
Láska k  Mríze .
Nové směsi: Historie a bajky promíšené s povídačkami

z music.hal|u. Zázt ačné kÍ{ženÍ.

fnaerue.

Emoce: Maximum emocí za vteŤinu. Ne popis. Souhrnná
pŤedstava: Reflektor, jenž má ríčinek. Rána ve spánku, jenž
vzbuzuje sen. Pochod jako ve snu. Od ričinku k jednotlivostem.
Světl1i bod, jenž rozvíŤil hladinu.

Ps1lchoanafuti.koué objeat patrně 4se prauj, smlsl této poelie,

Ú te l :  Emoce.
V den posledního soudu bude mi tŤeba vrhnout pÍed

tváŤ stvoÍitelovu místo cynické mrtvoly, tohoto žďostného
spáleniště, 2 nebo 3 básně. Obohatil jsem svět o 2 nebo 3 nové
papoušky. Celníku Rousseau:

,, Grešlička a|mužna ma|á
ta mu do ráje pomáhala...

(Host III, stt,220_223, červenec 1924)
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Karel Teige: O HUMORU, KLAUNECH
A DADAISTECH

Nic není pŤirozenějšího, jestliže v tomto slzavém ridolí člo.
věk veden správnfm a zdtavlm instinktem a tlm, co se zve
darem vitality, pokouší se, ab2 se nudil co moin nejméně. Pro
moderního člověka bylo by totiž asi největším neštěstím vést
život nudnf : nuda pronásleduje a tíží zl:Ím osudem, v nudě
si libovali jen špatní básníci pozdní, Ťekli bychom rlpadkové
dekadence. Víme, že čloaěk je zatŤe, které se směje, asi prostě
proto, ie je ro4umné zuí'ťe. Nemiluje pťíliš nanicoaate teskno. I na
rozvalinách a na troskách klíčí veselost, kterou tu zapustila
nekonečná duchovní potŤeba radosti a štěstí. B vá dokonce
vnitŤní potiebou smáti se v nejtragičtějších hodinách: víme,
jakfmi novfmi a divokfmi květy vykvetl humor za světové
války, víme, že dokonce v jejím víru zrodily se zcela nové
formy humoru, že se tu mihla figurína moderního Sancho
Panzy: dobrého aojáka Šaejka, Ostatně i ši.beni,ční hunor je roekošntí
fu ička,

Je to naše veliké štěstí, naše vzácná privilej, že v nejistotě
doby, v nejistotě zítŤkri, nejistotě našich cest, uprostŤed kaž.
dodenních trpkfch zklamánt douedeme se srdečně zasmd.t. Dove.
deme se bavit tragickou a nesmyslnou situací světa, dovedeme
zneužívat vlastní bídy pro bezuzdné šprymy. Potiebujeme
jako soli veselého, zábávného humoristického umění. Mo-
derní Mrizy jsou, toé jisto, víceméně lehké Mrizy. Dnešní člo-
věk, těžce zápasící o svou existenci, má pŤíliš málo kdy a
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chuti zabfvat se dut'.fmi a velkovfmluvnfmi díly akademic-
kfmi. Kapitalistickfm systémem zmecha ntzovan! a zotročenf
člověk pŤirozeně chce krdtké, diué a poetické znab, a t1 md mu
poskytnout i, umění humoristické, které, jako veškero moderní
umění, musí pracovat se 1kratkami, b t yntetickjm a pfekuapi.
uj,rn. A skutečně, v nové době zrodily se opravdu noué taary
humoru.

Humoristou je mudŤec, jenž dovedně boŤí vaše iluze, když
byl zničil již své, a jenž, aby vám ukázal relativitu všeho,
zesmutlíuje naše veselí a obveseluje náš smutek. Tato definice,
poněkud nepŤesná a zastara|á,, vystihuje nejspíše povahu
franc o u 4s kJ, c h ir o ni kú.

IRONIE je jedinfm čestnfm kompromisem mezi hluboce
raněnou duší a světem, s nímž není možno se smíŤit. Tak ji
defi nuj e Stendhal. Když jsme byli tisíckrá t zk|amáni a zt azerti,
máme pro svět dlouhf nos. Ironie je dcerou skepticismu. Je to
vznešená zábava z podlvané na jarmark bláznovství světa.
Je šatem, kterf dovedli obléknout nejrozumnější a nejrozto.
milejší z nihilistú,lidé pňíliš vkusní, než aby se ožírali v puty.
kách zouťalství. V století skepticismu, kter}t dík francouz.
skému espritu stal se vlídnfm a sladkfm, dostalo se šaškrim,
dobrodruhrim a básníkrim, lidem bez utkvě ch pňedstav a
pozitivních názorú,, povahám posměvačnfm a nezávis m,
podivuhodné improvizační schopnosti pro hlouposti všeho
druhu. Ironick}t smích rcz|éha| se v prostÍedích bohémy.
Vfsměch, toé zbraĎ frondérského, libertérského a revoltují.
cího ducha proti hnilobě měšťácké společnosti a morálky.
Vfsměch, toé blyštící se čepel Voltairova. Ve století, které
nejprve zrodilo Napoleona, aby se potom zalidnilo buržoaz-
ními kramáŤskfmi Tartuffy, musila se zostíit satira a <rodit ka-
rikatura. Ale tento vfsměch není srdečnfm smíchem. Satira
a karikatura jsou bojovn , tendenční projev, intelektuální
knuta, bičujícÍ malost a pokrytectví společnosti, blesk mrav.
ního roztrpčení; není čistjrn moderním ltumorern, nemajícírn ji-
ného cíIe než intenzitu aesel| a pohodu dobré ruilaďjl, jenž není, než
bdsní < bauné lhostejnosti, čirou legrací. A tímto humorem není
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ani ona kouzelná ironie a vážná ležérnost a usměvavost skep-

