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Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną pi-

wem epokę kulturalną Niemiec (1919)1, autorstwa Hannah Höch, artyst-

ki berlińskiego ruchu dada, jest jednym z najlepiej znanych dokonań 

na gruncie fotomontażu dadaistycznego. Dadaizm, nazywany też 

„dada” i „antysztuką”, proklamowali cztery lata wcześniej świadko-

wie wojny w poczuciu, że wartości kultury zostały nieodwracalnie 

skompromitowane. „Cięcie nożem” to trafne określenie! Kuchennym 

nożem w coś męskiego, spasionego piwem. Bo tak właśnie kobieta 

tnie, kiedy jest wściekła. Praca Höch dokonała przełomu w obrazo-

waniu fotograficznym. W dada chodziło o wygrywanie paradoksów, 

nonsensów i absurdów, o demaskowanie nietykalnych dotąd ikon – 

o wstrząs połączony z dziecięcą beztroską zabawy „w potrząsanie”. 

Hans Richter, malarz i reżyser eksperymentalnych filmów, jeden 

z dadateoretyków, wspomina, że dopiero śmiech „uwidaczniał powa-

gę, z jaką uprawialiśmy naszą antysztukę, dążąc do odkrycia samych 

siebie”2. Wcześniej Picasso i Braque tworzyli obrazy z wycinanych 

lub wydzieranych fragmentów gazet, tapet, tkanin, które odpowied-

nio umieszczali na płótnie. Ale „[…] o ile papiers collages Picassa 

wprowadzały wycinki gazet w hermetyczny świat martwej natury, 

budując napięcie między autonomią formy artystycznej a brutalną 

rzeczywistością krzyczącą z prasowych nagłówków – o tyle fotomon-

taże dada demonstracyjnie porzuciły status dzieł sztuki. Opuszczały 

wydzieloną strefę estetyki […]”3.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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Odkrycie fotokolażu dada jako medium nastąpiło przypadkiem. 

W roku 1918 Höch i Hausmann, będąc na wakacjach w nadbałtyckiej 

wiosce, mieszkali w domu, gdzie wisiał oleodruk przedstawiający 

cesarza Wilhelma II oraz jego ród na tle liści dębu i niemieckich 

orderów. W środkowej części widniał młody kanonier z obliczem go-

spodarza domu. Naiwniutki zabieg doklejenia zdjęcia własnej twarzy 

dał impuls. Hausmann i Höch niezwłocznie po powrocie do Berlina 

zabrali się do tworzenia obrazów w tej technice. Także George Grosz, 

Hans Richter oraz John Heartfield, a poza Berlinem – Johannes T. Ba-

argeld, Johannes Baader oraz Max Ernst – dostrzegli, że otwiera się 

nowa przestrzeń. „Kolaż został wzbogacony o fragmenty fotografii, 

których realizm stanowił istotny czynnik artystycznej prowokacji”4. 

Korzystał z posiadanego przez nią kredytu zaufania, ta bowiem 

„maszynowa” metoda rejestracji graficznej była uważana za niekre-

atywną, co zwalniało ją z podejrzeń o niecne intencje. Tymczasem 

dadaistyczna zabawa z obiektywem obnażała kuriozalną strukturę 

prawdy, a berlińscy dadaiści okazali się najbardziej zaangażowani 

politycznie. Stosując metody wiersza symultanicznego i fonetyczne-

go umieli „stworzyć z częściowo przeciwstawnych elementów o cha-

rakterze przedmiotowym bądź przestrzennym nową jedność, która 

z chaosu wojny i rewolucji wydobyła formalnie i ideologicznie nowy 

obraz”5. Fotomontaż w ich rękach szydził z władzy, ustroju, a przede 

wszystkim odpierał wojenną agitację. Fotografie cięto, zlepiano ka-

wałki w prowokacyjny sposób, uzupełniano rysunkami, znów roz-

cinano, doklejano strzępy gazet, starych listów lub co kto miał pod 

ręką, „a wszystko po to, żeby temu zwariowanemu światu wepchnąć 

do gęby jego własny wizerunek”6.

W warunkach niemieckich uśmiechnięty, mający ocalić świe-

żość bunt dada (termin stworzony przez poetę Tristana Tzarę, od da-

-da jako mowy gaworzącego niemowlęcia albo dźwięku grzechotki), 

zmagał się ze szczególnie autorytarnym i stabilnym typem aksjologii,  
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ukorzenionej i okopanej we wszystkich sferach życia. Otóż jedną 

z form autorytaryzmu stał się bagatelizujący jednostkę kult wielkie-

go miasta i w ogóle makrostruktur, a także „postępu”. Dla dadaistów 

maszyny związane były z wojną, toteż estetyka futuryzmu ich raziła. 

W samej zresztą bezpardonowości postępu Hannah Höch wyczu-

wała okrucieństwo, toporne uproszczenia. Prace jej spośród innych 

fotomontaży utrzymanych w poetyce dada wyróżnia temat, mia-

nowicie kondycja kobiety, która bez Küche, Kirche und Kindern spo-

ro ryzykowała wobec niemieckiego „mieć i jeść”7. Chodzi o kobiecą 

seksualność, a nie tylko pozadomowe role, jakie przystoją kobietom. 

Niezależnie myślącą kobietę sekowano. Stereotyp ten, powszechny 

także wśród elit, dotyczył nawet kobiet najwybitniejszych, od Käthe 

Kollwitz – której cesarz Wilhelm II odmówił, ze względu na płeć, 

przyznanego już przez jury wyróżnienia za cykl rysunków Powstanie 

tkaczy ilustrujących dramat Hauptmanna (jej postać widnieje na Cię-

ciu nożem…) – po filozofkę Edytę Stein, której z identycznego powo-

du uniemożliwiono karierę naukową. Oprócz Höch zaistniała w roli 

twórczyni nowej sztuki, czyli pełnoprawnie dla krytyki, tylko malar-

ka Sophie Taeuber-Arp, żona głośnego Hansa Arpa. Dotykam zjawi-

ska underrepresentation, czyli przemilczania i ignorowania podczas 

ważnych wystaw sztuki tworzonej przez kobiety, wielkiej ich więc 

nieobecności w tworzeniu kultury Zachodu – wszak jeszcze z końcem 

XX w. „ilość międzynarodowych nagród, zdobywanych przez kobiety 

i mężczyzn uprawiających fotografię pokazuje, że kobiety na szczycie 

piramidy prestiżu to wyjątki”8. Kobieta wybitna? Nawet tak nowocze-

sny i dadaista, Louis Aragon, potrafił skwitować: „oto kobieta dorów-

nująca mężczyźnie!”. Zresztą w latach 70. dadaista Hülsenbeck.z nie-

ukrywanym pesymizmem orzekł, iż większość problemów pierwszej 

połowy XX wieku pozostaje otwarta i nierozwiązana, trwa mizoginia, 

nieufność do sztuki nowej, niekonwencjonalnej9. Wtedy dada zaliczo-

ne zostało do Entartete Kunst, „sztuki zdegenerowanej” – po wielkiej 
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wystawie pod tą nazwą usunięto w 1935 roku z całych Niemiec, 

w atmosferze nagonki, dzieła awangardy jako niezrozumiałe i cho-

robliwe. Hannah Höch uosabiała połączenie kobiecości i szokowych 

gier artystycznych.

