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        Úvod 
 

        Konec devatenáctého a první polovina dvacátého století se nese 

ve znamení avantgardních směrů, které se prolínají ve všech 

sférách uměleckého vyjadřování. Na scénu přicházejí nové 

výrazové prostředky, které pomáhají vyjádřit změnu nastávající 

v novém století. Únava z konzervativních společenských norem 

dává podnět revoltujícím jedincům a skupinám, aby vyjádřili svůj 

nesouhlas s dosavadním stylem života. Snaží se reflektovat dění 

kolem sebe, politikou počínaje, oficiálním uměním a „pokryteckou“ 

morálkou konče. Tyto tendence vznikají už koncem devatenáctého 

století a vrcholí právě mezi světovými válkami, které svými 

důsledky odkrývají ty nejhorší lidské vlastnosti. Nastavit zrcadlo 

společnosti se pokouší několik avantgardních skupin, které se 

nezapomenutelným způsobem zapsaly do historie komiky. 

        V této diplomové práci se budu zabývat vývojem absurdní komiky 

od antiky  přes symbolismus a dadaismus až po surrealistické 

hnutí. Jelikož je komika nedílnou součástí kultury a každá 

společnost si vytváří svůj vlastní humor, budu se snažit klást důraz 

na popsání jednotlivých období v kulturním kontextu té doby a 

zdůraznit v  nich aspekty absurdní komiky. Tato práce bude 

představovat kulturologický pohled na téma komiky, odvozující  se 

od jejích jednotlivých teorií. Komično můžeme vnímat  jako kulturní 

prvek, který lze zkoumat z mnoha různých pohledů. 

        V první části se budu věnovat rozboru komiky všeobecně, stručně 

popíšu její jednotlivé konfigurace (naivitu, ironii, humor a 

absurditu), vybrané teorie komična a kategorie, které s komikou 

souvisí – vtip a  smích. Oblasti smíchu věnuji delší kapitolu, 

rozeberu jednotlivé teorie a nastíním, jak a proč smích vzniká. 

Zabývat se budu také stručným popisem antické komedie. Dále 
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věnuji pozornost lidové komice středověku a vzniku karnevalového 

smíchu, jenž se opírá o tradice antických komických figur. 

        V části druhé popíšu přístolní a kabaretní spolky, na jejichž půdě 

vlastně literární absurdní komika vznikla, dále symbolistické drama 

Alfreda Jarryho a jeho patafyziku, jenž je považována za pilíř 

absurdní komiky, poezii Charla  Crose a nakonec kubofuturismus 

jakožto umělecký směr, který obohatil slovní komiku o nové formy 

a metody. 

        Ve třetí a čtvrté části se zaměřím na absurdní komiku dadaismu, 

nejdříve ve světě, potom v Čechách. Obzvláště se soustředím na 

popsání kulturního klimatu onoho období, které dalo tomuto (do té 

doby velmi radikálnímu) směru vůbec vzniknout. Do části o 

českém dadaismu zahrnu i poetismus, výhradně český umělecký  

směr, a fenomén Osvobozeného divadla, jehož absurdní humor 

mnohdy inspiruje i dnešní umělce. 

        Pátá, poslední část je věnována surrealismu, jeho vzniku a 

především metodám, jež v mnohém vycházely z Freudových 

psychoanalytických  teorií. Také se soustředím na symbolismus a 

magii, které můžeme v surrealismu spatřovat. Zvláštní kapitolu 

věnuji překladu snových symbolů a nevědomým mechanismům při 

vzniku vtipu. Svou práci zakončím úvahou o surrealismu 

v Čechách.  

       Tato diplomová práce přistupuje ke komice jako k předmětu 

interdisciplinárního zkoumání.  Jejím cílem je zmapovat a popsat 

komiku a její jednotlivé konfigurace nejen z hlediska historického 

vývoje, ale uchopit ji jako součást kulturního celku jednotlivých 

období.  
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            1. Absurdní komika 
 
        1.1. Komika 
 

        Komikou se zabývá řada různých vědních oborů - historie, filozofie, 

různá odvětví psychologie, sociální vědy, různé umělecké teorie a 

směry aj. Existuje tedy mnoho teoretických přístupů a pohledů na 

zdroje a příčiny komiky a smíchu samotného. Podle jistých teorií 

smích sám o sobě nebývá do této kategorie zahrnován, neboť jej 

vnímají pouze jako fyziologickou reakci na vnější podnět podobně 

jako úsměv; nemusí mít charakter jako nutný doprovod komiky. 

„Ve smíchu, jenž je výsadou lidského rodu, není vlastně nic 

lichotivého pro lidstvo: za výsměchem skrývá se jízlivost, za 

úsměvem nihilismus“ (TEIGE, 1928, str. 28).  

        Některé teorie „vidí zdroj komiky v nesourodosti věcí, představ, či 

myšlenek a slov, které vedou ke komickému výsledku, na nějž 

reagujeme smíchem“ (BORECKÝ, 2000, str.139), v tzv. 

inkongruenci. Podle teorie superiority (nadřazenosti) je příčinou 

komiky a smíchu získání převahy nad druhým, teorie relaxace vidí 

jako příčinu uvolnění psychické energie člověka, podobně jako ve 

fyzice zákon hydrauliky. 

        V následujících kapitolách se soustředíme na jednotlivá specifika 

komiky a poté její vlastní vývoj v dějinách umění a literatury až po 

dadaistické a následně surrealistické pojetí. Slovo komika můžeme 

překládat jako směšnost, veselost, žertovnost, někdy též bývá 

komika spojována se slovem humor, ten však bývá  zahrnován do 

čtyř hlavních konfigurací  komiky, spolu s naivitou, ironií a 

absurditou. Pochopitelně tyto složky téměř neexistují v čisté 

podobě, ale vzájemně se prolínají a kombinují. Dá se zde sledovat 

určitý cyklický vývoj, od dětské naivity, přes ironii a zralý humor 

dospělých, po „obrození absurdity v naivitě s jejím čistým humorem 
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bez vtipu, který přesahuje konfigurace ironie a humoru“ 

(BORECKÝ, 1996 A, str. 26).  

        
 
        1.2. Naivita, ironie, humor a absurdita 
 
 
 
        Termín naivita se ve francouzštině objevuje již ve 12. století a 

znamená nevinnost, prostomyslnost, jednoduchost; člověk tedy 

vytváří komiku nechtěně, není si toho vědom, pouze jeho okolí to 

připadá k smíchu. Ve svém primárním významu vychází naivita 

z dětské hravosti a spontánnosti, z infantilních „nesmyslů“ a 

absurdity, s níž je úzce spojena, což je v kontextu života dospělých 

lidí směšné.  Problematikou komiky a jejích konfigurací se též 

zabývá Sigmund Freud ve své práci „Vtip a jeho vztah 

k nevědomí“: „Naivno vzniká, když se někdo přenese přes 

zábranu, protože tato pro něj neexistuje, tedy když se ji zdá 

překonávat bez námahy. Podmínkou pro působnost naivna je, 

abychom věděli, že on tuto zábranu nemá, jinak ho nenazveme 

naivním, ale drzým, nebudeme se mu smát, ale budeme 

rozhořčeni“ (FREUD, 1991, str. 125). Naivita je na rozdíl od 

cíleného vtipu vždy nezamýšlená (a proto vtipná); vzniká 

z tendence se vciťovat do myšlenkových pochodů, kterým dobře 

nerozumíme, ať již pro svůj  věk, neznalost či nedostatečnou 

vzdělanost v daném oboru. Naivní osoba též ve své řeči či 

počínání nespatřuje nic komického, domnívá se, že se vyjadřuje 

zcela normálním způsobem, a nemá na rozdíl od konkrétního vtipu 

vedlejší úmysl okolí rozesmát. Pak, místo abychom se například 

cítili pohoršeni, se smějeme a bereme ohled na psychický stav 

osoby, která úsměvnou situaci nevědomky vytváří (tamtéž, 1991). 

 

 9



        Ironii můžeme definovat jako umění říci něco, aniž by to bylo 

doopravdy vysloveno, tedy většinou opak toho, co chceme říci. 

Každý, kdo užívá ironie, se však musí náznakem postarat - tónem 

řeči, písma, chování, výrazu – o to, aby bylo jasné, že jde o opak. I 

některým dospělým uniká smysl ironie a u dětí se obvykle úplně 

míjí účinkem. „Jejím cílem je výsměch, úšklebek, pošklebek či 

posměch, kterým subjekt dosahuje pocitu superiority“ (BORECKÝ, 

2000, str. 40). Člověk se nevysmívá sám sobě, ale jiným, 

identifikace s druhým tedy ještě není zralá, neboť „k humoru jsme 

zralí až po překonání egocentrismu“ (BORECKÝ, 1996 B, str. 102). 

Jak píše ve své studii Svět, který se směje Karel Teige, „jen ironie 

činí věci rozmanitými, násobí jejich vážnost rozličnými úsměvy, 

s nimiž na ně hledí; ironie toť: dívat se, soudit, usmívat se. Jen ona 

činí ze života zlatý věk ztřeštěnosti a snů, poezie a vítězné radosti“ 

(TEIGE, 1928, str. 13-14).      

 

       Humor je  historicky nejmladší konfigurací komiky. Do evropských 

jazyků přešlo toto slovo z angličtiny („humour“), v níž od 16. století 

nabylo významu rozpoložení mysli, nálada, povaha, atd. Hlavním 

rysem humoru je  posměch sobě samému, a pak teprve okolí, 

neboli „ironický výsměch, který prochází sebereflexí“ (BORECKÝ, 

2000, str. 40). Důležité je, že si člověk uvědomuje vlastní směšnost 

ve vztahu k druhým. „Humor má v podstatě sociální a sdružující 

funkci“ (TEIGE, 1928, str. 11). Humor nemůže existovat sám, 

spočívá na relativitě, ve srovnávání dvou nesouvislých prvků; je 

konfrontací skutečnosti proti neskutečnosti. Humor se rodí v davu, 

ve shromáždění lidu a  je věcí kultury. „Tato široká základna 

humoru ukazuje, že vtip nedělá jen jedno já, že vtipálek je jen 

mluvčím a hercem za svoje lidi, že autorem je vlastně já sociální, 

nějaká společnost, jejíž soudy se tu ve zkratce dostávají do světa. 

Odtud i hrozný, lavinový efekt pamfletu nebo politické anekdoty“ 
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(FREJKA, 1942, str. 21). Na druhé straně se může uskutečňovat 

už v jednotlivci a účast další osoby k němu nic nového nepřidává. 

Požitek z humorné situace si můžeme uchovat, aniž pociťujeme 

potřebu sdělení jiným osobám, ovšem za předpokladu, že si 

umíme dělat legraci například sami ze sebe, k čemuž nikoho jiného 

nepotřebujeme, či máme k vytváření humoru určité predispozice. 

Můžeme jej také vnímat jako dar neztrácet smysl pro komično. 

Humorem tedy můžeme bojovat proti nepříznivým okolnostem a 

plní jakousi obrannou funkci při vyrovnávání se s nelibým citovým 

hnutím. Humoru slouží všechny druhy komična, především jeho 

jednoduché prvky jako šprým, žert a vtip, stejně jako všechny 

způsoby zesměšňování. „Humorem lze nazvat vlastnost, která je 

společným jmenovatelem všech komických výtvorů“ (ORLICKÝ, 

2003, str. 118). Do této kategorie můžeme též zařadit satiru, 

sarkasmus a parodii, které jsou většinou společností vnímány jako 

dobrá zbraň proti záporným sociálním jevům. Podle pedagoga a 

teoretika Františka Krátkého má humor též funkci pedagogickou a 

výchovnou. „Humorem může vychovatel zdolávat nejtěžší 

překážky. Humorným výkladem hravě vyloží a přenese se přes 

nejtěžší partie“ (KRÁTKÝ, 1947, str. 115). Smysl pro humor má 

podle něj každý, pouze se musí umět použít v pravý čas a na 

správném místě, nemá-li se zvrhnout v pravý opak. Svůj specifický 

humor má také každý národ: „Ať sáhneme kamkoli, do kterékoli 

kultury primitivní nebo vyspělé, všude se setkáme s humorem, 

který vyrůstá ze stejných podmínek a je jednou z možností, jak 

překonat a snášet rozpor skutečnosti a ideálu. Žádný kmen, národ 

nebo rasa si nemohou výhradně přisvojovat humor“ (tamtéž, str. 

87). Rozebírá dokonce některé teorie, že humor je vlastní pouze 

mužům, jelikož ženy nejsou schopny autoreflexe a sebepoznání a 

nepatří na rozdíl od mužů mezi duchovní elitu. Sám se však 

přiklání k názoru, že tomu tak není, neboť i mezi ženami existuje 
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řada humoristek a „kolik velkých synů podědilo humor po matce“ 

(tamtéž, str. 91). K tomu se dá, myslím, říci  jediné: jaký to 

nádherný příklad absurdity! 

 

        Absurdita na rozdíl od naivity operuje s nesmyslem záměrně a je si 

své absurdnosti plně vědoma; je to komika bez vtipu. Má rysy 

lehkovážnosti a hravosti, postrádá však nevinnost a nevědomost. 

Mezi nesmyslem (absurditou) a jinými technikami komična obvykle 

není ostrá hranice. „Absurdní je, co je primárně percepčně 

neuchopitelné, ačkoliv současně vnímané. Absurdní je, co nepatří 

do vnímaného kontextu. Absurdní snadno vzniká z rozpornosti 

vnitřních objektů a vnějších objektů, tedy z rozdílnosti vnitřních 

očekávání a vnějších jevů a dějů“ (ŠEBEK, 2007, str. 67). Pokud je 

něco záměrně zvětšeno či zmenšeno a zarážejícím způsobem to 

odporuje tomu, co oprávněně očekáváme, jde ještě o techniku 

chyby. Je-li však taková změna nehorázná, je to už nesmysl. Čím 

je lhaní a přehánění nápadnější, tím působí komičtěji. Stejně 

absurdně se nám může jevit nějaký nepatřičný nebo nevhodný 

prvek či nesmyslné spojení neslučitelných představ (ORLICKÝ, 

2003). Podle Jiřího Frejky spočívá zajímavost absurdních situací 

v tom, že jsou až překvapivě logické. „Vtipy absurdní jsou novými 

formami humoru, které tak dobře účinkují na nervy lidstva a které 

se zcela shodují s formami nového umění svým principem záporu 

konvenční logiky, metodou náznaku, šifry, překvapivosti, zkratky, 

principem vzdálených a rychlých asociací (…) “ (FREJKA, 1942, 

str. 67). Absurdnost je rozumné užití nepravděpodobnosti, přičemž 

nás právě tato rozumnost rozesmává. Michael Šebek ve svém 

článku „Absurdno a psychoanalýza“ konstatuje: „Člověk sám je 

zdrojem absurdního díky svému nevědomí. Snad jen pár příkladů: 

nesrozumitelná psychosomatická dvojjedinost, archaická řeč těla, 

jíž nemáme rozumět a máme jí být zaskočeni, (…); absurdní snové 
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útvary nevědomí či denní snění jako běžná součást psychické 

existence; či dokonce halucinace a bludy, které daleko překonávají 

reálný svět možného. Absurdní je tedy nakonec člověk sám ve své 

předstírané integritě, která nutně skrývá mnohá vnitřní rozpolcení“ 

(ŠEBEK, 2007, str. 67). 

 

        Jak již bylo řečeno, všechny tyto konfigurace spolu úzce souvisí. 

„Čtyři komické figury, naivita, ironie, humor a absurdita, tvoří kruh a 

nejsme-li schopni spočinout v jeho středu, točíme se na obvodu“ 

(BORECKÝ, 1996 B, str. 103). V následující kapitole se pokusím o 

jakousi klasifikaci komiky, blížeji popíšu jednotlivé teorie komična a 

také procesy, kvůli kterým komické situace vlastně vznikají. 

 

 
            1.3. Komično, vtip a smích 
 

 
       Čím člověk může být komický?  Obecně můžeme komické jevy 

roztřídit do šesti kategorií, které potom zúžím pouze na dvě a 

podrobněji popíšu: 

        a) komično vzhledu 

        b) komično jednání 

        c) komično situace  

        d) komično myšlenky  

        e) komično slova  

        f) komično charakteru  

       Za dva hlavní zdroje komična můžeme tedy považovat komiku 

pohybu a jednání, kterou spatřujeme například v pantomimě, 

pohybech klaunů či při nestandardním chování druhých osob, a 

komiku, jenž nacházíme v cizích duševní výkonech a 

charakterových vlastnostech. Pohybům klauna se smějeme, 
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protože nám připadají přehnané a bezúčelné, pohybům malých 

dětí zase pro zbytečně vynaložené úsilí. Proč se však 

rozesmějeme, když poznáme nadměrnost či neúčelnost cizích 

pohybů? Freud se domnívá, že náš smích vyvolává srovnání 

s pohyby, které bychom místo nich provedli sami, jakožto i 

představa zbytečně vynaložené energie či použitá mimika. 

Komično pohybu tkví tedy v rozdílných představách o vynakládání 

energie do určitých úkonů. 

        Komično, které objevujeme v intelektuálních a duševních 

vlastnostech jiného člověka, je zřejmě opět výsledkem srovnání 

mezi mnou a jím. Zde se však jedná o opačný výsledek než 

v případě prvním, neboť u duševního výkonu nám naopak připadá 

komické, když si dotyčný chce uspořit úsilí, které já pokládám 

v podobné situaci za nezbytné, a díky čemuž vzniká nesmysl či 

hloupost. V prvním případě se tedy směji tomu, že si člověk práci 

zbytečně ztěžuje, kdežto v druhém proto, že si ji nepřípustně 

ulehčuje. Náš smích je tedy v obou případech výrazem slastně 

pociťované převahy, kterou si přisuzujeme (Freud, 1991). 

        Dále rozlišujeme komiku situační, která vyplývá z rozdílnosti 

momentálních rolí či předpokladů řešení nastalé situace. Zde 

nejsou důležité charaktery lidí, komické nastává v důsledku 

nesouladu s vnějším světem a smějeme se, ačkoli bychom se za 

daných okolností chovali stejně. „Jako prostředek zesměšnění 

slouží především přesazení do situací, v nichž se stáváme 

komickými následkem lidské závislosti na vnějších poměrech, 

zvláště na momentech sociálních, bez ohledu na osobní vlastnosti 

postiženého, tedy využití situační komiky“ (FREUD, 1991, str. 136). 

Mezi další zdroje komična patří též napodobování, karikatura, 

parodie, travestie či takzvané odhalení, kdy někoho zesměšňujeme 

zbavením autority a důstojnosti  odhalováním jeho skrytých 
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slabostí. Komično tedy spočívá na kontrastu představ a pocitu 

rozplynutí nějakého očekávání.  

 

        Některé teorie vidí jako významnou příčinu vzniku komična  pocit 

rozumové převahy nad druhým, který spolu s uvolněným napětím 

a radostným pocitem vyvolává komický pocit. „Je třeba, aby 

komično bylo jasně podáno, musíme zřetelně a naráz uvidět 

vlastní převahu nad svým protějškem. Ale tato převaha je něco tak 

nicotného, co tak rychle zmizí, začneme-li jen sebeméně uvažovat, 

že si ji musíme uvědomit zcela nepředvídatelně“ (STENDHAL, 

1958, str. 7-8). Na rozdíl od převahy fyzické, morální, technické a 

estetické je převaha nad nerozumem významným činitelem 

v definici komična, stejně jako radost, nesmysl, protiklad, uvolněné 

napětí atd. Existuje i řada předpokladů, které podmiňují vznik 

komického pocitu: „Podmínky tělesné, psychické, povahové, 

sociální. Dále jsou to podmínky týkající se předmětu komična, což 

jsou: přístupnost, konkrétnost, novost, souměřitelnost, 

provokativnost, důstojnost zesměšňovaného, zdvojení smíchu, 

přidání kladné příměsi, vyvolání napětí a klamavost. Další 

podmínky se týkají pouze záměrné komiky: přirozenost, 

sympatičnost vypravěče a hodnotnost“ (ORLICKÝ, 2003, str. 58). 

Komično může vzniknout záměrně (například žertovná intrika nebo 

vtip) anebo samovolně (uklouznutí na chodníku). Existuje několik 

technik, které jsou společné veškerému komičnu: technika 

nesmyslu, chyby, opakování, narážky, nesnáze, konfliktu, náhody 

a rozporu (ORLICKÝ, 2003). 

 

        Zvláštní odrůdou literárního komična je tzv. heroikomika, jak ji ve 

své obsáhlé studii “Heroikomika v básnictví Slovanů“ nazývá 

literární vědec Karel Krejčí. V antice a středověku bylo zastoupení 

komického negativu  k heroickému (hrdinskému, rytířskému) 
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pozitivu relativně slabé. Na sklonku renesance – v 16. století – 

náhle dochází k neobyčejnému zintenzivnění posměšně 

zkřiveného pohledu, který deformuje a zesměšňuje vznešený svět 

héroů a rytířů. Vzniká tak specifický literární žánr nazvaný 

v protikladu k eposu heroickému (jimiž velkou měrou oplývala 

antika i středověk) eposem heroikomickým. Komický dojem se zde 

vyvolává pomocí kontrastu, který vzniká nesourodým míšením 

vysokého a nízkého, vznešeného a malicherného. Můžeme v něm 

sledovat prvky ironie a absurdity stejně jako travestie a parodie, 

neméně důležitý byl vztah komického eposu k satiře.  Tento žánr 

se přímo lavinovitě šíří a rozmáhá, po tři století je stále na 

vzestupu, až pak v 19. století opět rychle upadá a přestává být 

produktivní. 16., 17. a 18. století jsou tedy klasickým obdobím 

heroikomického eposu neboli epické poezie, která různým 

způsobem záměrně navazuje na velkou hrdinskou epiku, 

počítanou od dob antických mezi nejvznešenější literární druhy, 

aby ji nesourodými prvky deformovala, znehodnocovala její 

postupy a působila komicky vyvoláváním kontrastu. Důvodem 

rozmachu tohoto žánru mohl být rozklad feudalismu, nástup 

nových společenských sil a nastolení nového uměleckého stylu 

společně s novým hrdinou. Heroikomiku můžeme brát nejen jako 

zvláštní literární žánr, ale také jako specifický způsob vidění světa 

související se změnou zorného úhlu, kdy to, co se jeví velkým a 

vznešeným, představuje jako směšné a malicherné. „Takovýto 

pohled může vést k pokřivení a deformaci reality, ale může se 

v něm odrazit i přesnější vidění skutečnosti, zbavené umělých 

dekorací. V mnohých případech pomocí deformace a rozrušení 

konvenčního obrazu je možno odhalit pravdu pod zkreslující 

stylizací, stejně jako naopak věrnější postižení reality vede 

k deformaci konvenčního obrazu“ (KREJČÍ, 1964, str. 19).  
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       Vtip bývá často označován za pododdíl komiky, chová se však 

sociálně   jinak než komično a na rozdíl od komiky se neobjevuje, 

ale vytváří. Podle některých teorií není její  přímou součástí. Svou 

povahou se od komična liší, ačkoli se v určitých momentech 

shodují;  Freud jej považuje za příspěvek ke komice z oblasti 

nevědomí, právě proto, že bývá vytvářen nevědomými 

mechanismy a tudíž se liší psychickou lokalizací. Proto nás 

obvykle vtip napadá, nevymýšlíme jej. „O vtipu víme, že zdroje 

požadované slasti se skrývají nikoli v cizích osobách, ale ve 

vlastních myšlenkových pochodech. Vtip umí znovu otevřít zdroje 

komiky, jež se staly nepřístupnými, komično často slouží vtipu jako 

fasáda a nahrazuje mu předslast, kterou mu jinak zajišťuje známá 

technika “ (FREUD, 1991, str. 125).  

        Vtip je tedy na rozdíl od komiky pouhým technickým prostředkem, 

vyjádřením, které umožňuje komické reprodukovat a sdělit. „Vtip je 

komicky zaměřená logická hříčka“ (ORLICKÝ, 2003, str. 115). Je 

to smysl ve zdánlivém nesmyslu, abychom vtip pochopili, musíme 

mu rozumět, tedy projevit určitý myšlenkový výkon. Taktéž jej 

můžeme vnímat jako určitou zbraň vůči svému okolí: „Vtip, ač je 

hrou, je po stránce subjektivní napojen naší vášnivou účastí, 

bojujeme za sebe a své proti druhým skupinám, můžeme být plni 

citu krutosti, vítězství, triumfu, lásky nebo zloby, a vtip může někdy 

přecházet až k sadismu. Smích, který uvnitř kasty je zábavou, je 

zlou a útočnou zbraní proti druhým kastám, a v tom je i jeho 

společenský smysl“ (FREJKA, 1942, str. 20-21). Podrobněji se 

budu technikám a nevědomým mechanismům při vytváření vtipu 

věnovat v kapitole 5.7. 

 

       S pojmem komického úzce souvisí pojem smíchu. Smích je reakcí 

na komickou situaci, smějeme se směšnému. „Smích je afekt 

z náhlé proměny napjatého očekávání v nic“ (KANT, 1975, str. 
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142). Rozlišujeme smích radostný, (který je spojen s pocitem 

radosti), fyzický smích (jenž v nás vyvolává například lechtání na 

chodidle, a který se stejně jako smích radostný objevuje již 

v nejranějším věku), škodolibý smích (který je způsoben radostným 

pocitem smíšeným s nepřátelským smýšlením) a smích komický.  

Smích je spojen se vztahy, jaké k osobě, která v nás smích 

vyvolává, chováme a je neméně důležité, aby se člověk uměl smát 

sám sobě. „Čím více milujeme člověka, tím zdravěji se umíme i 

smát. Bylo by falešnou sebeláskou, kočičím zlatem, kdybychom se 

nedovedli smát sobě a tomu, co na nás, jedinci nebo celku, je 

směšného. Smích nepochybně je profylaxe svého druhu, kterou 

stvořila příroda (…)“ (FREJKA, 1942, str. 9). 

