
nedostane ani člověk s čelem nad tucet poplužních dvorú,
i kdyby se tisíckrát skrfval za heslem popularizace. A že by
mělo bft zákonem zakázáno provozovat takovf ,,populari.
začni,o hyenismus po živnostensku. ostatně když se Wolkerriv
Muž -báseĎ tak jasná a srozumitelná jako poledne -komen-
tuje poznámkou, že v něm jde o ,,smrt básníkova děda, kter'.f,
byv' noci raněn mrtvicí, trpěl a nevolal, aby nevyděsil do-
mácích a zv|áště dětí.., pak to není vydání popularizační, to
je vydání pro idioty. A neručíme za to, že i oni nebyli by
uraženi takovfm lopatovfm vfkladem básníka.

(Avantgarda 2, č. 7, Ííjen 1926)

Karel Teige: DADA

Úplná nevědomost, riplná lho-

"Á;::;"i,;:#i,.t},?"Bij*,o,,,.
Tristan Tzara hlási: Čtěte mé knihy vyléčí vás Uvidíte že

svět je šílenf proč tňeba potlačit logiku
všecky tajnosti odhaleny nic nemá dri-
ležitosti není dobra ani z|avšeje dovole.
no lhostejnost je jedinf vhodnf a ričinnf
lék lhostejnost bez risilí a bez dúsledkri
pravda neexistuje Ťeč je dětská hra ne-
tŤeba bráti vážně umění politiku nábo.
ženství morálku zákony.

V těchto několika nesouvislfch větách je v jádŤe obsažen
všechen program, všechna estetika a filosofie dadaismu a na.
črtnutjeho charakter _ ač dadaisté by se na násjistě oboňili,
ňkouce, že nemají ani programu, ani estetiky, ani filosofie, ba
dokonce ani charakteru. Futuristé viděli ve slově ,,b|áznov-
ství.., kteroužto nadávku jim passéistické obecenstvo vrhalo
v tváň, téměŤ slovo uznání. Dadaisté si základají na svém idiot-
stvl jako na privilegiu. Neberou nic vážně,ježto není pravdy
a není jí ani tŤeba, a vědí - v če m se s nimi jistě každf shodne _,
že také sami nemají pravdu. Nepokládaj í za seriíznl, závazrt!
a věrojatn1í žádn! lidskf názot a princip. Nevěií pravdě, aé je
jakákoliv, cožje osvobozuje od povinné rtcty k vědě, k filosofii,
k umění. Nerespektují ostatně ''ič"ho, nepravdy jako pravdy.
A snadjedině cta k osobní svobodě, k volnosti a spontánnosti
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inspirace je učí, že je lépe neb1it brán od obecenstva vážně
v tom smyslu, jak vážnostirozumí seriÓzní lidé. cíti, že je pro
ně nejvážnější právě vše to, co seriÓzní lidé nemohou brát
vážně. Dadaistické manifesty, toé konfese ducha, kter1í bere
v počet námitky proti sobě. Toto zaujetí stanoviska krajního
filosofického relativismu a probabilismu, ba dokonce absolut-
ního nihilismu, vyznačuje se neuvěňitelnou labilností, tvárli-
vostí a pružností. Dadaisté, filosoficky patrně dosti zběhlí, aby
se dovedli obejít bezjistot ojakékoliv věci ajakfchkoliv rezul.
tátech, pochopili, žekaždoutezilze za stejn ch okolností právě
tak dobŤe hájit jako potírat, že každ'j. argument už svou po-
vahou sk4ivá v sobě protimluv, že za každlm argumentem
pro vynoŤuje se automaticky argument proti, a tak možno
v těchto někdy málo kratochvilnfch hrách nejistoty nudit se
donekonečna. S obezŤetností rryvinutého ducha paradoxu
a kontradikce, jenž byl tak drahf Rémy de Gourmontovi,
pŤipouštějí rozpory ve svfch myšlenkách a činech a jsou k nim
jak náIeži tolerantní. Ti, kdož provolali svobodu inspirace
a prohlášenim, že idea neexistuje, i svobodu myšlenky jakožto
spontánní evoluce našeho vědomého i podvědomého myšlení,
nemohli pňece tuto svobodu zničit a spoutat sami v sobě: jsou
skutečně pňívětiví ke všem nápadťrm, dojmrim, vnuknutím
a myšlenkám, z nichž žádná není lepší a pravdivější. Vědí, že
i opak toho, co budou tiebas tvrdit, mriže b t pravdou.
ostatně filosofickf relativistickf názor už dávno pŤed dadais-
mem vyjádŤil základní vlastností moderního ducha: skepsi
proti každému dogmatu, každé obecné platnosti, která napíná
svou energii, aby se nedala spoutat žádnlm pňedpisem a aby
pŤi každé věci viděla i všecky ostatní její možnosti a eventua-
lity. Moderní žívot stal se touto skepsí tak silnf, jako byl silnf
stňedověkf život svou náboženskou vírou1 stal se silnější než
vribec možno b1ít silen vírou. Relativista Simmel lkáza|, že
ani relativistická pravda nemá naprosté platnosti, že jen skoro
všechno je relativní a že relativismus se musí omezit, nechce-li
vyvracet sám sebe. Dadaisté pochopili relativistické polo-
pravdy. A když Bergson lkázal, jak není radno drivěŤovat
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rozumu, že by mohl bft vždy rozumnf, prohlásili dadaisté
bankrot rlzumu a pŤedali ušecku moc suobodné inspiraci, Ze všech
filosofií, které se jim objevily jako naivní nedorozumění, vy.
brali si sv:&j nihilismas jako pŤijatelné nedorozumění. A ve
jménu tohoto nihilismu ritočí na všecky ty posvátné zásady,
které se usadily jako škraloup morálky, estetiky a vědy kolem
měšéáckfch autoritáŤskfch zíízenl. Je to táž bezvěrecká a ne.
gující atituda, kterou Turgeněv kdysi klasicky zosobnil v po-
stavé Bazarovově v otcích a dětech. ČteteJi v Turgeněvovi
(viz Mahenovu kapitolu o nihilismu v Knížce o českém cha.
rakteru) : ,,Nihilista je člověk, kterf se nesklání pŤed žádnfmi
autoritami, nepňijímá jediného principu na pouhou víru, byé
se onen princip těšil sebevětší rictě; v nynější době je nejpro.
spěšnější věcí popírat, tedy popíráme. Stavět není již naší věcí.
NapŤed je tňeba udělat volné místo. Není príncipri, jsou jenom
pocity a na těch vše závisí.. _ máte skoro dojem nějakého da-
daistického manifestu, kten.f vášnivě zdrirazĎuje bezpŤedsudeč-
nost, kašle na smrdutf svět umění, v něrrrž straší modly
místo skutečností; dada se nedá ošálit filosofil a metafyzikou.
Dadaisté nejsou tedy naprosto odhodláni pravit pravdu či
bránit pravdu, bojovat, žít či umírat za pravdu. Tento luxus
mohl si dovolit ještě Mistr Jan Hus, ale to byl světec temna
XV. století. Dadaisté vědí, že modernímu člověku by neslu.
šelo hledání pravdy a že jedině plodné mriže nanejv še b1it
hledání nepravdy. Jestliže by pňece však mohli Ťíci, abychom
pokračovali v Ťadě vlasteneckfch pňíkladri, s JiŤíkem Podě.
bradskfm, že,,pravdavitěz|,,, tož jen proto, že již Gtlurmont
jim ukázal, že pravdou je vždy to' co zvítězi|o. Dadaisté ne.
zŤíkají se taktiky paradoxu akontradikce,beznlby se neudrželi
ve své vratké tovnováze, upadli by do mánie, a ježto mania.
kové byvají nejčastěji monomaniaky, propadli by monomanii
pňesvědčení , jež považují za poslední stupeř kretenismu. A tak
3sou raději podstatně v rozporu se sebou samfmi, neboé sám
člověk je nenapravitelnou kontradikcí, věčnfm rozporem: je.
ho tvar je iracionální. Dada, jež je prosto idejí, je také prosto
fixních idejí. Chameleoni prétotn1rcn a pren.apivfch změn,
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mají dadaisté po ruce bohat/ vfběr zajLmavlch smfšlení a pŤí-
ležitostnfch pravd pro všecky pŤípady, pro všecky okolnosti,
pro všecky barvy času a senzibility. A pŤipojí k nim ochotně
návod k upotŤebení. Jejich pňíležitostné pravdy, jako všecky
pravdy, jsou komické, jsou vtipem. Dadaisté, stanuvše tváŤí
v tváŤ zániku umění, filosofie, estetiky a morálky, nezhrozili se
ptázdnoty života: nad zŤíceninami si zatanči|i vfstňední fox.
trot. Nehrozí se absurdity, vědouce, že vše v životě je absurdní.
V době, kdy inteligence podle diagnÓzy pŤemoudňelfch filo-
soÍri je v agÓnii, jsou vfkvětem vzrristající frivolity. Pozitivní
entuziasmus životního elánu a humoru vítězí vtipem, smí-
chem a pokŤikem nad balastem negativních tradic, nad
mrtvolností filosofie a umění. Dadaisté pÍedevším chtěli zdis-
kreditovat dnešní filosofii, její vzduchoprázdné myšlení a
dnešní uměleckf svét, za což se jim sluší poděkovat.

