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Nieraz obyczaj stary zawadziłem
Z wyszczerzoncmi na jutrznię zębami,
Odziewający się ną głowę pyłem,
By noc przedłużyć, nie zerwać ze snami.
J. Słowacki.

Jan Stanisławski — to nietylko malarz małych
nastrojowych/ obrazków, które można pokochać lub
przejść obok nich obojętnie.
Jan Stanisławski— to symbol zwycięstwa polskiego
artysty w walce o niepodległość pracy i niezależność od
tradycji i smaku pseudo-miłośników. To emblemat mło
dości walczącej o nowe prawo życia i protest przeciw
sobkostwu i małostkowości: protest sztuki bojującej
przeciw zaśniedzeniu w tradycji fałszywych bogów.
Pokolenie współczesne, to, które dzisiaj, jak ongi
tamto z przed lat 50-eiu, wywalczać musi niezależność
od tych samych petits bourgeois, widzących w sobie pra
wodawców smaku i twórczości, jacy wówczas rządzili,
winno w herbie swoim nosić imię artysty, który obok
Witkiewicza był pierwszym pionierem wolności formy
w sztuce polskiej.
W grudniowym zeszycie (nr. 3) miesięcznika Sztuki
Piękne z roku 1924-go, przyjaciele Stanisławskiego po
stawili mu pomnik, jako wielkiemu człowiekowi o du
szy dziecięco prostej, rozmiłowanemu w swojej ziemi
ojczystej. Jeżeli tamci w każdym dotyku jego pendzla
dojrzeli krew serdeczną zachwytu i rzewności, to nie
chaj nam wolno będzie powiedzieć o tern, że każdy do
tyk jego pendzla był w równej mierze mocnem, budzą5

cem uderzeniem w zakamieniałą w konwenejonalizmie
formę sztuki, którą on pragnął rozbijać i przetwarzać;
bez złości w duszy, z głębokiem przejęciem i wiarą, że
tak tylko można i należy, a nie inaczej.
O pierwszych latach artysty opowiada przyjaciel
jego, Mikołaj Nesterow, co następuje: «Jan Stanisławski
urodził się w r. 1860 w samem sercu Ukrainy, w oko
licy Smiły i Korsunia, we wsi Olszanie. Ojciec jego był
początkowo profesorem w Uniwersytecie charkowskim,
aż do wypadków w r. 1863, które na umyśle dziecka
odbiły się mglisto, lecz nie zatarły nigdy. Profesor Sta
nisławski był poważanym uczonym i poetą. Przełożył
na język polski «Boską Komedję». Ukończywszy wy
dział matematyczny Uniwersytetu warszawskiego, Sta
nisławski wstąpił do Instytutu Technologicznego w Pe
tersburgu, lecz tutaj Ermitaż okazał się tak niebezpiecz
nym współzawodnikiem Instytutu, że młody uczony
porzucił raz na zawsze naukę i całkowicie oddał się
sztuce)).
W roku 1883-cim powstał pierwszy jego obrazek
((Opuszczony wiatrak)). Nawrócony na drogę malarską
oglądaniem muzeów petersburskich, uczeń Gersona
w Warszawie, potem Łuszczkiewicza w Krakowie, wy
jechał Stanisławski w roku 1885-ym do Paryża.
Gerson, który ((wszystkim swoim uczniom zaszcze
piał nadzwyczajną cześć dla natury i jej zamiłowanie))
(Witkiewicz), otworzył młodemu malarzowi oczy na
doniosłość poznania prawdy w naturze. Z rozwiniętem
więc pojęciem o stosunku malarza do natury, pejzażysta
z urodzenia, przybył do Krakowa. Szkoła krakowska
pejzażu jeszcze nie znała. «Kraj ten malowniczy, na
wet w najbliższem otoczeniu Krakowa; Tatry tak nie
dalekie, z całym przepychem i dziwnością swoich barw
i kształtów — nie interesowały wcale krakowskich ma
larzy))— pisze z żalem Witkiewicz. «O, nie! oni znają
swoje Alarmy XVIi-go wieku, swoje Przechwałki wojenne,
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myśl ich tłucze się ciągle po wertepach archeologji
między XIV-ym a XVII-ym wiekiem, XVIII-y zdaje się
być już dla nich za świeżym)). Kraków więc żyjący
w epigonizmie doby matejkowskiej, profesor Łuszczkiewicz całkowicie uległy wpływom mistrza, wszystko
to mogło wzbudzić w duszy pejzażysty, spragnionego
nowych form wyrazu, tylko żal i niechęć.
Mając tedy lat 25, gorące, rzewne serce dziecka
Ukrainy, logiczny i do kalkulacyj oderwanych podatny
umysł matematyka, oczy wykształcone na dziełach mu
zeów petersburskich, talent zwrócony na odpowiednią
drogę umiłowania natury, a w całem jestestwie swojem czując niechęć do typu sztuki uprawianej w ów
czesnej akademji krakowskiej, Stanisławski przyjechał
do Paryża. Tu wstąpił do pracowni wytwornego por
trecisty Carolusa Duran.
Poza pracownią Durana, bywał wiele w mieście,
na wystawach, w kawiarniach, w pracowniach innych
artystów. Badając nadewszystko naturę, czuł pejzażem,
jak muzyk czuje pieśnią, i wszystko, co dotyczyło pej
zażu, było nfu bliskie. Musiały więc gorąco zapalać go
rewolucyjne ruchy w sztuce francuskiego malarstwa
pejzażowego w dobie ostatnich 50 lat.
