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INDEX CRONOLOGIC

„Primele Poeme" sînt scrise între 1912 i 1915, adic dela
vîrsta de 16 pîn la 19 ani. Trei poeme au aprut cînd auto
rul se mai afla în ar; celelalte, lsate în manuscris la prieteni,
sau tiprit ulterior în revistele i la datele specificate. Ultima
poem e inedit.

VERIOAR, FAT DE PENSION — Noua revist romîn
Voi. XVIII, 11 (21—28 Iunie 1915).

VACAN ÎN PROVINCIE — Chemarea I, 1 (4 Octom
brie 1915).

FURTUNA I CÎNTECUL DEZERTORULUI — Chemarea I,
2 (11 Octombrie 1915).

VINO CU MINE LA AR — Contimporanul I, 15 (29 Oc
tombrie 1922).

CÎNTEC DE RZBOI — Contimporanul II, 27 (20 Ianua
rie 1923).

GLAS — Contimporanul III, 44 (Aprilie 1924).
ÎNSEREAZ — Contimporanul III, 45 (Mai 1924).
DUMINEC— Contimporanul III, 50—51 (Decembrie 1914).
LA MARGINEA ORAULUI — Contimporanul III, 49 (No-

embrie 1924).
TRISTE CASNIC — Unu II, 19 (Noembrie 1929).
ÎNDOIELI — Inedit (manuscrisul pstrat de Saa Pan).
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Verioar, fat de pension
Verîoar, fat de pension, îmbrcat în negru, guler alb,
Te iubesc pentruc eti simpl i visezi
i eti bun, plîngî, i rupi scrisori ce nu au îneles
i îi pare ru c eti departe de ai ti i c învei
La Clugrie unde noaptea nu e cald.

Zilele ce au rmas pîn’la vacan iar le numeri
i i-aduci aminte de-o gravur spaniol
Unde o infant sau duces de Braganza
St în rochia-i larg ca un fluture pe o corol
i se-amuz dînd mîncare Ia pisici i ateapt un cavaler
Pe covor sînt papagali i alte animale mici
Pasri ce-au czut din cer

i lungit lîng fotoliul ced în doliu
Jos — subire i viformd — st un ogar
Ca o blan de hermin lunecat de pe umeri.
Dînsa vrea s o ridice dar

îi aduce aminte i îi mîngîie colierul de pe gît
Pentruc zrete cavalerul — i atît :
Se apropie de banc sora Beatrice sau Evelina
Profesoar de istorie sau de greac i latin
O, dece cînd se apropie vacana
O, dece trec zilele aa de rar...
Frunzele i florile cad ca foile din calendar;
Viaa-i trist, dar e totui o grdin !
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i Infanta sau Ducesa de Braga nzâ
Iar adoarme sau îi pierde importana — cci tu numeri
Zilele ce-or s rmîn — socotind de mîini pîn’la vacan

Eu încep din nou scrisoarea i îi scriu: Ma chere cousine
Je croyais hier entendre dans ma chambre ta voix tendre

et cline.



U

Vacan în provincie
Pe cer psrile nemicate
Ca urmele ce las mutele
Stau de vorb servitori în pragul grajdului
i-au înflorit pe crare rmiele dobitoacelor

Trece pe strad domnul în negru cu fetia
Bucuria ceretorilor la înserare
Dar am acas un Polichinelle cu clopoei
S-mi distreze întristarea cînd m’neli

Sufletul meu e un zidar care se întoarce deia lucru
Amintire cu miros de farmacie curat
Spune-mi servitoare btrîn ce era odat ca nici odat 5
i tu verioarâ chiam-mi atenia cînd o s cînte cucul

S ne coborîm în rîpa
Care-i Dumnezeu cînd casc
S ne oglindim în lacul
Cu mtsuri verzi de broasc

S fim sraci la întoarcere
i s batem la ua strinului
Cu ciocul pasrilor în coaj de primveri
Sau s nu mai mergem nicieri
Doliu alb la fecioara vecinului.



Furtuna i cîntecul dezertorului
 A plesnit lumina din obuze
i a crpat fulger în mîna noastr
Ca mîna Dumnezeului în cinci degete s’a despicat
Ajungem din urm cetele i le culcm
Stîlcim stîrvurile lepdate în zpad
Deschidem întunericului înecat fereastr
Prin vile ce-au supt dumanii ca ventuze
l-au ucis pîn în deprtarea lor cea mai albastr.

Gerul: oasele frîmâ, carnea mnînc
Noi lsm inima s plîng.

Dece alunecm de-alungul muntelui spintecat ?
Sbierînd i-a desctuat furtuna, leii,
In pdure-frînt
Nu ajunge miezul inimii vîntul cel întunecat
i ateptm din imbale rrite
Limpede i simplu glsuire sfînt
Pe dealuri leproase în vgun
E ca ochiul craniului
Ne-ara adpostit noi spaima de furtun
i pornise unul s vorbiasc fr ir
Acolo.