Grozę tego, że prawda może być jedna, obiektywna i absolutna, 

a zatem wdrażana przemocą aparatu władzy państwowej, od maso-

wej edukacji po sądy, obnażył dopiero w Masie i władzy w 1960 roku 

Elias Canetti. Sztuka wyrażała ten sam niepokój poprzez namiętne, 

aż neurotyczne eksperymentowanie z „prawdami”. Dada łączyło po-

wagę prawdy z zabawą, intuicyjnie odkrywszy to, co w 1938 roku 

powie Johan Huizinga w Homo ludens: że korzeniem sztuki (i kultu-

ry) jest zabawa jako opuszczenie chociaż na chwilę ról autorytarnie 

nam nadawanych i bezrefleksyjnie akceptowanych. Dziecko bawi się 

w dorosłych, w Indian, w wojnę. Zabawa to transgresja: jest przenie-

sieniem, przekroczeniem, zarazem swoistym wykroczeniem. Z ko-

lei sztuka – pisze prof. Jan Kurowicki w Zerowości estetycznej – nie 

mogąc zaistnieć bez wykroczenia poza granice symboliczne i ide-

ologiczne; sama stanowi rodzaj skanalizowanego kulturowo buntu. 

Problem w tym, że I wojnę światową uważano powszechnie za de-

finitywne zwycięstwo wolności, lecz niewiele czasu upłynęło (we 

Włoszech tylko cztery lata), a wyłoniły się systemy, które zaprzeczy-

ły osiągniętej wolności. Analogicznie w sztuce! Jak ujął to Bürgter 

w Theorie der Avantgarde, awangarda żyła, tętniła w dialektycznym 

związku z panującym systemem kultury oraz w zawsze niespełnio-

nym dążeniu do transgresji kulturowych granic. Foster zaś, który 

był kuratorem licznych wystaw dada, nazwał ją „subkulturą oporu”10 

wobec panujących nawyków interpretacyjnych oraz norm i kryte-

riów oceny. W dada chodziło ponadto o przechwycenie i tworzenie 

zgoła nowej krytyki, obok niej zaś nowego rodzaju instytucjonalnych 

możliwości definiowania kultury i, za pomocą dada, demontaż struk-

tur władzy kultury, ponieważ ta, zawiadując myśleniem, wytwarza 
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własny aparat represji. Dadaistom, którzy nazywali język dada, „raj-

skim”11 udało się zdestabilizować większość spośród dotąd panują-

cych, opartych na racjonalności, norm estetycznych, a zarazem le-

żących u ich podstawy pewników intelektualnych. Było jednak to 

przekonujące i budziło entuzjazm krótko, właściwie do jedynej zbio-

rowej ich wystawy, w 1922 roku – od której dystansował się już Kurt 

Schwitters. Schwitters sprzeciwiał się pośpiechowi realizowania 

dzieł. Niecierpliwe dada zaciekawiało, dopóki mówiąc o artyzmie, 

wysuwano nie tyle nowe kryteria ocen, co nowe kategorie, w jakich – 

poprzez sztukę – widzimy świat. Dadaizm – z sufiksem „izm” zapo-

wiada już „artystyczną świadomość”, nakazującą wybrać, czy jest się 

konstruktywistą, czy surrealistą; dadaistą czy twórcą merz’u, czy ku-

bistą. Dada pozwalało łączyć, co się chciało. Także sztukę i „nie-sztu-

kę”. Żądać proletariackiej rewolucji i perorować o subtelnościach 

renesansu weneckiego. Dadaistyczne „mosty nad przepaściami” po-

zwalały już choćby przekraczać linie kurczowo strzeżonej własności 

autorskiej, bo działania performansowe i happeningowe (jak „insy-

nuacja” z Chaplinem, rzekomo zaproszonym; widownię pozostawio-

no przy zgaszonym świetle) dadaiści uprawiali wspólnie, angażując 

odbiorców. Ta otwartość więc rychło przeminęła. Zresztą, dadaiści 

przecenili zmęczonych berlińczyków, wystających w kolejkach do ko-

tła z jedzeniem dla bezrobotnych, jako kreatywnych odbiorców.

A fascynacja wojną? Po roku jej trwania, cudem jeszcze żyjąc, da-

daiści ogłoszą (w Szwajcarii), że jest wygłupem, absurdalną zabawą. 

Jednak w odróżnieniu od zabawy, nie pomagało „ja się już nie ba-

wię”, wojna naprawdę odmienia. Np. malarz Max Beckmann w 1915 

roku przeżył załamanie nerwowe, po czym radykalnie zmienił swoją 

sztukę, dopuścił obce sobie wcześniej wątki religijne i mitologiczne. 

Podobnych jemu było wielu. Wojna narzuca powszechne wykonywa-

nie czynów obrzydliwych, absurdalnych, jak morderstwo, rabunek, 

gwałt, niszczenie dóbr, z zaangażowaniem wszystkich potencjałów 
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ekonomii, nauki, a wreszcie kultury, zmienionej w propagandę. Jest 

to ciśnienie wymykające się kontroli. Co więcej, przez Niemcy szły 

fale obcych idei, Berlin był wielką poczekalnią migrantów, agentów, 

ideowców, ludzi zrozpaczonych, ale też i bystrych. Berlin to jedno 

mentalne dada! – zapewniali dadaiści. Skoro Cesarstwo się rozpadło, 

to, zamiast płakać, weźmy nóż i sami krójmy plasterki, i pohandluj-

my! Hausmann, Höch i kompania założyli biuro oferujące stosowną 

usługę dla pragnących separacji landów. „Wysokość ceny zależy od 

skali usługi”.

Berlin! Zadymiony. Zdezorientowany. Nagabywany zrzucaniem 

barier. Wyobraźmy sobie: zamiast strzelać do siebie, podali sobie 

dłonie inwalidzi w wyniku walk frontowych. Student medycyny, Ri-

chard Hülsenbeck i Marcel Duchamp, Niemiec i Francuz. A z nimi 

Rumun Tristan Tzara, Polak Marceli Słodki, Hiszpan Pablo Picasso, 

Rosjanin Vassily Kandinsky, Włoch Giorgio de Chirico. Bo tak jak 

nieznające się dzieci w piaskownicy potrafią się razem bawić, posłu-

gując się mową ciała, mową zmysłów, właściwą sztuce, tak naoczni 

świadkowie wojny, być może poparzeni i jednoręcy niedobitkowie 

lub dekownicy, mową sztuki dada tworzyli swoiste esperanto, aby 

ocalić prawo do postrzegania sprzeczności walącego się świata. Hül-

senbeck tę atmosferę wniósł do Berlina w roku 1917. Pisał, wydawał 

„Dada Almanach” i był pierwszym animatorem dada, także w muzy-

ce. Grał na bębnach i innych perkusyjnych instrumentach szokujące 

dla wielu rytmy afrykańskie. Kolaż i fotomontaż zaś łączyły dwa bie-

guny, mianowicie tęsknotę za sztuką „wysoką”, autonomiczną, wyra-

finowaną i wymagającą oraz ludową, völkisch, pełną kiczu i łatwizn, 

ale też oczywistości, które przechowują w sobie wielkie mity.

Jednym z nich była raz na zawsze odmieniona kobiecość. Kobiety 

zdjęły gorsety, długie spódnice, wielkie ukwiecone kapelusze, w ja-

kich żegnały synów i narzeczonych ciągnących na front. Wpatrywa-

ły się w listy 10.600.000 poległych ubrane już inaczej. Pracowały.  
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Pielęgnowały miliony kalek. Głodowały (Bullock pisze o aktach ka-

nibalizmu). Łajdaczyły się. Dolar kosztował 3.000.000.000 marek. 

Tyfus, syfilis, gruźlica, szkorbut.