tikťr, jejichž knihy, jako Don Qyijote a Candide, jsou vskutku

,,knihami jasné a smavé zoirfalosti, pŤíručky shovívavosti a

soucitu, bible 1askavosti... obecnf smutek 19. století zrodil

ironickf typ humoristrl, kteŤí, jak pŤiznává Jan Neruda, jdou

pak si do koutku zap|akat. okouzlující typ melancholického

Šibulu Pierrota, lehkého a vysměvačného, jenž ptchá od své

nevěsty, tanče ve svém oddělení na každé stanici. HoŤkou
ironii tulákri. Šašky vlastního smutku a bolesti. Sentimentální
srdce poetú, obracející svět naruby sžíravou ironií a bodavfmi
paradoxy. Anebo laskavou duchaplnou veselost zmoudŤelé a
projasněné melancholie, jež odzbrojuje každou vážnost a
na|ézá, vždy drivodu, 'abychom se cítili spokojeni, ano i vděč-
ni: Anatole France.

Pythagoras Ťekl, že životje divadelní sál: Vstupujeme tam,
díváme se a nakonec oďcházlme. Ano, zajisté: ale zapomněl
podotknout, že nám tuze z! eží na tom' co se hraje na jevišti.
PŤáli bychom si asi všichni, aby se tamhtá a nějaká zatracená
komedie, b|áznivá bufonáda, kašpárkovská fraška bez bodavé
jízlivosti, čisq' lr}rkvět veselosti, abychom mohli, opouštějíce
toto divadlo světa, na cestě do podsvětí si Ííkat: to jsme se
drikladně naÍehtali, a aby znovu a zno..lru pŤi vzpomínce se
nám otŤásala bránice. Nuže, je na moderních básníc(ch, aby
učinili z poefie pestrou harlekynd,du citú a ze žiaota bdječnj, karneual.

Lidovf humor, anekdoty, které slyšíte vypravovat, jsou
dnes zcela jiného rázu než pied lety, ba než pied válkou.
Vtip má zcela jinou pŤíchué. ZaostÍitr se jednak, a jednak
nabyl téměi obludnj,ch proporcí. nehordzného NESMTSL{/. Vedle
intelektuálních vtipri, jež jsou šermíŤstvÍm paradoxú, explo.
dují nejen v kabaretech a cirkusech, ale í na d|ažbě ulic
hrozitánské nápady naprosto nelogické, idiotské a peprné. Kde se
vzaly nové formy vtipri, nové formy humoru, které tak dobŤe
tičinkují na nervy lidstva a které se shodují s formami moder.
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ního umění svfm principen ntÍlnalcu, šifr1l, nd,poaědi,, pÍekaapi-
u o s ti a hl avně svf m b e zpr ostÍ e dnlm f1 zio l o gic lcjn efe kt en, kter
je tu vydatnější než kdekoliv jinde? Není pochyby, že žargon
moderních anekdot a vtiPťr je silně ovlivněn. klauneriemi
kabaretu a cirkusu, pošetilostmi lunaparkri a nadsázkami
filmovfch grotesek. Civilizace, poskytujíc světu ustavičné
novotvary' rozhojlíuje repertoár veselosti, zrlplrluje chroma-
tickou škálu smíchu, která rozezvučuje všechny struny dobÍe
stavěného mozku.

Mezi anekdotami, které dnes slyšíme, jsou některé krtÍsné
jako nejlepšt básně.Mezi bd'sněrni,kteté dnes čteme, blvá tua tam
některá podafenj,m utipenl. Dovolte, abychom uvedli pÍíklady:

A.: V co věŤíte, pňíteli? VěŤíte v Boha, Tvrirce Všehomíru?
B.: Jak bych mohl věŤit! Jsem natolik alespofi filosofem,

abych věděl,jak vznikl svět ajakje uspoŤádán, že není v ce.
lém vesmíru ani místečka, kam by se mohl ukrft nebohf
b h!? Nebyl nikdy ve vesmíru, a encyklopedisté jej vyhnali
i z lidské mysli: dík jim, že zjednalijasno.

A.: Věiíte tedy snad v lidskou duši a v její nesmrtelnost?
B.: NevěŤím v nesmrtelnost duše z toho prostého drivodu,

protože nevěŤímvduši. Pitvají člověka a nikdy duši nenajdou.
Není leč pohyb organické hmoty. A nesmrtelnost? Ani hvězdy
nejsou nesmrtelny. Jediná věčnost je věčnost pŤeměny a věč-
nost zániku.

A.: Snad nejste pÍece nadobro nihilistou: věÍíte v ctnosti
a v r1čel lidského žívota, není.liž pravda?

B.: Nevíme nic o ričelu života a nedovíme se o něm ničeho:
neexistuje tedy pro nás. Ctnosti jsou fuáze, kteft jsme si
vytvoŤili, prázdnájména.. .

A.: Snad věŤíte tedy svému svědomí?
B.: Jak mriže svědomí mít rozhodující cenu, když ctnost

je pomyslná? Ostatně vědomí je jen troska, vyčnívající nad
hlubinami podvědomí, a to neovládáme my, nfbrž ono
ovládá nás.

