
RAOUL HAUSMANN (1886–1971)

Narozen ve Vídni, ve čtrnácti letech se s rodiči stěhuje do Berlína. V r. 1933 prohlášen 
nacisty za „zvrhlého umělce“ a přinucen k emigraci. Pobývá ve Španělsku, na Ibize, 
v Paříži a Curychu. V r. 1937 přijíždí do Československa, které však v r. 1938 opouští. 
Léto 1939 tráví v Paříži, na podzim se usazuje ve středozápadní Francii. Od r. 1944 až 
do své smrti žije v Limoges. Výtvarník, fotograf, básník, spisovatel, teoretik umění. 
Jeho raná tvorba je výrazně ovlivněna německým expresionismem. Od r. 1912 úzce 
spolupracuje s časopisy Der Sturm a Die Aktion, píše články a rozpravy proti oficiál-
nímu umění. S Richardem Hülsenbeckem, který se z curyšského Kabaretu Voltaire 
v roce 1917 vrátil do Německa, zakládají v Berlíně Club Dada. V témže roce 1918 vydává 
Hausmann časopis Dada (vyšla jen tři čísla). R. 1919 se seznamuje s psychoanalytikem 
Otto Grossem, který vnímá psychoanalýzu jako přípravu na revoluci. 1919–1920 po-
řádá Hausmann s Hülsenbeckem dada turné do Drážďan, Lipska, Teplic, Prahy, Kar-
lových Varů a Hamburku. 1920 organizuje v Berlíně První mezinárodní veletrh dada, 
kterého se účastní i John Hartfield či George Grosz. Koncem téhož roku uspořádá s Jo-
hannesem Baaderem a Richardem Hülsenbeckem Dada festival v Praze. Hausmann 
zde tančí Dada-Trot (sixty-one step). V r. 1921 publikuje v revui De Stijl manifest Dada je 
víc než dada. V září t. r. se vrací do Prahy, tentokrát s Kurtem Schwittersem a Hannah 
Höchovou, a na protest proti politické polarizaci berlínského dada vystoupí na ve-
čeru Antidada-Merz-Světová propagace prezentismu. Hausmann zpívá opto-fonetickou 
báseň Kp´erioum a recituje fónickou báseň fmsbw, která při zpáteční cestě přes Lovo-
sice inspirovala Schwitterse k napsání Pra-sonáty (vznikala 1921–1932). Od r 1919 tvoří 
„dadasof “ Hausmann koláže, sochy-asambláže (nejznámější je Mechanická hlava-Duch 
naší doby), fotogramy a fotomontáže (princip fotomontáže napadl Hausmanna a Han-
nah Höchovou, výtvarnici, fotografku a Hausmannovu milenku, již v létě 1918, bě-
hem jejich společné cesty na dovolenou k Baltu). V r. 1923 se Hausmann účastní kon-
gresu Dada-Konstruktivismus, který ve Výmaru pořádá Theo van Doesburg. V r. 1926 
začíná psát „morfologický“ román Hylé, v němž pracuje s textovou montáží a s více 
jazyky (knižně román vychází ve zkrácené podobě až v r. 1969). V r. 1927 vynalézá op-
tofon, přístroj, který na principu fotoelektrického jevu mění barvy a tvary na hudbu 
(patentováno 1935 v Londýně). Ve třicátých letech se věnuje architektuře a fotogra-
fii, zejména experimentální fotografii ženského těla. R. 1958 vydává v Paříži autobio-
grafickou knihu Courier Dada. Koresponduje si s Robertem Rauschenbergem, Yvesem 
Kleinem, francouzskými „novými realisty“, lettristy, situacionisty, i s americkou sku-
pinou Fluxus. Odmítá tehdy módní pojem „neodada“. V r. 1965 jeho fónické básně na-
hrává Henri Chopin. Poslední Hausmannovou knihou je Sensorialité excentrique (1970, 
Excentrická smyslová vnímavost), výzva k prolomení hranic egocentrismu našich 
smyslů. Až posmrtně vychází knižně soubor jeho textů Am Anfang war Dada (1972, 
Na počátku bylo dada).
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Raoul Hausmann  20. listopadu 1969
6 rue Neuve St. Etienne
87 Limoges / Francie

Milý Miloslave Topinko,

děkuji Vám za Váš milý dopis i za Vaše vysoké mínění o dada.
Když jsem byl v letech 1937 a 1938 v Praze, nejenže mě Karel Teige ignoroval, ale 

protože byl [rozuměj: v té době, M. T.] surrealistou, vystupoval proti mně. To je vše, co 
Vám o svých vztazích s Karlem Teigem mohu říct.

