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Jak się zdaje, można wyróżnić przynajmniej pięć potocznie stosowanych 
znaczeń przymiotnika „nowe”:

1. „Nieznane”, przeciwstawione „znanemu”; znaczenie nowości jest w tym 
wypadku uwarunkowane wiedzą podmiotu. Znaczenie to można nazwać pod-
miotowym.

2. „Odmienne”, przeciwstawione „niezmiennemu” i „trwałemu”. „Nowe” 
oznacza tu zakłócenie niezmiennego trwania. Znaczenie to można określić: 
nowość związana ze zmianą.

3. „Należące do następnej fazy cyklu”. Chodzi tu o miejsce zjawiska w kon-
wencją, tradycją lub umową wyznaczonym okresie, takim jak rok, tydzień, 
semestr, stulecie. Moment wejścia w taki nowy cykl wiąże się z poczuciem 
młodości, dynamizmu, początku; jest ono przeciwstawiane poczuciu starości 
i wyczerpania sił właściwemu kończącej się fazie poprzedniej. Znaczenie to 
można nazwać cyklicznym.

4. „Niedawno zrobione, niezużyte, nieuszkodzone”, przeciwstawione „daw-
no zrobionemu, zużytemu, niepełnemu”. Takie znaczenie można nazwać ma-
terialnym.

5. „Nowatorskie”, „oryginalne”, „stanowiące całość dotąd nigdy w taki spo-
sób nie kształtowaną” albo „zawierające elementy dotychczas w ogóle, lub 
w takim układzie czy związku nie stosowane”. Tak rozumiane „nowe” jest prze-
ciwstawiane temu, co tradycjonalne, temu, co nieodmiennie powtarza układy 
i elementy dotychczas stosowane. Znaczenie to można nazwać twórczym.

W dziedzinie myśli o sztuce istotne znaczenie ma nade wszystko ta ostat-
nia wersja nowości. W wypowiedziach dotyczących sztuki pojawiają się 
jednak wszystkie rodzaje pojmowania nowości. Pojęcia „nowe” i „stare” są 
określeniami relacji czasowej, są więc we wszystkich wyróżnionych znacze-
niach relatywne. W sposób trwały nie przysługują żadnemu przedmiotowi ani 
zjawisku. Każda nowość jest nowa z punktu widzenia jakiegoś momentu 
w przebiegu czasu lub z punktu widzenia jakiegoś obserwatora i posiadane-
go przezeń zasobu informacji.

Zakres „nowego” może być bardzo różny, w zależności od tego, jakiego 
rodzaju jednostki czasowe bierzemy pod uwagę, ale nawet jeśli mamy na 
myśli nowość nie jednego przedmiotu czy przejawu, lecz nowość całego ze-
społu zjawisk, nowość całego okresu wobec tego, co go poprzedza, nowe 
pozostaje zawsze czymś czasowo wymiernym, gdy stare obej muje całą nie-
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zmierzoną głębię czasu, który już upłynął. Nieraz potocznie po sługujemy się 
wyrazami „nowe” i „stare” jako równorzędnymi, zwłaszcza wówczas, gdy 
mamy na myśli znaczenie wyróżnione jako cykliczne i mó wimy na przykład 
o walce nowego ze starym; wówczas pojmujemy stare jako czasowo ograni-
czony stan rzeczy, poprzedzający bezpośrednio nowe.

Jeśli jednak nie chodzi o pojmowanie starego jako krótkiego okresu, bez-
pośrednio kontrastowanego z jakąś określoną innowacją, sprawa ma się ina-
czej. W przeciwieństwie do nowego starym jest bowiem cały rozległy zasób 
rzeczy i stanów rzeczy już dokonanych, istniejących jeszcze lub takich, które 
przeminęły (zostawiając po sobie ślad lub go nie pozostawiając). Oczywiś cie, 
są rzeczy i ich stany, które pojmujemy jako bardziej, i takie, które pojmujemy 
jako mniej stare, podobnie jak są rzeczy bardziej lub mniej nowe, ale pozo-
staje faktem, iż trwałość nowego jest znikoma, gdy trwałość dawnego prze-
chodzi w wieczność.

Stare warunkuje nowe, ale nowe – jak to niegdyś mądrze zauważył Tho-
mas Stearns Eliot5 – przekształca stare, gdy wkracza w jego obręb. Każda 
innowacja (a więc nowość w sensie twórczym) zmienia całą tradycję. W mo-
mencie, gdy tylko zaistniało nowe, staje się ono elementem tego samego zbioru 
i jako nowa część starej, dotychczas istniejącej struktury zaczyna na charak-
ter tej struktury wywierać wpływ: przekształca ją. Eliot twierdzi, że obraz 
tradycji artystycznej, a więc zbioru wykonywanych przez człowieka dzieł 
pewnego rodzaju, nie może być już taki sam po pojawieniu się nowego dzie-
ła, zbiór ten w sposób istotny wzbogacającego. Stworzenie Guerniki, Ulis-

sesa, Pietruszki jest innowacją w zakresie malarstwa, literatury czy mu zyki, 
ale zarazem jest przekształceniem tego, co nazywamy malarstwem, literatu-
rą i muzyką w ogóle. W obliczu przemian zachodzących w sztuce naszego 
czasu samo pojęcie sztuki jest rewidowane. Pojawiające się w sztuce inno-
wacje kierują zarazem uwagę na niezliczone niedostrzegane lub niedocenia-
ne, podobne zjawiska w obrębie tradycji. Doświadczenia kubizmu przyczy-
niły się do tego, że doceniono znaczenie Piera della Francesca i Zurbárana, 
a przeżycie surrealizmu uczyniło bardziej zrozumiałą twórczość Arcimbolda 
i Hieronyma Boscha.

Ta nierozdzielność teraźniejszości i dawności, nowości i pamięci tkwi, oczy-
wiście, w samej istocie ludzkiego poznania. Ale choć ściśle związane, stare 
i nowe są niewątpliwie bardzo różne.

Choć łatwo rozpoznać nowe, trudno poznać stare w całym jego bogactwie. 
Nowe ma życie krótkie: błyska, gaśnie i wtapia się w bezmiar starego, wzbo-
gacając i przekształcając świat pamięci.
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