Jeżeli imiona Corot, Courbet, Millet, Rousseau,
Troyon, Daubigny i nazwa Ecole de Barbizon nie były
więcej hasłem dnia, a artyści ci sami od kilkunastu lat
już nie żyli, to dzieła ich można było jeszcze oglądać
i w ich duchu, w ich miłości do pejzażu, w prostej,
wiejskiej miłości do siewcy w polu, czy drzew u źró
dła, można było czerpać natchnienie i potwierdzenie
własnych pragnień. Po pracowniach i kawiarniach sztandarowem imieniem było imię Maneta, przed dwoma laty
zaledwie zmarłego mistrza. Był on dla nich niby — ów
Joachim de Florę wiary malarskiej XIX-go wieku,
który wywiódł artystów z pracowni na słońce i kazał
im zanucić Veni Creaior, a potem patrzeć w świat barw
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i słońca, by z boskiego ich cudu tworzyć własne obrazy.
Niby legendę niedawnych czasów opowiadano sobie
o wieczorach, spędzonych wokół mistrza w słynnym
Cafe Guerbois i marzono o odwadze zbliżenia się do
grupy przyjaciół i wyznawców wielkiego Maneta, wów
czas jeszcze wyklętych i przezwanych ośmieszającem
słowem: impresjoniści. Słowa tego bano się jeszcze.
Kto przystawał do grupy wyszydzonych tern mianem,
stawał się wyklęty. Stanisławski słyszał o nich na
pewno jeszcze w Polsce. Już od 13-tu lat urządzali
oni swoje wystawy w Paryżu, coraz to gdzieindziej,
do oficjalnych salonów nie przyjmowani, ale wzbu
dzający podziw i zachwyt wśród młodego pokolenia.
W roku 1886 wystawę urządzono na rue Lafitte. W tym
to roku przybyli do Paryża najwybitniejsi, jeśli nie je
dyni, impresjoniści polscy, wówczas zaledwie 20-letni
młodzieńcy, Podkowiński i Pankiewicz. Stanisławski
zbliżył się jednak nie do nich, lecz do starszego od
siebie o 10 lat, już otoczonego sławą i uznaniem, Jó
zefa Chełmońskiego. Chełmoński był wówczas jedynym
zapewne pejzażystą polskim, który tak, jak Stanisław
ski, czuł potrzebę odmiennego ujęcia natury dla wy
powiedzenia przez nią pewnych uczuć. Chełmoński zry
wał ze wszystkiem, co było najlepsze w pejzażu Brandta.
Szukał życia natury w jej własnych tajemnicach, a nie
w sztuce ożywiania jej swojemi sposobami. Pod
glądał naturę i chwytał jej najtajniejsze momenty. Nie
będąc impresjonistą, przystał do grupy uczuciem no
watora, człowieka szukającego nowych form, i w wy
stawach ich brał udział1). Stanisławski, podlegając pę
dowi idei młodych malarzy i chętnie posłuszny wpły
wom i słowom Chełmońskiego, zbliżył się odrazu do
impresjonistów. Na wystawie roku 1886 widział nie
zawodnie jasne, rozpylone w barwnej atmosferze pej9 Husarski W. Malarstwo nowoczesne, str. 98.
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zaże Claude Moneta, pointilizowane już, niby drżącemi
dotykami barwnych plam malowane, ogrody i pola Pissarra, słoneczne drogi Sisley’a, a może i z płaszczyzn
barwnych budowane wielkie, rozłożyste pejzaże Cezanne’a. Te obrazy pokazały mu słońce w obrazie i otworzyły
drogę do wydobycia światła w pejzażu. Wykazały mu
one tę prostą prawdę, że on, człowiek zachwytu i rzew
nego serca, może oddać swoje uczucia przez światło,
barwy, kształty, a nie przez jakąś smutną opowieść,
czy buńczuczną przygodę, i więcej—że treścią obrazu jest
kompozycja walorów malarskich, a nie temat literacki.
Ta nowa wiedza podniecała go i kazała zagłębiać
się w dyskusjach o sztuce i jej zagadnieniach. Z ra
dością przysłuchiwał się dysputom o realizmie w sztuce,
o prawie przeniknięcia jej — jako władczyni całego ży
cia — do wszystkich tego życia zakątków; i o tem, że
niemasz rzeczy zbyt nędznej na to, by niegodna była
sztuki; że nie przeraża nikogo ani dziewka uliczna, ani
nędzarz, ani jatka rzeźnika; że wszystko, co jest ży
ciem, jest godne sztuki. Potem — debatowano o plein
air’ze. Były to echa rozmów z Cafe Guerbois. Mówiono
o konieczności zerwania nie tylko z pejzażem kompo
nowanym w pracowni, ale i z chłopem milletowskim,
upiększonym przez zbytni sentyment. Słońce, powietrzć,
przestrzeń, — oto jedyne co jest święte w naturze: słoń
cem pejzażu modli się artysta, a nie rękoma złożonemi
do modlitwy na Ave Maria. Millet raził literackością.
A ponad wszystkiemi rozmowami górował entuzjazm
dla barwy. Barwa stała się uświęceniem panteizmu ma
larskiego. Nie realizm, nie słońce, nie powietrze, —
czynnikiem, niwelującym różnice zjawisk świata, była
barwa. Chłop w polu, chata, drzewo, szminkowana
twarz prostytutki, czy ogród kwiatowy, brudny zaułek,
czy bulwar przed Operą, twarz pięknej kobiety, czy
twarz trędowatego, wszystko równe jest sobie grą barw
w słońcu. Nie było więcej objektów — była barwa na
9

nich leżąca. Zatapiano się w nauki fizyczne, stwier
dzono prawdę barw dopełniających i ^fioletowego cie
nia, stwierdzono spojrzeniem wysubtelnionych oczu, że
powietrze rozszczepia kolor lokalny na tysiące odmian
kolorowych, że drzewo, w istocie zielone, widziane po
przez powietrze, może grać wszystkiemi kolorami tęczy.