Mimo to však byl Teige přítelem Hanse Richtera, který byl členem curyšské sku-
piny dada, takže některé informace by Vám možná mohl poskytnout Richter. Zde je 
jeho adresa: Hans Richter, Via Bustelli 2, Locarno, Švýcarsko.

Dovolte mi, abych Vám řekl, že berlínský Club Dada ve skutečnosti vzešel a navá-
zal na časopis Die Freie Strasse, který byl od r. 1916 redigován mým přítelem Franzem 
Jungem a od r. 1918 mnou. Naše skupina zcela odmítala Freudovu psychoanalýzu, ze-
jména její oidipovský komplex. Již v r. 1874 prokázal švýcarský mytograf Bachofen, 
že mýtus o Oidipovi neoznačuje nic jiného než změnu mateřského práva na právo 
otcovské.

Jung a já jsme tohle všechno opustili a přijali tezi Otto Grosse, podle níž primárním 
lidským konfliktem je konflikt mezi vlastním a cizím.

Nesmírně lituji, že Vám nemohu poslat některé z mých psycho-sociologických ex-
plikací problému komunismu, jež jsem v r. 1919 otiskl v revue Erde, ani řadu dalších 
článků a knih, jež jsem od té doby publikoval.

Ale vždycky mi můžete napsat, pokud si myslíte, že bych Vám mohl být užitečný 
nějakými dalšími informacemi.

S vřelým pozdravem
Váš
Raoul Hausmann
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V jedné kratší glose, publikované v Sešitech pro literaturu a diskusi ještě před jejich zá-
kazem, jsem napsal, že Karel Teige nepochopil dada. I když byl výborně informovaný, vní-
mal je jako uličnictví, zábavu, velkolepý cirkus, jako obrovskou srandu. Považoval za dada 
třeba všesokolský slet nebo Emu Destinnovou, zpívající sokolíkům na vyšehradské skále. 
Ano, dada chtělo bořit, ničit a negovat, a také ničilo, bořilo a negovalo. Pokud je však řeč 
o destrukci umění, jde o umění v klasickém slova smyslu. V destrukci a negaci byla totiž pří-
tomna hluboká víra ve smysl nového umění, jež vycházelo již z nové, jiné senzibility. Dada 
bylo revoltou do všech důsledků. Pokusilo se překlenout narůstající trhlinu mezi životem 
a uměním. Od umělce vyžadovalo totální postoj, odmítající jakékoli kompromisy, odpoví-
dající zcela odlišné životní zkušenosti. Na to naše tzv. meziválečná avantgarda, až na pár 
výjimek, nebyla ve dvacátých letech, ale ani později ochotna přistoupit. Pro dada bylo pod-
statné svobodné gesto, vlastní tvůrčí proces. Rázně odvrhlo jakoukoli jistotu: když mu hro-
zilo opakování a „definování se“, po šesti letech se samo zrušilo.

Detailněji jsem se o „vyvrácení jedné iluze“ a rozvedení vztahu Karla Teiga k dada poku-
sil v textu Spát na břitvě a na blechách v říji, který vyšel ve 4. čísle časopisu Orientace 
v r. 1970, těsně před jejím zákazem (byl tehdy ostře napaden v Rudém právu).1 Při jeho pří-
pravě jsem napsal i Raoulu Hausmannovi.

V témže textu byla rovněž poprvé publikována podstatná část Halasovy přednášky o da-
daismu z prosince 1925, jejíž strojopis mi již dříve poskytl Ludvík Kundera. Halas, který 
se občas prohlašoval za „záškodníka avantgardy“, byl ve dvacátých letech minulého století 
jedním z mála, kdo u nás smysl a význam dada pochopil.

Miloslav Topinka

1 Text vyšel knižně v souborném vydání mých esejů, článků a skic z let 1966–2006, nazva-
ném Hadí kámen (2008). Je dostupný i na i na internetu <www.pwf.cz/rubriky/fsp-2007/
ceske-dada/miloslav-topinka-spat-na-britve-a-na-blechach-v-riji_8067.html>.
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