
1( Jl T Jl L O G.

Formi?ci

Wystawa
.. x.

Warszawa,
J\wiecie?-JHaj ,

1921. T"z seJ

SP1S R.ZECZY:

1(. Win kler: Wsf?p (wyjqfek
z dzie?a p. f. "Formizm na

tletospc?cz.bier. 'W sztuce"}

T. Czy?ewski: Geniusz i So

bowfór.

Guilaume ApoJ/inaire: Osta

In; rozdzia? - (un dernier

cbapitre),

Spis wys?awionych prac.

Drukarnia Przemys?owa, 1(raków,
ul. Zielona 7, telefon 5' o.

t)?-- )?

a j)'\??; ??
Q\. ??: W ( , \
?"

?' ,",I'
?

"
o ?



WST?P.

"Prawdziwa rzeczywisto?? powstaje przez czyn cz?awieka".

Zdanie to odnosi si? nietylko do sztuki, ale przedewszystkiem do

sztuki. Co nam si? dzisiaj wydaje ,.nieprawdopodobne" lub .. brzvd

kie", jutro b?dzie si? nam wydawa? zupe?nie .. naturalne';· i ,??i?
kne". Bo pi?kno jest zmienne, jak zmienn? jest dusza ludzka. Wcz o

raj pi?knem by?o greckie peplum lub krynolina, dzi? mo?e niem hyr'

frak lub ,.jupeculotte·'. Przed niezbyt wielu laty unoszono si? II nas

nad impresjonizmem. dz:i? jeden z najpowa?uiejszvch naszych estety

ków i historyków sztuki, o?wiadczy? wprost na jednem z publi

cznych zebra?, ?e ,:sprzykrzy?o mu si? ju? patrze? przez 'li) lat

na te fioletowe polskie ?niegi": Czy?by zatem nieby?o wogóle ta

kiej miary, wedle której mo?na orzec, co za "pi?kno" uwa?aoby

nale?a?o? Owszem, by?a taka miara, lecz wówczas, kiedy to nie

tylko by?o ni? mo?na mierzy? pos?g' wykuty d?utem artysty, ale

i dusz? ludzk?. Lecz od czasów Fidjasza zmieni?o si? bardzo

wiele. Od czasów tych b?ogich cz?owiek sta? si? ju? bardziej skom

plikowan? maszyn? i mo?naby w przeno?ni powiedzie?. ?e w sto

snnku do obywatela Hellady, posiada obecnie nie pi??, lecz bodaj

pi??dziesi?t zmys?ów! Przez wznios?e ekstazy wiary i druzgoc?ce

rozpacze zw?tpienia, przez nadludzkie po?wi?cenia i ohyd? zbro

dni, kroczy?a dusza ludzka zanim si? znalaz?a w XX. wieku.

wtem zagadkowcm stuleciu, co bezlito?nie demaskowa? poczyna

syzyfow? prac? dwudziestu blizko pokoleil! A jednak skompliko

wany i wszechstronny cz?owiek nowoczesny, potrafi si? zdoby? na

entuzjazm wobec pi?kna minionych czasów. Dzie?a Rafaela czy

Micha?a Anio?a, Rembrandta czy Velasqueza, maj? w bilansie na

szego estetycznego odczuwania pozycj? tak trwa??. jak? w nauce

maj? prawa Archimedesa, Kopernika lub Kepiera. Ale st?d daleko

do wniosku, ?e powinni?my to minionych okresów pi?kno niewol

niczo na?ladowa? i na niem opiera? swoje s?dy o sztuce dni dzi

siejszych. Bo pi?kno naszych czasów z konieczno?ci musi by?
inne. Piekno humanisty, to miara i forma sko?czona, b?d?ca

wcieleniem trzech idea?ów: chrze?cija?stwa, staro?ytno?ci i na

tury. Pi?kno impresjonisty (a zw?aszcza neoimpresjonisty), to ten

dzie? powszedni ubrany w przebogate ?wiate? i barw mira?e -

idea? cz?owieka-atomu zagubionego bez troski we wszech?wie

cie. Lecz cz?owiek XX. wieku. który mimo przemo?nej hypnozy

naukowego oszustwa ubieg?ego stulecia: zdo?a? jednak wydoby?
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zgnu?nia?ego swego ducha ze straszliwego u?cisku ramion - ssa

wek polipa - materji, cz?owiek ów? który kosmiczn? w samym

sobie poczuwszy pot?g?, chce zapanowa? nad natur?, nie przez

bierne oddanie si? jej, lecz przez rzucenie jej sobie pod nogi,
cz?owiek ten musi stworzy? nowy idea? pi?kna! I, by dzie?a tego

dokona?, po?wieci nawet te przeogromne wysi?ki kilkn tysi?cy lat,

zwali na siebie raczej, jak Samson. ca?e sklepienie wspania?ego

gmachu, by od nowa budowa?! Cz?owiek wspó?czesny, to nie przy

padkowy .. k??bek wra?e?", ani z ,:naturalnego doboru" powsta

j?ce zwierz?, lecz pan ca?ego stworzenia, pan ?wiatów, które po

wsta?y ju? z nico?ci i tych które przyjd? ... Bo tworzy je i niszczy

ten sam d uch, twórca i niszczyciel, który w piersi jego królestwo

sobie obra?! On rz?dzi w kosmogonji miliardow? rzesz? bujaj?

