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 intitulat Suicide i un extras de adrese din cartea de tele
fon cu titlul Psst semnat de Breton.

Umorul component a dadaismului trebuie primit aa
cum l’a îneles Jacques Vache: „un sens de 1’inutilite
theâirale et sans joie de tout, quand on sait“ (1).

Aceste manifestri, „reeta" poeziei Dada, „sînt afir
marea c, opera poetic n’are valoare static, poemul
nefiind scopul poeziei, acesta putînd foarte bine exista
aiurea" (T. Tzara). Drastic i necesar luare de sînge
din trupul pletoric la sufocaie al Literaturii i, pentru
Artitii ghiftuii cu Art cei mai de efect emetic. Emile
Bouvier numete dadaismul „o criz de cretere". Dar
Bouvier e universitar cu cîmpul vizual ptat de cenzura
insuficienei de a înelege (ca i un alt mîzglitor pe hîrtie
a unei Histoire de Dada) cea mai radical micare,
cel mai caustic burete.

Pentru noi, din perspectiva celor aproape dou dece
nii, Dada se definete CHINTESENA SUPREMEI INTELIGENE
DESLÂNUITÂ PRINTR’O SUPREM LIBERTATE A SPIRITULUI.
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Nu exist. început, nu tremurm i nu sîntem sen
timentali ; vînt nprasnic, sfîiem rufele norilor i ale
rugciunilor i pregtim marele spectacol al dezastru
lui, incendiul, descompunerea. Preparm suprapre-
siunea unui doliu i înlocuim lacrimile prin sirene în
tinse dela un continent la altul. Revolt total pîn la

anarhie, fr degetul pe buze al moralei: „Dada tie tot
Dada scuip tot"(2). Nu se cldete pe un cuvînt sensi
bilitatea ; construcia toat, convergent perfeciunii
care plictisete, ideii stagnante ca o mocirl de aur,
produs omenesc relativ. Opera de art nu trebuie s
fie însi frumusea, fiind astfel un cadavru ; nu trebuie
s fie nici vesel, nici trist, nici clar, nici obscur,
nici s bucure sau s maltrateze individualitile ser*
vindu-!e budinca aureolelor sfinte sau sudoarea unei

 curse cabrate peste atmosfer, O oper nu e niciodat
frumoas prin decret.
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Armistiiul. Sfîritul rzboiului. Ultima tipritur în
Elveia a grupului s’a numit Anthologie Dada. I-am vzut12

1) i nu pragraful unui aslerisc ci un platou de lumin ar irebui s
cuprind pe cei cari au fost dadaiti înainte i independent de Deda:
straniul Jacques Vache i, în Statele Unite, Marcel Duchamp i Francis
Picabia. Vom încerca*o altdat, aiurea.

2) V. noia (1) pag. 35.


