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Twórczość Zygmunta Radnickiego (1894-1969)1

Słabe jest moje samopoczucie. (...) Nie doczekałem się dotychczas
ani sławy, ani pieniędzy. A jednak to co robiłem zasługiwałoby na
jakieś uznanie. Z tego jednak nic nie wyszło, nie doceniono mnie
należycie. (...) Jeśli jako artysta pracowałem nad sobą wytrwale
i uczciwie, nie idąc w łatwizny i kompromisy, starając się zawsze
szukać prawdy we własnym malarstwie, wyniki powinny wypaść
pozytywnie. A ostatecznie - czy spokój sumienia nie jest sam
w sobie nagrodą za trudy i wysiłki poniesione? - Myślę, że tak -
i tego dopracować się trzeba. TO jest osiągalne. Wszystko inne jest
w dużej mierze losem szczęścia i przypadku. Czy ostatecznie nie
jest prawdziwym szczęściem samo szukanie i odkrywanie własnej
prawdy w malarstwie.

Z. Radnicki, maszynopis autorski, styczeń 19612

Źródłem informacji na temat działalności plastycznej Zygmunta Radnic-
kiego są przede wszystkim krótkie artykuły i recenzje, które były zamiesz-
czane w prasie codziennej, tygodnikach oraz katalogach wystaw3. Materiały

' Artykuł niniejszy jest skróconą wersją mojej pracy magisterskiej Twórczość Zygmunta
Radnickiego (1894-1969) napisanej pod kierunkiem dr. hab. Marka Zgórniaka w Instytucie Hi-
storii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2003.

2 Z maszynopisem Zygmunta Radnickiego zapoznałam się dzięki uprzejmości wnuka arty-
sty, dr. Krzysztofa Link-Lenczowskiego.

3 Obszerną bibliografię zawierają: R Michałowski, Katalog Muzeum Wielkopolskiego -
Wystawa zbiorowa Zygmunta Radnickiego, Poznań, czerwiec-lipiec 1949; J.E. Dutkiewicz,
S. Wojak, Katalog wystawy Zygmunta Radnickiego, Kraków 1966; S. Wojak, Katalog wysta-
wy malarstwa Zygmunta Radnickiego (1894-1969), Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, grudzień 1970-styczeń 1971.

255



te, których przez około pięćdziesiąt lat artystycznej działalności malarza ze-
brała się dość duża ilość, dokładnie omówiłam w mojej pracy magisterskiej.
Z recenzji tych wynika, że współcześni jemu krytycy bardzo dobrze oceniali
twórczość malarza. Obecnie jednak Radnicki jest artystą zapomnianym. Do-
tychczas jego nazwisko pojawiało się w podręcznikach i słownikach dotyczą-
cych malarstwa XX wieku4. Ponadto zwięzłe informacje o nim i jego dziełach
zawierają katalogi niektórych muzeów5 oraz, w ujęciu bardziej popularnym,
strony internetowe muzeów i domów aukcyjnych6.

W artykule tym chciałabym scharakteryzować moim zdaniem najważniej-
sze etapy w twórczości malarza, równocześnie ustalając, na czym polegała
oryginalność i niezależność jego artystycznej działalności. Zanim jednak roz-
pocznę te rozważania krótko naświetlę życiorys artysty7.

Zygmunt Radnicki urodził się 29 listopada 1894 roku w Czortkowie koło
Tarnopola. Był synem Zygmunta, oficera, a od roku 1913 podpułkownika ar-
mii austriackiej i Marii Gember. Uczył się w VIII Gimnazjum we Lwowie
i równocześnie uczęszczał na lekcje rysunku do prywatnej szkoły Leonarda

4 T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. 3, Wrocław 1964; E. Benezit. Dic-
tionnaire critiąue et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et grareurs, t. 7. Pa-
ris 1966, s. 90; A. Wojciechowski, Polskie życie artystyczne 1915-39, t. 2, Wrocław 1974;
B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-70, Warszawa 1975; P. Łukaszewicz, Zrzesze-
nie artystów plastyków „Artes" 1929-35, Wrocław 1975; T. Dobrowolski, Malarstwo polskie
ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976; J. Pollakówna, Formiści, Wrocław 1976; taż, Malarstwo
polskie między wojnami 1918-39, Wrocław 1982; J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, War-
szawa 1983; A. Ryszkiewicz, Z. Radnicki, w: H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden
Kiinstler des 20. Jahrhunderts, t. 4 (Q-U), Leipzig 1958, s. 8; M. Zakrzewska, Zygmunt Rad-
nicki, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Kraków 1986, s. 715-717; B. Kowalska, Polska
awangarda malarska 1945-1980. Szanse i mity, Warszawa 1988; A.K. Olszewki, Dzieje sztu-
ki polskiej w zarysie 1890-1980, Warszawa 1988; I. Jakimowicz, Formiści - katalog wystawy
Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1989.

5 H. Blumówna, Wstęp do katalogu. Katalog Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej wieku
XX, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1963. s. 107-109; B. Modrzejewska, A. Oborny,
Katalog Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach - zbiory malarstwa polskiego, Warszawa 1971,
s. 54; D. Szelest, Lwowska Galeria obrazów - malarstwo polskie, Warszawa 1990. nr 198,
200; Sztuka polska XX wieku - katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wro-
cław 2000, s. 541-542; S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, Nowoczesne malar-
stwo polskie cz. III - Malarstwo polskie po 1945 roku, katalog zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie, red. Zofia Gołubiew, Kraków 2004, s. 318-321.

6 www.MuzeumSląskie-GaleriaMalarstwaPolskiego 1800- 1939.htm (sala VI); www.Ju-
raKrakowsko-Częstochowska-muzea.htm (Muzeum Okręgowe w Częstochowie - sztuka XX
w.); www.DomAukcyjny.GaleriaSzmki-ALTIUS-Aukcjal8marca2000roku.htm (pozycja 33);
www.WIEMRadnickiZygmunt.htm ; www.desa.art.pl/aukcje/aukcja40/img_high/040_84.jpg

7 Biografię artysty opracowałam przede wszystkim na podstawie hasła w Polskim Słow-
niku Biograficznym autorstwa Marii Zakrzewskiej (przyp. 4), dotarłam również do jej notatek
znajdujących się w zbiorach redakcji Słownika oraz do materiałów archiwalnych krakowskiej
ASP.
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Podhorodeckiego. W roku 1913 rozpoczął naukę na krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowni St. Dębickiego, aby w kolejnych latach studiów
uczyć się w pracowniach J. Mehoffera i W. Weissa. Jego studia na ASP prze-
biegały w trakcie trwania I wojny światowej, a następnie w okresie przemian
politycznych w Polsce, dlatego nauka była przerywana dwukrotną rekrutacją
do armii (1914-1918, 1919-1921). Na skutek tych wydarzeń studia Radnic-
kiego przedłużyły się do roku 1924. W roku 1921 zawarł związek małżeński
z Natalią Seidler, z którą miał dwójkę dzieci - Irenę (Link-Lenczowską), uro-
dzoną w roku 1922 i syna Andrzeja, urodzonego w roku 1925. Artysta należał
do ugrupowania formistów i wraz z nimi we Lwowie wystawiał swoje dzieła
w roku 1918, 1921, 1922. Ponadto urządził osobny pokaz prac wraz ze Stani-
sławem Matusiakiem pod nazwą Wystawa Dwóch we Lwowie w roku 1921.
W tym samym roku rozpoczął pracę w szkolnictwie, do której przywiązywał
ogromną wagę. Swoje doświadczenia zawarł między innymi w notatkach dy-
daktycznych oraz w haśle Dydaktyka rysunku dla Encyklopedii wychowania.
Artysta wygłaszał pogadanki o sztuce współczesnej we lwowskiej rozgłośni
Polskiego Radia, a swoje artykuły publikował w prasie artystycznej. Były to:
Dobre malarstwo czy tematowość dla mas („Tygodnik Artystów" 1935, nr
11) i Twórczość Cezanne'a w świetle doby współczesnej („Głos Plastyków"
1937, nr 7-12). W twórczości artystycznej natomiast zmiany nastąpiły około
roku 1925, zrezygnował wówczas z założeń formizmu na rzecz solidnego rze-
miosła malarskiego. Przejawem owych zmian było założenie wraz z J. Hryn-
kowskim, W. Krzyżanowskim i J. Fedkowiczem Cechu Artystów Plastyków
„Jednoróg" (1925-1935). Z ugrupowaniem tym wystawiał w roku 1925 oraz
w latach 1927-1934. W roku 1925 malarz odbył podróż do Paryża, gdzie spę-
dził rok w filii krakowskiej Akademii prowadzonej przez Józefa Pankiewicza.
Oprócz silnych związków z „Jednorogiem" artysta należał do ugrupowania
„Awangarda" (wystawa w krakowskiej TPSP, rok 1930) oraz do ugrupowania
„Nowa Generacja" (wystawy we Lwowie w 1932 i 1935). Od roku 1932 był
członkiem Wydziału Związku Zawodowego Artystów Plastyków we Lwowie.
W tym okresie dużo wystawiał w Polsce i za granicą (na wystawie w roku
1939 Martwa natura w malarstwie polskim w warszawskim IPS-ie otrzymał
nagrodę za Martwą naturę z wazą; w roku 1938 nagrodę Funduszu Kultu-
ry Narodowej). Podczas wojny artysta niewiele uwagi poświęcał twórczości
malarskiej, mimo to w roku 1940 uczestniczył w wystawie Sztuka Plastycz-
na Zachodniej Ukrainy oraz w Wystawie Grafiki. Jednak w tym czasie jego
głównym zajęciem była praca w szkolnictwie. Po wojnie na stałe zamieszkał
w Krakowie, a na propozycję E. Eibischa wszedł do krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, otrzymując w roku 1946 tytuł profesora nadzwyczajnego,
w latach 1950-1951 pełnił funkcję tymczasowego rektora, a w roku 1951 zo-
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stał mianowany profesorem zwyczajnym. Ponadto należał do krakowskiego
okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, którego był prezesem w latach
1947/8 oraz 1953/4. W tym okresie brał udział w licznych wystawach w Pol-
sce i za granicą. W roku 1965 artysta przeszedł na emeryturę. Cztery lata
później zmarł w Piwnicznej (5 XI 1969), a pochowany został na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. Wystawa pośmiertna Radnickiego zorganizowana
została w krakowskiej TPSP na przełomie roku 1970/1971.