Am cules vorbele lui — cîte
îmi ptrund ca vîrcolaci senmtiîe lunare
S-i fac mrgele cu dini de rechini
Ce joac vîrtejuri de vise urîte.
Ochiul de rugin mîncat, foc îndreapt
Noi intrm în gura deprtrii
i sub irul dinilor de fort, ceilali
Ateapt.

E atît de întuneric, c numai vorbele’s lumin.
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Vino cu mine la ar
Cas în construcie cu ramuri uscate, ca piajeniî, în

schele
Inal-te în ceruri cu senintate
Pîa cînd norii i-or sluji dc perdele
i stelele : mulmirea lmpilor pe balcoane înserate.

Intre doi castani împovrai ca oamenii ce ies din spital
Crescu cimitirul ovreiesc — din bolovani;
La marginea oraului, pe deal
Mormintele ca viermii se tîrsc.

Dogkaruî galben ne ateapt în faa grii
In mine se rup trestii cu fonet de hîrtie
Vreau s m sfîresc încet de-alungul rii
i s-mi ezite sufletul ca dansatorul pe frânghie.

 Rtcesc prin pdure
Ceretori igani cu barb de cenu
C ti-e fric dac-i întîlneti
Cînd îi freac soarele pleoapa pe poteci.

Clare o s mergem zile întregi
O s poposim în hanurile sure,
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Acolo legi multe prietenii,
Te culci noaptea cu fata hangiului.

Sub nuci — pe unde trece vîntul greu ca o grdin de fîntîni
O s jucm ah
Ca doi farmaciti btrîni
i sor-mea o s citiasc gazetele în hamac ..

Ne-om desbrca pe deal în pielea goal
S se scandalizeze preotul, s se bucure fetele,
Vom umbla ca agricultorii cu plrii mari de paie
O s facem baie ling roata morii
S ne întindem la soare fr sfial
i-or s ne fure hainele i-o s ne latre clinele...

Gîrceni 1915



Au crescut sperietori de psri in ogor
Unde se înoad brazdele de-aram.
Ce zaci în staule
S asculi cornul pdurarilor?

Seceta
Mi-a uscat în suflet iarba
Mam,
i mi-e team.

— C zaci aici s te usuci
La vînt de toamn.

Spre granie gonim,
Pe la biserici nu mai facem cruci;
Iubitele noastre
De s’ar preface în apa fîntînii i umbr de nuci
S ne oprim

Mam,
Plîng mereu ca un sfîrit de gam
C e drumul greu
C ne tot chiam.
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Amar ne dor genunchii
i celelalte.
în ochi ne vîr vîntul unghii
S plezniasc luminele ca granate.

Aici poposir trupe la amiaz
Cum pîrîul se împrtie în balt
E pmîntul ars de durere pentru acas
Dospete adînc ca pcatul într’un sîn de fat,
Dar nu ne potolete setea i miroas a pîine cald.

In tabr
S’a surpat tria norilor
A mînat stîrvurile la pîrîu
A crescut puterea apelor ca fuga noroadelor
Ne-a biciuit pornirile de dor
Le-a mcinat ca grîu.

Plop btrîn în dunga anului crescut
Desfoar pîntecele, mruntaiele
Blond-i fata hangiului din Hîroveni
Cîte ore mai avem ?

Cu întristrile pdurii am dormit
Am descoperit în mine iaz cu cîntec blînd
Din care plîng cu glas de sfînt:
— Bate cuiul suferinii mai adînc c n’am murit.

1915



Glas
Zid drpnat
Eu m’am întrebat
Ast-zi c dece
Nu s’a spînzurat

Lia, blonda Lie
Noaptea de-o frînghie...
S’ar fi legnat
Ca o par coapt

i ar fi ltrat
Cîinii de pe strad
S’ar fi adunat
Lumea s o vad

i ar fi strigat
„Vezi ca s nu cad“.
Ai fi încuiat
Lactul la poart

A fi pus o scar
i a fi luat-o jos



Ca o par coapt
Ca o fat moart
i a fi culcat-o într’un pat frumos.

Bucureti 1914
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Insereaz

Se întorc pescarii cu stelele apelor
împart bucate sracilor, înir mtnii orbilor,
împraii ies în parcuri la ora asta care seamn cu ve

chimea gravurilor
i servitorii fac baie cîinilor de vîntoare
lumina-i îmbrac mnui
deschide-te fereastr — prin urmare

i iei noapte din odaie ca din piersic sîmburul,
ca preotul din biseric,
dumnezeu: scarmn lina îndrgostiilor supui,
vopsete psrile cu cerneal, înoiete paza de pe lun,
— hai s prindem crbui
s-i punem în cutie

 — hai la pîrîu
s facem oale de lut
— hai la fîntîn s te srut
— hai în parcul comunal
pîn o cînta cocoul
s se scandalizeze oraul
— sau în podul grajdului s ne culcm
c te îneap finul i auzi rumegatul vacilor
pe urm li e dor de viei
s plecm, s plecm.

