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Abstrakt (česky) 
 
Tato bakalářská práce se zabývá spojením dvou významných fenoménů umění 20. století. 
Prvním z nich je vizuální poezie, která je charakteristická přehodnocením komunikativní 
hodnoty slova v rámci světového umění 60. let. Napětí mezi vírou v pevný objektivní 
význam slova a vědomím jeho manipulativnostii, zvláště v totalitní společnosti, se rodí na 
poli neoficiálního umění komunistických zemí zajímavější fenomén. Cílem této práce tím 
pádem je prozkoumat praktiky druhé vlny vizuální poezie v Čechách a Rusku a její vztah k 
slovu a jazyku jako spolehlivého systému. Za výsledek bych také považovala i komparace 
české a ruské neoficiální intermediální scény, kde byli zároveň v kontaktu básníci a 
výtvarníci. Budou zde zmíněna jména podstatná pro umění druhé poloviny 20. století 
včetně Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Jiřího Valocha, Vladimira Burdy a Václava 
Havla na české straně a Lianozovskou školou v čele s Vsevolodem Nekrasovem, 
Genrichom Sapgirem a následující generací moskevských konceptualistů v čele s 
Dmitrijem Prigovem na straně ruské́. 
 
 
 
Abstract (in English): 
 
This bachelor thesis deals with the connection of two important phenomena of 20th century 
art. The first one is visual poetry movement, which is characterized with a reconsideration 
of words‘ communicative value within the state of the society in the 1960s. The tension 
between the belief in the objective meaning of a word and the awareness of its 
manipulativeness, especially in totalitarian society, gives birth to a more interesting 
phenomenon in the field of unofficial art of the communist countries. The aim of this paper 
is to explore the practices of the Second Wave of visual poetry in the Czech Republic and 
Russia and its relationship to the word and language as a reliable system. Essential names 
for the art of the second half of the 20th century will be mentioned here, including Jiří 
Kolář, Ladislav Novák, Jiří Valoch, Vladimir Burda and Vaclav Havel from the Czech 
side; and the Lianozov School led by Vsevolod Nekrasov, Genrich Sapgir, and the next 
generation of Moscow conceptualists led by the famous Dmitry Prigov. 
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1. Úvod 
Filozofie nikdy nevyloží svět a umění jej nikdy nezpodobí 

Jindřich Chalupecký, Přítomnost člověka, 1968 

 

 

Při popisu obrazu používáme slova; když čteme báseň, v hlavě se rodí vizualizace přečtené 

informace. Tradičně se teorie dějin umění zabývá obrazy, nechává analýzu básní na literárních 

vědách. Ale v průběhu dlouhého vývoje výtvarného umění a literatury vždy existovaly pokusy 

o jejich propojení, protože v podstatě jsou stejnými tvořivými elementy zapadajícími do 

estetického pole lidského života. Větší zájem o takzvanou syntézu umění vznikl počátkem 

dvacátého století a je spojený s avantgardním zapálením do obnovy světa pomocí umění. 

Zrodila se specifická oblast, do které patří básnické nebo umělecké zásahy do dualistického 

spojení slova a obrazu, jež dnes v odborné literatuře nazýváme pojmem vizuální poezie.  

 

Experimentální praktiky se s rozvojem avantgardy nezastavily. V padesátých letech, paralelně 

s reflexí lettrismu a konkretismu, vizuální poezie znovu připoutala pozornost umělců, kteří 

tehdy sledovali jiné cíle: nesnažili se o přeměnu reality, ale o její zachycení, reflexi, preparaci 

společenských jevů a běžného života. Tyto podněty vznikají v českém i ruském prostředí 

koncem padesátých a počátkem šedesátých let. V českém prostředí o reformní socialistický 

realismus zbavený oficiálního patosu usilovali známé osobnosti v čele s Jiřím Kolářem, 

Ladislavem Novákem a Lianozovskou školou. Reagovali na soudobé evropské umění a 

avantgardní veličiny, vycházeli svou tvorbou z pole jednoznačného básnictví směrem 

k vizuálním experimentům.  

 

Vzhledem k politické situaci nebyla to cesta jednoduchá, umělci tvořili převážně v opozici 

k oficiální doktríně, též neměli tolik prostředků ke zveřejňovaní svých experimentálních 

výsledků v rámci lokální, ale i světové scény. I přesto, že chronologie oslabení nebo 

znovunabývaní sil politického tlaku nebyla v Čechách a Rusku simultánní, považuji za plodné 

a pozoruhodné uvést tyto umělecké tendence v jednotném kunsthistorickém podání. Lze dodat, 

že tuto asynchronnost způsobila výchozí datace.  

 

Doba šedesátých let byla nejen poznamenána vznikem nových a rozvojem předchozích 

uměleckých strategií, ale i filozofického přehodnocování zaostalých modernistických koncepcí. 
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Skutečnost byla přeceněná a vyčerpaná a mezi badateli se zrodila koncepce nové fáze rozvoje 

společnosti ‒ postmoderny. Postmoderna (kromě jiného) postavila do čela text, zviditelnila a 

ztělesnila slovo a poukázala na jeho selhání jako statického znaku.1 Mimo jiné se ve mnou 

zvoleném období zformovali konceptuální směry. Proto bude zajímavější prozkoumat fenomén 

vizuální poezie i skrz tyto představy, které se sice projevili nejen v totalitních společnostech, 

ale právě v nich se obraceli na slovo zneužité propagandou s větší citlivostí.  

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je tudíž prozkoumat praktiky druhé vlny vizuální poezie a 

její vztah k přeměně významu slova a devalvace jazyka jako spolehlivého systému. Při 

výzkumu se obracím nejen k uměleckým dílům, ale také používám filozofické koncepce, které 

tento fenomén ve společnosti reflektují. Tento výzkum nelze provést ani bez definice 

rozmanitého jevu vizuální poezie a náznaku jeho rozvoje v průběhu avantgardy, na nějž 

vizuální umělci šedesátých let navazují. 

 

Lokální scéna vizuální poezie v České republice je velmi známým a docela prostudovaným 

jevem. O ruské vizuální poezii nám v českém diskurzu alespoň přehledný náznak toho, co se 

uskutečnilo, chybí. Například jména Ry Nikonovy a Sergeje Sigeje budou v české literatuře 

uvedeny poprvé, a to i přes to, že americkými badateli jsou velmi obdivována a zkoumána.2 

Proto za další důležitý výsledek této bakalářské práci považuji uvedení alespoň stručného 

přehledu ruské experimentální scény.  

 

Uvědomuji si, že uvedení české a ruské umělecké situace do jednoho kontextu je problematické 

nejen kvůli výše uvedeným faktorům, ale také kvůli tomu, že doba normalizační nesvobody a 

výsledky pražského jara jsou pořád v českém prostředí velmi citlivým tématem. V tomto 

kontextu Rusko v roli hlavní země Sovětského svazu a komunistického centra má převážně 

negativní konotace. Proto bych za latentní emotivní výsledek své práce chtěla považovat i 

zviditelnění představy o ruském neoficiálním umění, které podle politických postojů bylo 

Česku spojencem. Ať láska a pravda zvítězí.  

 

Struktura této bakalářské práce se skládá ze třech kapitol. První uvádí do problematiky vzniku 

vizuální poezie ve zvoleném období pomocí třech podkapitol. Jedna z nich je věnovaná genezi 

fenoménu vizuální poezie v avantgardě, s jejímž dědictvím museli umělci, kteří budou uvedeni 

 
1 DERRIDA  
2 GREVE, JANEČEK, 1992 
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a rozebráni dále, pracovat. Ve druhé naznačuji přehled různých definic vizuální poezie jako 

mezioborové a intermediální činnosti. Poslední podkapitola je věnována fenoménu uměleckého 

undergroundu a základním historickým událostem, které tuto situaci způsobily.  

 

Druhá kapitola práce je věnována kulturně-historickému přehledu české a ruské vizuální 

poezie, kde naznačuje nezbytné a důležité mezníky kontextu včetně umělců, jejich tvorby a 

technik, které v této oblasti použili.  

 

Třetí kapitolu bakalářské práce jsem rozdělila do pěti tematických okruhů, jejich prizmatem se 

věnuji významu slova. Do nich patří pojem slova jako znaku, devalvace jazykové celistvosti, 

následuje metoda hry, koncept ideologií a návrat k věcnosti.  
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2. Kontext: vizuální poezie a komunistický underground 
 

2.1 Vznik fenoménu vizuální poezie 
 

Termín vizuální poezie je literární a kunsthistorický konstrukt zařazující téměř všechny 

praktiky, které se vyskytují na hranici vizuálního umění a poezie. Složitost v jeho porozumění 

spočívá za prvé ve zvyku vnímat slovo jako sémiotickou jednotku a písmeno jako součást 

označujícího. Písmena se skládají ve slovo, slova tvoří čitelný text. Když mluvíme o poezii, 

zaměřujeme se především na její význam, čímž se často odcizujeme od její formálních složek 

– rým, eufonie, metrum, počet veršů. Experimenty v literatuře konce 19. a počátku 20. století 

vedly poezii k tomu, že slovo se postupně začalo osvobozovat od metrů a rytmů, které byly 

zavedeny v evropské tradici, a začalo být vnímáno nejen jako součást společné sémantické 

jednotky, ale také jako samostatný významný prvek. Díky symbolistnímu obratu k rozpouštění 

pevných veršových forem a sensibilní obraznost, otázka komplexního grafického rozvrhu 

spjatého s knižní úpravou se stal aktuálnějším.  

 

Za druhé pojem vizuální poezie je vybudován na styku literatury a výtvarného umění, je 

dokonce možné ho pojmenovat kategorickým splynutím slova a obrazu. Jejich složitý vztah je 

předmětem filozofických úvah již od počátku lidských dějin. Doba starověku a antiky potvrdila 

rovnocennost slova a zobrazení ve způsobů označování předmětu, tak v Ars Poetica Horatius 

poznamenává „ut pictura poetis“ (jak v malířství, tak v poezii), že obrazy a slova mají podobné 

způsoby vyjádření.  

 

Nicméně, s touhou po realismu a vývojem obou žánrů (jak malířství, tak literatury) mezera 

mezi oběma rostla. Není divu, že renesanční umělci, například Leonardo Da Vinci, ve svém 

pojednání o malbě poznamenává, že malba je spolehlivějším způsobem poznání a fixace reality, 

je platnější a apeluje k vizuální schopnosti, zatímco poezie zprostředkovává realitu 

prostřednictvím jazyka, tj. sociální konstrukce.3 Snad jedním z prvních děl zaměřených na tento 

problém je kniha Gottholda Ephraima Lessinga Laokoon čili O hranicích malířství a poezie z 

roku 1766.V ní jsou porovnávány tvořivé prostředky umění a literatury, poezie je omezena na 

umění časové a malířství na umění prostorové. Lessing upozornil, že oba druhy umění musí 

 
3DA VINCI 
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dodržovat přesně definované expresivní metody, například z poezie lze odstranit popisy, které 

lépe najednou zachytí obraz.4  

 

Avantgardní umění, které vymazává hranice mezi druhy umění a bojuje proti archaickým 

uměleckým formám a konvencím, se snaží přesahovat tyto limity, což se odráží i v dobové 

kritice umění. Termín vizuální báseň, francouzské „poeme visuel“, poprvé použil významný 

dadaista Tristan Tzara při popisu svého představení v curyšském Kabaretu Voltaire 

uskutečněného kolem 31. března 1916. Při této příležitosti spolu s Richardem Huelsenbeckem 

a Marcelem Janco přečetli báseň, která byla kombinací zpěvu, hudby, výkřiků a rachotu, a 

proběhla ve třech jazycích, francouzštině, němčině a angličtině simultánně. Taková 

transformace poezie v performanci, a tím pádem její přiblížení k experimentální hudbě a 

divadlu, byla typickým toposem pro avantgardní umělce a básníky, protože odstranění 

poetických hranic znamenalo nejen hraní s vizuální stránkou textu, ale také přeměnu textu v 

jediný akt. Termín vizuální poezie si však Tristan Tzara půjčil od jiného francouzského básníka 

‒ Guillaume Apollinaira, který ještě víc experimentoval s vizuální podobou textu. 

 

V roce 1913 Guillaume Apollinaire znovu objevil formu kaligramů (z řečtiny kalos ‒ krásný a 

gramma ‒ písmo), reprezentující ručně psaná nebo typograficky tisknutá slova uspořádaná v 

určitém pořadí tak, aby vizuálně napodobovala určitou formu objektu – Eiffelovou věž, Srdce, 

Zrcadlo. Tím pádem báseň se odpoutává od versologického rozvrhu a lineárnosti textu a mění 

se v typografickou hru s formou. Takové dílo je vnímáno především za vizuální celek, který 

odkazuje i k sémantické stránce textu, vznikají cyklické interakce mezi formou a obsahem. 