Natomiast w berlińskich galeriach stale się można było natknąć 

na obrazy Van Gogha, Matisse’a, Picassa, karykatury i szkice Ottona 

Diksa, który mówił: „Sztuka jest egzorcyzmem. Pokazuję sny i wi-

zje, sny i wizje moich czasów. Sztuka jest wysiłkiem nadawania po-

rządku chaosowi; we mnie jest mnóstwo chaosu”. Jeśli przechodzień 

snujący się berlińskimi ulicami miał dość kpiny z kultury rodzimej 

i strasznych, bliskich perwersji wizji Diksa oraz jego obrazów fizycz-

nych i psychicznych inwalidów, i zaczytywania się w dadaistycznym 

piśmie „Die Pleite”, szedł do teatru Piscatora albo Reinhardta, albo 

mógł sobie pooglądać w innych galeriach plakaty Toulouse-Lautreca 

z najprawdziwszym burdelem paryskim i kankanem Moulin Rouge. 

Mógł zajść do kawiarni i patrzeć na kobiety sączące przez słomkę 

koktajl. Mogły być interesujące. Piękne, szczupłe, z krótko obciętymi 

włosami, z monoklami. Jak obsesyjnie malowana przez Diksa, choć 

w Berlinie wtedy jeszcze przelotnie obecna, poetka i dziennikarka, 

Sylwia von Harden. Na tyle jednak obecna, że jej portret wykonany 

przez Diksa otwiera obsypany Oscarami film Boba Fosse’a „Kabaret”. 

Inna obsesja Diksa, piętnastoletnia Anita Berber, na malowanych 

przez niego portretach czerwonowłosa i z czarną szminką na ustach, 

tańczyła w kabarecie i pisała wiersze. Tańczyła nago, szokując tym, 

że była androgynem. 

Berlin sprzyjał poszukiwaniom psychodelicznym, nerwowym, peł-

nym ekspresji i wręcz brutalnym, bo tworzonym w silniejszym niż 

gdzie indziej poczuciu jakiegoś napięcia. Porównywalne działania 

zainicjowali tylko raz w Kolonii Hans Arp z Maksem Ernstem: tam 

ich wystawę w piwiarni zimą 1922, uznaną za najważniejszą z dada-

istycznych manifestacji, natychmiast po otwarciu policja zamknęła. 

W galeriach i kawiarniach Berlina wygłaszano mowy obrazoburcze, 
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eksponowano prace – jak Grosza, zwanego Propagandada – pełne 

karykatury militariów i klerykalizmu. Grosz to pseudonim. Georg 

Groß, ochotnik wojenny i dezerter, na złość rodzinie zmienił nazwi-

sko na słowiańskie, a imię na angielskie (Höch przyjęła dla swojego 

imienia Anna formę żydowską: Hannah).

Fotomontaż dada, symultaniczny zapis „wszystkiego i niczego”, 

był rodzajem intelektualnego impresjonizmu. Tymczasem mowa 

o ojczyźnie Kanta, Hegla, Feuerbacha, Marksa, Schopenhauera, 

a więc metodologicznej precyzji argumentowania, oraz o kulturze 

zdecydowanie inżynierskiej. To uwierało. Hans Richter potrzebował 

potem mnóstwa lat, aby spokojnie mówić o dada, dziecięcej chorobie 

awangardy. Bo z nastaniem pokoju świat przestaje być dada. Także 

sztuka twardnieje w autorytatywne programy, a lekki ton Manife-

stu Kanibalistycznego milknie. Sztuka awangardy wysokiej wybiera 

(z całą satysfakcją swojej elitarności) formy możliwie trudne – lub 

brutalne. Sam język zagmatwał się, dając pole do popisu wszela-

kim nowomowom. Od gaworzenia dziecinki do szczekliwych prze-

mów z trybuny, ale także uniwersyteckiej – z Heidelbergu usuwa się 

Edmunda Husserla jako Żyda, co toleruje rektor Martin Heidegger. 

Mobbowanie Husserla wynikło z antysemityzmu. Mobbowanie Edy-

ty Stein – z mizoginii. Czy oba te przesądy są moralnie porówny-

walne? Czy mizoginia jest „mniejszym złem”? Co zatem przeczuwała 

i co ocalała Höch? Czym była dla niej dziecięcość, skoro temat ten 

uważała za wystarczający ważny, aby nadawać pracom tytuły ze sło-

wem „das Kind”?

Anna Therese Johanne Höch urodziła się 1 listopada 1889 w Gotha 

w Turyngii. Dorastała w wygodnym, małomiasteczkowym środowi-

sku. W 1912 roku podjęła naukę w Wyższej Szkole Sztuki i Rzemiosła 

Artystycznego w Berlinie. Kiedy wybuchła wojna i szkołę zamknię-

to, wróciła do Gotha, by pracować dla Czerwonego Krzyża. Rok póź-

niej ponownie podjęła studia w Berlinie w Staatliche Lehranstalt des 
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Kunstgewerbemuseum pod kierunkiem secesyjnego artysty Emila 

Orlika. W tym samym 1915 roku poznała Raoula Hausmanna. Znajo-

mość przekształciła się w poważny romans. Przez siedem lat byli za-

angażowani we wspólne działania w kręgu skupionym wokół galerii 

Der Sturm, prowadzonej przez Herwartha Waldena (Georga Lewina), 

czołowego promotora awangardy berlińskiej. Galeria powstała przy 

wydawnictwie oraz piśmie „Der Sturm”, jednym z nielicznych praso-

wych organów dadaizmu, który trwał dłużej; zamkniętym dopiero 

na rok przed nastaniem III Rzeszy. Właśnie tutaj rozwijali skrzydła 

sławni później twórcy ekspresjonizmu, futuryzmu, realizmu magicz-

nego. Tutaj zaczynał Oskar Kokoschka. Walden, w rok po wojnie już 

członek partii komunistycznej, narzucił galerii wyzywającą lewac-

kość i kosmopolityzm. Lecz był otwarty na utalentowane kobiety. Żo-

naty jeszcze przed wojną z Else Laser-Schüler, wiodącą ekspresjoni-

styczną poetką, a potem ze szwedzką malarką Nell Roslund, dodawał 

zapewne i Hannah wiary i nadziei. 

Problemem Hannah był mężczyzna jej wtedy najbliższy. Raoul 

Hausmann, wiedeńczyk, ekscentryk, zadomowiony w Berlinie od 

czternastego roku życia, dla kobiety z prowincji naturalny prze-

wodnik po stolicy, arbiter tutejszej elegancji artystycznej. Raoul 

był wszechstronny: rzeźbił, rysował, malował, fotografował, pisał 

teksty historyczne, teoretyczne, krytyczne, poezję, wydawał pismo 

„Der Dada” i liczne manifesty, ciekawił się psychoanalizą, zgodnie 

z Ottonem Grossem upatrując w niej drogę do rewolucji, zagrzewał 

do lansowania anarchizmu. Nazywano go Dadazofem! Gęste włosy 

i niesamowite oczy, jak widać na autoportretach; przy czym auto-

portret ołówkiem i pastelem z 1915 roku ukazuje ekspresjonistycz-

ną w tonie twarz człowieka impregnowanego wojną. Żył jak dandys. 

I zrobił Annę dada-dandyską (jak wspomniałam, poprawiła sobie 

nawet imię). Dla Raoula dada było sposobem życia. Tyle że związek 

Hannah z żonatym Hausmanem – burzliwy, inspirujący i też dada – 
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powodował huśtawkę emocjonalną. Najpierw zachwyt. Kiedy Hannah 

dołączyła do ruchu, miała 29 lat. Mogła się szczycić samodzielnością 

finansową, to zawsze podnosi samoocenę kobiety. Jeszcze podczas stu-

diów podjęła pracę w jednym z największych wydawnictw – Ullstein 

Verlag. Pracowała tam przez dziesięć lat po trzy dni w tygodniu. Pro-

jektowała wzory sukien dla takich czasopism jak „Die Dame” i „Die 

Praktische Berlinerin”. Chciała poślubić Raoula. On nie umiał zdecy-

dować się na rozwód. Doszło prawdopodobnie do wzajemnych upoko-

rzeń. Jest faktem, że Raoul Hausmann po rozstaniu odciął się od niej 

jako artystki, deprecjonował wartość jej dokonań.