Protože potírali vtip vtipem, umění uměním, fllosofii filo.
sofií, octli se posléze v nebezpečenství, že to zase r,yhraje vtip,
uměnl, filosofie. Rozhodně, aé je to dadaistrim milé či nikoliv,
dada má svou filosofickou a estetickou stránku. Je proti filo-
sofii a pňináší filosofii ve svém fantaisistním nihilismu. Je proti
umění a pŤináší hravé, zábavné, rozmarné a veselé umění.
Konečně, co záIež(na umění! A co je to umění? Patrně uměni
je to, co ka!ďj neumí, protoie bil to neb1llo ždďné umění, k$lful to
kdekdo ďouedl, Umělec to umí, a proto není to pro něho žddné umění.
Umění je jen lro U, kdož to neumějí. Naštěstí dadaisté nejsou nu.
ceni rmoutit se pŤíliš tímto protimluvem. Jejich věcí je negace'
a klad, kterf se zárovefi, s nÍ r,ynoŤuje, je už vribec nezaměst-
nává. Leč není-li jejich žasné,,ničevÓ.. počátkem a zname.
ním veškeré moudrosti? Vždyť ''vysmívat se filosofii, to zna-
mená opravdu filosofovat. Nic neodpovídá tak dobŤe Rozumu
jako desaveu Rozumu. Poslední pokrok Rozumu, tot uznánl,
že je nekonečně věcí rozvm pŤesahujících a Rozum je slabf,
nedospějeJí až k tomuto poznán|,,. To citujeme Pascala, a
proto se tu piše rozum s velkfm R. Že je vice věcí na světě, než
naše filosofie má ve snách zdáni, pochopili všichni Hamletové
a všichni myslitelé začína|i sokratovsk m doznáním: ,,Vím,
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že nic nevím(.. Tak mluví filosofové, kteŤí trpěli tělem i duší

všemi zklamán1mi, všemi drikazy nedostatečnosti rozumu.

A tak mluví i dadaistické uličnictví, které slavné formule pŤe.

rací v novf , roztodivn smys|: Cogito, ergl sum. Ale dadais.

ticky: m2slím, že nejsem to, co m2slím. Nihil in intellectu quod

non fuerit in sensu. Ale dadaisticky: nihil in intellectu fuit

in sensu.
Nepovažujte za vtip brát dada vážrté. Je ovšem vtipem,

chcete.li, už dosti starym a ve všem jistě ne zce|a zda l|fm
vtipem. A|e zároveije historick1ím faktem a r,fvojovfm symp-
tomem. Je konsekventním poetickfm bergsonismem' ovšemže
zabarvenlm právě dadaisticky, géniem negace a destrukce,
systematickfm téměŤ skepticismem, jenž naposled zničí i sám
sebe. Je novou nemocí století, tím Nouveau mal de
siěcle, o němž v roce 1924 napsa| Marcel Arland do Nouvelle
Revue Frangaise vahu, jež vzbudila všeobecnou pozornost.
V dadaismu je strašlivé poznán|a pocítění absolutní nicoty,
studená hr za naprosté zbytečnosti každého risilí a každévtry
a naděje, zděšení z bezmezné prázdnoty života. A tento nor,f,
hluboce filosofickf světobol maskuje svrij neklid šibeničním
humorem, grimasami klauna; poznání nemohoucnosti inte-
ligence ztělesĎuje se v postavě blbého augusta. Dadaismus
kŤičí, por,ykuje a směje se slfm zprisobem, jenž je poněkud
hysterickf. Zp?vá písně, jež jsou opilé a bláznovské snad jenom
proto, aby si dodal kuráže žit na zŤíceninách světa, jejž byl
popŤel.