cych ?wiatów, on zbija mg?awic pot??ne pier?cienie w ognia kry

szta?y, by niemi, jak latarniami, roz?wietli? bezmiarów ciemno?ci

wieczyste, on równie? zwyci??a ?mier?, daj?c milionom uowe ?y
cie! Cz?owiek XX. wieku rozumie, ?e cz?stk? tej wszechpot?gi to

on sam, to jego duch - twórca! A duch ten nie wypowiedzia?

dot?d swego ostatniego s?owa. Odt?d wiedza cz?owieka nie b?dzie

owym namacalnym dowodem jego s?abo?ci i nico?ci wobec wszech

?wiata, lecz pot?gi jego narz?dziem. Bo i nauka nie "odkrywa",
lecz tworzy. Bo dynamomaszyna, aeroplan, czy te? telegraf i telefon

bez drutu, nie s? .. odkryciem", lecz rzeczywistym ducha ludzkiego

tworem, który, zanim realne przybra? kszta?ty, tkwi? ju? jako

embrion w wyobra?ni duszy cz?owieka. Nie b?dzie on kopiowa?

'1 natury" , tylko ka?e jej raczej na?ladowa? siebie, stworzy nowe

gatunki ro?lin, a nawet mo?e i zwierz?t, rozp?ta nowych ?ywio
?ów moce i da kiedy? ?ycie pot??nej rasie pó?bogów!

Takim chce by? cz?owiek XX. wieku i tak? chce by? jego
sztuka. A sztuka owa, to nie s?u?alcza kopia natury. to twór jego

w?asny, p?ód jego ducha rodzony. Buduje wi?c on jej kszta?ty
z pot??nych bry? i mas, niby z gór zwa?ów, wyciska na nich sty

gmat wiecznej udr?ki b??dz?cego w kosmogonji ducha i wy?pie

wuje w pot??nej symfonji tonów barwnych odwieczn? pie??

Niesko?czono?ci Istnienia ... Sztuka owa, to nie igraszka dla oka

"znawcy", ani nagana lub pochlebstwo dla t?umu, lecz jego religja!
Nie pragnie ona przemawia? do samolubstwa lub pró?no?ci

widza, do jego mniej lub wi?cej fa?szywych ambicyjek lub nie

zdrowych apetytów, nie kusi si? o podra?nienie jego zmys?ów je

dynie, lecz za po?rednictwem tych w?a?nie zmys?ów, usi?uje dotrze?

do g??bi instynktu cz?owieka, do jego duszy. A sili si? na to przy

pomocy dost?pnych sobie ?rodków: formy i barwy, które tre?ci?

s? same w sobie.

Nie przez :. rozwydrzenie" wi?c i perwersyjno?? estetyczne

go smaku powstaje ta nowa, wrzekomo dziwaczna i pozornie nie

spokoj na forma. Ci co j? tworz?. to nie znieczuleni na prawdziwe



pif:k no "degeneraci ", an i nie o roztrz?sionych nerwach "zdechlaki",
lecz Indzie, co :i.y? pragn? tab. dusz? i cia?em, ca?? pot?g? bujnej
swej m?odo?ci i ca?? moc? swych si? ?ywotnych, to ludzie no

Ivego renesansu!

Przeznaczcnirm czasów dzisiejszych jest stworzenie nowego

oparcia dla ludzkiej my?li, noweg-o ?wiatopogl?du. w którym nie

wyklucz3j?e zreszt? istotnych warto?ci doby minionej, cz?owiek

wspó?czesny odnale?? móg?by samego siebie VI' harmonijnej i je

dnolitej elementów ?ycio wj ch wsze(·hbudowie. By tego dopi??,

musi mie? on jak?? idee, milsi wko?cu uwi{,l'zye w co?, (l uwie

rzy? naiwnie i szczerze, jak naiwn? i szczer? by?a gor?ca wiara

w ró?ne a przez nauk? nast?pnie zdvskretcwane. idea?y dawnych
stuleci. Wiek XIX., wraz :? ca?ym swym przyrodniczym ?wiato

pogl?dem, stan?? bez\Vzgh;dnir. na stanowisku skrajnr-go zapozna

wania warto?ci duchowych Xad horyzontem my?li ludzkiej zaci??y?a

straszliwa zmora. upiór wszech wiedzj. a dusza cz?owieka kornie

mu si? podda?a. Obecnie pora jest na rewizje naszeeo do wierze?