Tristan Tzara to komentuje tak, že kaligramy zapadají do simultánního vnímaní světa, 

aktuálního pro avantgardní umožnění fragmentizace a rekombinace, a tím pádem jsou otevřené 

k jeho různému čtení. 5 Podobné dekompoziční experimenty jsou ve vědecké literatuře 

nejčastěji spojované s kubistickými experimenty buď analytického rozložení formy, nebo 

syntetického objevu koláží.6  Ve stejnojmenném poetickém sborníku Calligrammes, který byl 

vydán po smrti Apollinaira, však byly jeho experimenty promíchány i s typickou symbolistní 

poetikou. 

 

 
4 LESSING 
5 KRÁTKÁ, 2016, s. 22 
6 JANKOVIČ KUBÍNOVÁ, LANGEROVÁ, ČERVENKA,  s. 403 
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Za další inspiraci pro dadaistické poetické performance lze považovat poému Stéphana 

Mallarmé Vrh kostek z roku 1898. Mallarmé také patřil k okruhu francouzských básníků ‒ 

symbolistů, avšak ve své pozdní tvorbě usiloval o radikálnější básnickou reformu, jejíž součástí 

bylo odmítaní gramatických předpisu a členění věty podle uměleckého citu. K jeho záměrům 

patřilo i libovolné použití interpunkčních znamének, což přibližovalo poetický text k hudební 

partituře. Se snahou o sloučení hudby, básnictví a výtvarnictví7 vznikl Vrh kostek, který je mimo 

hudební snahy absolutně prostorovým básnickým dílem8, jež má podobu strojopisného textu 

rozloženého do volné vizuální podoby. Používaní různých fontů reflektovalo náhodné proudění 

myšlenek autora, tím povýšilo poezii nad její obsah a také předvídalo pozdější akcent na 

procesuálnost a arbitrárnost psaní.   

 

Dalším důležitým zdrojem pro inspiraci je futuristická snaha o typografické osvobození slova. 

11. května roku 1913 Filippo Tommaso Marinetti vydal manifest Zrušení syntaxe. Bezdrátová 

imaginace. Osvobozená slova a rok před tím Technický manifest futuristické literatury, 

v kterých propaguje destrukci staršího statického jazyka skrz moderní akcelerovaný svět. 

Kromě použití jednodušších jazykových forem a odmítaní obraznosti, Marinetti nabízí i 

takzvanou novou typografickou revoluci a novou formu knižní stránky, ve které lze použít 

vícebarevný tisk a více typu velikostí písma lepé vyhovující dynamickému duchu nových básní. 

Místo pro tečky a čárky musí zaplnit matematické a hudební znaky.9  

 

Ruský kubofuturismus se rozvíjel paralelně s italským futurismem, a dokonce došlo i k přímým 

diskusím mezi zástupci ruského hnutí včetně Velemira Chlebnikova a Alexeje Kručonycha při 

Marinettiho návštěvě Moskvy a Petrohradu v roce 1914. V ruské poezii básníci také odporovali 

rytmu a romantickorealistické tradici, ale nejvíce je zaujala koncepce deformace slov a nové 

syntaxe. Na rozdíl od italských futuristů nevytvářeli novotvary, ale spíše neexistující 

asémantická slova, která podle uspořádaní hlásek a samohlásek zněla jako něco reálného. Tím 

pádem objevili podstatu slovotvorby a onomatopoie jako zvukového a vizuálního procesu. 

Koncepce takového transmentálního jazyka Kručonych spolu s Chlebnikovem zformulovali již 

v roce 1913, pojmenovavše své hnutí ZAUM, s odkazem k tomu, že nový za-rozumný jazyk 

má moc nad vědomím a zvláštní právo na život vedle rozumného jazyka. 10Za první manifest 

 
7 MALLARMÉ, Předmluva 
8 TEIGE, 1930, s. 26 
9 MARINETTI, s. 65 
10KRUCHENYCH 
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nové poezie lze považovat jimi vydanou stať Slovo kak takovoje (Slovo jako takové) z roku 

1913, kde prohlašují jednotu psaného a výtvarného: „Aby se psalo a vidělo v jediném 

okamžiku!“11 Avšak formálně umělecké seskupení ZAUM bylo založeno až po první světové 

válce v Baku, kdy se k němu připojili i další výtvarníci, například Ilija Zdanevič, který 

ve dvacátých letech po přistěhovaní do Paříže realizoval hodně projektů v duchu nové 

typografie a navázal kontakty na dadaisty a surrealisty. Ruští kubofuturisté byli již od počátku 

v úzkém kontaktu s umělci ruského suprematizmu včetně Kazimira Maleviče, Olgy 

Rozanovové, Lyubov Popové, kteří graficky rozpracovali nesčetné básnické sborníky a 

manifesty. Jejích rané básně nebyly psaným typografickým textem, naopak byly psané rukou, 

aby se uvolnil prostor pro interakce s obrazy a ilustracemi, skládaly se tak v jedinou vizuální 

matérii stejným způsobem jako koláže francouzských kubistů.12  

 

Důležitým vlivem pro pozdější ruské umělce se stal také světově známý proud OBERIU, 

Objediněnije realnogo iskusstva, česky Sdružení reálného umění, činný už první polovině 20 

let jako studentský přátelský kroužek, nejvíc aktivní mezi lety 1927 a 1930. Byl založen 

především petrohradskými básníky Daniilem Charmsem, Alexandrem Vveděnským a 

Nikolajem Zabolockým. Ve své estetice určitým způsobem navazovali na futurismus, ale ostře 

se vymezovali vůči ZAUMu, s kterým byli často srovnáváni. Prohlašovali se za konkrétní 

básníky a snažili se o očištění poezie od přeživších literárních a všedních poznatků.13 Nechtěli 

však odcizovat slovo od jeho sémantické přirozenosti, spíše zkoušeli vybudovat nové smysly 

pro už existující lexikum. Také chtěli zbavit slovo přidaných emocí a prožitků. Deklarace 

OBERIU byla zveřejněna v roce 1928 a 24. ledna se konalo nejznámější představení oberiutů 

Tři levé hodiny, kterého se, stejně jako i následujících schůzí, účastnili básníci, filmaři, 

hudebníci. Avšak kvůli tehdejší politické situaci neměli možnost oficiálně publikovat, a proto 

se oficiálně zabývali převážné dětskými knihami. V roce 1931 byli Charms a Vedensky zatčeni, 

a tím byla existence spolku ukončena.  

 

V českém prostředí aktuálnost vztahu básnictví a výtvarnictví výrazně zdůraznil Karel Teige, 

který uveřejnil svoje názory v textu Malířství a poezie z roku 1923. Stejně jako futuristé 

obdivuje básnictví zbavené archaické syntaxe, interpunkce a romantických slovních výrazů a 

snaží se o interakci moderní malby s moderní poezií. V tomto textu formuluje nový pojem 

 
11 KRUCHENYCH, CHLEBNIKOV 
12 KRATKA,2016, s. 34 
13 CHARMS 
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obrazové básně, která je výsledkem kubistického osvobození malířství a básnictví, jejich fúzí, 

která je umožněná moderním tiskem a mechanickou reprodukcí.14 Prohlašuje, že moderní obraz 

se čte jako báseň a báseň se čte jako obraz, báseň se stává především optickou a výtvarnou, ne 

klasicky fonetickou.15 Pro Teigeho je čtení básně archaickým prvkem, jenž implicitně potřebuje 

rytmus, rým a refrény, které považuje za nezbytné pomůcky v době, kdy verše nebyly ještě 

tisknuty. Dokonce vyčítá Marinettimu snahu o „prokázaný blud onomatopoie“16, který 

považuje za návrat k hudebnímu romantismu. Podobný názor měl i Vítězslav Nezval, 

devětsilský básník blízký Teigemu. Pod vlivem Sonetu o hláskách Arthura Rimbauda vytvořil 

v roce 1926 cyklus Abeceda uvažující o písmenu jako o samostatné grafémě, tj. z hlediska 

vizuální podoby. Každému písmenu byl věnován krátký básnický text a fotografie lidské pózy 

napodobující obrys litery. V důsledku vznikl jakýsi Gesamtkunstwerk poetismu: báseň, obraz 

a fotografie moderního tance jsou spojované látkou grafické úpravy, jejíž podoba navazovala 

na výše popsané dobové experimenty a práce Ele Lissickyho nebo Kurta Schwitterse.17 Úplným 

ztělesněním obrazových básní se staly samotné plakátové práce Karla Teigeho a Jindřicha 

Štyrského. 

 

Tímto způsobem se avantgardní praxe desátých a dvacátých let snaží přitáhnout pozornost na 

vizuální podstatu textu a zničit existující lingvistické konvence. Další důležitou dimenzi nabyly 

slovo a znak v okruhu surrealistické skupiny a manifestech André Bretona. Fenomén 

psychického automatismu a automatického psaní je centrálním bodem pro surrealismus už od 

počátku a souvisí s nekonečným iracionálním tokem asociací a také s nahodilostí, což vede 

k osvobození od přísné formy textu. V roce 1935 André Breton a Paul Éluard také představili 

novou koncepci poeme-object (báseň-objekt), která je střetem slova a zobrazení a je blízká 

formě koláže. Jsou to v podstatě „desky obrazových formátu, na než jsou vepsány a připevněny 

části vět a předmětů, jejichž spojitost je enigmatická nesouroda“.18 Později Breton k tomuto 

pojmu přistupoval více abstraktněji a mluvil o básni-objektu jako o slučování zdrojů poezie a 

umění, či slova a obrazu. 

 
14 TEIGE, 1923, s. 494 
15 TAMTÉŽ, s. 495 
16 TEIGE, 1928, s. 325 
17 BUDDEUS,2019, s. 83 
18  BRETON podle KRÁTKÁ, 2016, s. 62 
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Symbolická a hermeneutická touha surrealismu však neumožnila konečné osvobození slov od 

stínu sémantiky a písmen z tyranie slov. Tím se začal zaobírat lettrismus v polovině čtyřicátých 

let, čímž otevřel novou kapitolu uvažování o vizuální poezii. 

2.2 Definice vizuální poezie kolem roku 1960  

 

Nová vlna zájmu o vztah slova a zobrazení zapadá do období poloviny padesátých let, které je 

také běžně považováno za fázi vzniku hnutí konkrétní poezie. Epicentra tohoto proudu, 

podobného první vlně avantgardy, se rozšířila ještě víc po světě a dotkla se nejen Evropy, ale 

dokonce i Japonska a Brazílie. Hojnost básnických manifestů а jejich podmíněnost rozdílnými 

vlivy zkomplikovaly možnost jednoduché definice.  

 

První institucionální snahy o jejích spojení a analýzu byly uskutečněny pomocí světových 

výstav a sborníků. Například v roce 1964 v Cambridge byla britským kritikem Michelem 

Weaverem zorganizována rozsáhlá výstava konkrétní, fonetické a kinetické poezie. K její 

příležitosti byl publikován katalog, kde autor nabízel klasifikace experimentální poezie a její 

rozdělení na vizuální (optickou), fonetickou (zvukovou) a kinetickou (související s vizuálním 

sledem a tím pádem obsahující vnitřní pohyb)19. Toto uspořádání převzala i další významná 

badatelka a autorka obsáhlejší dobové mezinárodní antologie konkrétní poezie Mary Elen 

Soltová, avšak upozornila na nejasnou definici pojmu „konkrétní“ a jeho cílevědomou snahu 

zastřešit různorodé experimentální básnické praktiky. Soltová definuje vizuální poezii (krom 

jiného) pomocí „stupně odlehlosti vizuální básně od domnělé ústní tradice poezie“20, což 

rovněž nelze považovat za ucelené objasnění. 