Dada, toé duch destrukce a negace. A duch destrukce a ne-
gace bfvá vždycky poněkud plosycen jakfmsi revolucionáŤ-
skfm romantismem, neboť i ty nejvědečtější revoluce, sociální
operace a technické pievraty mají svou romantickou a někdy
až téměŤ mystickou stránku. A revolucionáŤi mívají často
trochu romantickou zá|ibu ve zŤíceninách, kterou také da-
daistrim vytlká Cocteau. Ale vždyé všecko mlád1, plné horoucí
rmaginace a odvahy, má z psychologického hlediska určité
počáteční právo na menší dozi romantismu, a pňiznejme mu ji
spravedlivě. Romantismus b vá jakousi dětskou nemocí i na-
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prosto neromantick ch koncepcí. A dadaistické uličnictvl je
nasyceno]romantismem jaksepatŤí. Picabia vystavoval obrš,,
Monu Lisu, kde na reprodukci nalepil záhad,né Leonardově
ženě kníry pod nosem. Nuže, rozumnf , pozitivní a neroman.
tick antitradicionalismus by konstatoval, že je to podnik
nemístnf a doce]a zbytečnj,, plftvání energií, hodnou lepší
věci, maŤení času bezpňedmětnfmi a v drisledku toho netak.
tickfmi inzu|ty, když Giocconda nemtižebft pro nás již ani
dristojnfm pŤedmětem wážek. Dnes víme, že není tŤeba brát
minulé umění tak vážné, abychom pokládali za nutné se
o ně starat, jako činili někdy dadaisté. Zdá se nám, že již rren!
ani tŤeba je demolovat. Hyne a zhynulo samo, ríbytěmi či
marasmem.

Dada nebuduje. Boňí. Nezvěstuje novfch pravd. Snaží se
zapudit staré bludy. Je široce za|oženou,,entreprice de dé.
molitions.., jak pravil Gide. Je to poslání poněkud smutné
a nevděčné. To proto, žeje pouze pňechodem a pňipravnou
prací. Nedovede leč vyčistit terén, 'uryventilovat pŤehŤátou
atmosÍěru literárního světa. Leč pŤece je tato obětovaná
generace veselá, někdy veselostí naruby: je veselá, protože
si snad nedovede ani sv j osud uvědomit. Je v podstatě ab.
surdní jako každá principiální a plogramová pouhá opozice,
která nemriže rozsviltit novfch světel. Nemriže Ýytvoiit ničeho
a stává se anomálií po smTti posledního nepňítele: tzv. umění.
Pokud však mriže b1it taková záporná činnost počátkem
nové doby, nové práce a lepšího, jasnějšího risvitu, já skutkem
záslužnf,m, svědomit1ím a Ťekli bychom skoro heroickfm.
,,Dada pŤepadlo krásné umění. Prohlásilo umění za magické
odtučřování, dalo Venuši Miloské ktystfr a dovolilo firmě
Laokoon & synové po tisíciletém boji s chŤest'/ši si oddych-
nout. Zahnalo afirmaci i negaci až k nesmyslnu, a aby dospělo
indiference, jalo se boňit.. (H. Arp). Futuristé naplivali na
oltáň Umění. Nihilističtí dadaisté zachovali se vtiči artis.
tickému staropanenství ještě neslušněji. Ve svém estetickém
,,je _m'en_foutisme.. prohlásili bankrot všeho uměn1 a v!-
prodej ve velkém s cenami hluboce sníženfmi za pňíčinou
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iimrtí. ,,A nyní neché panuje cirkus! Světové plkání je ukon-

čeno!.. A tak dada pŤedstavuje agÓnii oné literatury, která se

pŤeži|a z minulého století. _ Nyní jde o to, vysmfčit a zboÍit

iiteraturu. A dada se ustavilo jako klub sebevrahri. ,,Tato
sebevražda vábila sr,1íma modrfma očima. ZuÍiví literáti

se tu chopili díla a opakovali, pod záminkou, že demolují,

Jarryho frašky.. (Cocteau). Dadaisté žijí jen srn.y'm tempera-

mentem opozice,jsou cizí modernímu konstruktivnímu duchu.

Jestliže nevědí sami, co chtějí, vědí velmi pňesně, čeho už ne-

chtějí. A to znamená mnoho.

Pokusili jsme se jinde načrtnout genezi dadaismu, podavše
povšechnf obraz vfvoje poezie a literatury za poslední století.
Ukazuje se, že dadaismus je pŤímfm potomkem a dědicem
básnického orfismu a kubofuturismu, ktery odstranil z lite-
ratury koncept a obnovil rilohu imaginace. A dadaistická ima-
ginace bude horoucnou rozlíceností až na pokraji šílenství.
Za své pŤedchridce mohou tedy dadaisté pokládat nejen ku-
bisty a futuristy, ale i Bergsona, snad Nietzscheho; jistě Rim-
bauda a Lautréamonta, ale také Chaplina a Friga. Rabelaise
i Marquise de Sade, a kdyby se znali k antické minulosti, snad
by se mohli dovolávat i některych Ťeckfch sofistri a cynikri a
zajisté také stan.fch čínskfch mudrc , neboť Tchouang-tsi byl
jistě jedním z prvf,ch dadaistri světa. Marinettiho Mots en li-
berté a syntetická dramata, Apollinairovy Kaligramy a Prsy
Tiresiovy, šprfmy Albert-Birotovy a Max Jacobovy, žhavé
analogie a odpoutané asociace Cendrarsovy, některé básně
Palazzeschiho, abstraktní kompozice futuristy Evoly, jenž se
ostatně k dadaistrim pňidružil, Sofficiho Chimismi lirici jsou
bezprostňedními pŤedchridci dada. Rovněž mnohé z dadaismu
anticipovali již pŤed válkou Marcel Duchamp a Francis Pi-
cabia, dva z umělcri kubistické Francie, kteŤí byli poměrně
nejbližší vlašskému futurismu a kteŤí se stali jedněmi z prvních
pňíslušnlkri a později jedněmi z prvf.ch dezertérri dadaistic-
kého hnutí. A prostňednictvím orfismu a kubofuturismu nelze
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nevidět' jak se dada spojuje s fantaisistnÍ školou tak dúvěrně,
že |ze je nazírat jakojejí pozdní, druhf kvét. Z kubismu i fan.
taisismu čerpalo dada svrij impertinentní inďvidualismus. A
tam, kde dada proklamuje absolutní nadvládu podvědomí
a podvědomé inspirace, nelze nepostÍehnout jeho afinity
s Rimbaudem a s Lautréamontem. Od Rimbauda a od Lau.
tréamonta, neJi již od Borela a Nervala, dá se pňedvídat
v literatuÍe ta kŤeč, která se rozpoutala s dadaismem. od dob
romantismu a symbolismu ostatně nastala několikrát nerov-
nováha hodnot a urgentní potÍeba jejich tewe, po nlž Ía-
tálně následoval absolutní skepticismus, pesimistická negace.
Dadaismus je pÍípadem takové totální negace, negace světa,
člověka.