FORMIZM

„Formą nazywam konwencję, w jaką ujmuję dany kształt, kształtem: wy-
gląd jakiegokolwiek ciała w przestrzeni (...). Aby obraz miał formę potrzeba:
1. żeby wszystkie jego obiekty miały formę, 2. żeby forma ich była jednolitą,
3. żeby związek między obiektami był ścisły" - są to słowa jednego z głów-
nych przedstawicieli formizmu, Zbigniewa Pronaszki8. Pierwsze przejawy
zainteresowań formalnych są widoczne już na początku wieku XX, w latach
1911-1914 pojawiają się w twórczości wielu artystów, między innymi bra-
ci Pronaszków i Tytusa Czyżewskiego. Artyści o różnych zainteresowaniach
stworzyli grupę umownie nazwaną „Ekspresjoniści Polscy" (Kraków, rok
1917), która z czasem przyjmuje nazwę formiści9. Inspirowali się oni sztuką
Puvis de Chavannes'a, Gauguina, ale głównie teoriami Cezanne'a. Nieobcy
był im kubizm analityczny, według którego przedmiot postrzegano jako prostą
formę, kolor ograniczono do monochromatycznego, a przestrzeń traktowano
symultanicznie10. Taki stosunek do otaczającej rzeczywistości spowodował jej
uproszczenie i zdeformowanie, głównym środkiem wyrazu w obrazie stał się
kontur i linia, natomiast kolor był spychany na drugi plan. Wszystko to powo-
duje, że twórczość formistów wyraźnie przesycał intelektualny pierwiastek.
Często jednak zdarzało się, że dyscyplina formalna poddawała się emocjom,
wówczas inspiracją mógł być powszechnie znany niemiecko-rosyjski ekspre-
sjonizm. Kiedy czynnik emocjonalny pojawiał się częściej, prace artystów
wykazywały tendencje „dadaistyczne", były to zbitki form wywołujące nie-
pokój". W twórczości formistów istotna była natura, lecz jedynie jako źródło
inspiracji, nie traktowana mimetycznie. Ważnym czynnikiem kształtującym
ich twórczość była sztuka ludowa, głównie stylistyka malarstwa na szkle12.

8 Cyt. za: Pollakówna 1976 (przyp. 4), s. 59.
9 Tamże, s. 41: 4 XI 1917 otwarcie wystawy Ekspresjonistów Polskich; s. 69: II wystawa

ekspresjonistów (formistów) 1918; s. 87: I Wystawa Formistów 21 IV 1919 w Warszawie.
10 Tamże, s. 45.
" Tamże, s. 38-39.
12 Tamże, s. 45.
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Tak więc formiści czerpali z założeń i teorii Cezanne'a, kubizmu, ekspresjoni-
zmu, inspirowali się ludowym malarstwem na szkle, naturą oraz futuryzmem,
lecz nie jego skrajną odmianą, a teorią dotyczącą miasta i ruchu13. Niestety nie
można wykluczyć, że te ostatnie wpływy doprowadziły do rozłamu wewnątrz
grupy i ostatecznego rozpadu w roku 192214. Jednak jeszcze w tym samym
roku odbyła się we Lwowie wystawa formistów, w której udział wziął między
innymi Z. Radnicki15. Radnicki studiował w Krakowie, w mieście, w którym
formiści działali, mógł więc mieć z nimi i z ich teoriami bezpośredni kon-
takt.

Prace Radnickiego z lat 1920-1925 wskazują, że bezpośredni wpływ na
jego twórczość miała sztuka formistów, a nie sztuka Zachodu. Nawet jeśli
w jego działalności artystycznej są widoczne wpływy kubizmu, ekspresjoni-
zmu czy futuryzmu, są one przeflltrowane przez działalność formistów. Wy-
daje się, że ogromny wpływ na dzieła Radnickiego miała sztuka starszych
kolegów: J. Hrynkowskiego i L. Dołżyckiego. Przejawiało się to w podob-
nym postrzeganiu formy przedmiotu, który najczęściej jest bardzo uprosz-
czony, sprowadzony do geometrycznych kształtów, o podobnym charakterze
wykończenia bryły: zaokrąglonej, spiczastej lub postrzępionej. Bryła taka
najczęściej obwiedziona jest konturem, cienkim i delikatnym lub intensyw-
nym, grubym, który prowadzony drogą łukowatą, prostą, ukośną tworzy kąty
ostre, delikatnie zaokrąglone lub rytmiczne linie. Chcąc dokładnie nakreślić
przynależność Radnickiego do formistów, należy wspomnieć o dwóch akwa-
relach: Pejzażu miejskim, znajdującym się w Muzeum Narodowym w Krako-
wie (il. 1) oraz o Pejzażu ze Skolimowa z 8 V 1921 roku z Muzeum Narodo-
wego w Warszawie. Pierwszy przedstawia oryginalnie wykadrowany widok
miejski z drzewem na pierwszym planie oraz z budynkami wznoszącymi się
na pagórkowatym terenie, z ciemnym niebem w tle. Kolorystyka obrazu jest
wyciszona, całość artysta utrzymał w szarościach, akcentując jedynie zieleń
drzew i pagórków oraz ceglaną czerwień dachu. Czarną kredką malarz pod-
kreśla bryły, które kształtuje delikatnym, ale postrzępionym konturem. Ów
kontur jest miękko zakreślony do wnętrza formy, nie jest spójny, ale składa
się z kilku kresek. W pejzażu tym bardzo interesująco jest rozwiązana forma
drzewa widocznego na pierwszym planie. Ciężkie, mięsiste, spiczaste kępy
zieleni tworzą jego koronę, jak zieleń w miejskiej atmosferze czekająca na
zbawienny deszcz. W podobnie charakterystyczny sposób Radnicki maluje

13 J. Pollakówna, Malarze i podpalacze, w: Sztuka XX wieku. Materiały Sesji Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki, Słupsk, październik 1969, Warszawa 1971, s. 196-197.

14 Tamże, s. 189.
15 P. Łukaszewicz, Zrzeszenie artystów plastyków „Artes" (1929-1935), Warszawa 1975.

s. 144.
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drzewo w drugim obrazie. Kompozycja dzieła jest horyzontalna, na pierw-
szym planie jest widoczny fragment drzewa lub krzaka, za którym rozpościera
się pagórkowaty teren, a w tle budynek z czerwonym dachem. Całość obrazu
malarz utrzymał w dość intensywnej, nasyconej kolorystyce. Artysta wprowa-
dził mocną, ciemną, wpadającą w granat zieleń drzew, podobnie potraktował
niebo, pagórki stworzył przy pomocy delikatnych brązów i fioletów. Istotne
elementy akwareli zaakcentował za pomocą linii i kreski, postrzępionej, skie-
rowanej do wnętrza formy. Formę drzew potraktował podobnie jak w Pejzażu
miejskim - ciężkie kępy ostro i spiczasto zakończone, jednak w tym wiejskim
pejzażu wprowadzają one atmosferę życia i świeżości. Wspomniane dzieła
można porównać z obrazami Hrynkowskiego Dom rybaka (il. 18) lub Pejzaż
z drogą (oba z roku 1912)16. Artyści podobnie budowali formę ziemi, ukła-
dającej się w piętrzące się jedna za drugą wypukłe bulwy, upraszczali formę
drzew i budynków oraz stosowali zbliżoną kreskę.

Z okresu formistycznego pochodzą dwa Pejzaże Radnickiego (1922), prze-
chowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie, a przedstawiające widok
na zadrzewiony fragment pejzażu zamkniętego od góry niebem (il. 4). For-
my drzew i krzaków artysta zredukował do prostych figur geometrycznych:
kół, owali, wieloboków, które to formy nachodzą jedne na drugie. Artysta
wydobył je za pomocą grubego i jednolitego konturu, stanowiącego mocny
i zdecydowany akcent kompozycji. W Pejzażach formę utworzoną za pomocą
konturu Radnicki wypełnił intensywnym kolorem: różnych odcieni zieleni,
granatów, niebieskiego, szarości i delikatnego różu. W obrębie konturu kolor
jest kształtowany walorowo, wyraźnie widoczna jest granica światła i cienia.
Formy drzew i krzewów są bardzo postrzępione, najeżone, a gruby kontur
wzmaga ekspresję. Ta ekspresja zbliża obrazy Radnickiego do dzieł Dołżyc-
kiego (il. 19), ale również, głównie poprzez kontur, do twórczości ekspresjo-
nistów: Karla Schmidta-Rottluffa czy Georgesa Rouaulta.

W pejzażach Radnicki portretuje zarówno wieś, jak i miasto, a warto za-
znaczyć, że miasto było częstym motywem w twórczości formistów i jednym
z podstawowych tematów w obrazach futurystów. Temat ten był podejmowa-
ny między innymi przez L. Chwistka, który do swych obrazów wprowadzał
motyw wysokościowców, fabryk, sztucznego światła, starając się pokazać
dynamizm zbiorowiska miejskiego17. Podobną atmosferę uchwycił Radnicki
w akwareli z roku 1922 Pejzaż fabryczny, przechowywanej w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie (il. 5). Przedstawia ona miasto od innej jego strony,
z innego punktu. Dotychczas malarz był tylko obserwatorem, stojącym poza

161. Jakimowicz, Formiści, Warszawa 1989: Pejzaż z drogą. il. 175: Dom rybaka, il. 177.
17 Pollakówna 1976 (przyp. 4). il. na s. 50.
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jego granicami, w obrazie tym jest osobą włączoną w aglomerację miejską,
znajdującą się w samym jej środku. Obraz tworzą figury geometryczne zbli-
żone do prostokątów, wieloboków, kół, rombów. Całość składa się na abstrak-
cyjną i dynamiczną kompozycję. Widoczne fragmenty miasta fabrycznego są
zauważone gdzieś w biegu, w pośpiechu, do góry nogami, przez pryzmat,
porozdzielane, poćwiartowane, poucinane, a następnie złożone w jedną ca-
łość. Kolorystyka akwareli jest bardzo intensywna, czysta, lekka, dominują
ciepłe róże, czerwienie, ale pojawiają się również seledyny, granaty, błękity.
Obraz ten w charakterze bliski jest dziełom Fernanda Legera, na przykład
Kompozycji z roku 19181S. Kompozycja Legera jest obrazem na pograniczu
malarstwa figuratywnego i abstrakcji, składa się z podobnie kształtowanych
form i oddaje zbliżoną atmosferę aglomeracji miejskiej.

Ta geometryzacja i uproszczenie formy z zachowaniem czytelności przed-
miotu jest widoczna również w akwareli Karafka (ok. 1922) przechowywa-
nej we wrocławskim Muzeum Narodowym (11. 2). W obrazie tym Radnicki
kieruje się zasadą kubizmu analitycznego, który dla formistów był głównym
źródłem inspiracji. Malarz rozbijał przedmiot, ograniczając kolor do barw
czarnej i białej. Akwarela przedstawia „zawieszoną w powietrzu" szklankę,
karafkę i jej szklane zamknięcie na ciemnym tle z napisem Lit. 1/2 w prawym
górnym rogu. Artysta stara się pokazać naczynia z każdej strony, dokonując
ich podziału, upraszczając, a także redukując je do prostych form: czworo-
boków, trójkątów, półokręgów oraz stosując linię prostą i wklęsło-wypukłą.
Kompozycja obrazu jest centralna, wyznacza ją linia biegnąca przez środek
karafki, będąca jednocześnie osią obrotu przedmiotu.

Nierzadko dzieła formistyczne mają swe źródło zarówno w sztuce nowo-
czesnej, jak i ludowej. Może dlatego Radnicki rysuje około roku 1922 Akt
w pejzażu fantastycznym, będący obecnie własnością warszawskiego Mu-
zeum Narodowego (il. 3). Przedstawia on na wpół leżącą pośród fantazyjnej
roślinności, na tle rozgwieżdżonego nieba, nagą kobietę. Głównym środkiem
wyrazu jest czarna linia, która tworzy formę wypełnioną następnie akwarelą
w rozwodnionych kolorach różu, żółci, seledynu i granatu. Zredukowana po-
stać kobiety została sprowadzona do form kubicznych, kanciastych, o ostrych
zakończeniach, przypominających drewniane rzeźby ludowe oraz formistycz-
ne akty Z. Pronaszki (il. 21) czy J. Hrynkowskiego (il. 20). Natomiast baśnio-
we otoczenie wokół aktu, naiwnie rysowane kwiaty, liście, gwiazdy, przywo-
dzą na myśl przetworzony język ludowego malarstwa na szkle.

