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KILOMETRA
Dzi jest zawsze 'bardziej skomplikowane, ni wczoraj.

Jest ywe i nieuchwytne. Kada próba klasyfikacji moe
tu by tylko prób zajcia punktu wyjcia, zawierajc w
sobie jedynie relatywn, pragmatyczn suszno. Mikro
skop analityczny, jak i szkieko syntezy — maj tu za

równo szczupe pole widzenia. Dla celów praktycznych
wskazanem jest jednak uchwycenie kilku najistotniejszych
przejawów i oznaczenie ich jak rolin wedug klucza. Wbi
cie kilku supów kilometrowych oznaczajcych przebyte ju
etapy — moe sta si bardzo poytecznem dla wyledze
nia napicia kierunkowego teraniejszoci.
ÏZM 29.

Pomimo skomplikowania ostatnich lat nietrudno zauwa
 y dzi wspólne oysko wszystkich kierunków. Po «qua-
trocento» — wchodzimy w «cinquecento» nowej sztuki.

Rónica midzy wszystkiemi «izmami» nie jest znów tak
wielka, i — za lat kilkadziesit ogldana przez lornetk
czasu — zaniknie. Klasyfikacja przejawów teraniejszej

sztuki wedug kierunków jest wic w duej mierze niesusz
n; naleaoby j zastpi raczej zasad progresji chrono
logicznej.

Próba schematyzacji:
1908 - 1918 — kubizm w malarstwie. Futuryzm i for

mizm w poezji.

1920 i nastpne — dadaizm, przy którym naley pod
kreli jego powojenne pochodzenie, jego negacj sztuki
wynik z negacji kultury spowodowanej przez wojn.

1926 — okres ustalania si pewnych wartoci.

KILKA SPRECYZOWA POSTAWY

NOWEGO MALARSTWA

Sztuka bya zawsze walk midzy dwiema rzeczywisto-
ciami: rzeczywistoci wiata zewntrznego i rzeczywisto
ci abstrakcyjn istniejc w wyczuwalnoci artysty. Od
kubizmu poczwszy — zdecydowan przewag ma ab-

strakcjonizm, tworzcy samodzielnie swe formy. Po okresie
deformacji dla celów artystycznych abstrakcjonizm znalaz
swój wyraz najczystszy w suprematyzmie, neoplastycyzmie
i niedeformujcym kubizmie. W ostatnich czasach obserwu
jcy ciekawe zjawisko: twórcy abstrakcjonistyczni zaczy
naj dopuszcza z powrotem do swych dzie pewne ele
menty yciowe. Celem artystycznym staje si tu coraz
wyraniej kontrast form abstrakcyjnych z ksztatami Wzi-
temi z otaczajcego nas wiata zewntrznego.

A wic: Léger maluje realistyczne licie przeciwsta
wiajc je czystym formom geometrycznym, Ozenfant umie
szcza may kieliszeczek w rodku obrazu skomponowanego
z elementów purystycznych, Malkin rzuca naturalistycznie
narysowane winie w optyczne centrum obrazu, zbudowa
nego z paszczyzn i t. d.

Nadrealizm przesun zdecydowanie punkt cikoci z

formy na tre, tre zaczerpnita zazwyczaj z nowej rze
czywistoci, której dostarczaj nauki przyrodnicze (szcze
gólnie bakterjologja, biologja czy nawet astronomja).
Obrazy Miro czy Tanguy — to artystyczne transpozycje

realistycznych pejzay z pod mikroskopu. Wic nowa fala
realizmu? Nie bdmy heroldami przedwczesnych uogól

 nie. Przedewszystkiem realizm inny, gdy zakres treci
realistycznej znacznie si rozszerzy. Nastpnie: rzeczywi
sto «yciowa» ma tu znaczenie sztafau, drugorzdnej
dekoracji. Wreszcie rzecz najistotniejsz jest kontrast,
przeciwstawienie rzeczywistoci realnej i abstrakcyjnej, oraz
wydobycie tkwicych w tern zestawieniu wartoci funkcjo
nalnych. To poczenie abstrakcji z realnoci jest wanie
ródem emocji artystycznej.

Porównanie: przy wzlocie aeroplanem, aby zdawa so
bie spraw z odlegoci od ziemi — musimy j jeszcze wi
dzie. Gdy zniknie z oczu zatraca si nasz zwizek z ni i

niknie wraenie wysokoci. Abstrakcja, aby dziaaa arty
stycznie i metafizycznie — musi by zakotwiczona o dno

ycia: wiadomoci istnienia wiata zewntrznego. Jednak
 im odleglejsze jest to zestawienie — tern wiksza sia arty
stycznego oddziaywania.

Zupenie odrbnem zjawiskiem jest Chirico, który buduje
prawie e wycznie z istniejcych w tej formie w yciu
elementów, (n. p. mebli), ale ich kompozycja jest najzupe
niej abstrakcyjna. Kawaek óka, szafa, krzedo, (czsty
Chiricowski motyw) uoone na pochyej paszczynie —
urgaj tak samo rzeczywistoci wiata zewntrznego w

swej yciowej bezradnoci, jak Chaplin wymachujcy
niefrasobliwie lask w obliczu niedwiedzia.

Równania :

Rozszerzenie rzeczywistoci wiata zewntrznego przez
nauk: Miro, Tanguy, Ernst i in.

Przeciwstawienie realnoci i abstrakcji: Léger, Ozenfant,
Malkin i in.

Abstrakcyjna budowa z yciowych elementów : Chirico.
Te 3 tendencje monaby wyrazi w postaci równa che

micznych:
A ^ B
B ^ C
A ^ C

midzy któremi istnieje tylko stan chwilowej równowagi,
mogcy by kadej chwili przesunity w jedn czy drug
stron.

Naley podkreli jedn wspóln im cech:
Po epickiem napiciu kubizmu i formizmu, zaczyna mie

zdecydowan przewag liryzm form i przedewszystkiem li
ryzm kompozycji. Po klasycymie tamtych kierunków na
stpuje znów romantyczna reakcja uczucia.

ZMIERZCH METAFORY

Jeszcze do niedawna metafora bya najistotniejszym
atrybutem nowfej poezji. Wyraaa ona wspóczesno
znacznie lepiej ni obrazy poetyckie skomponowane w inny
sposób. Metafora bya drugim wyszym stopniem nowej