1913, Mangalia
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Duminec
 Vîntul plînge în hornuri cu toat desndejdea unui orfelinat
Vino ling mine ca o luntre în tufi
Aterne-i vorbele ca paturile albe în infirmerie
C acolo poi plînge nesuprat, c miroase a gutui i a brad.

Spune-mi de ri deprtate
 De oameni curioi
De insula cu papagali
Sufletul meu e vesel i mirat
Ca un prieten ce s’a întors deia spital.

In glasul tu sînt femei btrîne i bune
Braul tu mi-alearg în sîn ca un pîrîu
 îmi plac animalele domestice
In menajeria sufletului tu.

Pe pod un om e aplecat, fluier în ap fr gînduri
La noi e cald i bucurie ca i cînd se nasc la stîn mieii
Povestea ta adoarme ca un copil legnînd un elefant de lin
La noi e linite ca i cînd se-adap caii la fîntîn.

Trec în iruri lungi pe strad fete de pensionat
i în fiece privire-i cîte-o cas printeasc
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Cu mese bune cu surori mai mici
Cu ghiveciuri d.e flori la fereastr.

Trece frigul pe coridoare cînd însereaz
Ca un arpe foarte lung trîndu-i coada pe lespezi
Lacul e cusut cu a
înecaii ies la suprafa — raele se deprteaz.

La vecini, printele-i srut fata, indiferent.
Ii face moral de desprire
Balta s’a închis ca în urma unei fete porile la mînstire
Gîlgîitul sinucisei a speriat, — broatele au încetat un

moment.

M duc s m întîlnesc cu un poet trist i fr talent.

1915



La marginea oraului
Scheletul din rchita rcoroas
&gt;1 leagn vîntul clnnind dinii
Prietene, vîntul îi fluier în oase
Melodii curioase, shîrnîie frînghia

In inim în umbra plîngtoare
Noaptea fug lupii de tine, se adun fluturii
i intr în cutia ochilor ca într’o floare,
Noaptea se rupe în jurul tu ca fluturii.

Coardele inimii dac mai vibreaz
Sînt arcuul de vioar :
Caii necheaz, în pajitea morilor de vînt,
înopteaz,
Mieii se sting ca îngerii de paz...

Din ospiciu ipetele nvlesc
ca erpii domesticii din lada de menajerie,
In vatra sufletului rcorit te-am îmblînzit.
Eti alb ca linitea unui oim împrtesc.

— Vrei s m frîngi în colonad sfînt
S m creti în trandafir de iarn
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S m simi în rugciune, stînc
In nopi de var grdini simpl...

Te-am adormit în perne de lebd
Pe lacul mîngîierilor mele
Am asvîrlit scheletul plpînd cu miros de livad
Te-am adormit ca lumina florilor din ulcele.



Triste cosmic
In smîn de crini
te-am înmormîntat senin
ne-am iubit în clopotnie vechi
anii se distram
ca dantele vechi.

te caut pretutindeni doamne
dar tu tii c-i prea puin
te-am înmormîntat în noembrie
cînd se duceau colriele la prînz
n’au tiut c erai în cru
c ar fi plîns.

cum se rostogolesc stvilarele învinse
a doborît durere în prini
de hîrtie, carnea ta btrîn
cum s fie ? — galben i trist
i te-am iubit în vioara buneicuviini.

toamna i-a lit în ar rana
s’a descheiat încet la sîni
i-o s-i descheie mai departa haina
ca vioara brcii rupt din stpîni
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6 s-i descheie’n trup de sînge carnea
care m chiarn.

ne-am plimbat de-atîtea ori pe dig
prin vîntul care aduce corbii vruite
i înfige în cenu de plmîni cîrlig

 dar digul e crarea melcului
din inima Domnului.

gîndurile mele se duc — ca oile la pscut — în nesfîrit
plîng în fluier pe cîmpie triste pri de biografie
m înec în desndejde de fenomene sismice
i pe strzi alearg vîntul ca un cîine fugrit.
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II

astrologii au întîlniri tinute
într’una din cmrile împrteti ca fagurele de miere
unde fac viitorului întîmplri pregtite
s tlmciasc dragostea în durere.
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III

calul mnînc arpele nopii
grdina i-a pus decoraii de împrat
înstelat rochie de mireas — las

s-i omor în infinuturi, noaptea, carnea credincioas

 nebuna satului clocete mscrici pentru palat.
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îndoieli
— Am scos visul vechi din cutie cum scoi tu o plrie
Cînd te gteti în haina cu muli nasturi
Cum scoi iepurele de urechi
Cînd te’ntorci dela vînat
Cum alegi floarea dintre buruieni
i prietenul dintre curteni.