 

 Avšak největší komplikací, spjatou s použitím tohoto termínu v rámci předložené výzkumné 

práce, je jeho omezení spíše na literární díla s příznaky obraznosti, něž na intermediální druh 

tvorby, ve které se splétají výtvarné a básnické charakteristiky. Podobný názor má i jedna ze 

soudobých českých badatelek vizuální poezie 60. let Eva Krátká, která se ve své studii typologie 

vizuální poezie z roku 2016 snaží prostřednictvím různých klasifikací vybudovat jakési 

panoptikum pro zadané téma. Pro své studium Eva Krátká přijímá definici vizuální poezie jako 

komplex „úvah, v nichž se objevují optické formy textu jako typ tvorby určený především ke 

zrakové recepci, jehož materiálem sice i nadále zůstává jazyk, ale k jehož vnímání kromě času, 

 
19 KRÁTKÁ, 2016, s. 76 
20 SOLT, s. 60 
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který připadá již tradičně a psaní, přibyla i základní kategorie prostoru, v níž se vše 

odehrává“.21 

Ruský institucionální zájem o vizuální poezii není doposud rozvinut. Bohužel neexistují žádné 

moderní přehledné studie o tomto jevu, a proto pojem vizuální poezie musíme hledat v dílech 

soudobých kritiků a výtvarníků. Tak například literární vědec Evgenij Steiner ve své 

nepublikované stati z roku 1988 zdůraznil, že vizuální poezie je méně, něž umění, protože 

některé básně mají tendenci sledovat určité programy a tím ztratí lehkost poetického výrazu.22 

Sergej Sigej upozornil na trend následování avantgardy mezi současnými umělci a definuje 

vizuální poezii jako balanci mezi vizualizací a materiálem.23 Hlavní bod, ke kterému se musíme 

vrátit je internacionálnost písemného jazyka v duchu Chlebnikova.24  

 

Autor jednoho z prvních cizích pokusů manifestu vizuální poezii jako intermediálního díla je 

Francouz Pierre Garniera, který v roce 1963 vydal programový text Position I du Mouvement 

International (První stanovisko mezinárodního hnutí). Podle jeho detailní klasifikace 

„konkrétní poezie pracuje s jazykem jako s materiálem a pomocí vytváření struktur předává 

především estetickou informaci, poezie objektivní (lze vnímat jako druh básně-objektu) je 

malířské, grafické a sochařské aranžování umožněné aktivní spoluprací umělců.“25 Poezie 

vizuální vnímá slovo nebo jeho prvky jako objekty a centra vizuální energie. Zajímavé je, že 

také zahrnuje nový aktuální druh poezie pro šedesátá léta – kybernetickou poezii, jejíž 

základním bodem je permutace, serialita a jiné. 26 Mezi umělce z české scény, kteří manifest 

podepsali, patřili kromě Ladislava Nováka i Bohumila Grögerová a Josef Hiršal, již se nejvíc 

snažili teoretizovat a spojit českou experimentální scénu se světovým kontextem. V roce 1967 

vydali sborník překladu nejdůležitějších a aktuálních mezníků pro teorii vizuální poezie 

s názvem Slovo písmo akce pohyb, k estetice kultury technického věku, obsahující valnou část 

teorií zde popsaných. Východiskem pro tento sborník byla jejich přednáška o filozofii jazyka, 

statistické estetice a současném literárním experimentu uskutečněná dvacátého prosince roku 

1962 v Klubu výtvarných umělců Mánes. Při té příležitosti zprostředkovali i další významné 

soudobé kritické texty včetně překladu Maxe Bense a Eugena Gomringera.27  

 
21 KRÁTKÁ,2016, s. 78 
22 STEINER 
23 SIGEY, 1900  
24 TAMTÉŽ 
25 GARNIER, První stanovisko mezinárodního hnuti in  HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967,s.  99 
26 Tamtéž, s. 100 
27 HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, Přednáška o filozofii jazyka in KRÁTKÁ, 2013, s. 67 
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Max Bense, německý teoretik a filozof, charakterizoval nový estetický přistup jako statický, 

opírající se o model informačního znaku. Podle jeho koncepce má umění prvotně co dělat 

s děláním, ne s vnímáním a tím pádem estetická realita musí být udělaná, ne vnímaná.28 

Tématem umělé poezie je vnitřní svět jejího materiálu a znaku, naproti tomu obsahem klasické 

poezie je osobní poetické vědomí a reflexe životního prostředí.29 Vizuální poezii lze v jeho 

klasifikaci vnímat jako jeden z druhů umělé poezie, jejíž tvořivé prvky jsou buď písmena a 

jejich kompozice, nebo znaky, grafické kompozice a písmové obrazy. Avšak nejdůležitějším 

bodem jeho myšlení je vyzdvižení intermediality vizuální poezie, kterou následně dodržovali i 

další čeští výtvarníci včetně Vladimira Burdy. Inspirován podobnými názory německého 

básníka Helmuta Heissenbüttela, Burda píše: „Jazykový projev lze chápat buď jako kompletní 

totalitu jeho tří dimenzí, významové, zvukové a grafické, anebo je možno každou z jednotlivých 

složek nazírat odděleně a absolutizovat ji“. 30  

 

Na diskuzi navazuje i diplomová práce Jiřího Valocha Experimentální poezie a její česká 

realizace z roku 1970, ve které měl Valoch možnost nahlížet nedávno vzniklý fenomén už 

trochu zpětně a vytvořit obsáhlejší klasifikaci. Základním dělením pro vizuální básně podle 

Valocha je dělení na asémantickou a sémantickou skupinu. První využívá písmena ke stvoření 

plošné struktury, nevázané na sémantickou interpretaci31, která je v důsledku vnímána jako 

vizuální, uměle vytvořený celek. Sémantická skupina používá dost jednoduchý, avšak 

významuplný text, přesto určený k estetické, bohatě vizuální interpretaci.32 Konkrétní poezii 

Valoch záměrně odděluje od vizuální a vyčítá jí estetickou fikci, která je podle něho důsledkem 

ztráty konkrétního vztahu mezi verbálním materiálem a předmětem, a je nahrazena vztahem 

znaku ve struktuře jazyka.33 

 

Druhou linii uvažování o vztahu obrazu a slova v novém umění tvoří programové texty 

básnického hnutí konkretismu, který má oproti výše popsaným názorům tendenci zahrnovat 

podoby vizuální poezie do literatury a víc se snaží zůstat u jejího sémantického obsahu.  Eugen 

 
28 BENSE, s. 28 
29 BENSE, Text a kontext in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967, s. 32 
30 BURDA, 1969, s. 60-61 
31 VALOCH, Některé teoretické problémy a pokus o typologii in KRÁTKÁ, 2013, s. 240 
32 TAMTEŽ, s.240 
33 TAMTEŽ 



 18 

Gomringer, zmíněný v přednášce Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové, ve svém prvním 

manifestu Od verše ke konstelaci považuje slovo za veličinu s vlastní sémantickou 

individualitou, která je schopná vedle permutací svou skladebnou i výtvarnou stránkou přenášet 

bezprostřední estetickou informaci pomocí konstelací.34 V duchu avantgardních manifestů 

zdůrazňuje potřebu ve formálním zjednodušení jazyka a průhlednosti básně, aby poezie 

konečně mohla sloužit lidské společnosti. Básnická konstelace, zbavená surrealistické a tradiční 

obraznosti, je podle Gomringera určená k odhalení reality, a tím se stává nadnárodním 

instrumentem.35 V roce 1972 vyšel jeho text Definitionen zur visuellen Poesie (Definice 

vizuální poezie), v kterém předložil třídění vizuální poezie do šesti skupin: ideogramy 

(kompozice z písmen a slov, založené na logické struktuře a vznikající podle přesného 

sémantického záměru), konstelace (záměrně pracující s prostorem, který má spojující roli mezi 

jednotlivými slovy a písmeny), básně v nářečí (fonetické básně, které však podle Gomringera 

neopustí vizuální složku), palindromy, typogramy (základem kterých je reakce na vizuální tvar 

písmen) a piktogramy (textové pole, úmyslně obsahující zobrazovací kontury).36 Eugen 

Gomringer, narozený v Bolívii, zpočátku velmi ovlivňoval pro konkrétní poezii 

nejvýznamnější brazilskou scénu, včetně skupiny Noigandres, a snažil se o kontakty 

s mezinárodním hnutím konkrétního umění, které se mu podařilo navazovat při seznámení 

s Maxem Billem, který organizoval první výstavu konkretismu v roce 1944.  

 

Tím pádem je tato větev zarámování vizuální poezie do umění velice spjatá s avantgardním, 

abstraktním uvažováním o umění. Avšak v poezii nebývá sémantická závažnost slov a písmen 

materiálem. Nezávisle na tom uvažoval podobně o vizuální poezii i švédský básník Oyvind 

Fahlström, který se však víc orientoval na konkrétní hudbu a jejím prizmatem usiloval o 

vytváření poezie jako struktury, jejímž materiálem je jazyk.37 Paralelně s tím se variace termínu 

konkrétní poezie objevily v různých zemích jako Anglie, Francie a Itálie, kde dokonce v 60. 

letech došlo k širšímu uvažování o vizuální poezii jako o určitém hybridu na pomezí literatury, 

výtvarná a dalších druhů umění. 

 

 
34 HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, Přednáška o filozofii jazyka in KRÁTKÁ, 2013, s. 59 
35 GOMRINGER in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967, s. 48 
36 GOMRINGER, Definitionen zur visuellen Poesie, 1972 in Konkrete Poesie, Deutschsprachige Autoren s.165-

166, podle KRÁTKÁ, 2016, s. 109 
37 FAHSTROM, Manifesto for Concrete Poetry, in SOLT, s. 74-78 
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Pro dnešní výzkum poetických tendenci šedesátých až osmdesátých let je nezbytnou pozdější 

metoda nahlížení na vizuální a konkrétní poezii jako na poezii konceptuální, čehož je 

průkopníkem německý filozof Siegfried Schmidt. Ve svých příspěvcích došel k závěru, že 

konkrétní poezii lze chápat především jakou součást proudu konceptuálního umění právě proto, 

že se jeví jako souhra mezi nejrůznějšími významy použitých jazykových a optických složek 

textu.38 Samotné spojení obrazného a psaného a uvažování o jejich různém charakteru bylo 

jedním ze základních bodů i uměleckého hnuti konceptualismu, jak na to pokazuje významná 

práce Josepha Kossutha One and Three Chairs. 

 

Pozdější badatelé nepochybně nahlíželi na vizuální práci s jazykem jako na určitý typ 

intermediálnosti, jehož podstatu se snažili podmínit uměleckým nebo historickým vývojem. 

Například německý historik umění Wolfgang Max Faust mluví o ikonizaci jazyka, která se 

projevila optickými formami textu, a lingvalizaci umění, zásadnějším zapojení jazykové reality 

do výtvarného umění.39  K významným pozdějším klasifikacím této intermediálnosti patří 

výzkumy Samsona Dietriche Sauerbiera, Ulricha Ernsta a Dicka Higginse. Ve své stati z roku 

1980 Sauerbier rozdělil skutečnou, intermediální, básnicky výtvarnou tvorbu do třech 

obecnějších skupin: dvojdimenzionální umělecká díla na listu papíru, trojdimenzionální objekty 

obsahující text a konceptuálně zaměřenou tvorbu, překračující jakékoliv další média40. Tím 

rozšířil vizuální poezii o trojrozměrné objekty. 

 

Pří uplatnění výše popsaných pojmů na mnou zvolené geografické oblasti a na časový úsek 

neoficiálního umění, dá se mluvit o určitých konkretistických vlivech, jejichž důvodem byly 

publikace evropských konkretistů jak v Čechách, tak i v Rusku, o tvorbě konceptuálně pracující 

s textem a o básních, které inspirované avantgardou překročí literární hranice směrem 

k výtvarnosti. Dlouhý popis teoretického vývoje termínu vizuální poezie měl za cíl ukázat, že 

ji není možné vnímat pouze jako jednu omezenou sféru, ale že střídá různé podstaty slova a 

obrazu, související přímo s naším vnímáním a myšlením.  

 

 
38 SCHMIDT Siegfried J., «Von der konkretem Poesie zur konzeptionellen Dichtung: 10 Thesen»  in Thomas 

Kopfermann, Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie podle KRÁTKÉ, 2016, s.114 
39 FAUST, Wolfgang Max, Bielder werden Worte. Zum Verhältnis von bildender Kunst und Literatur im 20. 

Jahrhundert oder Vom Anfang der Kunst im Ende der Kun ste, Carl Hanser Verlag, Mü nchen 1977 podle 

KRÁTKÉ, s. 117 
40 SAUERBIER, Samson Dietrich, Übersicht über Text/Bild-Beziehungen. Beispiele für eine Typik, in: 

Kunstforum international, 1980, č. 37, s. 31–95. podle KRÁTKÉ, 2016, s.120 
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Za důležitý bod lze též zmínit médium strojopisu, ze kterého převážně vycházejí čeští a ruští 

umělci vizuální poezie. Byl nejjednodušší a nejpřístupnější pomůckou pro zpracování textu, 

navíc byl vhodný pro rychlé a levné šíření. 

 

2.3 Fenomén uměleckého undergroundu 
 

Přestože se avantgardní a inovativní umělecká hnutí vždy rodila v užších komunitách, které 

zpočátku neměly výrazné prostředky k uveřejňování, postupem času se dostávala do popředí a 

stávala se nervem dynamického rozvoje společnosti. Prvotní souboj s oficiálně přijatelným a 

paradigmaticky slušným nutil umělce k přesným výtvarným formulacím a teoretickým 

manifestacím jejich inovací, ve kterých mohli navazovat na předcházející, nebo soudobé 

celosvětové myšlenkové a umělecké proudy, jež jim byly svobodně přístupné. Kdysi 

odmítaným stylům se postupně dostávalo institucionálního uznání, jak se to stalo třeba v 

případě impresionismu, a pak byly zase povalené z piedestalu novými směry. Je to přirozený 

cyklus platný pro tradiční a modernistický rozvoj umění. Odlišná situace postihla země, na 

kterých byl prosazen nesvobodný politický režim, který postavil společnost před fakt totální 

vládní kontroly všech sfér lidského života, včetně svobodné umělecké oblasti. Nejhorším jevem 

takového totalitního režimu byl komunismus v praxi. Opanovav polovinu Evropy po druhé 

světové válce, zastavil souvislý a bohatý rozvoj kultury.  