Wydaje się, że teorie formizmu miały ogromny wpływ i były dla artysty
istotną inspiracją. Gdy przyjrzymy się pejzażom Radnickiego, to zauważymy,

18 Malarstwo nowoczesne - od romantyzmu do awangardy XX w., Warszawa 2001, s. 343.
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że teorie i rozwiązania formalne, jakie zaproponowali bracia Pronaszkowie,
związane z ich scenograficzną działalnością, mogły mieć wpływ na postrze-
ganie rzeczywistości przez Radnickiego. Wyżej omówione pejzaże artysty
sprawiają wrażenie dekoracji teatralnych, przedstawiających zakątki miejskie,
wiejskie czy las. Formy domów są bardzo uproszczone, geometryczne wręcz
symboliczne. Pagórki ustawiono jeden za drugim, niczym sugerujące prze-
strzeń formy wycięte z papieru. Drzewa, chmury, wszystko imituje rzeczywi-
stość, będąc jednocześnie proste i jasne w odbiorze, tak aby każdy widz mógł
od razu wyobrazić sobie atmosferę miejsca, w którym odgrywają się sceny
sztuki teatralnej. Porównując pejzaże Radnickiego do dekoracji teatralnych,
bez wątpliwości możemy je kojarzyć ze scenografią teatralną do dziecięcych
widowisk, ponieważ wszystkie obrazy zostały stworzone właśnie dziecięcym,
naiwnym językiem.

Jak podkreśla wielu krytyków, formizm bardzo trwale zaznaczył się w ma-
larstwie Radnickiego i miał ogromny wpływ na jego późniejszą działalność,
nawet wówczas gdy oficjalnie ogłoszono jego upadek19. Malarz w ciągu ca-
łego twórczego życia kierował się formistycznymi zasadami, dlatego nawet
w jego powojennym malarstwie można zauważyć wpływ formistycznej lek-
cji, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

KOLORYZM

Doświadczenia formistyczne bardzo mocno zaznaczyły się w polskiej sztu-
ce po roku 1917. Ruch ten kształtował nowoczesną sztukę polską, a jego upa-
dek był przełomowym zjawiskiem artystycznym20. To związani z nim artyści
byli twórcami nowych pomysłów, idei oraz programów artystycznych. For-

19 J. Winiarz, VII wystawa „Jednoroga", „Czas" 80. 23 IV 1928, nr 94. s. 7; Dr I. Głęboc-
ka-Piotrowska, Dział kultury i sztuki - Plastyka i zdobnictwo - U Przyjaciół Sztuk Pięknych,
„Kurier Poznański" 24, 16 III 1929, nr 127, s. 17; L. Tyrowicz, Ze sztuki - Towarzystwo Sztuk
Pięknych we Lwowie - Wystawa Gwiazdkowa, „Słowo Polskie" 31. 30 XII 1931. nr 356, s. 5;
H. Weber, Wystawa ,, Jednoroga", „Nowy Dziennik" 17, 30 III 1934. nr 89, s. 6; T. Czyżewski.
Z wystaw - Młodzi lwowscy malarze w IPS-ie, „Prosto z mostu" 5. 12 III 1939, nr 11(233), s. 7;
H. Blumówna, Warszawski Salon Wiosenny, „Tygodnik Powszechny" 2, 7 VII 1946. nr 27(68).
s. 3-4; J. Malina, Ogólnopolski Salon Zimowy, „Przegląd Artystyczny" 2, III 1947, nr 3(15),
s. 1-4; H. Blumówna, Poznański Salon Plastyki. „Tygodnik Powszechny" 3, 20 VII 1947, nr
29(122), s. 6-7; P. Michałowski (przyp. 3): A. Chyczewska. Wystawa zbiorowa Zygmunta Rad-
nickiego w Poznaniu, „Przegląd Artystyczny" 4, 1949, nr 7, 8. 9. s. 16: K. Winkler, Henryk
Gotlib i Zygmunt Radnicki, „Dziennik Literacki" 4, 19 II 1950. nr 8(155), s. 3; H. Blumówna,
Katalog wystawy, Zygmunt Radnicki - malarstwo, akwarele, rysunki, Kraków Pałac Sztuki. III
1959; K. Winkler, Radnicki i Wójcik w Pałacu Sztuki, „Gazeta Krakowska" 11. 6 IV 1959. nr
81, s. 2; J.E. Dutkiewicz, S. Wojak (przyp. 3).

:o Pollakówna (przyp. 13), s. 199-201.
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mizm był ruchem nowatorskim zajmującym się głównie zagadnieniami formy
w dziele sztuki, natomiast problem koloru spychał na plan dalszy. Po rozpadzie
grupy kilku artystów wywodzących się z formizmu zainteresowało się proble-
mami malarskimi takimi, jak osłabienie waloru i rola barwy (m.in. Z. Pronasz-
ko, T. Czyżewski, artyści związani z ugrupowaniem „Jednoróg")21. Nurt przez
nich zapoczątkowany jest powszechnie znany pod pojęciem koloryzmu. Jak
pisze T. Dobrowolski, „nowy koloryzm różnił się od impresjonizmu tym, że
odtworzenie prawdziwych, chociaż zmiennych (pod wpływem światła) barw,
określających studiowane wycinki natury, przestało być głównym celem ma-
larstwa. Wierność prawom optyki ustępowała na plan dalszy wobec dążeń do
autonomicznych kompozycji barwnych, respektujących obiektywną prawdę
kolorów o tyle, o ile prawdziwość ta nie przeszkadzała w osiągnięciu celów
głównie estetycznych. Wyniki malarskie musiały być przy tym zgodne z za-
miarem twórczym"22. W taki sposób do zagadnień koloru podchodzili artyści,
którzy po upadku formizmu przywrócili kolor malarstwu (koloryści) oraz ci,
dla których kolor stał się głównym czynnikiem obrazu, a mianowicie artyści-
studenci Komitetu Paryskiego, założonego w roku 192423. W Paryżu kapiści
dzięki J. Pankiewiczowi zainteresowali się impresjonizmem, postimpresjo-
nizmem Cezanne'a, Bonnardem, zwrócili uwagę na naturę, jako na główny
impuls twórczy. Tematyka ich obrazów nie była wyszukana (martwa natura,
pejzaż, własny, indywidualny świat), ponieważ zarówno temat, jak i treść ob-
razu nie stanowiły istotnego czynnika. Dla artystów ważne było wszystko,
co malarskie, a więc poza czystym, pełnym blasku kolorem również sposób
nakładania farby, gruby i bardzo fakturalny, natomiast linia i kontur miały
mniejsze znaczenie24. Wyrazicielami poglądów kapistów były nie tylko ich
dzieła, ale również artykuły w czasopismach: „Głos Plastyków", „Wiadomo-
ści Literackie"25. Z tekstami i poglądami kapistów można było zapoznać się
dopiero po ich powrocie z Paryża w roku 1930, kiedy to w grudniu wyszedł
pierwszy numer „Głosu Plastyków"26.

Po roku 1945 nurt ten stał się bardzo popularny w polskim malarstwie
i mówi się, że zdominował polską sztukę27. Określenia kapiści stosowano za-
równo wobec dawnych członków Komitetu Paryskiego, jak i innych artystów

21 T. Dobrowolski, Malarstwo polskie 1764-1964, Wrocław 1968, s. 408^109; Pollakówna
1982 (przyp. 4), s. 46—48.

22 Dobrowolski (przyp. 21), s. 409.
23 Tamże, s. 437.
24 Dobrowolski 1964 (przyp. 4), s. 297-302.
25 G. Verschoor, Kapiści - dyskurs o sztuce, „Porta Aurea" 4, 1995, s. 21-32.
26 Tamże, s. 22.
27 W. Staniszewska, Kapiści wobec awangardy, „Porta Aurea" 4, 1995, s. 36-38.
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zainteresowanych problemem koloru, a więc członków przedwojennych ugru-
powań „Jednoróg", „Zwornik" oraz „Pryzmat". A ponieważ właściwi kapiści
objęli profesorskie stanowiska na wyższych uczelniach, kierunek ten stał się
obowiązujący, a M. Porębski nazwał go wręcz akademizmem28.

Rok 1930 był istotny dla całego polskiego malarstwa, ale również dla in-
dywidualnych artystów, między innymi dla Zygmunta Radnickiego. Wrócił
on w roku 1926 do Polski po rocznym pobycie w Paryżu, w wyżej wspomnia-
nej szkole J. Pankiewicza. Jak wiadomo, dla kapistów jednym z ważniejszych
elementów obrazu był czysty, estetyczny i dekoracyjny kolor, natomiast paleta
Radnickiego była dość skąpa i ograniczona. Pewne zainteresowanie kolorem
mógł wzbudzić u Radnickiego związek z ugrupowaniem Cechu Artystów Pla-
styków „Jednoróg", założonym w roku 1925. Artyści „Jednorogu" nie mieli
programu, poza tym, że istotne było dla nich rzemiosło malarskie, brak litera-
tury w obrazie oraz synteza tego, co wynieśli z formizmu, a więc zaintereso-
wanie formą w połączeniu z nowym czynnikiem, kolorem29. Nie są mi jednak
znane obrazy malarza z tego okresu, natomiast prace po powrocie z Paryża
wykazują kolorystyczne zmiany. Artysta rezygnuje z pewnych doświadczeń
formistycznych, rzadziej stosuje obrys linearny i kontur, który powodował
separowanie jednego przedmiotu od drugiego, stosuje środki bardziej malar-
skie, a poprzez bogatszy kolor zespala elementy obrazu w jedną całość.