Uite ce mi s’a întîmplat
Cînd veni seara încet de tot ca un gîndac
Bun multora ca leac, cînd mi-aprind în suflet foc de

vreascuri
M’am culcat. Somnul e grdin hotrnicit cu îndoial
Nu tii ce-i adevrat, ce nu
i se pare c-i un ho i împuti
Pe urm i se spune c a fost un soldat
Cu mine tocmai aa fu
De-aceia te-am chemat s-mi spui — fr greal
Ce-i adevrat — ce nu-i





INSURECIA DELA ZURICH





Et puis produire, viser si consciencieu
semeni pour rater son but.

JACQUES VACHE
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O soluie de continuitate ca o scufundare uria de
teren în urma unui cataclism desparte literatura i istoria
ei. Un hiatus peste care s’au ridicat baricadele minii
 precum o grdin suspendat a unei semiramide rstur
ntoare de valori i principii i de pe care totul a fost
trecut prin ochiurile unui ciur inedit. DADA. Exist o lite
ratur dinainte i alta dup Dada.

Dada n’a fost, n’a vrut i n’a trebuit fi literatur, de
loc coal literar, ci numai dadaism. „O puc încrcat

 cu sgomot pur“ (F. Brunea). Dada atottiutorul a aruncat
la gunoi logicul i arta iar locul lor l-a revendicat pentru
idioia pur. Dada, acest inventator al telefonului cu spiritele,
 a sfîrticat ca un fulger planeta unei arte facile i a unei
literaturi în care creierul se mozolia ca într'o baie de
gelatin i care asemenea sosului de sgîrciuri mai putea
fi conservat doar în rceala de cavou a bibliotecilor c
rora hîrtia imprimat se trimite din ordinul unui articol
de lege i unde, din ceasul sosirii, i se pecetluiete fia de
încetare din via.

Dada, anun unul din manifestele comune ale gru
prii (1), este „amrciunea care îi casc rîsul peste tot ce
 a fost fcut consacrat uitat în limbajul nostru în creierul
nostru în obiceiurile noastre. El v zice: iat umanitatea
i frumoasele prostii cari au fcut-o fericit pîn la aceast
vîrst înaintat".

(1) DADA SOULEVE IOUT, Paris 12 janvier 1921
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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.

9

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.
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Zid drpnat
Eu m’am întrebat
Ast-zi c dece
Nu s’a spîazurat

Lia, blonda Lie
Noaptea de-o frînghie
S’ar fi legnat
Ca o par coapt (l)

Dar abia de acum înainte Tristan Tzara trebuia s în
semne pentru slova scris piatr de hotar.

La Ziirich, în acel sfîrit de var se afla o echip
cosmopolit de tineri a cror contiin interzicea ideia
de rzboi. Prin acest veto antirzboiu, se gsesc unii din-
tr’un început. Domnia spiritul lui George Fr. Nicolai care
în exil îi scria de mult rsunet urmata Biologie a rsbc-
iului. Aceti pacifiti fugii de ororile cari înecaser con
tinentul erau poeii i pictorii Hans Arp, Hugo Ball crea
torul Cabaretului Voltaire, Fritz Baumann, Emmy Hennings
care era i talentat „diseuz" (calificativul nu contureaz
îndeajuns pe aceast poet prieten a lui Hugo Ball i
animatoare a ideilor aceastuia), Richard Huelsenbeck,
Marcel îancu afltor acolo pentru studii anterior exodului,
Max Oppenheim, Sophie Tauber, Tristan Tzara, H. Zlotky.
Dela primul oc de apropiere, evadaii s’au îmbriat cum
dup o cunoatere dintr’o existen anterioar.

Hugo Ball (poreclit Rimbaud ; va tri i muri în mize
rie) a închiriat o sal într’un local din vechiul Ziirich, în
Nîederdorf. Un local unde burghezul cumsecade (pleo
nasm) nu intra. Alegerea s’a fcut sub degetul ajuttor al
providenei; patronul cu care încheie contractul de pre
luare artistic a localului — denumit imeditat Cabaret
Voltaire — era un om cltorit mult prin Africa. Revenise
cu o valiz mintal de poezii, cîntece negre i de ritua
luri ale triburilor de cari s’a apropiat i cu alt valiz
de concrete mti africane. Aceste valize vor fi „materia
lul de consultat" la alctuirea programului de cabaret de

(I) Primele dou slrofe din Glas, publicate în Contimporanul III, 45
din Aprilie 1924.
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ctre poeii entuziasmai pentru o art pîn atunci dup
cortina ignoranei. Ball acoper pereii cu tablouri trimise
de Picasso, Arthur Segal (originar din Romînia) i cu altele
luate dela prietenii de acolo Marcel lancu i O. van Rees.

