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Epicentrul cataclismului a fost Cabaretul Voltaire din
Ziirich, în 1916, anul cînd alt cataclism, pregtit în can
celariile legaiilor i ale fabricanilor de tunuri, sfîrtica
prin continente intestine de pmînt prin cari trebuiau s
iroaie sîngele i 30.000.000 de viei. Aceast Europ care
ardea ca o rom în jurul Elveiei i-a gsit pe pianul spi

 ritual coresponden într’un tineret de toate naionalitile
(1) doldora de revolt, refugiat atunci în ara care pe hart
pare o mînu de copil aezat linitit pe inima continen
tului.

Ignorînd valorile (aa zise) inamovibile i realitatea
i iubind paradoxul, Dada consemna logica i nesigurana
unor ani i anarhia unui început de ev cu spiritele la
paroxismul dezechilibrului. Revolta contra viziunii tradi
ionale i normale a lumii i a realitilor, credina c
universul e mai miraculos. Astfel micarea îi avea un
ciment bine turnat prin sinceritatea explozivului din te
melii: omenirea îi trecea letopiseii pela cea mai abrupt
cotitur a vieii.
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In 1916 Trisian Tzara prsete Romînia. Pîn atunci
redactase, în 1912, revista Simbolul la care colaborau Ion
Vinea, Emil Isac, Marcel lancu, A. Solocolu, Adrian Maniu.
 Tzara era la fragedul 16 ani.

Urmeaz un intermezzo. Numele iui apare abia peste
trei ani tiprit sub o poem din Noua Revist Romîn con
dus de Rdulescu-Motru i înc de dou ori, tot în 1915,
în revista lui Ion Vinea, Chemarea.

 Pe cer psrile nemicate
Ca urmele ce las mutele
Stau de vorb servitorii în pragul grajdului
i-au înflorit pe crare rmiele dobitoacelor (2)

Printre manuscrise, mai las limbii romîne, înainte
de plecare, cinci strofe de ptrunztor i personal Glas.

(1) Manifestul aprut doi ani dup transplenarea grupului la Paris,
recomanda pe semnatari c „locuiesc în Franja, America, Spania, Germa
nia, Italia, Elveia, Anglia, etc.. dar n’au nici o najionalitate". America trimi
sese pe minunatul Marcel Duchamp.

(2) Prima strof din Vacatif în provincie, publicat în Chemarea I, 1
din 4 Octombrie 1915.