Bezrobocie, upadki rządów, fale strajków podsycały poczucie du-

chowej odrębności Niemiec, tak jak wojna wzbudziła złość na liberal-

ne idee Zachodu. Kultur (termin ideologii prawicowej, sentymentalnie 

bliski słowu „krew”) stanowić miało przeciwstawienie cywilizacji, bez-

dusznej, sztucznej, powierzchownej, jak głosił Upadek świata zachod-

niego Oswalda Spenglera. Kultur dowodziła idealizmu. Dawała wyma-

rzony Volksgemainschaft, błogość organicznej wspólnoty, zwykle przy 

schlapanym piwskiem stole tłocznej austerii. Ta „prawdziwa” kultura 

musiała być surowa, czujna zwłaszcza wobec Kulturbolschewismus. Pro-

gramy zaś awangardy kostniały. Pierwotna arogancja dada uderzała 

w wielkich, posyłających młodzież w okopy, uderzała w powszechnie 

przyjęte pewniki, zwłaszcza w pewnik, iż sztuka ma pouczać; skoro 

jednak awangarda biła już w posłów do Reichstagu, nie sprawdziła się 

jako most ponad podziałami. Z początkiem lat 20. jasnym się stało, że 

arogancki dadaista jest raczej nudnym zacofańcem i obraża świeższe 

oferty, awangarda bowiem od rozdyskutowania przeszła do fazy wza-

jemnych negacji. Przyjęła za obowiązujące kryterium oryginalności. 

Parodiując spodziewane recenzje z wystawy dada, Hausmann mówił 

właściwie serio: „Niczym nas już nie umieją zaskoczyć; wszystko tonie 

w spazmach oryginalności […]”12. To właśnie wtedy zaczną się mno-

żyć krótkotrwałe trendy, każdy z osobna, nazista czy fowista, uzna 
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za dogmat to, że istnieje jedna tylko prawda. Otwartość estetyczna 

i światopoglądowa odejdzie do przeszłości.

Od 1926 do 1929 roku Hannah Höch mieszkała w Hadze. Przez 

dziewięć lat była zaangażowana w lesbijski związek z holenderską 

pisarką Til Brugman. Til porzuciła dla niej znaną tancerkę, a jedno-

cześnie wciągnęła we własne środowiska awangardy z Pietem Mon-

drianem na czele. Ojciec Til posiadał winnice na południu Francji 

i Hiszpanii, od dzieciństwa znała więc tamte rejony i języki. Autorka 

napisanego po francusku poematu SHE-HE oraz groteskowych tek-

stów prozatorskich po niemiecku i holendersku – których tematem 

była mechaniczna seksualność lub też, jeśli wolno się tak wyrazić, 

mechanizacja seksu – tłumaczyła manifesty artystyczne dla „De 

Stijl” i paryskiego „Le Cannibale”, wydawanego przez dadaistę Fran-

cisa Picabię oraz dla „La Révolution Surréaliste”. Osobno budowała 

rynek nabywczy dla dada. 

W tym okresie Hannah Höch zaczyna sobie uświadamiać nowe ob-

szary kobiecości. Związek z Til przypadł na czas wielkiej popularności 

w Niemczech rozprawy Ottona Weiningera Płeć i charakter, wydanej 

wprawdzie w roku 1902, ale emocjonującej, gdyż młody autor natych-

miast po jej ukazaniu się popełnił (w pokoju Beethovena) spektakularne 

samobójstwo, co uczyniło zeń romantyka poległego w obronie prawdy 

o płci. Chodzi o ekstremalnie antykobiece poglądy. Męski pierwiastek 

osobowości umożliwia, według Weiningera, logikę, myślenie pojęcio-

we oraz moralność, podczas kiedy kobiecy wyznacza wrodzoną bez-

duszność, wrodzony brak osobowości, a przede wszystkim „bezkształt”, 

zagrażający męskim, pozytywnym oczywiście w takim naświetleniu – 

wartościom. Z perspektywy Weiningera kobiecość śmiertelnie zagraża 

także i sztuce, która miałaby być doskonałym stanem formy (dada wy-

śmiewało „ładniutkie” formy, dobre dla filistrów) – kobiecość oznacza 

bezguście, tak jak płyciznę w sferze intelektu. W konsekwencji chaos 

polityczny Republiki Weimarskiej i rozchwianie kulturowe to skutek 
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dopuszczenia kobiet do życia publicznego! Potępiano awans społeczny 

Żydów właśnie jako przedstawicieli „kobiecego typu kultury”, wedle 

Weiningera, wraz z demokracją znoszącą państwowy charakter reli-

gii. Brakowało zaś skutecznych ripost. Ktoś taki jak autorka She-He nie 

posiadał odpowiedniego autorytetu i nie mógł stać się opiniotwórczy.

Związek miłosny z Til Brugman konfrontował Hannah z kobieco-

ścią doświadczaną poza „męskością”, od wewnątrz i od zewnątrz, na 

gruncie erotyki. Wszystkie problemy, które uprzednio wydawały się 

winą męskiego odniesienia do życia i spraw intymnych, wskazywały 

teraz, że kobiety też są nosicielkami męskich oczekiwań i powielają 

pewne wzorce pomimo intelektualnego zdystansowania się do nich. 

Bo także i ten związek Hannah się zakończył. Następnie, pomimo 

że otwarcie krytykowała małżeństwo, w 1938 roku poślubiła znacz-

nie młodszego od siebie biznesmena i pianistę Kurta Matthiasa, ale 

w 1944 rozwiodła się z nim. W okresie nazistowskim nie opuściła 

Niemiec. Po wojnie mieszkała na przedmieściach Berlina Zachodnie-

go, gdzie tworzyła swoje prace do końca życia. Zmarła 31 maja 1978. 

Od 1996 roku dla artystów, którzy swoją twórczość związali z Berli-

nem, przyznawana jest nagroda im. Hannah Höch.

Twórczość Höch, znacznie subtelniejsza, jak podkreśla Elger, 

od dokonań innych dadaistów berlińskich, postulowała „nową ko-

bietę”, co z kolei wymagało redefinicji i „nowości”, i kobiecości. Ko-

bieta może się samookreślać jako proste przeciwieństwo męskości 

(społecznie zorientowane feministki przyjęły ten pogląd), niemniej 

kobiecość i męskość można uznać, zgodnie z poglądami Junga, za 

aspekty jednej, androginicznej psychiki człowieka, a wtedy mówić by 

należało o zmiennych dominantach obu pierwiastków. Pełnia, stan 

dojrzały, to harmonia intelektu, empatii oraz intuicji. Z tego punktu 

widzenia namiętna wrogość Weiningera i jemu podobnych do ko-

biecości okazuje się niezgodą na chaos, na znak zapytania, a nawet 

wieloznaczniki. Ordung muss sein! A z kolei nowość to niekoniecznie 
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nowoczesność. O nowoczesności należy mówić jako o fenomenie ma-

sowym oraz akceptowanym. Nie jest ona bowiem undergroundowa, 

przeciwnie – okazuje się symbiotyczna pod jakimiś względami z kul-

turą już istniejącą, co w społeczeństwie tradycjonalistycznym ozna-

cza pospieszną standaryzację oraz przechwytywanie nowych idei 

przez stereotypowe modele. Kieruje dążeniem tym potrzeba nabycia 

prestiżu, w sensie psychologicznym, więc niepewność siebie i tym 

samym lęk przed zmianą oraz podatność na autorytatywne, wręcz 

autorytarne rozstrzygnięcia. Nowa idea musi się więc dostosować. 