A.: V co tedy, člověče, vlastně věŤíte?
B,z Já věiím, že tŤindctka je nešťastné číslo!

574

Není to modern,í b geil a lrLzel Není to právě tak krásná piega,

iako ona první perla z Baudelairovfch Ma ch bás4í v pt6ze,
-kde 

cizinec je tánán, co milqje? Nemiluje ani vla$t, ani nemá

lásky, nic, milqje js'o ta oblaka tam v dá,lce. A.nepŤedčÍ

tato ma|á anekdota Baudelairovrr báseů v ptÓze ostŤejšÍ vÝ-

razností? Mallarmé napsal Anekdoty neboli básně v pr6ze.

Liďouá veselá mysl vytváŤí také anekdoly, jež jsou mocnfmi

básněmi. (bauen2 pout logiky a ka:uzaliu, polrybují' se po suětě t2to

utip1t a čipernjch kotrnďc{lh. Nnespektují naprqsto ničeho, nenají

naštěstí, žádné saé tradiční estetik1l, irnprouí,zují uiful nouě a jinak suou

ueselou krtisu. Bez ostychu operují pruful absurdnlsti, tak pÍt-

znaénfmipro modern{ humor, neboé v dnešním světě vyrostla
absurdnost jako nádhern! a pňece nevzácnf květ. Jsou, jak

podotfká Rémy de Gourmont, rozmanité zprisoby' jak bft
absurdní. Absurdnost se mění podle století a generací, do-
konce podle ras, podle pohlaví, město od města, a zejména
nenÍ naprosto totožná ve stavu žívérrr a ve stavu tištěném, ve
stavu pŤirozeném a uměleckém. _ Absurdnost Rabelaisova
humoru je j iná, než absurdnost Chaplinova a jiná než absurd.
nost žertri na pražském pÍedměstí.

Absurdní a idiotské vtipy jsou nutnou potravou inteligent.
ního stoletÍ. Toto absurdní idiotství není naprosto zjevem
povážlivfm či dokonce rípadkovfm; právě naopakje to zdravá
ventilace pŤetopeného mozku, vfborná kana|izace našich sta.
rostÍ a chmur. Hloupost, toé nejvyšší schopnost bft šéasten.

Je tŤeba bÝt chvilkami oddán hlouposti, je tŤeba chvilkami
zakoušet štěstí a nejvyšší spokojenost. A veselí takovfch vtipri
není prázdné umění.

Co je to lav?
? ?
To je chyba tisku. Má bfti: lev.
A nádherné umění náhod, skutečné chyby tisku, jež jsou

bezděčnfmi, dokonalfmi vtipy! Nedávno jsme četli v milostné
korespondenci Malého oznamovatele novin, že kdosi: ,,touto
cestou hledá drožku života!..... Náhoda, jilž využÍvají vtipy,
dovede sama otvírat hlubokou propast směšnosti. Ve stoietí
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páry a elektŤiny pŤiznejme, hlasatelé konstruktivismu a od.
prirci nahodilosti a libovrile, že néthoda v této oblasti je ve-
lik1im umělcem.
" Tahle hrll se mi líbí, ale je mi trošku dlouhá. ;
Tak vám ji mrižeme dole trošku u,Ťíznout.
Vy hlupáku, co byste ji ÍezaL dole, nahoňe je mi velká!
Ale dosti. Bez konce byla by Ťada vtipri, které možno po-

kládat za chef d'oeuvry. Existují ze všech oblastí a ve všech
oblastech. Nádherné hŤíčky slovní, hiíčky početní, hádanky
o nic méně záhadnější než tajemstv|života;jsou vtipy tech.
nické, umělecké, školní, filologické, astronomické, bez počtu
je jich. Slyšeli jste jich na tisíce a naposled muž,kter!, se směje,
ztichl, protože mu pŤišlo cosi strašně k smíchu. Konduktér
ve vlaku cvakal zuby jilzdenky, neboé ho záblo. A strážníci
vyběhli prchajícímu zloději v ristrety.

Charakter moderního humoru je DADA.
Dadaisnus je zábavné a nikoliv nezás|užné hnutí literární.

Tristan Tzara, jeden z jeho nejv,fznačnějších pŤedstavi-
telri, volá:

Čtěte mt kniful u1ltéčí utÍs. Iluidíte ie suět je šítenj, proč tŤeba po.
ttačit togiku ušeck1l tajnosti odhalen1 nic nernti dúležitoxi není dobra
ani zla uše je douoleno lhostejnost je j,d,,l ahodnj a tlčinnj, lék lhostej.
nost be7 silí. a bez dúsledk prauda neexistuje Ťeč je dětsk hra ne.
tŤeba brdt udině utnění politiku ndboženstut rnortilku zdkoryl.

V těchto několika nesouvis ch větách je v jádŤe obsažen
všecek program, všechna filosofie dadaismu a načrtnut jeho
charakter, ač dadaisté by se na nás jistě oboŤili, Ťkouce, že
nemají programu ani filosofie, ani dokonce charakteru. Da.
daisté nechtějí Ieč držet suětu ucadlo llraué podob\, bj,t echem obecen-
sÍaa. Futuristé viděli v slově,,bláznovství(., které jim obecenstvo
vrhalo v tváŤ, téměŤ slovo uznání. Dádaisté si zak|ádajl na
svém idiotství jako na privilegiu. Neberou nic vážně a uědí
- v čemž se s nimi každlr shodne _ že také oni nemajt praadu,
Ale vždyť není pravdy a není jí tňeba. Jsou jen pŤíležitostné
pravdy a ty jsou komické, jsou vtipem. Dadaisté se nehrozí
absurdity, vědouce, že vše v životě je absurdní. V době, kdy
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rozumovost podle diagnÓzy pŤeneoudrfch fi"losoÍri je v agÓnii,

isou vÝkvětem vzrristající frivolity. Pozitivní .entuziasmus ži.
'votav1tězitu 

vtipem nad negativním balastem filosofií a umě-

ní. Dadaisté zdiskreditovali dnešní filosofii i dnešnÍ uměleckf

život, za to jim vděčíme; ukáza|í pravou míru, kterou tŤeba

umění vykázat, neboť není drahocennější než dobrf, vese

život, nemá té závažnosti a ceny, jaká se mu pŤikládala.