Radość kolorów ogarnęła malarzy.
A entuzjazm tych artystów i ich rozmyślania pa
dały na grunt podatny wrażliwej duszy muzyka pejzażu
i nowatora, pragnącego nowem ujęciem natury przeciw
stawić się własnej rodzimej sztuce i stworzyć samo
rodny pejzaż polski o wartościach absolutnie malar
skich. Niedarmo wspomina Nesterow1) o dysputach Sta
nisławskiego z Chełmońskim o «czystym pejzażu)), to
znaczy o pejzażu bez anegdoty, bez scen wojennych,
bez żadnej innej kompozycji, prócz kompozycji formy
i barwy.
Przysłuchując się czujnie rozmyślaniom innych
i sam pracując i myśląc, Stanisławski zrozumiał, że
jako malarz polski musi zniszczyć w sztuce rodzimej
nawyki fałszywe a głęboko zakorzenione i wprowadzić
idee nowe, widziane tam niechętnie.
Ówczesne malarstwo polskie nie uznawało zagad
nienia formy w sztuce. Problemat w sztuce — była to idea
nowa dla umysłowości ówczesnego malarza polskiego.
Wyobraźnia jego nie pojmowała kompozycji jako kon
strukcji pierwiastków malarskich. Czucie plastyczne było
w istocie dla wyobraźni polskiej pierwiastkiem stosun
kowo nowym. Wyrażając się nade wszystko w poezji,
wyobraźnia polska posiadała zdolność widzenia obra
zowego, nie zdołała jednak jeszcze wyszkolić umiejęt
ności formalno-plastycznego ujmowania zjawisk. Brak
. jej było nawyku widzenia obrazu jako proporcji, har1 monji form. Brak jej było tej podstawowej cechy wix) Nesterow Mikołaj. Wspomnienie przyjaciela. Sztuki
Piękne. 19 grudnia 1924 r., str. 113.
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dzenia, jaka była wyjściem i normą sztuki Egiptu, Gre
cji, Francji czy Włoch. Twórczość polska była w ciągu
wieków raczej literacka i najczęściej liryczna. Jej psy U/
chiczną treścią była uczuciowość, jej charakterem fantastyczność widzenia.
Te dwa podstawowe pierwiastki twórczości były
w ciągu długich lat dominującym motywem malarstwa
polskiego. Dawało ono bądź nastroje, bądź obrazy ilu
strujące treść literacką. W obydwu dziedzinach wy
dało dzieła wielkiej wagi, lecz w obydwu zagadnie
nia natury malarskiej były środkiem do wydobycia in
nych celów: nigdy jedynym celem sztuki.
Generacja nadchodząca, ta z 7-go dziesięciolecia
zeszłego wieku, na czele której stali tacy ludzie jak Wit
kiewicz, Stanisławski, Pankiewicz, Podkowiński, a poczęści i dwaj nowatorzy 6-go dziesięciolecia — Cheł
moński i Aleksander Gierymski, rozumowała już inaczej.
Odrzuciła symbolikę czy historycznoś^, nie negowała
nastroju, ale podporządkowała go zagadnieniom światła,
barwy, powietrza. Wyrazów nastroju szńkńła w harmonjach światła, barw i kształtów, a nie w sentymentali
zmie twarzy i gestu, lub w krwawiących męką kar
tach przeszłości.
Jaką rolę w ruchu tym odegrał najstarszy i naj
bardziej zdecydowany modernista sztuki ówczesnej,
a razem najtragiczniejszy malarz polski, Aleksander
Gierymski, na to odpowiedzieć jeszcze musi dzisiejsza
krytyka. Zmiana, jaka mogła była dokonać się dzięki
jego pracy, zaszła dopiero pod naporem Stanisławskiego
i jego grupy.
Stanisławski miał w polskiej sztuce pejzażowej
niewielu poprzedników. Pejzaż traktowano dotąd naj
częściej jako tło do obrazu. W takich wypadkach cha
rakteryzowano naturę przez szereg typowych znaków,
najczęściej z pamięci: malowano bajory stepowe, mo
czary, rosochate drzewa, niebo obłoczne lub pogodne.
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Światło w pejzażu, barwa, słońce, były przypadkowe.
Barwy lokalne były kładzione z całą naiwnością na
przedmiotach pierwszoplanowych i w głębi, jakgdyby
wielkie stepy były pozbawione powietrza. Nawet mgła
i opady nie zdołały zmienić barw, a słońce ich rozjaśnić.
Wyłom wT tym stosunku zrobił — o ile dzisiej
sza znajomość sztuki pejzażowej polskiej stwierdzić to
pozwala — Józef Szermentowskix). Spędził on wiele lat
w Paryżu w epoce rozkwitu i uznania barbizończyków.
J. Szermentowski był zapewne jednym z pierwszych ma
larzy polskich, który wprowadził do pejzażu słońce, jako
wiadome, kształtujące źródło światła. Podtrzymuje on
w malarstwie swojem niezmienną tradycję koloru lo
kalnego, czuje jednak świetlność słońca, czuje jego moż
liwości barwne i każdą postać, każde drzewo upiększa
dotykiem słońca, niby promieniem miłości. Ale często
jeszcze obserwuje naturę nie do końca, i do prawdy już
podchwyconej dodaje i to, co ma sobie przekazane przez
tradycj£__
Stanisławski staje przed naturą, jak człowiek su
rowy. Odrzuca od siebie wszystko, co o niej wie —
każdą wiadomą mu formę, wiadomy mu kolor, wszystko,
co pamięć posiada, jako spadek tradycji lub nabytek
własnych codziennych przeżyć. Staje przed nią jak
człowiek najprostszy, który ma tylko dwa organa: serce
czujące i widzące oczy, jak barbarzyńca bez wiedzy
i przeszłości. Nie uznaje żadnego schematu. O każdy ry
sunek gałęzi, zakrętu rzeki, czy biegu obłoków, sprzecza
się z naturą i każdą jej rzeczywistość wydziera w mozol
nym wysiłku, jak człowiek, który w każdej nowej pracy
nowej szuka niewiadomej. Najprostszy przedmiot, znany
nam, wielokrotnie przez każdego z nas zaobserwowany
x) Zastrzeżenie to trwać będzie dopóty, dopóki nie zo
stanie całkowicie poznana twórczość i określone stanowisko
w polskiej sztuce tak poważnego pejzażysty, jakim był Wł.