        Proč vzniká komický smích a čím to je, že nám daná situace 

připadá humorná, popsal ve své práci „Smích“ z roku 1900 

francouzský představitel filozofie života Henri Bergson. Komično je 

podle něj záležitost pouze lidská, směšný může být jenom člověk. 

Mimolidské komično je odvozené, neboť se sice můžeme smát i 

neživým věcem či zvířatům, ale jen proto, že je nějakým způsobem 

člověk poznamenal či se mu podobají. „Krajina může být krásná, 

půvabná, jedinečná, bezvýznamná nebo ošklivá, ale nikdy nebude 

směšná. Smějeme se zvířeti, protože nás nejednou překvapilo 

lidským chováním či výrazem“ (BERGSON, 1993, str. 16).  Smích 

obvykle provází jakási necitlivost, neboť je těžší smát se osobě, 

která v nás vzbuzuje soucit, a komično se tedy obrací k čirému 

rozumu. Také je podstatná společnost druhých, protože bychom si 

jej nemohli vychutnat, kdybychom se cítili osamělí. Smích 

potřebuje alespoň částečné sdílení, díky čemuž můžeme cítit jeho 

společenskou funkci. Mnoho komických efektů totiž nelze přeložit 

z jednoho jazyka do druhého právě proto, že se vztahují pouze 

k mravům a myšlení dané společnosti. Některé směšné situace 

zase nastávají konfrontací jednoho společenství s druhým, 
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například když se směje měšťák venkovanovi, venkovský člověk 

neobratně našlapujícímu člověku z města a podobně. „…každý 

v sobě neseme to povědomí, že patříme k nějakému klanu, 

k nějaké skupině, z jejíhož sebevědomí se smějeme druhým a 

druhému, které není o nic horší než my, ale které je prostě odjinud, 

venkovské, barbarské, jak by řekli Řekové, označující tak i velkou 

kulturu perskou. Směšné, barbarské bylo prostě odkudkoliv mimo 

vlast, mimo známý a vlastní svět“ (FREJKA, 1942, str. 13). Smích 

spojuje jedince se společností a zároveň odděluje dnešní 

společnost od bývalé, stejně tak vymezuje určitý okruh od okruhu 

jiného. 

 

        Jako příčinu vzniku některých komických situací Bergson uvádí 

ztuhlost, setrvačnost či mechanizaci pohybů či myšlenek, které 

jsou směšné v kontrastu s něčím, co je svou  bytostnou povahou 

živelné, pružné a dynamické (když například daná osoba upadne 

či nevědomky vysloví nějakou hloupost). Toto komično je náhodné 

a v obecné rovině odpovídá hmotě jako protikladu vědomí. „Život i 

společnost vyžaduje od každého z nás stálou, bdělou pozornost, 

která rozlišuje obrysy dané situace, jakož i určitou pružnost těla i 

ducha, jež nám umožňuje přizpůsobit se situaci“ (BERGSON, 

1993, str. 21). Pokud tedy tuto bdělost  vědomě či nevědomě 

ztratíme, stáváme se pro své okolí směšnými. Smích je zde jakousi 

formou společenského gesta, která udržuje bdělost a potlačuje 

krajnosti; jakákoli společenská tuhost je komická a je trestána 

smíchem, který plní též funkci kritickou a nápravnou. Smích by 

chtěl napravit vše zkostnatělé, hotové a mechanické – vše, co je 

opakem pružného, proměnlivého, živého a svobodně tvořivého, 

čímž ozdravuje běh společnosti a přispívá k jejímu zdárnému 

rozvoji. Podle Bergsona tedy není laskavý a dobrosrdečný,  jde o 

chybné směšování smíchu a úsměvu. Smích prospívá a léčí právě 

 19



proto, že je bezcitný, chladně rozumový a zlý.  „Smích je 

především náprava. Má-li ponížit, musí v osobě, jež je jeho 

předmětem, vzbudit trapný dojem. Společnost se jím mstí za příliš 

velkou svobodu vůči ní. Smích by nedosáhl svého cíle, kdyby nesl 

znamení sympatie a dobroty“ (tamtéž, str. 86). 

 

        Prostor ke komickému ztvárnění spatřuje v komedii, specifickém 

druhu umění, který hledá východiska ze soudobých společenských 

krizí v zaměření se na vlastnosti typické, obecné a opakující se. 

Komedie vždy vykresluje obecné charaktery, s nimiž se znovu a 

znovu setkáváme, čímž vyvolává zdravý smích napravující lidské 

neduhy (BERGSON, 1993).  

        Důležité pro divadelní umění je mimo jiné to, že na jevišti můžeme 

spatřovat sami sebe, charaktery svých bližních či specifika doby a 

kultury, ve které žijeme: „Podstatou všeho divadelního účinu, 

komického jako tragického, je anagnorise, rozpomínavé 

sebepoznání,  jak jmenujeme onu nebezpečně strhující sílu, před 

níž se divák v hledišti zachvívá, když postupně objevuje 

v tragickém osudu svého dvojníka, a v komickém charakteru 

dvojníka svého nepřítele. Jsme dublováni jevištěm a poznáváme 

se na něm“ (FREJKA, 1942, str. 30). 

 

        Komedií, tragédií, rozdíly mezi nimi a teorií básnických umění 

všeobecně se zabýval již v dobách antických řecký myslitel 

Aristotelés ve svém díle „Poetika“. Podle něj je komedie 

znázorněním špatných lidských stránek, ne však všech, ale pouze 

těch, které vzbuzují smích.  „Směšné je ovšem částí ošklivého: 

směšnost je jakási chyba a ohyzdnost, která však nezpůsobuje ani 

bolest, ani škodu, ale jako například směšná maska je něco 

ošklivého a pokrouceného, aniž působí bolest“ (ARISTOTELÉS, 

1996, str. 66). Podstatu komedie vidí v zobrazení směšného děje 
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v nevelkém rozsahu, kde se děj nevypráví, ale předvádějí se 

jednající postavy, a radostí a smíchem se dosahuje očistění 

takových pocitů. „Je příznačným pro komickou postavu ne čin, ale 

to, že pozůstává z pouhých gest“ (FREJKA, 1942, str. 28).  

V komedii musí být zachována míra směšného, naopak v tragédii 

míra strachu. „Tragédie odstraňuje úzkostné pocity duše 

vzbuzováním soucitu a hrůzy. Uvádí se, že se tím dociluje 

zmenšení úzkosti na únosnou míru“ (ARISTOTELÉS, 1996, str. 

124). Matkou tragédie je žalost, kdežto matkou komedie směšnost. 

Zdroje směšnosti vidí Aristotelés v mluvě a v událostech; pokud jde 

o mluvu, směšnost tu vzniká sedmi způsoby: stejnojmenností, 

souznačností, mnohomluvností, použitím odvozených slov, parodie 

či metafory a konečně tvarem slovního vyjádření. Co se týče 

směšnosti událostí, můžeme za její zdroje považovat například 

klam, přizpůsobení, líčení něčeho, co je nemožné, zlehčování 

povah, špatnou volbu, líčení něčeho neočekávaného, předvádění 

obhroublých tanců atd. Komický je takový děj, jehož osnova je 

založena na směšném jednání, ke komickým povahám patří 

šprýmařské, ironické a chvástavé. „Komik se snaží předvést chyby 

duše i těla“ (ARISTOTELÉS, 1996, str. 126). Důležitá je podle něj 

také určitá lidovost a přirozené chování a mluva herců z jejich 

rodného prostředí: „Komická je taková mluva, která je všední a 

lidová. Skladatel komedií musí vložit postavám svých her do úst 

jejich rodnou mluvu a přitom přihlížet i k zvláštnostem vyjadřování 

v daném kraji“ (tamtéž, str. 127). Stejně komicky může působit i 

mluva vznešená, zejména týká-li se něčeho bezvýznamného. 

Smích je téměř vždy něčím víc, než pouhým rozhýbáním bránice; 

podle Aristotela je pří, soudem, rozsudkem i poznáním. 
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        Problematice smíchu se též věnuje spisovatel Stendhal: 

„Sebemenší podrobnost, sebenepatrnější okolnost rozhoduje o 

tom, zda se vzbudí smích či nikoliv; není nic choulostivějšího než 

smích. I nejkomičtější věci se míjí účinkem a nevzbudí smích, 

jestliže chybí sebenepatrnější podmínka“ (STENDHAL, 1958, str. 

9). Podle něj smích zastavuje především soucit s tím, jemuž se 

přihodila komická příhoda, a také strach, nucená vážnost či 

pohrdání. Stejně tak se nesmějeme příběhu vyprávěnému 

v nevhodnou chvíli (nezapadajícímu do situace), příběhu 

vyprávěnému příliš často či příliš zdlouhavě. Také je nezbytná 

nepředvídanost a zřetelnost; pokud chceme, aby se diváci smáli 

stejné anekdotě již po několikáté, musíme vytvořit něco pro ně 

nepředvídatelného, například ji pozměnit. Někdy se lidé smějí už 

jen při pohledu na nějakou komickou postavu; je totiž zřetelné, že 

dotyčný vytváří  vtipy - lidé na něj tedy soustředí veškerou 

pozornost a mohou se smát při pouhé vzpomínce na vtipy, které už 

od něj slyšeli. Vzpomínka rozesmává, zejména pokud se vynoří při 

nějaké vážné příležitosti či na vážném místě, kde je velmi neslušné 

se smát. Podle Stendhala se  smějeme při uvědomění si vlastní 

převahy; smích však ustává ve chvíli, kdy zjistíme, že to, co 

potkalo osobu, jež v nás vzbudila veselí, mohlo potkat i nás nebo 

pokud je nastalá situace najednou příliš vážná, a proto již ne 

k smíchu (STENDHAL, 1958). 

        „Co platí o smíchu, platí i o komičnu. Komično spadá pod pojem 

nevážnosti a je jistým způsobem spojeno se smíchem: vyvolává 

smích“ (HUIZINGA, 2000, str. 15). Ve svém díle „Homo Ludens“ se 

Johan Huizinga rozebírá původ kultury ve hře a zabývá se i  

vztahem mezi smíchem a hrou. I v umění můžeme podle Huizingy 

sledovat herní prvek, například všude, kde se formuluje nový 

umělecký směr (-ismus); umělce kolem jádra jeho vzniku je možno 

označit za herní společenství, které se opevňuje jakýmsi 
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mystériem. Smích se na hru nutně vázat nemusí, neboť hra sama 

o sobě komická není, ačkoli je v našem povědomí opakem 

vážnosti, podobně jako komično. To, že nám veselohra připadá 

komická, není způsobeno samotným faktem hry, ale jejím 

myšlenkovým obsahem. Komika podle něj těsně souvisí 

s bláznovstvím, na rozdíl od hry, která bláznivá není, protože leží 

mimo protiklad moudrost – bláznovství. Hra je vázána na čas, 

proběhne a kromě sebe samé (jakožto radostného prožitku) nemá 

jiný cíl. „Všechny výrazy ze skupiny volně souvisících pojmů, k níž 

patří hra, smích, zábava, žert, komično a bláznovství, mají to 

společné, že se – stejně jako u hry – jejich pojem nedá z ničeho 

odvodit. Jejich „ratio“ tkví v obzvlášť hluboké vrstvě naší duchovní 

bytosti“ (tamtéž, str. 16).      

       Podle Jiřího Frejky, teoretika divadelního komediálního umění, 

vzniká pravá komika ve sféře hry. Ve chvíli, kdy se s ostatními 

smějeme sami sobě (například naší zapomnětlivosti či 

nešikovnosti), bereme na sebe určitou „bláznovskou“ masku a 

jsme schopni sebereflexe. „Jsme všichni natolik herecky nadáni, že 

se umíme rozdělit a znovu rozdělit na sebe a roli, kterou hrajeme“ 

(FREJKA, 1942, str. 15). Ve své studii se Frejka zamýšlí i nad 

teorií superiority neboli nadřazenosti a poukazuje na rozdíl mezi 

smíchem vznikajícím z pocitu převahy nad někým a smíchem nad 

sebou samým: „To není zjemnělý smích filozofa, který se 

pousměje směšnému nepoměru, to je bujná bezstarostnost smíchu 

pro roztřesení vlastního těla i těl druhých, s jakou se směje 

průměrný měšťák sobě samému… “ (tamtéž, str. 15). Často je 

nepochopitelné, čemu se smějeme, je však těžké hledat objektivní 

měřítko, který vtip je dobrý a který špatný. Zajímavé je také 

přirovnání smíchu k úzkosti či afektu - smích je podle psychologů 

jen zvrat naší úzkosti, z níž náhle přeskočíme do pocitu bezpečí, a 
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jenž souvisí překvapením, jímž nás vtip zaujal tak, že jsme se dali 

do smíchu.  

 

        Jaký je tedy vztah mezi smíchem a komičnem? Souvislost je 

nepochybná. Komický pocit je všeobecně uznávanou příčinou 

smíchu, třebaže ne jedinou. Komično a smích však nejsou 

neodlučitelné, neboť existuje jak smích bez komična, tak komično 

bez smíchu. Lidé se mohou smát z pouhé radosti, ze zdvořilosti, 

z přetvářky atd. Stejně tak nejsou vzácné případy, kdy komický 

pocit nedokáže vyvolat smích, ať již kvůli našemu potlačení či 

proto, že není dostatečně silný. Komično a smích jsou tedy příčina 

a následek pouze v tom smyslu, že dostatečně silný komický pocit 

obvykle nachází svůj přirozený výraz ve smíchu. 

 

 

        1.4. Absurdní komika jako kulturní fenomén 
 
 
 
        „Jaký má kdo charakter a mentalitu, jak je kultivován a civilizován, 

takový je i jeho humor, smích i pláč. V jejich lidské jednotě se jeví 

nekonečná rozmanitost osobnosti časově, prostorově a 

společensky“ (KRÁTKÝ, 1947, str. 183). Jinak řečeno, kultura dané 

společnosti vytváří i její humor. Absurdní komika francouzských 

kabaretiérů, dadaistů či surrealistů pochopitelně nebyla jejich 

vynálezem, neboť s iracionálními a absurdními prvky  se 

setkáváme v umělecké tvorbě již od počátku jejích dějin, 

„dadaismus byl jen manifestačním zdůrazněním této 

v nejrůznějších formách a významech se projevující absurdizace 

výrazových prostředků v umění“ (EFFENBERGER, 1969, str. 54). 

Pocit absurdity lze vnímat nejen ve vztahu člověka k světu, ale 

také ve vztahu k společenským institucím; aktualizuje se v období, 
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kdy jsou tyto instituce absolutizovány, správní systém je povýšen 

na kult a kladný či záporný postoj k tomuto kultu se stává formou 

kariéry a existence. „Absurdní „odlidštění“ nabývá v době nadvlády 

byrokratických systémů zvlášť výraznou formu. V té chvíli je sama 

skutečnost vnímána jako nesmysl a svět jako hromadné 

bláznovství“ (PYTLÍK,  2000, str. 107-108).  

       Hnutí různých generací básníků, o nichž se budu v následujících 

kapitolách zmiňovat, reagovala „nesmyslem“ právě na nesmyslnost 

a krutost válečných let a všech hrůz, kterých se „civilizovaná“ 

společnost dopouštěla. „Satira a karikatura jsou bojovným, 

tendenčním projevem, vytryskují prudce z potřeby doby, vykvétají 

mohutně v dobách sociálního a politického napětí, ukazujíce na 

slabosti, zločiny a vady společnosti; jsou pamfletem, jemuž kresba 

či slovo je jen prostředkem útoku“ (TEIGE, 1928, str. 20-21). 

Komiku můžeme tedy chápat nejen jako účinnou zbraň proti všem 

formám společenského útlaku, ale také jako kulturní fenomén, 

vlastní každé historické etapě. Svého vyvrcholení v umění  dosáhla 

absurdní komika na přelomu 19. a 20. století v patafyzice Alfreda 

Jarryho, o něco později v kubofuturismu, od roku 1916 v komice 

dadaistů, která rozšířila imaginaci v umění o nejzazší polohy 

absurdity, a následně u surrealistů v jejich černém  humoru. Humor 

zkrátka závisí na proměnách společenského života dané 

společnosti; dovede pozoruhodně evokovat dobovou atmosféru a 

její kulturu. Nalézáme  v něm obecně lidské a nadčasové 

vlastnosti, když odhlédneme od jejich místní podmíněnosti - humor 

a vtip zrcadlí celou šíři lidského života a pomáhá nést jeho tíhu. 
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        1.5. Komika a lidový  smích středověku 
 

        Lidovými formami zábavy a komickými figurami se zabývá dílo 

ruského literárního vědce Michaila Michajloviče Bachtina „François 

Rabelais a lidová kultura středověku a renesance“. Rabelaisovo 

dílo „Gargantua a Pantagruel“ vnímá Bachtin jako prostředek 

k odhalení podstaty autentické smíchové kultury. Není pochyb, že 

právě na  středověké komické žánry a tradice, které vycházely 

z antických komedií a slavností, navazují pozdější kabaretní 

umělci; proto je nezbytné se tomuto tématu blížeji věnovat. 

 

        Projevy a výrazy  lidové smíchové kultury lze podle Bachtina 

rozdělit na tři základní formy, které jsou však spolu úzce spjaty a 

navzájem se prolínají: 

        1. Obřadní a mimetické formy (slavnosti karnevalového typu, různé 

pouliční smíchové výstupy atp.) 

        Slavnosti karnevalového typu a všechny s nimi spojené komické 

výstupy a smíchové obřady zaujímaly v životě středověkého 

člověka velice důležité místo a byly rozšířeny ve všech zemích 

středověké Evropy. „Ignorovat nebo nedocenit smějící se lidový 

středověk znamená také zkreslovat obraz celého dalšího 

historického vývoje evropské kultury“ (BACHTIN, 1975, str.8). 

Důležité jsou dva aspekty vidění světa a člověka - vážný a 

smíchový. Účelem karnevalů  nebylo pouze pobavit zúčastněné, 

ale také tlumočit jejich nespokojenost díky zesměšňování a 

zlehčování vztahů mezi prostým člověkem a světem okolo něj. 

„Lidový ambivalentní smích vyjadřuje vidění toho světa, který stále 

znovu vzniká a do něhož náleží i smějící se jedinec“ (tamtéž, str. 

14). Dá se říci, že humor lidových slavností působil též jako 

duševní i tělesná hygiena. 
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        Všechny karnevalové formy vyjadřovaly neoficiální, necírkevní a 

nestátotvorný postoj vůči světu, často byly přímou parodií na 

církevní obřady či oficiální ceremoniály; téměř každý církevní 

svátek měl i svou lidovou smíchovou stránku. V době karnevalu 

nebylo možné žít něčím jiným, dočasně ztělesňoval reálnou formu 

života a komolil původní podstatu svátečnosti. Všichni si byli sobě 

rovnými, na rozdíl od  státních oficiálních slavností. „Karneval se 

slavil v protikladu k oficiálnímu svátku jako dočasné osvobození od 

panující pravdy a stávajícího řádu, dočasné zrušení všech 

hierarchických vztahů, privilegií, norem a zákazů“  (tamtéž, str.12). 

        Hlubší zdroje komiky vidí Bachtin také v menippské satiře, která 

má zdroje „v mimoliterární oblasti karnevalu, který vzešel z tradice 

panhelenských slavností a našel své pokračování v římských 

saturnaliích“ (BORECKÝ, 2000, str. 50-51). S tím souvisí tzv. 

karnevalizace literatury, neboli přenášení obrazů smyslově 

konkrétního charakteru (jimiž se vyjadřuje „jazyk“ karnevalu) do 

jazyka  literárního. 

 

         2. Slovesná smíchová díla různého druhu včetně parodií, ústní i 

písemná, latinská i v národních jazycích 

        Tato literatura byla prostoupena  karnevalovým pohledem na svět, 

často vystupovala přímo jako literární složka slavností 

karnevalového typu. Vznikala latinská parodická nebo 

poloparodická díla, v nichž se oficiální ideologie církve a všechny 

obřady ukazují v smíchovém aspektu; často je sepisovali sami 

církevní hodnostáři či učení teologové, kteří si potřebovali 

oddechnout od bohabojné vážnosti. „Smích proniká do nejvyšších 

sfér náboženského myšlení a kultu“ (BACHTIN, 1975, str.15). 

        Současně vznikala neméně bohatá a ještě rozmanitější středověká 

smíchová literatura v národních jazycích, např. různá parodická 

kázání, modlitby, písně, legendy, ale též rozsáhlé parodické eposy, 
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rytířské romány, komické dramatické hry aj. „Všechny tyto žánry a 

památky smíchové literatury jsou spjaty s karnevalovou ulicí a 

využívají ovšem – mnohem šíř než latinská smíchová literatura – 

karnevalových forem a symbolů“ (tamtéž, str. 17). 

 

        3.  Různé formy a žánry familiární pouliční mluvy (nadávky, 

dušování, zapřísahání, lidové kletby atd.) 

        Při karnevalových slavnostech se dočasně odstraňují hierarchické 

rozdíly a bariéry mezi lidmi a vzniká mezi nimi volný familiární 

kontakt. To pochopitelně vyvolává i jiné formy mluvy, padají řečové 

zábrany a vznikají nové žánry řeči. Pro karnevalovou mluvu bylo 

charakteristické časté užívání nadávek, zapřísahání apod., často 

dlouhých a složitých, o nichž je možno mluvit jako o zvláštním 

žánru lidové pouliční mluvy. V prvobytných společnostech mívaly 

nadávky magický či zaklínací charakter, v prostředí karnevalu však 

tento význam ztratily, „staly se samoúčelnými a univerzálními a 

nabyly na hloubce. Takto přetvořeny přispěly nadávky svou 

hřivnou k vytvoření volné karnevalové atmosféry a druhého, 

smíchového  aspektu světa“ (BACHTIN, 1975, str. 18). 

 

        Právě z tradic lidové zábavy a smíchu čerpá kabaretní komika; 

jako prostředky k pobavení používá lidovou mluvu, zpěv, tanec, 

představení ve stylu lidových frašek. Všechny výše zmíněné 

oblasti lidové smíchové kultury jsou tedy pro kabaretní společnosti 

velmi vystihující a i dadaisté či surrealisté ve své absurdní komice 

na tyto tradice navazovali.  
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            2. Fin de siècle1 
 
        2.1. Kabaretní a literární spolky 
 

        Z hlediska vývoje absurdní komiky je nezbytné zmínit různé 

literární spolky, vznikající ve Francii v 60. a 70. letech 19. století. 

Roku 1871 vznikl spolek Oškliví strejcové, který založili přátelé 

básníků Paula Verlaina a Artura Rimbauda.  Scházeli se v různých 

pařížských kavárnách, kde se recitovalo, diskutovalo, zpívalo 

apod. Také vznikla řada studentských literárních kroužků 

s poněkud absurdními, ale výstižnými názvy. Např. Hirsuti 

(Naježenci), Jemenfoutisti (Námjevšechnofukisti) nebo Zutisti  

(Dejtenámpokojisti). Jejich hlavním programem byly bujaré 

„kulturní“ večírky spojené s pitím alkoholu a také vydávání 

časopisů. 

        Jedním z nejdůležitějších z těchto spolků byl Klub hydropatů, jehož 

zakladatelem byl Emil Goudeau. Jejich přednáškové večery, na 

něž chodili především studenti a umělci se zájmem o 

nonkonformní zábavu a humor, mívaly velký úspěch. 

„Hydropatické večery byly hlučné, neklidné, v sále vždy vládlo 

napětí, vtip, ale i vášnivá upřímnost, přirozený galský esprit a duch 

vtipné pointy, slovní hříčky a revolta proti všem uznávaným 

autoritám“ (POKORNÝ, 1988, str. 19). V rámci tohoto spolku 

vznikla radikální skupina Fumistů (Žvanilů), jež byli neúnavnými 

organizátory všemožných provokací. V roce 1880 se hydropaté 

díky vnitřním sporům přejmenovali na Les Hirsutes (Vlasáči), čímž 

jako takoví přestali existovat, a včlenili se do nově vznikajícího 

kabaretu Chat Noir (Černá kočka), který se stal  přímým 

pokračovatelem Klubu hydropatů. 

                                                 
                  1 Výraz převzatý z francouzštiny, znamená konec století 
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        Kabaret Chat Noir vznikl na Montmartru v roce 1881 a jeho 

hlavními zakladateli byli básník a prozaik Emil Goudeau a 

kabaretiér Rodolph  Salis. Na večerních programech bývalo např. 

rozpustilé zpívání lidových písní, recitace veršů původních 

hydropatů, krátké scénky, monology o různých literárních a 

uměleckých teoriích, hudební produkce atd. Také si kabaretiéři 

tímto způsobem vyřizovali účty se svými nepřáteli. Tento kabaret 

především nebyl určen měšťákovi, jak ukazuje jeden z četných 

projevů Rodolpha Salise: 

        „Měšťáčtí pitomci, co mě posloucháte s vypoulenýma očima jako 

kočka, když sedí na rozžhaveném uhlí, co na mě civíte jako tele na 

nová vrata. Pijte moje  pivo, je pro vás až příliš dobré, a pěkně 

draze je zaplaťte, jinak s vámi vyrazím dveře. Přišli jste sem jen 

proto, abyste se dali ohromit, a to tak, jak si zasloužíte, to 

znamená nekonečně. Vy všeobecně známí blbové, obraťte kapsy 

naruby: přijdete si na své peníze a poprvé v životě nebudu 

nevděčný, neboť vám tolikrát nakopu do zadku, kolikrát bude třeba, 

aby se z vás stali inteligentní lidé…“ (POKORNÝ, 1988, str. 49). 