Rozhodně, aé je to dadaistúm milo či nikoliv, dada md saau

flosofckou strtÍnku. Je proti filosofii a pŤináší filosofii, je proti

umění, a pŤináší rozmarné a veselé umění. Nuže, dadaisté se ne-

musí rmoutit tímto protimluvem; co na tom, že jsou podstatně

v rozporu se sebou samfmi. Vždyť vše je kontradikcí. Vše má

posléze formuli iracionální. Vždyť nelze vyhladit ze wěta ira-

cionalitu, lze ji jen omezit a vymezit na poslední desetinná

místa ve v.fpočtu, ale svět proto pňece ztistane iracionální.

Dada akceptuje závéry Bergsonovy filosofie o nedostateč-

nosti inteligence. Je prostě rezultátem intuitivní a skeptické

filosofie. Pochylbnost o ušern klaď.e nade aJe. NedrivěŤuje samo sobě.

Jeho selfscepticism pÍívedl je k noetickfm otázkátm umění.

Dadaisté jsou filosoficky, jak by Ťekl Chesterton, pokolením
pŤíliš skromnfm, než aby věňilo v násobilku. Rozvíjejí Well-

sovu ,,pochybnost o nástroji.. do nejstrašlivějších dťrsledkri.
Mohli by ňíci se Suarěsem,že šílenstuí je snemjediného člouěka,ale
rolum je beapocfulb2 šílenstat.m ušech. Ježto myšlenka nemá ceny,
povyšují vtip nad myšlenku. NedrivěŤují rozumu' že by mohl
bft vždy rozumnf. Vědí, že v nejkrásnějších, v milostnfch
chvílích života zttácime hlavu: jinak by nebyly ty chvíle tak
krásné. Nad popÍenou moudrostí inteligence provádějí gau.
nerství senzibility. Jsou to šílenci? Mysticismus a humor je

pŤíznačn1i pro uměleckou tvorbu bláznťr: ale v dadaismu je

pramálo mystiky. Jsou to uličníci.
PŤiznáváme, že dadaisté-skeptikové se smáli vždy po svém

zprisobu, jenž někdy byl poněkud hysterickf , zpíva|í písně,
jež byly bláznivé, ale i tak byly slohem rozkládajlc|se kultury,
slohem bezeslohové doby. Jistě tu byla někdy patrná duchová
podvfživa. fukah, milovníci paradoxri, že normální lidé jsou
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dada, ale dadaisté jsqu proti dada. Doboyf sloh, dobovf cha-
rakter je dada. Slovery,,dada,, mrižeme označit velmi vhodně
některé skutečnosti tohoto světa. Všechen snobismus je dada.
Všesokolskf slet je dada. Destinová, zpívaj(cí Libuši na vy.
šehradské -skále, je dada. Národni d|va{!o je dada. Politika
Viktora Dyka je dada. Peroutka literární kritik je dada.
RevolucionáŤství a modernost Tvrdošíjnfch je dada. Slovo /a.
da opisuje tu komickou nesmyslnost, bláhovost, moderní ko.
mičnost, která pochodí z nepŤiměŤenosti. Slovo dada vystihuje
tu charakter věci právě tak, jako s|ova romantika (odvozeno
z romantismu) označuje tváŤnost jinfch věcí. A ježto dada
je tak trochu všude, je dadaismus hnutím velmi životnfm.

Dada je v jádru bodrého lidu. Dovolte, abych ocitoval zde
plně a autenticky pŤípis, kterf nedávno došel do advokátní

kanceláňe dr. E. P.:
,,Jelikož mi bylo poškozeno v mém těle p. dr. F. ch...

urolog. operatér v Prbze byl jsem u něho aniž by se mě ptal,
co mně schází. Ptal jse mě kotik mě jest rokri když jsem mu
Ťekl 70 hned si sedl a psal odkud jsem co mám za zaměstnání
Ťekl jsem jemu krejčí abych svlíknul kalhoty, abych se ohnul
do zadnice do těla mně fouknul jakfsi otravující pŤedmět že
jsem to hned v těle pocítil. Nyní mě Ťekl že musím jíti k panu
Doktorovy a kdyžjsem se ho ptal proč povídal že mě tude
bolet bŤicho a že mě musí odbírat moč. To jsem hned věděl
že jsem k němu neměl chodit že to dělá k vrily vědě následky
pŤišly záhy jelikož mě dat také prášky abych se pŤesvědčil
posípal jsem chleba a dal jsem to králíkrim sežrat a oni do
rána zcepeněly. Do tfdnu se mi vyrazila na tváíí žiža|a a že
už byla hodně dlouhá. Šel jsem k panu Doktorovy T. a ten
mě žíža|u ustŤih, za t!,den na to mě opět ta vyrostla, že jsem
musel opětně k němu dojíti. Též na ramenách av tlle mě to
štípalo a pociéoval jsem opravdu v těle bolesti. Na to jsem byl
v Ptaze a p i zpáteční cestě u Čelakovic jak se srazily ty vlaky
ht za hrúzoucí to bylo když mně tňíšky okolo obličeje se
šmejkaly a postraní prkna padaly. Nyní jsem pÍišel u Če.
lakovic mezi prkna že mě tísnily do těla jak jsem se vyprošéo-
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val praskaly mě jako žlly v těle, pÍi dalším namáhání jsem

