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zupenie bezzasadnej — kwestji pierwszestwa pod wzgl
dem czasu lub stopnia, kwestji uprzednioci. Sdz jednak
e nim si zajm najnowszemi obrazami Marcoussisa,
musz pooy nacisk na wano jego utworów modzie
czych. W czasie penego rozkwitu analitycznego kubizmu,
M arcoussis usiowa przywróci czynnikowi tonalnemu cae
jego dawne znaczenie. Wskutek tego wyegzaltowa barw,
uwydatniajc jej znaczenie. Jego obrazy na szkle maj
szkaratny odbysk emalji i wietlan wspaniao klej
notów.

*

W r. 1922, Georges Auric, egnajc si z jazzem,
komponuje: egnaj mi New-Yorku. W r. 1928 Marcous-
sis odwraca si od prawowiernego kubizmu, od stylu «Ecole
Cubiste» przyjtego na obu pókulach. Ta naga zmiana,
 to nie cofnicie si. Malarz schodzi z uwiconego ju
toru, aby si zapuci na nieznan drog, aby popróbowa
nowych eksperymentów, szuka przygód: szuka szczcia
lub nieszczcia. Marcoussis wyzwala si z dawnej skorupy
i odbiwszy si, daje nurka w no man’s land, w lec
ugorem ziemi, której aden pionjer jeszcze nie wybada.
Daje sie on wodzi swemu przeznaczeniu, korzysta
z cudownych nabytych wiadomoci, to prawda.
Mona go wykry z chwil, gdy si tylko na nowo
wejdzie w kontakt z jego twórczoci. Nikt si nie wy
mknie swemu losowi. Nikt si nie moe poszczyci tern, e
wyszed poza granice samego siebie. Niemniej pozostaje
ostatecznie faktem, e prawdziw miar swego talentu
wykaza Marcoussis dopiero z dniem, w którym postanowi
pozostawi woln drog swym skonnociom naturalnym.
A do tego etapu swej ewolucji, malarz, opanowany przez
poezj, wtacza swe tematy i swe motywy liryczne w

sztywne granice z góry uksztatowanej formy, odlewu,
modelu. W wikszoci jego pócien mona byo dostrzec
konflikt midzy elementem plastycznym, midzy rytmem
pikna, a magiczn i dramatyczn figuracj. Konflikt ten
zosta usunity. Marcoussis poj, e tylko przez wsucha
nie si w gos swego serca dosignie swej wewntrznej
prawdy.

*

Sztuka jego zyskuje na intensywnoci, to, co traci na

umiarze. Marcoussis zarzuca rodzaj konstrukcji, która
zawieraa interpretacje rzeczywistoci, zgodn, jeli nie z
zewntrznym wygldem, z prawami kierujcemi mecha
nizmem oka, to przynajmniej z logik. Kubizm, to nic
innego jak nadnaturyzm, nowe widzenie faktów, podda
nych gorczkowej analizie, pewna rekonstrukcja widzial
nego wszechwiata, pewien styl eliptyczny, tajny kodeks,
dajcy si wyrazi w cyfrach, które wszystkim s znane.

Wiem, jak bardzo tego rodzaju sd moe si wydawa
dziecinnym i prostackim. Kubizm ma swych fanatycznych
kapanów i kadzicieli, tych, którzy si podaj za jedynych
posiadaczy klucza tajemnicy, tych, którzy si przyczynili
do wytworzenia tej nowej poetyki. Nie odmawiam sztuce
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jej potencja przyszoci. Stwierdzam jednak, e aby y,
aby speni sw misj estetyczn, wszelka forma musi si
zmienia i przeksztacza. Zjawisko przeksztacania si jest
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M arcoussis przedstawi publicznoci na swej najbliszej
wystawie, bezskutecznem bdzie doszukiwanie si owe
go rytmu organicznego, który czy formy ze

sob, wybijajc sw piecz jednoci paszczyzny. Niema
 wcale rymów plastycznych, opartych na assocjacji przed
miotów, wzgldnie te i obszarów. Niema adnych asso-
nansów, ukrytych analogji lub powtarzam To naszkico

 wania linijne. Ostre pismo czowieka, który z si wyga*
sza sw myl. Formy przewiecajce, które podtrzymuje
przestrzenne rusztowanie z nieprzezroczystych paszczyzn.
M «królo-
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grammami, rytualnemu formukami, lub te fraz muzycz
n, nikomu nie przyjdzie do gowy pomyle o postawio
nych i rozwizanych problemach.

Zniszczenie tego, co si przedtem ukochao, moe by
najstosowniejszym rodkiem do zapewnienia ycia myli,
która poprzez wszelkie metamorfozy odnajduje swoj sta
, swój niezmienny punkt, swoj warto specyficzn.
Marcoussis spali w jasnym pomieniu teorje alliteracji, aby
pozosta samym sob w chwili, gdy si mija przyldek
akademizmu, ow ska rozbijajc rewolucjonistów. Za
stpi on rytm formalny «ruchem figuralnym». Dawniej
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zwizki przestrzenne. Wyzwala «próni» i odstpy.
Tylko zaoenie poetyczne moe nada jedno obrazowi.
Staje si ono jego zasad energetyczn, jego ide-si,
nerwem i prawem rzdzcem.

Sztuka Ludwika Marcoussisa daje nam jedn z
podstaw do wiary i nadzieji (wiara i nadzieja bez celów
utylitarnych), gdy zamiast empiryzmu i racjonalizmu
woa on wybra form, na któr dowiadczenie nie wy
wiera adnego wpywu, która jest czystym pdem twór
czym, wyrazem wzruszenia, czystem ja.
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