Al. Małecki.
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w naturze i odbity w wyobraźni w formach już zupełnie .
znanych i nie ulegających wątpliwości, w obrazie jego
nabiera cech nowych. Każdy niemal obraz jego jest
pierwszem punktowaniem, pierwszem samoistnem usta
laniem nowych, nieoczekiwanych stosunków wielkości,
kształtu, barwy, jest nowem odkryciem dla jego wła
snego oka i dla całego polskiego pejzażu. Gdyż Sta
nisławski przyjmuje z rzeczywistości tylko w r a ż e 
n i a k s z t a ł t u i w r a ż e n i a b a r w y i, odrzucając i
wszystko, co mąci czystość odczucia, oddaje w obrazie
nie rzecz widzianą, ale to właśnie wrażenie. Malując pej
zaż, nie daje pewnego objektu w pejzażu, jako istności od
dzielnej, objekt ten — młyn, stogi, chata — staje się skła
dową częścią nieba i ziemi i kwiatów, wykwitem wza
jemnego stosunku ich kształtu i barw. Najprostsza
chata staje się więc zagadnieniem skomplikowanem i wy
gląda inaczej, niż u innych malarzy; światło i powietrze
zmieniaj ą j ej kształty i barwy. I wioska ukraińska z sze
regu chutorów rozrzuconych po stepie przetwarza się
na płaszczyznę fioletowych, zielonych, niebieskich
plam — to poszycia chat, lub gdzieniegdzie wśród nich
lśniących maleńkich jasnych dotyków — to ściany bie
lone, ukryte wśród zieleni i fioletu, jak wśród traw
ukryte są jasne niezabudki. Wzgórze, wznoszące się nad
Weroną z zębatą fortecą La Rocca, przemienia się na
szereg jasnych płaszczyzn domów, poprzecinanych
czarną sylwetą cyprysów.
I wszystkie te plamami malowane obrazy zdają
się rzadko «wykończone» w potocznym sensie tego
słowa. Są jak rzeźby zaznaczone w kamieniu i ani nie
wyciosane do końca, ani nie wygładzone. Zebrane w cza
sie pracy ze spostrzeżeń nagłych, przemijających, żyją
te obrazy tern «czemś», co się w nich staje w chwili
patrzenia na nie. Wzrok wydobywa je z barwnej materji i patrząc na nie, kształtuje dopiero. Obrazy te zmu
szają widza do współpracy. Patrzący na nie musi prze13

chodzić tę samą pełną trudu drogę poznawania natury, /
/
jaką przeszedł artysta, utrwalając swoje wrażenia,
i
Pomiędzy stosunkiem do natury Stanisławskiego
ia impresjonistów francuskich jest jednak wielka róż
nica. Francuski impresjonista, patrząc na pejzaż w słońcu,
daje tylko swoje wrażenie barwne, nie troszcząc się
w pewnym sensie tego słowa o to, w jakie kształty
ułożą się barwne plamy jego pejzażu, i wierzy, że od
dając wiernie wrażenie barwne, odtworzy rzeczywistość
natury z całkowitą jej prawdą. Stanisławski zadania
swojego tak dalece nie zacieśnia. Malując w Paryżu, my
śli o pejzażu polskim i, jako przyszły twórca pierw
szego zrzeszenia artystów polskich, doskonale zdaj e sobie
sprawę, że ma dać Polsce nie pejzaż impresjonistyczny,
ale wogóle p e j z a ż .
Poczucie społecznego powołania jego pracy wstrzy
muje go od krańcowości — a raczej poczucie, że tam,
w Polsce, w pejzażu, jest jeszcze tak wiele do zrobie
nia, nie pozwala mu zaniedbywać innych zagadnień
i oddać się całkowicie zachwytom nad barwą. Intere
suje go zbyt wiele zjawisk niedostrzeżonych i nieokre
ślonych jeszcze w tej sztuce.
I oto nie osobowość, ale twórczość jego rozszcze
pia się: jawi się badacz nieznanych jeszcze, nieuchwyt
ny c h i n a j b ar dziej zmiennych form natury , potem —
impresjonista szukający tylko gry jasnych barw, wresz
cie — poeta zanurzający óćży W’ jakieś najmniejsze za
kamarki natury i rozpalający je żłótemi plamami słońca
do potęgi poematów lirycznych.
Te trzy — nie fazy — ale współżyjące obok siebie
rodzaje pracy charakteryzują całą twórczość tego ma
larza, w którym poeta, myśliciel i entuzjasta barw do
pełniają się i wspomagają.
Myśliciel odkrywa dla sztuki nową formę obło
ków, drzewa, wody.