 

       Také Chat Noir začal vydávat svůj časopis; získal značný ohlas 

hlavně díky slavným přispivatelům jako byli Paul Verlaine, 

Alphonse Daudet, Émile Zola, aj. Jeho originalitu zajišťovala 

všudypřítomná mystifikace, nejrůznější „zaručené“ informace a 

žertíky, což pařížští občané s nadšením přijímali. Prvním 

šéfredaktorem tohoto časopisu se stal Emil Goudeau a po něm 

Alphonse Allaise, věčný sarkasta a recesista se smyslem pro černý 

a absurdní humor, jehož osobnost dodala časopisu jeho osobitý 

ráz. 

        Po letech trvání oblíbeného kabaretu Chat Noir přišel jeho zánik, 

neboť Rodolph Salis v březnu 1897 umírá a po jeho smrti se 

nenašel nikdo, kdo by ho kvalitně nahradil. Po jeho vzoru ale 
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vzniklo množství jiných podniků, které se snažily tento slavný 

kabaret napodobit, např. kabaret Mirliton (Píšťalka), Chien Noir 

(Černý pes)  nebo Lapin Agile (Čiperný králík). Všechny tyto 

kabarety splňovaly svá nejdůležitější poslání – setkání umělců 

s posluchači, jejich vzájemnou interakci a  propojení „vyššího“ 

umění s lidovým. Vliv francouzského kabaretu můžeme sledovat i 

v jiných zemích, například v Německu jich vzniklo nepřeberné 

množství. 

 

 

            2.2.   Poezie Charla Crose 
 

 

        Významným členem této skupiny byl také básník, malíř, 

příležitostný dramatik a v neposlední řadě vášnivý vědec-

vynálezce a propagátor barevné fotografie Charles Cros, podle 

svého přítele Verlaina jeden z nejoriginálnějších básníků té doby. 

Vyšlo mu několik básnických sbírek, nejvýznamnější z nich nese 

název „Santalová skříňka“. Pro pozdější generace se jeho styl 

básnění, pseudovědecké studie i jakýsi světonázor staly velkým 

zdrojem inspirace. Crosovy básně jsou plné melancholického 

rozjímání nad okolním světem, nešťastné lásky k ženám a vášně 

pro  absint,  

       ovšem psané s humorem sobě vlastním:   

 

   „Závěr 

  Snil jsem, jak vládnu opojen 

  vínem a božskou láskou žen  

 nad stříbrem, zlatem vzácných lén. 

 Mě osmnáct, ji šestnáct let 

 jak ryzák nadnášelo v let, 
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 bavit se jen a vyvádět. 

 Jak daleko jsou časy všech 

naivních vidin v dravých snech! 

Stříbro mám jenom ve vlasech. 

Daleko jsou ty duše, jež 

bych byl měl rád. A hvězdy též. 

Opilý zajdu jako veš“  (CROS, 1969, str. 38). 

 

        Za zmínku stojí také Crosovy objevné vědecké studie, které se 

podle mého názoru dají považovat za pilíř patafyziky. Jak 

komunikovat s okolním vesmírem nám např. popisuje v odborném 

článku „Studie o prostředcích komunikace s druhými planetami“ 

z roku 1887, jenž vyšel rok před jeho předčasnou smrtí: 

       „Podám zde výklad o projektu, jenž nebude, obávám se, zrovna 

brzy realizován, protože většinu lidí ohromí. Jeho podivnost je však 

pouze zdánlivá, neboť stojí na absolutně vědeckých základech. 

Jde o to, jak vstoupit ve styk s okolními planetami, s Marsem a 

Venuší, za pomoci světelných signálů. Nejsou li na těchto tělesech 

bytosti co do intelektuální úrovně shodné s člověkem, může být 

výsledek tohoto pokusu nepochybně toliko negativní, i když budou 

všechny překážky překonány. Ale protože tato otázka se dá 

rozřešit pouze tím, bude-li tento projekt realizován, je z vědeckého 

hlediska velice závažný a rozumný…“ (CROS, 1996, str. 206). 

 

 

            2.3.  „Prokletá“ generace v kontextu své doby 
 

 

        Proč však vznikaly tendence pro tyto neutěšené a nihilistické  

duševní stavy Charlese Crose a jiných básníků? Čím byla tato 

doba tak výjimečná, že podněcovala k zakládání recesistických 
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kabaretů a jiných spolků, jejichž projev  inklinoval k absurdní 

komice? Čím inspirovala k tvorbě „prokleté“ básníky Verlaina, 

Rimbauda a jiné? Na Crosově životě nebylo nic dramatického, za 

celý život neposloužil jedinou senzací, cestoval pouze v duchu,  

založil si řádně rodinu a staral se o ni ze všech sil, ačkoli celý život 

prožil v bídě. Upil se však k smrti, v čemž leckdo hledanou 

dramatičnost může spatřovat, ta ale byla spíše skryta v kořeni 

vztahů mezi umělcem a společností. Mnoho podobných básníků té 

doby žilo velmi bohémským či dokonce tuláckým životem; ve 

srovnání s nimi je Crosův život téměř spořádaným. „Jeho  životem 

však prorůstá absintová bohéma a její noční můry jako černé 

popínavky, jež nakonec překryjí a udusí původní rostlinu, ale 

přesto je to biografie člověka, žijícího bez senzačnosti. Cros 

pohrdal patetickým tónem, výkazy a raporty; bídu a přehlížení, jež 

musel snášet, nesl vskrytu“ (tamtéž, str. 8). 

        Zde jsou zjevně zárodky  pesimistického pohledu na okolní svět. 

Prokletí určité generace básníků bylo totiž v moderní francouzské 

společnosti jevem hromadným, ale v podstatě novým (na rozdíl 

např. od německých spisovatelů, kteří byli společností proklínáni 

odedávna). Tito francouzští  básníci se však nesnažili usilovat o 

normální postavení, naopak, byli hrdí na své postavení mimo 

zákon a na svůj erb jakýchsi společenských vyděděnců a  právě 

střet s jakousi „normálností“ a falešnou ctností měšťácké 

společnosti toho  byl  hlavní příčinou. „Netečnost společnosti 

k talentu není ve skutečnosti netečností, je to msta“ (CROS, 1969, 

str.11). Ona nepřizpůsobivost, onen nedostatek „měšťáckosti“ tedy 

byly většinovou společností trestány odsuzováním a 

opovrhováním; i geniální umělci jako Cros, který byl literárně stále 

v předstihu před svou generací, nebyli za svého života doceněni. 

Tuláctví, bída, drogy a absint společně s šokujícím zjevem a 

nepřijatelným chováním však byly druhotné a nepodstatné stránky 
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osudu prokletých umělců. Podstatou byla sociální nepotřebnost a 

nezařaditelnost literárních uměleckých talentů, bytostí, směřujících 

v době největšího vzájemného lidského odcizení a nezájmu 

naopak k co největší integritě, pospolitosti a přirozenosti. 

        O životě Crose a prokletí této básnické generace se zmiňuje Lumír 

Čivrný v předmluvě ke Crosově sbírce básní a textů „Hořká láska“, 

která vyšla v Paříži roku 1964: „Charles Cros je jedna 

z nejvýraznějších postav tohoto druhu. Hyne rozdrcen kolesy 

netečnosti, což je záhuba hroznější než jiná, a hyne proto, že je 

mimořádně nadaný a citlivý, že je schopen realizovat se v mnoha 

oblastech lidského ducha, jako básník, lingvista, fyzik, chemik a 

psycholog, a to jako průbojný, svou dobu předbíhající tvůrce, ale 

že je zcela neschopný  čelit praktickému životu a náporu 

průměrnosti a podprůměru“ (tamtéž, str. 9).  

 

 

           2.4.  Absurdní komika A. Jarryho  
 

 

        Vyznavačem hydropatů a návštěvníkem jejich podniků byl také 

Alfred Jarry, autor absurdních dramat a povídek a první patafyzik, 

který inspiroval celou řadu pozdějších autorů. Jeho 

nejvýznamnějšími díly jsou romány „Nadsamec“, „Dny a noci“, 

„Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika“ a především hry z 

„ubuovského“ cyklu „Ubu králem“.  

        Jarryho „Král Ubu“ je významným dílem symbolistické divadelní 

avantgardy. „Hlavní postava, jejíž absurdní průpovídky jsou parodií 

na omezenost a hloupost měšťáka, se stala jednou z velikých 

postav světové satiry“ (Slovník spisovatelů, 1966, str. 346. Ve své 

době „Král Ubu“ vyvolal nemalý skandál, za což mohly Jarryho 

provokativní názory na tehdejší společnost a nový divadelní jazyk 
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plný symbolů. „V Jarryho režijnej koncepcii je divadelný znak 

dynamickým znakom reprezentujúcim priestor a alebo akciu podl´a 

potreby. Predstavenie „Krála Ubu“ tvorí svoj divadelný jazyk 

priamo před očami divákov“ (DEÁK, 1996, str. 282). „Král Ubu“ je 

symbolistická hra napsaná složitým jazykem, plná klasických 

narážek, archaických výrazů a také parodie na tragický jazyk. 

Podle Deáka z celé hry vyplývá, že Ubu je pozemská forma 

Antikrista a představení symbolizuje  Antikristovu vládu na Zemi 

(DEÁK, 1996). „Král Ubu je někým, koho můžeme potkat všude ve 

vedoucím  a řídícím postavení – to je pseudomesiáš, který má 

propůjčenou moc a sílu, jež ovšem zneužívá pro zmar a svůj 

egoismus“ (KOPÁČ, 2006, str. 29).  

       Vynálezcem Jarryho patafyziky je doktor Faustroll z jeho díla, který 

„směšuje s geniálně stupidní velkorysostí vše: matematiku 

s filozofií, telepatii s náboženstvím, literaturu se zeměpisem, o 

všem „vědecky“ žvaní, vše důležitě zvládá a nabubřele vykládá“ 

(JARRY, 1961, str.18). Eduard Vacek, český patafyzik, Faustrolla 

pokládá za jakýsi archetyp: je totiž zároveň Faustem, který upsal 

duši ďáblu, a trollem – skřetem, ačkoli u něj převládá vzdělanost. 

„Když to dáte dohromady, vznikne pseudovědeckost, která 

podporuje něco, co dokonale slouží ideologii. Tou ideologií může 

být globalizace, ale i národní identita ve své vypjaté formě“ 

(KOPÁČ, 2006, str. 29). 

       Hyperbolickým vyvrcholením patafyzické  persifláže byl pokus o 

matematickou definici Boha, která ve své době velice pobouřila. 

Patafyzika je tedy věda postavená na hlavu, založená na náhodě a 

zázračnosti, „napadá z poloh absurdní komiky stávající 

epistemologická paradigmata a otvírá cestu zájmu o naivní komiku, 

o neexaktní vědu a mašíbly“ (BORECKÝ, 1996 B, str. 105). 

Definice patafyziky podle samotného Jarryho zní: „Patafyzika je 

věda o pomyslných řešeních, která pouhým náčrtům symbolicky 
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přiznává vlastnosti věcí zahrnutých do jejich možností“ (JARRY, 

1961, str. 243). 

        Patafyziku můžeme pokládat za jeden z prvních výhonků absurdní 

komiky, která se zrodila v kabaretech a šantánech v Paříži, 

Mnichově, Londýně, Berlíně nebo Vídni na sklonku 19. století. Dá 

se vnímat jako předstupeň či odrazový můstek k absurdní komice 

kubofuturismu, dada a surrealismu, později k absurdním dramatům 

Becketta, Ionesca, ale i pop-artu  nebo happeningů. Podle pravých 

patafyziků je totiž všude, vše je patafyzické, málo lidí ji však 

provozuje vědomě a záleží pouze na nás, jestli se ji naučíme vidět 

a vnímat. Stejně tak polemizovali s tím, jestli tento „dar vidění“ lze 

získat v průběhu života anebo musí být zašifrován v našem 

genetickém kódu. 

        V Jarryho mnohovrstevnatém díle, vznikajícím od poloviny 

osmdesátých let 19. století do roku 1907 a kořenícím 

v symbolismu, můžeme spatřovat obohacení absurdní komické 

figury o prvky studentské recese, karikatury a persifláže. 

„Patafyzika coby „věda věd“ je nepostihnutelná, unikavá, 

nepolapitelná jako podzemní řeka, která tu – ostatně jako dada – 

probublává pod povrchem odjakživa a bude se zjevovat a mizet 

věčně“ (KOPÁČ, 2006, str. 29). 

 

            Nyní si dovolím malou odbočku do poloviny dvacátých let 20. 

století. Na Jarryho symbolistické dílo v těchto letech navázali 

dramatik Roger Vitrac a básník, dramatik a herec Antonin Artaud. 

V roce 1925 jakožto stoupenci surrealismu založili „Divadlo Alfreda 

Jarryho“, v němž je patrný Jarryho vliv, obzvláště v tzv. „divadelní 

krutosti“. Komika jejich dramat je plná absurdního humoru, 

soustavné introspekce a hledání nových divadelních forem; dají se 

pokládat za předchůdce  a  inspirátory    Ionescových    absurdních 
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            divadelních her. „Ce n´est pas à l´esprit ni aux sens des 

spectateurs que nous nous adressons, mais à toute leur existence. 

A la leur et à la notrê. Nous jouons notre vie dans le spectacle qui 

se déroule sur la scène“2 (VITRAC, 2000, str. 180).  

 Vitrac, jeden z nejvýznamnějších francouzských surrealistických 

dramatiků, je autorem autobiografického dramatu „Victor ou les 

enfants au povoir“ (Viktor aneb děti u moci), v němž uplatnil svůj 

smysl pro vytváření nových slov a básnických obrazů. Viktor, 

hlavní hrdina tohoto dramatu, je devítiletý chlapec, pokládaný za 

dědice krále Ubu, jenž má  chování a myšlení dospělého. Tento 

chlapec, jenž je v područí chůvy, která nechápe jeho vyjadřování a 

slovní hříčky, se rozhodl „být něčím novým“, a proto píše práci, jíž 

nikdo nerozumí: „La dissertation française de Victor, dont ce 

dernier prétend livrer, à son entourage qui l´écoute effaré, les 

éléments dans le désordre, résonne, aux oreilles du spectateur, 

comme un poème surréaliste. Au fil de la pièce, les mots, associés 

en fonction de récurrences phoniques et non de la progression 

sémantique, suscitent, par-delà le burlesque, une sorte de 

vertige“3  (VITRAC, 2000, str. 13). Tato hra je psána jako přímá 

transkripce autorových snů;  ve  vyjadřování hledá místo, které by 

bylo zbaveno všech souvislostí s vědomím.  

                                                

Vitrac byl několik let členem surrealistického hnutí a Bretonův 

důvěrník, odtud pochází inspirace nevědomými procesy a útržky 

vlastních snů. V jeho fraškách a burleskách je patrný odpor ke 

společenským konvencím, velmi zvláštní absurdní komika  a  

nadšení  pro  neomezené možnosti  imaginativní tvorby, což 
 

               2 Překlad: Neobracíme se k rozumu ani k smyslům diváků, ale k celé jejich existenci. 

Existenci jejich, i naší. Žijeme život v divadle,  které se odvíjí  na scéně. 

               3 Překlad: Francouzskou literární práci, kterou Viktor píše, věnuje svému okolí,  jež ho 

vyjeveně poslouchá a zní mu v uších jako surrealistická báseň. Slova jsou v této práci 

řazena nikoli podle řádu sémantického, ale podle fonických vztahů. Svou formou burlesky 

tato práce vyvolává jistou závrať.  
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deklaroval i v několika manifestech, na nichž se s Artaudem 

podíleli: „Chère imagination, ce que j´aime surtout en toi, c´est que 

tu ne pardonnes pas“4 (VITRAC, 2000, str. 25). 

 

 

            2.5. Kubofuturismus 
 
 

Mezi věrné návštěvníky kabaretu Lapin Agile patřil i Guillaume 

Apollinaire, který položil základy pro další vznikající umělecký 

směr. Futuristický dynamismus spolu se snahou kubismu o 

autonomnost umělecké reality a současně technika vytváření nové 

skutečnosti z jednoduchých prvků a částic pronikly do literatury a 

ustavily se zde jako kubofuturismus. Literární kubismus převzal 

z výtvarného umění hlavní postup – jazyková realita se rozloží na 

základní stavební prvky (tedy obrazy či slova) a z nich se vytvoří 

nová básnická skutečnost. Je zde znát vliv Christiana 

Morgensterna, představitele německé avantgardní scény, který 

proslul svými graficky pojatými básněmi. 

V Rusku vznikl například zaumný jazyk, který vytvořil A. J. 

Kručonych  a rozvinul Velemír Chlebnikov, jenž je zvláštním 

přínosem v oblasti slovní komiky (BORECKÝ, 2000).    

Na všechny tyto předchozí směry, principy a tradice navazuje i 

nové formulující se hnutí, dadaismus.  

               

 

          
 
 
 
                                                 
                4 Překlad: Drahá imaginace, mám na tobě rád, že nic nepromíjíš. 
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          3. Dadaismus 
 
3.1. Co je dada ? 
 

„…Rozhodli jsme se, že svou rozmanitou aktivitu shrneme pod 

jménem Dada. Nalezli jsme Dada, jsme Dada a máme Dada. Dada 

bylo nalezeno ve slovníku, neznamená nic. Je to ono významné 

Nic, na němž nic nic neznamená. S Ničím chceme změnit svět, 

s Ničím chceme změnit básnictví a malířství a s Ničím chceme 

přivodit konec války. Stojíme tu bez nějakého úmyslu, nemáme ani 

v úmyslu vás bavit nebo obveselovat…“ 

        Richard Huelsenbeck – Prohlášení pronesené v Kabaretu Voltaire, 

jaro 1916 (KUNDERA,  1966 A, str. 242). 

 

S myšlenkou sdružit mladé lidi, kteří protestují proti válce, 

buržoazní společnosti a dosavadnímu oficiálnímu umění, a 

umělce, kteří se před válkou uchýlili do Curychu z různých částí 

Evropy, otevřel ve švýcarském Curychu Němec Hugo Ball podnik 

zvaný Kabaret Voltaire. Bylo to na počátku roku 1916 a kabaret 

měl okamžitě úspěch díky neotřelým recitátorským a hudebním 

produkcím. “Šlo o neobyčejný noční klub, v němž byl slib umělců, 

že odhalí tajemství života, přeměněn v estrádní představení, při 

kterém se odehrávaly všechny scény naráz“ (MARCUS, 1998, str. 

171).  Zde se také zformovaly základy pro  zanedlouho vzniklé  

umělecké hnutí, dadaismus, jehož počátky jsou s Kabaretem 

Voltaire nerozlučně spjaty. Ono důležité promíchání národů na 

curyšském ostrůvku míru uprostřed válečné Evropy vytvořilo 

neopakovatelné prostředí pro vznik nových extravagantních 

uměleckých prostředků. „Střetávání racionalit, osudů a náklonností 

se nutně muselo odrazit v myšlenkovém kvasu. Ty, kdo se 

houfovali kolem Kabaretu Voltaire, nespojoval umělecký program, 
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nýbrž více či méně tušený dadaistický světonázor“ (KUNDERA, 

1966 B, str. 231).  

Avšak dada ještě neexistovalo, to slovo muselo být teprve 

objeveno. Stalo se tak údajně  v Café de la Terrasse 28.2. 1916, 

kdy Tristan Tzara, jeden z hlavních představitelů dadaismu, spolu 

s dalšími protagonisty Hansem Arpem a Richardem 

Huelsenbeckem, vyhlásili dada. Samo slovo přišlo na svět 

samozřejmě dadaisticky - nikdo přesně neví, jak Tzara vybral toto 

slovo z Laroussova slovníku, jestli do něj zabodl nůž či upustil 

kapku z kapátka, která se rozpila právě na slově dada. O autorství 

se  podobně hlásil i Hugo Ball. Nemělo však cenu se ptát, jak tomu 

bylo doopravdy, protože pravý dadaista by vám jistě řekl, že dada 

je zde odjakživa a že je nikdo nevynalezl; jak tvrdil Tristan Tzara, 

“…dada existovalo vždycky. Panna Maria byla dadaistka“ 

(KUNDERA, 1966 B, str. 229).  Důležité bylo, že výsledkem je toto 

magické slovo. V každém jazyce znamená něco jiného, např. ve 

francouzštině „koníček“, v němčině „nashle“ nebo „dej mi pokoj“, 

v rumunštině „samozřejmě“, v ruštině je to přitakání, v angličtině 

„táta“, v italštině dokonce „kojná“… 

Bylo to tedy slovo velmi významné, obsáhlé a nesmírně sugestivní 

a  zanedlouho se stalo „vývěsním štítem“ pro vše, co dadaisté 

v Kabaretu Voltaire podnikali.  

 

 

        3.2. Předpoklady pro vznik dadaismu 
 
 

       Hlavním předpokladem pro vznik dadaismu byl tedy silný odpor 

k válce, „ale i vůči celému uspořádání světa, vůči konvenčním 

životním, ale i uměleckým formám, vůči současnému umění, které 

bylo podle jejich názoru prolhané a neschopné vyjádřit, natož pak 
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překonat soudobou skutečnost“ (POKORNÝ, 2000, str. 273). 

Ideová a umělecká východiska dadaismu spočívala v prosté 

negaci, popření minulosti a na rozbíjení tradičních hodnot. 

„Světové dada je znakem těžké krize světa, děckem nezdravé 

životní atmosféry, symptom nějaké nebývalé zrůdnosti“ (TEIGE, 

1928, str. 39). Mladí lidé, kteří se scházeli v Kabaretu Voltaire, 

chtěli demonstrovat odpor ke svým národům, které dopustily 

nesmyslné vraždění, k válce, která byla mimořádnou přehlídkou 

úpadků všech lidských hodnot; tímto způsobem se postavili proti 

buržoazní společnosti a všem jejím vrtochům – náboženství, 

nacionalismu, falešné morálce a také umění. „…namísto války pro 

válku, umění pro válku, nebo dokonce válku pro umění, šlo o 

umění pro umění, anebo každopádně o umění pro dobro lidstva“ 

(MARCUS, 1998, str.173). 

        Pro vznik Kabaretu Voltaire bylo také důležité, že kabarety a 

divadla byly za války v  Německu nejprve zavřeny. Později si však 

vedení státu uvědomilo, že prostřednictvím kabaretní nepolitické 

zábavy může velmi účinně propagovat potřebné vlastenectví, a tak 

se kabaretní pódia brzy stala účinným nástrojem válečné 

propagandy, kde si „šovinismus a kýč ležely v objetí“ (POKORNÝ, 

2000, str. 272). V takovéto situaci tedy nebylo ani pomyšlení 

založit kritický a satirický kabaret, a proto mnoho mladých umělců 

emigrovalo do sousedního neutrálního Švýcarska, kde se této 

úlohy zhostil německý básník, spisovatel a dramaturg Hugo Ball, 

spolu se svou družkou Emmy Henningsovou, budoucí hvězdou 

kabaretních večírků. K němu se připojovali další umělci, např. 

francouzský básník a malíř Hans Arp, který mu kromě svých prací 

poskytl i některé kresby Picassovy, rumunský básník Tristan 

Tzara, který měl hlavní zásluhu na tom, že se dada později stalo 

mezinárodním hnutím, rumunští výtvarníci bratří Jancové, 

německý malíř a spisovatel Hans Richter, německý básník Richard 
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Huelsenbeck, ruský malíř Vasilij Kandinskij a mnoho dalších. Tento 

podnik se stal ohniskem curyšského dada.  

        Kabaret Voltaire zahájil svou činnost 2. února 1916 a hned prvními 

představeními ukázal, jakým směrem se bude program těchto 

večerů ubírat. Přednášely se zde vlastní básně i poezie jiných 

autorů, četly manifesty a pamflety, přehrávaly se skladby např. 

Debussyho či Rachmaninova, zpívalo se, diskutovalo a to vše 

v obvykle velmi bouřlivé atmosféře, neboť autoři představení se 

vždy snažili publikum zatáhnout do hry. Mnohokrát se stalo, že 

představení muselo být předčasně ukončeno, protože hercům se 

rozvášněný dav nepodařilo uklidnit, nebo je obecenstvo samo 

vypískalo. Celkový dojem dotvářely také nejrůznější masky a 

převleky aktérů a pochopitelně i celkové výtvarné pojetí. „Masky 

každopádně ujišťovaly o existenci jazyka, kterým nikdo neuměl 

mluvit, ale který obsahoval jediná slova, schopná zachytit tu 

jedinou pravdu, kterou mělo cenu poznat“ (MARCUS, 1998, str. 

200). 

       „Je celkem přirozené, že Cabaret Voltaire byl vhodným prostředím 

pro umělecké novátorství, že se tu rodily i zcela nové básnické 

druhy a formy“ (POKORNÝ, 2000, str. 291). O to se v mnohém 

zasloužil rumunský básník Tristan Tzara, tehdy teprve dvacetiletý, 

který do Curychu utekl před vojenskou službou, a který se jí i 

později vyhnul díky tomu, že jeden psychiatr analyzoval jeho básně 

jako projev šílence. Jak napsal ve svém deníku sám Hugo Ball, 

„aktivita jakéhokoli umění (malování, psaní, komponování) lidem 

prospěje pod podmínkou, že ve svých objektech nebudou hledat 

žádný účel, ale nechají se pouze vést volnou, nespoutanou 

imaginací“ (MARCUS, 1998,  str. 175). Dadaismus žil chaotickou 

touhou po absolutní svobodě inspirace a fantazie. 

