert w Studium przedmiotu. Oto fragment:

najpiękniejszy jest przedmiot
którego nie ma
[…]
masz teraz
pustą przestrzeń
piękniejszą od przedmiotu
piękniejszą od miejsca po nim
jest to przedświat
biały raj
wszystkich możliwości
możesz tam wejść
krzyknąć
pion – poziom24

***

W  spotkaniu z  eksponatem muzealnym wszystko pozostaje w  rękach od
biorcy, a interpretacja staje się kwestią wewnętrznego odczucia, doświadczeń 
i wiedzy oraz negocjacji znaczeń. Pokój Czapskiego stanowi dla widza dro
gowskaz, będąc kiedyś wehikułem historii i  zdarzeń oraz środkiem świata 
artysty, w którym żył, tworzył i umarł. Jego mediumiczna siła nie tylko skła
nia do refleksji nad jego wielowymiarową postacią, ale też umożliwia chwilę 
zastanowienia  się nad samym sobą. Czapski bowiem był w  Polsce obecny 
przez długi czas jako żywy mit, zaliczany do grona tych, których określa się 
jako sumienie naszego wieku. Jednak przede wszystkim był myślicielem, 
 usiłującym – idąc za Proustem – wniknąć w głąb swoich odczuć, portretując 
przypadkowych ludzi w metrze, malując martwe natury albo stwarzając swój 
autoportret. Był nieustannym odbiorcą świata jako artysta i  jako odbiorca 
dzieł innych twórców. Mimo iż utracił wzrok, nie zaprzestał dążenia do wi
dzenia w pełni, starając się być zawsze tam, gdzie jest życie, usiłując pochwy
cić i zobrazować istotę rzeczy, skupiając się na detalu. Jako artysta i człowiek 
osiągnął idealną jasność i prostotę wyrazu, wielbiąc technikę malarską i natu
rę. Adam Zagajewski ujął jego zmagania jako nieskończoną drogę, zauważa
jąc, że: „Jako człowiek myślący należał Czapski do tej rzadkiej rasy artystów, 

24 Z. Herbert, Studium przedmiotu, w: idem, Studium przedmiotu, op. cit.
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którzy – choć walczą i wierzą, i wątpią, i pełni są namiętności – u kresu życia 
wciąż jeszcze nic nie wiedzą”25. Przywodzi mi to na myśl bezpośrednią im
presję malarską dotycząca jego pokoju. Myślę o budzącym emocje, niezwykle 
sugestywnym płótnie Beaty Stankiewicz zatytułowanym Pokój Czapskiego, 
które można było zobaczyć do niedawna w MOCAKu na wystawie Artyści 
z Krakowa. Generacja 1970–1979. Autorka niemal z  fotograficzną precyzją 
oddaje rzeczywisty wygląd pokoju. Także tu to tapczan staje się centrum tego 
autonomicznego terytorium. Nie zaskakuje na obrazie brak sztalug z wiado
mego powodu, ponieważ mamy je za plecami, stojąc przodem do tapczanu. 
Niebywale ciekawy, wręcz niesamowity jest sufit, na którym brakuje żarówki. 
Czy to niedostatek oświetlenia, czy otwiera się przed nami inna przestrzeń? 
Ujmują również rozmyte kontury obrazu, przez co pokój odbija się niczym 
w  bańce mydlanej albo jak podczas patrzenia przez wizjer bądź obiektyw 
aparatu, którego ostrość skupia się na środku.  Stankiewicz namalowała im
presję na  temat pokoju Czapskiego, otwierając na nowo martwą jak dotąd 
przestrzeń – przestrzeń własnego doświadczenia i narracji.

Il. 5. Beata Stankiewicz, Pokój Czapskiego, 2017, olej na płótnie, 180 × 240 cm. Kolekcja 
MOCAKu

25 A. Zagajewski, Piłowanie i błysk, op. cit., s. 92.
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Streszczenie

Tekst stanowi refleksję dotyczącą pokoju artysty w MaisonsLaffitte jako pry
watnej przestrzeni, wehikułu historii i  prywatnych zdarzeń oraz dyskusji, 
a także intymnych doświadczeń lekturowych. Spotkania w pokoju z intelek
tualistami i  przyjaciółmi wyznaczają ważny wymiar dzieł i  myśli twórczej 
Czapskiego, które powracają we wspomnieniach każdego z nich. Pokój ma 
dzisiaj również swoje drugie oblicze w  Pawilonie Czapskiego w  Muzeum 
Narodowym w  Krakowie, gdzie został przeniesiony w  skali 1 : 1. Ten gest 
rekonstrukcji umożliwia zwiedzającym spotkanie z samym artystą, a pokój 
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pełen eksponatów i  pamiątek otwiera inne przestrzenie i  nowe wymiary 
znaczenia, sensy, odkrywając istotę samego artysty. Pokój na poddaszu prze
niesiony do przestrzeni muzealnej niczym samowyzwalacz uruchamia życie 
przedmiotów, obiektów i odkrywa ich śladowość, mediumiczność oraz od
pryskowość. Znalazły się tam płótna malarza, rozmaite rzeczy – emblematy, 
dzienniki, ulubiona literatura, filozofia oraz pamiątki – znaki historii i czasu. 
Czapski oraz poświęcony mu pawilon, jego twórczość i osobiste przeżycia, 
światopogląd i  sposób widzenia człowieka doskonale wpisują  się w  ramy 
współczesnych przemian muzealnictwa i odbioru eksponatu, obiektu i dzieła 
sztuki. Artykuł otwiera w tym kontekście szerszą refleksję dotyczącą współ
czesnego odbioru sztuki, jak i jej statusu, gdzie każdy przedmiot staje się nie 
tylko eksponatem muzealnym, ale też obiektem o multimodalnej sile.

Słowa klucze: współczesne muzeum, pokój, eksponat, upamiętnianie, tożsa
mość zbiorowa, doświadczenie

Abstract

Exhibit as a medium. The meeting in Czapski’s room

Text is a reflection on the artist’s room in MaisonsLaffitte as a private space, 
a  vehicle of history and private events and discussions, as well as intimate 
reading experiences. Meetings in the room with intellectuals and friends de
termine the important dimension of Czapski’s creative works and ideas, which 
return in the memories of each of them. Today, the room also has its second 
face in the Józef Czapski Pavilion at the National Museum in Krakow, where it 
has been moved to the 1:1 scale. This gesture of reconstruction allows visitors 
to meet with the artist himself, and a room full of exhibits and memorabilia 
opens up other spaces and new dimensions of meaning, senses, revealing the es
sence of the artist himself. A room in the attic moved to the museum space like 
a selftimer activates the life of things, objects and discovers their traceability, 
mediumity and splintering. There were canvas of the painter, various things – 
emblems, diaries, favorite literature, philosophy and souvenirs – signs of his
tory and time. Czapski and the pavilion devoted to him, his work and personal 
experiences, world view and man’s way of seeing fit perfectly into the frame
work of contemporary changes in museology and the reception of an exhibit, 
object and work of art. In this context, the article opens up a broader reflection 
on the contemporary reception of art as well as its status, where each subject 
becomes not only a museum exhibit, but also an object of multimodal strength.

Key words: contemporary museum, room, exhibit, commemoration, collec
tive identity, experience