Dada, ukázalijsme, akceptovalo zálvěry Bergsonovy filo.
sofie o nedostatečnosti inteligence. Je prostě rezultátem in.
tuitivní a skeptické filosofie, kterou dovádí až do absurdního,
opravdu dadaistického nihilismu. Filosofickf skepticismus a
nihilismus odívá se s oblibou jemnou, r,ybranou, nebo krutou
a zžíravou ironií. Dadaistické ,,ničevÓ.. povykuje s humorem
vÍstňedním a pŤímo nestoudnfm.N'dožná že je to humor šibe-
niční, možná že jsou to jen veselé prázdniny ducha. Ale
opravdu, nelze popírat, aby nebylo nutno se smát. Každf
záryor obrací se v strašn smích; vždyé humor je všude tam,
kde jde o život. A dadaistickf selfscepticismus došel až k no.
etickfm otázkám umění a prohlásil posléze likvidaci umění.
Život-uměnt je v sázce: proto ten smích! _ Dadaisté, jak by
ňekl Chesterton, jsou filosoficky pokolením pŤlliš skromnfm,
než aby věŤili v násobilku. Rozvinuli wellsovskou,,pochyb.
nost o nástroji.., o mozku, do nejstrašlivějších drisledkri. Tak
se ptá Ribemont.Dessaignes: ,,Co je to krásno? Coje to oškli.
vost? Co je to velikost, síla, slabost? Co je to Carpentier,
Renan, Foch? Nevím. Co jsem já? Nevím, nevím, nevím...
Ježto jim již fantaisisté ukáza|i, že myšlenka v básni nemá
místa a ceny, ajestliže z autopsie poznali, jak chatrnou cenu
má v životě, povfšili dadaisté vtip nad myšlenku. Mohli by
ňÍci se Suarěsem, že šílenství je snem jediného člověka, ale
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to^)mje bezpochyby šílenstvím všech. Vědí, že pÍece v nej.

krásnějších milostnfch chvílích života zttácÍme hlavu : jinak

by ani nebyly ty chvíle tak krásné. Nad popňenou moudrostí

inteligence provozují gaunerství senzibility. Odhodlali se

opustit velkolepé akvizice vědy, uměni a myšlenky, které

piivedly lidské idiotství na stupefi tak vysoké civtlizace.. 
Svrij radikální antitradicionalismus a antiestetismus zdědil

dadaismus po futuristech. Ostatně antitradicionaIismus, smělf

a zdrav!,je už dávno, možno-li tak Ťíci, jedinou tradicí mo.

derního ducha, neboť pojem modernosti zahrnuje v sobě bez-

podmínečně požadavek naprosté soudobosti, naprosté ne-

spoutanosti s jakoukoliv mrtvou tradicí. Vfvoj neděje se ná.

vraty k minulosti, které blvají ostatně vždycky toliko neklam.
nfm znamením malátnosti a nerírody, a všecky neo-neo-neo-
klasicismy jsou jen starou veteší. Futuristé volali právem anar-
chisty a dynamitníky, aby vyhodili do povětŤí muzea, obra.
zárny a knihovny, právem adresovali své invektivy všemu
historismu a všem passéistrim, inzultovali stŤedověkou krá-
lovnu moŤe, Benátky, hnijící na lagunách, a vše z dědictví
slavné italské a Ťímské minulosti. Ve Francii se spokojili
s anketou, slušíJi se zapá|it Louvre. Tento antitradicionalis-
mus, osvěžující vzpruha vfvoje, červená nit spojující jednot-
livé, někdy rozptÝIerLé kapitoly dějin modernosti, jejLž vfvo-
jová linie je ustavičné lámána prudkfmi revolučními otŤesy,
tento antitradicionalismus, tak temperamentně proklamovanf
Apollinairovfm manifestem a vfzvami Marinettiho, vrcholí
v dadaismu. Dada nepopírá však toliko umění minulosti.
Drislednější, popírd ašecka uměni minulosti, pÍitonnosti a bezlo.
chyful i budoucnosti, pop{'rti rezolutně i samo sebe, proh|ašujeJi se
zálibnfm paradoxem, že dadaisté jsou jen ve francouzské
Akademii, ale praví dadaisté jsou proti dada.Je prostě světo-
vou válkou, divokou intelektuální potopou, která rozmetá
uměleckf svět v žalostné trosky, aby se po této potopě zrodilo
vše nové. Všemu snobismu vypověděn nesmiŤitelnf boj, všem
dut1ím fetišrim literatury a kultury.

