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rzeczywistoci poetyckiej. Za pierwszy (i do prymi
tywny) naley uzna «sowa na Wolnoci» Marineitiego,
które operujc tylko niepoczonemi odamkami obrazów
(rzeczowniki konkretnie, abstrakcyjne), nie troszczyy si
Wcale o zachodzce midzy niemi Warunki funkcjonalne.
W metaforze — znajdujemy ju obraz; metafora na Wy

szym stopniu wyraa za wspólne cechy dwu obrazów.
Idc dalej konsekwentnie w tym kierunku moglibymy
doj do wyraania zapomoc kilku metafor lub jednej
rozpitej szeroko metafory — pojcia poetyckiego, najistot
niejszego elementu nowej poezji. Zazwyczaj jednak nie
dochodzi si do tych rezultatów, poprzestajc na obrazach.

Wyraajc pewne wspólne cechy — jest zarazem prze

nonia pewnego rodzaju prób klasyfikacji i jak kada
klasyfikacja jest ju zasadniczo niesuszna. Poczucie tej
niesusznoci, podwiadomie odczuwane jako protest po
znawczy — jest wanie jej artystycznym walorem. Poza-

tem metafora tkwica jednem ramieniem W rzeczywistoci
yciowej, a drugiem sigajca W inn odleg realno —
jest artystycznym Wyrazem metafizycznego konfliktu. Jej
odlegle powizane elementy rónych rzeczywistoci wywo
uj zdziwienie pobudzajce naskórek artystycznej wrali
woci. Przy uyciu zewntrznych elementów ycia nowo
czesnego jako postawy staa si metafora ulubionem
narzdziem nowej poezji. Ale oto najnowsze lata zdaja
si wyrównywa nieco t hipertrofj metafory szukajc
nowych wartoci w zdaniu- U niektórych poetów reakcja
ta objawia si nawet w do jaskrawej formie unikania
metafory (n. p. u nadrealistów). Przestali si oni stara o
wyraenie pewnych stosunków midzy obrazami, ale wkro
czyli na drog irracjonalnego produkowania wyobrae
(«écriture mécanique»). Naleaoby tu moe podkreli
jako rzecz mogc rzuci pewne wiato na t spraw, po

krewiestwo postawy nadrealistów z futuryzmem. Zarówno
Breton jak i Marinetti propaguj kult fantazji i w konse
kwencji mylenie fantazyjne jako sposób i metod twórczo
ci. Jedyna rónica: Marinetti posuguje si sowem, które
jest symbolem pewnej konkretnoci, podczas gdy Breton
uywa tu obrazu.

Od pojedyczych niewizanych obrazów dochodzimy do
wyszego stadjum formy poetyckiej, od sowa pojedycze-
go 'bdcego symbolem pewnej samoistnoci — do metafo-
ry-obrazu, która jest ju wyrazem stosunku midzy dwiema
rzeczywistociami, od prymytywnej realnoci - do abstrakcji.
Idc dalej w tym kierunku natrafiamy na coraz wiksz

rozpito obrazu, który staje si ju metafor wyraajc
zagadnienie konstrukcji, zagadnienie Wysoce metafizyczne
i artystyczne zarazem. Cao wiersza staje si równowani
kiem pewnego uczucia metafizycznego, prowokujc popd
artystyczno-poznawczy. Dzieo sztuki jest jak szczepionka,
której zastrzyk wywouje w organizmie powstanie anty-
toksyn, uczu metafizycznych. Dzieo sztuki, jest jak
mówi Peiper «pewn ufoimowan alluzj do rzeczy
wistoci». Ten adunek elektryczny «alluzji» jest wanie
rzecz najistotniejsz w sztuce. Niektóre z poprzednich kie
runków przez identyfikowanie si prawie z rzeczywistoci
yciow wyzbyway si go zupenie, zapominajc e do

dziedziny sztuki naley dopiero to co wykracza poza gra
nice naturalnoci, co jest «sztuczne».

Nowa poezja wytworzya gównie sw specyficzn no-
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wzgldnie znacznie zakres tego co poetyckie, ale sowo po
zostao w wielu wypadkach to samo i to zarówno u naj

bardziej modernistycznych poetów jak i u innych. Wedug
dowcipnych tabel, które zestawi Ozenfant w swej ostatniej
ksice czsto uywania pewnych wyrae (n. p. noc,
barwy, gwiazdy, rodki lokomocji itp.) nie ulega duej
zmianie w stosunku poetów doby najfiowszej do swych
poprzedników z przed lat 30 czy 30. Istotne zagadnienie
nowej poezji nie polega wic na nowych pierwiastkach
sownych, lecz na zalenociach funkcjonalno-konstruktyw-
nych wyrazów, obrazów, zda, poj.

STYL ELIPTYCZNY W POEZJI

N cecha
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ycia nowoczesnego jest

i intensywno, najistotniejszem znami-
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niem nowej sztuki pragnienie skrótów. Skrót sam w

sobie jest ju walorem par excellence artystycznym, gdy
stawiajc nas w obliczu czego niespodziewanego wywouje
uczucie zdziwienia metafizycznego ( = artystycznego).
Skrót jest najistotniejszym walorem konstrukcji, konstrukcja
najbardziej trudnym wyrazem artyzmu oraz wiadomoci
i woli twórczej. Skrót wreszcie jest wynikiem selekcji, a
wiadomo ile niektóre dziedziny sztuki (n. p. powie i kino)
zawdziczaj jedynie zdolnoci odrzucania niepotrzebnych
szczegóów.

Elipsa w poezji ze zwyczajnego rodka technicznego
urosa w ostatnich latach do naczelnej zasady i bazy nie
których kierunków. Assocjacjonizm i nadrealizm (który jest
zreszt tylko odmian assocjacjonizmu, wynik ze skrzy
owania tego ostatniego z dadaizmem) s waciwie

oparte na podniesieniu elipsy do znaczenia siy motorycznej.
Dobrze stosowana elipsa powinna by Wyrazem grawita
cji pewnych form, obrazów czy dwików, Wydobyciem
chemicznego powinowactwa sów. Rzecz jasna, e korze
niami swemi tkwi ona w podwiadomoci, której znaczenie
ostatnio coraz to bardziej wzrasta i rozszerza si. Niektórzy

poeci wi wiersze jedynie na mocy muzykalnoci (Seu-
phor) skonnoci jednego wyrazu do przejcia w drugi, ma
larskiej akcji muzykalnej, jakby kinowo nierealistycznej

Arag Desnos zbudowa kilka wierszy na
r ska maksymalniedeformacji skadni starajc si wyzyska

zdolnoci potencjalne sowa (n. p. skonno tkwica w nie
których rzeczownikach do wyraania akcji czasowniko
wej)- Skondensowany liryzm istniejcy w walon
cjonalnych sów skadajcych si na obraz-pojcie zdaj

metod twórcza
si by celem nowej poezji. Wydobycie gc
niezamconej produktami ubocznemi —

laboratorjum poety. Obraz - metafora ustpuje zdecydo
wanie na rzecz obrazu - pojcia, które nie jest symbolem

jakiego napicia kierunkowego ((potencjau), ale wprost
jego ekwiwalentem. JAN BRZKOWSKI