        Když se potom rozvířil kolotoč okolo dada, staly se důležitou 

součástí komponovaných večerů také četby manifestů, především 
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v režii Tristana Tzary, který v nich básnicky formuloval směrnice, 

obsah a antiobsah dada. Neboť dada nemělo být pouze literárním 

směrem, ale především celospolečenským protestem, samozřejmě 

s nadsázkou dadaistům vlastní. „Dadaisté usilovali o nalezení 

atomu společnosti;  měli v úmyslu jej rozbít“ (tamtéž, str. 187).  

Původním cílem bylo zničení všech estetických, morálních, 

filozofických a náboženských hodnot, na nichž stojí západní 

společnost, nakonec však zůstalo pouze u protestu, protože mladé 

intelektuály, kteří dali podnět k jednomu z nejbizarnějších hnutí 

v dějinách umění, politika příliš nezajímala. Tyto manifesty 

vycházely spolu s dalšími dadaistickými počiny v časopisu „Dada“, 

jehož první číslo vyšlo v červenci 1917; jeho hlavním tvůrcem byl 

Tristan Tzara. Snažil se oslovit mladou francouzskou básnickou 

generaci, zpočátku neúspěšně, v pozdějších číslech se mu však 

povedlo shromáždit básně od básníků Bretona, Aragona, Eluarda, 

Soupaulta a dalších. 

        Kabaret Voltaire ale neměl dlouhé trvání, protože ne u všech 

curyšských občanů se jeho tvorba setkala s ohlasem. Poté co byl 

kabaret uzavřen – na konci roku 1916 -  založil Hugo Ball společně 

s Tristanem Tzarou Galerii Dada, kde jejich aktivita pokračovala ve 

stejném stylu, ale s menším rámusem. Jak již název napovídá, 

umělecká orientace se přesunula spíše na výtvarný projev. 

Vystavoval zde např.  Vasilij Kandinskij, Paul Klee a řada dalších 

výtvarníků, kteří s dadaisty sympatizovali. „Ukazovalo se stále 

více, že řečí mladých umělců je abstraktní malba“ (RICHTER, 

1969, str. 6). Současně se tady pořádala představení, kde se 

předvádělo vše, co dadaisté považovali v současném umění a 

literatuře za avantgardní. 
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            3.3. Dada principy 
 
 

        Dadaismus, přestože je kritizoval, formálně vycházel 

z předchozích směrů expresionismu, kubismu, orfismu5, futurismu 

a počínajících abstraktních tendencí. Nedá se však říci, že by dada 

na tyto směry navázalo nebo se z nich odvodilo, spíše ze všech 

těchto fragmentů vytvořilo zcela nový, jedinečný styl.  Patrným 

rysem všech dadaistických uměleckých děl je všudypřítomná 

nadsázka, mystifikace, satira, ironie a absurdní humor, což však 

většinou nesloužilo pouze k pobavení obecenstva. „Absurdita 

dadaistické komiky (…) neobrací v humoristické linii ironii vůči 

sobě, ale všechny ironické prostředky, negativismus, cynismus a 

sarkasmus používá nikoliv k sebeujištění, ale k vyjádření 

hodnotové prázdnoty a vlastní bezmoci“ (BORECKÝ, 1996 B,  str. 

105-106).  

       Klíčovým dadapojmem je náhoda, podobně jako u předchozích 

směrů. „Poetika dadaismu dává hodnotu jen náhodě a hře, které 

se stávají i východisky umělecké reflexe“ (tamtéž, str. 106). I 

jakoby náhodou toto hnutí vzniklo, náhoda přivedla  v Curychu 

dohromady Tzaru, Balla, Huelsenbecka a další umělce, náhoda 

vynalezla magické slovo dada, náhodou přišlo dada do Paříže a 

ostatních měst atd. 

       „Náhoda zachránila asi právě tolik životů a hodnot, jako jich 

zahubila, bývá šťastná i nešťastná, komická či tragická, což 

znamená, že je amorální, mimo dobro a zlo, jako všechno tajné 

podvědomí života“ (TEIGE, 1928, str. 27). Také při tvoření 

básnických a výtvarných děl hrála náhoda a asociace důležitou 

roli. „Proto dadaisté a surrealisté, milenci  svobody, fantastiky, 

                                                 
               5 Orfismus – směr abstraktní malby přibližující se k hudbě, zdůrazňující vztahy čistých                    

barevných ploch bez zobrazující funkce 
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zázračnosti a absurdity, vedeni správným tušením, hledali všecku 

tajemnou grotesknost, překvapivost, neočekávanost a iluminaci 

v samé nahé přírodě zevního i vnitřního světa“ (tamtéž, str. 50). 

Hans Arp, jemuž se již delší dobu nedařilo namalovat portrét, jaký 

si představoval, roztrhal papír s kresbou na kousky („papiers 

déchirés“)  a ty se podle „zákona náhody“ snesly na zem („papiers 

collés“). Výsledkem bylo ono dlouho hledané umění, dnes bychom 

řekli koláže, jež stačilo prostě nalepit a zarámovat. Příznačné také 

bylo, že se Arp podobně jako jeho kolegové od svých prací 

částečně distancoval, jako by byl pouze nestranný divák a jiné síly 

dávaly tvar a podobu jeho dílům -  taková u něj byla absolutní moc 

náhody.  Již předtím psal Arp básně záměrně nečitelným písmem 

a odevzdával je tiskaři s nadějí, že mnohá slova nezáměrně 

zkomolí a bude se tak přímo podílet na vytvoření básnického textu. 

„Arp píše groteskní a fantomatické strofy, básní stavy hlubokého 

podvědomí; čerpá je z té sféry, kde strávíme třetinu života a přece 

o ní víme tak málo“ (TEIGE, 2004, str. 140). 

        Tristan Tzara praktikoval metodu vytažených básní z klobouku, 

rozstříhal novinový článek a slova pak náhodně řadil za sebou.  

„Nabízí psací stroje hvězdám, mikrografuje chromaticky duše, 

hledá slova, která se nenacházejí v Larousseovi, podává rebusy 

světa a reklamu výbušných látek. Žongluje osvobozenými slovy 

jako japonští kejklíři různobarevnými kuličkami a špejlemi; řadí je 

k sobě jako perly náhrdelníku, ale nespojuje je lacinou a všední nití 

obsahu a logické souvislosti“ (tamtéž, str. 124).  

        Základním tónem dadaistické filozofie je smutek relativity, marnosti 

věcí a citů. Jejich ironie a skepticismus si kladou zásadní otázky: 

Do jaké míry je pravda pravdivá? Do jaké míry je lež falešná? Do 

jaké míry je pravda falešná? Do jaké míry je lež pravdivá? Na 

těchto vzrušených vlnách nejistoty se veze Tzarova křehká, 

záhadná a labilní poezie.   
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        Náhoda se stala zbraní dadaistů proti básnickému a výtvarnému 

řádu. „Teprve později bude pochopeno, že právě tato náhoda 

otevírá nové poezii cestu k nevědomým procesům, a její zpočátku 

negativní funkce se promění vlivem nových okolností v pozitivní“ 

(EFFENBERGER, 1969, str. 30).  Podobně tomu bylo i ve 

výtvarném umění. Hans Richter maloval portréty za šera, téměř 

potmě, Marcel Janco montoval skulptury z náhodně nalezených 

střepů, drátů, nití, per apod. Také v hudbě se velmi 

experimentovalo, například při jednom z pařížských večerů 

zazněla skladba Ribemonta-Dessaignese vytvořená z náhodně 

seskupených tónů. „Náhoda v oblasti komiky je velikým umělcem a 

svrchovaným tvůrcem“ (TEIGE, 1928, str. 27). 

        Dadaisté doslova propadli posedlosti náhodou. „Tato 

experimentální práce rozšířila téměř do nekonečna hranice a 

možnosti jednotlivých umění, zbystřila ale i smysl pro přezíranou 

realitu všedního světa. Věci dávno okoukané se opět staly 

přitažlivými, dostávalo se jim poetického náboje, schopnosti 

přitahovat věci jiné podle zákona dvojpólovosti“ (KUNDERA, 1996 

B,  str. 236). Proto se v této době dařilo zejména malujícím 

básníkům, píšícím malířům a podobně. V poezii bylo samozřejmě 

důležité důsledné odbourání interpunkce, která „svazovala“. 

        Zde je ukázka básně Světadiv Hanse Arpa, na níž je patrné 

uplatnění principu náhody:                   

 

 

          „ SVĚTADIV pošlete ihned lístek zde je část z prasete 

                               z všech 12 částí poskládaných plošně nalepených  

                               vznikne zřetelný boční tvar vystřihovánky 

                               úžasně laciné všichni kupují 

                      č 2 loupežník efektivní bezpečnostní aparát užitečný 

                               a veselý z tvrdého dřeva s třaskavým zařízením 
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                      č 2 trpaslíci jsou odvázáni od kůlů otevřou holubníky 

                               a hromničky 

                      dcery z elysia a radia vážou z rýnských vírů kytice 

                      selky nosí ve vlasech vyhořelá vycpaná slunce selkám 

                               jen z jejich volat volat jen z jejich mžurek jen 

                               v jejich malém milém městě jeruzalémě   

                     vysazovat voskové panny dovoleno jest          

                           č 6 vrchní vystřihovánka zdarma 

                           č 2 několik žen z mé postele na úklid 

                           č 4 údivem vše se diví z herbáře vystupuje námi 

                            sestavené crocrodarium barevně color 

                č 4 systém ohnout vše úhrnem 5 franků 

               č 2 pila piluje jakékoli dřevo pro truhláře praktické 

                         může se jí vyřezat kolečko a 4 rohy trvale“ 

        (ARP, 1988, str. 58). 

 

        Velice oblíbené byly u dadaistů simultánní verše, neboli 

kontrapunktické recitace básní několika hlasy, které současně 

mluví, zpívají a pískají, s tzv. bruitistickým doprovodem. Dadaisté  

zavrhli běžný jazyk, kterým mluví každý, coby nástroj k sdělení 

svých pocitů a emocí, a vytvořili si svůj vlastní – bruitismus, který 

chápali i jako způsob pohledu na život, neboť „lidský hlas 

reprezentuje duši“ (POKORNÝ, 2000, str. 298). Ten vytvářela 

nemelodická směs zvuků vyluzovaných nejrůznějšími nástroji a 

předměty, jenž dovytvářela smutný nebo veselý obsah recitované 

básně;  výsledkem byl neartikulovaný řev, rány, lkaní a výkřiky 

bolesti,  neboť v pazvucích dadaisté cítili více energie než 

v lidském hlase. Tristan Tzara se také mimo jiné inspiroval 

černošským slovesným uměním, které považoval za „výmluvnější“ 

než evropskou racionalistickou poezii, a přeložil asi 40 

černošských básní objevených v Africe evropskými misionáři. 
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Snažil se, aby překlad byl co nejpodobnější originál a odrážel 

odlišné myšlení africké poezie. Tyto básně potom dadaisté 

přednášeli s doprovodem Hugo Balla, který hrál na bubny. 

        Zanedlouho objevili opět nový básnický druh, verše beze slov 

(„Lautgedichte“) neboli zvukové básně, v nichž „rovnováhu vokálů 

vyvažuje a rozděluje pouze kvalita sestavy“ (KUNDERA, 1966 A, 

str.249). Poprvé je přednášel Hugo Ball 23. června roku 1916 

převlečený za obelisk. Zde se již vůbec nemluvilo normálním 

jazykem:  

                            „gadji beri bimba 

                            glandridri lauli lonni cadori 

                            gadjama bim beri glassala...“ (tamtéž,  str. 249) 

 

 

         3.4. Umění slova 
 
 

        Již dřívější směry jako symbolismus a  kubofuturismus měli snahu 

osvobodit slova od pouhého zapisování pocitů či písemnictví jako 

takového  a dát poezii rozměr čistě zrakový či sluchový. O auditivní 

a optické efekty se snažili již Mallarmé, Apollinaire či Marinetti, 

obzvláštňováním poezie hudebními rytmy, optickými zvláštnostmi 

či vnášením tzv. onomatopoií, zpola vymyšlenými slovy, 

ilustrujícími danou skutečnost. 

        V slavné básni „Vítězství“ doporučuje Apolinaire jakási nový 

fonetismus: 

 

             „Mlaskejte jazykem 

        Poslužte si hluchým chlamstáním toho kdo nezpůsobně jí 

        Dušené vrzání chrchle poskytuje rovněž krásnou souhlásku 

        Rozmanité labiální krkání rozezvučí vaše rozhovory polnicemi 
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        Uvykněte si kručeti podle libosti 

        Jaké písmeno těžké jako zvonůznění v našich vzpomínkách“ 

           (TEIGE, 2004, str.107). 

 

        Dadaistům byla slova (která dávala smysl a jednoznačný význam 

pro všechny stejný) víceméně překážkou, protože „tak jako je naše 

písmo špatným překladem slova, jsou naše slova špatným 

překladem myšlenek“ (TEIGE, 2004, str. 115). Byla pro ně pouze 

„zdokonaleným skřekem opic“ a pouhým typografickým tvarem. 

Básnická řeč se skládá ze slov, slova ze zvuků a písmen, ta však 

sama o sobě zvuk i význam postrádají. Literatura je tedy nezvučná  

a písmeno má zvuk jen při přednesu, který je také vždy rozdílný, 

záleží při tom na mnoha okolnostech – sám posluchač, prostředí, 

akustika, čas… Všechny tyto poznatky dadaisty vedly k narušení 

klasických básnických forem; verše, refrén, slova sestavená do 

řádků, přísně logické věty apod. pro ně byly přežitkem. Kurt 

Schwitters sestavoval básně z písmen jako partituru recitace, již 

zmíněné zvukové básně, které sám virtuózně recitoval. Tím slova 

a písmena osvobodil. „Nejsou samostatným útvarem, nejsou ani 

novým útvarem typografické bezhlasné slovesnosti, jsou jen 

podkladem recitace: a žádná recitace neudělá z básně báseň, 

není-li to vskutku báseň“ (tamtéž, str. 112).  

        Také v malířství využívá Schwitters oblíbených dadaistických 

postupů.  Jako odpůrce artismu a estétství zahazuje plátno a 

štětec a pouští se do tzv. „Merzkunstu“, bere elementy ze 

skutečnosti, aby z nich sestavil umělecké dílo. Lepí na obrazovou 

plochu útržky novin, poštovní známky, razítka, nápisy, nálepky a 

všecky možné zlomky reality – „Merzkunst“ chce utvořit skutečnost 

uměním, proto ji vystřihuje, lepí a sestavuje znovu. 

        Obdobou tohoto výrazového prostředku v malířství je v literatuře „i-

kunst“, který rovněž vystřihuje ze skutečnosti úseky, které náhle 
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postrádají logiku a účelovou souvislost a stávají se samostatnými 

básněmi. „Je to transpozice banality do sféry poezie. I-kunst 

nebude tvořit nových hodnot: nalézá je uprostřed všední 

skutečnosti“ (tamtéž, str. 143). Umělcova funkce byla tedy 

v nalezení básnickosti v banalitě a v jejím uchopení a ukázání. 

Příkladem takovéto i-básně je zvláštní báseň slibně nazvaná 

„Minulost a budoucnost“, vyjmutá z gramatiky pro základní školy, a 

povýšená na poezii: 

   

                             „MINULOST                   BUDOUCNOST 

                               Byl jsem                        Budu 

                               byl jsi                             budeš  

                           byl (on, ona, ono)          bude 

                           byli jsme                        budeme 

                           byli jste                          budete  

                           byli                                 budou“  

                                 (TEIGE, 2004, str. 143) 

 

 

       Takovýchto „básní“ můžeme najít stovky. Přínosem i-kunstu bylo 

hledání krásy a poezie mimo rámec tzv.umění, ve výtvorech 

všedního života; prostý smysl pro krásu bez předsudků nám 

umožňuje nazírat na obyčejné věci zbavené jejich praktických 

funkcí jako na umění, takto můžeme např. v aeroplánu či 

trafostanici vidět krásnou moderní plastiku. Aneb krása, zbavená 

jakéhokoli úmyslu, čtení poezie mezi řádky života. 

 

        Dadaismus bývá často mylně označován jako umělecký směr 

pouze negativní, pesimistický a nihilistický a obrazně bořící vše, co 

mu stálo v cestě. Byl to však nihilismus aktivní, plodný a tvořivý, 

dá-li se to tak říci. Byla to výzva vitality, pozitivního myšlení a 
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humoru proti stagnujícímu a bezkrevnému estétství a literátství. 

„Dadaistické negace měly dosti síly, aby obnovily pozitivní tvůrčí 

elán. Takové období negace je ostatně vždy znamením, že v lůně 

dějin se děje veliká metamorfóza a obroda. Bylo třebřa důkladného 

popření umění, horlivé práce destruktivní, aby na pročištěném 

terénu mohlo se přikročit k novému budování“ (tamtéž, str. 88).  

        Dadaisté se bavili především na účet většinové společnosti; 

všeobecný „bankrot“ morálky a  racionálního uvažování byl pro ně 

výzvou k aktivnímu útoku proti pouhému zoufání a bezradnosti. 

„Dadaisté vědí, že všecky marnosti mohou být za určitých 

okolností krásné, přívětivé a veselé, jako láska a poezie. V derutě 

morálky, rozumu, filozofie a vědy můžeme se ještě smát“ (TEIGE, 

2004, str. 87). 

 

 

       3.5. Dada ve světě  
 
 

        Kruh zakladatelů Kabaretu Voltaire se po roce velmi intenzivní a 

rozsáhlé činnosti rozešel. Tristan Tzara odešel „dělat dada“ do 

Paříže, Richard Huelsenbeck přenesl dadaismus do Berlína; velice 

důležité bylo také hnutí hannoverských dadaistů v čele s Kurtem 

Schwittersem a dostalo se dokonce i do Japonska. „Dadaistické 

hnutí, jehož původ je nerozlučně spjat s curyšským kabaretním 

projevem, zasáhlo po válce v mnoha podobách celé evropské 

umění“ (POKORNÝ, 2000,  str. 315).        

       Nezávisle na Curychu se uskutečnil vývoj tzv. antiumění také 

v New Yorku, kde „tóny zněly zpočátku rozdílně, ale hudba byla 

přece jen stejná“ (RICHTER, 1969, str. 7). Průkopníkem dada a 

moderního umění vůbec se zde stal fotograf Alfred Stieglitz, který 

v časopise „Camera Work“ shromažďoval moderní umění a mladé 
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umělce v New Yorku, a pořádal jejich výstavy. K rozvoji jeho snah 

přispěli i Marcel Duchamp, který proslul svými „ready-mades“ již 

v letech 1914-15, kubánský Španěl Francis Picabia a v neposlední 

řadě fotograf a malíř Man Ray, vynálezce tzv. fotografií bez kamery 

(rayogramů). Jak jedna z jeho technik - „rayografie“ – vznikla, 

popisoval takto: „Jeden list fotografického papíru se dostal do 

nádoby s vývojkou – dosud neexponovaný list, který se přimíchal 

k těm, co už byly exponovány…a když jsem pár minut marně 

čekal, až se objeví obraz, a litoval ztráty papíru, mechanicky jsem 

položil malý skleněný trychtýř, odměrku a teploměr na mokrý papír. 

Rozsvítil jsem a před mýma očima se začal vytvářet obraz, ne 

zcela jednoduchá silueta předmětů jako na přímé fotografii, ale 

zdeformovaný a lámaný sklem více nebo méně v kontaktu 

s papírem a stojící na černém pozadí, část přímo vystavená světlu“ 

(BRANDON, 2005, str. 178). 

        Všichni výše zmínění vydávali časopisy „391“ a „Dada New York“. 

Na rozdíl od svých curyšských kolegů, kteří usilovali o spojení 

umění a antiumění, se newyorští dadaisté s pojmem umění 

radikálně rozešli vůbec. „V New-York-Dada je umění domyšleno do 

konce a rozpuštěno v nic“ (RICHTER, 1969, str. 9). Důkazem 

takovéhoto pohrdání uměním je například „osušovač lahví“ nebo 

vystavený pisoár nazvaný „Pramen“ Marcela Duchampa, který 

tvořil svá první díla již před rokem 1914. Byl první, kdo zcela 

vědomě vnesl do umělecké tvorby živel absurdity, na což později 

navazovali dadaisté. „Protestoval proti zbožnění sterilních idolů 

krásna, proti kultu mramoru“ (KUNDERA, 1966 B,  str. 237). „Jeho  

ready made jsou předměty denní potřeby nebo součásti strojů, 

které Duchampova obrazotvornost přenesla z jejich původního 

významového kontextu do prostředí, vyhraženého uměleckým 

dílům, a pouhým pojmenováním jim dala nové emocionální 

vyznění a symbolickou působnost“ (EFFENBERGER, 1969, str. 
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26). S odstupem téměř jednoho století se však dá na to, co je 

umění, nahlížet různě. „V tomto smyslu se absolutní zrušení může 

rovnat počátku nového formování“ (RICHTER, 1969, str. 9).  

       Také v Berlíně, kde se jako posel dada v lednu 1917 ocitl Richard 

Huelsenbeck, se pokračovalo v intenzivní umělecké činnosti. Zde 

to bylo ještě zpestřeno všudypřítomným strachem, destrukce však 

lákala a nabízela nové možnosti. Huelsenbeck nemusel živnou 

půdu pro dada dlouho připravovat, našel tam rebelsko-

revolucionářskou skupinu, která dada okamžitě přijala: malíře 

Georga Grozse, spisovatele, malíře a agresivního vynálezce 

Raoula Hausmanna a Wielanda Herzfeldeho spolu s jeho bratrem 

malířem Johnem Heartfieldem. 

        Tato skupina spolu s Huelsenbeckem vytvořila jedinečný Dada 

Club, který   sliboval, že se ujme osudů antiumění a revoluce. 

Ačkoli se v ulicích Berlína střílelo,  v Clubu bylo vždy plno. 

Ohlášená představení často sloužila pouze jako lákadlo a místo 

nich se publiku předkládaly zcela jiné věci, které mnohdy vedly 

k zmatkům a rvačkám. Tato skupina se také zabývala tiskem 

pamfletů, manifestů a především časopisů, které byly vždy po 

několika číslech zakázány; vycházely opět, pouze pod jiným 

jménem. Berlínské dada bylo tedy výrazně politicky angažované a 

rebelistické a to mělo publikum pocítit. 

        Také poezie prošla výraznou změnou, „z dada se stala hra; a díky 

tomu, že bylo živeno tak strašnou nenávistí, až někdy nedokázalo 

rozlišovat, stalo se i zábavou“ (MARCUS, 1998, str. 206). Veškerá 

energie byla zaměřena proti špatné náladě. Co se týče výtvarného 

projevu, byla berlínským vynálezem tzv. fotomontáž – odcizení 

fotografie, převrácení věcí v opak – čímž se hodně zabývali 

Hausmann a Heartfield.  
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        3.6. Dada v Paříži 
 
 

        Samostatnou kapitolu si jistě zaslouží pařížské dada jako 

předchůdce surrealismu. Na rozdíl od dada v Berlíně bylo výrazně 

literárním směrem a převzali jej tam téměř výlučně literáti a 

básníci. Výtvarné umění si šlo v těchto třech letech pařížského 

dada dále svou cestou, ať už bylo pro umění nebo proti umění; 

výstavy pořádali především malíři Picabia, Ribemont-Dessaignes, 

Man Ray a  Max Ernst. 

        I v Paříži již  bylo zázemí pro dada připraveno, Tristan Tzara již 

předtím vedl korespondenci s básníky Apollinairem, Bretonem, 

Eluardem, Aragonem a dalšími a uveřejňoval jejich poezii 

v curyšských časopisech; básně Tzary a Hugo Balla zase 

vycházely v pařížském časopisu Littérature. Také tam tedy byli 

umělci nespokojení, satira a absurdní humor pro ně nebyly nic 

nového a čekalo se pouze na Tzarův příchod do Paříže. 

Předcházela ho velká popularita, především díky Francisu 

Picabiovi, jednomu z tvůrců výtvarného dadaismu, který žil v Paříži 

od března roku 1919. Proto když se u Picabii 19. ledna roku 1920 

Tzara naprosto neočekávaně objevil, dokázal zanedlouho svou 

výmluvností a přesvědčivostí strhnout Pařížany tak, že dadaismus 

ve Francii vybuchl jako ohňostroj.  

 

        „Nakonec se to stalo. Byl oznámen příjezd. Nervózně čekali 

v salonu v Rue Emile-Augier, kde hromady Picabiových strojových 

obrazů zápasily o místo s nábytkem z osmnáctého století. Ve 

vedlejším pokoji naříkalo dítě. Dveře se otevřely a v nich stál 

Tzara. Aragon, Breton, Soupault a jejich nový přítel Paul Eluard na 

něho hleděli jako na nějaké vzácné zvíře. Byl velmi tmavý a velmi 

malý. (…) Veškerá jeho vitalita, říkal si Aragon, byla v jeho očích, 
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byly velmi krásné. Mluvil pomalu. Jeho francouzština byla plynulá, 

ale se silným akcentem (slovo „dada“, například, vyslovoval 

slovanským způsobem se dvěma staccaty, velmi krátkými „a“). 

Uvědomoval si svůj přízvuk, nějakou dobu nechtěl mluvit na 

veřejnosti. Hodně se smál. Byl to drzý, vyzývavý smích“ 

(BRANDON, 2005, str. 130-131). 

        Hned prvním dadaistickým večerem asi týden po příjezdu 

obecenstvo pobouřil recitací nacionalistické básně, což pro něj 

pochopitelně bylo známkou úspěchu. Později však musel koncepci 

svých večerů uzpůsobit pařížskému vkusu. Diváky příliš nezajímaly 

pseudovědecké diskuze a prohlášení a někdy dokonce žádali 

vysvětlení textů, což jim samozřejmě nikdo nechtěl a ani nemohl 

dát. Docházelo ke stálým provokacím obecenstva, chtivého 

moderního umění a nových principů, které sledovalo dada, neboť 

se domnívalo, že to vše zde opravdu nalezne. Kdyby tomu 

dadaismus chtěl, diváci by jej bezpochyby přijali. Bylo třeba upustit 

od čtení manifestů a diskuzí a vrátit se k spíše uměleckým 

večerům. 