Interesującym przedwojennym płótnem, w którym Radnicki wzbogaca pa-
letę malarską, jest znajdująca się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu Mar-
twa natura z rzeźbą (1936; il. 7). Obraz przedstawia fragment zatłoczonego
pomieszczenia o kilkuplanowej kompozycji z gipsowym popiersiem kobiety
ustawionym na siedzisku krzesła tyłem do widza, białą materią i dwoma grusz-
kami, fragmentem stołu o ciekawie wykrojonym okrągłym blacie, paprotką
w donicy i trzema jabłkami, z różową zasłoną w tle oraz w głębi z fragmentem
stojącego, ozdobnego oparcia krzesła. W obrazie tym artysta nie tylko roz-
jaśnia i oczyszcza, ale również rozszerza i wzbogaca kolorystycznie paletę.
Pierwszy plan to szara, jasna plama gipsowego popiersia i materii, zbudowana
z odcieni zieleni, turkusów, żółci, fioletów, różów z akcentami bieli. Odno-
si się wrażenie, jakby owa szarość przyciągała wszystkie barwy z otoczenia.
W podobny sposób została zbudowana zieleń paproci i stolika, widać tu żółcie,
pomarańcze, rdzawą czerwień, granaty, róże i fiolety. Fiolet i róż, które można
znaleźć na brązowej donicy, wydają się być dominującymi barwami obrazu.
Występują one w połączeniu z turkusem, granatem i zielenią, na fakturze ma-
terii tła. Natomiast z akcentami zieleni, granatu, pomarańczu, rdzawej czer-

28 Tamże, s. 37.
29 H. Blumówna, Koloryzm i koloryści w nowszym malarstwie polskim, w: Sztuka współcze-

sna, Kraków 1959, s. 102-106; Dobrowolski 1964 (przyp. 4), s. 233.
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1. Zygmunt Radnicki. Pejzaż miejski, 1921-1922, akwarela, kredka; karton 57 x 41,8 cm;
MNK

2. Zygmunt Radnicki, Karafka, ok. 1922, akwarela; papier 43,5 * 30; MNWr



3. Zygmunt Radnicki, Akt w pejzażu fantastycznym, ok. 1922, kredka, akwarela, ołówek;
papier 22,6 * 28,9; MNW

4. Zygmunt Radnicki, Pejzaż, ok. 1922, olej; płótno 49 x 39; MNW



6. Zygmunt Radnicki, Most w Horodzie, 1930, olej; płótno 70,4 * 60,4; MŚK



7. Zygmunt Radnicki, Martwa natura z rzeźbą, 1936, olej; płótno 90 x 62; MGśB

8. Zygmunt Radnicki, Martwa natura z owocami i kieliszkiem. 1939. olej: płótno 59 * 69.5:
MNWr



wieni budują oparcie krzesła. Zieleń, turkus, seledyn i granat pojawiają się
w głębi, na ścianie. Wszystkie kolory współgrają ze sobą, dopełniają się oraz
są od siebie zależne. Artysta, tak jak czynił to we wcześniejszych obrazach,
solidnie buduje przedmioty, obecnie jednak przy pomocy koloru tworzy kon-
strukcję, formę, światło i cień. Charakter, klimat i świeże barwy tej martwej
natury są zbliżone do dzieł Bonnarda. Mimo to kolorystyka nie jest tak jasna,
słoneczna i aż tak czysta, jak u tego mistrza. Przedstawiane przez Bonnarda
wnętrza są pełne różnych przedmiotów, bibelotów, drobiazgów, pojawia się
tam parawan i lustro, które - odbijając pokój pełen przedmiotów - pomnaża
je, zacieśniając wnętrze. Właśnie ten tłok i brak przestrzeni jest widoczny
w tej martwej naturze Radnickiego.

Jak wyżej wspomniałam, nurt kolorystyczny odgrywał istotną rolę w sztu-
ce polskiej po II wojnie światowej, szczególnie w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych 30, gdzie Radnicki był profesorem. Malarz nie był kapistą,
jedynie kolor zaczął pełnić w pewnym okresie jego twórczości istotną rolę,
obok innych problemów malarskich, takich jak forma. Do grupy obrazów,
które nazwałabym kolorystycznymi, należą dwa obrazy pt. Kwiaty z roku
1945. Znajdują się one w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu. Obrazy są do siebie bardzo zbliżone zarówno
pod względem kompozycyjnym, jak i w podejściu do koloru, dlatego omówię
tylko Kwiaty z katowickiego Muzeum (ił. 9).

Tytułowe kwiaty są ustawione w gruszkowatym, ciemnym wazonie, który
stoi na blacie stolika przykrytego barwną materią. Tłem dla tej kompozycji
jest różowa powierzchnia oraz seledynowy i czerwony prześwit ściany. Ta
skromna kompozycja jest tylko pretekstem do tego, aby artysta mógł zapre-
zentować swoje możliwości kolorystyczne. Na ciemnym wazonie są widoczne
różnorodne świetlne bliki: granatowe, żółte, czerwone oraz biało-niebieskie
i biało-różowe. Żółtą materię buduje zieleń, brąz, ugier i rdzawa czerwień.
Jednak najbardziej interesującym kolorystycznie elementem obrazu jest różo-
wo-fioletowe tło, które ponadto łączy w sobie odcienie żółci, błękitu, zieleni,
granatu i szarego. Wydaje się, że głównym tematem obrazu są nie kwiaty,
które artysta potraktował całościowo, nie skupiając się specjalnie na niuan-
sach kolorystycznych, lecz właśnie to barwne, delikatne różowo-fioletowe tło,
które wydaje się być wypadkową kolorystyczną kwiatów z pierwszego planu.
Tak jak i poprzednie obrazy kolorystyczne, tak i ten jest potraktowany bardzo
fakturalnie. W Kwiatach nasuwa się podobieństwo z obrazami Fedkowicza
czy Cezanne'a. O wpływach Cezanne'a będzie jeszcze mowa w dalszej części

Staniszewska (przyp. 27), s. 36.
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artykułu, ale można już teraz zaznaczyć, że obraz Radnickiego jest zbliżony
do Kwiatów w błękitnym wazonie z roku 190031.

Z czasem kolor Radnickiego będzie się coraz bardziej syntetyzował, bę-
dzie mniej bogaty, lecz zanim to nastąpi, pojawi się wybuch matissowego
koloru. Pełna soczystej czerwieni jest Martwa natura z krzesłem z roku 1958
(własność krakowskiego Muzeum Narodowego). Tytułowe zielonkawo-żółte
krzesło jest ustawione w niebiesko-zielonym otoczeniu na tle pasiastej różo-
wej zasłony. Na krześle są swobodnie rozłożone intensywnie czerwone mate-
rie, na których został ustawiony różowy dzbanek z włożoną zamiast kwiatów
białą gazetą. Obraz budują intensywne, czyste, odważne, choć może idące
w kierunku naiwności kolory, nakładane niemalże prosto z tuby, a jednak
współgrające ze sobą. Gdzieniegdzie są widoczne rozedrgane niuanse kolory-
styczne, mimo to wszystko jest zbudowane za pomocą płaskiej, jednorodnej,
szerokiej plamy barwnej. Na ciekawy element obrazu składa się gruba linia,
tworząca kształty przedmiotów oraz fałdy materii.

Będąc w Paryżu w szkole Pankiewicza, obcując z kapistami, z dziełami
Cezanne'a, Bonnarda i Matisse'a, artysta uwrażliwił się na kolor, który bardzo
szybko stał się tylko jednym z podstawowych czynników w jego obrazach.

INSPIRACJA CEZANNE'EM

W polskiej sztuce początku wieku osoba Cezanne'a oraz nowe kierunki,
jak kubizm, ekspresjonizm, futuryzm były znane powierzchownie. Wiedzę na
temat sztuki współczesnej, szczególnie francuskiej najlepiej określają słowa
J. Czapskiego: ,,0 Francuzach nie miałem pojęcia. Nie skrzywdzę kolegów
stwierdzeniem, że taki poziom nie był na akademii rzadkim wyjątkiem"32.
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać, wielu artystów wyjeżdżało do Francji i tam
bezpośrednio mogli się zetknąć z paryską sztuką. Artyści starali się przenieść
na grunt polski wiedzę o nowych kierunkach poprzez liczne artykuły, spra-
wozdania do gazet. Popularne stawały się między innymi pojęcia związane
z Cezanne'em i jego teoriami, ale nie zawsze były one prawidłowo rozumiane
i używane przez krytyków. Powszechnie stosowano określenia: cezanniczny,
cezannizm, pocezannowski, lekcja Cezanne'a. Pojawiło się również pojęcie
tak zwanego wątku cezannicznego w malarstwie polskim, które oznaczało
lekką geometryzację i deformację przedstawianego przedmiotu, charaktery-
styczną paletę barw, zbliżoną do Cezanne'a, budowanie obrazu kolorem nie
zaś rysunkowym konturem, wybieranie jako tematu najczęściej pejzażu ar-

31 E. Swinglehurst, Życie i twórczość Cezanne'a, Warszawa 1996, s. 67.
32 Cyt. za: D. Jurkiewicz-Eckert, Polska krytyka artystyczna w latach 1906-1939 wobec

dzieła Cezanne'a, „Ikonotheka" 14, 2000, s. 187.
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chitektonicznego lub martwej natury33. Dla większości krytyków pojęcie to
wiązało się z modernistycznymi ambicjami malarzy, było synonimem ele-
ganckiej i powszechnie zaakceptowanej nowoczesności w sztuce34. Należy
pamiętać, że twórczość Cezanne'a była istotna dla wielu grup artystycznych,
które wybierały ze sztuki mistrza te elementy, które najbardziej odpowiadały
ich postrzeganiu świata. Z jego sztuki czerpali formiści, a wystawie Ekspre-
sjonistów Polskich (1917) patronował między innymi Cezanne. W roku 1907
Winkler i Czyżewski studiowali barwne reprodukcje mistrza, a Chwistek na
cezannowskim postrzeganiu świata oparł swoją teorię o dwóch typach sztu-
ki: naturalistycznej i wyobrażeniowej. Francuskim mistrzem zajmowali się
również Stażewski i Strzemiński35. Koloryści-kapiści zainteresowani jego
dziełami opublikowali w czasopiśmie „Głos Plastyków" w roku 1937 liczne
artykuły poświęcone jego artystycznej działalności. Jednak skupili się jedynie
na zagadnieniach koloru36. W czasopiśmie tym znalazł się również artykuł
Radnickiego, który, jak podkreśla D. Jurkiewicz-Eckert, w odmienny sposób
niż koloryści podszedł do twórczości francuskiego mistrza. Zwraca ona uwa-
gę, jak bardzo dojrzałe i krytyczne jest spojrzenie Radnickiego na jego malar-
stwo. Stwierdza, że „jest to jedna z najwybitniejszych i najtrafniejszych analiz
malarstwa Cezanne'a w historii polskiego piśmiennictwa o sztuce"37.

Radnicki poprzez związki z formizmem oraz dzięki pobytowi w Paryżu
miał możliwość zetknięcia się ze sztuką Cezanne'a, która była tak bardzo bli-
ska jego sposobowi postrzegania rzeczywistości. W swoim artykule artysta
podkreśla przede wszystkim intelektualny pierwiastek malarstwa Cezanne'a.
Zaznacza, że bryła oraz przestrzeń są głównymi elementami jego obrazów38.
Zauważa, że Cezanne przestrzeń buduje za pomocą uproszczonej, ale bardzo
trafnej perspektywy, stosując zasadę nawarstwień planów, dalszych nad bliż-
szymi. Radnicki tłumaczy deformację w obrazach mistrza jako „wyraz jego
bezwzględnej dyscypliny i logiki postępowania, [która] była emanacją jego
formalnej syntezy, negacji wszelkiej przypadkowości w obrazie"39. Cytuje on
artystę, który mówi o zależnościach barwy i kształtu: „gdy barwa jest peł-
na bogactwa, kształt jest oddany w zupełności". Zwraca uwagę na to, w jaki
sposób w obrazach mistrza powstają linia i kontur przedmiotu, podkreślając,

33 Tamże, s. 189.
34 Tamże, s. 189-190.
35 Tamże, s. 189, 205-213.
36 „Głos Plastyków" 4, 1935/37, nr 1/6-7/12.
37 Jurkiewicz-Eckert (przyp. 32), s. 216.
38 Z. Radnicki, Twórczość Cezanne 'a w świetle doby współczesnej, „Głos Plastyków" 4,

1937, nr 7/12, s. 5-9.
39 Tamże, s. 6.
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że są one zależne od barwy. Cezanne przedkłada formę nad barwę, wyraźnie
zaznaczając, że „barwa służy formie". Piękno w obrazach mistrza widzi w po-
wadze, logice, syntezie rzeczywistości, którą następnie transponuje na formę
malarską. Artysta twierdzi, że Cezanne jest łącznikiem pomiędzy tym, co sta-
re i tym, co nowe, poprzez hasło „jedności formy i barwy, jedności uczucia
i myśli"40. Można dojść do wniosku, że dokonana przez Radnickiego analiza
twórczości Cezanne'a jest równocześnie analizą jego własnego malarstwa.