Na obłoki nie zwracano zbytniej uwagi, jak nie
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zwracano jej na osty czy bodjaki. Ci, którzy je malo
wali, kłamali ich formę. W malarstwie polskiem niebo
i obłoki kochał i rozumiał H. Weyssenhoft, badał je
i wyrazu dla nich szukał K. Krzyżanowski. Dojrzał je
oczyma nieuprzedzonemi pierwszy Stanisławski. Do
strzegł i oddał zmienną formę obłoku, tajemnice jego
ruchu, prawdę kształtu i prawdę zawisania w powietrzu!
i posuwania się między niebem a ziemią, i podniósł je|
do znaczenia dominanty w pejzażu. Niebo jego jest’
zmienne w barwie, w wyrazie. Inne nad jaśniejącą
w słońcu katedrą sieneńską — ciemne, aż granatowew napięciu lazuru, inne nad stepem ukraińskim, inne
w noc księżycową i w dzień burzliwy. Niebo jest du
szą jego pejzażu, a obłoki najdoskonalszem jego zwycięstwem nad tajemnicą natury.
Stanisławski odkrywa rzecz tak znaną jak drzewo.
Indywidualizuję je, to znaczy, odrzuca schemat ustalony
w XVII wieku, podgląda bardziej prawdziwą, bardziej
rzeczywistą istotę rysunku i syntetyzuje je barwą.. Odkrywa istotny stosunek drzew obok siebie stój ących
w alei, parku, czy w polu, ustanawia nowe, daleko od
skakujące od schematu, zaploty gałęzi różnych drzew,
przecinających się w powietrzu. I dzisiaj możemy twier
dzić z całą stanowczością, że różnica między drze
wem Fałata czy Wyczółkowskiego a drzewem Weissa
jest różnicą, wynikłą poprzez sposób widzenia Stani
sławskiego. Lecz Stanisławski idzie dalej. Przez kształt
drzewa wyraża stan własnej psychiki i nastrój obrazu.
Jest”szereg'płócien, na których drzewa zatracają już
realną rzeczywistość form, tak dalece są podporządko
wanewyrazowi, t. zw. nastrojowi. Patrząc na nie, mimowóli nawiązuje się do malarzy ostatniej epoki, ma
larzy ekspresji, i odczuwa się jakieś niepokojące filjacje
nietyle między sztuką, ile między umysłowością Sta
nisławskiego i ekspresjonistów. W jubileuszowem wy
daniu albumu «Sztuki» (na str. 31-ej) reprodukowany
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jest krajobraz Stanisławskiego, na którym kształt drzewa
najbardziej zdecydowanie oddala się od rzeczywistości,
a barwna synteza formy ujęta jest w linje łamane
ostro, pod kątem, pozaręalnie. Tak samo są podporząd
kowane wyrazowi topole w słynnym podłużnym obrazieTopole w Muzeum Narodowem w Krakowie; i Jak
sSmb: plamy słońca, rzucane przez Stanisławskiego na
jego pejzaże nieraz bez żadnej naturalnej przyczyny,
dla wydobycia jasnego błysku barw.
Stanisławski zmienia sposób malowania yyody.
„Jest w ^m m jakaś hodlerowska potrzeba namalowania
wody nie jako pomocniczego środka~w pejzażu, nie
jako lustrzanej tafli Thaulowa, która barwnością refle
ksów nadbrzeżnych domów i nieba wzmaga kolorowość
obrazu, ale potrzeba opracowania wody jako istności
obrębnej, samodzielnej, niesłychanie „ważnej, jak niebo, ,/
obłok czy drzewo. Cały obrazek staje się jedną plamą
tL w°dną — zaledwie u krańców obrazka zaznaczone są
brzegi, a obraz żyje barwnem wrażeniem wódy, choć
toń jest spokojna, niemal nieruchoma, pozbawiona refle, ksów i odbić.
.5
Tak samo odkrywa kwiat, jako istność barwną
1 i pachnącą, nie w wazonie na stole, ale w polu, wśród
zieleni trawy, pod j asnem sklepieniem nieba, takim, ja
kim ziemia go wydała, a wychowało słońce.
?Z X zawsze jest w nim ten sam człowiek^ który ze
wzruszającą ciekawością zagląda w zaułki natury, w jej
życie tajemne, dla innych ukryte a dla niego dośtęprie,//
odkrywające mu swoją nagość ż uśmiechem zawsty
dzenia i miłości razem. Tak oddaj e się natura tym tylko,
którzy ją poznać umieli dó głębi. /f"
j;
Obok poszukiwacza formy, żyję w nim rozbudzony
" ; przez •impresjonistów .entuzjasta barwy- Niema w nim
zaciekłego impresjonisty w rodzaju Gierymskiego. Barwa
staje się dla niego raczej środkiem syntezy, ucieczką
od rysunku, drogą realizacji swoich odkryć formy. Nie
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jest celem w sobie, jak to tak często przesadnie o nim
pisano.
Stanisławski ani nie szuka wrażeń skrajnie barw
nych, ani też wrażeń swoich nie rozszczepia, jak Gie
rymski, na szereg plam kolorowych. Barwa uwalnia go
od konwencjonalizmu i pokazuje nowe sposoby kształ
towania, a nade wszystko jest dla niego najistotniejszym
środkiem wydobycia atmosfery w Obrazie. Niezawodnie,
_cieszy go, kiedy ukaże mu się w alei ogrodowej szereg
postaci, niby szereg jasnych dotyków kolorów najja
śniejszych, lub kiedy zapłonie w oczach katedra sie
neńska jasnością słoneczną na tle ciemnego nieba, albo
zalśnią barwami rabaty kwiatowe. Ale interesuje7 go
barwa najczęściej jako..Xcodekj^kt^y^j)ozwala'^ffii^niSĆ
JśSJor lokalny^aż ^do granic faiitą^ui, dla wydobycia
żądanego oświetlenia, namalować korę drzew jasiiym
fioletem, a ich cienie ciemnym. Kiedy indziej pozwala
mu zanurzyć świat cały w poświatę tęczy i wydobyć
jej rzeczywistość barwną z nieznaną dotychczas sub
telnością, albo też oddać_w..jasnych barwach - jego
ulubione wieczory księżycowe, dotychczas malowane
ciemno i konwencjonalnie.