5 Februarie 1916 : seara deschiderii. Emmy Hennîngs
citete versuri simultaneiste de Richard Huelsenbeck, Tris-
tan Tzara i poeme trimise de Blaise Cendrars. O orhestr
de balalaici cînt arii populare i dansuri ruseti.

In acela an, la 15 mai, apare prima publicaie Caba
ret Voltaire redactat tot de Hugo Ball i aidoma celor cari
îi vor urma — apare la date sporadice. Revistele micrii
au fost discontinue, cîteva numere, cîteva titluri.

Muzica neagr i variaia celor mai nebnuite impro
vizaii aduceau cu fiecare sear urmtoare, un public mai
dens. Manifestaiile din mîoeca de prestid gitafor a Caba
retului dospiau în amploare.

Acum trebuia grupului acestuia de entuziati o firm.
Misiune ce i-au luat-o iniiatorii Hugo Ball, Tristan Tzara
i Hans Arp. Trebuia un cuvînt cît mai pe msura mani
festaiilor alogice, cuvînt cu sonoriti de tam-tam, cuvînt
ce s intrige i s însemne indiferent ce i s se pronune
cît mai identic la Paris, Bucureti, Viena sau restul lumii.
Degetul lui Tzara a pipit vorbele dicionarului, s’a oprit
i a aprins fitilul uneia. Cuvîntul a rmas DADA. „Se pre
teaz la calambururi — spune Breton. Chiar deaceia în-
trucîtva l’affi adoptat**. Da, da dei pentru Dada, nu era
egalul lui da

oui-non
pentruc cele mai absurde idei obineau permisul de cir
culaie ale acestei micri. „Admirabilul spirit de revolt
al lui Tzara“(l) era dinamul manifestrilor de Ia Cabaret
Voltaire. Dupce se citiau acolo, erau publicate împreun
cu picturile cari înoiau pereii, în buletinul Mouvernent
Dada, prima revist dup botezul micrii.

Grupul mai organiza spectacole încheiate cu confe
rine, expoziii de pictur i desen cubist. Versurile noi»
poemele simultaneiste crestau minile asculttorilor nedu
merii cu apa tare a noutii. Conferine explicau tendinele

(1) Expresia lui Andre Breton.



Tristan Tzara se propose de donner une serie de confe-
rence.s ayant pour theme le developpement de l'art
moderne. II serait îieureux de pouvoir compter en
cette occaslon sur votre bienveillart co.ncours. II trai-

tera des problemes suivantfcs:
Le samedi 13 janvier â 4h.

L’art ancien et l’art moderne .

Le samedi 20 janvier â 4h.
Du Cubisme

Le samedi 27 janvier â 4h.
Les artistes exposants

Ces conferences se feront dans la Galerie Corray,
19 Bahnhofstr. (12 Tiefenhdfe) â Zurich.

Facsimilul unei Invitaii



tineretului în febr. Se însmîna entuziasm pentru muzica
i dansurile negre. Dragostea pentru arta primitiv a
negrilor, înelegerea i perseverarea întru rspîndirea ei
e una din temerarele contribuii ale dadaitilor. Influena
a fost covîritoare : curentul pentru arta primitiv a fcut
coal. Descoperirea filonului revine lui Dada.

Tot în 1916 Tristan Tzara tiprete prima carte din
Colecia Dada: La premiere aventure celeste de Monsieur
Antipyrine, ilustrat de Marcel Iancu.

în anii 1917, 1918, cu acela bra ferm Tzara agita ca
un toreador flamura Manifestelor gruprii. Cuvintele me
tal incandescent culegeau efervescente aplauze. El era
„cîntreul plin de farmecul teroarei, oferind îicherul
poemului în cupa granatelor, explodînd în mîna lumii,
statuia ecvestr a unui nou destin... Loviturile de bici
pe hoitul unei literaturi înfloriau cicatricele de sidef ale
unui trup nou. Fr smchisire distrugtori ai senzurilor,
nite porcidecîini, nite adorabili" (Stephan Roii).

Grupul s’a mrit cu Wiking Eggeling creatorul
primelor filme cubiste, Otto Flacke, Augusto Giacometti
Hauser, Oskar Luthy, Mary Wigrnan. Prin colaborri ade
rar Guîllaume Apollinaire, Pierre Reverdyi Pierre-Albert
Birot — autorul „poemei de urlat i de dansat", poem
generatoare a unui lirism al faptei — adic poeii cari în
Soirees de Paris, Nord-Sud i Sic au precedat Dada cu o
poezie zis „cubist", pentru a se recomanda echivalent
picturii lui Picasso. Tristan Tzara redacteaz Buletinul
aproape în întregime i virulente Manifeste „pe cari nicio
istorie a literaturii oricît de ostil micrii nu le va putea
ignora. Profetul Dadaismului aprea la Cabaretul Voltaire
cu ochiul impasibil aprat dup transparentul monoclu cu
panglic lat de moar, sfinx al unei legendare blîndei“(l).