 

V Rusku, které bylo epicentrem vládnoucí ideologie, ten zlom nastal ještě před tím. Jeho 

prvním krokem bylo Usnesení ÚV Komunistické strany od 23. dubna 1932 o rozpuštění všech 

uměleckých seskupení a vytvoření nových jednotných uměleckých svazů podle druhu činnosti: 

svaz architektů, spisovatelů a výtvarných umělců.41 V důsledku celá kulturní praxe byla 

podřízená stranické moci a umělecká konkurence byla zrušená. O dva roky později byla 

Andrejem Ždanovym zformulována metoda socialistického realismu, která byla Stalinem 

prohlášena za povinnou pro všechny umělecké sféry s cílem vyhranění umění pro národ. Doba 

kralování sociálního realismu trvala až do Stalinovy smrti v roce 1953. Následně byl úsilím 

Nikity Chruščova pří příležitosti dvacátého sjezdu KSSS v únoru roku 1956 kult Stalina 

odsouzen. Nastalo období tání, kdy „teprve po černé stalinské díře, po nucené ztrátě pamětí na 

pětadvacet, třicet let mohlo umění pomalounku přicházet k sobě, dávat se dohromady“42. I přes 

to, že avantgardní literatura a výtvarné umění byly rehabilitovány jen částečně, koncem 

 
41 GROYS,2013, s. 55 
42 NĚKRASOV, 1998, s.64 
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padesátých let proběhly důležité výstavy avantgardního a soudobého umění v Moskvě, včetně 

květnové výstavy francouzské moderny v Puškinově muzeu, podzimní retrospektivní výstavy 

Picassa v roce 1956 a expozice soudobého umění pří příležitosti Celosvětového festivalu 

mládeže v roce 1957. Na poslední zmíněné akci byly podle vzpomínek pamětníků představené 

dokonce i díla Jacksona Pollocka a Marka Rothka.43 Tyto četné události byly velkým podnětem 

pro další generaci umělců, například moskevských konceptualistů a poetů Lianozovské školy, 

o kterých tady bude také psáno.  

 

Volnější nálada padesátých let však postupně zmizela. V roce 1962 v moskevské Manéži 

proběhla výstava Nová realita, obsahující i progresivnější soudobé ruské umění, které bylo 

velmi kritizováno pří osobní návštěvě Chruščovem. Od té doby nové umění už nikdy nebylo 

oficiálně představeno. Nová generace umělců už od počátku své tvorby neměla prostředky 

ke zveřejňování svých děl. Poetické texty se šířily pomocí samizdatu, umělecká díla byla k 

vidění buď v ateliérech, komorně mezi přáteli, nebo na neoficiálních krátkodobých výstavách, 

které bývaly běžně rozháněny policií několik dnů po vernisáži. Avšak i přes striktní podmínky, 

občas docházelo k vnějším kontaktům s cizím uměleckým světem, hlavně pomocí 

korespondence s emigranty nebo při příležitostech krátkodobých návštěv, jako byla například 

cesta Jindřicha Chalupeckého do Moskvy v roce 1972. Jejím výsledkem byla stať o 

moskevských neoficiálních umělcích, publikovaná v roce 1973 ve Studiu Internacionál pod 

názvem Moskevský deník.   

 

Ačkoli se kulturní situace v Čechách historicky lišila, valná část progresivního umění a soudobé 

kultury byla komunisty také zakázaná. V roce 1948 byly zrušeny umělecké skupiny a spolky a 

byly nahrazené profilovými svazy výtvarných umělců a básníků, které měli monopol na 

pořádání výstav a vydávání časopisů. Po uvolnění v roce 1957 však byly spolky znovu 

povolené. Uskutečnily se oficiální výstavy skupiny Máj 57 a Trasy 54.  

 

Největší událostí druhé poloviny padesátých let byla Československá účast na bruselské 

výstavě EXPO 1958, pří jejíž příležitosti se do Čech dostaly zprávy o nejaktuálnějších 

evropských tendencích. Ve stejném roce byla pořádaná celostátní výstava Umění mladých 

výtvarníků Československa v Pražské jízdárně a následně v Brněnském domě umění, avšak 

nepředstavovala ty nejpokrokovější z mladé generace. Proto byla pro mladou generaci umělců 

důležitější výstava Zakladatele moderního českého umění, která zahrnovala díla kubo-

 
43 KIZELVATER, s. 155 
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expresionistické generace, avšak nebyl tam představen surrealismus.44 Vůči oficiální politice 

byl v roce 1960 dvěma výstavami znovu uskutečněn formát Konfrontací, které zaštiťovaly 

převážně nová nefigurativní díla směřující k abstrakci. Koncem roku 1964 se konaly volby do 

Svazu výtvarníků, jejichž výsledkem bylo i to, že se mladí umělci dostali do předsednictví. To 

umožnilo svobodnější vystavování, publikace a celkový rozkvět progresivnější scény. Mladí 

čeští umělci byli v tuto dobu částečně zastoupeni i na světových výstavách, dokonce jim 

věnovaných: Jeune avant-garde tchécoslovaque v Paříží (1965) a Nouvelle géneration 

tchécoslovaque v Bruselu (1966). Pod veděním Adolfa Hoffmeistra se stal Svaz politicky 

nezainteresovaný. V roce 1965 v Moskvě byla uskutečněná konference Sovětského a 

Československého Svazu výtvarníků, kdy orientace na větší uměleckou svobodu byla oceněna 

i sovětskými kolegy.   

 

Povolnější a tím umělecky nasycenější šedesátá léta (což platí i pro situaci v Rusku, kde taková 

svoboda nebyla stranou dovolena) se najednou po událostech srpna 1968 v obou zemích 

přeměnila v normalizační tmu totálního undergroundu. Česká mladá generace 60. let se 

vyznačovala dobrou informovaností o soudobé evropské a kulturní situaci, o čemž svědčí i 

dobová umělecká kritika v čele s Jindřichem Chalupeckým, aktivně reagujícím na čerstvé 

proudy včetně minimalismu a konceptualismu. Kromě toho, doba přerušení zákonitého a 

postupného uměleckého vývoje nebyla dlouhou natolik, že by mohla porušit celé následující 

generace: po válce přichází druhá vlna surrealismu v neoficiálním umění (oproti tomu ruská 

scéna ztratí návaznost na konstruktivismus a suprematismus). Dalším z podnětů, proč se to 

nestalo, je to, že nastoupivší socialismus včetně oficiálního stylu byl importován do detailu 

hotový ze Sovětského svazu a najednou aplikován na Čechy, které neprošly k tomu samotným 

historickým vývojem. 45 

 

Výchozím toposem neoficiálního umělce v komunistickém režimu bylo to, že v počátečních 

etapách uměleckého utváření se pokusil o zařazení do přijatého dogmatu. Příklon k jakékoliv 

formě realismu neprováděl ze strachu a opatrnosti, ale z hlubšího rozporu psychologicky 

zformované ideologické pasti, v jejímž základu byla kladená otázka Maxima Gorkého: S kým 

jdete, mistři kultury?46 Každý umělec měl na vybranou prospívat novému a podle teorie 

sociálně rovnému státu, pomocí umění budovat idealistickou společnost budoucností, avšak 

 
44 CHALUPECKÝ, 1994, s.  25-26 
45 CHALUPECKÝ, 1999, 262 
46 CHALUPECKÝ, 1999, 155 
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používat esteticky opotřebované prostředky. Není to dilema socialismus versus kapitalismus, 

tvrdí Jindřich Chalupecký, je to dilema mezi etickým a estetickým.47 Důležité je zde 

připomenout, že snaha o přetvoření světa uměním a vybudování nové společnosti na základě 

nových estetických principů jsou sladkými touhami avantgardních hnutí.48 Není s podivem, že 

nejprogresivnější umělci včetně Maleviče, Rodčenko, Majakovského a obzvlášť Teigeho se ve 

třicátých letech vydali cestou zastřešením se komunistickou vládou. 

 

Nicméně provládní a konformní cesta zůstávala lákavou jen ve chvíli, kdy si člověk nebyl 

vědom rozporu mezi vyparáděnými ideologickými sliby a skutečnou realitou, která 

poukazovala na selhávaní teorie v praxi. Od oficiálního odsouzení kultu Stalina se trhlina mezi 

realitou a jejím oficiálním obrazem v médiích postupně zvětšovala a nemohla neunikat od 

postupně citlivějších a důležitějších reprezentantů neoficiální inteligence. Následně po tomto 

uvažování přicházelo uvědomění si selhaní a pokrytectví sémiotického systému, který tuto 

ideologii podporoval, a o manipulovatelnosti jazyka a obrazu vůbec. Toto nezávislé, postupně 

vybudované přesvědčení lze považovat za blízké k paralelně se rozvíjející postmoderně na 

západě Evropy a především k poststrukturalistickému přehodnocování komunikačních 

systémů. 

 

Nezávislí umělci se tudíž obětovali k uzamčení v kulturním undergroundu, volba této cesty 

však byla dobrovolná jen v některých případech. Ale v šedesátých letech se objevuje nová 

generace umělců, kteří záměrně volí undergroundový status, jenž získal určité záření přitažlivé 

romantizace,49 s podobnou konotací jako Salon des Refusés. Odmítnutí významově sbližovalo 

soudobé umělce s modem avantgardy, ke kterému se snažili vrátit jako k nulovému bodu 

předcházejícímu socrealismus. Avšak tentokrát byla umělecká scéna zavřená v rámci 

sebereflexe a stavěla sebe proti Jinému. Jiných bylo dva: oficiální umění a ideologie, se kterou 

byli v každodenním styku, a jiná svobodná světová umění, se kterýma však bylo setkání z valné 

části nemyslitelné. Tato zavřenost, introverze a nezávislost rozvoje přitahuje zvláštní zájem i 

pozornost, protože v ní umělec mohl přinést něco zvláštního a odlišit se od světového umění.50 

Avšak zůstávat v uzavřeném diskurzu nebylo tak jednoduché. Charakteristická zvláštnost 

 
47 CHALUPECKÝ, 1999, s. 155 
48 GROYS, 2013, s. 23   
49 BOBRINSKAJA, s. 46-47 
50 CHALUPECKÝ, 1999, s. 277 
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tohoto vztahu Sebe a Jiného tkví v tom, že Jiný je ztělesněním nedobytného objektu touhy51, 

což v daném případě je svoboda sebevyjádření.  

 

Krom toho tato nekonečná touha nutila umělce nevracet se k principům oficiálně přijatého 

socialistického realismu, ale pokračovat v rozvoji uměleckých forem občas i naslepo. V takové 

nemožnosti komunikace s vnějším světem se rodí občas i nové formy uměleckých objektů, víc 

intimnější a neurčené primárné pro vystavování, například koncepce výtvarných alb u Viktrora 

Pivovarova a Iliji Kabakova.52 Právě to je důvodem jak pro samotné umělce tak pro teoretiky 

uvažovat o takovém umění jako o konceptuálním projevu, protože v některých případech idea 

potlačuje i formální a reprezentativní stránku díla.53 Tisková a maloformátová podoba 

samizdatu také ovlivnila experimenty v oblasti vizuální poezie, přímo umělci a někteří badatelé 

to považují za velmi důležitý katalyzátor pro vznik vizuální poezie v Rusku, a dokonce i 

v Čechách.54  

  

Touto z jedné strany nešťastnou pozicí nabývali neoficiální umělci pevné sebevědomí, i když 

existovali v poli umění introvertního a sebezamčeného.55 

 

  

 
51 BOBRINSKAJA, s. 46-47 
52 GLANC, 1999, s. 123,  
53 TAMTÉŽ 
54 TOMÁŠ GLANC, 2013 
55 CHALUPECKÝ, 1994, 25 
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3. Čechy a Rusko: charakteristika a komparatistika 
 

3.1. Česká vizuální poezie a její konceptuální cesty 
 

Poválečné hnutí české vizuální poezie je opravdu rozsáhlým a mnohostranným jevem, jehož 

význam si uvědomili již doboví evropští badatelé. Svědčí o tom například zařazení české sekce 

básníků do Antologie konkrétní poezie v roce 1967. V první kapitole jsem se pokusila naznačit, 

jak složité je definovat celosvětově uskutečněné vizuální experimenty padesátých a šedesátých 

let a zastřešit dané praktiky pod jedním pojmem. Proto se v následujícím odstavci budu snažit 

představit extrémy výtvarného uvažovaní o textu a slovu, ale zároveň se budu držet už nějak 

existujícího kritického diskurzu.  