Tymczasem nowość zdumiewa, wymaga trudnego demontażu wie-

lu nawyków i pewników. Nowoczesność kobiety stawała się jedną 

z zauważalnych przemian, jednak – jako swoista powinność – rzad-

ko szła w parze z odwagą realizowania własnej osobowości inaczej 

niż robiły to pozostałe tysiące nowoczesnych pań. Hannah Höch 

pojmowała to, projektując modę dla poczytnych damskich magazy-

nów. Były popularne, ponieważ pomagały podobać się mężczyźnie – 

wszak mężczyzna decydował o wartości kobiety. Pomiędzy sobą. 

kobiety pozostawały nieprzejednanymi rywalkami. Osobiste do-

świadczenie zazdrości widać w fotomontażu Da dandys, którym to 

określeniem cieszył się Hausmann. Elger zakłada, że Höch obnaży-

ła psychikę mężczyzny: głowa dandysa – pisze – jest „pełna kobiet”, 

z których każda uwodzicielsko patrzy w kierunku widza. „Dzieło to 

może stanowić klucz do zrozumienia charakteru związku artyst-

ki z Raoulem Hausmanem, który w tym czasie mieszkał z dwiema 

kobietami: Hannah Höch i żoną Elfriede. […] Praca Da dandys jest 

pełną dystansu i ironii aluzją do tego skomplikowanego związku. 

Portret kochanka jest właściwie schematyczny i prawie całkowicie 

zasłonięty wizerunkami licznych rywalek artystki”13. Był to zara-

zem jednak i jej autoportret, pasujący nastrojem do klimatu modne-

go wtedy tanga Mi noche triste, które mogła lubić szczególnie, skoro 

grania go zakazał cesarz Wilhelm II; „rywalki” odczytać można 
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jako ucieleśnienia jej własnych, trudnych do pogodzenia ze sobą, 

nastawień do samej siebie i kochanka.

Tak więc Hannah po rozstaniu z Raoulem, wchodząc w związek 

lesbijski, dokonuje jakiegoś symbolicznego wykreślenia mężczyzny, 

wycina go kuchennym nożem z serca i własnej płciowości. Opusz-

cza także kraj na wiele lat. I jeszcze jeden niuans: doskonale znała 

kuchnię manipulowania kobiecym rynkiem. Z „kobiecych” gazet wy-

cinała elementy fotomontaży. Swoiście cięła ten materiał – chociaż 

nie kuchennym nożem, tylko delikatnymi nożyczkami, skalpelami, 

a następnie wprowadzała w dadaistyczny chaos.

Męczyła się polityką. Styczeń 1919 to ogłoszenie w Niemczech 

8-godzinnego dnia pracy, ale zarazem bezkarne morderstwo, popeł-

nione przez bojówkę Freikorpsu na dwojgu socjaldemokratach, Karlu 

Liebknechcie i latami więzionej podczas wojny za antymilitaryzm, 

filozofce, portrecistce i doktor ekonomii Róży Luksemburg. Niemiło-

siernie pobite, wielekroć zgwałcone podczas przesłuchania, a następ-

nie bez sądu rozstrzelane ciało Luksemburg ludzie znaleźli w kanale. 

Można sobie wyobrazić podniecony ton, z jakim trzęsły się od tego 

newsa berlińskie brukowce. Akty przemocy miały zastraszyć zwłasz-

cza niepotulne kobiety, a język agresji miał ludzi wrażliwych spychać 

do roli niemego tła wydarzeń, co zresztą się udało z początkiem lat 

30. Chcę podkreślić swoisty sex appeal, który przesyca gazetowe donie-

sienia na temat przemocy popełnianej na kobietach. Höch nie mogła 

tego nie zauważyć. Uprawiała gatunek szczególnie predysponowany 

do oddawania emocjonalnych, także osobistych, błysków skojarzenio-

wych. Tak więc, chociaż ostentacyjne anarchistyczne i lewackie de-

monstracje kolegów nie zawsze jej odpowiadały, to nie wahała się, aby 

i jej prace miały równie mocny wydźwięk. Dotykała problemu obłudy, 

sztuczności, a z drugiej strony –mitów kreowanych przez media.

Höch nie bała się eksperymentować. W Holandii jej fotomon-

taże nabrały zupełnie nowych cech, mianowicie uduchowienia 
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i symbolicznych barw,. Zaprzyjaźniła się z Theo van Doesburgiem, 

malarzem, architektem, pisarzem i wydawcą ważnego pisma „De 

Stijl”, lansującego, po zafascynowaniu dada, neoplastycyzm – kie-

runek mistycyzujący, gdzie gra „męskich” dynamicznych pionów 

i „kobiecych” poziomów oraz trzech czystych barw, czerwieni, żółci 

i błękitu, oddawała dialektyczność istnienia. Był to już abstrakcjo-

nizm. Hannah przy Theo otworzyła się na abstrakcję, jak w serii fo-

tomontaży Z Muzeum Etnograficznego (1929–1930). Spokojniejsze od 

dawnych, wyrafinowane, klarowne, zarzuciły wielowątkowość. Höch 

poruszała kwestie odmienności, między innymi – rasowej i płciowej. 

Ludzie właśnie „inni”, a raczej stwory czy stworzenia, zaprezento-

wane jak eksponaty. Emanuje z nich witalność, pierwotna energia, 

na przekór poprawności, do której dążyła nazistowska eugenika, 

przypisująca nienordykom wrodzone schorzenia, wręcz niedorozwój. 

W kontekście niemieckiego upolitycznionego scjentyzmu i spuści-

zny perfekcyjnego muzealnictwa etnograficznego, zarazem świato-

wego zafascynowania sztuką egzotyczną Afryki i Polinezji „[…] foto-

montaże z tego cyklu można odczytać jako ostentacyjne zatarcie gra-

nicy między nieprawomocną antropologią widzianą przez dadaistkę 

oraz pojęciem istotnych tajników człowieczeństwa, tak jak te tajniki 

wyrażane są przez ludy tak zwane prymitywne w wyobrażeniach lu-

dzi i bóstw”14. 

Z drugiej strony fotomontaż Höch współtworzy American dream. 

Stany Zjednoczone po I wojnie uważano za mocarstwo wspierające 

odbudowę i rozwój zniszczonej Europy. Budziły entuzjazm i nadzie-

ję. Fotomontaże więc kreowały świat otwarty na zmiany. Niemcom 

w ich powojennym kryzysie marzyła się amerykańska prosperity. 

W tym czasie w USA rozwinęły się nowe formy pracy, polegające na 

innowacyjnej organizacji, eskalującej wydajność. Przemiany mental-

ności społeczeństwa, wydajność i ekonomika przemysłu, skok tech-

nologii, fascynowały europejskich artystów. Fotomontaż też można 
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było produkować, a niekoniecznie tworzyć, i to w dowolnej ilości ko-

pii. Dla dadaistów oryginał przestał mieć wyjątkowe znaczenie. Ra-

cjonalizacja pracy stworzyła zupełnie nowe możliwości – również dla 

sztuki. Ta dynamika przejawiała się na wielu płaszczyznach. Zmia-

nie uległa tematyka zainteresowań oraz rola artysty, czego konse-

kwencją była redefinicja pojęcia sztuki. „Awangarda określała swoją 

tożsamość nie przez opozycję sztuki «wysokiej» i «niskiej», lecz starej 

i nowej, nowoczesnej, zmodernizowanej i zracjonalizowanej, idącej 

z duchem czasu. Identyfikując się z modernistyczną mitologią, sta-

wała po stronie kultury masowej jako nowoczesnej – w opozycji do 

sztuki tradycyjnej, wyrażającej ducha minionych epok”15.