Buletinul îi schimb titlul cu numele strzii unde
locuia Arp: Der Zeltweg. Tzara tiprete a doua i ultima
placheta din Collection Dada care va mai apare la Ziirich,
Viag-cinq pomes. Hans Arp colaboreaz cu desene.

(1) Anthologie de la nouoelle poâsiefranqalse (Edilions Kra, Pag. 423).
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Poemul Dada ?
— Luai un ziar, luai nite foarfece, alegei un arti

col, tâiai-l, luai apoi fiecare cuvînt, punei-l într'un sac,
agitai... (1).
i scoatei ca dintr’un scule de loton!

Poate pentru poemul Dada „absolut'* :
BOIS PARLANT OU INTELLIGIBLE
SIGNE DE L’ILE DES PAQUES

VIOLON LAMPES UNE QUEUE UNE LUMIERE BLANCHE
TRESBLANCHE FUIR SOLEIL ET ETOILE ESCARGOT OU
POISSONS VOLANTS DANS LA GARE UN PIED HUMAIN
SALLE D’ATTENTE DES POTS DIFFERENTS EN TERRE
CUITE DEUX COUTEAUX UN OISEAU SUR LE POT EN
TERRE CUITE L’AXE 4 HOMMES EN POS1TION DIFFERENTE
UNE ECHELLE

ICI LA COULEUR (2)

Altfel reeta mai pretindea degetele cu vîrf de retin
i cu predestinat magnetism poetic ale lui Tzara. Din urn
fr accidente i plin de mduv cretea înecat în graie

La cbanson d’un dadaiste
qui avait dada au cceur
fatiguait trop son moteur
qui avait dada au cceur

l’ascenseur portait un roi
lourd fragile autonome
il coupa son grand bas droit
l’envoya au pape â rome

c’est pourquoi
l’ascenseur
n’avait plus dada au cceur

mangez du chocolat
lavez votre cerveau
dada
dada
buvez de l’eau

(1) Toate textele imprimate grotesc sînt traduse din cartea lui Tristan
TZARA, Sept manifestes Dada, ilustrat de F. Picabia (Ed. Jean Budry et
Co., Paris, 1924).

(2) Fragment din Bois parlant ou inielligible, în De noe oiseaux,
ilustrat de H. Arp (Ed. Kra).
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II
la chanson d’un dadaiste
qui n’etait ni gal ni triste
 et aimait une bicycliste
qui n’etait ni gaie ni triste

mais l’epoux Ie jour de I’an
savait tout et dans une crise
envoya au vatican
leus deux corps en trois valises (1)

înc ase strofe în acela pur limbaj complecteaz
acest Cîntec Dada din carate inimitabile.

Prin Dada o literatur vetust a fost sfîiat, o
literatur ce mai respira din ineria de a reaciona a pu

 blicului i a literatorilor s-i înire altcum slova decît în
aceleai batalioane de pduchi. Nimic nu mai sgîria sub
cptual creierul, nu-i punea nici un picior ascuns pie
 dic. Era atîta facilitate în ceiace în anii cari au precedat
rzboiul se numia art, atîta peltea zaharisit încît azi, ca
un alt ou turtit de Columb, insurecia de atunci pare
simpl i conform programului. i totui, fr ploaia din
mitralierele spirituale dela Ziirich, fr asasinarea tuturor
principiilor tabu, a tuturor zeilor cu picioare de lut vpsite
cu alifii simulînd bronzul, fr acest Dada care n’a fost

 nici nebunie nici cuminenie, gentilul meu burghez, sîn-
gele care circula prin variceie artei s’ar fi sleit prin acea
perseverare de a lipsi din cazanul în care fierbea contem
poraneitatea, cum se sleiete orice grsime de porc cultural
cînd manometru! personalitii arat unul sau mai muli
zero. Dada a lichidat vechile moraie, a fost o reaciune
contra trecutului. N’a fost o formul. Andre Breton ia zis
stare de spirit iar inventatorul: dictatur a spiritului în
contra artei ,,mijloc de expresie“(2) care se prostitua cu
oricine în patul oricrei idei bune, rele, hidoase sau
graioase, necesare sau nu i care nega poezia activitate12