tych stosunku. Ow? likwidacj? n.aterjalistycznych tendencyj ub.

wieku, zwiastuj? ju? pewne przemiany odbywaj?ce ?i? obecnie

w mózgu ludzkim a którycli ostatni? kousekweucj? b?dzie najpra

wdopodohniej nowy typ cz?owieka. Si?? i motorem jego woli b?dzie
owa upragniona hannonja czyuników ?yciowych: ducha i materji,
idea?em jego i wiar?, ?ycie sarno rozlewne i pot??ne, absolutem

za?, ludzko?? ca?a, któr? p?d ewolucyjny ponosi w niedaj?cym

si? ju? zmieni? kierunku.

("Z dzie?a. K. Winklem p. t. Formizm na tle wspó?czesnych kierunków

w sztuce" - Kraków l!J:!1)

Leon Chwistek: Rysunek.
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TYTUS CZy?EWSKI.

Geniusz i sobowtór.
Scena. poza zmys?ami. - Teatr przedstawia wn?trze olbrzymiej trupiej czaszki.

Szcz?ka otwarta, wida? wn?trze caaszki oczodo?y, (czaszka na tle czarnem).

Na ?rodku czaszki Geniusz,

w tyle oparty o ?cian? czaszki Sobowtór.

Geniusz: my?li nici sk??bione otwarte usta

mózg mózg cisza noc lampa

Sobowtór: lampa lampa lampa

ja jestem wielki

Dzwon

l 'czarne sylwetki

?

,

Geniusz: niewidz? widz?

leci leci skrzyd?o bia?e

Sobowtór: skrzyd?o moje

moje my?li

Geniusz: widz? Boga
siedzi tron gwiazdy anio?y

archanio?y t?cza

Sobowtór: zobaczy?em znów

jestem wielki wielki

sam

Geniusz: jestem ma?y ma?y prosz?

z?o?one r?ce kocham proch

Sobowtór: moje my?li to ja

niezg??bione wysokie

wy?sze ni? on

Geniusz: ( wyci?ga r?ce)
o o o

Sobowtór: (wyci?ga r?ce)
o o o

Geniusz: (rzuca si? na twarz rozkrzy?owane r?ce)
Sobowtór: (stoi rozkrzy?owane r?ce)
Geniusz: (powstaje zwolna rozkrzy?owane r?ce)
Sobowtór: (opuszcza zwolna r?ce)
Geniusz: widz? gwiazda dr?y mnie

Sobowtór: sam Bóg idzie mnie on

(w czaszce idzie zwolna)

(olbrzymi czarny szczur)

Geniusz: co przemy?la?em

wraca do mnie blask

Sobowtór: idzie do mnie

Ceniusz: widz? wszystko ogie?
Sobowtór: nie widz? nic noc

Geniusz: ja doznaj?
Sobowtór: on widzi

(szczur idzie zwolna sobowtór)



Geniusz: o

Sobowtór: o

Geniusz: gwiazda leci wpada

w mój mózg

Sobowtór: k?amstwo k?amstwo on

Bóg nie ma

(s?ycha? trzask i gwizd)

(blask b?yskawicy przeszywa czaszk?)

(szczur sobowtór znika)

Geniusz: (rozkrzy?owane r?ce)

wierze w co

wierze

dlatego id?

(w czaszcze zielone ?wiat?u)

(Geniusz idzie)

(olbrzymia szcz?ka czaszki)

(zamyka si?)

Geniusz: przeehodzp' poju? przyjd?

(idzie zwolna)

Genuisz: kto idzie za mn? idzie

niech idzie

Sobowtór: nie pójd? nie wierz? strach

Geniusz: on wychodzi ze mnie

(szczur bli?ej sobowtór)

GUILLAUME APOLLINAIRE.

Ostatni rozdzia?.
(t ? n dernier chapitre)

Wszystek lud t?oczy? si? na placu publicznym
szli ludzie biali negrzy ?ó?ci i kilku

czerwonoskórych
szli robotnicy fabryk

wysokie kominy ju? nie dymi?y
z powodu strejku

ssli murarze w ubraniach pokrytych wapnem

szli rze?nicy z r?kami splamionemi krwi?
szli bladzi piekarze oprószeni m?k?

i pomocnicy sklepowi ró?nych rodzaji
i sz?y wstr?tne kobiety nios?ce niemowl?ta na

r?kach.
i sz?y kobiety nieszcz??liwe lecz wyzywaj?ce

blanszowane malowane ro?owane

szli kalecy ?lepi krzywi jednonodzy i jednor?cy
szli tak?e ksi??a i panowie ubrani z elegancj?

a na placu wrza? zebrany t?um

a poza placem miasto ciche

jakby umar?e

Tt?um. T. Cz.