Prohlásit likvidaci umění bylo zajisté nejvfš na čase. Slo.
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vem, tiskem i obrazem věnuje se umění tolik pozornosti, že
pokládáme za vbodné promluvit také jednou proti. Projděte
v mysli nesčíslnfmi vfstavními síněmi, kde ve všech stŤedis-
cích civilizovaného světa je sneseno tisíce čtverečních kilo-
metrri pomalovaného plátna a tisíce tun sádry, mramoru,
bronzu, zptacované rukou sochaŤovou, prolistujte nadpo-
četné moderní publikace. Uvidíte vleklou epidemii, neuvěŤi-
telnou nadv robní krizi a zŤeteln!, pokles konzumu umění tak-
Ťečeně moderního. Zajisté, je pŤíliš mnoho umělcri. Je pi'íliš
mnoho obrazi. Pomyslíte.li na ty km2 pomalovaného plátna
každoročně \ystavovaného, na ty nesmírné plochy naolejova-
ného a našepsovaného plátna, ptáte se, co se s ním po vfstavě
stalo. Víte, že se neprodá. Je absolutně nepromokavé, smutnf
a traatnj, rezu|tát artistní pÝchy a nezaměstnanosti, a pňitom
davy proletariátu nemají plášťri a pňevlečníkri!Není pochyby,
že se uměni vyžilo, že ',ztratílo svou funkci v objektivním
světě, rozdělilo se na 99 směrri stejně nemohoucn ch, chŤadne
a umitá,,. Byl to právě dadaismus, jenž objevil, že postavení
umění v životě lidstva a ve vědomí davu potŤebuje b t na|é-
havě změněno, že umění musí bft operováno' anebo, chcete-li'
že musí bft obětováno, aby se na světě mohla rozhostit nová
krása, nápěv radosti, veselosti a štěstí. Prohlašuje-li se krach
takzvaného umění, bylo by radno dohodnout se) co se pod slo-
vem umění rná rozumět. Rozumíme-li uměním prostě ty
produkty a ztvátněné funkce, které pŤesně odpovídají určité
materiální či spirituální lidské potňebě, které jsou satisfakcí
lidské potňeby a žádosti, celé komplexní bytosti člověkor,y,
v tom smyslu musíme uznat, že je věčné, že trvá a potrvá, byé
by se jeho zprisoby a tvary měnily sebevíce. Rozumíme-li
však uměním jednotlivé obory Ťemesel, které delegovaly na
starobyl1i Parnas sv ch devět reprezentantek, pak nutno pŤi.
pustit, že tyto jednotlivé obory mohou zaniknout a bjrt na-
hrazeny novÝmi.

Bylo to v době světové války, kdy byli jsme nuceni se zeptat

po smyslu, čelnosti a všeobecném užitku umění ve světě' jenž

sv i zítŤek vykupuje krví. A pochopili jsme, že to, čemu s ta.

koio,l bigotností a preciÓzností se pňikládá označen1,,uměnÍ..,
je v podstatě prázdná hra, snící estétství, sociální zbytečnost.

Že uměnije ubohá, pustá a v podstatě nudná provincie v ši.

rokém, strašném a krásném světě neomezen!.ch a slibnfch

možností. V té době dadaisté, zkompromitovavše svatostánky

umění, ukázali pravou míru, kterou se sluší umění vykázat,

neboé zajisté není drahocennějši než život a nemá té sakrální

dristojnosti a povfšenosti, která se mu omylem pŤikládala.
Dadaisté vyslovovali, a plnfm právem, slovo ,,artisté..

st!,rnž opovržením jako romantikové slovo buržoa. ,,L'esprit
dada.. ovšem nebyl oním obrodnfm a konstruktivním du-

chem, oním ,,I'esprit nouveau.., o kterém s takorn.im nadše-

ním holoval Apollinaire. ,,L'esprit dada.., toé esprit lehko-
myslného, veselého mládí plného imaginace a odvahy, které

ž5e bez povinností a zodpovědností, bez záhad a bez pŤís.
nosti. Je to esprit mládí romantického a buržoazního, ,,jeu-
nesse dorée..; neboé, nezapírejme, dada bylo buržoazní ško-
lou, buržoa zrti kriz7, |suržoaznl mÓdou. Jeho vášnivá de struk-
tivnost a negace byla rubem měšéáckého smyslu pro blahobyt,
seriÓznost a dobré živobyti, kterf si vážl tak strašně umění
jako všeho, čemu vribec nerozumí. Je symptomem podivné
kulturní krize ono zvláštri flagelantství, akceptuje-li vysoká
buržoazie ze snobismu a pokrokovosti nové literární a umě-
lecké teorie i tehdy, když ji odsuzují a pňímo počítají s jejím
zničením. Dada bylo produktem krize vrcholícího kapita-
lismu, symptomem napjatého stavu metamorfozy umění,
které hledá jinou, novou sociální zák|adnu. A pŤece bylo jedi-
nfm žir,ym hnutím, které se pŤihlásilo po kubofuturismu. Vy.
metlo mnohé minulé iluze. Ale nebylo zvěstovatelem piíští
tvorby. objevilo se v historické chvíli, kdy latentní logika
uměleckého chaosu a pŤevratu zača|avyšinovat tvorbu z dráby
její dosavadní prisobnosti.

Svět se tak změnil od roku l9l4. ,,Nejen ceny cigaret, po-

29+ 295



travin a poštovních známek, formy karosérií a avionti, zprisob
nenávidět se mezi národy a tňídami, alekdyž baterie a mitrail-
leusy skandovaly strašliw!. zpév života i smrti, sám rytmus
našeho života dozta| nového spádu... Tragikomická destrukce
všech nabytfch hodnot, všech idejí a konvencí, i toho, co jsme
nejvíce milovali. Stali jsme se svědky konce buržoaznlho světa,
jeho kultury a civi|izace; vše objevilo se náhle problematic.
kfm a staré formy se ukáza|y b t ner,yhovujícími a nedosta-
tečn1ími novfm silám. Šestina zeměkoule sešikovala se pod
rud1ím praporem sovětské moci a v piestárlé Evropě, kierá
pozna|a všecka umění kromě umění dobrého, šťastného života,
vládne linava, stalost' nejistota zítÍku, nuda, znechucení,
skepticismus. Z tohoto stavu ducha je dada. Zrodilo se z ne-
volnosti, z téžké nemoci měšťáckého století. A je spíše chorobou
než estetikou a filosofií. Snad proto se tak rapidně rozšíŤilo po
světě, že odpovídalo povšěchnému stavu kosmopolitního
ducha, že r,ystihlo hlásáním zánlku umění a filosofie barvu
pňítomné vteňiny, že se dovedlo svfm skepticismem a nihilis-
mem shodnout s mentalitou poválečného r,yčerpaného lid-
stva. Temno a těžkf sen utkvěly nad Evropou zasaženou vá.
lečnou a revoluční vichiicí a zmatenou věštbami, která pŤe-
stávala doufat v obrodu a ve r,yléčení, která cítila, jak ,Íádu
pňíštího století uniká z jej1ch rukou, aby od chŤadnoucí matky
civilizace pŤešla k vzdá|ertfm dědicrim, snad k těm žtutlrm
Japoncrim a Mongolrim, o nichž víme tak málo, či k těm doja.
rov1ím Američanrim, které známe tak pŤíliš dobŤe. Tento
strach a tato agonie Evropy mluví v knihách jako Erenburgriv
Trust D.E., Maxe Picarda Der letzte Mensch, Oswalda
Spenglera Untergang des Abendlandes. Francie si pňipomíná
Péladanovu věštbu :,,Finis Latinorum... Myslitelé p'á 3i'tot.'
navazují diplomatické styky s Asií a buddhismus i čínská filo-
sofie pŤichází do mÓdy. Theodor Lessing vydává své dílo
Europa und Asien. A dadaisté si dokonce vza\ive\mi k srdci
devtzu, kterou pronáší Buddha v Soumagneově Pňíštím
mesiáši: ,,Neboj se ničeho, nedoufej v nic, nečekej nic, nemiluj
nic. Nic. Je-li nutno, zhloupni, ale nedej se ohlupovat!,, T;