        Zde se také projevil patrný rozdíl mezi poslem „pravého“ dada 

Tristanem Tzarou a jeho pařížskými kolegy Bretonem, Eluardem a 

ostatními, kteří v poezii požadovali určitý řád. „Francouzské dada, 

přestupní stanice k surrealismu, je literárnější nežli curyšské. 

Věkovitá tradice francouzského umění se nedala odbýt přezíravým 

gestem. Dala sice mluvě a rukám lehkost, záhy však svazovala 

nohy. Zavazovala“ (KUNDERA, 1966 B, str. 232). Dada totiž 

přesně ví, co nechce a proti čemu je, je však pouze negativní, 

nenabízí žádné východisko a nemá žádný cíl. Tzarova 

bezprogramovost neodpovídala Bretonově povaze, neměl cit pro 

jeho těkavý neklid a „rumunské“ pojetí poezie a nebavilo ho věčné 

vymýšlení senzací. „Měl za to, že se dada nemůže omezovat 

jenom na křik, ale potřebuje také čin“  (NADEAU, 1994, str. 30). 
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Proto se od dada odpoutal po svém, své rozloučení publikoval  

v dubnovém čísle Littérature:  

 

          „Zanech všeho. 

          Zanech dada. 

          Zanech manželku, zanech milenku. 

          Zanech svých nadějí a obav. 

          Pohoď své děti v lese. 

          Zanech kořist ve skrytu. 

          Zanech, musíš-li, svého snadného života a plánuj budoucnost. 

         Vydej se na cestu“ 

         (BRANDON, 2005, str. 159).  

 

        Bretona pohltil současně se formulující směr surrealismus, který je 

naopak pozitivní, proklamuje vnitřní proměnu člověka a jeho 

osvobození. „Chce-li dadaismus získat novou mízu, musí 

zavrhnout své rostoucí sektářství a začlenit se do širšího 

proudu…“ (BRETON, 2003, str. 68). Někteří lidé surrealismus 

považují za nástupce dadaismu, André Breton však ve svých 

„Rozhovorech“ říká: „Je nepřesné a chronologicky nesprávné 

uvádět surrealismus jako hnutí vzešlé z dadaismu nebo v něm 

spatřovat obnovu dadaismu z hlediska konstruktivního. Ve 

skutečnosti v Littérature i v opravdových dadaistických časopisech 

se surrealistické a dadaistické texty neustále střídaly“ (tamtéž, str. 

57). Bretonův  přínos spočíval v tom, že vytušil novou cestu a včas 

se dokázal přes dadaismus překlenout. „Tzara chtěl v oblasti 

ideologie uměle prodloužit anarchický válečný stav, který byl 

přechodem k nové hospodářské, sociální a politické stabilizaci 

Evropy, aspoň na několik let“ (NADEAU, 1994, str. 43). 
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        Od jara roku 1920 tedy Soirrées Dada6  pokračovaly 

v umírněnějším duchu a to často v intimnějším prostředí 

pařížských kaváren, občas se konaly i větší festivaly, které měly 

obvykle velký úspěch. Rok 1921, všeobecně považován za velké 

období pařížského dadaismu, již však byl dobou, kdy se hnutí 

vnitřně rozkládalo a upadalo. Toto hnutí ani nemohlo mít dlouhého 

trvání, ostatně nikdy nechtělo být žádnou úzce vymezenou školou, 

spíše jen neurčitou atmosférou poválečné rekonvalescence. První 

podal demisi Tzara, poté se separovali i Duchamps, Picabia a 

Ribemont-Dessaignes, mezi nimiž byly neustálé rozpory a shodli 

se snad jen na tom, že se ve většině případů nedohodnou. Jestliže 

však sami dadaisté počali likvidovat své hnutí a došlo k definitivní 

rozluce, znamená to především, že se zbavili toho, co se nikdy 

nevyznačovalo přílišnou životností – všeho artistního, snobisticky 

buržoazního a literárního. To důležité a základní, na čem dada od 

začátku stavělo, se později převtěluje do následujícího hnutí – 

surrealismu. 

 „Čas Dada minul, na tu nemoc nenarostlo koření“ (RICHTER, 

1969, str. 14). Neshody mezi Brétonem, Aragonem a Eluardem na 

straně jedné a Tzarou a Picabiou na straně druhé vyvrcholily 

zřejmě posledním  pařížským dada představením 6. července 

1923, kdy večer skončil rvačkou a málem krveprolitím přímo na 

jevišti (Breton mimo jiné zlomil ruku de Massotovi, jenž četl báseň 

hanící současnou francouzskou básnickou a malířskou generaci, 

nevyjímaje Pabla Picassa). „Dada se začalo rozkládat, ztratilo svou 

sociální a historickou opodstatněnost jako hnutí, které bylo 

původně osobitým protestem proti válce, a historicky i umělecky 

dožilo. Jeho tvůrci se většinou připojí alespoň načas 

k surrealistickému hnutí; to sice některé podněty z předcházejícího 

                                                 
                 6 slovo z francouzšiny, znamená společenský večer slavnostnějšího rázu,  večerní                      

představení 

 57



období převezme, ale jinak bude znamenat již novou kapitolu ve 

vývoji francouzské a evropské poezie“ (POKORNÝ, 2000, str. 336 

-337).  

 

 

           3.7.  Dědictví dada 
 

 
Dědictví jistě přetrvává i do dnešní doby, je velice důležité, že 

ovlivnilo  celou řadu nadcházejících směrů. V 50. a 60. letech 

zachvátila svět vlna „neodadaismu“, pop-artu, zřejmě jako reakce 

na nemoci a problémy tehdejší doby. Za vzor si brali Marcela 

Duchampa, Kurta Schwitterse, futuristu Marinettiho a další. Nic 

proti těmto módním trendům, je však zřejmé, že jakékoli pokusy o 

vzkříšení dada jsou hluboce nedadaistické, neboť popírají jeho 

nejdůležitější podstatu – spontánnost a neformálnost, neboť 

největším dadaistou je právě ten, kdo popírá dada. „Život sám je 

ze všeho nejdadaističtější, sama pulzace a vibrace života je oním 

svobodným během fantazie, která je více dada než aktuální 

literární hnutí dadaismu“ (TEIGE, 1928, str. 50). Ačkoli se tedy 

dadaisté snažili seč mohli nebýt uměleckým směrem, přesto umění 

vytvářeli; dadaismus „neunikl své umělecké podmíněnosti prostě 

proto, že bylo nevyhnutelné, aby svou destruktivní filosofii sděloval 

prostředky, které patří nejspíš do oblasti umění, musí-li už všechno 

někam patřit“ (EFFENBERGER, 1969, str. 28). V dadaismu nebyly 

žádné kalkulace ani dogmata, ojedinělé na něm bylo  především 

to, že bylo připraveno odmítnout samo sebe, jakmile se z něj stala 

tradice, přerodit se v něco jiného a vzdát se toho, čeho dosáhlo. 

„Nakonec vyšlo dada jako vítěz: šlo o to využít jeho vítězství, ale 

nelibovat si v něm“ (NADEAU, 1994, str. 43). 
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  4. Prvky dadaismu v Čechách 

 
         4.1. Dada v Čechách     
 
        Již menší kapitolou je zmínka o dadaismu u nás. Také v Praze se 

konaly mítinky, pořádané především německými dadaisty, které 

mívaly skandální úspěch. Československá vláda však jejich 

produkci  prohlásila za nebezpečnou a  snažila se je ze země 

vyhostit. Dokonce zde byly snahy několika studentů založit 

futuristicko – dadaistický kabaret, podobný Kabaretu Voltaire, 

zabránilo tomu však zatčení jednoho z nich v roce 1920. Přesto se 

několik autorů – např. František Halas či členové literárně-výtvarné 

skupiny Devětsil - snažilo se zahraničními dadaisty spolupracovat.  

        Právě Halasovy básně dokazují vliv dadaismu. V jedné své 

přednášce jej charakterizoval jako „komunismus, který však 

nepomýšlel na zlepšení světa, za svůj cíl považoval vyhubiti 

měšťáka“ (KUNDERA, 1966 B, str. 233). Částečně také ovlivnil 

poetismus, český směr vznikající v roce 1920, jehož duchovními 

otci byli Karel Teige, Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert (tomuto 

směru se budu podrobněji věnovat v následující kapitole). Jak píše 

literární kritik a teoretik Bedřich Václavek, „V únoru 1925 jsme 

dělali excentrický festival, na němž jsme stříleli jako lidé z divokého 

Západu. Recitovali jsme na nich dadaistické básně, tančili moderní 

tance (…)“ (CHVATÍK a PEŠAT, 1967, str. 151). 

        S nadsázkou píše o českém dadaismu Karel Teige v knize „Svět, 

který voní“: „Dadaistická humornost usídlila se v kritických 

sloupcích českých časopisů a dlí zde, dík zákonu na ochranu 

nájemníků, až dosud; dadaistická ironie nikde nedoznala tak 

svérázného rozpuku jako zde. Rovněž dadaistická neslušnost a 

cynismus. Vždyť tyto kritické rubriky jsou autentické zvěsti ze 

staroslavné naší provincie: kocourkova. Čteme-li v nich někdy, 
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neubráníme se prudkému smíchu; je to snad nejhumornější český 

tisk“ (TEIGE, 2004, str. 154). Tím chce zjevně říci, že sama typická 

česká povaha, tak jak ji již před ním vystihl Jaroslav Hašek ve 

svém slavném románu „Osudy dobrého vojáka Švejka“ z roku 

1923,  je víceméně dadaistická. „Hašek s gustem dopřává svému 

hrdinovi vítězit nad tisícihlavým drakem blbosti, povýšenosti, zloby, 

nesnášenlivosti, pokrytectví, arogance, necitelnosti a sobectví...“ 

(DRYJE, 2005, str. 226).  Švejk je bytostí nereálnou, pohádkovou, 

mýtickou, archetypální a především nadčasovou. Všechny jeho 

činy a projevy jsou podřízeny jedinému principu – principu 

svobody, absolutně nerespektujícím autority. V postavě lidového 

„hlupáka“ až mýtického charakteru se skrývá železná logika, jež s 

černým absurdním humorem glosuje odlidštěnou tvář skutečnosti  

(DRYJE, 2005).  

       Také v komice Osvobozeného divadla můžeme najít prvky 

dadaistického humoru a recese. „Inspirované herectví Voskovce a 

Wericha se svým „destruktivním dada“ mělo seznam jevů, jež se 

tváří seriózně, pateticky, učeně, hlubokomyslně, a přitom jsou 

prázdné a nesmyslné. Byly to například: barvotisky, kalendáře, 

parníky, vlastenecké projevy, rodinná kanape, laureáti, jubilea, 

mnohé pánské a dámské klobouky, vojenské přehlídky a četné 

průvody“  (CÍSAŘ, 2004, str. 194).  Významnou roli, což jim 

zaručilo velký úspěch u publika, zde hrál „skutečný humor“, který 

vznikal díky jedinečné schopnosti improvizace obou herců přímo 

na jevišti. Pochvalně se o této jejich schopnosti vyjadřoval Jindřich 

Honzl, původní režisér Osvobozeného divadla: „Zde hrají 

nejpůvabnější tance slova, jež se stávají herci, slova, jež se 

převlékají, jež jsou divadelně osvětlována, jež se pohybují po 

napjatém lanu absurdní komiky nad propastí skutečností, slova jež 

se stávají baletem, hudbou i jevištěm…“ (tamtéž, str. 164). 

 60



        Přes všechny tyto snahy se však dadaismu jako takovému 

nepodařilo v Čechách zapustit kořeny, protože po první světové 

válce u nás nebyly předpoklady k jeho vzniku; osamostatnění, 

vznik a budování státu nemohly být živnou půdou pro dadaistickou  

destrukci a negaci. Čeští avantgardní umělci našli více prostoru 

k vyjádření v lyrickém poetismu.  

 

 

             4.2. Poetismus jako ryze český umělecký směr 
 
  
        Otřes první světové války, Říjnová revoluce jako historický mezník, 

rozpad rakousko-uherského mocnářství a množství zážitků 

společných celým generacím – to vše u nás vytvářelo po první 

světové válce mimořádně příznivé podmínky pro kolektivní 

umělecké hnutí a vznik nových směrů. Uprostřed rozkladu starých 

forem a tradiční hierarchie hodnot hledalo i umění nové cesty 

vyjádření, neotřelé metody, jak zachytit prudce se proměňující tvář 

skutečnosti. „Nově byly kladeny otázky vztahu života a umění, 

postavení umělecké tvorby ve společnosti, jejího smyslu a funkcí“ 

(CHVATÍK a PEŠAT, 1967, str. 363). Tito umělci byly velmi 

ovlivněni marxismem a teoriemi o beztřídní společnosti, což se 

velmi projevovalo v jejich tvorbě a v jakémsi myšlenkovém patosu: 

„Umění mělo být sneseno z výšin opět mezi lidi, do každodennosti 

jako její samozřejmá součást. Umělec chtěl pracovat vedle dělníka, 

vynálezce, technika jako konstruktér nového života, jako strůjce 

iluminací, které by prozařovaly život radostí, dojetím, okouzlením 

citu  a smyslů…“ (tamtéž, str. 364). Vůdčí teoretik Devětsilu Karel 

Teige pokládal marxismus za nejmodernější filozofický směr a 

proto umění spojené s marxismem bylo pro něj nejmodernější. 

V tomto duchu Devětsil jako avantgardní hnutí zabudoval do svého 
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programu ideologii revoluční přestavby světa vycházející z idejí 

socialismu a komunismu. Ve své počáteční fázi byla česká 

avantgarda heterogenní skupinou umělců a kritiků z různých 

tvůrčích oblastí. Jejich politické přesvědčení bylo široké a 

různorodé, od radikálního po umírněné, ne všichni ale s Teigeho 

filozofií souhlasili. Byli mezi nimi jak lidé různého věku, tak různých 

literárních a politických zkušeností. 

        Obohacující stránku všedního života nalezla tehdejší česká 

avantgarda v lyrismu, který se stal jejich hlavním výrazovým 

prostředkem, a který jí umožnil postihnout neobyčejně citlivě 

zásadní proměnu vidění světa, která se odehrávala před jejich 

očima, ať už ve vědě, filozofii či společenském vnímání. „Lyrika se 

odlišuje od ostatních dvou druhů literatury nedějovým základem, a 

už tím otevírá velký prostor pro jiný úhel pohledu na skutečnost – 

subjektivitu. V lyrice proto existuje subjekt interního mluvčího 

(lyrické já, lyrický subjekt), jenž v nějaké podobě nějakým 

způsobem tvoří významový korelát (souvztažnost) celého díla“ 

(CÍSAŘ, 2004, str. 136). 

        Princip poezie, lyrismus, byl tedy povýšen na centrální princip 

umění, na pramen veškeré tvůrčí energie. „Jde tedy o to, stavět 

lyrické útvary nezávisle na empirii vnějšího světa. Je to poezie 

nedělní, sváteční, pohádkově zázračná. (…) Za tím účelem musí 

se uvolnit starý konvenční poměr mezi výrazem a věcí 

vyjadřovanou. Výraz, slovo, se uvolňuje, osamostatňuje“ (ŠALDA, 

1970, str. 155).  Ona zvláštní atmosféra hravosti a smyslu pro 

humor s prvky bezděčné komiky a absurdity neovlivnila jen poezii, 

ale zasáhla i prózu, výtvarné umění a divadlo. Úzká spolupráce a 

vzájemné ovlivňování jednotlivých uměleckých oborů bylo 

příznačným rysem devětsilské avantgardy, zvláště těsný byl vztah 

poezie a výtvarnictví.  
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        „Poetismus byl myšlen jako určitý nový estetický a básnický názor, 

jako vyznání z konce tisíciletí…“ (TEIGE, 2004, str. 195-196). 

Vznikl jako názorová základna umělecké skupiny Devětsil,  jenž byl 

založen 5. října 1920 v Praze. Jeho členy byli básníci, teoretici 

umění, malíři i divadelníci: Karel Teige, Jaroslav Seifert, Jiří 

Wolker, A. M. Píša, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jindřich 

Hořejší, Vladislav Vančura, Josef Havlíček, Karel Schulz, Ivan Suk, 

Karel Konrád, Adolf Hoffmeister, František Muzika, Alois 

Wachsmann, Karel Vaněk, E. F. Burian (díky nimž proniká vliv 

poetismu i do jiných uměleckých oborů) a mnoho dalších. Roku 

1926 vzniká při divadelní sekci Devětsilu Osvobozené divadlo, jež 

založili mladí režiséři Jiří Frejka a Jindřich Honzl, a které se později 

stává domovskou scénou Jana Wericha a Jiřího Voskovce, jejichž 

tvorba též obsahovala prvky poetismu (viz následující kapitola). 

        O poetismu se vyjadřuje F. X. Šalda takto: „Čert vem literaturu, 

čert vem umění! To všechno je paséismus, profesorství, 

akademismus, obchod, nuda a švindl! (…) Kašleme na filozofii, 

didaktiku, logiku, rozumaření. Život, toť tolik jako senzibilita, toť 

schopnost dát se rozechvívat pocity; a básník je ten, kdo toho 

dokáže. Čím více senzací, tím lépe; ale prosím: senzace čisté, 

ryzí, bezprostřední, nezatížené struskami myšlenek, ideologie, citů 

nebo pojmů. Všecko svádět na smysly a především na první 

z nich, zrak. (…) Zrak musí být udivován tak, jako by poprvé se 

rozevřel a poprvé se opil úžasem divadla životního a světového“ 

(ŠALDA, 1970, str. 125-126). Poetismus je podle něj poslední 

slovo impresionismu, jenž také rozkládal svět na pocity, barvy (v 

malířství) a oprostil se od tradičních uměleckých postupů. Dále 

poetismus  přirovnává  k vědě, „protože je celý v metodě a metoda 

je cesta k neosobnosti: metoda důsledně aplikovaná potlačuje 

osobnost“ (tamtéž, str. 128). 
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        Vlivů, které inspirovaly poetistické „nové umění pro obyčejný lid“ 

bylo mnoho: lidová tvorba, dětské kresby, umění přírodních národů 

(indiánské totemy, černošská hudba, umění Tichomoří, zámořské 

objevy apod. již nebyly symbolem něčeho cizího a exotického jako 

v romantismu, naopak se stávaly součástí naší kultury, něčím 

blízkým a samozřejmým; důvodem byl velký rozmach cestování, 

s tím související zmenšující se vzdálenosti mezi kontinenty a 

nastupující globalizace světa s kosmopolitní atmosférou). 

Významný byl i vliv cirkusu na poezii, divadelnictví a výtvarnictví té 

doby, vývoj Chaplinova umění filmové grotesky a také neustále 

rostoucí zájem o naivní malířství. Fungoval zde také silně 

karnevalový rys poetismu, jenž hodlal utvářet život jako lidské 

štěstí, pohodu, zábavu, smích, fantazii a imaginaci. Byla to 

„revoluce veselosti“, revoluce boje proti dosavadnímu životnímu 

stylu, v němž nebylo místo pro lásku ani štěstí.  „Jedinou a 

mnohotvárnou funkcí poezie, tak jak ji chápe a připravuje 

poetismus, je obdarovat, sytit a znovu probouzet lidskou 

senzibilitu, rozvíjet člověkovy tvůrčí, smyslové, citové, milostné 

vlohy: je tedy velikým dílem kultury, která je všecka tělesná“ 

(TEIGE, 2004, str. 236). 

        Poetismus také výrazně ovlivnily evropské moderní směry před 

první světovou válkou, italský futurismus, francouzský 

kubofuturismus v čele s Apollinairem,  prokletí básníci, absurdní 

komika dadaistů a především o něco později se formulující hnutí 

surrealismus. Po vzoru francouzských kolegů také vydávali 

manifesty, v nichž deklarovali zejména potřebu „umění pro umění“ 

a jeho funkci duševní hygieny. V jednom z nich Karel Teige píše: 

„V novém světě je nová funkce umění. Netřeba, aby bylo 

ornamentem a dekorací života, neboť krásu života, holou a 

mocnou, netřeba zastírati a hyzditi dekorativními přívěsky. Není 
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třeba  umění ze života a pro život, ale umění jakožto součást 

života“ (CHVATÍK a PEŠAT, 1967, str. 11). 

        Teiga také výrazně ovlivnil ruský konstruktivismus7. Tak vznikla 

obrazová poezie, jež vycházela z koláže; byl zde patrný princip 

propojení poezie a konstrukce, absurdního spojení zlomků reality, 

redukce slova na obraz a rozložení souvislého dojmového 

schématu. Obrazové básně byly komponovány na pevné 

geometrické osnově, docházelo v nich k překvapivému spojení a 

významovému propojení zlomků skutečnosti. 

 

        Jedním z pólů poetistické tvorby bylo pojetí poezie jako hry a 

zábavy, využívání slovních hříček, dětských říkadel, lidových 

popěvků apod., druhým byl jakýsi automatismus fantazie, 

asociativní metody a využití všech prostředků absurdní komiky. 

Následující ukázka je z Nezvalova „Podivuhodného kouzelníka“, 

jednoho z nejzásadnějších děl poetismu (psáno volným veršem): 

         „V harému kopretin  a mezi hluchavkami 

         tam kde skleník podobá se noční kavárně 

         vášnivé karafiáty se opíjejí 

         z pohárů konvalinek 

         jen jediný chlapec vzhůru se dívá 

         a neslyší 

         Odešel nebi blíž a koupá své nemocné tělo 

         na hoře 

        V ledovcích“ (CHVATÍK a PEŠAT, 1967, str. 21-22). 

        

 

 

 

                                                 
             7 Umělecký smět vzniklý v Rusku,  uplatňující se spíše v architektuře a užitém umění,   

hojně využívaný  k propagandistickým nebo reklamním účelům 
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        Tvůrci poetismu jej také nazývali „poezií pro pět smyslů“. Tímto se 

podrobně zabývá Karel Teige:  

        Poezie pro zrak, neboli osvobozené malířství: 1. dynamická 

(kinematografie, reflektorické hry a veškerá živá podívaná) 2. 

statická (obrazová báseň typo- a fotomontážní, nový obraz jakožto 

barevná báseň) 

        Poezie pro sluch: hudba hřmotů, jazz, radiogenie 

        Poezie pro čich: poetismus koncipoval nové formy básnictví, 

symfonie vůní. Vůně mají hluboký vliv na náš „nižší“, instinktivní 

psychismus;  nejrůznější vůně a pachy v nás mohou vyvolat dojetí, 

radost, smutek či milostné vzplanutí. Básnit pomocí vůní lze tedy 

stejně jako barvami a zvukem. 

        Poezie pro chuť: Pokud nepochybujeme o bezprostředním spojení 

zraku se senzibilitou a jádrem osobnosti, můžeme se též domnívat, 

že se velcí gurmáni a dokonalí gastronomové těší dokonalé 

komunikaci chuti a duše. Poezie pro chuť a kuchařské umění má 

formami, barvami a variacemi vůní působit na celý koncert smyslů. 

        Poezie pro hmat: jejím objevitelem byl Marinetti, jenž ji v roce 1921 

nazval tactilismem. Jde o jakési hmatové básně, které však nemají 

nic společného s malířstvím či sochařstvím. Náš hmat je civilizací 

velmi vycvičen k obratnosti, avšak dosud nebyl esteticky 

zkultivován co se týče impresionability. Taktilní poezie, 

komponovaná z hebkých, drsných, teplých či studených látek, 

různých druhů povrchů a materiálů, může vytrénovat naši 

hmatovou emocionálnost a poskytnout nám maximum smyslových 

a spirituálních rozkoší (TEIGE, 2004). 

 

        „Poetismus nechtěl být uměleckou tvorbou, chtěl být uměním 

života, uměním žít a užívat, uměním, které učí nazírat svět, hrou 

tvořící celé nové světy, básní, jež dává skutečnosti nové zářivé 

barvy. Tento program stojí na bázi lyrizace jako bezprostředně se 
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projevující přítomnosti subjektu autora v díle, jímž na místě prvém 

vyjevuje svůj  prožitek skutečnost“ (CÍSAŘ, 2004, str. 136). Po 

dlouhé metamorfóze poezie a umění započaté romantismem a 

vrcholící kubismem hlásal poetismus novou syntézu, absolutní, 

univerzální poezii pro všechny smysly, ve které se otevřely 

překvapující a úžasné perspektivy. „Čím byly by estetické emoce 

bez radosti smyslů, bez záření inteligence a bez mocnosti činu? 

Štěstí poezie rodí se ze souladu všech smyslů pod nadvládou 

svrchovaného smyslu  života a lásky“ (CHVATÍK a PEŠAT, 1967, 

str. 315).   

        Ve výtvarnu se mimo jiné uplatnily již zmíněné obrazové básně, 

svérázné koláže, které vycházely i jako ilustrace v knihách autorů 

Devětsilu. Jejich výtvarný názor byl označován jako poetický 

naivismus8. V druhé polovině dvacátých let již tvoří významní 

malíři jako Toyen a Štýrský (se svým zvláštním osobním 

programem artificielismem9, poetismem ovlivněným); poetismus 

tedy tímto zároveň připravoval půdu surrealistické malbě třicátých 

let. Nové zdroje malířského projevu byly hledány v purismu, 

lyrickém kubismu a magickém realismu. S osvobozením malířství 

se také zdokonalily další techniky - fotografie, kinematografie, tisk 

       

                                                

atd. 