pociioval tak jako kuličky na zádech tázem mě to vyhodilo

i" js"* se ocítil na poly vlak sjel z koleji dolu Když jsem

pŤišel k sobě tak jsem byl rra poli v blátě a měljsern nohy po:

chroumany tak mě odnesly dva vojáky nohoru do vlaku

v Nymburce ve špitále páni prfrnaňi tně prohlíže|y pan p .

maf Ííkal ty vysitě že p mám to pojmenoval jako pavici

ptal se mě jestli vím co to je že pry je to opičák to jsem věděl

íroed na co to ňekljelikož v kŤíži jsem to měl spuchlf ptal jsem

se na večír pana Doktola co s tím mínějí dělat, Ťíkal že se to

musí otevŤít to jsem ňekl hned, že se nedám íezat jeptišky

mě nutily zvláště paní Abatyše že prf mám otravu krve

žádal jsem raději že prijdu do domácího ošetŤování vaňil jsem

si moŤckou cibuly tak že se ta opuch|tna ztrati|a pročež se

obracím na slavnf soud a slavnou Polici aby mě ochránily
abych nepŤišel k soudnímu pytvání co by si na mě vzal pan

Profesor, kdybych byl tak mstivf a vyčkal ho abych mu také

nepoškodil na jeho těle jako ta žena nevěrnému mužovy
nastňíkala mu žíravinu do oči žátďn! soud by se mě nemohl

divit a odsoudit když s určitostí vím, že mě ublížil to mohu
odpŤísáhnouti pÍed ukňížovanfm co je zde uvedeno stálo mě
to moc peněz za flastry, Pan Doktor T. je rozumnf pán
zajisté by mě rád vyhověl ale nemriže. Moje vysvobození bylo
že ty prkna ten aparát v kŤíži rozmačkaly jinak byl bych již

mrtev." (Podpis.)
Nuže, není to nejčistší, stoprocentní dada? Toto není dobro.

dušné a naivní, nejskromnější umění, prostoduchá poezíe.
Nent to směšné suou naiuností, ale suJln dadaisrnem. Bezděčná ko-
mičnost je stejně směšná jako dobŤe vymyšlenf vtip, není
tŤeba rozlišovat, když píiznáváme na tomto poli humoru ná.
hodě bohatf tvrirčí talent. Nejsou monology opilcú ze soboty
na neděli dada? NejsouJiž dada kázání kněžl, není.Iiž Sv.
Vojtěch dada.časopisem? Pohádka o Kocourkově je dada
a všecky skutečné Kocourkovy jsou dada.

Dada odpovídá potíebě zábavy a aktivity. Se zábavnou
lhostejností prohlašuje své spíše osvobozujÍcí než zdrcující
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Ničeuo. Nic. Nevíme, proč existujeme, život je hra slov; nulouj
boď flosofie, mor lk2, unění,,Destrukce .iluzí, nad jejichž ,Hcě.
ninami tančí veselí nihilisté shimmy. V jist1ich dobách ,,má
umění právÓ. na čiré bloudstuí;jako na jakfsi druh prázdnin
pro ducha, drivtip a srdce..:.tuto moudrost napsal prosím
Friedrich Nietzsche. Byly kdy tyto prázdniny ducha blaho-
dárnější než v době poválečné navy a deprese? Nuže, ať žxjí
městce uítězné osuoborujtct nesm1slnosti. (namením mttÍdí je aÍ'uiať
a smích.

Dada pňichází vyléčít obratem politickou, astronomickou,
uměleckou, parlamentárnl, agrární a literární syfilidu doby.
Je chameleÓnem pŤekotnfch a zajlmavj,ch změn.Je bez záhad
a bez pňísnosti. Radí nám provádět pouze hlouposti, které
nás těší. Minulost a Myšlenka již neexistují, netruďme se jirni.

Dada není pouze literární tvorba. Je to duševní stav lhostej.
nosti (ne nudy), v něrrrž ano a ne se st ká, nikoliv slavnostně,
ale jako na nárož| ulic. Dada je bez pretenzí uměleckfch,
vyznává humbuk a bluf. Nehorázn1i optimismus blufu si
objeclnali dadaisté z Ameriky; je to optimismus čistě yan-
keeskf. Dada chce, aby člověk válkou zdrcen!, dobyl si trošku
veselosti a myslí, aby se pokračovalo v získáváníjí. Má něco
pňirozené záIiby v básnění, to asi ze sportu, a není proč zlobit
se na tento hygienickyi sport. Louis Aragon napsal tuto
báseĎ:

SEBEVRAH
abcdef

shijk
lmno
prs
tuv
yx
z

(Z ftancowzštiny pŤeložili Jaroslav Seifert & Karel Teige.)