_Jmpresjopizm Stanisławskiegobył _raczej impre
sjonizmem kształtu widzianego przez barwę. Barwa
była syntezą, formy.
A teraz należy-określić w nim jeszcze to, co było
w nim najdelikatniejsze — poetę, który w prostocie swe
go pan teizmu każdą rzecz Sankcjonował siłą swojej
miłości do natury. Zachwycała go myśl, że na zupeł
nie małym skrawku płótna przez jakiś najbardziej po
tępiony krzak najlichszej rośliny, choćby bo djaku, czy
ostu, można wyrazić taką nieskończoną moc słońca
i poezji. Poznajemy artystę, który malując pejzaż lub
ruinę, zapomina się nagle przy kilku ukrytych wśród
zieleni kwiatkach i kiedy je ńamaluje, to pejzaż od
kłada: wydobył w nim to, co go w nim zachwycało,
STANISŁAW SKI
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i o resztę nie dba. Często na całej płaszczyźnie obrazu
daje złotą plamę^sfóńca i z niej wydobywa jeden ba
dyl ostu, głębię zanurza w ciepły cichy cień, wokół
ustawia prześwietlone badyle, tak jasne, że już ledwie
dostrzegalne na słonecznem tle i na małym skrawku
płótna jednym kwiatem pola wydobywa wrażenie wiel
kiego obrazu. Tak samo postępuje z kilkoma kwiatami
lub jednym słonecznikiem, którym umie obraz wypeł
nić i osłonecznić.
Sto obrazów Stanisławskiego obok siebie wiszą
cych — to sto wrażeń zupełnie odmiennych. Do każ
dego siadał z inną określoną ciekawością zagadnienia
malarskiego w motywie. Interesowało go tyleż powolne
jakby czołganie się kśztaftów o zmroku, ile barwna
przezroczystość rzeczy w księżycowem świetle i tajem
niczość zachodu, czy jarząca się barwność południa.
Ale wszystkie dzieła jego ńos,zą na sobie wyraźne piętno
twórcy, nietylko w nastroju, a le — i to nadewszystko —
w ujęciu. Wszystkie mają ten sam styl osobisty, który
określiłbym słowami: b a rw n a i m p r e s j a k s z t a ł t u .
Czy określenie to wyczerpuje twórczość Stanisław
skiego? Nie — i do tego nie dąży. Określa jej podsta
wową cechę, ponad którą wyrasta indywidualność tak
mocna i skomplikowana, jaką byl Jan Stanisławski.
Dzieło Stanisławskiego nie jest całkowicie skata
logowane. Rozmiary niniejszego studjum i jego przezna
czenie nie pozwalają na podjęcie tutaj pracy, opartej
na analizie formy, która pozwoliłaby ustalić daty obra
zów artysty. Sam Stanisławski obrazy swoje datował
bardzo rzadko. Dlatego też drogi rozwoju jego sztuki
w jej istotnych etapach i przemianach ustanowić je
szcze nie można.
Porównanie jednak obrazów jego z epoki naj
wcześniejszej, więc z 9-go dziesięciolecia ubiegłego wieku
z obrazami, powstałemi u schyłku życia, więc w latach
po r. 1900, pozwala wykreślić drogę, jaką przebyła jego
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mozolna, samodzielna praca od realistycznego niemal że
przemalowania natury, drobnostkowego wykończenia
każdej gałęzi, liścia i kwiatka każdego (Szary mar z roku
1884), do owej ponąd-impresjonistycznej, barwnej syn
tezy kształtu, która w niektórych dziełach posuwa się aż
doigranie podporządkowania rzeczywistości wyrazowi, to
znaczy ekspresji. T tylko tę lińję rozwoju możemy tu
stwierdzić. Wykazuje ona, że Stanisławski był w istocie
pionierem, torującym w umysłowości polskiego widza
drogę do zrozumienia tych, którzy odżegnywając się od
realistycznego naśladowania rzeczywistości, będą poszu
kiwać formy pozarealnej.
O dalszym biegu życia Stanisławskiego opowiada
Nesterow, że w Paryżu w roku 1890 prace artysty
przyjęto do Salonu, że potem Reiche kupił od niego
30 obrazów po 20 franków, a Goupil proponował, by
malował wyłącznie dla niego, co Stanisławski odrzucił,
wreszcie że w roku 1897 Fałat, jako rektor Akademji
Sztuk Pięknych w Krakowie, powołał Stanisławskiego
na katedrę pejzażu.
Dwanaście więc lat po wyjeździe do Paryża, już
po wizycie w Berlinie (1895), gdzie malował pejzaż do
panoramy Berezyny, i we Lwowie (1896), gdzie malo
wał pejzaż do panoramy Golgoty, Stanisławski w roku
1897-ym zostaje powołany przez Fałata, ówczesnego
dyrektora Akademji, na profesora Akademji Sztuk Pięk
nych w Krakowie.
Były to czasy dla sztuki ciężkie. Społeczeństwo
zachowywało się względem niej obojętnie. Witkiewicz —
wtedy jedyny krytyk i kronikarz sztuki polskiej, w pięk
nej i bolesnej książce swojej o Aleksandrze Gierymskim,
tym istotnym Van Goghu malarstwa polskiego, przy
pomina, że «była to chwila fatalna dla zaszczepienia
tak napozór niekoniecznej idei, jaką jest sztuka. Wsku
tek fatalnego zaślepienia, nie widziano zupełnie znacze
nia twórczości artystycznej)). «W owych to czasach
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Chełmońskiemu, który miał sześć obrazów na wysta
wie, zarząd Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych nie
chciał dać na ewikcję tych obrazów 50 rubli pożyczki)),
a «jeden z wytwornych kolorystów polskich był pła
cony za swoje obrazy w naturze, to jest: staremi majt
kami i surdutami)). ((Zapał, energja, siła talentu, wszystko
się rozbijało o niedające się ruszyć fatalne stosunki materjalne».