Co więcej, artysta nie chciał być już tylko artystą. Pojawiło się 

wielu propagatorów idei nowoczesności, czego efekty bezsprzecznie 

możemy odnaleźć w licznych fotomontażach. Słowo „montaż”, użyte 

w nazwie tej techniki, miało pozbawić dzieło jego artystycznych war-

tości, rozumianych teraz jako skrajnie elitarne i wykluczające przed-

stawicieli niższych grup społecznych – czyli mas ludowych. Twórca 

stawał się inżynierem, zbliżał się do przemysłowej klasy robotniczej. 

Tym samym sztuka, którą tworzył, stawała się użyteczna. Przestały 

się liczyć umiejętności manualne, nadające pracom unikalność. Moż-

liwość wielokrotnego powielania obrazów także stworzyła nową ja-

kość. Artysta do „produkcji” sztuki zapożyczył elementy techniki prze-

mysłowej. W procesie twórczym dominowała mechaniczność oraz po-

wtarzalność. Sztuka zaczęła podlegać wymogom linii produkcyjnych. 

Fotomontaż jako sprzeciw wobec estetyzmu sztuki autonomicz-

nej i wyobcowanej oraz postulatu sztuka dla sztuki (czyli erudycyjnej, 

a jednocześnie unikającej tematów dnia) stał się więc manifestem 

zaangażowania sztuki w tematykę będącą na ustach każdego, uzna-

jącym możliwości intelektualne dowartościowanego ideologiami 

komunistycznymi proletariatu jako klasy „panującej”. Dadaistom nie 

wystarczała już tradycyjnie pojmowana sztuka. Uważali się za lewicę 
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lewicy! Pragnęli świeżości. Fotomontaż nadawał się do tego idealnie. 

Zresztą był również przeciwieństwem fotografii prasowej, ostenta-

cyjnie ignorował jej założenia, wołając „Prasa kłamie!”. „Fotomontaż 

jest bowiem formą obrazu, która wynika z kawałkowania naturali-

zmu fotografii i tworzenia z tych części konstrukcji językowej”16. 

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną 

piwem epokę kulturalną Niemiec Höch przygotowała na I Międzynaro-

dowe Targi Dadaistyczne, które odbyły się w 1920 roku. Początkowo 

Grosz i Heartfield nie chcieli dopuścić jej do udziału w tym wydarze-

niu. Dopiero po silnych namowach i prośbach Hausmanna zgodzili 

się. I jak na ironię, to właśnie praca Höch była jedną z lepiej przyję-

tych spośród 174 obrazów, rzeźb i obiektów wykonanych przeróżny-

mi technikami. Cięcie nożem… zostało zakomponowane w pionowym 

prostokącie, o wymiarach 114 x 90 cm. Złożone jest z wycinków ga-

zet i zdjęć w różnej skali, zarówno prasowych, jak i reklamowych. 

Dominują kolory brązowe, beżowe, szare, czarne. Pojawiają się też 

niewielkie obszary koloru niebieskiego. 

Przy dyscyplinie kolorystycznej praca ta zawiera imponującą 

ilość elementów. Pojawiają się tutaj zwierzęta (słoń, konie, mrów-

ka, a nawet tak egzotyczne zwierzę jak okapi), tancerki i baletnice, 

gwiazdy niemego kina, sportowcy, politycy, żołnierze, lotnicy, przed-

stawiciele grup etnicznych, są też i sami dadaiści. Widzimy zapie-

rające dech wieżowce, najnowsze cuda techniki: samolot, lokomoty-

wę oraz silniki, turbiny, tryby, łożyska kulkowe. Niezliczona ilość 

przedstawionych detali i urywków druku z eksponowanymi hasłami: 

DADA, NEIN, ANTI, DIE GROßE (WIELKA) itp., oddaje atmosferę 

niepokoju tamtych czasów. Höch wykorzystała zdjęcia, na których 

owe obiekty ujęte są z różnych perspektyw. Dzięki niekonwencjonal-

nym zestawieniom na jednej płaszczyźnie uzyskała zupełnie nową 

przestrzeń, która w rzeczywistości nie była możliwa do uchwycenia 

poprzez tradycyjnie rozumianą fotografię. 
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Jak opisywał Hans Richter, „[…] fotomontaż operujący kontrastami 

struktur i wymiarów, a więc przeciwstawiający szorstkość gładkości, 

zdjęcie z lotu ptaka – zbliżeniu, perspektywę – płaszczyźnie, umożliwia 

techniczne osiągnięcie maksymalnej różnorodności, względnie naj-

większej dialektyczno-formalnej przejrzystości obrazu [...]”17. Trafność 

oglądu Höch zasadzała się nie tyle na przywołaniu poszczególnych 

przedmiotów jako sztandarowych ikon nowoczesności, ile właśnie na 

ich wymieszaniu Są wyrwane z oswojonych, racjonalnych kontekstów, 

czyli swoistych struktur myślowych – ich wyrwanie i przemieszcze-

nie obnaża iluzoryczność rozumnego porządku zmian postępowego 

świata, panującego rzekomo nad chaosem. Obalając go, Hannah Höch 

przywraca emocje rzeczywiste, „odkorkowuje” je niejako. Dlatego jej 

Cięcie nożem kuchennym uwalnia jakieś naprawdę rzeczywiste „bebe-

chy”, opakowane w kruchy pancerz racjonalności, skąd wydobywają 

się pod wielkim ciśnieniem. I dlatego dzieło nie pozostawiało widza 

obojętnym. Jak sama powiedziała: „Chciałabym zlikwidować sztyw-

ne granice, które my, pewni siebie ludzie, zwykliśmy zakreślać wokół 

wszystkiego, co jesteśmy w stanie uchwycić”18. Chodzi więc o rozluź-

nienie ram intelektualnych, o pozbycie się hermetycznych ścian w na-

szym oglądzie świata, ponieważ nie sposób wprowadzić weń znaków 

zapytania, nie mówiąc już o nowych ideach. Ponieważ jednak brakuje 

na omawianych fotomontażach konkretnych alternatywnych idei, to 

wydaje się, takie mam poczucie, że artystka oddaje samą w sobie nie-

zgodę na przywiązanie do raz na zawsze ustalonych hierarchii w ob-

rębie rzeczywistości. I stąd właśnie ta jej pre-dekonstruktywistyczna, 

dynamiczna kompozycja, wzmacniająca wrażenie chaosu. Być może 

chaosu, jaki odczuwała sama Hannah Höch, żyjąc i obserwując to, co 

się w wokół niej działo. Zarazem, chociaż to brzmi jak zaprzeczenie, 

Höch bezbłędnie oddała neurotyczną wycinkowość ówczesnego świa-

ta. Spreparowała jego obraz, podejmując dialog sztuki z formatującą 

nasze wrażenia według sztanc kulturą masową.
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Oba te przesłania stały się możliwe, ponieważ zniekształcony świat 

w fotomontażu wywołuje ogrom skojarzeń, a rzeczywistość nie jest tu 

już oczywista. Dzieło nie jest tematycznie spójne, przez co obraz daje 

nam możliwość odczytania bardzo wielu historii. Z wyjątkiem krytyki 

politycznej nic nie wydaje się jasno postawione. Nie wiemy, gdzie koń-

czy się zachwyt nowoczesnością, a gdzie zaczyna się sceptycyzm i ból. 