 

Tento diskurz se začal formovat už v době šedesátých let, téměř paralelně s uměleckou tvorbou. 

V roce 1964 v měsíčníku Knižní kultura vyšla dvoudílná studie od známého teoretika Jiřího 

Padrty s názvem Obraz a písmo, v jejíž první části seznámil českého čtenáře s aktuálními 

názory světových osobností na vztah vizuality a básně a ve druhé části zmínil řadu soudobých 

domácí umělců a básníků.56 Později pod jeho vlivem a ve spolupráci se Zděňkem Felixem byla 

uskutečněná první série výstav vizuální české poezie se stejným názvem. Na začátku ledna roku 

1966 byla umístěna do pražské Galerie Václava Špály, odkud byla přenesena v únoru do 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a v dubnu do muzea v Kolíně. Mimo jiné bylo jejím 

výsledkem vydání sborníku Obraz a písmo, který obsahoval odborné články od autorů výstavy 

a tzv. Malou antologii konkrétní poezie, sestavenou básníkem Jiřím Kolářem. Tato akce se stala 

první tematicky zaměřenou v Čechách, avšak navazovala na evropskou výstavu „Schrift und 

Bild“ se stejným názvem, uskutečněnou v roce 1962–1963 v Stedelijk Muzeum v Amsterdamu 

a pak přesunutou do Staatliche Kunsthalle v Baden-Badenu.57 Obě výstavy se týkaly širšího 

kontextu uměleckých děl, spojených s písmem či literou. Česká výstava byla dělená na dvě 

části: jednak na malířství pracující s prvky a principy písma, ke kterým například patřily koláže 

Adolfa Hoffmeistera a objekty Jana Kotíka, jednak na vizuální a typografickou poezii v čele 

s Jiřím Kolářem, Ladislavem Novákem, Vladimirem Burdou a dalšími.58 

Někteří teoretici se při analýze české umělecké scény puristicky soustředili jenom na určitý typ 

básní, vyrobený strojopisem a svým způsobem navazující na soudobé evropské proudy 

 
56 HLAVAČEK, Česká experimentální poezie 60. let in HIRŠAL, 1997, s. 27 
57 FELIX, Písmo, Znaky, Slova, Obrazy, Vzpominka na rok 1966 in BUDDEUS, 2019, s. 139 
58 PADRTA, Obraz a pismo, Katalog výstavy, přetisk  in BUDDEUS,2019,  s. 147 
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lettrismu nebo konkretismu, a vynechávají malířské práce s literou stranou. Takovými 

zásadními zprostředkovateli současné lingvistické a literární teorie byli Josef Hiršal a Bohumila 

Grögerová, jimiž uspořádané veřejné přednášky o teorii jazyka v díle Maxe Bense nebo 

Helmutta Heissenbuttele v roce 1962 ovlivnily mladou generaci. V roce 1965 v časopise Tvář 

vyšla jejich stať s názvem Český básnický experiment. V ní za první realizaci české 

experimentální poezie uvedli sborník Hold Kazimíru Malevičovi autora Jiřího Koláře.59 Sborník 

byl vydán v roce 1959 a obsahoval zjednodušené a rozkládané slovní masivy do geometrické 

podoby, které lze označit za strojopisné konstelace. Spolu s následujícími sborníky Ypsilon 61 

(1960) a Zpěv ticha (1961) se skládají do sborníku vizuální poezie Báseň ticha, kde Kolář 

pokračuje v opouštění statické platnosti textu a sémantické struktury jazyka k vizualizaci.60   

 

Osobnost Jiřího Koláře je zásadní pro další badatele z několika ohledů: Za prvé jako valná část 

reprezentantů české vizuální poezie se na svou uměleckou cestu vydal z literatury, avšak od 

počátku se pohyboval ve výtvarných okruzích. Byl u zakládání Skupiny 42 a spolu s Jindřichem 

Chalupeckým. Tehdy, za válečného období, začal psát i básně, ve kterých se už objevuje snaha 

o zasazení progresivních prvků: v Ódách a variacích (1941–1944) nastupuje názorná metafora 

na místo metonymických významových posunů a promyšlené slovní konstrukce jsou střídány 

s volným veršem.61 Koncepce hry se střídáním či textové montáže přetrvávají i ve sbírce 

Prométheova játra (1950), kvůli které byl Kolář stalinským režimem poslán do vězení, avšak 

byl rychle propuštěn. V polovině padesátých let se nevratně mění Kolářův vztah k literární 

formě: prostřednictvím zájmu o výtvarné umění, a zvláště o moderní konkrétní hudbu, provádí 

skok k modernistickému úsilí o osvobození slov.62 Tak vzniká evidentní poezie, jejímž 

manifestem je významný Kolářův text Snad nic, snad něco otisknutý v roce 1965. V něm 

prohlašuje vylučování psaného slova z poezie jako prvku tvoření a dorozumění.63 K tomu se 

dostává v průběhu vytváření sborníku Báseň ticha. V něm slova láme, řeže a rozbije na 

písmena, která náhodně, nebo záměrně skládá ve vizuální podobu. Zajímavé je, jak se v ní rodí 

najednou dvě pro Kolářovu vizuální strojopisnou poezii významné metody: jedním typem jsou 

listy, například Zpěv ticha nebo Stávka samohlásek (Obr.3), které obsahují jen písmena nebo 

 
59 HIRŠAL, GRÖGEROVA, Český basnický experiment in KRÁTKÁ,2013, s. 255  

původně Tvář 1965 (2), č. 1, s 4-5 
60 PADRTA, Básník nového vědomi in MOTLOVÁ, 1999, s. 70 
61 CHALUPECKÝ, 1990, Příběh Jiřího Koláře, s.  45 
62 CHALUPECKÝ, 1990, Příběh Jiřího Koláře, s. 55 
63 KOLÁŘ, Snad nic, snad něco in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967,  s.181  
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dokonce i grafémy rozhazované po celé stránce, nebo sestavené v linii.  Jejich význam se ale 

rodí v korespondenci s názvem, jinak představují jen aleatorický soubor k vizuálnímu 

vnímání.64  Za jiný typ lze označit druh, k němuž patří známý soubor sémantických šifru na 

jména umělců v podobě, blízkou k Apollinairovským kaligramům. Tato strojopisná galerie 

portrétů už svou určenou formou a sestavou liter, které se vždycky skládají v příjmení, 

přesahuje asémantické, čisté ticho způsobem využívání média vizuálního básnictví směrem 

ke konceptuálnímu diskurzu. 

 

Za druhé po tom, co se Jiří Kolář dostal k problematice slova a zobrazení, neodpovídá na ni 

jednoduchou tvorbou v konretistickém nebo lettristickém duchu. Formální odmítnutí 

základních prvků poezie, slov a grafémů, však nevede k přeměně jeho básnického způsobu 

myšlení, ještě poučeného snahou Skupiny 42 o lyrizaci každodennosti. Kolář se dostává 

k celkovému poetickému vnímání reality kolem sebe a snaží se vytvořit předjazykovou poezii 

platnou pro celé lidstvo. V tom kroku se obrací k vytvoření analfabetogramů(Obr.9) a 

cvokogramů(Obr.10), které jsou rukou psanými záznamy, ale jsou sestavené z neexistujících 

grafických elementů. Jediné, co v nich působí na vnímaní je rytmus psaní, sklon písma, síla 

čáry a energie gesta.65 Dalším krokem Koláře se staly předmětové básně, například Uzlová 

báseň (1962–1963, Obr.11), které pravděpodobně vycházejí z Kolářová zájmu o teorii Levi-

Strausse a primitivní kultury, konkrétně o aztécké uzlové písmo.66 Předmětné básně lze 

považovat za vrchol evidentní poezie, kdy poezie může být udělána z čehokoliv.67 

 

Tím (po vyzkoušení čistého média strojopisné vizuální poezie) Kolář vizuální poezii opouští 

směrem k intermediální tvorbě a spojení vytisknutého textu s technikou koláže a jejími druhy: 

roláži, muchláži, stratifii nebo chiasmáži. V důsledku těchto technik je někdy sémantický text 

přepracován, z čehož vzniká nový optický řád, který odpoutá pozornost od jeho prvotního 

významu. Následující práce Jiřího Koláře z pozdější doby jen rozvíjí tyto techniky do 

třídimenzionální podoby, v kterých převážně použil techniku chiasmáží, polepení plochy 

roztrhanými stejnorozměrnými útržky. Text většinou nabývá symbolického významu a není 

přímo určen k důkladnému přečtení, jeho vizualita a forma se stává samostatnou a důležitou 

 
64 PADRTA, Básník nového vědomi in MOTLOVÁ, 1999, s. 71 
65 POMAJZLOVÁ, s.  48 
66 PADRTA, Básník nového vědomi in MOTLOVÁ, 1999, s. 77 
67 KOLÁŘ, Snad nic, snad něco in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967, s. 183 
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složkou Kolářová konceptualismu.68 K tomuto výsledku vedou paralelně objevené výtvarné 

techniky koláže, kterou Kolář objevil ještě v předválečné době, ale převážně s ní pracuje po 

roce 1958, kdy se díky bruselské výstavě dostali do Prahy zprávy o soudobém světovém 

umění.69 Nešlo pouze o apropriaci, ale spíše o podnět k hledání nového výtvarného média, 

v kterém Kolář zformoval dokonce i své osobité typy. Nejznámější prací tohoto typu je Kolářův 

Týdeník srpnových událostí 1968.  

 

Zárodky konceptuálního způsobu myšlení u Koláře jsou už patrně viditelné i v jeho uchopení 

poezie jako návodu. I když tímto krokem vychází z přísné oblasti vizuální poezie, lze tady 

zmínit známý Kolářův text Návody k upotřebení (1965), vyšedší v autorské grafické podobě 

spolu s jeho koláží v roce 1969. V něm si Kolář hraje s performativností textu a nabízí čtenáři 

návody a nápady na konání děje grafickou formou básní, tím pádem se pokouší i o participaci 

čtenáře, což všechno je možné zahrnout do konceptualistického proudu.  

 

Mimo Jiřího Koláře ve své stati Josef Hiršal a Bohumila Grögerová uvádějí i další umělce, kteří 

jsou běžně považováni za první generaci vizuálních básníků. Velmi blízko ke Kolářovým 

experimentům tvořil třebíčský básník Ladislav Novák. Ten však navazuje více na sémantiku 

slova a zkoumá nejen vizuální, ale i zvukovou stranu poezie. Stejně jako u Koláře se k němu 

impulz k vytváření vizuální poezie dostal z oblasti výtvarného umění. Novák, původem 

z okruhu surrealistů, pak v roce 1957 objevil akční malbu Jacksona Pollocka, která ho zaujala 

automatickou metodou.70 Po několika experimentech s drippingem vyjádřil Novák svoje 

nadšení ve svém prvním sborníku Pocta Jacksonu Pollockovi, který později vyšel v roce 1966. 

Díky dalším vlivům, z inspirace přednáškou o obrazech Vasarelyho, se zrodily první 

konstelace, které byly podle Nováka paralelou k soudobému abstraktnímu malířství.71 

 

Ještě dříve, v letech 1957–1958, vznikly jeho první onomatopoické básně, později shrnuté ve 

sbírce Skleněná laboratoř, a jeho zájem o zvukomalbu pak dál pokračuje v prvních fonických 

poemách počátku 60. let. Mimo zvukovou poezii se u Ladislava Nováka objeví i první optické 

básně, které měly podobu jednoduchého strojopisného útvaru.72 K jeho vizuálním 

 
68 CHALUPECKÝ, 1990, Příběh Jiřího Koláře, s. 39 
69 CHALUPECKÝ, Příběh Jiřího Koláře in MOTLOVÁ, 1999, s. 26,s.  30 
70 CHALUPECKÝ, 1990, Příběh Ladislava Nováka, s. 77 
71 NOVÁK, in BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1993, s. 183 
72 VALOCH, in NOVÁK, 2002, s. 16 
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experimentům patří i takzvané anihilace, kdy v zadaném textu jsou přerušeny sémantické uzly 

odstraněním sémantických částí a zbytek je prostorově ponechán na původním místě. Textům, 

které prošly několika anihilacemi, se v diskurzu Novákovy tvorby říká preparované básně, ty 

najdeme například v již zmíněné Poctě Pollockovi.73 (Obrázky č. 13, 14) 

 

Ve své tvorbě Novák zručně lavíruje mezi sémantikou (Obrázky č. 15 a 16) a 

asémantikouv jeho preparovaných textech se strukturální jednotkou stává v jednom případě 

významové slovo, v druhém čistá graféma. Stejně jako Kolář pak po svých strojopisných 

objevech přichází s novým médiem ručního psaní, formuje abecedy, například Studie č.3 

(Zdvojené abecedy) a postupně se dostává k malbě. V jeho experimentech se zase objeví obdiv 

k automatizmu spojenému s náhodností výsledků. Pomocí techniky inkoustu, lihového laku, 

štětce a hrotu násadky vytváří grafické básnické klikyháky, které také považuje za druh vizuální 

poezie.74 V práci se strojopisným textem dál pokračuje k předmětné poezii, též k vytváření 

trojrozměrných kompozic z úryvků textu principem asambláže.  