Tato báseř, která mimochodem uvádí nás až k prazá-

k l adu  p í semn i c t v í  k r á sného  i  ošk l i vého :  k  p í sme -

nám, báseĎ, kterou bychom mohli tÍeba také považovat za

chvalozpěv k poctě Kadma, starověkého vynáIezce foinické

abecedy, tato báseri tedy se sama sebou nevysvětluje, a pŤece

asi má nějakf smysl. Dejte rozzuňenému člověku pŤetrhnout

namočenf papír, a je po vzteku. Vztek je znemožněn zesměš.
něním. Dejte sebevrahovi pŤeŤíkat abecedu: směšnost, si-

tuační směšnost, paradox, bláznovství, dadaismus tohoto pod-
nikání dá vypadnout revolveru z jeho ruky! ! ! Dadaismus je

tedy také reakcí vitality proti zhoubě. Dadaismus je prostě pro.
jevem životní spontánnosti. Mnohé nadávky jsou dadaistické.
Kterfsi švec v naší ulici, jenž, volnomyšlenkáň, byl vždy pŤe-
svědčen, že na svou hubu si mriže mluvit co chce, dovedl klít
v takovfchto básnickfch obrazech: ,,Kdyby měla babička
kolečka, tak by byla omnibus!..Není to dada? A vedle tohoto
dadaismu aktivního a téměň aktivistického na|ézárne v po-
vídce starého Théophila Gautiera Z|até rcuno vylíčen typ
dadaisty pasívního, indiferentního a neskonale líného. Popis,
kterf by se hodil téměí k charakteristice Tristana Tzary,
citujeme:

,,.. . staral se o časové zá|ežitosti právě tak málo jako o to,
co se děje na měsíci. Bylo velmi málo podstatn1ich jmen,která
byla s to učiniti nař dojem, a nikdo nikdy nebyl méně pŤí.
Stupen velkfm slovrim. t...] o všech věcech měl názory velmi
prosté: raději nic neděla|, než pracoval; dával pňednost
dobrému vínu pŤed bŤečkou a krásné ženě pÍed ošklivou;
v pŤírodopise užíval roztŤídění, že stručnějšího b1iti nemťrže:
dělil věci na to, co se jí, a na to' co se nejí. Byl ostatně na.
dobro odvrácen ode všech věcí pozemskfch a tak rozumnf,
až se zdá|o, že je blázen. Neměl aní za mák ješitnosti; nepo.
kládal se za osu stvoňení a chápa| velmi dobňe, že by se země
dovedla točit, i kdyby se jí do toho nemíchal; necenil se
mnohem víc než toztoč sfrovf nebo nálevník octovy; [...]
protože několikrát nahIédl do drobnohledu a dalekohledu,
nepŤeceĎova| v,fznam člověka, jehož postava měŤila pět stop
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dvacet palcri, ale tvrdilo se, že obyvatelé slunce
b1iti dobŤe osm set mil vysocí...

Čte se to opravdu jailo stránk a vyíatá z Tzatova auto-
biografického románu Faites vos jeux.

Humor a charakter naší doby, tot daďa. Duch dada je duch
klauna a augusta z cirku. Dada uuddí nd, do aelkolepého cirkusu,

se papouška jedoucího na motocyklu... (V. Nezval.) Je tÍeba
experimentálně vyzkoušet, co &áždi nervy k smíchu. Je
tŤeba rozvrhnout vfbuchy smíchu v prriběhu produkce. A pŤi

torn tato disciplinouand práce musí si zachouat suěží zd ní. improui.

7ace.* Což se stane osvobozující hloupostí klaunství. Je tŤeba
veliké doze talentu, abychom se dovedli oprostit logiky vztahú
a zkušeností a dospěli k takovému ztÍzračnénu nic _ k nirudně
intelektu, jež je zá"kladem klaunskfch vfstupri. Zvučná prázd-
nota, které aplauduje lid, nadšenf a divf. Takové je umění
velikfch klaunťr: Price, Hesa, Auriola, Foottita, excentrikú
Little Ticha, Baggassena a komika Dranema, Takové je i umění
VlasQ Buriana, konÍetenciéra, dada-poety, virtuosa v pískání
na prsty i na hubu, imitátora, herce, vyná|ezce ptažského žar-
gonu klaunského.

Repertoár cirku je víceméně tradičnÍ a bez vfvoje: je

univerzální lidovou podívanou o standardizovaném progra-
mu. Jeho program pracuje s konstantami velmi ričinnfmi,
a proto zdá se stále nov'y', ač je stále t!ž. Zatlmco na jevišti
literárního žívota stŤídají se směry, školy a programy i mÓdy
se závratnou rychlostí, že t divadla musí trošku dobíhat

,,ducha času.. se zpožděnÍmpŤibližně 25 let, v cirku produkuje
se dnes krásná krasojezdkyně, japonští ekvilibristé šplhají se
na žebÍík tak jako za dob Seuratovfch. Excentrické zámoŤské

* Do jaké míry zdánlivě improvizovanf klaunskf vfkon je umžlostí,
sarchouanou ttlorbou, tedy uměním u1tuo|enjrn z elemmt mtch prakrl a ne obtiskem
skutečnosti, ukazuje vfstižně tato anekdota: V kterémsi městě pÍišel cizi-
nec k lékaÍi nervovfch chorob, stěžoval si na záchvaty melancholie a de.
prese, a lékaŤ zjistil, že jeho duševní stav je skutečně velmi vážn! a vzbu-
zuje obavy. Radil mu zábavy a tozptlLení mysli, ale cizinec namlítal' že
nic není s to jej potěšit, nic jej nepŤivede na jiné myšlenky a nerozptflí.
Lékai mu radí, aby šel do cirku, kde mají nového veselého klauna, jenž
rozesměje kdekoho. ,,To je těžko,.. odpovídá cizinec, ,,protože ten klaun
jsem totiž já... - Ajak krásně charakterizuje Ivan GoIl Chaplinrlv hlubokf
smutek ve své chapliniádě:

