
Jestem dzi bardziej ni kiedykolwiek optymistycznie usposobiony, kie
dy myl o rozwoju, o wielkoci genjuszu estetycznego naszej rasy, i sprze
cza si bd zawsze z tymi, którzy swoj improduktywno i oportunizm
uwaaj za improduktywno i oportunizm ogólny, a którzy ma r z t}dko
o absurdalnym jakim raju zaludnionym inteligentn publicznoci, bogatymi
mecenasami i wydawcami o wspaniaomylnych getach. Cieszmy si real
noci, która jest do cudowna. Sztuka woska przechodzi tylko cik
chorob: brak pienidzy. Aby temu zaradzi wyobrazilimy sobie, e mo
na by stworzy ju teraz gony i tak szeroko omawiany Instytut Kre
dytowy dla Artystów Twórców.

Tak, jak istniej Banki Kredytowe popierajce przemys, tak powinny
powsta Instytuty, które subwencjonowayby manifestacje artystyczne lub
instytucje, zajmujce si sztuk stosowan, oraz poyczayby pienidze ar
tystom na ich prac, (manuskrypty, ramy, odlew}?' figur i tern podobne), ich
podróe ksztacce lub propagandowe.

Iustytucje te mogyby mie charakter pr}?watny (Towarzystwo anoni
mowe akcyjne) lub pastwowy, (fundacje). W pierwszym wypadku pow
stanie takiego Instytutu zaleaoby od iloci oraz wicej lub mniej dobrej
woli adherentów. W drugim wypadku potrzebny kapita mógby by szyb
ko i pewnie zrealizowany, gdyby pastwo zadekretowao go, czy to jako
podatek, czy jako minimaln choby redukcj wydatków na wojsko etc. lub
te jako subskrypcj narodow z rzdowej inicjatywy.

Instytut dziaaby póniej jako Bank dla artystów, przyjmowa w depo
zyt dziea sztuki, i na zasadzie ich realnego oszacowania udziela subwencji
lub otwiera kredyty.

Dzieo sztuki byoby cennym depozytem i dla artysty i dla Banku,
który mógby urzdza wystawy, wenty etc. W ten sposób i artysta i dzieo
byliby zwaloryzowani.

Instytuty takie musiayby by w cisym kontakcie z wszeikiemi pla
cówkami artystycznemi, a take winnyby otrzyma uywalno paaców, dla
obrócenia ich na mieszkanie dla artystów, lokale dla artystycznych insty
tucji oraz perjodyczne wystawy.

Ta nasza koncepcja, szeroko przezemnie wyuszczona w paru rozmo
wach z Benitem Mussolini, zostaa przyjta przez Prezydenta Ministrów
z wielkiem zainteresowaniem i zaaprobowana definitywnie w nastpuj
cym licie:

„Mój drogi Marinetti, jaknajserdeczniej pochwalam twoj inicjatyw:
uformowanie Banku Kredytowego dla Artystów. Wierz, e potrafisz prze-
zwyciy ewentualne trudnoci,

W kadym wypadku niech Ci ten mój list suy za wijatyk.
Ciao, przyjanie Mussolini

*
* *

Kiedy artyci i literaci woscy mniej bd ucinieni ekonomicznem
jarzmem, znikn ostatni pesymici, i bdziemy mogli w caoci zrealizowa
nasz program, rzucony lat temu czternacie: stworzy sztuk wosk uwol
nion od wpywów przeszoci i cudzoziemszczyzny, sztuk oryginaln, g
bok, pogodn, wosk.

Ci, którzy mówi o powrocie do antyku i do tradycjonalizmu zapomi
naj naprzykad, e w muzyce zwycistwo futuryzmu nie ulega adnej wt
pliwoci. Publiczno ceni i oklaskuje w Medjolanie, Neapolu, w Rzymie
awangardzistów i futurystów jak Malipiero, Pratella, Castelnnovo—Tadesco,
Caselle, Respighi etc.

„Belfagor", opera Respighi, oklaskiwane ostatnio w Scoli, zawiera
stronice cakowicie futurystyczne. W Lyceum Medjolaskiem, trzy miesice