 Také na divadelní scéně se děly novátorské změny oproti 

tradičním postupům: Dynamicky se zde uplatňovaly koláže obrazů, 

myšlenek, citátů, klaunských triků. Verše se střídaly s prózou, 

dialogické pasáže se scénáristickým záznamem obrazného dění; 

 
8 Nese rysy příklonu k ideálům proletářského umění, obdivuje nejprostší věci, nese rysy          

sentimentálního sociálního cítění. Utopická vize bezkonfliktní porevoluční společnosti. 
9 Tento směr provozovali umělci Štýrský a Toyen jako třetí samostatný směr vedle 

abstrakce a surrealismu; tento směr vyzdvihuje obrazotvornost a tvůrčí roli vzpomínky 

postavené proti omezující a záporné roli paměti. Některé rysy má společné se 

surrealismem (automatický text) a abstrakcí (nevázání se na model). Artificielismu šlo 

však výhradně o kontakt s nevědomím, o náhlou inspiraci a prolínání různých zdrojů.  
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dramatický princip lyrického pásma se prosazoval dějově zcela 

nezávazným střídáním motivů, poetikou básnických překvapení a 

metaforických záměn. 

4.3. Osvobozené divadlo 
 

       

l pro absurdně rozvíjený žert, jenž se nedá ničím 

       

 
 

 
Z hlediska vývoje absurdní komiky v Čechách nesmíme opomenout 

fenomén Osvobozeného divadla. Jak již bylo řečeno, bylo 

založeno roku 1926 Frejkou a Honzlem jakožto divadelní odnož 

Devětsilu. Od začátku se etablovalo jako divadlo experimentální, 

ubírající se cestou nevyzkoušeného k nezaručeným výsledkům, 

což pochopitelně zúžilo divácký okruh na skupinu stejně 

naladěných příznivců. V dubnu následujícího roku uspořádali 

Voskovec a Werich – budoucí provozovatelé Osvobozeného 

divadla – amatérské představení „Vest Pocket Revue“. „Tím se 

zrodilo jedno z velkých a slavných divadel české divadelní 

moderny II. fáze, které se v ledasčem propojilo s avantgardou, 

takže i v rámci evropské divadelní avantgardy mělo a má naprosto 

jedinečné místo“ (CÍSAŘ, 2004, str. 141). S těmito tvůrci se pojí 

atmosféra „českého dada“, která stála u zrodu jejich divadelní 

činnosti a trvale je provázela. Voskovcovu poválečnou generaci 

spojuje s dada odpor proti překonaným hodnotám a stereotypům, 

ale zároveň z pocitu nově získané suverenity našeho státu, 

volnosti a radostnosti si tato generace bere z dada především jeho  

hravý smys

svazovat.  

 Nějakou dobu tedy koexistovaly dva různé divadelní soubory na 

jedné scéně; jelikož však představení V+W měla divácky 

nesrovnatelně větší úspěch než Honzlovo experimentální divadlo, 

 68



jemuž byla vyčítána chladná vymyšlenost a konstruovanost, 

přejímají jej na konci sezóny výhradně Voskovec s Werichem. 

Experimentální Osvobozené divadlo zůstává ovšem důležitou 

vývojovou etapou v dějinách českého moderního divadla, nelze mu 

totiž upřít nezbytnou přípravnou průpravu pro pozdější divadelní 

       

tí a 

       

                                                

modernismus a avantgardu.  

 „Vest Pocket Revue“ sklidila neobyčejný úspěch, dosáhla 208 

repríz. Voskovec a Werich tímto založili tradici nového lyrického 

avantgardního divadla; jejich představení oplývala svěžím 

neokoukaným humorem, klaunstvím odkoukaným z filmových 

grotesek, dadaistickým humorem, parodií i lyrismem. I v dalších 

představeních si uchovali role klaunských protagonistů a princip 

herecké improvizace, jen částečně podložené scénářem. Pojila se 

zde zkušenost komedie dell´arte10 s moderním muzikálem a 

především velmi svébytným a originálním humorem, který se 

pohyboval mezi bezpředmětnou  a absurdní komikou založenou na 

slovních hříčkách, záměně významů, sémantických 

nedorozuměních a parodií. Charaktery rolí dotvářely nejrůznější 

masky a přestrojení. „ Revuální styl nevyžaduje důrazu na 

psychologický vývoj postav a kostýmy tedy slouží k dokreslení 

zvláštnosti daného charakteru“ (SCHONBERG, 1988, str. 110). 

Pro úspěch Osvobozeného divadla byla také velice důležitá 

hudební spolupráce se skladatelem výjimečné kvality Jaroslavem 

Ježkem, jenž vynikal skladatelskou mnohostrannos

improvizačními schopnostmi ovlivněnými jazzovou muzikou. 

 Oba protagonisté vyhlašovali (samozřejmě s nadsázkou a vtipem 

sobě vlastním) svou víru v nutnost netendenčního humoru: 

„Především chceme zaručit rehabilitaci jednoho slova. To slovo je 

– sranda. Člověk, který je poprvé použil, objevil technický termín, 

 
10 Italská komedie ze 16-17. století, v níž herci v několika typických postavách 

improvizovali dialog podle předem stanoveného průběhu děje 
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který nemůžeme používat, protože je skandální. Protože se jím 

musíme zabývat, nahrazujeme je o nic méně techničtějším 

termínem, hlína“ (tamtéž, str. 62). Účel byl jen jeden – smích; 

přesto své postavy hráli naoko smrtelně vážně a očividně pokládali 

za nemístné, aby se jim někdo smál, což jim dávalo absolutní 

tvůrčí svobodu. Tento zvláštní druh situační komiky nazývali 

„kultem hovadnosti“. „Hovadné“ pro ně byli zcela reálné existující 

věci všední skutečnosti, jejichž znevažováním na jevišti se 

ukazovala jejich nesmyslnost a hloupost. „To je jejich osobitý 

dadaismus, jenž má v sobě při veškeré bezpředmětnosti i jakousi 

zvláštní polemickou angažovanost, neboť se vždycky nějak dotýká 

pokleslého estetického cítění jako výrazu určitého životního stylu, 

jehož směšnou ošklivost ostentativně předvádí“ (CÍSAŘ, 2004, str. 

160). Netendenční humor Osvobozeného divadla byl pochopitelně 

trnem v oku tehdejším státotvorným činitelům, podle nichž musela 

komika mít politický cíl, nemohla existovat sama o sobě bez 

politické souvislosti a terče, do něhož by se strefovala. Toto 

počáteční období neangažovanosti však netrvalo dlouho, pouze 

v letech 1929 až 1932, kdy Voskovec s Werichem experimentovali 

s žánrem „čisté“ komedie. Později se Osvobozené divadlo obrátilo 

k satiře a politicky se zaangažovalo; stále se jim však dařilo spojit 

subjektivitu tvůrců s objektivizací, která svým kontextem utvářela 

smysl jako přímý nebo alespoň dostatečně zřetelný odkaz ke 

konkrétní realitě (Císař, 2004).“I nevšímavému nemůže ujít, že 

každá ideologie má své začátky. Že si musí pracně klestit cestu, 

což je tím namáhavější, čím méně je na takové klestění 

vyzbrojena. Jedna z překážek ideologie je posměch. Nic není 

snazšího, než zlehčovat a zesměšňovat něco, co je nezavedené, 

       

co nemělo čas se prokázat“ (WERICH, 1982, str. 141). 

 Představení, která Voskovec s Werichem v Osvobozeném divadle 

hráli, bylo mnoho: například „Těžká Barbora“, „Smoking revue“, 
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„Fata Morgána“ a také Jarryho symbolistická komedie „Král Ubu“ 

s Werichem v hlavní roli. Jejich význam pro vývoj českého  

komického divadla v meziválečném období neměl obdoby, a 

přestože divadlo bylo vázáno na osoby svých tvůrců, je jeho vliv 

trvalý. Nebylo totiž pouhým jevištěm, nýbrž srdcem české kultury; 

představovalo demokratickou, odvážnou a svobodnou filozofii 

obyčejných českých lidí. Za německé okupace Československa 

přerostly písně Voskovce a Wericha v symboly českého odporu 

proti nacistům a staly se na dlouhou dobu synonymy svobody. 

Především poválečný neustálý boj Jana Wericha s komunistickou 

cenzurou a politickým vedením se stal takřka reprezentací české 

intelektuální opozice vůči režimu. Obrana demokracie, útoky proti 

fašismu či komunismu a sociální nespravedlnosti je zařadily do 

avantgardního levicového hnutí, ačkoli se nikdy vědomě a 

záměrně s žádnou ideologií nespojili. „Zůstali věrni svému 

„dadaismu“, který se brání nesvobodě myšlení a destruuje 

všechno, co ji ohrožuje. Zachovali montážní charakter revuálnosti, 

skrze niž vytvářeli umělé divadelní světy, takže na půdě moderního 

divadla II. fáze vzniklo zábavné divadlo jako jev naprosto 

výjimečný v celém kontextu evropské avantgardy“ (CÍSAŘ, 2004, 

       

dňanského, Petra Skoumala 

a další umělce působící v 70. letech. 

 

str. 166). 

 Voskovec a Werich měli přímý vliv i na tvorbu pozdějších 

divadelních osobností – Jiřího Šlitra s Jiřím Suchým, Miroslava 

Šimka a Jiřího Grossmanna,  Jana Vo
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            5.  Surrealismus 

       5.1. Surrealistická revoluce 

       

ntazie; cílem surrealistické revoluce bylo 

osvobození ducha. 

 
  
 

 Jak již bylo řečeno, roztržka mezi Tristanem Tzarou a Bretonem, 

Aragonem, Éluardem a dalšími francouzskými umělci nutně 

předznamenala nástup dalšího nekonvenčního uměleckého hnutí, 

směru, který v dosavadních uměleckých postupech neviděl další 

východiska a hodlal se v umělecké expresi posunout značně dál. 

Slovo surrealismus ovšem nebylo nové, označil již tak své drama 

„Prsy Tirésiovy“ G. Apollinaire v roce 1917. Jeho pokračovatelé a 

žáci Birot, Reverdy, Dermée a Goll toto slovo definovali jako 

„transpozici reality do sféry básnické“, nešlo však o nic jiného než 

o synonymum kubismu a jejich hnutí nemělo dlouhého trvání. Byl 

to Bretonův surrealismus, jenž ovládl svět poezie a otevřel umění 

nové světy. André Breton vytušil novou cestu a snažil se 

destruktivní dadaistický „stav ducha“ překročit tím, že se nebránil 

novým způsobům myšlení, typickým pro toto období. „Pojmy 

všeobecného relativismu, zhroucení příčinnosti a všemohoucnosti 

nevědomí rozvrátily tradiční pojmy, založené na logice a 

determinismu, vynucovaly si nové nazíraní a vyzývaly k plodným a 

vášnivým výzkumům, vůči nimž byly všechen pokřik a všechno 

neplodné rozčilování marné“ (NADEAU, 1994, str. 43). Vědecké, 

psychologické a filosofické objevy Einsteina, Freuda a dalších 

zahájily nové pojetí světa, hmoty, člověka i umění, čehož se 

surrealisté chopili a začali přeměňovat ve svoji „nadrealitu“ aneb 

svobodný život fa
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ve 

všech aspektech pozitivnější, proklamoval, že svět může být 

 

       

 

stránkách, rozuměj podle možností, jaké kdo má, je jedinou věcí, 

která stojí za to, abychom jí sloužili“ (BRETON, 1996 A, str. 115). 

 Díky dadaismu však surrealisté zpočátku také popírali  literární, 

básnické nebo malířské řešení a v žádném případě nechtěli být 

dalším uměleckým ismem; jeho tvůrci spíše než za novou 

uměleckou školu pokládali surrealismus za nástroj poznání končin, 

které dosud nebyly soustavně prozkoumány: nevědomí, snu, 

halucinačních stavů, šílenství – všech, které se neopíraly o 

racionálno a logiku. Stejně jako dadaismus vznikl jako negativní 

odpověď na hrůzy první světové války, surrealismus byl však 

změněn a transformován do míst lásky, svobody a čiré fantazie. 

 Umění dostalo z rukou dadaismu ránu, ze které se nemohlo 

vzpamatovat několik let, a zakladatelé surrealismu nechtěli na jeho 

troskách stavět nové. První surrealistické dílo od Bretona a 

Soupaulta „Magnetická pole“ z roku 1920 tak bylo prezentováno 

jako vědecký pokus, nikoli dílo nového avantgardního směru.  

V roce 1924  vychází Surrealistický manifest André Bretona, ve 

stejném roce začal vycházet časopis „La Révolution Surréaliste“ 

(Surrealistická revoluce), kde dostávali prostor především 

surrealisté. Postupně se začínal formulovat surrealistický životní 

postoj a také systém, kterým byl schopen reagovat na 

společenské, filozofické a umělecké otázky a problémy své doby. 

Ze všeho nejdůležitější pro ně byla svoboda jako taková; píše o ní 

André Breton ve svém nejslavnějším románu Nadja: „…svoboda, 

získaná zde na zemi tisícerým velmi těžkým odříkáním, vyžaduje, 

abychom jí v čase, kdy je nám dána, užívali neomezeně, bez 

jakýchkoli pragmatických ohledů, protože osvobození člověka, 

formulované s konečnou platností ve své nejjednodušší revoluční 

podobě, zůstávající však nicméně jeho osvobozením po všech
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        5.2. Surrealistická východiska 

 

       

 díla patřící k nějakému nižšímu žánru, 

       

ické 

 

 Zdrojem inspirace se mimo jiné surrealistům staly primitivní kultury, 

etnologické a antropologické objevy a v neposlední řadě starověké 

mýty a všemožná náboženství. Pouštěli se do tzv. „hledání 

zázračna“, které může být kdekoli a v jakékoli formě či podobě, 

přičemž ignorovali tradiční a konvenční postupy. Důležitý byl vnitřní 

subjektivní  prožitek;  zázračna  se snažili dosáhnout osvícením 

vlastní mysli, naladěním ducha a transformováním vnímání do té 

míry, že i ty nejobyčejnější a nejpozemštější věci nabyly 

neznámých a přitom krásných rysů. „V literární oblasti pouze 

zázračno je s to oplodnit

jako je román a obecně všechno, v čem hraje nějakou roli příběh“ 

(BRETON, 2005, str.26). 

 Inspiraci pro své umění hledali ve všem neobvyklém a dosavadním   

uměním nevyužívaném: Preferovali bizarní a neobvyklé formy 

etnického umění, zdroji se jim tak staly např. kultura 

severoamerických indiánů, umění eskymáckých kmenů, polynéské 

umění či kultura Velikonočního ostrova. Také je fascinovaly dosud 

neobjevené nebo spíše neuznávané druhy umění, jakými byly 

kupříkladu projevy duševně chorých, dětí, spiritistických médií 

apod. Surrealisté byli přesvědčeni, že právě od těchto ničím 

nespoutaných, spontánních a bezprostředních umělců se má 

západní civilizace co učit. „…věřili v tvůrčí potenciál stavu 

pomatenosti, nahlížejíce na něj jako na stav čisté dynam

subjektivity, plné představivosti, která překonává rigorózní hranice 

každodenní existence“ (CHOUCHA, 1994, str. 53). 
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. Všechno nasvědčuje tomu, že 

       

aké o objekt a o jeho 

 Na rozdíl od dadaistů, kteří odmítali západní kulturu jako celek,  

surrealisté obdivovali její nonkonformní, iracionální a „perverzní“ 

odnože. Vycházeli tedy ze spousty vlivů, mimo jiné 

z předkřesťanských forem umění, středověkých grotesek, 

manýrismu, symbolismu a dekadence, impresionismu, kubismu a 

především jejich bezprostředních předchůdců Guillauma 

Apollinaira, Pabla Picassa a Marcela Duchampa. Kladli důraz na 

experiment, bádání a protest, fascinovala je změna vědomí a 

vyjadřování. Proto jedním z důležitých aspektů tohoto hnutí byla 

akčnost: neustále podnikaly různé kolektivní hry a pokusy, 

organizovaly se surrealistické happeningy, vydávala periodika, 

tvořily manifesty: „Surrealismus nedovolí těm, kdo se mu oddávají, 

aby jej zanechali, kdy se jim zlíbí

na ducha účinkuje podobně jako omamné látky; tak jako ony 

vytváří určitý stav potřeby a může člověka dohnat k děsivým aktům 

revolty“ (BRETON, 2005, str. 51). 

 Dalším z důležitých rysů surrealistického hnutí byl jejich černý 

humor, výraz do té doby nepoužívaný. Breton v předmluvě ke své 

„Antologii černého humoru“ (výbor, ve kterém shromáždil díla 

významných autorů poznamenaných specifickým druhem humoru 

a absurdní komikou – jsou zde například ukázky z tvorby  

Rimbauda, Jarryho, Carolla, Picassa, O´Henryho, Poea, Swifta, 

Fouriera, Kafky, Corbièra, Nietzscheho a mnoha dalších) vtipně 

konstatuje: „Stačí připomenout, že v době, kdy poprvé vyšla, si za 

výrazem „černý humor“ nikdo nedovedl nic představit (pokud jím 

nebyl míněn výsměch černochům)“ (BRETON, 2006, str. 7). 

V předmluvě dále mimo jiné rozebírá některé Hegelovy teorie 

humoru v umění; „…Hegel učinil rozhodující krok k tomu, aby se 

humor stal součástí poznání, když se dopracoval ke koncepci 

objektivního humoru“ (tamtéž, str. 13). Ten vzniká podle Hegela ve 

chvíli, kdy se básník začne v humoru zajímat t
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utváření v rámci subjektivního odrazu, jinak řečeno, pokud se 

v básnické subjektivitě promítne také objektivita. Tento princip se 

nejdříve objevil v malířství (BRETON, 2006).  

    l
 
 
       

                                                

        5.3. Surrealistické výtvarnictví a fi m 

 Surrealistické principy, myšlenky a postupy se pochopitelně 

neodrazily pouze v básnickém umění a literatuře. Nejvíce se kromě 

literatury projevil ve výtvarném umění. V populární kultuře, zvláště 

pak ve Spojených státech, je surrealismus často spojován s obrazy 

španělského malíře Salvadora Dalího, který byl aktivním 

surrealistou v letech 1929-1936. Dal hnutí to, co sám nazval 

paranoicko-kritická metoda11. Dalího práce je proslulá kombinací 

bizarních snových obrazů s prvotřídním kreslířským a malířským 

projevem inspirovaným renesančními mistry. Jeho dílo mělo široký 

záběr, zahrnovalo i film, fotografii a tvorbu plastik. Byl známý svou 

výstřední a teatrální povahou, rád dělal neobvyklé věci; byl 

umělcem velkého talentu a fantazie. On sám ke své tvorbě řekl: 

„Zdá se mi zcela nepochopitelné, že moji nepřátelé, moji přátelé a 

veřejnost vůbec prohlašují, že nerozumějí smyslu představ, který 

vkládám do svých obrazů. Jak chcete, aby jim rozuměli, když já 

sám, který je dělám, jim nerozumím o nic víc? Říkám-li však, že já 

sám ve chvíli, kdy je maluji, nerozumím významu svých obrazů, 

neznamená to, že žádný nemají. Naopak, jejich význam je tak 

hluboký, složitý, soudržný a mimovolný, že uniká jednoduché 

logické analýze“ (NÁDVORNÍKOVÁ, 1998, str. 291). Dalímu šlo 

především o to, aby svět imaginace a konkrétní iracionality měl 

stejnou objektivní samozřejmost, poznatelnost a přesvědčivost 

jako zevní svět jevové reality. Vycházel mimo jiné z Freudových 

 
                11 Technika zabývající se objevně fenoménem asociativně-imaginativní interpretační 

aktivity 
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metod, především se nechal vést spontánní i řízenou imaginací, 

jejímž prostřednictvím konal autentické sondy do hlubin vlastního 

       

lířství. Odlišovali totiž výtvarné projevy svých 

aspirací, jež nesměřovaly do oblasti takzvaného umění, nýbrž do 

 

       

, fantastična, humoru a vtipu, 

       

já. „Jsem badatel ve vlastním nitru“ (NÁDVORNÍKOVÁ, 1998, str. 

298). Jeho dílo obsahuje specifický černý humor, ale má i polohu 

magickou a filozofickou. 

 Surrealistickému malířství nejde o otázky formy či perspektivy, ale 

o přímý a hluboký psychický výraz. Je nejradikálnějším rozchodem 

s kubismem a nejrezolutnějším popřením klasicismu, neboť netvoří 

formové kompozice a na základě až nadpřirozené imaginace 

vytváří fantasmagorická, naší psychikou nepostihnutelná díla. 

„Vlastní nerv tohoto malířství nedá se postihnout naší estetikou: 

jen psychoanalýza se může k němu dobrat. Divák, který by nazíral 

tyto obrazy brýlemi mámení normativních estetik, nenajde v nich, 

leč nepochopitelný chaos nepovědomých tvarů a barev“ (TEIGE, 

2004, str. 179). Sami surrealisté svá díla mnohdy ani za umění 

nepovažovali, dokonce si kladli otázky, zda vůbec existuje 

surrealistické ma

sféry mimoumělecké, tedy esteticky neklasifikovatelné činnosti 

(DRYJE, 2005). 

 Dalšími malíři, inspirovanými surrealismem byli například René 

Magritte, jehož obrazy, plné symbolů

si často zakládají na rozporu mezi předmětem a jeho zobrazením. 

Jeho díla nejsou pouhým zobrazením určité věci, ale znázorněním 

umělcovy myšlenky a tvůrčího aktu.  

 Významným surrealistickým malířem a sochařem byl také Joan 

Miró, ovlivněný kubismem a fauvismem, malíř, jehož představivost 

byla nevyčerpatelným zdrojem novotvarů a detailů. Zjednodušením 

struktur obrazu a potlačováním symbolů vytvořil ve svém období 

snových maleb nový druh abstrakce. Také jeho koláže a sochy 
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prokazovaly určité výrazové novátorství. Miró byl jedním 

z největších surrealistů, našel cestu z neznámých uliček 

       

 kladen na oblast nevědomí. Vyniká v nich i 

n

       

vních asociacích a abstraktní absurditě. Imaginativní 

podvědomí a uvědomil si nesmírnou sílu symbolů a kombinací 

barev. Dále můžeme jmenovat Maxe Ernsta, Paula Klee či Hanse 

Arpa.  

 Zvláštní odnoží surrealistických uměleckých projevů byl film, 

vzniklo několik pokusů vytvořit čistě surrealistické filmy. Patří mezi 

ně filmy od Luise Buñuela Andaluský pes a Zlatý věk, jež se staly 

klasickými díly surrealistického filmu. Natočil je společně se svým 

přítelem Salvadorem Dalím a znamenaly mezník v historii světové 

kinematografie. V obou filmech se silně odráží vliv Freudových 

teorií, velký důraz je

silný společe sky kritický faktor. Velmi podstatným prvkem 

v Buñuelově tvorbě byl sen, jímž byl fascinován, a také 

náboženské motivy. 

 Významným českým surrealistickým tvůrcem filmů až 

do současnosti je Jan Švankmajer, animátor, výtvarník, básník a 

režisér. Jeho filmy prokazují velký vliv surrealistických metod. Má 

vyhraněný smysl pro hru představ a směřuje k nadřazení procesu 

imaginace. Také jeho mystifikační texty a koláže jsou pro svou 

originalitu téměř nezařaditelné. „A jsou to právě blasfemické, černé 

složky humoru, které tvoří nezanedbatelnou část imaginativní 

mohutnosti Švankmajerovy tvorby; spolu s vybranou senzibilitou a 

pronikavým kritickým intelektem představují určující fasety jeho 

tvůrčí osobnosti“ (NÁDVORNÍKOVÁ, 1998, str. 225). Důležité je 

pro něj propojení výtvarných složek s hranými či loutkovými a 

funkce masky a její emotivní působnost. V jeho tvorbě můžeme 

najít prvky sugestivní, hrůzné až magické, reflektuje i velmi temné 

hlubiny lidského nevědomí. Ve svých filmech představuje 

iracionální situace, které mu dovolují kombinovat obraz a zvuk 

v imaginati
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animace pro něho není pouze jedním z výrazových prostředků 

tvorby, ale přímo jejím hnacím motorem a neutuchajícím zdrojem 

inspirace. 

 Švankmajerova filmografie je značně rozsáhlá, jmenujme tedy 

alespoň některé: natočil například filmy Hra s kameny (1965), 

Tichý týden v domě (1969), Otrantský zámek (1977), Možnosti 

dialogu (1982), Něco z Alenky (1988), Zamilované maso (1989), 

Konec stalinismu v Čechách (1990),

       

 Jídlo (1992), Lekce Faust 

(1994), Otesánek (2000) a Šílení (2005).  Dodnes se pravidelně 

účastní aktivit Surrealistické skupiny a je předsedou redakční rady 

řispívá. 

 
 
 
       

revue Analogon, do níž také p

 

 

        5.4. Magický surrealismus 

 Za zmínku také jistě stojí zvláštní sepjetí surrealismu s magií a 

okultismem, tak jak je popisuje ve své knize „Surrealismus a 

magie“ britská autorka Nadia  Choucha. Kořeny surrealismu sahají 

hluboko do okultní tradice 19. století a zejména výtvarné umění a 

poezie bylo návratem těchto tradic postihnuto. Breton se velmi 

zajímal o okultismus, zejména v pozdějším období surrealistického 

hnutí; byl jeho zbraní ve válce s logikou a jasnozřivostí, dvěma 

nepřáteli nádhery a svobodné fantazie. Zaujala ho   například 

astrologie a jasnovidecké nadání médií. Stejně jako v literatuře se i 

ve výtvarném umění užívalo metody psychického automatismu. Již 

deset let před vznikem surrealismu se touto technikou zabýval 

například anglický okultní malíř Austin Osman Spare, jehož 

automatické kresby hrají roli magických diagramů a vizuálních 

zaklínadel, ačkoli se tradičním rituálům a symbolice magie striktně 

vyhýbal. Techniku své malby popisoval jako jistý prostředek 
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symbolicky vizualizovaných vjemů, jinými slovy tlumočení 

zkušenosti založené na fyzických pocitech, převedených do výrazů 

výtvarného umění. „Dochází zde k transferu pocitu fyzického 

dotyku do vizuálního módu, což může být také označeno jako 

       

važoval za absurdní: věřil, že tyto vzkazy pocházejí 

       

ní reality“ na němž je založen náš systém vědění. 