,,Yracím li.dem, co ztratili od staletí
poklad jejich duše 1MÍCH
a píeu jsem nejosarnělejšt z lidí.
Každ oes se zmítd, k ž aidt múj fumžu
a pfeu jsem unutn1í"

mohli by

PŤedstavení v cirku počíná. Introitus klaunri. Charivari.
které budí nadšení a vfbuchy smÍchu u publika. Moderni
obdoba commedie dell'arte. Manéž je scéna_bez pozadí, nahá,
tňírozměrná, herec viděn ze všech stran, ne3iezv herecká
zkouška. Yytfká se někdy klaunrim, že jsou nejstereotypnější
zfrercri. Ale jsou sajni ulastntrni autory, herci, básníky ' áit"*
zároveř' a tato jednotvárnost není snad qfsledkem nedostatku
imaginace, jako spíše drisledkem standardilace uj,konu. Stan.
dat dizov án j e klaunskf žar gon,standardizována alogic ká z á.
konitost jďch pustÍch žvastri a plácání, qui pro q.,J. Ktu.,,,
je vždy tak trochu ekvilibrista. Provádí nejin te.jt.te sv/mi
ridy, ale i svfm hlasem a žongluje s rozumem obecensiva.
Nejslavnější z klaunri nebyli jen parléňi a konferenciéŤi. Jme-
nujme starého Antonelliho, byvalého partnera starého Gíocka,
jenž roztehtáva| paÍilžské obecenstvo v NOUVEAU CIRQUÉ
a pak v ALHAMBŘE; z Cirque de Paris nedávno 

"",,,.,l-éhoklasického C1rilla, a nyn! Alt,Ío, Charleye, Coco a Boba o'Con-
nor, žáka Foottitoua, z Cirque d,hiver Franka Pichela, Befuho a
z Médtana slavnou trojici bratŤí: Alberta, Paula a Frángoise
Fratellini, básníky risměvné a hoŤké filosofie.

Klaunriv v1ikon, to není jenzažvanit několik nesmyslri, které
pŤi vstupu do manéže slina piines e na jazyk. To není jen
obratné využití či zneužití všech akcesorií: širokfch kalliot,
ystávajících vlas , prskavek a jinfch maličkostí, které patŤí
k železné zá,sobě klaunskfch trikri. Klaunriv v1ikon.je ne.jtezsi
hereckf vfkon, kterf vyžad uje nej p r e ci aněj št p t tÍno uito sii.,,i, áce,
ta pŤedcházela. Otažte se tanečnic a polykačú ohně. otažte
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tance se změní v sez6nách, ale vlastním momentem novoty
jsou hovory klaunri, ač ani ty nevybočuj| z tradice, jež je
standardem: zamoučněnáL tváI, obligatorní anglickf u["",it,
homérickf pokňik smíchu. Cirkus je aiylemromántikyv dneš-
ním světě.

Je jisto, že moderní divadlo, kdyby clrtělo bft opravdu
moderní a opravdu divadelní, naučilo by se v to.to iradič-
ním cirku všemu. Ostatně už od dob Shakespearovfch čerpá
divadlo z cirku. Herci by viděli emotivnost pohybu, grotesi.u
beze slov. Čisté komediantství, prosté hnusn1icir kořve,"ar-
ních gest a psychologickfch grimas. Takové poučení načer.
palo v cirku moderní ruské divadlo, Mejerctold a Tairov,
jediné moderní evropské divadlo.

Dnes divadla tonou v deficitech. Nikdo o ně nestojí: ani
ž'ívot, ani vfvoj; ani básník, ani režiséÍi. Hluboká nechu"ť proti
dnešnímu divadlu zavád|nás hledat divadelní zábavuv c.irku,
kabaretu a music.hallu. Po dlouhé periodě ne rípadku, alá
nezájmu a nedocenění ocitá se dnes ii'k.,' v popÍedí ,i1^,.
|.cti a dav byly mu věrny vždy. Ale dnes jej tavárizujt i int".
lektuálové a umělci, zhnuseni snobismem- premiérov?ho pu-
blika divadel. Umělci by se tu však mě]i cr'opit ,pol.'p"ác..
Ve spojení s klauny vypracovat nová díIa hurnoru.-

' Music-halljsou moderní saturnálie. Excentrikové, negerky,
lascívní tance, herci, bňichomluvci, boxeňi, rag-times, 

"dz,í-

bend, plavé světlo symfonie elektrick1ích vťrní, toé záziačné a
anormální synchronické divadlo, frenezie smíchu a uragán
života.

^ Máme na mysli zejména music-hally paŤížské, pŤedevším
Concert Mayol, neboé u nás se této kabáremí kvěieně pŤíIiš
nedaŤí; teprve v poslední době staly se slibné náběhy zásluhou
Burianovou a Longenovou (v divadélku Rokoko) ; rcvněž
sluší se vyzvednout vfkon Ferencriv v krásné ,..,ui.Eu.opu
o nás ví, v níž bylo více moderního ducha a nadrealisticté
krásy než v zaněmčelém expresionismu Národního divadla,
a tu a tam efektní program ve Varieté a v AlhambŤe.