W twórczości malarza można wydzielić trzy grupy obrazów, w których
artysta inspiruje się francuskim mistrzem: pejzaż, martwą naturę oraz portret.
Pierwszą grupę stanowią pejzaże, a wśród nich Most w Horodzie namalo-
wany w roku 1930, eksponowany w Muzeum Śląskim w Katowicach (il. 6).
Kompozycja tego pejzażu jest pionowa, na pierwszym planie artysta wpro-
wadził drzewa, które kurtynowo otwierają widok na górski pejzaż, pośród
zieleni wyrasta drugi plan mostu i fragmentu chaty oraz trzeci plan pagórka
i wieńczącego całość nieba. Natomiast, gdy przyjrzymy się obrazowi Cezan-
ne^ Góra Świętej Wiktorii (Wiadukt) z roku 190641 (il. 17), okaże się, że Rad-
nicki mógł inspirować się właśnie tym pejzażem. Na pierwszym planie pozio-
mej kompozycji artysta umieścił sosny. Drugi plan buduje pejzaż z widocz-
nym w oddali wiaduktem. Natomiast plan trzeci tworzy wzniesienie - góra
Świętej Wiktorii i duży fragment nieba. Obraz ten jest podzielony za pomocą
sosny, umieszczonej na pierwszym planie, na dwie pionowe części. Sosna
ta powoduje, że wzniesienie znajduje się po lewej stronie kompozycji, nato-
miast wiadukt po prawej. Pejzaż Radnickiego wydaje się być połączeniem
tych dwóch części, tak jakby artysta przesunął wiadukt Cezanne'a z prawej na
lewą stronę obrazu. Podobieństwa są widoczne w kompozycji pionowej, ale
również w poziomej, w której możemy wyznaczyć trzy poziome pasy two-
rzące przestrzeń w obrazie. Pierwszym jest plan drzew, drugi to most, trze-
ci tworzy góra i wzniesienie wraz z fragmentem nieba. Obok podobieństw
formalno-kompozycyjnych można zauważyć również zbliżoną kolorystykę,
szczególnie w zieleniach drzew, traw i krzewów. Ponadto artyści podobnymi
fioletami, różami i błękitami budują wzgórza. Jednak pejzaż Radnickiego jest
mniej słoneczny, jego kolory są bardziej intensywne i nasycone. Nieznaczne
podobieństwa są także widoczne w sposobie kładzenia farby, między innymi
w formach koron drzew. Radnicki kształtuje je podobnie jak Cezanne, są one
postrzępione, sterczące, budowane bardzo szybkimi pociągnięciami pędzla.
W ten sposób będą kształtowane drzewa również w powojennych obrazach
artysty, a dodatkowo charakterystyczny będzie obrys ich pni.

40 Tamże, s. 9.
41 Malarstwo nowoczesne... (przyp. 18), s. 197.
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Omawiając pejzaże, warto wspomnieć o akwarelowych szkicach mala-
rza przechowywanych w Muzeum Narodowym w Krakowie zatytułowanych
Skoki-drzewa w parku (1957) oraz Drzewa w ogrodzie II i III (1961), w któ-
rych Radnicki balansuje na granicy rzeczywistości i abstrakcji, zamieniając
roślinność w okręgi, prostokąty i wieloboki, całość podkreślając wyraźną li-
nią i konturem. W szkicach tych malarz traktuje rzeczywistość podobnie jak
Cezanne w obrazie Skały w lesie Fontainebleau42, posługując się tym samym
językiem plastycznym, zmierzającym w stronę abstrakcji.

Drugą ważną grupą obrazów, w których jest widoczny wpływ Cezanne'a,
są martwe natury. Podobieństwa pojawią się w doborze przedmiotów, kom-
pozycji, w kadrowaniu oraz kolorystyce. Bardzo piękna jest Martwa natura
z owocami i kieliszkiem z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, która posiada
dwie daty: 1939 na awersie oraz 1932 na rewersie (il. 8). Najprawdopodobniej
artysta ponownie wykorzystał płótno i na wcześniejszym obrazie namalował
interesującąnas martwą naturę. Tę martwą naturę można było omówić również
w rozdziale dotyczącym koloryzmu, jednak zagadnienia formy i kompozycji
dzieła są istotniejsze, a całość jest bliższa Cezanne'owi. Radnicki podobnie
jak francuski mistrz ujmuje kompozycję, tak jakby patrzył na nią lekko z góry.
Na blacie stołu kuchennego, na tle ściany artysta swobodnie rozkłada owoce
i bułkę, za nimi, od lewej strony ustawia kieliszek z czerwonym winem, obok
butelkę, a następnie kosz z białą materią. Całość kompozycji od prawej strony
jest zamknięta fragmentem czerwonego mebla. Artysta podobnie jak Cezan-
ne buduje i konstruuje przedmioty: traktuje je płasko, a równocześnie przy
pomocy plam barwnych tworzy bryły. Najlepiej jest to widoczne w owocach,
kiedy to szeroka plama barwna w obrębie przedmiotu jest zestawiana z po-
dobną walorową plamą Artysta w obrębie przedmiotu operuje nie kolorem,
lecz walorem, natomiast zestawia przedmioty o różnej kolorystyce, na przy-
kład owoce o barwie pomarańczowej z zielonymi lub granatowe z ugrami. Po-
stępuje więc inaczej, niż gdyby malował obraz kolorystyczny, ponieważ w tej
martwej naturze kolor służy konstrukcji przedmiotu. Elementy konstrukcyj-
ne są wynikiem właśnie takiego operowania kolorem, a więc linia tworząca
kontur nie jest elementem dodatkowym, wstawionym wtórnie, lecz wynika
z zestawień koloru, będąc równocześnie oznaką dyscypliny i logiki konstruk-
cji poszczególnego przedmiotu. Zbliżona do cezannowskiej jest również kon-
strukcja całej kompozycji, którą tworzą ustawione obok siebie przedmioty.
Pomiędzy nimi można przeprowadzić linię diagonalną wzdłuż materii leżącej
na blacie stołu, poprzez butelkę, w lewą stronę płótna oraz poprzez owoce,
fragment materii, kosz, aż do prawego boku obrazu. Punkt centralny kom-

42 Swinglehurst (przyp. 31), s. 54.
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pozycji i środek obrazu wypada na fałdzie materii, co stanowi ważną różnicę
w stosunku do obrazów Cezanne'a, który nie komponował centralnie swoich
martwych natur, starając się punkt ciężkości przesunąć odśrodkowo. Arty-
ści kierują się zbliżonym sposobem myślenia. Tworzą podobną konstrukcję
opartą na liniach kierunkowych, często na przekątnych łączących przedmioty
w logiczną całość kompozycyjną, w której każdy przedmiot ma swoje odpo-
wiednie miejsce, mimo bardzo swobodnego ich ustawienia. Podobieństwa tej
martwej natury do obrazów Cezanne'a wynikają nie tylko z tych kluczowych
elementów, ale także z zastosowania podobnych motywów: jabłek, materiału,
kosza czy stołu kuchennego z szufladą oraz przedstawienia całości na tle ścia-
ny. Klimat tej martwej natury wydaje się śródziemnomorski, pomimo że jego
kolorystyka jest raczej zimna.

Interesującym podobieństwem pomiędzy obrazami Radnickiego a Cezan-
ne'a jest sposób kadrowania. Często zdarza się, że Cezanne, malując martwą
naturę, wprowadza obcy element jakby z innej kompozycji, tak jest w mar-
twej naturze Brzoskwinie i gruszki z lat 1890-189443 (il. 16). W obrazie tym
w prawym górnym rogu artysta umieszcza nogi mebla, wieszaka lub stolika.
Martwa natura jest widziana z góry, na tle fragmentu podłogi i ściany oraz
ciemnego pasa, elementu łączącego podłogę i ścianę. Wśród wielu martwych
natur Radnickiego można również znaleźć podobne rozwiązanie, jest to Mar-
twa natura z dzbankiem z roku 1949 przechowywana w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie (il. 10). W prawym dolnym rogu obrazu, ustawiona na
stole przykrytym białą materią została przedstawiona martwa natura: czerwo-
ne papryki, jabłko, dwie gruszki i dzbanek. Za tą kompozycją jest widoczny
fragment fotela, a w lewej części obrazu nogi stołka. Artysta ukazał również
wycinek podłogi i ściany, podobnie komponując po przekątnej linię pomiędzy
ścianą i podłogą. I choć obrazy różnią się podstawowymi elementami: kadro-
waniem stołu, doborem owoców, wprowadzeniem fotela, kolorystyką, która
u Radnickiego jest chłodniejsza, to wydaje się, że jedna martwa natura jest lu-
strzanym odbiciem drugiej. Łącznikiem, który tak bardzo zbliża te dwa dzieła,
jest właśnie ukośna linia na granicy ściany i podłogi oraz nogi mebli, obcych
elementów martwej natury, ale stojących w pomieszczeniu, gdzie znajdowała
się kompozycja. Inny jest również sposób kładzenia farby: Radnicki pociąga
pędzlem bardziej ekspresyjnie, szybko, wręcz gwałtownie; Cezanne spokoj-
niej, wygładzając powierzchnię.

Radnicki bardzo wiele motywów czerpie z twórczości Cezanne'a. Warto
wspomnieć o dwóch obrazach: Kwiaty (1945; il. 9), które zostały omówione

43 Radnicki (przyp. 38), s. 6; barwna reprodukcja w: Malarstwo nowoczesne... (przyp. 18).
s. 193.
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przeze mnie w rozdziale dotyczącym koloryzmu, można porównać z płótnem
Kwiaty w błękitnym wazonie z roku 1900 oraz Amorek (1946) z Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, którego główny motyw, tytułowy amorek, mógł być
zaczerpnięty z obrazu Cezanne'a Martwa natura z gipsowym posążkiem Ku-
pidyna (1885)44.

Trzecią, mniej liczną grupą obrazów Radnickiego, w których artysta in-
spiruje się Cezanne'em, są portrety. Na wstępie należy zaznaczyć, że postać
ludzka rzadko występuje w obrazach Radnickiego, a portrety wśród znanych
mi obrazów stanowią niewielką grupę. Cezanne malując postać ludzką, stoso-
wał szerokie, szybkie pociągnięcia pędzla, w taki sam sposób traktując zarów-
no ubranie, otoczenie portretowanego, jak i jego twarz, ale nie zapominając
o oddaniu psychiki modela. W Autoportrecie z roku 192645 Radnicki stylizuje
się na osoby portretowane przez Cezanne'a. Obraz ten znany mi jest tylko
z czarno-białej reprodukcji, ale jest w nim wyczuwalny wyżej opisany cezan-
nowski charakter.