 

Dalším zajímavým dílem je i sbírka typogramů Václava Havla Antikódy, která byla sestavená 

v roce 1964 a později rozšiřovaná. Básnické experimenty Václava Havla vznikají na okraji jeho 

pokusů v dramatické oblasti, a jsou spíše atypickým příkladem jeho tvorby. Jiří Padrta je 

dokonce umístil na okraj styku obrazu a slova a řadí je do tradic typografických básní, kde je 

vizuální forma využita pro povahu poetické slovní hříčky, rébusů a agitačních básní(Obr. č. 

21).75Sbirka Antikódy se skládá ze třech okruhů: intimní texty, logické kreace a texty na přesně 

vymezená soudobá témata.76 Typogramy Havel vyjadřuje ostrou reakci na devalvaci jazyka 

především jako nástroje, využívaného pro komunikaci společnosti, a artikuluje v nich absurditu 

tehdejších politických poměru nejen jejich obsahem. Jejích forma je konceptuálně podmíněná 

touto kritikou: slova svoboda jsou sestavena do tvaru mříže, slovo člověk je atomizováno a 

rozděleno na jednotlivá písmena. Významovou jednotkou v Havlových pracích je z valné části 

slovo, avšak občas se mezi nimi objeví i experimenty se samotnou grafémou, které se skládají 

do konkrétních vizuálních forem. 

 

 
73 NOVÁK, in BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1993, 184 
74 NOVÁK, 2018, s. 133 
75 PADRTA, Obraz a písmo, Knižní kultura, č.11 a 12/1964 podle HIRŠAL, 1997, s. 29 
76 HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, Antikody aneb angažovana artikulace absurdity in HAVEL,1993, s. 6 
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Počátkem šedesátých let vzniká i vlastní sbírka vizuální poezie Josefa Hiršala a Bohumily 

Grögerové, později nazvaná JOB-BOJ a vydaná v roce 1968. Tyto literární experimenty přímo 

navazují na jejich teoretickou a překladatelskou aktivitu. Sofistikovaně vycházejí ze soudobých 

teorií lettrismu a konkrétní poezie, autoři se snaží provést jakýsi systematický průzkum 

lingvistických a výtvarných prostředků soudobého básnictví: kniha se skládá z 12 oddílů 

seřazených podle typologií.77 Také patří mezi první průkopníky vygenerovaných textů 

s využitím elektronických počítačů a principů náhodnosti. Ve sbírce Vrh kostek za sebe tak 

uvedli druh stochastických textů, které byly přísně naprogramované „velkopočítačem“.78 

 

Ačkoli ve svém článku Hiršal a Grögerová upozorňují, že v tehdejší básnické experimentální 

scéně nejde o vyhraněnou skupinu, ale spíše o ojedinělé výtvarníky, tvůrčí metody jsou 

podobné, protože vycházejí ze stejných vnějších podmínek.79 Je to především reakce na 

oficiálně přijatou socialistickou literaturu, směs groteskní ironie nad její předstíranou vážností 

a průzkum jazyka, jeho hranic a komunikační funkce. I když neměli tolik možnosti uskutečnit 

výstavy, sympozia a uveřejňovat nejaktuálnější diskuze, byli členové označované generace 

určitě v kontaktu. Jak vzpomíná například Ladislav Novák, roku 1961 se setkal v Praze s Jiřím 

Kolářem, Josefem Hiršalem a Bohumilou Grögerovou, „a tak se vytvořila první skupina české 

konkrétní poezie“.80 Tím pádem spadá vznik první vlny experimentálního básnictví v Česku do 

let 1958–1959.  

 

Druhé vlně vizuální poezie byl věnován krátký článek teoretika a umělce Jiřího Valocha Česká 

experimentální poezie, původně publikovaný v roce 1966 v Mladé tvorbě. O čtyři roky později 

pak Valoch zpracoval diplomovou práci s názvem Experimentální poezie a její česká realizace, 

jejíž část byla věnovaná podrobnější analýze české experimentální scéně. Krom výše 

uvedených osobností ve svém textu zmiňuje vizuální práce Vladimíra Burdy, který zpočátku 

vychází z technických typogramů a koláží Jiřího Koláře, ale později se kombinací 

strukturálního materiálu a strojopisné techniky dostává k strukturálním básním.81 Ve sbírce 

Imago etc., tvořené převážně v letech 1962–1966, se objevují dva základní typy vizuálních 

básní, kterým se Vladimír Burda bude věnovat i dál: sémantické básně z nelineárním vizuálním 

 
77  HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1968 , s. 129 
78  BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1993, s. 326 
79  TAMTEŽ, s. 257 
80  NOVÁK, 2018, s. 701 
81  VALOCH, 1970  
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uspořádáním a dokonalé asémantické typogramy, kterým byl věnován stejnojmenný sborník 

Typogramy (1963)(Obr.26).82 Obsah jeho sémantických textů není náhodný, je 

„pseudorandomní“, jeho estetické kvality jsou kromě vizuální podoby podmíněné setkáním 

různých záznamů.  Typogram pro něho nesl význam fetišizace atomizovaného strojopisu. Ale 

občas se Burda vracel ke grafickému zpodobování významu slova, jako například 

ve Slovobrazech (1965–1966). 

 

K druhé vlně vizuální poezie patří dle Valocha, krom Vladimíra Burdy, i další umělci: Zdeněk 

Barborka a jeho cyklus FUG, Ladislav Nebeský se sborníkem NEHRA, grafické práce Jindřicha 

Procházky, hrajícího si s variabilnosti jazykových znaků, vizuální básně Věry Vařilové a Emila 

Juliše.83 

 

Mimo teoretickou aktivitu je Jiří Valoch znám i jako autor vizuální poezie, k jejímuž proudu se 

hlásil za svého studentského mládí. Text pro něj přestal být významovou následností různých 

grafémů a přeměnil se v lineární a plošnou nesémantickou strukturu, sjednocenou přísným 

pravidlem nebo kombinací pravidla a vlastního subjektivního zásahu(Obr. č.29).84 Jeho lineární 

kompozice, typogramy i optické a strukturální básně, vytvořené v polovině 60. let, se většinou 

skládají z liter a znaků interpunkce, které přísným zopakováním a svým rytmem formují 

grafickou plochu listu. Přestávají nosit jakýkoliv význam kromě toho vizuálního. Valochovi 

jde spíše o grafickou minimalistickou práci, z básnictví je zde ponecháno jen médium: papírový 

list a strojopis. Avšak po takových radikálně čistých experimentech se počátkem 70. let 

přiklonil i k více konceptuální práci s textem, zavádí slova a písmena do nového prostředí – do 

fotografie a přímo živé krajiny, poslední lze chápat dokonce ve vztahu k počátkům 

environmentálních zásahů.  Zároveň byla slovům vrácena jejich starší sémantická podstata, 

která byla občas cíleně přeměněna na nové nebanální významy, nezkažené běžným užíváním.85 

Valoch, počátkem sedmdesátých let, pro své básnické experimenty také používá médium těla. 

Tak vznikají Body Poems, kde je tělo spíše další plochou a konotativně očistěným podkladem 

pro slovo, něž symbolem lidskosti a člověka. Rokem 1974 jsou datované i jeho strojopisné 

papírové práce Výstava (1974) a Sémantická studia (1975). V osmdesátých letech k výše 

vyjmenovaným formátům připojil textové instalace.  

 
82 JAREŠ, Vladimír Burda  in BURDA, s. 536-537 
83 VALOCH, 1970 
84 BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, s. 12 
85 POMAJZLOVÁ, s. 168 
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Na přelomu 60. a 70. let se celkový boom strojopisných básnických experimentů přeměnil na 

reflexi slova a textu v rámci konceptuálních praktik. Naznačené cesty intermediální tvorby 

Jiřího Koláře, Ladislava Nováka a Jiřího Valocha našly realizace i v díle dalších umělců, 

například mimo Prahu působícího Jana Wojnara a Karla Adamuse. Přes to, že tyto realizace 

ve značné míře přestávají být vztahovány přímo k poetické formě, a proto nemůžou být přesně 

zastřešené pojmem vizuální poezie, pracují se slovem jako s významovým a symbolickém 

celkem, což je určitým způsobem obecně vztahuje k literatuře. 

 

Vrstevníkem Jiřího Valocha byl umělec Dalibor Chatrný pocházející z výtvarného okruhu 

českých konkretistů, jejichž spolek byl oficiálně založen v roce 1967. Počátek jeho cesty je 

těsně spjat s upouštěním od přebytečné uměleckosti a směrováním k výtvarným průzkumům.86 

Usiluje o potlačování autorské subjektivity a v 60. letech provádí několik experimentálních 

kreseb magnetem, pracuje s médiem fotografie. Trochu opomenuté jsou pak jeho papírové 

koláže, na kterých se občas objevují drobné litery.87 Ke slovu se dostává hlavně přes cyklus O 

barvách(Obrázek č.32), na kterém pracoval v letech 1972–1978. Na některých listech jsou 

barevnou fixou ručně psané názvy barev umístěné tak, aby význam slov a jejich barevné 

provedení byly odlišné. Poté Chatrný zapojuje do své techniky i malbu, koncept sémantické 

hříčky pomocí slov však zůstává stejný, je až téměř podobný průzkumům vztahu označovaného 

a označujícího Josepha Kosutha nebo magrittovskému spojení výtvarné reprezentace a 

jazykové reference.88 V další pracích se slovy překračuje ryze výtvarný zájem o barvy, objevují 

se v nich skoro metafyzické průzkumy polarit slov nikde/někde, nikdo/někdo, ano/ne, 

umístěných na prázdném plátně. To všechno si všímá subtilních nuancí jazykové komunikace, 

napětí mezi vizuální a verbální složkou. 89 

 
86 VICHOVÁ, Počátky Chatrného tvorby do doby ukotvení v Klubu konkrétistů in CHATRNÝ, s. 290 
87 POMAJZLOVÁ, s. 122 
88 POMAJZLOVÁ, s. 152 
89 VALOCH, in CHATRNÝ, 1991, s. 24 
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3.2. Ruská vizuální poezie a konceptuální uvažování o slovu 
 
 
Rozvoj české umělecké scény, kde v šedesátých letech prožívá svůj zjevný vrchol vizuální 

poezie, vychází i ze soudobých evropských praktik konkretismu a lingvistických teorií textu a 

kódů90, které byli v českých zemích, na rozdíl od Ruska, lépe přístupné díky uvolněnější 

politické situaci. Do Ruska se zprávy o aktuálnějším umění dostávaly velmi obtížně, a proto 

byl vznik toho druhu umělecké praxe, jaký bychom mohli označovat za vizuální poezii, trochu 

opožděn. Mimo to, vstupuje v 70. letech na scénu velký a významný okruh moskevských 

konceptualistů, pod kterým jsou označováni jak literáti, tak i malíři, jejichž vztah ke slovu 

v rámci zobrazení běžně přitahuje největší odbornou pozornost. Kvůli izolaci od světového 

umění, se legitimními zdroji pro ruské výtvarníky stávají domácí avantgardní praktiky, nesoucí 

konotace zároveň zakázaného a vztahujícího se k jednotnému evropskému kontextu počátku 

20. století, kam právě patřili i oberiutové a kubofuturisté.91 Takový příznačný objev ruské 

avantgardy pojmenovává Jindřich Chalupecký za skoro archeologické odkrývání děl 

minulosti,92 což potvrzují i tvůrci osobně.93  Díky takovému cílenému následování se generace 

Lianozovské školy a dál konceptuální školy často zastřešují pod pojmem „druhá avantgarda“94. 

V 70. letech však paralelně vzniká postmoderní reakce trochu jiného typu návaznosti na 

avantgardu, v jejímž rámci je avantgarda předělávaná a ironicky apropriovaná95.  