Nahota na jevišti music.hallu není naprosto shocking,

i když je tŤeba až orgiasticky necudná, jako ve Folies Ber-
gěres, je oslriující krásou tvaru a barvy v záÍících světlech.
Music-hall je prav1ím moderním divadlem, divadlem elek.
trického století, bez tradice, bez dogmat, horce aktuálním,
zužitkouáa spoluprdu publika, jež hlučně se ričastní divadelní
akcei zptvá s orchestrem, podtrhává činy aktérri bizarními
dialogy. Marinetti správnfm instinktem označil vatieté a
music-hall za moderní antiakademické divadlo. Je drastické,
aniž Iry bylo surové: mocná pňetváňka krásy.

,,Umění velkfch dob je groteskní.., je pŤesvědčen Max

Jacob. Noví umělci objevují se jako nepŤebarvení šaškové:
Burianové a Haškové. Umělci nejsou jen organizáto i života,
ale z bauní' uj,bor lidské společnosti, aranžéii a režiséŤi jeho dra-
matu, či spíše frašky. V moderním umění ožívaj1 hyperboly ži.
uotního hutnoru a dobré nd,Iady, nehordzné iuasty fejeton ožiuenjch
duchem anglosaského humoru, duchem, jenž vykvetl v nádhernfch
květech v díle Dickensově, Swiftor'ě, Shawově, Chestertonově,
jejž kultivují spisovatelé: Jerome Klapka Jerome, Israel
Zangwill, Stephen Leacock, Pett Ridge a J. M. Barrie. Mo-
derní básníci cítí se bft bratry klaunri a akrobatri, bratry
Chaplina, Harolda Lloyda, Fattyho, Bustera Keatona, Nad
ušecka umění je nejuadcnějšt uměnt ží.t. A umění žíti, toť ueselost,
rofiomilost, takt. Neobejďe se bez humoristí.ckého ducha.

Je rikolem moderního umění, kolern poetismu, u2budouat ue.
likotepj lunapark. zŤildit uprostŤed moderních velkoměst, měst
práce a v'.iroby, velikolepé zábavní podniky, zázračné magic.
city. Magic-cit2 poetismu, jež by|a by odlišná od obdobnfch
podnikri starého světa právě svfm novfm duchem. Magic.
city, která byla by prostě sídlem zátbavného uličnictví, roz.
pustilosti' radosti z ukrutnfch pohybri, piekvapení, senzact,
odvahy a obratnosti aktérri i strojri, radosti z podívané na
akce i atrakce, optickfm potěšením zbarev atvarti, potěšením
poslouchat hluk a zvuky, zkrátka radostí ušech sm2slťl u bez-
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starostném slohu. Yeliké skluzavky projížděly by celou plochou
prostranství, skrze hlavní restauraci, odevšad viditelné, vylží-
vajíce rozmanitlch vfšek budov a pavilÓnri.Jednotlivé atrakce
co nejrozmanitější, aby se využilo všech pohybovfch mož.
ností. Efektní atrakce optické i fonetické, barevnj reflekto.
rické hry v pohybu, zák|adnlmelementem takové magic.city

i" 
p!tu.t; moment pohybu musí b1ít všude patrnf, nesmí bft

bezhybné prázdnoty. Úhrnnf pohyb celého po-dniku, aelik,i
dynanická syt1fonie, musí bft organizována a Ífuenapodie pŤe.
dem stanovené partitury. Dnešní lunaparky jsou casto prnis
sentimentálnÍ, bez ná'|ežité živoucnosti, lpí snad až piíliš na
k}'či.

-V něstech lbudoaanj,ch konstruktiuis nechť aitdí poetisté kou-
4elné rnagic.cit1t, magické rněsto noué poeuie, ktetá jasá radostí
a nečpí alizarinem. Jen v radosti srdce a pružnosii senzibility
nalézá duch vznešenou veselost tvorbv.

VALNÁ HRoMADA LITERÁRNÍ SKUPINY

dne 22. června t. r. je sv1imi vfsledky zajimavlm zjevem
ve vfvoji mladé české generace básnické. Nesmí se na tento
vfsledek hledětjako na cosi, co souvisí s li terárn í po li tiko u.
Ne - ten vfsledek ukazuje na jistf obecny a radostn!' zjev,
kter,J |ze nazv at z tŤÍštěním s k u p i n á Ť s k é h o s o u r u č e n s t v í.
Mladí vstupovali v době popŤevratové do literárního varu
v sevÍenfch skupinách, kolektivně si vyjasřovali své názory,
kolektivně formulovali svá stanoviska k základním zjevrim,
kolektivně budovali novou estetiku. Nuže, va|ná hromada
Literární skupiny znamená v tom rozhodnf obrat. Většina,
jež odhlasovala závaznou spolupráci Devětsilu a ostatních
složek mladé generace v Hostu, da|a v taz svému názotu,
že dnes se stávají všechny ty skupiny a kolektivní organizace
duchovních dělníkri jen zájmovf mi spolky, jejichž ričelem
je společné vykonávání funkcí, jichž by jednotlivec nesvedl
(vydávání listu atd.). Básník se duchovně osamostatřuje
r iplně od jakfchkol iv kolekt ivně formulovanfch pro.
gramri, které mu na počátku jeho vfvoje byly jakfmisi orien.
tačními pochodněmi _ pomrickou v duchovním světě pňíliš
rozlehlém.

Dnes jich už většina nepotŤebuje. Dnes nejde o naplřování
programu _nlbrž o moderní tvorbu hodnot. Pr i jdeme
každ! svou cestou _ a jsme pÍesto jisti, že prijdeme jedním
směrem. Proto se sdružujeme s kamarády z Devětsilu a s ka-
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