Gdzie gwiazdy kina i sceny traktowane są z admiracją, a gdzie uosa-

biają dysonans duchowy, polegający na masowej ucieczce w wirtualne 

perypetie, produkowane w „fabrykach snów”, uzależniające jak kawa, 

papierosy albo niezliczone kufle piwska, a nie mające wiele wspólne-

go z prawdą ani o nas, ani o świecie. To samo dotyczy dwuznaczności 

przywołania postaci dadaistów, gdyż nie wiadomo do końca, w jakiej re-

lacji pozostają one wobec technicznego szaleństwa: są mianowicie jego 

trybikiem czy też alternatywą? Jedną z możliwości interpretacyjnych 

może być zatem przyjęcie za punkt wyjścia postulatu Richtera: śmiech 

nie jest tutaj celem, bowiem wcale nie chodzi o satyrę. Celem jest sa-

mopoznanie. Śmiech to jedynie wyraz nowego odczucia rzeczywisto-

ści. Nowego dosłownie, i wiążącego się z tym, że jesteśmy zaskoczeni 

śmiesznie prostą konstatacją. „Cięcie kuchennym nożem” wyrażałaby 

psychiczne harakiri samej artystki. Jak gdyby Höch krzyczała: „widzę 

świat chaotyczny, ponieważ sama jestem właśnie chaotyczna, złożona 

ze sprzeczności, z niekoherentnych skal i planów”.

Wyżej przywołałam pogląd Ottona Diksa, iż za pośrednictwem 

sztuki artysta konfrontuje się z własnymi demonami. Dadaiści zaś 

sami siebie określali aż natrętnie mianem „dada”. W chaosie, rozwi-

browanym i energetyzującym, prócz bólu jest zawsze coś erotyczne-

go, a zarazem śmiesznego. Sam dadaizm chce za pomocą humoru 

i zaskoczeń „zamieniać impulsy tabu lub agresywne w działania spo-

kojne i akceptowane”19. Dosadniej wyraził się Francis Picabia w Ma-

nifeście Kanibalistycznym: „Człowiek umiera jako bohater lub jako 

idiota, co zresztą wychodzi na jedno”20.
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To samo przecież konstatuje o sobie kobieta w stresującym związ-

ku. Trudno jest rozpoznać wszystkie osoby przedstawione w Cię-

ciu… – mają groteskowo zaburzone proporcje. Głowy są o wiele za 

duże lub zupełnie za małe w stosunku do korpusu, powykręcane. 

Pojawiają się dwupłciowe postaci: do męskich ciał doczepione są ko-

biece twarze z ufryzowanymi włosami, a do damskiej sylwetki głowa 

mężczyzny. Przy dużym niemowlęcym ciele mała dorosła główka. 

„Zmontowany” człowiek był dadaistyczną prowokacją. W prawym 

górnym rogu Cięcia… popiersie Wilhelma II. Przysłania go mnóstwo 

innych postaci, elementów i napisów. Dopiero dokładniej się wpa-

trzywszy, dostrzeżemy reprezentacyjny mundur władcy. Zamiast 

charakterystycznych wąsów podkręconych do góry, widzimy dwóch 

zapaśników odwróconych na plecy, tak, że ich ciała przypominają 

wąsy cesarza. Koło prawego ucha Wilhelma widnieje literka „k” jak 

Kaiser – cesarz. Literkę „k” możemy też jednak potraktować jako pod-

pis kolejnej postaci, która znajduje się nieopodal, mianowicie Wol-

fganga Kappa, radykalnego nacjonalisty. Jego głowa jest osadzona 

na zgrabnym korpusie tancerki Sant M’ahesa, która była zafascyno-

wana kulturą egipską, a inspiracje Egiptem wplatała w układy cho-

reograficzne swoich występów tanecznych. Ciekawa jest dwuznacz-

ność wykreowanej w efekcie postaci: nacjonalistyczna, męska głowa 

i ciało kobiety zachłyśniętej egipską kulturą. Kolejną dwupłciową 

hybrydą jest połączone nagie, wygięte w tanecznej pozie ciało kobie-

ty z głową pierwszego prezydenta Republiki Weimarskiej – Friedri-

cha Eberta: jego korpus stanowi ciało roznegliżowanej kobiety. Inter-

pretacja podstawowa ma wymiar publicystyki społeczno-politycznej. 

Można jednak, jak przypuszczam, odczytać te androginiczne, a za-

razem hybrydowe postaci jako przykład penetrowania sfery „freudow-

skiej”. Mężczyzna obdarzony władzą uosabiałby przemoc, agresywne 

dekonstrukcje, jednocześnie też zakaz dokonywania własnowolnych 

zmian. Kobieta natomiast tańczy, a taniec zawsze wyraża uwolnienie 
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ciała i emocji. Tak więc mielibyśmy przed oczami diagnozę nastę-

pującą: kobieca cielesność, a nawet tożsamość, kobiece spontanicz-

ne zachowania erotyczne w szczególności, znajdują się pod kon-

trolą „władcy” o charakterze męskim i służą nie radości istnienia, 

ale wymiernym wartościom, uznanym za obiektywne. W wypadku 

konfliktu tych wartości przegrywa strona „kobieca” jako nieracjo-

nalna i niemoralna, bo pozbawiona „męskiej” samokontroli. Jednak 

ta „męska” kontrola albo smycz okazuje się zawodna. Co też wydaje 

się być potwierdzone przez fakt, iż przy stojących w rzędzie polity-

kach (prawy górny róg) pojawia się hasło Die antidadaistische Bewe-

gung (antydadaistyczny ruch). Politycy nie pasują do dadaistów. Tak, 

w samym środku kompozycji znajduje się głowa niemieckiej artystki 

Käthe Kollwitz, podrzucana przez bezgłowe ciało tancerki Niddy Im-

pekoven. Kollwitz miała proletariackie, komunistyczne i pacyfistycz-

ne sympatie, natomiast Niddy Impekoven była ówczesną gwiazdą, 

młodziutką (piętnastoletnią) aktorką, występującą głównie w rekla-

mach, później w filmach. Piruet tej zmontowanej postaci, na równi 

z turbinami, napędza całą kompozycję jak trybik wielką machinę. 

Höch była zainspirowana rytmem pracy maszyn, zresztą sam fo-

tomontaż był produktem procesu przetwórczego, przepuszczeniem 

przez maszynę ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej. Imagi-

nacja dadaistycznej utopii, posługująca się językiem reklamy, była 

summą popkultury.

Osobna postać, Raoul Hausmann. W dolnym prawym rogu wid-

nieje jego sylwetka, a raczej tylko głowa, bo ciało, jakie posiada, 

z pewnością do niego nie należy. Jest dość nieproporcjonalne. Z gło-

wy dadazofa wyrasta nowoczesna konstrukcja z silnikiem, który jest 

ukazany w takiej perspektywie, że przywodzi na myśl kadłub statku. 

Wrażenie dodatkowo potęguje głowa Marksa, wyglądająca jak ga-

lion. Obok spory napis Die große Welt Dada (wielki świat dada). Hau-

smann, chociaż tworzył „mechaniczne głowy”, pokazywane obecnie 
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w paryskim Centre Pompidou, jako komunista wierzył w postęp 

cywilizacji poprzez jej utechnologicznienie. Zatem zamiana świa-

ta w kombajn? Miłości w kombajn? Być może. W dziele pojawia się 

wiele napisów: haseł reklamowych i propagandowych. Wielokrotnie 

znajdujemy tu słowo DADA, które uzupełnia i dopowiada, jak w ko-

miksach, różne sceny. 