 1) ragment din Chanson Dada, în cartea precitat.
 2) Intr’un articol aprut în 1920, Tristan Tzara îi arat dispreul con

 tra acestui fel de poezie scriind : „gîndul se face în gur".
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a spiritului. A fost un veto pe care în anii de holocaust
al continentelor i din ei iscat asemeni unei unde sismice,
cînd în restul lumii era interzis un cuvînt mai rspicat
rostit, tineretul concentrat la Ziirich îl svîrlia cu pumnul
în fruntea ca o admirabil felie de dovleac a Domnului
Poet, a Marelui Romancier i a Graioasei Pictorie spe
cializat în ochiul-boului i auto-portrete languroase. Din
aceia Elveie care a gestat i revoluia social, din ace
iai Eleveie care mai tîrziu a cercat s adpostiasc o
central a pcii, a pornit cu furie idoloclast i declaraia

 de rzboi contra artei de pasti. A fost o revoluie estetic,
individual — fr pseudopozi în massa cititorilor — fr

menirea de a coastrui ci doar a trece prin etuv. Umbra
unui nihilism : „cu unitatea de msur Eternitatea, orice
aciune este este zdaraic" (Tristan Tzara). Ideie de ne
gaie, logic în acei ani, pe care o regsim mai dur i la
Breton : „E inadmisibil c un om las vre o urm prin
trecerea sa pe pmînt".

Supus roentgenului dadaitilor, preacurvia artei a
fost denunat fr genuflexiunile adjectivelor gentile: ca
pe o plac radiografic, sulimanurile cari ascundeau ca
botinismul odat splate, scheletul rmîne hidos de arti
ficial. Dada ? Reaciunea unor temperamente cari arunc
lestul sfintei tradiii în podul cu scaune scoase din uz.
Cuvintele încep s fie alturate rupte din chingile grama
ticei i goale de senz s activeze în poem „prin simpla
lor putere evocatoare în lumina unei magii tot atît de difi
cil de sezizat cît i de exprimat 1 ' (1). In contra poeziei
mijloc de expresie i pentru poezia activitate a spiritului.
Fiind dictat de spirit nu va putea fi explicat. „Ne repugna
dealtfel a o explica" (1). Numai depriîndu-se de limbaj
i de forma sa, poezia putea ajunge acolo i tot Tzara ada
ug „dac Dada nu s'a putut lipsi de limbaj, el a cons
tatat îndeajuns greutile i piedicile ce pune la eliberarea
poeziei". Iar Andre Breton acuz pe oameni de greala
monstruoas care îi face „s cread c limbajul e nscut
pentru a le uura legturile reciproce". Deaceia au aprut
în Cannibale alfabetul sub forma unei poeme de Aragon

(1) Tristan TZARA : Essai sur la siiuation de la poesie în le Surrea-
llsme o. s. d. /, r. Nr. 4 din Decembrie 1931.
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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.

©

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.

®

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.
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coperta de sînge; sus la stînga, cunun o gravur de Hans
Arp, Elegant tiprit, ca i precedentele. Din strintate
trimiseser pentru prima oar colaborri Aragon, Andre
Breton, Cocteau, Chirico, Hausman, Paul Klee, Radiguet,
G. Ribemont-Dessaignes, Ph. Soupault. O antologie — nu
cîntec de lebd ci cortina dup primul act Dada (1).

La Paris, Dada continu dup dislocare prin revistele
Cannibale, prima serie din Litterature (aa numit prin an
tifraz) cerînd „independena artistului i opere pentru tot
deauna neînelese*'. Se convoac conferine-întruniri cu
programul

Antiliteratur Dada
Antimuzic Dada
Antipictur Dada.

Organizatorii cîntau, vorbiau, ciocniau talgere i pu
blicul atepta atepta altceva decît vacarm. Or, programul
Dada se consumase. Din aceia linie de demonstraie a ca
ducitii unei anume poezii (poezie-art, poezie-frumuse
static, poezie raft de bcnie sau chiar de farmacie), la un
matineu (galeria Montaigne) al revistei Litterature, Tzara
citete un articol de ziar în timp ce o sonerie îi acoper
glasul i Picabia expune pe o tabl neagr un desen pe
care îl terge în faa publicului nedumerit. Revolta audi
toriului contra unor ini pe cari îi socotia la locul lor
într’un ospiciu, complecta manifestaiile Dada ca o mnu
degetele. Intervenia poliiei era uneori epilogul. Alteori un
public în majoritate de literai era apostrofat delatribun:
Sîntei toi nite dobitoci. Sîntei toi preedini ai mi
crii Dada! Prima manifestare din aceast serie s’a inut
la Salonul Independenilor la 5 Februarie 1920. Un neofit
al dadaismului, medicul neurolog Andre Breton, întors de
pe front spunea :

„Cubismul a fost o coal de pictur, futurismul o
micare politic; Dada este o stare de spirit. A opune
unul altuia înseamn ingnoran sau rea credin.

Libera credin în materie religioas nu seamn unei
biserici. Dada e libera gîndire artistic.1

(1) Hausmann i Huelsenbeck se vor înapoia dup armistiiu în Ger
mania i Dada va provoca, la aminiirea profesiunii lor de pacifiti, o inler-
pelare în Reichstag. Volanul micrii e în mîinile poetului, atunci i tînrul
deputat, Bader.



