
JindŤich Štyrsk/ & Toyen:
PoPULÁRNÍ UVEDENÍ Do ARTIFICIELISMU

Moto: Pythagoras, jenž prv1i' se-
strojil náhrdelník, zapomněl na
čubky'

Manifestujeme artificielismus v mallŤství, bez arnbici na.
sazovat luze kouzelné bryle, jimiž by se dívala na svět, aby
se v něm našla.

Artificielismus otvírá malíňství novou epochu, od níž se
bude datovat ztotožnění dvou tváŤí Janusorfch. Drk tomu
nebudou se v něm nikdy prohánět stáda.

Jsme do té míry moderní, že nejsme si jisti, jsme.li sou.
časní.

Uchovali jsme si jedinou nevinnost: Ztcadlo bez obrazu
artificielismu nebude epidemií, jako jí bylo dada atd.

Jedině absurdní je reálnost. Budoucnost malíňství je zajiš-
těna tím, že mll pŤešla pňes cestu jeptiška. Kdyby na podzim
opadávaly květy, co by dělaly listy?

Artificielismus je dobrodružstvím, o němž nikdo neví, jak
skončí, a |ze se mu jedině vyvarovat tlm, že ho ztratite.

Artificielisnrus nemá hrobri, proto mu nikdo nemriže pŤi-
nést kytici.

Milovali jsme tuto kolekci vteňin, ale zatlmco jsme o ní
uvažova|i, zkameněla.

A zatimco pŤedstavy, jež máte o artificielismu, se u vás
aklimatizují, budete milovat nebo štěkat jen na iluzi.

obhajoby i nadávky buclou bezmocné.
Artificielismus je hrobaňem vaší blbosti.
Není nutné dávat něčemu v tomto článku driležitost.
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Nám je nekonečně lhostejné, sejdete-li stáňím nebo para.

|fzou,Jinf nás učiní šéastnějšími.
Artificielismus neuniformuje.
Proč protestujete nebo sympatizujete s artificielismem? Je

to zbytečné, ztstává a pŤežije vás.
I. lekce: neukojená nadávka je drikazem nesmrtelnosti.
II. lekce: za drisledky artificielismu nezristáváme zodpo.

vědni.
Artificielismus je oblastí, kam hasiči pÍicházeji vždy pozdě.
K tomu, abyste mohli postavit dotvé blízkosti artíficielní

Venuši, je tŤeba bezpečnostni stráže.
Útěcha : nakonec všichni zdegenerujete.
Vymyslili jsme artificielismus, nemajíce ničeho jiného na

ptáci, a nemyslili jsme nikdy tančit na hlavě této furie.
Kdybychom aspoř našli někdy hnízdo natvrdo uvaŤenfch

vajec.
Artificielismus není sdružením pro r znost ani totožnost

mínění.
Malíňství chodilo po světě jako andělé cherubín a mokasín

pouze proto, aby skalpovalo lidi, ohmatávalo ovoce' lámalo
stromky a civělo do krajiny; merdre, merdre, merdre.

Epilog: poslední Ťádky plynou v lenosti, rozmazávajíce
poslední zbytky rivah, jichž jsme se ještě mohli dopustit
v neuvědomělosti toho. eo naz,iváme životem.

(Fronta, duben 1927)
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