Ukazuje nám, kolik subjektivity je v každém systému, nehledě na 

synestesie“ (CHOUCHA, 1994, str. 55). Prostřednictvím 

„hmotných“ technik tak Spare dosahoval mimosmyslových, 

magických stavů vnímání.   

 Jak již bylo zmíněno, velmi inspirativním zdrojem pro surrealisty 

byla spiritistická média, která po upadnutí do transu 

zaznamenávají vzkazy pocházející z „říše duchů“. Spiritualistické 

interpretace hypnotických jevů však surrealisté naprosto odmítali, 

Breton je po

z nevědomí těchto médií jako výsledek rozštěpení osobnosti. 

Zdrojem inspirace se jim tedy staly spíše metody spiritismu než  

jeho teorie. 

 Co se týče tematiky a obsahu, je surrealismus spojen spíše 

s romantismem a symbolismem, než s dadaismem a dalšími 

modernistickými směry, ačkoli všechny tyto avantgardní proudy 

byly více či méně renesancí okultismu ovlivněny. Tím, že obvykle 

stál v opozici ke státnímu zřízení, akademismu a zažitým 

hodnotovým žebříčkům, postojům a normám, okultismus 

avantgardu vždy přitahoval; hrál roli jakéhosi vetřelce v hlavním 

proudu společenského vědomí. Magie byla vždy pro nejrůznější 

umělce mimořádně přitažlivá svou tajemností a dvojznačností, 

mohla být interpretována a používána dle individuálních výkladů a 

potřeb. „Surrealisté okultní teorie adoptovali ani ne tak jako výzvu 

faktům vědy a logiky, jako spíše výzvu hodnotám, které jsou 

s těmito fakty spojovány. Surrealismus se snaží radikálně měnit 

vnímání „objektiv
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to, že se každý deklaruje jako systém objektivní“ (CHOUCHA, 

1994, str. 116). 

 Také ve Freudových psychoanalytických metodách můžeme nalézt 

fragmenty magických postupů, ačkoli se Freud sám prezentoval 

jako krajní racionalista a nesnášel jakoukoli zmínku o okultismu 

(přestože věřil v telepatii). „Sama povaha analytické činnosti je 

vlastní už hermetickým vědám, kde se psychické procesy vyjadřují 

pseudochemickou řečí (alchymie) a kde „vnitřní dialog“ je rovněž 

nástrojem polemiky s nevědomými silami (C. G. Jung). (…) 

Vývojová nutnost pronikat do hlubších vrste

 

       

v lidského ducha 

přivádí zejména strukturální antropologii k poznávání těch 

imaginativních funkcí, které touha člověka po svobodě zaměřuje 

, str. 124).  

 
 
 
       

ních asociací v podvědomé 

k zázračnu“ (EFFENBERGER, 2007

 

 

        5.5. Surrealistický symbolismus 

 Od čeho se surrealisté v poezii a literatuře snažili oprostit podobně 

jako jejich předchůdci dadaisté, bylo stavění přísně logických vět, 

tento útvar byl moderní poezií téměř opuštěn. Hledali jiný výraz 

sdělení, četli „mezi řádky“ a hledali jiné, skryté logiky. „Veliký hlas 

instinktu nezná logiky a intelektuálních koncepcí, primitivní 

psychismus nezná abstrakcí: vše překládá v obrazy a výjevy“ 

(TEIGE, 2004, str. 118). Velkou inspirací se jim stal Sigmund 

Freud se svým překládáním snových symbolů a role 

psychoanalýzy v objasňování afektiv

práci instinktu. Freud ukázal, jak sexuální symbolika, 

představování sexuálních poměrů nesexuálními objekty a relacemi 

sahá až do samého počátku mluvy.   
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 a reprezentovat realitu.  Ona surrealisty 

       

o ze sociální potřeby dorozumění.  

       

 Prapůvodním způsobem slovesného výrazu a jakýmsi atomem 

poezie je tedy obraz, metafora. Řeč je symbolismem, v němž 

zvuky a obrazy spolu vyvolávají označovanou věc. Symbol tedy 

není uměleckým výtvorem lidské inteligence, ale  naopak, je 

hlubokým výrazem našeho instinktivního myšlení, podvědomého a 

prapůvodního psychismu. Funkce řeči je především sociální, 

symbolismus způsobuje, že některé artikulované zvuky či gesta 

mohou nahradit

objevovaná „nadrealita“ však naší inteligenci a vědomí uniká a 

chápat ji může pouze podvědomí, oproštěné od praktického 

rozumu.              

 Symbolismus ale není jen základem řeči, je také symbolismus 

gesta, které předcházelo slovům a vzniklo již ve zvířecích stavech, 

je tedy spjato s nejzákladnějšími vitálními projevy. Existuje i 

symbolismus tance, vůní, obrazů, symbolismus  čísel a 

v neposlední řadě symbolismus písma. Písmo je zajímavou formou 

symbolismu, vytvořenéh

„Archaické formy a hieroglyfy ukazují zajímavé asociace mezi 

konkrétním předmětem a celou řadou abstraktních myšlenek“ 

(TEIGE, 2004, str. 120).  

Také totemismus domorodých kmenů, zajímavý fenomén 

primitivního sociálního života,  je příkladem identifikace kmene se 

symbolem. Totemy vyřtvořila metaforická imaginace, spjatá 

s náklonností k příměrům a symbolickým obrazům, které si 

vybavujeme jako archetypy již z dětství.  „Co je tedy totem? 

Zpravidla zvíře, jedlé, neškodné nebo nebezpečné, vzácněji 

rostlina či přírodní síla (déšť, voda), se zvláštním vztahem 

k celému rodu. Totem je předně praotcem rodu, potom i jeho 

ochranným duchem a pomocníkem, který mu věští, a byť i byl jinak 

nebezpečný , zná své děti a šetří je. Příslušníci totemu zato 

podléhají posvátnému, samočinně trestajícímu závazku, že svůj 
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totem nezabijí (nezničí) a že se zřeknou jeho masa (nebo jiného 

požitku, který poskytuje). Totemický charakter se neváže na 

jednotlivé zvíře nebo jednotlivou bytost, ale na všechny jedince 

druhu. Čas od času se pořádají slavnosti, při nichž příslušníci 

totemu obřadními tanci názorně napodobují pohyby a vlastnosti 

svého totemu“ (FREUD, 1991, str. 11-12). I zde tedy můžeme 

sledovat zárodky abstraktního myšlení a symbolistního vkládání 

významu neživým věcem, které náhle nabývají zcela jiných 

charakterů a rozměrů. Psychoanalýza si všímá totemismu 

především z toho důvodu, že téměř všude, kde vládne totem, platí i 

zákon, že členové téhož totemu nesmějí vstupovat do vzájemných 

pohlavních vztahů či spolu uzavírat sňatky, což je s totemem 

spojená exogamie;  symboly náhle nabývají přenesených 

významů.  Freud však surrealistům učaroval zejména svým 

e následující kapitola. 

 
 
       

výkladem snu, čemuž se věnuj

 

 

         5.6. Sen jako zdroj poznání 

 V Surrealistickém manifestu Breton definoval surrealismus jako 

„čirý psychický automatismus“, kde je cílem posílit skutečnou 

funkci myšlenky písmem, kresbou a výrazovými prostředky všeho 

druhu. Tím byl míněn rozumem nekontrolovatelný proud asociací; 

při tvorbě by měl být umělec pohroužen do svého nitra, bez 

jakéhokoli racionálního podkladu či záměru zaznamenávat stavy 

své duše: „Když jste se usadili na místě co možná nejpříznivějším 

pro koncentraci svého ducha na sebe sama, dejte si přinést věci 

na psaní. Hleďte se dostat, jak jen dokážete, do co nejpasivnějšího 

nebo nejreceptivnějšího stavu. Nechte stranou jakoukoli představu 

o své genialitě, o svých talentech i o talentech všech ostatních. 
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Pište rychle bez předem zvoleného tématu, natolik rychle, abyste 

nic nepodržovali v paměti a abyste nebyli v pokušení číst po sobě, 

co píšete. První věta přijde zcela sama…Pokračujte tak dlouho, jak 

se vám bude chtít. Spoléhejte na nevyčerpatelnost onoho tichého 

hlasu“ (BRETON, 2005, str. 44). Pozdější surrealisté brali tyto 

metody s rezervou: „Automatický text se objevil jako výborný 

prostředek v rukou zkušeného psychoanalytika, poezií však není, i 

 

       

když mu nelze upřít občasnou hodnotu jednotlivého náhodného 

básnického obrazu“ (MIZERA, 1998, str. 234). 

 Díky Freudově psychoanalýze se surrealisté seznámili s ději 

podvědomých stavů a jejich pozornost se obrátila především 

k životu snu. Přijali za své Fredovy teorie podvědomí, významnosti 

snových vizí, slovních hříček a vtípků i klíčové role sexuality. „Sen 

je vlastním a nejúplnějším projevem podvědomého života, 

spontánní činností imaginace, chimérickou vizí splněných 

podvědomých tužeb; je procesem, jímž podvědomý život snaží se 

proniknout k vědomí; rezervoáry snu napájejí poetickou intuici, 

z nich přicházejí oslňující zjevení“ (TEIGE, 2004, str. 161).  

Klíčovou roli při těchto zkoumáních vlastního nitra sehráli také 

drogy a uměle navozovaná porušení psychické rovnováhy, ať už 

extatická, hypnotická či halucinogenní. Takto vzniklé surrealistické 

básně jsou tedy fatálním výrazem našeho podvědomého já; báseň 

snu je symbolickou zpovědí naší nejhlubší osobnosti. Tento svět 

nadskutečna se neobjevuje jen ve snu, ale i ve všech podobných 

psychických stavech, kdy dochází k ochrnutí vůle s nepřítomností 

rozumové kontroly. Tedy i v polosnu, v opilství, v okamžicích 

silných návalů vášní, v šílenství, či v lehkých hypnotických nebo 

narkotických stavech; taktéž experimentovali se stavy, do nichž je 

zapojena tělesná schránka člověka – například s pocity fyzické 

únavy či extrémního hladu. Cestu do těchto umělých „rájů“ může 
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otevřít alkohol, hašiš, kokain, atd. „Všecky stavy, v nichž praktický 

rozum, pozornost a vůle jsou otupeny, disponují člověka k 

poetickým hrám imaginace, k lyrismu: je znám sklon pijáků k písni, 

k rytmizovanému, melodizovanému a lyrizovanému slovu“ (tamtéž, 

str. 161-162).  Surrealisté doufali, že jednou dojde k roztavení 

obou naprosto si odporujících stavů – reality a snu – v jednu 

absolutní skutečnost, surrealitu, přičemž byl sen považován za 

rovnoprávný a plnohodnotný duševní výkon.  Cílem bylo nechat 

působit veškeré vrtochy a rozmary fantazie do té míry, aby 

harmonizovaly se skutečnými událostmi, jevy či osobami. Tak 

vznikaly automatické texty, řada volných asociací poskládaných 

samoúčelně vedle sebe, na rozdíl od dadaistických textů však zde 

nehrála svou roli náhoda, ale volný pohyb  mysli těsně před 

upadnutím do spánku. Zachycování myšlenek tohoto druhu se 

stalo jednou ze surrealistických metod, jak zachytit stavy lidského 

podvědomí deroucího se na povrch. Tato technika byla vypůjčena 

z psychoanalýzy a z metod spirituálních médií a byla pokládána za 

ten nejlepší způsob, jak uvolnit cestu tvořivosti a inspiraci. 

Surrealisty fascinovala nespoutanost, nesrovnatelná nenucenost, 

svoboda ducha, vytváření nebývalých obrazů i jistá dávka 

nadpřirozena. Sen považovali za jakýsi druhý život, neméně 

bohatý, naopak v mnohém básničtější, skutečnější, rozvinutější a 

pravdivější než valná část života probíhajícího v konvenční rutině 

naší denní zkušenosti. Imaginativní bohatství - schopnost snít, 

kterou má na rozdíl od predispozice k básnickému myšlení každý 

 

       

člověk, valná většina lidí ani nevnímá; přitom stačí věnovat 

pozornost svým snům (BRETON, 1996 B). 

 Nyní se budeme podrobněji věnovat problematice snových 

mechanismů. Pode Freuda známe sen většinou ze vzpomínky, 

kterou vnímáme jako necelistvou, a která se dostavuje těsně po 
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probuzení. Je to obvykle skladba vizuálních smyslových dojmů, 

které nám předstíraly zážitek, do nichž se mohou vmísit 

myšlenkové pochody a projevy afektu. To, co si vybavujeme jako 

sen, Freud nazývá „manifestním obsahem snu“, který je často 

absurdní a zmatený, a jeho původ si obvykle neumíme vysvětlit.  

Pro psychologa je ale mnohem důležitější to, co se skrývá pod 

tímto zjevným obsahem a co nazýváme „latentními snovými 

myšlenkami“. „Tyto je možno poznat, když bez ohledu na případný 

zdánlivý smysl rozložíme manifestní snový obsah na jeho složky a 

sledujeme pak nitky asociací, které od každé z těchto izolovaných 

složek vycházejí. Splétají se spolu a ústí konečně ve skladbu 

myšlenek, které jsou nejen zcela korektní, ale též snadno 

zařaditelné do známých souvislostí našich duševních pochodů“ 

(FREUD, 1991, str. 112). Jinými slovy, sen je jakousi pozměněnou 

       

realitou (surrealisté pro to mají termín nadrealita), jehož výjevy, 

které si pamatujeme, jsou pouhým zkomoleným přepisem pravých 

obsahů našich myšlenek. 

 Souhrn přetvářejících pochodů, které převádějí latentní myšlenky 

do manifestního snu, nazýváme „snová práce“. Její výkon můžeme 

stručně popsat třemi mechanismy:   přeměna ke znázornitelnosti, 

zhuštění a přesun. Zpravidla velmi složitá myšlenková skladba, 

která se vytvořila a nebyla vyřízena během dne (tzv. zbytek ze 

dne), si činí i v průběhu noci nárok na svůj podíl energie neboli 

zájmu a tím hrozí narušit spánek. Tento zbytek ze dne přemění 

snová práce v sen a tím jej učiní pro nerušený spánek neškodným. 

Většinou jde o nějaké nevědomé přání, pro naši bdělou mysl cizí a 

neznámé, tedy přání vytěsněné, jež tvoří předstupeň a později 

jádro snu. Působením tohoto nevědomého přání na plně vědomý 

materiál snových myšlenek potom vzniká sen. Zjednodušeně 

řečeno, ono „kéž by“ normálního života, tedy nevědomé nesplněné 

přání, je ve snu nahrazeno halucinačním znázorněním splněného 
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přání. „Duch člověka, který sní, je plně uspokojen událostmi, jak se 

mu naskýtají. Úzkostná otázka možnosti se už neklade.Zabij, leť 

rychleji, miluj, jak jen je ti libo. A jestliže zemřeš, cožpak si nejsi 

       

žívá slov, jejichž znění 

       

 a  

       

jist, že vprostřed mrtvých znovu neprocitneš? Nech se vést, 

události nepřipouštějí, abys je odkládal na později. Nemáš jména. 

Ta snadnost všeho je neocenitelná“ (BRETON, 2005, str. 24).  

 Aby získaly takovouto smyslovou znázornitelnost, musely se snové 

myšlenky podrobit důkladnému přetvoření svého výrazu, během 

snové práce dochází k jejich mimořádnému stlačení a zhuštění. 

„Výchozími body tohoto zhuštění jsou náhodné či obsahové shody 

ve snových myšlenkách; protože tyto pro vydatné zhuštění 

zpravidla nestačí, jsou ve snové práci vytvářeny letmé a umělé 

shody nové a k tomu účelu se s oblibou u

v sobě slučuje různé významy“ (FREUD, 1991, str. 113-114). Tito 

nově stvoření jmenovatelé  vstupují po zhuštění do manifestního 

snu jako reprezentanti snových myšlenek.  

 Další velká  změna, kterou uskutečňuje snová práce, je pochod 

zvaný snový přesun. Projevuje se tím, že to, co bylo ve snových 

myšlenkách periferní a vedlejší, stojí v manifestním snu v popředí 

a vystupuje s velkou smyslovou intenzitou. Obsazovací energie 

tímto procesem přechází z významných představ na bezvýznamné 

a naopak a  sen se tak jeví oproti snovým myšlenkám přesunutý. 

Z tohoto důvodu pak sen vnímáme vůči bdělému životu jako cizí

nesrozumitelný. „Důstojnost člověka je obsahem jeho snů 

vystavena dosti tvrdé zkoušce, než aby cítil potřebu často o nich 

přemýšlet, a tím spíš je vyprávět…“ (BRETON, 1996 B, str. 16).  

 Pomocí přesunu tedy naše podvědomí volí takové představy, které 

jsou natolik vzdálené od těch závadných, aby je cenzura 

propustila, ale přesto mají s původními představami cosi společné. 

Přesuny proto nechybějí v žádném snu. Mezi přesuny je též třeba 

počítat  všechny druhy nepřímého znázornění, zvláště náhrada 
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významného, ale pohoršlivého elementu jiným, který se zdá být 

cenzuře nevinným; taktéž náhrada symbolikou, přirovnáním, 

detailem. Typické a pro snovou práci charakteristické je 

nahrazování vnitřních asociací (podobnost, kauzální souvislost 

atd.) takzvanými vnějšími (současnost, souzvučnost slov a 

podobně). Taktéž znázornění opakem hraje ve snové práci velkou 

úlohu, sen rád znázorňuje dva protiklady jedním a smíšeným 

útvarem. Často také proměňuje snové myšlenky v opak, z čehož 

       

akto znázorňuje neúprosnou kritiku a opovržlivý odpor ve 

snových myšlenkách. Absurdita snového obsahu tedy nahrazuje 

 

       

 spánku zcela zrušena. Úkolem 

snové tvorby je především překonat zábrany cenzury; právě tato 

 

potom při výkladu vznikají velké potíže. Svou roli též hraje 

vytěsnění, jakýsi mezistupeň mezi obranným reflexem a 

odsudkem.  

 Ve snu se též často vyskytuje nesmysl a absurdita. Nevzniká však 

nikdy náhodným seskupením představ, lze dokázat, že snová 

práce t

domněnku či odsouzení dané skutečnosti: je to nesmysl (FREUD, 

1991). 

 Při vzniku snu můžeme tedy rozlišit tři stadia: za prvé přesazení 

předvědomých zbytků ze dne do nevědomí, na čemž mívají podíl i 

podmínky stavu spánku, dále vlastní snová práce v nevědomí a za 

třetí regrese takto vytvořeného snového materiálu ve vjem, jímž se 

sen stává vědomým. Při snové práci vzájemně působí nejrůznější 

síly: přání spát, zbytky energetického obsazení, jež zbytkům ze 

dne po snížení ve stavu spánku ještě zůstalo, psychická energie 

nevědomého přání tvořícího sen a odporující síla „cenzury“, která 

vládne v bdění, ale není ani během

úloha je vyřešena přesunem psychické energie uvnitř materiálu 

snových myšlenek (tamtéž, 1991). 
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ijního, snového, poetického a 

 Podle (již na začátku mé práce zmíněného článku) „Absurdno a 

psychoanalýza“ od Michaela Šebka působí psychoanalýza do jisté 

míry absurdně, neboť poukazuje na fenomény nevědomí, které 

mají zůstat nevědomé; proč a k čemu by bylo jinak nevědomí 

dobré? Freud psychoanalýzu postavil na objevu léčby, která 

vyvolává bolestivý psychický obsah odsunutý do nevědomí v 

přítomném znovuprožití a emočním odreagování. „Psychoanalýza 

postavená na uznání absurdity neurotických symptomů si vytkla 

neskromný cíl zrušit právě tento absurdní a bolestivý charakter 

reality rozpomenutím se na traumatické události“ (ŠEBEK, 2007, 

str. 68). Co se zdálo nepochopitelné, je náhle pojmenovatelné, 

rozluštitelné a začlenitelné do reality životního běhu. Psychoterapie 

neurotického symptomu tedy spočívá v nahrazení 

nesrozumitelného a absurdního srozumitelným. Surrealisté brali 

Freudovy teorie, ačkoli z nich v mnohém čerpali, více méně s 

rezervou. „Podvědomí nemůže býti jasně a adekvátně vyjádřeno: 

promluví řadou symbolických asociací, v nichž zůstává vlastní 

podstata skryta. Výpovědi pacientů, právě tak jako obrazy snů, 

nejsou přímým a přesným otiskem podvědomých dějů a myšlenek: 

jsou to jen symboly nejhlubších psychických skutečností“ (TEIGE, 

2004, str. 169). Můžeme tedy postřehnout pouze efekty 

podvědomých sil ve chvílích, kdy ovlivňují naše vědomí, nikoli však 

jejich podstatu (tamtéž, 2004). Většinou ani nepotřebovali vědět, 

co jejich myšlenky či sny mohou znamenat. Právě ono balancování 

na hraně příjemného, humorného, snesitelného a paniky, hororu a 

katastrofy v konfrontaci s absurdnem, které  jasně ukazuje na 

křehkost lidské existence v nejistém světě plném absurdity,  je 

přitahovalo. Absurdita je mentální stav, kde poznání představuje 

pouze potenciální možnost, ne nutnost.  ,„Kdo chce žít s realitou 

absurdního, což nemusí být nutně neuróza spojená s psychickou 

bolestí, ale naopak opojení z fantaz
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neočekávaného (surreálného), je pro něho realita výkladu a 

porozumění v podstatě nepotřebná, ba dokonce rušivá a 

            

 

       

ou jejich energii obsazení a zhuštěním zesílí 

       

16).  Na jejich původ z nevědomí 

nežádoucí“ (ŠEBEK, 2007, str. 68). 

5.7. Nevědomé mechanismy při tvoření vtipu 

Stejně jako se zabýval vznikem snu, zkoumal Freud i postupy při 

vzniku vtipu a došel k závěru, že práce při vytváření vtipu a její 

techniky jako zhuštění a nepřímé znázornění je v podstatných 

bodech totožná jako práce snová. Zhuštění by odpovídala zvláštní 

krátkost vtipu, přičemž se některé podřízené elementy ztratí, 

kdežto jiné převezm

nebo budou utvrzeny. Krátkost vtipu by tedy byla podobně jako u 

snu nutným průvodním jevem v obou případech se vyskytujících 

procesů zhuštění.  

 Stejně jako u snu klesá předvědomá myšlenka do nevědomí a 

dochází   k nevědomému přenesení významu. „Předvědomá 

myšlenka je na okamžik  přenechána nevědomému zpracování a 

výsledek je ihned vědomě vnímán“ (FREUD, 1991, str. 115). Při 

tvorbě vtipu necháváme na okamžik bez povšimnutí určitý 

myšlenkový pochod, který se pak náhle vynoří z nevědomí jako 

vtip. Jakkoli důkladně promýšlená narážka, jenž má mít  charakter 

vtipu, která se  tvořila pod mou průběžnou kontrolou, není nikdy 

vtipná, přestože může být jinak užitečná. Vtipná se zdát být ve 

chvíli, kdy nemáme možnost její předběžná stadia ve svém 

myšlení sledovat a kdy je myšlenka spontánní. „Vtip má zvláště 

výrazný charakter nechtěného „nápadu“. Nevíme snad o chvíli 

dříve, jaký vtip hodláme udělat, abychom jej pak už jen přioděli 

slovy. Pociťujeme naopak cosi nedefinovatelného, což bych 

nejspíše přirovnal k absenci, náhlému vynechání intelektuálního 

napětí, a pak tu vtip rázem je, většinou současně se svým slovním 

vyjádřením“ (tamtéž, str. 1
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poukazuje i fakt, že pokud chceme v danou chvíli hýřit vtipy, 

obvykle se žádné nedostavují, ale za to jindy, nechtěně, jich máme 

plnou hlavu  (tamtéž, 1991). 

 Vtip je v mnohém příbuzný s komikou. U techniky tvorby vtipu se 

vyskytují též prostředky přesunu, dále znázornění opakem a užití 

protismyslu, což souvisí s ironií, která se velmi blíží vtipu a bývá 

počítána mezi odrůdy komiky. Ironii často hrozí nebezpečí, že 

nebude pochopena, protože její podstatou je říci pravý opak toho, 

co chceme sdělit. „Takové srovnání vtipu s blízkým druhem 

komična v nás může upevnit názor, že vztah k nevědomí je 

zvláštností vtipu, což jej snad též odlišuje od komiky“ (Freud, 1991

       

, 

       

ku 

věnujeme záležitostem, na něž nám ve dne nezbývá čas.  Vtip je 

 

       

str. 120). Také přehánění, parodie, karikatura, parodie či travestie 

náleží k technikám práce vytvářející vtip; přináší totiž kýžený 

„komický nesmysl“, jenž nám poskytuje slast z vtipu samotného.  