Dla Radnickiego twórczość Cezanne'a była bardzo ważnym źródłem inspi-
racji. Świadczą o tym przede wszystkim omówione wyżej obrazy, ale również
słowa malarza: „Wierzyłem mu [Cezanne'owi] zawsze i wierzę dzisiaj (...),
nie naśladowałem jego malarstwa, starając się jedynie iść śladami jego moral-
nej postawy twórczej i szukać w bezkompromisowości własną prawdę"46.

REALIZM

Bogucki określa realizm socjalistyczny mianem „eksperymentu artystycz-
no-politycznego", który w Polsce przypada na lata 1949-195447. Realizm ten
miał być sztuką „socjalistyczną w treści i narodową w formie", co oznaczało,
że powinien „mobilizować społeczeństwo do świadomego i twórczego udzia-
łu w budowaniu nowego ustroju", miał być sztuką partyjną, czyli taką, która
„rozumiała wskazania partii i przekazującą je w sposób prawidłowy i suge-
stywny"48. Artyści powinni byli wypowiadać się w języku realizmu XIX-
wiecznego wzbogaconego o klasycyzm oparty na humanistycznych zasadach
renesansu. W polskim realizmie socjalistycznym charakterystyczne jest rów-
nież współistnienie akademizmu postimpresjonistycznego (koloryzmu), obok
stylistyki akademizmu realistyczno-dziewiętnastowiecznego49. Dlatego obra-

Cezanne, red. A.M. Marscheroni, Milan 1991, il. 20.
Reprodukcja w: Wojak (przyp. 3).
Maszynopis autorski, maj 1967.
Bogucki (przyp. 4), s. 51.
Tamże, s. 75-76.
Tamże, s. 76-79.
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zy prezentowane na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki (OWP) wyraźnie
nosiły zabarwienie ideologiczne. Jednak większość artystów, do grona któ-
rych zaliczał się również Radnicki, w dość swobodny sposób rozumiała po-
jęcie realizmu socjalistycznego. Z czasu, kiedy obowiązywał socrealizm, są
mi znane trzy pejzaże i jedna martwa natura, w których można znaleźć nową
ideologię artystyczną. Są to obrazy bardzo czytelne, których tematyka wpisu-
je się w obowiązujący kierunek w sztuce polskiej.

Pierwszy obraz zatytułowany Budowa autostrady {Trasowanie gościńca)
z roku 1950, własność Muzeum Narodowego w Krakowie (il. 11), był malo-
wany w okolicach Zakopanego, dlatego całość sceny rozgrywa się na tle pej-
zażu górskiego. Grupa robotników została ukazana podczas pracy, za grupą tą
jest widoczna kępa drzew, a w tle nieckowato rozpościerające się góry i frag-
ment nieba. Obraz utrzymany w zielono-niebiesko-szarej tonacji namalowany
został nie kolorystycznie, lecz walorowo. Przedstawiona przez Radnickiego
sytuacja wydaje się być tylko pretekstem do namalowania pejzażu górskie-
go. Małe, drobne postacie na pierwszym planie sprawiają wrażenie kukie-
łek, figurek, natomiast pejzaż został ujęty panoramicznie. Praca robotników
była obserwowana z góry, z podwyższenia i dlatego obraz ten może kojarzyć
się z dziełami północnego renesansu, na przykład P. Bruegla st. A jedną ze
wskazówek realizmu socjalistycznego było właśnie wzorowanie się na sztu-
ce humanistycznego renesansu. Radnicki kontynuuje swoje zainteresowania
twórcze, jednak podejmując temat, traktuje go inaczej, niż to czynił przed
wojną, gdyż postrzega pejzaż, jakby spoglądał przez obiektyw szerokokątny.
Rozszerza panoramę, ponadto wprowadza postać do swojej kompozycji, co
właściwie mu się nie zdarzało. Postać ludzka, która w obrazach z tego okresu
była głównym bohaterem i tematem płócien, u Radnickiego jest tylko elemen-
tem świata, jego niewielką częścią. Mogło to wynikać z faktu, że w nowej ar-
tystycznej rzeczywistości starał się on stworzyć własną drogę twórczą, która
opierałaby się na jego dotychczasowych doświadczeniach. Nawet praca, która
budowała nową rzeczywistość, jest również mniej znacząca, nad wszystkim
bowiem góruje jeden z ulubionych motywów malarskich Radnickiego - pej-
zaż. Idealizacja, tak ważny czynnik realizmu socjalistycznego, pojawia się
w obrazach artysty. Malarz w taki sposób kadruje rzeczywistość, aby nie mu-
siał przedstawiać ciężkiej pracy robotników. Artysta maluje jeszcze dwa pej-
zaże w podobnej konwencji Powrót do domu (1950) z Muzeum Narodowego
w Warszawie oraz Zbiór siana (ok. 1953-1955) z krakowskiego Muzeum.

Wcześniejsze obrazy Radnickiego świadczą o tym, że stronił on od przed-
stawiania postaci ludzkiej, a i w zastanej sytuacji artystycznej zamiast przed-
stawić robotnika, układa Martwą naturę z Trybuną Ludu (1952), obecnie
znajdującą się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tę martwą naturę two-
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rzą atrybuty człowieka pracy. Na stole przykrytym materiałem w szarą kratę
ułożono narzędzia, w tym młotek, pilnik oraz trzecie schowane pod beretem.
Spod beretu wystaje czerwona materia, obok niego rozłożono papier, na któ-
rym leżą kanapka, jajko, dwa owoce, za nimi stoi czerwona bańka na mleko,
a obok niej znajduje się gazeta - tytułowa „Trybuna Ludu". Tło kompozycji
jest czarne. Artysta nie wychodzi poza tematykę, którą operował przed wojną,
nadal maluje martwą naturę, ale sugestywnie dobiera przedmioty, wygładza
malowaną powierzchnię, nie pozostawiając śladów pędzla.

Te cztery obrazy są dowodem na to, że Radnicki był wierny swoim za-
sadom i obracał się w kręgu znanej mu tematyki, tej, którą poruszał przed
wojną, a która towarzyszyła mu i w późniejszej twórczości. Świadectwem
wierności twórczym postanowieniom jest, poza obrazami artysty, jego opinia
na temat sztuki, którą wyraził w wywiadzie z roku 1946 dla „Przeglądu Arty-
stycznego"50.

Radnicki uważa, że malarstwo należy oprzeć na doświadczeniach i wnio-
skach, jakie artyści wyciągnęli z impresjonizmu, tworząc nowe zasady nie
można zapomnieć o przeszłości. Sztuka zdaniem Radnickiego nie wyrasta
z próżni, malarz twierdzi: „malowaliśmy dotychczas martwe natury, pejzaże
i portrety, a od dzisiaj zaczniemy malować kompozycje - i to od razu. (...)
czy można ustalić programem przyszły rozwój malarstwa, zmienić tak od razu
jego oblicze?"51. Taka tematyka, zdaniem malarza, jest podstawą i fundamen-
tem, z którego artysta może wyjść w kierunku nowej sztuki. Proces zmian jest
długi i jeśli „ewolucją sztuki" będzie osiągnięcie takiej czy innej formy, wów-
czas odbędzie się to w sposób naturalny. „Sztuka musi wyjść z tęsknoty czło-
wieka, z jego najistotniejszej, dogłębnej potrzeby, tylko wtedy staje się sztuką
naprawdę"52. Zdaniem Radnickiego artysta nie powinien podejmować proble-
mów malarskich przekraczających jego zdolności, ponieważ ma to wpływ na
ostateczny wygląd dzieła, a ono kształtuje poziom kultury społecznej. Wydaje
się on krytykować zmiany, jakie wprowadzają koloryści w swoim malarstwie
w „obecnej dobie. U niektórych rasowych artystów daje się zauważyć pew-
ne dążenie do konkretności kolorystycznej i formalnej, zmierzające nie do
wysublimowania koloru jako takiego, ale do większej materialności barwy;
z tym oczywiście wiązałoby się bardziej obiektywne, przedmiotowe podejście
do rzeczywistości, konkretność widzenia, większa skromność wobec studium
natury - a więc - pewne sugestie realistycznych tendencji"53. Oczywiście,
gdy przytoczymy Martwą naturą z Trybuną Ludu okaże się, że tendencja ta

50 C.R., Wywiad z Zygmuntem Radnickim, „Przegląd Artystyczny" I, 1946, nr 1, s. 4-5.
51 Tamże, s. 4.
52 Tamże, s. 5.
53 Tamże, s. 5.
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jest również widoczna w niektórych dziełach Radnickiego. Ale ponadto słowa
artysty mają swoje potwierdzenie w tych obrazach, o których wyżej wspo-
mniałam.

„POWOJENNY FORMIZM"

Wydaje się, że po roku 1956 w twórczości Radnickiego pojawiła się więk-
sza spójność stylowa. Malarz zaczyna łączyć na płótnie wszystkie dotych-
czasowe doświadczenia artystyczne, aby następnie poddać je abstrakcyjnej
analizie. Artysta nadal upraszcza przedmiot, lekko deformuje. Inspiruje się
naturą, ale nie oddaje jej na płótnie w sposób dosłowny, lecz wychwytuje
to, co charakterystyczne, co najistotniejsze, co w prosty, zrozumiały sposób
określi nam przedmiot.

„Artysta musi porządkować naturę i zestawiać (...) dla większego działa-
nia i spoistości konstrukcyjnej (...), co z konieczności daje (...) deformację
elementów, a więc i deformację całości"54. Radnicki dokonuje selekcji, od-
rzuca wszelkie dodatki, dekorację, literaturę, elementy zbędne, a równocze-
śnie potrafi oddać atmosferę i charakter miejsca, te trudne do przedstawienia
elementy przyrody. Grupę tę tworzą między innymi: trzy szkice akwarelowe
Drzewa w ogrodzie I, II, III, obraz olejny Drzewa (wszystkie z roku 1961)
przechowywane w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz znajdujący się
w kolekcji prywatnej Zielony pejzaż (1962; il. 14). Tytułowe drzewa, sta-
nowiące większą część kompozycji, są obłymi bryłami, przypominającymi
nadmuchany balon. Z drugiej jednak strony są płaskimi, zdeformowanymi
formami, których kształt został zaznaczony wyraźnym, ciemnym konturem.
Motyw ten artysta tak dalece zredukował i uprościł, że bliski jest on abstrakcji
geometrycznej.