Cît timp se vor recita în coli rugciuni sub forma
explicrilor de texte i se vor face plimbri în muzeie vom
striga contra despotismului i vom cuta s turburm
ceremonia.

Dada nu se d nimnui, nici iubirii, nici muncii“.
Familia Dada crescuse. Manifestul Dada souleve tout (1)

din 12 Ianuarie 1921 e semnat de E. Varese, Tristan Tzara
Ph. Soupault, Soubeyran, J. Rigaut, G. Ribemont-Dessaig-
nes, M. Ray, F. Picabia, B. Peret, C. Pansaers, R. Huel-
senbeck, J. Evola, Max Ernst, Paul Eluard, Suz. Duchamp,
M. Duchamp, Croii, G. Cantarelli, Marg. Buffet, Gab. Buf-
fet, A. Breton, Beargeld, Arp, W. C. Arensberg, L. Aragon.

Lipsesc Andre Gide i Paul Valery cari în urm cu
doi ani colaborau la Litterature. Acesta din urm cu aforis
me perfect mulate pe spiritul Dada, precum ,,cea mai mic
terstur violenteaz spontanul 1 *, iar perturbatorul Gide,
se întreba : ,,Âh ! Cine va libera spiritul nostru de lanu
rile greoaie ale logicei ?“.

©

„Adevraii Dada sînt contra lui Dada“, sau cum
scria ]. L. Blanche „Dada ne subsisteraqu’en cessant d’etre**.
Nevrînd nimic, dispreuind toate sistemele „literare** vor
dispreui i propria lor revolt cînd va deveni reet. Se
auto-intoxicaser devenind proprii lor sclavi. Lui Philippe
Soupault îi plcea mai mult s i se spun Philippe Dada.

La Weimar, într’o conferin rostit în 1922, Tristan
Tzara declar: „Ne separm, demisionm. Primul care îi
d demisia din micarea Dada sînt ®u“. Declaraia, s’ar prea
de deces, e scris i rostit de însui eful micrii într’un
ora din Germania, dupce — simpl coinciden — la str
mutarea grupului de pe malurile iacului Ziirich la Paris s’a
susinut cu o adorabil rea credin c micarea de liber
tate artistic sintetizat în Dada e instrumentul finanei
germane pentru destrmarea Franei victorioase (2).12

(1) Iat un ciob din care se afl c
DADA EXISTE DEPUIS TQUJOURS
LA SAINTE VIERGE FUI DEJA DADAISTE

(2) Jacques RIVIERE în Nouuelle Reuue Franaise IX, 72,1920.
Dar va reveni asupra acuzefiei, în numrul pe August 1920 din aceiai

revist în articolul Reconnaissance â Dada ca urmare ripostei i unei scri
sori deschise adresat de Tristan TZARA (Litterature I, 8 i 10, 1920).
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•

La 1 Decembrie 1924 apare primul numr din La re-
 volution surrealiste. Un nou grup o nou antegard. Porile
i le deschisese Dada : dup negarea logicului, sentimen
talului, dictatura spiritului lsase singur realitate sub
contientul acel lact secret, nebnuit, acea estur care
nu minte i în care suprarealitii îi vor cufunda gleile
de exploratori ai unor fore ignorate. Nu scrisese deja Dos-
toewski în „Vocea subpmîntean* sau în alt roman al su:
„Admit c de dou ori dou patru e un lucru excelent,
dar ca s laud totul, v voi zice c de dou ori cinci e
deasemenea un lucru fermector".

Textele suprarealiste vor fi într’un limbaj evocator
sudat din însi materia din care sînt plsmuite visele,
Pai inconzisteni pe trepte suspendate printre insule ne
verosimile cu faun i fructe magice. Invulnerabile rosto
goliri în abis în secunda plin cît un ev de perepeii mai

 mult decît reale. Imponderabil kaleidoscop; mereu îm
prosptat vocabularul de nabab risipitor, un „talaz de
 vise“ (1). Va fi o nou ofensiv, individualist la începu
tul ei, fiindc de braele noilor chinuii ai spiritului, cari
în parte erau cei de eri, au crescut în primii ani de pace,
dezordinea i nesigurana.

Dar în revista aceleiai grupri, peste un deceniu,
Tristan Tzara, care se va afla acolo pentruc între Dada
i suprarealism e continuitate i întreptrundere (nu o
continuitate flasc ci de swinguri uneori violente i deter
minante), termina un tablou al poeziei actuale adoptînd
fraza lui Lautreamont: „l’art doit etre fait par tous, non
par un".

Saa Pan1

(1) Vague de reves, titlul unui manifestai lui L. ARAGON, aprut în
1925 în Nr. 2 al revistei Commerce.
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