 

Lianozovskou školu nelze považovat za systematickou školu ve vědeckém smyslu, vzniká 

koncem padesátých let jako volné sdružení básníků a umělců kolem malíře Oskara Rabina, jeho 

manželky Valentiny Kropivnické a jejího otce, básníka Jevgenije Kropivnického. Jejich 

komunální byt v osadě Lianozovo se stal místem přátelských schůzek a později i malou galerií, 

kde pravidelně zveřejnovali své umění pro úzký okruh přátel.96 Počátkem 60. let do něho patřili 

například básníci Vsevolod Někrasov, Igor Cholin, Genrich Sapgir a Jan Satunovskij a uměleci 

Vladimir Nemuchin, Olga Potapova a další. Na rozdíl od avantgardních skupin, neměli žádný 

manifest a ani uvnitř nedefinovali kurz své společné estetiky, byli to spíše různé kroužky přátel, 

 
90 HIRSAL A GROGEROVÁ, Přednáška o filozofii jazyka in KRÁTKÁ, 2013, s. 47 
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96 NEKRASOV,1999, s. 36 
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sjednocené podle lokací jejich setkání. Lianozovským okruhem byli pojmenováni pří 

příležitosti vyloučení Kropivnického „za formalismus“ z moskevského oddělení výtvarného 

svazu v roce 1963. Přesto lze vyčlenit několik důležitých poloh, které definují uměleckou 

tvorbu jeho členů. Jedním z hlavních přínosů a odlišení od stylu socialistického realismu byla 

snaha o vyčlenění a zachycení fragmentů reálného života, každodennosti a její periferie. 

Zbavení se oficiálně přijatého patosu vedlo nejen k zjednodušení básnického jazyka a zároveň 

jeho rozšíření do mluvené řeči, ale i k minimalizace básnické formy. Negace klasické stavby 

básně je těsně spjatá s úsilím ukázat nepřizdobenou skutečnost. Proto někteří badatelé zařazují 

práci lianozovských básníku pod světový pojem konkretistická poezie.97 Báseň přestávala byt 

primárně subjektivním vyjádřením autora a stávala se instrumentem dokumentace a zachycení 

odosobněných replik metodou literární koláže nebo mozaiky.98 V malířské oblasti se podobně 

snažil odhalit reálnou skutečnost Oskar Rabin, maloval třeba bydlení v lianozovských domech 

pomocí expresivní malby, která byla odlišná od oficiálního stylu.  

 

Největší zásahy do vizuální podoby básní z tohoto okruhu umělců uskutečnil Vsevolod 

Někrasov, jenž přijel do Lianozova v roce 1959, kam ho přivedl jeho kamarád, novinář a 

umělecký kritik Alexandr Ginzburg, který později založil samizdatové periodikum Sintaxis. Už 

v prvním čísle Sintaxu ze stejného roku vyšly čtyři verše Někrasova, a další básně lianozovců 

Igore Cholina a Genricha Sapgira.99 Někrasovy rané práce jsou tvořené v dost konkretistickém, 

minimalistickém, lianozovském klíči, který způsobuje zvláštní vizuální formu textu, například 

řádky básní Luna, „Molči, Nu..Nu. Ja lublu“ ztrácí pevné uspořádání a slova se ocitají odcizené 

od celku.100 K výraznějším vizuálním básním se dostává kolem roku 1964, kdy napsal známé 

typogramy Svoboda nebo Číselný dům. (Obrázky č. 34,35) 

Ve stejném roce se do Ruska dostává první záznam o evropských proudech experimentálního 

básnictví: vychází článek Liryka modern od Evgenije Golovina v oficiálním časopise 

Inostrannaja literatura. Teoretický blok byl zaplněn kritikou vědecké antilyrické poezie, ale 

naznačoval čtenáři obecné rysy existujících proudů.101 Nejvíc ovlivnila tehdejší uměleckou 

scénu příloha článku, obsahující četné příklady konkretistských vizuálních prací včetně práce 

Helmuta Heissenbüttela, Eugena Gomringera, Franze Monna a dalších. Někrasova osobně 
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zaujala báseň Mlčení od Eugena Gomringera. V tu dobu už vytvořil svoje první experimenty 

včetně známých děl Vody, Svobody, které už byly otisknuty i mimo Rusko.102 Zajímavou 

okolností také je, že se Nekrasovo dílo poprvé objevilo v zahraničí v českém časopise Tvář 

v roce 1964 díky úsilí jeho kamaráda a básníka Antonína Brouska, který byl i prvním 

překladatelem Někrasova díla. Poté, co se po roce 1965 přestala konat pravidelná přátelská 

setkání v Lianozovo, je tendence tvorbu Vsevoloda Někrasova řadit do moskevské školy 

konceptualismu. V tomto okruhu se později pohybuje i Cholin se Sapgirem, jejichž literární 

tvorba nabývala vizuálně zajímavé úpravy, například ohnutý verš Labiryntu nebo Pyramidy 

Genricha Sapgira.103  

 

Vsevolod Někrasov celkově nikdy neopouští své básnické cítění natolik, aby porušoval 

sémantický vztah písmen a významovou podstatu slova. Jeho neklasické budování veršů spíše 

čechrá nervy a vědomí čtenáře svou vizuální a fonetickou formou, která nutí odmítat navyklý 

triviální význam. Největší roli zde nehraje konstelace nebo vztah slov podle umístění, ale spíše 

prázdno, které nechává slova působit v očistěné sémantické nicotě, jejímž vrcholem jsou verše 

Budet nebo Buh-vot.104 Stejné prázdno obsahují i experimentální básně Genricha Sapgira, 

například takzvané interpunkční kaligramy z cyklu Stichi iz trjoch elementov (Básně ze třech 

elementů).105 V nich Sapgir zaměňuje buď jen řádky, nebo dokonce i celé básně interpunkcemi: 

tečkami, otazníky, čárkami, a tím celý verš nabývá vizuálního charakteru. Tento topos 

prázdnoty přetrvává v ruské básnické tvorbě už od dob první avantgardy. Práce s prostorem, 

též s vizuální podobou básní, získává i hluboce symbolický význam mlčení a tím performativity 

literárního díla.106  

 

Lze zmínit, že fragmenty veršů Vsevoloda Někrasova se dostaly do rozvinuté vizuální podoby 

díky obdivu konceptuálního malíře Erika Bulatova, s kterým Někrasova spojovalo těsné 

přátelství již od poloviny 60 let. Ve svých výtvarných pracích Bulatov často řeší problém 

vizualizace slova a jeho sémantické stránky, jeho konceptualismus se vyznačuje 

logocentrismem.107 Slovo není v takových rámcích přímo určené k vyprávění, je to prvek 
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explicitní verbalizace, který slouží ke zdůraznění vizuálního potenciálu samotného slova. 108 

Původem jeho slov je často sociální prostor, ve kterém se objevuje zachycená řeč jiných, nebo 

nadpisy, které se objevují v masově ideologizované sovětské každodennosti na plakátech, 

pravidlech a manifestacích. Snahu o zachycení každodennosti Bulatov určitě přejímá od 

Lianozovských básníku. V některých svých pozdějších pracích cituje Nekrasovské básně: Žiju 

a vidím, Vot!, slavnou Svoboda je svoboda a Voda tekla.(Obrázky č.37,38) Na hranici 

výtvarnictví a literatury také vzniká i koncept alb Viktora Pivovarova a Iliji Kabakova, které 

spolu s Bulatovem zařazoval Jindřich Chalupecký do Sretenského kroužku109 a Boris Groys do 

romantické větve moskevského konceptualismu110. Přesto, že zvláštním způsobem pracují so 

slovy, nevycházejí explicitně z poezie, a proto se jim zde věnovat nebudeme. 

 

Kromě Lianozovského okruhu vzbudily tendence k opuštění přivyklé vizuální podoby básně 

zájem i dalších básníku, čerpajících z avantgardní tradice Majakovského a starších odvěkých 

ruských zdrojů, které přímo nesouvisejí s dobovými evropskými experimenty. Takovým 

příkladem je tvorba Andreje Voznesenského (1933–2010), který přes to, že byl velmi kritizován 

sovětskou vládou, mohl volně publikovat a stihl vydat ještě za dobu komunismu i své první 

souborné dílo. Ve sborníku z roku 1969 Teň zvuka (Stín zvuku) se objevují první vizuální básně 

– takzvané izopy, zkratka od izobrazitelnaja poezia – výtvarná poezie, jejíž vizuální podoba 

věží, nebo větví smrků je determinována smyslem poetické strofy, jsou to figurální metafory, 

které mají určitě zdroj v díle Guillauma Apollinaira.111 Objevují se tam i první vizuálně 

rozpracované palindromy. V pozdějších sbírkách pak spirálové tzv. krugomety a až na sklonku 

80. let první konceptuální práce s výtvarným médiem a textem – videomy, které se převracejí 

víc ze sémantické podoby na vizuální a uchopují slovo především jako vizuální matérii.112 

 

V polovině šedesátých let také vznikají velmi pozoruhodné a více experimentální práce dvou 

umělců, kteří pak zformovali proud takzvaného konceptuálního transfurizmu (nadšeného 

avantgardními praktikami včetně ZAUMa a Oberiutů).113 Tento směr, jehož zakladateli byli 

manželé Ry Nikonova a Sergej Sigej, je v západní literatuře znám především jako 

 
108 MACHONINOVÁ, s. 198 
109 CHALUPECKÝ, 1999, s.164  
110 GROYS, 1979 
111 VOZNESENSKIY, s. 155 
112 TAMTÉŽ 
113 SIGEJ, 1990  



 37 

transfuturismus. Už podle svého názvu si bere za cíl přepracovat poetiku ruských futuristů a 

čerpá z akčnosti a performativnosti dadaismu. Nikonova a Sigej pocházeli z různých literárních 

prostředí, mezi lety 1962 a 1964 byl Sigej členem Anarfuta, skupiny dada-futuristů ve Vologdě, 

a pak se přistěhoval do Jekaterinburgu, kde v roce 1965 spolu s Nikonovou založili umělecko-

básnickou školu Uktus. Centrálním médiem pro vizuální sebevyjádření členů se staly 

samizdatové časopisy, vyrobené na stroji a obsahující i ručně psané časti. K nim patří Nomer 

(Číslo, 1965–1974) a Dokument (1969), kde se krom poezie zabývali též teorií umělecké formy, 

problematikou překladu a transpozice materiálního a vizuálního do literatury. Od roku 1974, 

po přěstěhovaní se do Ejska k Azovskému moři, až do roku 1986 vydávali samizdatový časopis 

Transponance, který se stal centrálním zdrojem pro bádání o uralském undergroundu. 

 

Základním prostředkem literatury transfuturistů je palimpsest, který je těsně spojen s apropriací 

a přepracováváním starších zdrojů. V roce 1968 se tak v díle Sergeje Sigeje objevuje 

přepracování poémy Venimíra Chlebnikova Šaman i Venera. Na každý řádek původní básně 

Sigej vpisuje náhodné slovo, tím se dostanou do styku dva různé diskurzy. O tři roky později 

Sigej přeměnil knihu Vor okov (Zloděj ok)(Obrázek č. 39), kde pomocí černých teček inkoustu 

zabarvil kousky textu, a tím se přeměnil sémantický celek ve výtvarné dílo, především určené 

k vidění a pozorování, ne k čtení. Ruční neunifikované grafické symboly a invaze rukopisu do 

vizuální básně se stává charakteristickým gestem pro Sigeje, který aproprioval a přepisoval 

další texty ve svém vlastním jazyce symbolů. Tuto metodu označili spolu s básníkem Dmitrijem 

Prigovým počátkem 80. let za infaerismus.114 Centrálním úkolem pro svou vizuální poezii tak 

Sigej vidí pokus a snahu o nový symbolický jazyk. Přes své apropriační pokusy se dostává 

k formulaci nového písma a abecedy ve sbírce Sobukvy (Spolu-litery), které byly publikovány 

později v roce 1996.  (Obrázek č. 40) 

 

Pro fenomén, blízký palimpsestu, Ry Nikonová rovněž používá hudební termín transpozice, 

který je podle její definice způsobem, jak si přizpůsobit hotový tisk nebo jakýkoliv jiný produkt, 

jak se dostat k překladu tónu jiného autora.115 Hudební zkušenost a inspirace sbližuje Nikonovu 

s lettristickým zájmem o performativnost a je dokonce podnětem porovnání její tvorby 

se současným hnutím Flux, o jehož existenci mohla mít pouze velmi ubohé zprávy.116 Řadu 

různorodých literárních experimentů Nikonová otevírá konretistskými variacemi slov v básních 
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druhé poloviny 60. let, ale brzy se dostává k sémantickému rozložení slov na písmena, z kterých 

buduje skoro kinetická grafická schémata. (Obrázek č.41) Zájem o takové pohybové vektorové 

konstrukce, které určují a orientují pozorování a čtení liter, mohl patrně vzniknout z fonetického 

výzkumu artikulace zvuků. K performativnosti a fonetickým básním se však Nikonová obrací 

už v osmdesátých letech. Její grafická schémata jsou velmi podobná molekulárním modelům a 

vyplývají ze zájmu Ry Nikonové osvobodit slova a písmena od vztahu k reálným objektům. 

