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Na pókach bibljotek osób interesujcych si sztuk i
myl nowoczesn, uderza mnie zawsze pewien brak.
Istnieje mnóstwo monografij o literatach, malarzach, uczo
nych, filozofach, lecz niema dziea powiconego cao
ksztatowi ruchu nowoczesnego. Ponadto monografje s na

ogó czem w rodzaju mów pochwalnych, wskutek czego
szwankuje zrozumienie myli i intencyj. Ju raz wespó z
Jeanneretem usiowaem rozwietli kwestj malarstwa w
«Peinture Moderne», ksice wydanej nakadem Cresa,
która miaa wielkie powodzenie. Dzisiaj chciabym zgene—
ralizowa podjty wysiek. Sztuka bowiem, a zwaszcza
sztuka najnowsza, nie da si wydzieli z ogólnej dziaalno
ci epoki. Nawet najdalej naprzód wysunit literatur
mona zrozumie tylko wtedy, gdy si j ustawi w jednym
szeregu z ruchami spoecznemi, z ca wspóczesn dziaal
noci intelektualn, lub praktyczn. miae pogldy te
raniejszych uczonych i filozofów mniej s oddalone, ni
to si moe wydaje, od poj «awangardy» artystów.
Mam wraenie, e to ju wykazaem.

Pierwsz cz «Art» (1) powiciem dziejom wysików
«awangardy» i staraem si wytumaczy moliwie naj
janiej zamiary nowatorów- Zestawiem wyniki osignite
w rónych dziedzinach sztuki i myli. Usiowaem wyja
ni zawie czasem teorje specjalistów, przez powizanie
ich z faktami historycznemi, a nawet przedhistorycznemu

Sowem zestawiem bilans krytyczny.
W czci drugiej, która tworzy mniej wicej poow

ksiki, na tle wasnych pogldów zajmuj si badaniem
sztuki, literatury i nauki pod ktem widzenia przyszoci,
w poszukiwaniu dyrektyw. W szczególnoci usiuj okre
li, czem bdzie wielka sztuka jutra.

Po zaspokojeniu koniecznoci doranych, pierwsz po
trzeb czowieka jest potrzeba sztuki. Odpowiadaj tej
potrzebie rozmaite rodzaje techniki. Sztuk odkryto po to,
aby pozwolia nam wymkn si z realnego ycia, aby
pozwolia nam zapomnie o sobie samych. I w tern wanie

ley cel zarówno sztuki plastycznej, jak muzyki, literatury,
poezji. Nauka, dla relaty wisty, nie jest dociekaniem
prawdy samej w sobie, bo ta jest nieuchwytna, ale stwarza
niem przemawiajcych do przekonania systemów, któreby
si dostosowyway do tego, co nazywamy realnoci: jest
to wic sztuka zudzenia.

Religja dy do stworzenia lepszego wiata, dajc, nam
nadziej ycia po mierci, innego od bezporedniej rzeczy
wistoci: to wic jest take sztuka.

Tylko technika w kadym rodzaju jest inna, lecz kady
z nich oddziaywa na nas przez czynniki wspólne ludziom

(1) A. Ozenfant «Art» Edit. J. Budry, Paris.

wszystkich czasów, przez rzeczy, które s «stae»

(«constantes»).
W tej kwestji «staych» staraem si gorliwie o jej odpo

wiednie owietlenie. Sztuka, która ich nie dotyka, jest tylko
sztuk modn. Odrónienie to jest dzisiaj niewtpliwie
poyteczne; yje si teraz w wraeniach krótkotrwaoci,
sama sztuka nawet staje si przemijajc i jako tak si
j kocha. Ale ja, przeciwnie, widz nie chwilowo, lecz
cudown stao czowieka i tosamo wszystkiego, co go
zawsze i wszdzie gboko przenikao. Tego rodzaju poj
cie wzmacnia urok i czowiecz warto sztuki; cóby
byo, gdyby ona przemijaa? A przemijaaby, gdyby
zmienia si nasz rdze. Na szczcie zabytki z odlegych
o cae otchanie wieków dowodz, e jest on wieczny.

Sprowadziem do pojcia tropizmów te wielkie rzeczy,
które s stae u czowieka, ten nasz pierwotny rytm.

Rolina wzrasta w piwnicy, pdy kieruj si ku wiatu:
tropizm. Gasncy dzie nas zasmuca, w blasku soca

piewamy jak ptaki: tropizmy. Piramidy wywieraj na
nas dojmujce wraenie: niewzruszono tropizmu. Maska
murzyskiego czarownika budzi w nas, tak jak i w murzy

nach uczucie religijne: wszechwiatowo tropizmu. Cylin
der ma wyraz uroczysty dla kadego czowieka na ziemi:

tropiczne oddziaywanie formy. Czowiek lgnie do mioci,
jak elazo do magnesu: wszyscy reaguj na pewne wyda
rzenia, temperatur, elektryczno, ciko, albo czyny:
tropizmy. Rozszerzyem ten termin, bo wydaje mi si on
owocny, bogaty w tre, zrozumiay.

Przez dugie rozmylania nad sztuk i po cisem obj
ciu wzrokiem tych rzeczy, które s «stae» w ludzkoci,
dojrzaem, e nie naley uwaa estetyki za rzecz zamkni
t sam w sobie, lecz za wypyw etyki: nie pospolitej mo
ralnoci, lecz — rozumie si — pewnego poszczególnego

sposobu patrzenia na wiat zewntrzny i na czowieka —

i tak zdaem sobie spraw, e dzisiejszy artysta zbyt czsto
liczy na talent - dar.

Talent, to tylko pewna skonno, pewna predyspozy
cja. A wiadomo ile przyroda marnuje zarodków.

Zarodek wymaga pewnej atmosfery, pewnej temperatu
ry, w przeciwnym razie potencja jego przepada na cmen
tarzysku nieziszczonych wirtualnoci. Atmosfera, w której
zarodek oddycha, to atmosfera tego, co wielkie, co szlache

tne (i 10 godzinnego dnia pracy).

Jedyny wydatny dar, to silna wola wzruszenia si:
tropizm szczególnego rodzaju. Zapewne posiadamy go
wszyscy, lecz jest on kruchy, jak mody db. Senzacyjne
zawody, jakie sprawiaj «tak bardzo utalentowani», po
chodz std, e zadawalaj si oni atwoci swej pracy.