Ta abstrakcyjna myśl twórcza jest również widoczna w akwareli For-
my I (1959) z Muzeum Narodowego w Warszawie (il. 12). Już sam tytuł wska-
zuje kierunek zainteresowań artysty, a także określa temat obrazu. Akwarela
przedstawia układ różnego rodzaju nieokreślonych form zbliżonych kształ-
tem do wieloboków, trójkątów, prostokątów oraz form obłych. Wydaje się, że
Radnicki inspiruje się rzeczywistym przedmiotem, jednak doprowadza go do
granicy abstrakcji, zatracając jego realny kształt. Dogłębnie analizuje przed-
miot, wyciągając z niego to, co najistotniejsze, czyli formę. Te płaskie, jakby
z papieru wycięte kształty, obrysowane ciemnoniebieskim konturem w ko-
lorystyce są wręcz monochromatyczne. Obraz jest tak abstrakcyjny, że arty-
sta mógłby go zatytułować Kompozycja abstrakcyjna, jednak tego nie zrobił,

Maszynopis autorski, 21 czerwiec 1956.
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sugerując w tytule, że podstawowym tematem obrazu jest właśnie forma. Te
artystyczne zabiegi malarza można porównać do twórczych działań impre-
sjonistów, dla których barwa była tak istotna, że w późnych swoich obrazach
pomijają kształt, podążając w stronę abstrakcji, odrealniając rzeczywistość.
Radnicki pomija barwę, redukuje i syntetyzuje przedmioty do najprostszych
układów, geometrycznych kształtów, opierając się na logicznej konstrukcji,
a wszystko po to, by zanalizować formę. Ważnym elementem impresjonizmu
było wrażenie, starano się uchwycić to, co chwilowe, zmienny, nietrwały,
ulotny moment rzeczywistości. Gdy przyjrzymy się niektórym obrazom Rad-
nickiego, mogą one wywołać w nas wrażeniowe, impresjonistyczne skojarze-
nia, ponieważ były malowane szybko i ulotnie. Tak jakby artysta próbował
uchwycić jakiś moment, przelotną chwilę, ale nie należącą do świata rzeczy-
wistego, lecz myśl, konstrukcję formalną, jaka pojawiła się w jego umyśle.
Redukując i syntetyzując przedmiot do form geometrycznych, artysta starał
się uchwycić w przedmiocie to, co trwałe, stałe i niezmienne. Dlatego gdy
zetknęłam się z określeniem Lhote'a „impresjonizm formy"55 oraz z recenzją
A. Łepkowskiego z roku 1959, który pisze, że „obecna wystawa dzieł artysty
jest przekrojem dojrzałej twórczości, którą nazwać by można jakimś osobi-
stym bilansem impresjonizmu"56, nasuwa się taka, może dość ryzykowna, in-
terpretacja niektórych dzieł malarza.

Kontynuacją analizy formalnej wydaje się być obraz olejny z warszaw-
skiego muzeum pt. Miasto (1962; il. 13). W płótnie tym dominuje racjonal-
ność i harmonia. Malarz bawi się formą upraszczając i geometryzując ją.
Równocześnie zbliża się do matematycznej, racjonalnej, jasnej, uporządko-
wanej kompozycji abstrakcji geometrycznej, będącej równocześnie wyra-
zem „ładu"57 i harmonii. Miasto jest płótnem na granicy realnego przedmiotu

55 W. Husarski, Sztuki plastyczne - dążności klasyczne w malarstwie współczesnem, „Ty-
godnik Ilustrowany" 1926, nr 1, s. 6: „Sztuka ta (związana z klasyczną koncepcją) jest bezpo-
średnim dalszym ciągiem impresjonizmu, wykazującym tę tylko różnicę z twórczością Moneta
i jego towarzyszów, że ich analiza barwy zastąpiona została teraz przez analizę formy".

56 A. Łepkowski, Trzy wystawy, „Tygodnik Powszechny" 13, 1959, nr 12 (530), s. 5.
57 W artykule dotyczącym krytyki S. Zahorskiej, P. Rudziński (P. Rudziński, Między kon-

formizmem a awangardą. O krytyce Stefanii Zahorskiej, w: Sztuka dwudziestolecia między-
wojennego. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa, październik 1980),
Warszawa 1982) przytacza dwie tendencje artystyczne dwudziestolecia międzywojennego wy-
dzielone przez pisarkę. Pierwsza to racjonalizacja twórczości, w której najistotniejszym pro-
blemem artystycznym dzieła sztuki jest jego budowa. Kierunki należące do tej grupy to kubizm
i z niego wyłonione oraz wszystkie kierunki mniej lub bardziej klasycyzujące. Druga to irra-
cjonalna tendencja, dla której forma jest zagadnieniem drugorzędnym, a tworzą ją futuryzm
i ekspresjonizm. Podział ten jest o tyle istotny, że wspólną grupę tworzą racjonalizm, klasy-
cyzm i awangardowy kubizm. U wielu artystów, którzy na początku wieku XX byli związani
z ruchami rewolucyjnymi, buntowniczymi, nastąpił odwrót od tej tendencji ku tradycji i okre-
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i abstrakcyjnej formy zabudowy miejskiej; całość tworzy układ kwadratów,
prostokątów, trójkątów, wieloboków. Owe figury geometryczne są ze sobą ze-
stawione jak puzzle. Każda z nich tworzy oddzielną płaszczyznę koloru zielo-
nego, seledynowego, granatowego, błękitnego, żółtego, brązu, szarego i bieli.
Figury są od siebie oddzielone poprzez formę i kolor, a nie kontur. Całość
kompozycji jest niezwykle harmonijna, przejrzysta i jasna.

W każdym z tych obrazów artysta skłania się w stronę abstrakcyjnego my-
ślenia, które służy analizie formy. Najlepszym tego dowodem jest, poza obra-
zami, fragment z notatek artysty: „ta metoda analitycznego poznawania formy
jest jedną z dróg prowadzących do bardziej nowoczesnego traktowania rysun-
ku. Zmusza bowiem artystę do szukania form nowych jeszcze nieodkrytych,
niewidocznych na przedmiocie, ale istniejących w wyobraźni malarza"58.

ZAKOŃCZENIE

Jako podsumowanie twórczości Radnickiego warto wspomnieć znajdującą
się w prywatnych zbiorach Martwą naturę z roku 1964 (ił. 15). Jest to wy-
cinek rzeczywistości przedstawiający kilka przedmiotów: dzban z kwiatami,
owoce dowolnie ułożone na materiałach, czerwoną tkaninę, za którą stoją na-
czynie z przykrywką oraz butelka. Przedmioty są bardzo odważnie potrakto-
wane kolorystycznie; duże powierzchnie wypełnione, w obrębie przedmiotu,
jednorodnym kolorem: intensywnym niebieskim, odcieniami zieleni, ostrą

ślonym normom. Równocześnie P. Rudziński w tymże artykule przytacza słowa Jeana Coc-
teau ze zbioru tekstów wydanych w roku 1926, iż oczekuje on „od formującego się »nowego
klasycyzmu« gwarancji ładu, okrzepnięcia form, po niepokojach ostatnich poszukiwań". Po-
nadto Jean Cocteau używa stwierdzenia „rappel a 1'ordre", które zostało przetłumaczone jako
„wołanie o ład". Zdaniem Cocteau „wołanie o ład" dotyczyło obiektywnych, naukowo-mate-
matycznych, trwałych, porządkujących prawidłowości i zasad, które występują w literaturze,
teatrze, muzyce i malarstwie. „W »klasycznych« wartościach, jak czystość, prostota, porządek
widział Cocteau cel i atrybuty nowej twórczości" - pisze P. Rudziński. W ostatnich latach ist-
nienia formizmu Z. Pronaszko rysuje akty (1920-1922) w charakterze zbliżonym do „nowo-
czesnego klasycyzmu". Natomiast Wł. Kozicki w recenzji zamieszczonej w „Słowie Polskim"
z 18 X 1926, odnoszącej się do jednej z wystaw Radnickiego, zauważa w twórczości malarza
„duch »nowoczesnego klasycyzmu«". Komentarz ten odnosił się do kobiecych aktów Radnic-
kiego. Ponieważ oba te pojęcia („nowoczesny klasycyzm" i „lad") są związane z logicznym, in-
telektualnym i zdyscyplinowanym systemem pracy artysty to mogą one funkcjonować w każ-
dej epoce. U Radnickiego te dwa pierwiastki zostały zaszczepione na początku drogi twórczej,
współistniały z innymi zainteresowaniami artysty i pojawiają się również w jednym z ostatnich
jego dzieł. Potwierdzeniem tego faktu mogą być słowa Maurice'a Denisa (1909), który twier-
dził, że „klasycyzm powinien stać się raczej metoda^ pracy i postawą psychiczną" (D. Szczuka.
Wołanie o ład ~ krytyka artystyczna wobec klasycy żujących tendencji w sztuce lat 20 i 30 XX
wieku, „Roczniki Humanistyczne" 64, 1998, z. 4, s. 124).

58 Maszynopis autorski, 2 stycznia 1967.
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czerwienią, mocną czernią. Nawet szarości są zbudowane z konkretnych kolo-
rów-różu, ciemnej zieleni, odcieni niebieskiego, żółci. Odważna kolorystyka
stanowi dominantę w obrazie, jednak to nie ona buduje tę martwą naturę.
Kolorystyka jedynie podkreśla ekspresyjny charakter grubego konturu, który
buduje giętkie formy przedmiotów. W obrazie tym linia, kontur są finezyj-
nie powyginane, tworząc brzusiec dzbana zakończony wygiętym dzióbkiem,
jego ucho, kontur gruszki, fałdy mięsistej, czerwonej tkaniny. Równocześnie
wszystkie przedmioty oraz to, co je buduje: światło i cień, są potraktowane
płasko, sumarycznie. Płótno to łączy w sobie dwie przeciwstawne tendencje:
kolorystyczną i formalną. Wydaje się, że artysta przez tyle lat tak dalece ana-
lizował, skupiał się na istocie koloru i formy, że w tym obrazie bez problemu,
z wielką łatwością, bawiąc się tymi dwoma pierwiastkami, zbudował tę mar-
twą naturę.

* * *

W artykule tym starałam się wyjaśnić, jakie zjawiska artystyczne określały
twórczość Zygmunta Radnickiego. Należy stwierdzić, że formizm, który był
pierwszym wyrazistym, wówczas awangardowym nurtem, z jakim zetknął się
artysta, wywarł wpływ na całe jego twórcze życie. Zapewne wskutek lek-
cji formizmu Radnicki, mimo podróży do Francji w latach 1925/26 i pobytu
w tamtejszej filii krakowskiej ASP pod kierunkiem Pankiewicza, uprawiał
sztukę nieco inną niż kolorystyczne malarstwo większości kapistów. Jego
twórczość rozwijała się raczej pod znakiem Cezanne'a, równocześnie opiera-
jąc się na klasycyzujących regułach, co zostało dostrzeżone przez ówczesnych
krytyków. Charakterystyczne dla artysty zainteresowanie formą i rysunkiem
było związane z jego działalnością dydaktyczną. Od połowy lat dwudziestych
w obrazach Radnickiego kolor zyskuje rozszerzoną i bardziej malarską gamę.
Uważam, że artysta może nosić miano „impresjonisty formy", biorąc pod uwa-
gę, że od czasów formistycznych artysta wykazuje skłonności do analityczne-
go i wrażeniowego ujmowania kształtów. Te do tego stopnia przeciwstawne
tendencje (formalna i kolorystyczna) współistnieją w dziełach Radnickiego.
Po wojnie artysta stara się na swój własny sposób wpisać w obowiązującą
socrealistyczną tendencję w sztuce polskiej. Później zaś, zwłaszcza po roku
1956, wraca do eksperymentów z formą, które - wywodząc się wprawdzie
z formizmu - stanowiły jeszcze wówczas w Polsce przejaw nowoczesności.
Moim zdaniem w większości tych prób i wahań udało się artyście zachować
szczerość i oryginalność wypowiedzi oraz wysoki poziom twórczy.