W sztuce uznawano tylko tematy, a nadewszystko
temat historyczny. Malarstwo było sztuką opowiadania
zdarzeń z możliwie realistyczną dokładnością. Faktu,
że już w 1882-gim roku, więc jeszcze trzy lata przed
wyjazdem Stanisławskiego do Paryża, powstał obraz
Aleksandra Gierymskiego W altanie, nie spostrzeżono.
Dzieła tego potężnego kolorysty, rozwalające cały do
tychczasowy światopogląd sztuki polskiej, cały dotych
czasowy jej stosunek do zagadnienia pojęcia ((malarski)),
pozostawały gdzieś poza świadomością ogółu malarzy,
krytyków i miłośników. Rozumiał je jedynie Witkiewicz.
W tę atmosferę życia tępego na wszystkie żąda
nia młodych artystów zjechał Stanisławski, z duszą
nowatora, czującego doskonale, że tu walczyć trzeba,
walczyć nie samemu i nie słowem, ale grupą i czynem.
Nie wydał ani jednego manifestu: manifestem był on
sam i jego sztuka. Jej hasłem — malarska wartość
dzieła ponad wszelkie cechy historyczno-etyczne. Świa
tło, barwa, kształt, jako wyraz psyche narodowej, mają
i być mocniejszym jej przejawem niż opowieść najpełi niejszego chwały czynu. Psychika narodu musi znaleźć
i swój wyraz nie w treści obrazu, ale w f o r m ie . Forma
sztuki narodowej stanie się swoistą, odrębną, jedyną,
jeżeli wydana w największej szczerości z głębin duszy
polskiej, w całej bezpośredniości objawi się w dziele.
Nie tradycja wojskowo-szlachecka tu rozstrzygnie, ale
tradycja jako ciągłość najgłębszych cech ducha narodu.
I Stanisławski chciał stworzyć nową wielką wartość eu20

ropejskiej kultury — odrębną sztukę polską, imponującą światu nie swoistością tematu, ale mocą własnej
formy malarskiej.
Nie należy sądzić, że w odrzuceniu utartych po
jęć o patrjotyzmie w sztuce zabierał tak głos jakiś
jakobin, rewolucjonista o umysłowości międzynarodo
wego typu. Przeciwnie Stanisławski kochał przeszłość
polską aż do przewrażliwienia. «Gdy kto uraził jego
świętości zasadnicze: jego pojęcie ojczyzny,wiary i sztuki,
Stanisławski przestawał rozumować, a wybuchał namięt
nym stekiem wyrazów grubych i przekleństw dosad
nych)) — opowiada o nim Żuk-Skarszewski.
I ten człowiek o naturze niesłychanie prostej
a umysłowości złożonej, mądry i pojmujący najdokład
niej braki rodzimej sztuki, wewnętrzną siłą swojej
istoty zgrupował wokół swojej potrzeby, która odrazu
stała się potrzebą grupy — najlepsze siły polskiej twór
czości.
I staje się rzecz jedyna w pracy nad kulturą
Polski: to, o co Witkiewicz daremnie walczył piórem,
to Stanisławski wywalcza ideą swoją. Grupa SZTUKA
i jej wystawy, to pochód w głąb myśli polskiego wi
dza, to rozbudzenie widzenia polskiego ogółu, torowa
nie drogi zdrowej myśli w sztuce i mądre, jędrne pro
pagowanie twórczości polskiej poza granicami Polski.
Któż z nas nie zna uczuć obrazy, kiedy to, czy
tając historję malarstwa XIX-go wieku, znajdował na
zwiska malarzy polskich, nam ukochane a innym obce,
rozrzucone między nazwiskami trzech wrogich nam za
borców, jako ich własne?
Musiało to męczyć i Stanisławskiego, kiedy w Pa
ryżu, widząc powodzenie Chełmońskiego a potem i swoje
własne, dostrzegł, że o sztuce polskiej, jako o pewnej
odrębnej, zamkniętej całości duchowej, nikt nic nie wie.
I na pewno wówczas już wraz z Chełmońskim po21

wziął zamiar pokazania światu nowej wartości duchowej
swego narodu — jego sztuki malarskiej.
Kiedy Stanisławski siłą własnego entuzjazmu two
rzył ognisko nowej młodej sztuki, przeciwstawiając się
nie duchowi tradycji, ale wszystkiemu temu, co w tej
tradycji stało się martwym kanonem i niszczącym epigonizmem, Kraków żył całą pełnią złotego okresu kul
tury polskiej ze schyłku XIX-go wieku. Była to epoka
tej wielkiej ((Młodej Polski®, która dziś jest krwią i ser
cem twórczości polskiej. Wszystko, co było siłą twór
czą, mieszkało w Krakowie. Dla każdego z nas Kraków
był synonimem miasta wielkiej poezji, wspomnień i teraź
niejszości. Nietylko w poezji Wyspiańskiego, i w na
szej wówczas młodej wyobraźni, Wawel i twórczość
Krakowa spajały się w jeden mit o złotym wieku.
Entuzjazm rządził życiem artystów, entuzjazm po
pierany wielkiemi talentami. Pierwszymi członkami Tow.
« S z tu k a » byli: Chełmoński, Stanisławski, Wyspiański,
Axentowicz, Malczewski, Dębicki, Masłowski, Jasiński.
Do tych co rok przybywali inni.
