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Bdnem jest zreszt mniemanie, e jedynie wrodzony dar
tworzy wielkich ludzi.

wiczenie, to integracja ruchów i myli, odnawianych
tak czsto, e w kocu na skutek tego dziaamy ju z

atwoci: jego popd i wrodzony dar wiod do cile tych
samych rezultatów. Pomylcie tylko: dzieci gór ma ju

 w krwi zdolno wspinania si. A jednak, czy górale s je
dynymi dobrymi turystami? wiczenie i dar daj wyniki
równowane.

Talent mona naby przez skupiony wysiek. Jedynie
popd znaczy co, a mniejsza z tern, czy wypywa on z

predyspozycji, czy te z utworzonego ideau:

 Dar w sztuce jest to posiadanie z przyrodzenia po

czucia wielkoci, lub nabycie ju poczucia wielkoci.
 W obu Wypadkach rezultat jest ten sam, a przyczyny
wyróni si nie da.

Cézanne, sdzc z jego pierwszych utworów, mia
talent do tworzenia w rodzaju Delacroix lub Courbeta;

 Wagner w rodzaju Meyerbeera; Debussy — w rodzaju
Masseneta; z czasem wszyscy oni prac i wol nabyli dar
tworzenia dzie Cezannowskich, Wagnerowskich, dzie
Debussy’owskich.

Dzieo nasze, to przedewszystkiem my. My, to znaczy

dyspozycja tworzca dzieo. Budujmy siebie samych;
odnajdmy siebie samych. Postpujc silnemi krokami,
jeli Bóg nam uyczy ycia, staniemy si tern, czem chcemy
si sta. Suchajmy wielkich odruchów serca. Pozwólmy
naszej inteligencji przyczyni si do udoskonalania utajonej
maszyny, która w nas tworzy. Rozmylajmy nad swemi

czynami i kierujmy nimi, gdy przeszo, któr sobie
tworzymy (podwiadomo nasza jest integracj naszych
czynów w gb naszej jani) urabia nasze losy, predyspo
nuje nas, udziela nam talentu. Istnieje fatum, lecz to my
sami wanie je okrelamy.

Tego, co si chce, nie robi si odrazu.
Aby naleycie myle, pisa i malowa, trzeba wpierw

przedewszystkiem urabia siebie i w ten sposób zasuy
trzeba na dzieo.

Jestemy ojcem czowieka, którym bdziemy nazajutrz.
Naogó yjemy ze sob yczliwie po koleesku... bdmy
swoim wasnym, surowym i godnym powaania zwierzchni
kiem.

Bo dzieo przygotowuje kada chwila, kady ruch w
naszem yciu, nie za nage postanowienie. Wanie po
ziom, na którymy si zwolna wznieli, stawia nas na

równi z pewnemi wyynami; nie unosimy si jednym sko
kiem na szczyt góry, lecz wspinamy si po niej ; i do tego
jeszcze wpierw musielimy sobie dostatecznie wyrobi
mu skuy i mie siln wol wyjcia. Ale to jest ideaem.

Wysiek nadrealistów wzrusza mnie, bo jest to prd
idealizmu. Jednak metoda nadrealistyczna ma w sobie co
szczególnego, conajmniej w teorji: dy ona do bezwia-

domego zuytkowania bezwiadomoci, podobnego do
automatycznego pisma medjów; umysy materjalistyczne
utrzymaj, e s to tylko gupstwa, lecz inni (a do tych
i ja nale), mniej przekonani o transcendentalnej wartoci
zdrowego rozsdku, badaj te kwestje z pewnem przej
ciem. W pozwoleniu jednak, by rka dziaaa swobodnie,
tkwi niebezpieczestwa polegajce na tern, e ksztaty,
które ona kreli czciej zale od ustroju naszych koci i
muskuów, ni od ustroju naszej duszy. Mona to stwier
dzi w akademjach, ,na wystawach i w muzeach: powra

caj ustawicznie te wanie ksztaty, które si najatwiej
daj wykreli, jak równie te same barwy. Jednakowo nie
moemy sobie pozwoli na zawyrokowanie o przyszoci tej
metody. Jest to bowiem metoda. A czy dobrzy malarze
 surrealistyczni trzymaj si jej? Nie sdz.

Zreszt André Breton pisze w katalogu wystawy prac
 malarza Arpa:

«Wanie te sztywne lub mikkie kdziory najlepiej
 reasumuj mi szanse powszechnoci rzeczy poszczególnych,
to one wanie pozwalaj mi ka najmniejszy nacisk na
najdrobniejsze nawet zmiany».

Oto naprawd purystyczna myl.
 Puryzm nie jest estetyk, lecz pewnego rodzaju super-

estetyk, w tem znaczeniu, w jakiem Liga Narodów jest
nad-mocarstwem. Znaczy to, e ponad indywidualnemi
sposobami mylenia, czucia i dziaania istniej pewne stae
(«constantes»). Puryzm nie jest wic pewn form sztuki,
jest to tylko pewien duch, pewna technika. (Mona jednak
wyczu, e nie jest om eklektyzmem, gdy poddaje si on
tylko woli wzniosoci). Uogólniam teraz i uzupeniam
pewne pojcia, które okreliem gdzieindziej, w tem, co

dotyczy malarstwa. Albowiem jednem z de tej ksiki
jest moe pewna pretensja: syntetyzowanie. Dlatego te
nazywam sztuk wszystko, co nas odcia od ycia realne
go, wiodc nas ku wzlotowi. Definicj t powouj midzy
wielkie odmiany sztuki, sztuk czystych spekulacji nauko
wych lub filozoficznych. Dlaczegoby nie? Sztuka nie
mieci si przedewszystkiem w rodku technicznym; on
tylko poredniczy.

Puryzm, to znajomo i uytkowanie «staych», tak w
sztuce, jak i w yciu.

Staraem si napisa ksik, jakiej brakowao mi,
gdy byem studentem. Mam nadziej, e posuy ona mo
dym i owieci starszych. Jest to dzieo mojego czterdzie
stego roku ycia, konkluzj tego, co dotd dowiadczyem.
Io te powiciem «Art»: «Moim uczniom i nieznanym,
którzy chc tworzy pikne rzeczy, lecz których sd za
mcio mnóstwo gupot, podanych za ostateczny wykwit
cywilizacji, a bdcych niczem. Cze naszym poprzedni
kom. Ufno dla modziey».
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OZENFANT.