W dolnym lewym rogu widzimy tłum ludzi. Wśród nich wyróż-

niająca się postać na wiecu zdaje się krzyczeć: tretet dada bei (wstę-

pujcie do dada). Zachęca ludzi stojących wokoło, by przystępowali 

do klubu dadaistów lub chociaż ich wspierali. Ale i ta sytuacja nie 

jest jednoznaczna. Napis tretet dada bei, z jednej strony wypadający 

z ust człowieka stojącego na wiecu, jest z drugiej strony trzymany 

w dziobie przez czarnego orła z godła Republiki Weimarskiej. Na 

kompozycji pojawia się też głowa młodego Alberta Einsteina, „któ-

rego postać symbolizuje zapewne wyzwolenie myśli i przypomina 

o zasadzie względności wszelkiego porządku”21 Możemy też dostrzec 

postaci związane ze sztuką: Else Laskar-Schüler, żona Waldena, oraz 

Max Reinhardt, reżyser teatralny, które w kontekście całego dzieła 

wchodzą do panteonu gwiazd na równi z aktorkami i tancerkami pro-

mowanymi przez ilustrowane czasopisma.

Zatrzymam się jeszcze na niektórych konkretnych obiektach Cię-

cia nożem…. W miejscu, gdzie znajdują się amerykańskie wieżowce, 

widzimy też mężczyznę, który wciąga kobietę w „lepszy” – nowo-

czesny – świat, pojawia się słowo Komm (chodź), jest też mężczyzna, 

który tę samą kobietę ciągnie za nogę, tak jak gdyby chciał pozostać 

w „starym” świecie. Artystka kreuje tu mit niezależnej, nowoczesnej 

kobiety, która teoretycznie ma możliwość samorealizacji i równo-

uprawnienia, ale z drugiej strony mocno tkwi w codzienności. Höch 

jako kobieta była osamotniona w berlińskiej grupie dadaistów. To-

warzysze nie traktowali ani jej sztuki, ani osoby poważnie, „jej gło-

sik i tak zostałby zagłuszony przez męskie pohukiwania kolegów”22. 



C I Ę C I E  N O Ż E M  K U C H E N N Y M  D A D A  P R Z E Z . . .1 07

Była postrzegana bardziej jako zaradna gospodyni domowa, która za-

wsze potrafi, mimo braku środków, przyrządzić pyszne kanapeczki niż 

jako artystka. Mimo to zdolność Hannah Höch zrobienia czegoś z ni-

czego przydawała się nie tylko w kuchni, ale przede wszystkim w jej 

twórczości. Właśnie dzięki omawianemu tutaj medium! Fotomontaże 

Hannah Höch reklamują samo dada – obiecują spełnienie marzeń oraz 

zaspokojenie wyimaginowanych potrzeb w zamian za odpowiednią 

inwestycję: Legen sie Ihr Geld in dada an! (zainwestujcie swoje pienią-

dze w dada!) oraz dada siegt (dada zwycięży) – kupujcie Dada!

Ruch dada, którego skład stanowili w większości mężczyźni, 

dążył zasadniczo do równouprawnienia płci i popierał emancypa-

cję kobiet. Pomimo to kobiety w dadaistycznej twórczości były ze-

pchnięte na plan drugi. Höch w niedatowanej notatce tak pisała 

o swoich kolegach: „żaden z tych mężczyzn nie byłby zadowolony 

tylko ze zwyczajnej kobiety. W proteście przeciwko poprzedniemu 

pokoleniu wszyscy mężczyźni z ruchu dada pożądali Nowej Kobiety”. 

Zachwycali się przełamującą wszelkie schematy kobiecą wolą wol-

ności. Jednak akceptując wyzwoloną kobietę, musieliby też przyjąć 

nowe postawy. Nie wszystkim taka zmiana roli była na rękę. Przez 

to dochodziło do prawdziwych Strindbergowskich dramatów23, które 

wkraczały w prywatne życie tych wszystkich mężczyzn24.

Unikalne zestawienie u Höch feminizmu i polityki różniło się 

od psychologicznego kierunku twórczości jej kochanka Raoula Hau-

smanna. Ta uwaga wydaje się zaprzeczać wyróżnieniu Höch jako 

wyczuwalnie subtelniejszej od agresywnych, plakatowo jednoznacz-

nych prac innych artystów berlińskiego dada. Jednak filozoficznie 

ujmowany psychologizm Hausmanna, ukierunkowany politycznie, 

ma charakter bardziej konceptualny – jako przetworzenie posiada-

nej już wiedzy o świecie. W wypadku Hannah wektor jest dokład-

nie przeciwnie skierowany: miłość wyzwala w niej kolejne obszary 

fascynacji, uczula tak artystycznie, jak społecznie i intelektualnie, 
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na co zresztą mogło mieć wpływ to, że wychowała się w rolniczych 

pejzażach starego miasteczka i za zgodą rodziny, szanującej jej aspi-

racje, pojechała do Berlina na studia. Raoul musi podporządkować 

się ojcu. Spędza dzieciństwo w rozdygotanym mieście-molochu. Po-

nadto ich związek zaczyna się podczas wojny, wojny przechodzącej 

ludzkie pojęcie, nazywanej „Wielką” i „Pierwszą”, co podkreślało ska-

lę koszmaru w porównaniu z „miękkimi” wojnami przeszłości. Nie 

do uniknięcia były dyskusje polityczne i światopoglądowe. Hannah 

w kontakcie z Raoulem budowała własne wyobrażenia. On miał je już 

gotowe. Myślę, że w rezultacie jej psychologizm jest poszukiwaniem, 

podczas gdy jego – raczej atrakcyjnie udrapowaną filozoficznie de-

klaracją. Hannah była bardziej, w moim odczuciu, odkrywcza.

Sam tytuł Cięcie nożem kuchennym Dada przez ostatnią weimarską, 

spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec również kryje dwuznaczno-

ści. Nóż kuchenny to narzędzie kobiece, można nim zdemaskować 

bebechy. Brzuch piwny cechuje mężczyzn. Ale oczywiście cięcie mo-

żemy też potraktować jako przekrój własnego „ja” w interakcji ze 

światopoglądem popularnej prasy. „Dadaistyczne cięcie destabilizu-

je ten wizerunek, działa jak wywrotowa siła, która rozbiwszy go na 

fragmenty, sugeruje możliwość wprowadzenia ich w nowe relacje, 

a tym samym ustanowienia innego, alternatywnego porządku, nie 

tylko w Niemczech, lecz na całym świecie”25. Bo też Hannah Höch 

stworzyła „montaż tego wszystkiego: awangardy i kultury masowej, 

wyobrażeń o Ameryce i porewolucyjnej Rosji, utopii i reklamowych 

mitów, krytyki i afirmacji powojennej rzeczywistości”26 – ale też 

seksualności na głębokim poziomie. Dzięki temu doprowadziła foto-

montaż do takiego znaczenia w sztuce. I fascynuje.

SŁOWA KLUCZOWE: DADA, NIC I WSZYSTKO, FOTOMONTAŻ 

DADAISTYCZNY, SŁODKIE NIEMCY JAKO DADA, ŻYCIE DADAISTKI  
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Agata Grzych
CUTTING WITH DADA KITCHEN KNIFE THE LAST WEIMAR 
AND THE CULTURAL ERA IN GERMANY FATTENED WITH BEER 

Is art a kind of childish game? Hanna Höch produced an artistic photomon-

tage. She concentrated on new artistic methods by female artists used 

in Germany during and shortly after WWI. As the background, there is 

a socio-mental situation in Germany, which shaped the perception of art 

by a woman outside traditionalistic, bourgeois environment. Hannah Höch 

belonged to the Dadaist group in Berlin. The group included the whole ar-

ray of artists who later gained recognition. Grzych described the Dadaist 

movement in the context of their origin and philosophy as well as their 

decline in the forthcoming years. Also, she described the rise of the trends 

which later destroyed freedom and resulted in national socialism. 

Is the dying of carefree movements associated with stiffening and bru-

talization of thinking about politics? The answer to this question is left to 

the reader, as well as the commentary to that period in art history.
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