 Rozdíl mezi snem a vtipem spočívá především v asociálnosti snu  

- je to duševní  produkt, který nemá jinému co sdělit. Vzniká uvnitř 

osoby jako kompromis duševních sil, které spolu zápasí, jí 

samotné však zůstává nesrozumitelný a proto je pro druhé 

nesdělitelný a nezajímavý. „Naopak vtip je nejsociálnější ze všech 

duševních výkonů směřujících k zisku slasti.  Potřebuje často tři 

osoby a vyžaduje ke své dokonalosti účast jiného na duševním 

pochodu, k němuž dal sám podnět“ (tamtéž, str. 124). Aby tedy 

třetí osoba vtip pochopila, zhuštění či přesun nesmí dát vtipu 

nesrozumitelnost. Sen je přání, byť k nepoznatelnosti přeměněné, 

a slouží převážně k úspoře nelibosti, neboť se ve spán

pouze rozvinutá hra, která se snaží získat trochu slasti z prosté, 

nenáročné činnosti našich duševních pochodů  (tamtéž, 1991). 

 Této problematice se též věnuje Jiří Frejka v práci „Smích a 

divadelní maska“. Podle něj má vtip rysy divadelního myšlení. 
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Pokud si chceme například přečíst humornou povídku v časopise, 

„vypneme“ nejdříve sami sebe ze situací praktického života, neboť 

chceme vstoupit do jiného světa, stejně poloskutečného, jako je 

svět snů; možná právě proto tak snadno zapomínáme právě 

vyslechnutý vtip – byli jsme za ním v  cizím světě plném snů. Vtip 

je umožněn vybočením z obvyklé situace. Vypravěč vtipu pak 

organizuje nově, jakoby hrou, svět podle svého plánu, přetváří jej 

v nový obraz a díky tomuto vědomému kontextu se smějeme. 

„Vstupujíce do podnebí humoru, vědomě se podřizujeme jeho 

přírodním zákonům a předpisům. Staneme se pedantsky přesní, 

neboť humor miluje přesnost, sledujeme pečlivě premisy, jimiž nás 

vede humorista, abychom došli ke slíbenému směšnému závěru“ 

(FREJKA, 1942, str. 35). Vtip je tedy potlačení nebo popření 

konvenčního chodu myšlenek umělou konstrukcí, jež má 

 

 

       

nějších duchovních 

       

překvapivou novost (tamtéž, 1942). 

 

 

        5.8. Vývoj díla André Bretona (1896-1966) 

Tento zakladatel a ústřední osobnost surrealistického hnutí, 

významný francouzský básník, esejista a teoretik výtvarného 

projevu je pokládán za jednu z nejinspirativ

postav své doby. Proto pokládám za důležité představit ve zkratce 

celé jeho rozsáhlé a objevné literární dílo, jež prošlo 

nezanedbatelným a pozoruhodným vývojem.  

 Breton jako básník debutuje v roce 1919 sbírkou „Mont de Piété“; 

v témže roce coby dadaista spoluzakládá časopis „Littérature“. 

Jako surrealista píše spolu se Soupaultem „Les Champs 

magnétiques“ (česky Magnetická pole), automatické texty, které 

vyjdou o rok později a představují  jeden z hlavních objevů 
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surrealismu. Ten se ustavuje jako hnutí v roce 1924, kdy Breton 

píše „Manifeste du surréalisme“ a zakládá časopis „La Révolution  

surréliste“. V roce 1928 vydává Breton „Le Surréalisme et la 

peinture“, zásadní text o povaze výtvarných projevů surrealismu, 

k němuž budou postupně přibývat texty další; jejich soubor vyjde 

v roce 1965. Proslulý román-příběh „Nadja“ je datován rokem 1928 

a o dva roky později, 1930, publikuje Breton „Second manifeste du 

surréalisme“ a surrealistický časopis dostává nový název – 

„Surréalisme au service de la Révolution“. V témže roce také 

vycházejí společné texty s Paulem Éluardem „L´Immaculée 

conception“ simulující mentální poruchy. Následuje několik 

básnických sbírek. V roce 1932 vychází teoretický text „Les Vases 

communicants“ (česky Spojité nádoby), rok 1934 pak přináší jak 

další zásadní studii „Qu´est-ce que le surréalisme?“ (česky Co je 

surreliasmus?) tak výbor z teoreticko-esejistických textů z let 1924-

1933 nazvaný „Point du jour“. V řadě studií analyzujících politické 

otázky a postoje má výrazné místo „Position politique du 

surréalisme“  z roku 1935.  V textu „L´Amour fou“  (1937) přináší 

Breton esenci svého pojetí lásky. Příští rok je naopak ve znamení 

básnicko-mystifikačního slovníku „Dictionnaire abrégé du 

surréalisme“, rok poté vychází dílo „Anthologie de l´humour noir“ 

(česky Antologie černého humoru), které předznamenává novou 

orientaci Bretonova myšlení. V roce 1957 publikuje dílo o 

výtvarném umění „L´Art magique“; jeho erudice a neomylný cit pro 

výtvarný projev jej vedou i k zásadní účasti na koncepcích 

surrealistických výstav, určující je i jeho účast v redakcích dalších 

surrealistických časopisech -  „Minotaure“, „La brèche“ aj. Taktéž 

spoluformuloval četná prohlášení svých kolegů či kolektivní texty 

 

surrealistů. Své vlastní kratší texty shrnuje v knize nazvané „La Clé 

des champs“  z roku 1953. 
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tátorský, neměl smysl pro humor, 

v mnoha směrech byl nelidský a nemožně pompézní, na první 

 

      Z Bretonových myšlenek a teoretických přístupů vycházeli i čeští 

surrealisté, jichž byla a dodnes je početná skupina, a jejíž historii 

tole. 

 

 

 
 
 
       

 Jako člověk byl Breton velmi zvláštní. Ačkoli je pokládán za 

duchovního otce černého humoru, sám se bral velmi vážně, 

působil přísným dojmem a nekompromisně ovládal celé 

surrealistické hnutí. „Byl dik

pohled ne právě přitažlivé vlastnosti. A byl neúprosný“ 

(BRANDON, 2005, str. 183). 

  

stručně načrtnu v následující kapi

5.9. Surrealismus v Čechách 

 Počátky českého surrealismu můžeme sledovat již od roku 1929; 

tento rok  vznikl Bretonův Druhý manifest surrealismu, se kterým se 

česká avantgarda záhy ztotožnila a také se od tohoto roku výrazně 

změnil výtvarný projev malíře Jindřicha Štýrského - v jeho tvorbě se 

právě tehdy začaly objevovat první surrealistické podněty, k nimž se 

v příštích letech soustavně vracel. V roce 1930, v prvním čísle revue 

Zvěrokruh vyšlo provolání Vítězslava Nezvala: „Jsem-li přesvědčen, 

že smyslem umělce je podávat subjektivní a jedinečné svědectví o 

světě, snadno se vyhnu větrným mlýnům, s nimiž je bojovati těm, 

kdo bez uzardění hlásali, že poesie, spěje k zániku a že bude 

nahrazena civilisací. (…) Zvěrokruh není revuí surrealistickou a 

neztotožňuje psýchu s uměním, rozlišuje kvalitativně psychické 

projevy a vidí široké schodiště mezi neuměním a uměním“ 

(BYDŽOVSKÁ a SRP, 1996, str. 22). Ačkoli se v tomto prohlášení 

Nezval distancuje od surrealismu, jisté vlivy jsou tam již patrny a je 
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zde naznačeno, jakým směrem se bude avantgardní literatura ubírat. 

Poetismus se tedy začátkem třicátých let přerodil v surrealismus, 

       

jim podařilo navázat styky se zahraničními skupinami 

       

především díky obrácení zorného úhlu z vnějšku dovnitř k osobním 

zážitkům, dětským vzpomínkám a nevědomým psychickým 

procesům. 

 Jako umělecký směr byl v Čechách oficiálně ustanoven roku 1934, 

kdy byla Nezvalem založena literárně-umělecká Surrealistická 

skupina. Základ této skupiny tvořili převážně bývalí členové 

Devětsilu, kdy (především básníci) přešli od poetismu k surrealismu. 

Na její činnosti sře tedy podíleli především Karel Teige jako 

ideologický vůdce a teoretik, dále Konstantin Biebl, Toyen, Jindřich 

Štýrský, Jaroslav Ježek, Vincenc Makovský, Jindřich Honzl a mnozí 

další umělci té doby. Její cíle se odvíjeli od surrealismu světového, 

byli výrazně ovlivněni Bretonovými surrealistickými manifesty; dá se 

říci, že surrealismus přišel do Čech více méně již jako hotový 

umělecký směr s pevnými základy a vypracovanými metodami. 

Zároveň však čeští surrealisté vyvíjeli i vlastní iniciativu. Během 

krátké doby se 

podobného zaměření a stát se jednou z nejvýznamnějších skupin 

tohoto rázu. V Praze tehdy na pozvání českých umělců přednášel i 

André Breton. 

 Velmi výrazně se u nás projevoval surrealismus v malbě, který 

využíval podobných výrazových prostředků jako surrealismus 

světový, například grafický automatismus, „tedy tvůrčí postup 

představující kresebný záznam stavu a pohybu onoho oceánu 

nevědomí, jenž tvoří valnou část psychického časoprostoru 

individua“ (NÁDVORNÍKOVÁ, 1998, str. 35). Ten zaznamenává 

stavy duše podobně jako automatismus verbální, který praktikovali 

surrealističtí básníci. Tyto kresby jsou jedny z nejautentičtějších 

projevů surrealismu. „Kresba, stejně jako báseň, chce být konkrétním 

prostředníkem, médiem (obdobně jako její autor), mezi něčím a 
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něčím, bděním a snem, nevědomím a vědomím, obecně mezi uvnitř 

a vně, vyjevujíc současně nejen možné podoby, ale i metamorfózy 

podob a povahy tohoto prostřednictví“ (tamtéž, str. 36). Kromě již 

zmíněných Štýrského a Toyen se těmito technikami u nás zabývali 

například Mikuláš Medek, později Martin Stejskal a Eva 

Švankmajerová. Malíři se též Inspirovali snovými přeludy,  tvorba 

Toyen vykazuje hlubinnou, přeludnou povahu inspirace, jejímiž 

výsledky jsou kresby plné fantomatických bytostí a halucinatorních 

       

  se nakonec především liší od 

       

oto umění je 

       

Boj proti všudypřítomným obludám, které kontrastovaly se světem 

výjevů. Mezi další významné české malíře ze surrealistického okruhu 

patřili František Muzika, Alois Wachsman, František Hudeček, 

Václav Zykmund či Zdeněk Sklenář.  

 Důležitou roli v malířství hrála funkce humoru. „Právě tento 

indukovaný humor je pro naši současnou situaci, pro dnešní, 

každodenní realitu stejně podstatný jaako jakýkoliv jiný, vznikající 

mimo sféru umění. (…) Svou nepopiratelnou viditelností a hmotností, 

dokonce hmatatelností – vždyť  v tom

literatury zavřené na stránkách knih – tvoří humor – tvoří humor ve 

výtvarném umění měnivě stálý dekor prostoru, v němž se 

pohybujeme“ (tamtéž, 1998, str. 85). 

 Za zmínku také stojí zvláštní odnož malířství, l´Art Brut neboli umění 

nejrůznějších podivínů a duševně chorých, umění velmi skromné, 

neboť často ani jako umění nezáměrně vytvářené. T

zvláštní svou odlišností a původností, je nezkažené kulturou či 

profesionalitou a čiší z něj  spontánnost a autenticita. Nevyhledává 

programově novost a originálnost a přesto je nachází.  

 Za surrealistické básníky budiž jmenován Ota Mizera, jenž se 

věnoval i výtvarnictví, zejména kubismu. Jeho přičiněním vznikla za 

války „pražská odnož jedovatého bytí“ – černého humoru, 

monstrualismus, jako protest proti nesvobodě tehdejší společnosti. 

„Obludy byly všude, materiální i duchovní“ (MIZERA, 2006, str. 16). 
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svobody, byl ve sféře umění nejúspěšněji veden v ovzduší 

překvapení a černého humoru (tamtéž, 2006). Jeho básně dokazují 

přímý vliv surrealistických metod, tak, jak je proklamoval Breton ve 

:  

is 

m pochodem 

    až spadne most 

  
       

záměrně zamlžovalo jeho skutečné obrysy a 

       

svých manifestech

 

       „Chodíš po mostě 

       jak po koupeli 

       oblaka hrají ten

       most bude vojákem 

       koupel jatkami 

       žárovka svatební

       z cigarety se vykouří obojek 

   

       za posledním vojákem“ (tamtéž, str. 141). 

 Po únorovém komunistickém převratu neměl surrealismus 

v Čechách lehké postavení. Ač mnohé myšlenky a postupy dodnes 

působí  a neztrácejí na aktuálnosti, jeho působnost a zveřejňování 

bylo od roku 1948 znemožňováno politickými zásahy. Pro 

komunistickou ideologii totiž představoval nejnestravitelnější a 

nejpodvratnější umělecký směr, proto se snažili jeho prezentaci 

potírat všemi prostředky, a to i ve druhé polovině 80. let, kdy 

docházelo k všeobecnému zřetelnému uvolňování oficiální kulturní 

politiky. Nejhorší byla zřejmě situace v letech šedesátých, kdy se u 

nás musel surrealismus skrývat pod označením „imaginativní 

umění“, které 

poskytovalo útočiště různým akademikům a kýčařům (BYDŽOVSKÁ 

a SRP, 1996). 

 Po roce 1953 zůstala z jádra někdejší pražské Surrealistické skupiny 

surrealismu věrná pouze Toyen, jejíž tvorba se nadále vyvíjela 

v přímém kontaktu s okruhem kolem Bretona. V téže době se 
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v Praze mezi mladšími surrealisty zformovala osobnost Vratislava 

Effenbergera, jenž převzal po Karlu Teigem úlohu hlavního teoretika 

a organizátora skupiny a zahájil tímto novou kapitolu surrealistické 

činnosti, která v modifikované podobě pokračuje dodnes. Mezi jeho 

kolegy patřili například Ludvík Kundera, Zbyněk Havlíček, Ota 

Mizera, Karel Hynek, František Jůzek, Rudolf Altschul, později 

v letech šedesátých Vě a Linhartová, Milan Nápravník, Karel Šebek 

a další. Ačkoli bylo v tomto období velmi málo příležitostí něco ze 

svých děl uveřejnit, činnost obnovené Surrealistické skupiny 

pokračovala v novém tempu dále a vzniklo tak mnoho prací, které 

jsou však dnes prakticky nedostupné. Základní myšlenkové 

směřování tohoto hnutí nadále určoval Breton z Paříže, kam se vrátil 

po americkém exilu. Breton ve svém dalším manifestu zdůraznil 

esoteričnost surrealismu a zřetelně se odklonil od marxismu. Také 

dvě další základní myšlenky – psychický automatismus a revolučnost 

jako taková – byly stále více diskutovány a posouvány do méně 

vyhraněných rovin; politická činnost surrealistů byla v komunistických 

zemích znemožněna a  v ostatních – nekomunistických – nahrazena 

velkou uzavřeností a neproniknutelností surrealistických 

r

aktivit. 

       

Surrealismus se tak bránil mnohým neortodoxním hnutím, jež se u 

něj inspirovala, a která jej chtěla přeměnit ke svému obrazu. 

 Po roce 1956 však došlo k určitému uvolnění kulturního klimatu 

v Čechách a surrealisté mohli opět některá svá díla publikovat. 

Tehdy vyšla zásadní díla jako „Realita a poesie“ a „Výtvarné projevy 

surrealismu“ od Vratislava Effenbergera, sborník „Surrealistické 

východisko“, básnická sbírka „Básně, návestí a pohyby“ Milana 

Nápravníka a také začal vycházet časopis Analogon (první číslo roku 

1969). Nastupující normalizace však tyto veřejné projevy opět rychle 

utnula. V této éře docházelo k ničení spisů Karla Teiga, nastal zákaz 

vycházení Analogonu a surrealistické hnutí se opět pohroužilo do 

ilegality;  surrealistické aktivity pokračovaly v utajení a vystupovaly 
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proti normalizaci a tehdejší vládě. „Byla to především hra, jedna 

z konstant surrealistického ducha, která v onom přechodném období 

pomohla překlenout hrozící ztrátu kontinuity“ (NÁDVORNÍKOVÁ, 

1998, str. 197). Jednalo se o imaginativní, interpretační hry, které 

vedly k obnovení kolektivní aktivity; tu surrealisté vnímali jako jeden 

z mála možných a odůvodnitelných způsobů existence v totalitní 

realitě. Okolní skutečnost tak byla předmětem kritické reflexe a 

transponována do černěhumorných poloh. Také souhlas s Chartou 

77, kterou surrealisté podepsali, byl pouze dočasný, neboť si byli 

vědomi toho, že s pádem komunismu dojde zřejmě k obnově 

       

 uměleckých děl (…) je 

kapitalismu, a ačkoli by jim byl tento stav milejší, nemohli s ním ze 

svého přesvědčení úplně souhlasit.  

 Po pádu komunismu v roce 1989 tedy tento stav nastal. A ačkoli má 

současné surrealistické hnutí daleko k dřívější radikálnosti, 

doufejme, že konečně dostalo prostor pro svobodnou činnost. V 

 současné době stále vychází znovuobnovená antologie českého a 

slovenského surrealismu s názvem Analogon, jež vydává Sdružení 

Analogon v čele s šéfredaktorem Františkem Dryjem. Mezi další 

známé současné surrealisty patří například Alena Nádvorníková, 

Josef Janda nebo již zmíněný Jan Švankmajer. Popis činnosti a 

aktivit moderních surrealistů by jistě vydal nejméně na další 

diplomovou práci, proto  svou studii zakončím výňatkem 

z Effenbergerova spisu „Realita a poesie“ z roku 1969, který se podle 

mého názoru vztahuje i k dnešní „postmoderní“ době: „Soudobá 

společenská skutečnost nabízí denně mnoho konkrétních případů, 

kdy logika věcí se dostává do sféry absurdity, často téměř 

nepozorovaně a nejčastěji neúmyslně, jen v důsledku nějakého 

logického záměru, který se ztratil sám sobě v přívalu jiných logických 

řad, ve spleti logických nitek racionálna, vytvářející čas od času 

nenadálé iracionální obrazce, plné prudce působivého humoru. 

Někdy dokonce absurdní humor jistých

 99



s pozoruhodnou důsledností reprodukován nebo i předstižen samou 

skutečností“  (ANALOGON, 2007, str. 1). 

 

       

kého (Freud), 

       

né bylo především symbolistické drama 

       

        Závěr  

 Ve své práci jsem se zabývala absurdní komikou, jejím vývojem od 

antiky až po surrealistické hnutí a především jejím úzkým vztahem 

s kulturou jednotlivých období. Snažila jsem se poukázat na to, že 

u komiky není důležitá literárnost ani historičnost, ale kulturní 

kontext komična, což jsem doložila na určitých dílech a aktivitách 

uměleckých skupin.  Důraz byl kladen na chápání komiky jako 

součásti kultury, kterou spoluutváří, obě složky se navzájem 

ovlivňují a determinují. Podle Huizingovy teorie má kultura 

charakter hry; i v umění můžeme sledovat herní prvek, například 

všude, kde se formuluje nový umělecký směr. Ke komice můžeme 

přistupovat z několika různých úhlů pohledu: filozofického 

(Aristotelés, Bergson, Kant,  Huizinga), psychologic

pedagogického (Krátký) či literárně-vědeckého (Bachtin, Krejčí), 

což jsem poukázala na jednotlivých teoriích komiky. 

 Pro rozvoj absurdní komiky bylo velmi důležité období fin de siècle, 

kdy vznikaly kabaretní a literární spolky, na jejichž půdě vznikla i 

patafyzika, jakožto radikální a nejrazantnější odnož absurdní 

komiky. Důvodem vzniku těchto spolků byl blížící se začátek 

nového století, nejrůznější vědecké objevy a vznik masové 

společnosti; to vše vytvářelo náladu tehdejší společnosti, která 

dala vzniknout hnutím básníků a literátů, zabývajícími se nově 

utvářenými postoji ke světu a bytí a prezentujícími se novými 

figurami komiky. Význam

A. Jarryho, jenž svými hrami záměrně provokoval tehdejší 

měšťáckou společnost. 

 O nejzazší polohy absurdity rozšířilo imaginaci v umění hnutí 

dadaistů, kteří tak svým velmi osobitým humorem protestovali od 
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roku 1916 proti světové válce. Čím větších hrůz, odlidštění a 

absurdit se tehdejší generace dopouštěly, tím výraznější a 

absurdnější byly reakce umělců a  projevy dadaistické komiky. Do 

Čech se dada dostalo později, až po vzniku samostatného 

československého státu. Jelikož byl dadaismus směrem převážně 

negativním, nihilistickým a destruktivním, v Čechách se uchytily 

pouze některé jeho fragmenty. Přikláním se k názoru, že to 

zapříčinila euforie z nově získaného pocitu svobody a nezávislosti. 

O to více se u nás projevil lyrický poetismus v čele s Teigem a 

Nezvalem, kteří, ovlivněni marxismem a konstruktivismem, vytvořili 

základ pro nastupující surrealistické hnutí. Výrazně se také 

       

tu 

        

 se potvrzuje domněnka, že se komika jako 

kulturní fenomén rozprostírá ve více rozměrech, ve kterých plní roli 

v určitém kontextu.  

rozvinuly experimentální prvky v dramatické tvorbě, která 

vyvrcholila v Osvobozeném divadle Voskovce a Wericha.  

 Mezi světovými válkami vzniká další celosvětové hnutí, 

surrealismus, jenž se projevil ve všech sférách uměleckého 

vyjadřování. Absurdita se u něj vyznačuje čerpáním inspirativních 

zdrojů z nevědomí, snů či magických rituálů. Typický je pro něj 

černý humor, jímž reaguje na kulturní změny, které se udály ve 

dvacátém století – postupující modernizaci a neustálý pokrok, 

globalizaci světa, zmasovění společnosti a s tím spojenou ztrá

tradičních vazeb a hodnot. Velmi silná odnož  surrealistického 

hnutí fungovala v Čechách a ve své činnosti pokračuje dodnes. 

 Cílem této práce bylo přiblížit vybrané teorie komiky z více úhlů 

společenských věd a představit prvky absurdní komiky 

v avantgardních uměleckých směrech v návaznosti na dané 

kulturní  období. Tím
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Závěre né shrnutí 
          

V této práci je pojednáváno o absurdní komice a jejím úzkém  

vztahu ke kultuře jednotlivých období. Diplomantka se  snaží poukázat na 

to, že u komiky není důležitá literárnost ani historičnost, ale kulturní kontext 

komična, což dokládá na určitých dílech a aktivitách uměleckých skupin. 

č

              

 z více úhlů 

polečenských věd a představit prvky absurdní komiky v avantgardních 

um leckých směrech v návaznosti na dané kulturní  období. 

 

V první části se soustředí na jednotlivé teorie komična, figury komiky a 

podrobněji rozebírá vtip a smích - oblasti, které s komičnem těsně souvisejí.  

Snaží se zde uplatnit interdisciplinární pohled, pojmout jednotlivé teorie 

z hlediska více vědních oborů. Dále nastiňuje vývoj komiky od antiky přes 

středověkou karnevalovou zábavu až po období literárních a kabaretních 

spolků na konci 19. století, které se dají považovat za kolébku absurdní 

komiky, a kterým se podrobněji věnuje v druhé části. Zvláštní zřetel je 

kladen na symbolistickou komedii Alfreda Jarryho, jakožto zakladatele 

patafyziky, a Charlese Crose, prvního z „prokletých“ básníků. Třetí a čtvrtá 

část jsou věnovány dadaismu světovému  a českému, směru, který absurdní 

komiku pojal za jeden ze svých nejdůležitějších vyjadřovacích prostředků. 

V kapitole o českém dadaismu  je zmíněn poetismus a také fenomén 

Osvobozeného divadla, dva zástupci české avantgardní scény. Poslední, 

pátá část, se zabývá surrealismem, celosvětovým hnutím, které ve svých 

technikách využívalo nevědomých procesů a snových symbolik; jeho tvůrci 

tíhli k černému humoru a absurdnímu vyjadřování svých pocitů. Na závěr se 

snaží diplomantka vysvětlit, jaký je vzájemný vztah mezi kulturou a komikou. 

Cílem této práce bylo přiblížit vybrané teorie komiky

s

ě
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Summary 
 

This work addresses the absurd comic and its narrow relationship to the 

culture of individual periods. The author refers to the fact that neither the 

literary nor historical aspects are important for the comic, but rather the 

cultural context of the comic, which the author demonstrates by certain 

works and activities of artistic groups. In the first part, the author 

concentrates on individual theories of the comic, comic figures and analyses 

in detail of joke and laughter, i.e. the areas that are closely connected with 

the comic.  She tries to apply an interdisciplinary view and to interpret 

individual theories from the viewpoints of more than one scientific discipline.  

The author also outlines the development of the comic from the Antiquities 

via the Middle Age carnival entertainment to the period of literary and 

cabaret clubs in late 19th century, which can be considered as the cradle of 

the absurd comic, outlined by the author in the second part. A special 

attention is paid to the symbolist comedies of Alfred Jarry as the founder of 

pataphysics and Charles Cros, the first of the “damned” poets. The third and 

fourth parts focus on worldwide Dadaism and the Czech school, which used 

the absurd comic as one of its most important means of expression. The 

chapter on Czech Dadaism mentions poetism as well as the phenomenon of 

the Osvobozené Divadlo Theatre - two representatives of the Czech avant-

garde stage.  The last fifth part is focused on surrealism, a worldwide 

movement that used unconscious processes and dream symbolism in its 

techniques; its authors were attracted to black humour and expressing their 

feelings in an absurd manner. In conclusion, the author tries to explain what 

the mutual relationship is between culture and the comic. The objective of 

this diploma work is to describe the selected theories of the comic from 

more viewpoints of social sciences and to introduce elements of the absurd 
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comic in avant-garde artistic schools in relation to the cultural period in 

question. 
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