277



The Art of Zygmunt Radnicki (1894-1969)

Zygmunt Radnicki was bora on the 29 November 1894 in Czortkow near Tarnopol. In
the year 1913, he began studies at the Cracow Academy of Fine Arts in the studio of St.
Dębicki, only to continue to study painting in the studios of J. Mehoffer and W. Weiss in
subseąuent years. He graduated from the Academy in the year 1924, but already during
his studies he began working in schools, to which he attached great importance (among
others, he was the author of the slogan The Didactics of Drawing for the Encyclopedia
of Education). He was the initiator of a radio program on contemporary art in the Lvov
broadcasting station of the Polish Radio. His reflections concerning art were presented
by him in the articles: Good Painting or Thematic Painting for the Masses ("Tygodnik
Artystów" /Artists' Weekly/) and The Art of Cezanne in the Light of the Contemporary
Times ("Głos Plastyków" /The Artists' Voice/). The artist was also associated with the
Lvov Formists and after the fali of the group (around the year 1922), together with J.
Hrynkowski, Władysław Krzyżanowski and J. Fedkowicz, he was one of the co-founders
of the Artists' Guild "Jednoróg" /Unicorn/ (1925). In the year 1925, he went to Paris,
where he spent a year in Józef Pankiewicz's branch of the Cracow Academy of Fine Arts.
Moreover, the artist belonged to such groups as "Awangarda" /The Avant Gardę /, "Nowa
Generacja" /New Generation/ as well as to the Section of the Artists" Trade Union in Lvov.
After the Second World War, he moved permanently to Cracow. He accepted E. Eibiscłrs
proposition to join the Cracow Academy of Fine Arts and in 1946 he obtained the degree
of associate professor; in the years 1950-51, he held the post of rector of the Academy and
in the year 1951, he was nominated fuli professor. During that time, he belonged to the
Cracow circle of the Polish Artists' Union. During his career as an artist, he took part in
many exhibitions, both in Poland and abroad, obtaining numerous prizes and distinctions.
He died in Piwniczna on the 5 November 1969 and was buried in the Rakowice cemetery
in Cracow.

At present, Radnicki is a forgotten artist, although his varied art work reflects the
changes which were taking place in Polish art up until the sixties of the twentieth century.
As a young man, he was associated with the avant-garde trend known as - Formism. In
his art, one can perceive certain influences of cubism, expressionism and futurism, but all
of these have been filtered through the activity of the formists. At this stage of his artistic
activity one can perceive in his art the influences of such Polish artists as: J. Hrynkowski
or L. Dołżycki. This was particularly noticeable in a similar way in which he and the form-
ists perceived the form of an object which in the majority of cases was simplified to its
geometrie shape with a similar finish: either rounded, pointed or rugged. Such a shape is
in most cases marked out by a contour line: thin, delicate or intense. or else thick, marked
with an arch-like, straight, or slanting line creating right angles, or else drawn by means
of delicately rounded or rhythmic lines. The topie which seems to predominate in his
paintings in this period is that of landscape: urban or rural (Urban Landscape, Factory
Landscape - 1922, The Landscape of Skolimów - 1921), Landscape - 1922), still life and
nudes. The water-color Karafka /Decanter/ of 1922 is an interesting example of still life
which was constructed in accordance with the pnnciples of analytical cubism. In many
cases, side by side inspirations derived from modern painting, among the artists who be-
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longed to the formists, one could fmd a strong inspiration with folk art and particularly
with the stylistics of painting on glass. Radnicki's painting, Nude in a Fantasy Landscape
(1922) was executed in accordance with this convention.

Following the official collapse of formism (1922), beside an interest in the formal
aspects of painting, many artists displayed a lively interest in color. Among those artists
there was also Radnicki; in his case it was, among others, his close links with the Artists'
Guild "Jednoróg" /Unicom/ (1925-1935) that exerted an influence on the broadening of
his palette of colors. The artists belonging to "Jednoróg" group, did not have a uniform
program, but they postulated: a solid painter's craft, a lack of literaturę in the presented
images, a synthesis of what they derived from formism - an interest in the form, com-
bined with a new factor - that is color. Another important factor which made Radnicki
particularly sensitive to color, was his stay in Paris (1925-26), in the branch of the Cracow
Academy of Fine Arts headed by Józef Pankiewicz; it was there that the artist came into
touch with the Capists as well as with their theories and art work. The artist resigns from
certain formist instruments: he uses linear outlines and contour lines less freąuently as the
above lead to a separation of one object from the other; he applies more pictorial means
and through richer color, he is able to combine the individual elements of the picture into
a single whole. Similarly as he had done it in his earlier paintings, he builds his objects
solidly, yet right now he creates a construction by means of color, form, light and shadow.
An interesting pre-war painting in which Radnicki enriches his painter's palette of colors
is among others his Still Life with a Sculpture (1936).

The colorist trend exerted an immense influence on the Polish art following the Sec-
ond World War, particularly at the Cracow Academy of Fine Arts, where Radnicki was
professor. His work Flowers of 1945 belongs to the group of colorist paintings. The latter
picture had been composed in a very interesting way. It seems that its main topie is not the
flowers themselves which the artist presented globally, but a colorful, delicate pink and
violet background, which seems to be a color resultant of the flowers from the foreground.
The Flowers make one think of a certain similarity with the paintings of Fedkowicz or
Cezanne. A painting which is similar in character to the works of Matisse, as it combines
the elear, intensive and boldly selected colors, that are applied to canvass almost directly
from the paint tube, is the painting Still Life with a Chair (1958).

Side by side with the formist and colorist interests one can clearly perceive a fascina-
tion with Cezanne in the paintings of Radnicki. The painter's interest in the French master
is best borne out by his own paintings as well as by his article entitled The Art of Cezanne
in the Light of the Modern Times, which was published in "Głos Plastyków" /The Voice of
the Artists/ (1937). In the opinion of Jurkiewicz-Eckert, the above article constitutes "one
of the most outstanding and poignant analyses of Cezanne's art in the history of Polish art
criticism". At the same time, in RadnickFs notes, one may detect the artisfs personal at-
titude to the painter: "I always believed him [Cezanne] and I believe him today (...); I did
not imitate his painting; all I did was to try and follow the trail of his morał and creative
attitude and to look for my own truth in his uncompromising stand". In Radnicki 's work,
one may distinguish three major groups of paintings: landscapes, still life and portraits,
in which one may clearly detect inspirations derived from the French master. To the first
group, I would undoubtedly classify The Bridge in Horod (1930) which is clearly reminis-
cent of Cezanne's work The Mount of St. Yictoria (Viaduct). In both these paintings, side
by side the formal-compositional similarities, one may observe a similar color scheme as
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well as a similar way of applymg paint. Another important group of paintings are the still
lives. The very beautiful Still Life with Fruits and a Glass (1939) is a picture in which
Radnicki displays a similar view of composition, as if he was surveying the scenę slightly
from above. He builds and constructs objects in a similar way to the French master: he
treats them as if they were fiat, but at the same time creates 3-dimensional shapes by means
of color. Both painters create a similar layout of the picture, where each of the objects has
its own specific place, in spite of creating the impression of being rather loosely arranged.
An interesting similarity between the paintings of Radnicki and Cezanne is the way both
painters frame the scenes presented by them. It happens ąuite often that when painting still
life, Cezanne introduces an alien element, as if from a different composition. Among the
numerous still lives of Radnicki, one may find a similar solution in the Still Life with aJug
of 1949. And although both of the above paintings differ substantially in regard of the ba-
sie elements: the selection of objects, color scheme, or the way of applying paint, yet the
element which joins them together, is the slanting line along the borderline of the wali and
the floor as well as the legs of furniture, elements that are alien to the still life. The third,
less numerous group of Radnicki's paintings, in which the artist derives his inspiration
from Cezanne, is the portrait. In the Self-Portrait of 1926, Radnicki stylizes himself on the
characters presented on Cezanne's portraits.

After the Second World War, between the year 1949 and 1954, the dominant trend
in the Polish art was that of Socialist realism. Like many artists who lived at that time,
Radnicki was forced to give in to its principles. In spite of it, he tried to find himself in
the new artistic reality and to map out his own creative way which would be based on his
experiences so far: "art must come out of man's longing, out of his most important and
innermost need; it is only then that it has a chance to become real art". It is in this period
that he painted: The Construction of a Motorway (Mapping out a Road) and Homecom-
ing - both of 1950, Haymaking (circa 1953-55), as well as Still Life with the "Trybuna
Ludu" Paper (1952).

It seems that following the year 1956, a greater stylistic cohesion can be observed in
Radnicki's art. The painter begins to combine on canvass all of his previous artistic experi-
ences, so as to subseąuently subject them to an abstract analysis. The artist makes a selec-
tion; he rejects all props, all decorative elements, literaturę, all superfluous detail. but at
the same time, he is able to render the atmosphere and character of the place, as well as the
elements of naturę that are so difficult to present on canvass. The paintings that belong to
this group include among others: three water-colors The Trees in the Garden I, II, and III
as well as oil paintings Trees (all dating back to 1961) and Green Landscape (1962). This
abstract creative thought is also visible in the water-color Forms I (1959) which the artist
originally wished to entitle Abstract Composition; yet had changed his mind suggesting
in the title that the fundamental theme of the painting is precisely the form. These artistic
measures undertaken by the painter can be compared to the activities of the impression-
ists, for whom color was so important that in their later paintings, they ignore the shape
altogether; they make reality unreal and strive toward abstraction. Radnicki ignores color,
reduces and synthesizes objects to the simplest arrangements and geometrical shapes, re-
lying on a logical construction. He does it all so as to analyze form. In some paintings. it
seems that Radnicki tried to capture a fleeting moment, but not the one which belongs to
the real world, but a thought. a formal construction which had appeared in his mind. By
trying to reduce and synthesize objects to their geometrical form, the artist tried to capture
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what is permanent and unchangeable in them. An oil painting entitled The Town (1962), in
which there predominates rationality, harmony and "order", is a continuation of the formal
analysis. At the same time, this painting creates the impression as if the painter was play-
ing with form, simplifying and geometrizing it.

In my article I have tried to explain what artistic phenomena defined the art of Zygmunt
Radnicki. One should state here that formism, which was the first distinctive and avant-
garde trend that the artist had come into contact with, exerted an influence on his entire
creative life. Since the middle of the twenties, color acąuires an extended and ever wider
artistic palette in the paintings of Radnicki. These to some extent opposing tendencies
(formal and colorist one) seem to co-exist in Radnicki's works. Yet one should state here
that his artistic activity developed more under the influence of Cezanne. After the war, the
artist tries to fit himself into the mandatory Socialist realist trend in his own specific way
Whereas later on, particularly after 1956, he returns to his experiments with form which al-
though derived from formism - still constituted a symptom of modernity in Poland at that
time. In my view, in the majority of these efforts and experiments, the artist had managed
to retain sincerity and originality as well as a high level of artistic expression.
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