vše jsou zÍete|né symptomy zmatku, neklidu; znamen[, že

kdesi pod povrchem hraje se rozhodná hra dějin. Neviditelná

práce historie, kterou nepostihují tyto rozčilené a zbezrad.

,,ete ideologické pňepisy. Děj, kter{ není patrně ani ripadkem,

ani pokrokem; mluvit o ripadku či pokroku, toť toliko klasi-

fikovat morálně určitou změnu. Ale jak mohli klasifikovat ti,

jimž unika| cel! její smysl, pŤíčina i následek? Cesta, která
-není 

absolutně vodorovná, stoupá nebo klesá? Rozhodněte,

nezláte.|i cíle? Mťržete Ťíci jen relativní dojem náhodného

pozorovatele, nemáte-li možnost uvidět celf pohyb, celou

vnitňní složitost dějinného postupu.
Zmatek, nejistota, bolestné napětí ducha. A v ní závratnťl

potňeba veselosti, humoru, tiebas veselosti a humoru naruby.

Zapomenout. A najít onen věk ztňeštěnosti a snri, poezte a

hlouposti, což jsou pro rozšafnf zdravf rozum synonyma. Je-li
tento svět odsouzen k zániku a nenapravitelně špatn)í, stojí
vždy za pokus se na něm dobňe bavit. Tímto pokusem je dada.
Chtělo lyhovět pot}ebě zábavy a aktivity. Se zábavnou lho-
stejností prohlásilo své vlastně spíše osvobozuj(ci než zdrcující
ničevÓ. V jistfch dobách má umění právo na čiré bloud.
ství jako na jakfsi druh prázdnin pro ducha, drivtip i srdce.
Tuto moudrost vyslovil, prosím, nikdo menší než Friedrich
Nietzsche. Byly kdy takové prázdniny ducha blahodárnější
a potŤebnější než v době poválečné navy a deprese? Nuže,
at ž5í měsíce vítězné a osvobozujícl nesmyslnosti: znamením
mládí je závtat a smích...

Dadaistickf nihilismus. Ve století, které hnilo literaturou,
bylo osvobozením popÍít ji. Bylo záchranou odstavit estéty,
kteňí mívali tak šprfmovné pŤedsta\,T/ o životě. Bylo tŤeba
ukázat, že neslušÍ se pŤikládat uměleckfm dílrim závažnosti,
jíž nemají. Pro ty, kdož žij|jen literaturou, zrodila se patrně
potopa světa v literárních a ideologickfch bouŤích ve sklenici
vody. Avšak my víme, že myšlenka a umění nemá pŤíliš hlu.
bokého a ričinného vÝznamu ve světě a že dnešní stav světa
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není patrně dílem sonet . To jen ,,naivnl umělci, infantilní
primitivové v době rádia a autámobilismu, věňí dosud na ča.rodějnice, sabat, vlly a sudičky... A právě světová válka
mohla všem ukázat zjevnou jalovost iáeafismu u pos",irou.
vÍry, že duch vládne světem. ,,Goethe v bubnové palbě, Ňil"-sche v tornistŤe, Ježíš či Buddha v zákopech,, _^upŤece věiilještě Romain Rolland v Myšlenku a v Ducha jako v ,u-o.
statnou a hybnou sílu ! Je tomu patrně tak, jak postihl Ré;y
de' Gourmond, když 

.1apsal, že myšlenkv j*" i,".r."y, llybyly myšteny, a nikoliv-aby byly prováďěny. ouaui,-ís áo-nutil umění pÍiznat barvu a v drisleaku tohoto pÍ'iznán.poáu.
demisi. Dadaisté si.uvědomi\i, že bylo by^".u."p.!.'y-
štistjm, kdyby umění 

1ělo nést 
"odpoved,'o,t "u 

'uě;;;j;;
události. Futuristé, vet3!|cj.vrirku jaká jedinou hygienu ;É;,nemohou pŤece byt pokládáni za viníky světového-krveprolití.
Nezodpovědnost umění dovoluje p,á,énebát se volnéhá běhufantazie, která láme ustálené ko,''.,,... Tzara poaauJ .r,;.á.
nom svém manifestu recept' jak se píše dadaisti"u ra'"t, 'J-roveř s pŤíslušnou ukázkou: vystŤíhejte z novináŤského článkujednotlivá slova, slova o sobě, osvoĚozená slova tedy; hoďteje do klobouku, zatŤeste, 

] Potom 'uybírejte podle 
"ar'"Jyjedno po druhém a opište je pečlivě 

"u 
,.b-o., 

"u 
pupr.i r,(dadaistická báseů k.vaš".,,., ob.u".., báseĎ,;.z '" piJiil ;i

individualitě, neboť jste Ťídili osud a náhodu svou rukou.
Jistěže je to podobná. mystifikace jako známá 

"p*..t"."iPoeova ana|!,za Havrána. A pŤece, jak by se asi chvěl a Tza.rova ruka, vytahující z klobouku slova, káyby tušila, ze jejicrr
zmatek bude zmatkem světa. Rozkoš umetécke tvo.by 'p;í'á
právě v jistotě, že zde není decizívní zodpovědností. Ů-e"i
nemorďizuje a spíše by demoralizovalo. Ventiluje ;.', u,,itr,,l
život. Nemá těžké sociální funkce, jež by zlomiia lriaru 3.r,ov1l1ry..Nebude proto bojovat na bJrikááa"h, kd. uyr" ny:."pňekážkou a na obtiž,, tak nemohoucné proti ot.avnym,p"ty.