I każda nowa wystawa była nowem uderzeniem
w tępotę tych, którzy jeszcze bez opamiętania odrzu
cać umieli dzieła Chełmońskiego i nie mogli pojąć do
niosłości Stanisławskiego.
Niestety siewca entuzjazmu zmarł prędko, bo za
ledwie w dziesięć lat po założeniu Towarzystwa
(w roku 1907).
Rozumieli go tylko najbliżej niego stojący.
«Powielokrotną przez śmierć jego sztuka polska
poniosła stratę. Ubył jej artysta świetny, znawca o kul
turze ogromnej i nawskroś wyrobionym smaku, en
tuzjastyczny a niezłomny przewodnik nowych generacyj malarskich® — pisał o nim we wspomnieniu pośmiertnem w Chimerze Zenon Przesmycki. ((Jako wódz mło
dzieży artystycznej, mało Stanisławski miał równych
sobie. Siał w dusze entuzjazm własny, gorący, roznie22

cał gorliwie każdą wrażliwość samodzielni ej szą, żądał
niezłomnie szczerości, energji i emocji w realizacjach,
trzebił nieubłaganie wszelkie pozerstwo, efekciarstwo
i frazeologję».
W istocie. Wystawa pośmiertna w Krakowie
w roku 1907, w której udział wzięli liczni z pośród
60 uczniów Stanisławskiego, a wśród nich S. Filipkie
wicz, Gałek, Neumann, Podgórski, Procajłowicz, Straszkiewicz, Szczygliński, Szygiel, Ziomek, wykazała, j aką
siłę pociągającą miała w sobie rewelacyjna forma Stani
sławskiego i on sam — indywidualność emanująca uczu
ciem, mocą i śmiałością, profesor, który niby mistrz śred
niowiecza, dawał uczniom swoim, wraz z wiedzą sztuki
i kultury europejskiej, miłość przyjaciela i opiekę ojca.
Publiczność widzów nie rozumiała go zupełnie.
I dziś jeszcze często stoi przed jego obrazami, jak
stoi przed obrazami Maneta czy rzeźbami Donatella:
brak jej kultury dla ich zrozumienia. Ale większość
ogółu polskiego już oddawna pojęła wielkość sztuki
Stanisławskiego, i imię jego jako malarza i jako twórcy
« S z tu k i» otoczyła czcią, miłością i legendą.
*

*

*

Za okazaną mi pomoc przy zbieraniu materjału
do reprodukcji i do literatury składam podziękowanie
PP. Dominikowi Witkę Jeżewskiemu, zasłużonemu zbie
raczowi dzieł sztuki pięknej i literatury o niej, Marce
lemu Harasimowiczowi, kustoszowi Galerji Narodowej
we Lwowie, artyście malarzowi prof. Władysławowi
Jarockiemu, redaktorowi miesięcznika Sztuki Piękne
i szczeremu wielbicielowi twórczości Jana Stanisław
skiego Panu Maurycemu Fajertagowi.
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K le in F r. Zarys historyczny Towarzystwa Artyst. Pols.
Sztuka. Sztuka, 1897—1922. Nakład H. Altenberga, 1922.
Ł a d a C y b u ls k i Ad. Jan Stanisławski. Sztuka Polska,
H. Altenberg, Lwów. Wyd. drugie.
M i t a r s k i W7. O szkole pejzażu ś. p. prof. Stanisławskiego.
Jan Stanisławski. Katalog wystawy pośmiertnej, Kra
ków 1907 r.
N e s t e r o w M. Jan Stanisławski. Wspomnienie przyjaciela.
Przekład z rękopisu rosyjskiego. Sztuki Piękne. Rocz
nik I. Nr. 3. 15 grudnia 1924 r.
O l s z e w s k i M. Jan Stanisławski. Odczyt. Lwów. Odbitka
z Naszego Kraju. 1908 r. Nakładem autora.
P ią tk o w s k i H. Jan Stanisławski. Tygodnik Illustrowany.
Nr. 34. 1907 r.
P r z e s m y c k i Z. (M iria m ). Jan Stanisławski. Chimera.
Tom X. Zeszyty 28/29/30. MCMVII.
P r z e s m y c k i Z. (M iriam ). Jan Stanisławski. Sztuka
Polska. H. Altenberg. Lwów, wyd. drugie.
Ś w i e y k o w s k i E. Dr. Pamiętnik Tow. Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. 1854—1904. Nakł. Tow. Przyj.
Sztuk Pięknych.
Z a k r z e w s k i J. Jan Stanisławski. Sylwetka. Tygodnik
Illustrowany. Str. 192, 1898 r.
Ż u k - S k a r s z e w s k i T. Towarzystwo Artystów Polskich
Sztuka, 1897—1922, Nakł. H. Altenberga. 1922 r.
Ż u k - S k a r s z e w s k i T. Jan Stanisławski. Sztuki Piękne,
Rocznik I. Nr. 3. 15 grudnia, 1924 r.
K a ta lo g wystawy pośmiertnej Jana Stanisławskiego
w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, kwiecień-maj, 1907 r.
K a ta lo g der Modernen Galerie in Wien, 4. vermehrte
Auflage, Wien 1907.
K a t a l o g Galerji Współczesnej Muzeum Narodowego
w Krakowie. Nakład Muz. Naród, w Krakowie, 1917 r.
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Wł. Muzeum Narodowego w W arszawie. — Musee National, Varsovie.
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Wł. Feliksa Jasieńskiego w Krakowie. — Appart. a M. F. Jasieński.
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WIEŚ UKRAIŃSKA POPÓWKA (1903)

YILLAGE UKRAINIEN

W ł. Muzeum Narodowego w Krakowie. — Musee National, Cracovie.
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