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Forma uyteczna nie tworzy si bez udziau akcji estetycznej, wieci, wyrastaj te same trawy, kwiaty, lasy. Lecz spotgowana

upatrujcej we wszystkiem nietylko uyteczno, lecz równie bu- spostrzegawczo pozwoli nam stwierdzi, e natura wcale nie jest
dow artystyczn. Akcja ta wyciska swe pitno na otaczajcym jednostajna. Zauwaymy, e wród pól powyrastay wioski, wród
nas wiecie: pióro ptaka, ornamentalnie wycity li, ga —skom- nich wyrosy miasta, w miastach stany witynie, paace, fabryki,
ponowanemi s caociami. Kwiat wykrelony zostaje i zabarwiony pomniki; pola poprzecinano sieci elaznych szyn, na rzekach py
z matematyczn precyzj. Gwiadziste niebo daje nam pohop do n odzie, okrty, po ulicach miast i wsi pdz samochody, ludzie
zachwytów i uniesie. Zachwyceni jestemy, bowiem odbywa si rozkwitaj nowymi ubiorami. Natura nie jest jednakowa—zaznacza
czyn twórczy i z jego zdobyczy wynika uzgodnienie kilku pierwiast- si w niej cigy wzrost form nowych, a te daj nam nowe wrae-
ków, których czno nazywamy estetyk. ma, nowe pikno.

Jak W naturze, tak te i w twórczoci ludzkiej istnieje ch
upikszenia formy wytwarzanej (niezalenie od tego, czy jest ona
utylitarna, czy nie), nadania jej wygldu artystycznego, piknego.
(To ostatnie jest wprawdzie Wzgldne, bo nowa rzecz zawiera nowe
pikno). Denie OWO Wynika z poruszenia estetycznego, które za
czyna si w chwili powstania myli twórczej.
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Rzeczy odmienne w wiecie cz si we wspóln jedno
i iworz obraz malarski. Zdawaoby si, e w tej wyszej jednoci
estetycznej powinno by zawarte wszystko i wszystkie nasze cele
twórcze winny si kierowa ku niej, gdy zawiera ona cel wyszy,
zawiera pikno, do którego wszystko dy. Wyania si atoli kwe
stja ekonomiczna, która, bodaj, jest ródem czynu caego, a na
podstawie której wiemy, e kady czyn wykonany zostaje przez
energj ciaa i e kade ciao dy do zachowania swej energji,
a wic czyn naley wykona w sposób ekonomiczny. Tak czyni na
tura, po takiej drodze idzie twórczo ludzka. Myl twórcza od-
dawna ju unika wszelkich gmatwa i misternych zawika, chocia
by byy pikne, i dy do prostego ekonomicznego wyrazu czynu
energetycznego. Scakowanie zatem danych czynów odbywa si ju
nie z pobudek estetycznych, lecz z musu ekonomicznego.
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Ostatnie kierunki w sztuce: kubizm, futuryzm, suprematyzm,
wyrastaj na gruncie ekonomicznym.

Z dniem kadym coraz wicej misa i koci wycofuje natura
ze starego zielonego wiata. I dojdzie kiedy do tego, e wiat zie- J
lony wyganie, jak wygas ju krajobraz okresów pierwotnych.

Mino wiele okresów przebudowy wiata, powstao wiele ró
nych organizmów. I odrodzenie wychodzi z jednego warsztatu —
z czaszki kuli ziemskiej. Z niej wyprowadzamy nowe istoty i W nich
widzimy ju nie twór natury, lecz nasz wynalazek, który pragniemy
astosowa, by si wyzwoli z pod przemocy natury i zbudowa
wiat nowy, do nas nalecy.

Nie moemy zwyciy natury, bowiem sam czowiek jest
natur. I nie do zwycistwa., dy, lecz pragnie nowego rozkwitu,
i pragnienie to jest zaprzeczeniem przeszoci. A e sztuka jest
czci skadow ogólnego ukadu kulturalnego wytworzonych przez
natur narzdzi; przeto naley zrezygnowa z dnia wczorajszego —
inaczej nie pody si za Wzrostem konsekwencji twórczych.
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Gdy natura przez szereg swych doskonaoci stworzya czo
wieka, jako narzdzie doskonae, pocza ona przez niego tworzy
nowy wiat dzisiejszy — elazny, którego organizm poniekd mona
utosami ze wiatem misa i koci. Moemy porówna aeroplan
z ptakiem, który si mnoy w wielu odmianach ptaków elaznych.
Pocigi s podobne do wów i równie jak wyej maj wiele
odmian. r

Czyn estetyczny—to cigy ruch, to bezustanny udzia w two
rzeniu nowych form.

Wiadomo: „Jak pikn jest natura”! Lecz dlaczego jest ona
pikna? Czy kwiat pozostaby pikny, gdyby obok niego nie istniay
inne formy i gdyby W nim samym nie bya zawarta rónoksztat-
no budowy?

 Pikno zostaje wywoane, gdy natura skada si ze znaków
rónoksztatnych. Mówimy „pikny krajobraz”, bo na widnokrgu
poprzez dalek niebieskaw gbi widzimy góry, lasy, pola; stoimy
na górze i patrzymy w dal i obraz widziany wytwarza w nas akcj
estetyczn, wic woamy: Jak piknie i cudnie”.