Spis wystawionych prac
formistów ma?opolskich).

CHWISTEK LEON, Kraków.

CZViE\\'SKl TYTUS, Kraków.

1. Kobieta z ptakiem
2. Dama w czerwonej sukni.

:-3. Miasto fabryczne.
4. Walka.

9. Akt.

10. Portret artystki dram.

p. 7.ofji Ordy?skiej.
11. l\Iadonna (temp.).
12. Martwa natura.

13. Kwiaty i motyle.
14. Natura.

15. G?owa.

Hi. Klucz wjolinowy.
17. Kom pozycja form.

1 A. Krajobraz z Zakopanego.
UJ. Autoportret (rysunek).
:20. Martwa natura (rysnnek).

5. Salamandry (temp.).
6. Portret poety M?odo?eflca.
7. Szk?o.

8. ?ódka.

21. G?owa I. (gwasz).
22. G?owa n. (gwasz).
23. Martwa natura (temp.).
24. Kwiaty (temp.).
2r,. Eriunje,
26. Kobieta siedz?ca (rys. i akw.).
27. Salome (akw.).
28. Zbój nik tatrza?ski.

29. Portret m??czyzny.
30. Martwa natura.

:·H. Portret w?asny.
32. Dama w czerwonej sukni.

OBRAZY \VIELOP?ASZCZYZNOWE.

33. Kompozycja form I.

?-i. Kompozycja form II.
I

•
I

3i). Krajobraz ze s?o?cem.
a() G?owa.

GOTLIB HI?:XRYK, Kraków.

•

:·H. Portret ?onv.

HR. Mury ko?cio?a Marjackiego.
:i!L Ulica w Krakowie.

40. Pieta.

41. Ko?ció? Marjacki.
42 ?ona Putyfara.
43. Port ret .

44. Autoportret.

HRY?KO\VSKI JAN, Kraków.

45. Martwa natura.

46. Zuzanna.

47. Portret (temp.).
48. Cz?owiek.

4-H. \Vinda.

SO. Ralome (temp).
51. Dwa akty.
?2. Pejza? II .

.?3 Pojeuie koni (temp.).
i)-?:. Bajka (ak w.).

55. Pejza? I. (akw.).
[)(). Widok z parku (akw.).
57. Kasztan (akw.).
ss. Rysunek.
59. Kawiarnia (autolit.)
60. M?ocka (rysunek).
61. Akt (rysunek).
f) 2. Dobry pasterz (drzew.)
63. Leda (autolit.).
64. Pejza? III. (akw.).

()5 G?owa I-

66.
,.

li.

67.
"

III.

68. Obraz 1.

69. ,.
II.

70.
"

III.

LILLE LUnWIK, Lwów.

71. Kompozycja 1.

7?.
"

II.

73.
"

III.

74.
"

IV.

75.
"

V.



82. Kompozycja V.

83.
" VI.

84.
"

VII.

85.
" VIII.

NIESIO?OWSKI TYMON, Zakopane.

76. Kompozycja,

PRONASZKO ANDBZEJ, ?ód?.

PRONASZKO ZlHG?IEW, Kraków.

77. Pierot,

7':4. Kompozycja I.
79.

"
II.

8U.
" III.

81.
,. IV.

86. Marja Magdalena.
87. Nad ksi??k?

88. Grajek.
8U. Wn?trze.

90: Ulica w Lublinie.

TOMORO\YICZ KAZI?IIERZ, Kraków.

U 1. Kompozycja.

\VINKLER K( )XRA D, Kraków.

WITKIE\VICZ STA?. IGXACY, Zakopane.

Konrada Winkiera "Formizm na tle wspó?czesnych kierunków w sztuca"

we wszystkich ksi?garniach do nabycia

oraz prly kasie Tow. Zach. Szt. Pi?knI (bogato ilustrowane str. 100).

92. Obraz I.

!)3. II.

!)i). Mlyn.
?Hi. Zamek w Ojcowie.
D7. Portret w?asny (temp.)
?8. ?w. Jerzy (temp.),

103. Ozólue zamieszanie.

10-1. Fotografowanie pejza?u.
10;'). Akt.

ios. Portret I.

107. .. II.

108. Akty.

94. Obraz III.

?w. Lustro.

100. Portret ?ony.
10 I. ?W. Sebastjan.
102. Madonna.

109. Pierwsza mi?o?? zidjocialegp
demona. ,

110 Tortury wIndjach.
111. Spotkanie z jectnorogiem

w górach skalistych.
112 .. Husserl Iahrt in die aristo

.

thelischen Bahnen h.