"ú: .u 
strojním puškám. Je osobním požitkem, ,'.,u,,"ouu,,á.l

a dezinteresovanou hrou jako všecka metafyzika, hrou ,|"r".
čenskou nebo hazardní, básnické šachy, poker či ,,faiešnf

mariáš*. Je, chcete-li, osmfm hlavním hŤíchem. Théophile

Gautier totiž litoval, že lidská vyna|ézavost nedala nám ani

jeden novf hlavní hŤích, že je jich stále sedm jako v prvních

dobách kŤeséanství. Nuže, umění a všecka metafyzická čin-

nost člověkova je nadmíru zábavn m a roztomilym novfm

hlavním hŤíchem.
Onen ,,nelad ducha.., jejž Rimbaud naposled shledal po.

svátnfm, stal se dadaistrim hradnou doménou inspirace.

I oni ulrykli halucinacím. PopŤevše umění a estetiku, objevili

básnickou astronomii podvědomí. Mlhoviny, povětroně a

hvězdy nevyčerpatelného a nekontrolovatelného podvědomí
jsou pokladnicí jejich básnivosti. A jejich básně jsou žonglo-
váním slov, asociac1, jež se náhle rozžehuj| jako ohĎostroje,
sníh motflri, jenž vz|étá z lebky kejklíŤor,y. V dadaistické
společnosti máte dojem vzrristajícího opilství. Jako piják
plaví se po moŤi alkoholu k těm neznámfm a absurdním ostro-
vúm, kde nic nebude mít platnosti, kde neplatí ani logika, ani
morálka, ani společenská pravid|a, k uzem1m bez ostnatfch
drátri, vyhlášek a zákollk , tak dadaisté opojeni likérem fan.
tazie a podvědomí Íikaj1bez melancholie nejtrapnější věci,
zapominaji se a jejich nápady berou na se groteskní a gigan-
tické propotce. Kanzalita se Ťítí. Logika spočívá na identitě
efektri vyvolanfch touže pŤíčinou. Leč v těchto oblastech není
těchže pňíčin a ne|ze tudíž počítat s vfsledky. Ve světě inte.
grální absurdity hlubinného podvědomí jsou myslitelny ne.
sčíslné logiky. ostatně možná, že by vribec logika pŤestala bft
logikou, kdyby nebyla absurdní. Jediná logika, jež je lidsky
pravdivá, je logika citu,logika senzibility, jejíž činnostje skoro
reflexní : je to vlastně logika vitality a fyziologie , a jak by Freud
Ťekl, logika libida. Tedy není to naprosto logika, jak se jí
rozumí. Rozumování je vždy vzhledem k tomu absurdní,
čisté vfmysly rozumu geometrického nedají se aplikovat na
život leč v určit1ích drisledcích, které jsou již kompromisem,
kde tedy pozbyly privodní intelektuální čistoty. Logika je pro.
dukt laboratoŤe inteligence. Nevyskytá se ani v zdivočelém
stavu v pŤírodě, kde zprisob spojitosti jevri je jen onou logikou
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senzibilní, fyziologickou a biologickou. A podvědomí je právě
pňírodou, rajskfm pralesem, džunglí básnivosti, která z něho
vytváÍí vesmír bezkauzality abav|se, vnucujíc mu ji.

Logika není tím' co dadaisté potňebovali. Žili sptše v du.
chovní kavárenské atmosféňe. Nadáni humoristick)ím smyslem
a duchem mystifikace, kterf blvá vždy pÍívlastkem bohémy,
vyna|ézajíce nové básně, bavili se tu celkem dobŤe. Umění
bylo jim jen hrou, dadaistrim jako fantaisistťrm, ale, jak Coc.
teau ostŤe podotfká, ,,často mriže bft hra a žert početím nové
krásy. obecenstvo to ovšem nedopustí, neboé pro ně je umělec
vážnf muž, jenž poslouchá Beethovena s tváŤemi v dlaních,
a určitá doze hty, která je ve všem moderním a revolučním
hnutí, činí mu je podezŤel m... Ale duch mystifikace m že se
zcela dobŤe vyskytnout na počátku objevu a pňímo k němu
vést, vždyé je právě nejkratším spojením s podvědomím:
Picasso i Apollinaire by to zajisté mohli potvrdit.

Dadaistické básněni, krajně subjektivistická, čistě intui-
tivní tvorba, toť bezpodmínečná, jaksi pasívně ospalá posluš.
nost podvědomí. A podvědomí, metodicky drážděno, m že
se stát, jak ukázala Freudova teorie o sublimaci, pŤi nedosta-
tečné pohlavní hygieně hotovou továrnou na umění. Této
tovární značky je ostatně i symbolistní a fantaisistní básnictví.
Poněvadž dámy oné doby _ jako madame Rachilde _ oce.
l1ovaly vfše drsnou smyslnost než mystickévznéty,pomstili se
jim tehdejší literátští mladíci spirituálním symbolismem a
expresionismem. A dadaisté se zase pomstili těm mládencrim,
souloživše in natura s dámami od nich vysněnfmi. Dadaismu
totiž nejde o ,,sublimaci.. (sublimací zve Freud proces, kterf
odvádí hybné síly sexuální od sexuálních cílri a orientuje je
k novfm cílrim, čímž získává mohutné komponenty pro všecky
kulturní vfkony), nfbrž o pŤímou akci podvědomfch sil
v celé jejich nahosti a chaotičnosti. Celá,,dadalogie.. byla by
zajimavou kapitolou psychologie či možnát psychopatologie.
Ano, tak daleko to se světem došlo, že na telegrafních tyčích
sedí krávy a brají šach, naŤíká si Htilsenbeck.