Co widzi malarz w kfajobraie? On widzi ruch i spokój mas
malarskich, on widzi kompozycj natury — jedno rónoksztatnych
form malarskich, widzi symetrj i uzgodnienie rozbienoci W jed
noci obrazu natury. Stoi — oczarowany pynnoci si i ich wspól
noci. Tak zbudowaa natura swój krajobraz — swój wielki wszech-
stronny obraz techniki, sprzeczny z form ludzk, powizaa pola, ^ f or fn now, porzuc sw posta teraniejsz w dogorywajcym
góry, rzeki, morza, tak uksztatowaa stopniowo form na swej wiecie rolinno-zWierzcym. Przez nowe istnienie swoje przekrel
powierzchni twórczej. rozrzutno energji umysowej i przetn istnienie rolinno-zwierz-

W ten sam sposób powstaje przed twórc-artyst powierzchnia cego wiata. Wszystko skierowane zostanie ku jednoci mózgu
pótno, gdzie jego intuicja buduje wiat i pynne siy ludzkoci, jako doskonaleni unarzdziu kultury.

Niezbdnym przeto jest ukad w jednoci wspólnej wspótczes-

Prócz osignicia doskonaej sztuki budownictwa wiata, dy
czowiek do tego, by w wiecie przeksztaconym utrwali jednoci,
przeksztacajc wiat zwierzcy, pozbawi go jego mdroci. Nowe
istoty wiata obecnego dziaaj wedug
oszczdzam enefgj, trwonion rozrzutnie w zielonym i zwierzcym
wiecie. D do centralizacji, bym móg kierowa wiatem we
wszystkich jego szczegóach. Sam za id równie ku przekszta
ceniu swemu, bowiem wiele pozostao we mnie ze wiata zwierzcego.

By moe, i w ostatni dzie swego przeksztacania wstpi

mej woli. W ten sposób

twórcza
energji malarsko-barwnej zostaj przeze regulowane w rónych
formach, linjach, paszczyznach. W ten sam sposób tworzy formy, nego ruchu wiata,
pojedycze pierwiastki ich znaków, zdobywa jedno rozbienoci
na swej powierzchni malarskiej. Tak wic budowanie kontrastów
form, tworzy jednozgodno ciaa budowy, bez czego twór jest nie
do pomylenia.

Caa twórczo natury, jak i artysty, jak zreszt wogóle czo Skoro tylko rozwój organizmów pierwotnych dotar do punktu
Wieka tworzcego — ma za zadanie zbudowa narzdzie do torowa- „czowiek”, ów rozpocz poznawanie wiata i jednym z jego rod-
nia drogi w bezkresie i jedynie tylko przez wykrelenie znaków ków poznawania byo ukadanie znaków, jako notowa rzeczy spo-
twórczoci naszej, przesuwamy si i oddalamy od dnia wczorajsze- strzeonych. Lecz odtwarzanie pierwotne, w którem poznajemy po-
go; dziki temu, przez wynajdywanie nowego, nie moemy utrwali dobiestwo, jest ju doskonaoci. Przed odtwarzaniem prymityw-
pikna wiekuistego. nem istniay linje mniej lub wicej zawikane, jak to widzimy

Chobymy jaknajsilniej pragnli zatrzyma pikno natury, za- u dzieci. Pocztkowo uformowanie zawiera si w ruchu linji w-
zoksztatnym, spiralnym, nastpnie grubo, objto i t. d. prze
chodzi do schematu, skadajcego si z kropki—gowy, albo kóka
z kreskami, co oznacza tuów, nogi, rce.

tamowa jej nie zdoamy, gdy sami jestemy natur i dymy do
conajrychlejszego przeksztacenia wiata widzialnego. Natura rów
nie nie pragnie pikna wiekuistego i wci przeksztaca swe for
my, i ze stworzonych wyprowadza nowe. Oczywicie, czowiek pierwotny kroczy t sam drog. Swoje

Roniemy. Pd naszego wzrastania zmienia nasz ksztat. Dla- obrazy rysowa na cianach jaski, na narzdziach, sprztach, i to
byo jednoczenie upikszeniem takowych.

Kierujc uwiadomienie swe przez ksztatowanie (zarysowywa-
cieraa dzi do tego, co zostao osignite wczoraj. Zycie ronie nie), hodowa w sobie zawizek artystyczny, który póniej, po zdo-
 i Wzrost jego widzialny jest w nowych tryskajcych formach. W for- byciu nowych sposobów poznawania wiata, rozwin w sztuk ci-
mie nowej wanie zawarta jest rónica pomidzy dniem wczoraj- le artystyczn.
szym a dzisiejszym. Przez naukowe poznawanie wiata sposobem odtwarzania go.

Pozornie natura jest zawsze jednakowa: krajobrazy powstaj zostaa wytknita droga dla naturalizmu w sztuce. Cel: zblienie si
bez zmian, jak w zeszym roku, jak 10 lat temu, soce jednakowo jaknajsilniejsze do natury i sprawozdanie z tego. W miar uwia-

tego nie da si pomyle powrót ku przeszoci. I adna myl nie
zdoa pchn sztuki, by sza pod sztandarem przeszoci, lub do-