Dadaistická negace' dadaistickf pesimismus a nihilismus'

300

dadaistick1í anestetismus a antiartismus _ to nejsou jen nega.

iivnt polozt.y. Dada, to není jen hlubokf a zák|adn1smutek

|o,,,á,u a prázdnoty všeho, zoufalost nad marností všeho.

Dadaisté véái, ževšecky marnosti mohou b!1za určitfch okol-

ností krásné, pňívětivé a veselé jako láska a poezie. V derutě

morálky, ,o".,,,,,,, filosofie a vědy m žeme se ještě smát. Bavjt

se všeobecn m bankrotema znelžlvat ho, zavěsit svou hrazdu

hŤebíkem nedokazatelnosti a provádět tu v.fsměšné kousky.

Není to zbezradně|f nihilismus oblomovštiny. Je to nihilismus

naopak až pŤíliš aktivní. Je ritokem proti umělecké selance.

Veselo,, vlivou vitality, pozitivního humorného elánu proti

stagnantnímu a bezkrevnému estétství a literátství. Je to nihi.

lismus aktivní, plodnf a tvoŤivf, takovf nihilismus, jehož

chválu vyznáváMahen ve své Knížce o českém charakteru, je

to to' co zve Friedlánder,,schopferische Indifferenz... A právě

Friedlánder, jehož se dovolává Mahen a jehožby se mohli do-

volávat i dadaisté' h|ásá, že chce-li člověk tvoÍit, musí se pŤe.

dem zÍíci pověry ve stávající věci. Ano, jen indiference vytváŤí

z budoucno sti a z minulosti skutečnou pŤítomnost, žív! a živo.

todárnf prostor. Stavíce svou věc na nicotě, postavili ji da-

daisté nolens volens do onoho bodu, v němž se svět drží v rov.

nováze, Nepotňebovali se tedy rozhodovat mezi alternativami.
Pro ně neexistuje : buď - anebo. Existuje obé. ,,Tertium non

datur differenter, sed indifferenter... Dadaisté jsou živfm nic

světa _ a toto vědomí je pŤímo rczráží tvrirčí silou.
Dadaistické negace měly dosti síly, aby obnovily pozitivní

tvúrčí elán. Takové období negace je ostatně vždy znamením,
že v lrině dějin se děje veliká metamorÍ za a obroda. Bylo
tŤeba drikladného popŤení umění, horlivé práce destruktivní,
aby na pročištěném terénu mohlo se pÍikročit k novému budo.
vánl. Konstruktivismus a poetismus musí Ťíci svrij dík za tuto
negativní a destruktivní činnost dadaismu. A dadaistické ničevÓ
(psychologicky dosti pŤíbuzné tomu, co zveme po Nietzscheovi
dionfskfm pesimismem) je také povzbuzující: ukazuje, že
vždy a všemu je možno se smát, že i prostory nirvány i sklepe.
ní pekla se otňásají smíchem. Kde nic není, je ještě smích.
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Dadaismus, květ na zŤiceninách, je reakcí vitality proti
zhoubě a zričeni, Spasiteln smíclr, kterf sžfuá vše, co ohro-
žuje život v jeho sv<lbodě a rozkvětu. Je projevem životní
spontánnosti. Je také nenáročně pacificky; neimponují mu
patetické metafory a ta ve|ká, dutá dekorativní slova, za nimiž
se obyčejně skr vají válečné a pirátské choutky. Ve chvíli,
kdy jste se clrystali hádat se o slova (a oč jiného byste se mohli
hádat?), zesměšnil dadaismus svou praxí ona slova tak, že
byla prostě k nepotňebě.

Dadaistická antifilosofie je počátkem moudrosti. Dadais-
tickf antiestetismus a antiartismus počátkem nového období
umění a estetické tvorby, jež od kubistického pŤevratu vstu-
puje na zce\a nové cesty, vedoucí k rítvarrim, které pňestávají
byt ,,uměnim,, a jež v dějinách nemají obdoby. Dadaistická
skepse k vlastnímu materiálu literatury, ke slovu, má vzápěti
obrodu slovního rezervoáru a znamenité pŤezkoušení mate-
riá|u, bez něhož by se bylo slovesné umění neobešlo. Vribec
čtete-li dadaistické manifesty a časopisy, máte v rukou věrné
fotografie situace, ale jen negativní plotny. Pňiložte citlivj
papír a obdržíte pozitivni obraz. Ale poslání dadaismu bylo
jen záporné a opoziční. Dada zastavilo svou destruktivní čin-
nost právě ve chvíli, kdy by fatálně musila se stát konstruk.
t ivní_ apodává demisi .

Fantaisistní škola r,ykrvácela na Marně, u Verdunu,
v Moskvě či na dlažbě Petrohradu za panickfch nocí a dní.
,,Když šavle pňeéala proud vfmluvného verše, nrísto slov
lásky zaduněla děla; byla to r.evoluce. Toť vše.. (Seifert).
Nyní se mění svět. V laboratoŤi Kominterny se pŤísně a pŤesně
vypracovávají plány nové společenské budovy, r1ísuje se tu
novf pridorys života, v němž není pro staré umění místa.
Tytam jsou ony obrazy a básně, sotva pojaté, už zastara|é,
sotva zestáflé, už zničené, sotva zničené, už zapomenuté.
,,Yzcházi nová, rudá hvězda a nowf letopočet... Nová krása,
nová poezie nového žtvota,jemuž dosavadní umění nemá co
Ťíci. I dadaisté musili to poclropit. A pňistoupili k regulérní
likvidaci dadaistického hnutí. Jako nekrolog vydali r. 1922
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v časopise Qa ira zvláštní číslo, v němž líčí se zrozenl, život

a smrt dada a kde Pierre Massot píše historickou retrospek-
tivu hnutí. Dada vystupovalo s hlukem, zprisobilo mnoho po-
vyku, bylo posléze snad tímto hlukem ohlušeno a pňehlušeno
a ztratilo se v něm. ,,Dada dává myslit na cigaretu, jež za-
nechává po sobě pŤíjemnou vúni,.. podotkl Picabia. ,,A tak
se končí jeho slibná historie a vzpomínka na dada mísí se za
svítání s popelem našich parfumovanfch cigaret... Dobro-
družství dada končí, jak končívají všecka dobrodružství,
končí banálně a groteskně... končí dadaisticky.

(Host 6, č. 2, l istopad 1926)
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