Čísla a jiné grafické symboly zbavené toho vztahu jsou podle něj svobodnější.117 Oba umělci 

také experimentují s formou typogramu, avšak vzhledem k tomu, že jejich práce vycházely až 

po pádu komunistické vlády v Rusku, jsou těžko datovatelné a proto se pochybuje, jestli patří 

ještě k sovětskému období. 118 

 

Nehledě na to, že výše popsaná praktika transfuturistů se jeví jako konceptuální, sami o sobě 

jako o konceptualistech Ry Nikonová, ani Sergej Sigej neuvažovali. Jednak kvůli tomu, že 

nechtěli být ztotožňováni se známou moskevskou školou, nikoli kvůli nepřátelství, jednak 

z toho důvodu, že chtěli být odlišní. Dokonce existují doklady jejich spolupráce s básníkem 

Dmitrijem Prigovým, kterého tyto radikální experimenty s vizuální formou a performativností 

zajímaly.  

 

Kromě Prigova byli už v polovině sedmdesátých let na pohraničním poli vizuální poezie činní 

spisovatel a básník Lev Rubinstein a umělec Andrej Monastyrskij (oba z moskevské školy). 

Poslední z nich je však znám především jako zakladatel a člen skupiny akcionistů Kollektivnyje 

Dejstvija. V roce 1975 vytvořil Monastyrskij sborník Elementarnaja poezia (Elementarní 

poezie), který obsahoval grafické mapy a systém jejich interpretací v literárním textu. Pomocí 

nich zkoumal báseň jako grafický objekt, měřil její fyzické asémantické dimenze, například 

plochu a délku strof, a následně kreslil směrující přímky a tím formoval geometrie textu 

(Obrázek č. 43).119 Sborník Poetičeskij Svet (Poetický svět) z roku 1976 obsahoval dlouhé 

básně, které představovaly potok lakonických slovních forem. Přes tyto patterny jsou 

propouštěny další smyslové jednotky: existuje pevný smyslový konstrukt ze stálých konstant a 

místo pro variace. Svým formátem spíše připomínají mantry nebo soudobé minimalistické 
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básně, které jsou na hranici performativnosti a čistého textu. 120 Oba formáty měly za cíl 

přehodnocení uměleckých žánrů a rozšíření hranic poezie. 

 

Lev Rubinstein také pracuje s médiem, na které je báseň aplikovaná. I přes to, že nechává slovo 

jako sémantický prvek, dává život novým smyslům a zbavuje se starých. Žánr kartotéky, do 

kterého umisťuje svoje texty, se objevuje v tvorbě Rubinsteina v polovině 70. let. Jeho 

experimentální práce se sestává z kartiček, určených pro intimní prohlédnutí a přečtení, text na 

nich však měl většinou obyčejnou strojopisnou podobu. (Obrázek č. 44)121 

 

Dmitrij Prigov (1940–2007) je jedním z nejznámějších literátů a umělců moskevského 

konceptualismu, ve svém básnickém díle se také obrací k vizuálním experimentům. Některé 

z nich mají podle grafické úpravy velmi blízko i k české vizuální poezii 60. let. Básnictvím se 

zabýval už od poloviny let padesátých, a spolu se Lvem Rubinsteinem se pohyboval v okruhu 

moskevských konceptualistů, kam patřilo i hodně výtvarných umělců. Tento fakt lze považovat 

i za podnět k rozšíření hranic uměleckých druhů, zprostředkovaný přetrvávajícími 

neoficiálními setkáními a diskuzemi v moskevských kuchyních. Prigovova konvencionální 

básnická tvorba čerpá materiál z každodennosti v duchu Lianozovců, avšak jejím základním 

nástrojem není pouhá fixace, ale přepracování a interpretace reality, pomocí kterých se dostává 

k analýze sovětské mytologie. Tím je tvorba Prigovova do značné míry politicky angažovaná. 

I přes to, že v roce 1975 byl oficiálně přijat do Svazu výtvarných umělců, kam se hlásil jako 

sochař, byl pronásledován sovětskou vládou a v roce 1986 krátce násilně poslán do 

psychiatrické nemocnice, což vzbudilo vlnu uměleckých protestů. K formálním zdrojům 

inspirace patří opět avantgardní experimenty OBERIUtů a zvláštně tvorba Nikolaje 

Zabolockého.122 

 

Za Prigovovův nejznámější cyklus vizuální poezie je považován sborník z roku 1985 

Stihogramy (Veršogramy), vyšedší v Paříži v časopise A-JA, který byl pro sovětskou 

undergroundovou kulturu velmi významný. Ve sborníku byly shromážděny práce vznikající už 

od poloviny 70 let. Stihogram představuje list papíru, na kterém jsou pomocí stroje otisknuta 

písmena nebo celá slova a věty v zadané abstraktní formě, která občas naznačuje rysy reálných 
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předmětů, například lahví vodky. Většinou ale jde o dynamické kompozice rozvinutých ploch 

a linií, prostřednictvím kterých báseň ztrácí lineárnost řádku. Často se v jádře stihogramů 

objevují dvě smyslové jednotky, dva protikladné diskurzy, které jsou smyslově a graficky 

namířené do rozporu, například fráze „Nejsem připraven na tuto myšlenku“ a „Buď 

připraven"(Obrázek č. 45).  Samotný Prigov avšak ukazuje, že stihogramy nejsou pouze 

výsledkem jeho formálního zájmu o vizuální poezii konkretismu a minimalismu, ale i 

přehodnocením knižního média, a zároveň hranic básně jako objektu psaného do knihy.123 

 

Přehodnocení knižního média se uskutečnilo ale ještě dřív, v sériích z roku 1977. V nich se 

Prigov obrací ke knize jako k materiálnímu celku, k médiu, se kterým také lze experimentovat. 

V určité míře podobně reflektují formát samizdatu také Ry Nikonová a Sergej Sigej, ale nelze 

zapomínat, že se pohybovali v okruhu přátel včetně Viktora Pivovarova, se kterým mohli 

probírat koncepci Pivovarovských a Kabakovských alb. 

 

V Prigovově díle Bolshaja Kitajskaja Kniga o Sčast’e (Velká čínská kniha o štěstí) vytváří 

vizuální vertikální koláže ze slov, které jsou umístěny nekonečným proudem nejen na jedné 

stránce, ale procházejí každou stránkou knihy. Text je tvořen zvláštním geometrickým 

vzorcem. V knize Rožděnije pesni (Zrození písní, Obrázek č. 50) si hraje s variabilností slov 

v rámci věty. Na různých stránkách umisťuje slova tak, aby skládáním papírů mohl čtenář 

skládat i různé věty sadou z osmi slov. Podle toho, jakou stránku zrovna čtenář otevře, mění 

smysl celé fráze. V Udalenije a narastanije (Oddálení a Zvětšování, Obrázek č. 49), ze stejného 

roku, experimentuje s optickou iluzí, vytvořenou přímo v těle knihy pomocí vyříznutých kruhů 

papíru. Pří jejím listování se diametr kruhu mění a vzniká iluze pohybu jeho obrysu.  

Tato série je pravděpodobně jedinečnou konceptualizací času a přetrvávání v rámci praktik 

vizuální poezie. Slovo a text získává konotace procesuálnosti jen běžným fyzickým listováním 

sborníkem. Zajímavé je i to, že obyčejně se procesuálnost ve vztahu k básnictví považuje za 

performativní kategorii. K performativnosti se Prigov dostává už v roce 1975 přes cyklus 

Evangelskije zaklinanija (Evangelické zaříkání), který obsahuje rozrůstající se a zkracující se 

slovní řady, které se stávají partiturou pro ústní přednes, kde je vizuální podoba povznesená 

nad významovou úroveň.124 Forma strof hodně připomíná zvukovou škálu, která nevědomě nutí 

čtenáře intonovat zadaným způsobem. 

 

 
123 PRIGOV, 1985, Předmluva 
124 HANGSEN, Poetic Performance: Script and Voice, in JANECEK, 2018 s. 15 
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Původně vzdělán jako sochař, experimentuje s vizualitou textů i v grafických výtvarných 

pracích, přes se které rychle dostává ke třídimenzionálním konceptuálním objektům, 

obsahujícím slovesnou složku, například raný cyklus takzvaných okének z doby 1973–1974, 

nebo světově uznávaný soubor plechovek, které jsou velmi často porovnávány s ready made 

Duchampa a plechovkami Warhola. Oproti nim však věci hrají roli média a nositele 

textuálnosti, která je vyrobená strojopisem, důležitá je věcná hypertrofie ztělesnění textu. 

(Obrázek č. 51)125  

 

Dmitrij Prigov je pravděpodobně největší básnickou osobností moskevského konceptualismu, 

která překonává hranice básnictví. Stihl vyzkoušet všemožná média, při tom zůstává jedním 

z nejplodnějších básníků. Jeho pokusy o jakési konceptuální vizuální básně jsou jen jedním 

z druhů uměleckých a výtvarných praktik, o kterými se zaobíral.  Obecně svou tvorbu 

charakterizuje jako estetický intermediální projekt, časové rozložený a performativní. Podle 

některých zdrojů začal po seznámení se s figurou Josefa Beuyse experimentovat 

s formátem performance a zvláštní deklamací svých básní.126  

  

 
125 HIRT, WONDERS, s.  144 
126 GLANC, KLEŇHOVÁ, s. 230 
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3.3. Komparativní pohled na experimenty české a ruské vizuální poezie 
 

Vztahy a souvislosti české výtvarné scény od šedesátých let a soudobé verze ruského 

undergroundu nebyly doposud systematicky zkoumány ani z české, ani z ruské strany. 

Důvodem k takovému stavu mohl být dlouho přetrvávající diskurz obracení na Západ, kde 

v tuto dobu svobodně vznikaly a rozvíjely se analogické směry. Tím upoutali větší zájem i 

západních badatelů, kteří se snažili najít paralely na „periferiích“ neznámého a nesvobodného 

umění, ale také lokálních odborníků, bojujících za právo být vepsáni do velkého příběhu 

světového diskurzu. Na nefunkčnost situace, ve které existuje rozdělení na Východ a Západ, na 

periferii a centrum, upozorňuje zároveň několik badatelů počátkem 21. století. Igor Zabel mluví 

v roce 1997 o mocenské situaci západního diskurzu dějin umění a zpochybňuje jeho 

univerzálnost.127 Zajímavým příspěvkem je kniha Avantgarda ve stínu Jalty. Umění ve střední 

a východní Evropě v letech 1945–1989 polského badatele Piotra Piotrowského, který jako jeden 

z prvních zkoumá surrealistické, neokonstruktivistické a konceptuální trendy, obecné pro 

komunistické a postkomunistické země a snaží se uchopit tento jev vně západního rámce 

„jiného umění“.128 Typologií nového rámovaní střední Evropy se též zabývají Tomáš Pospiszyl 

a Petr Wittlich.129 130 

 

Avšak tento rámec a snaha o syntézu z vnitřního pohledu se dostává do oblasti vizuální poezie 

teprve v poslední době. Mimo to, ruský kontext je dost často brán za odlišný nebo necháván 

stranou, protože explicitně nosí konotaci centra tehdejšího politického systému a nesvobody. 

Ale ruští neoficiální umělci se ocitli v ještě obtížnější situací a tehdejší Československo bylo 

pro ně mostem mezi kulturním světem Evropy a domácími zákazy alespoň v tom, že prošlo 

simultánním vývojem až do konce čtyřicátých let.131   

 

Důležitým sborníkem se stala kniha Třídit slova, vydaná v roce 2015 Filozofickou fakultou 

Univerzity Karlovy. V ní jde poprvé v českém prostředí o pokus shrnutí literárních a 

konceptuálních uvažování o slovu v rámci umění poválečné střední a východní Evropy. 

Sborník zahrnuje stati o experimentální poezii Jiřího Koláře a Jiřího Valocha, zabývá se 

Vratislavským hnutím v čele se Stanisławem Dróżdżem a Jaroslavem Kozłowskym, 

 
127 ZABEL, My a ty jiné  in ŠEVČÍK, MORGANOVÁ, 2011 
128 PIOTROWSKI, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 
129 POSPISZYL, Východní a zapadní  krychle, ZABEL, My a ty jiné  in ŠEVČÍK, MORGANOVÁ, 2011 
130 WITTLICH, Mezi centrum a periferii, ZABEL, My a ty jiné  in ŠEVČÍK, MORGANOVÁ, 2011 
131 PIVOVAROV, s. 60 
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Moskevským konceptualismem a úvahami Milana Adamčiáka ze slovenské scény. Cílem 

autorů sborníku Ondřeje Buddeuse a Markéty Magidové je nejen dát do protikladu různé 

konceptuální tendence minulých let, ale všímat si jich jako určitého východiska pro současnou 

konceptuální tvorbu a práci s textem v rámci digitálního umění. Uvedené proudy však nejsou 

téměř analyzovány dohromady, autorům jde spíše o přehled a naznačování možného 

společného teoretického kontextu, čímž jsem právě já, autorka představené diplomové práce, 

byla velmi inspirována. 

 

Mimo výše popsanou publikaci byla v roce 2016 Památníkem národního písemnictví 

představena výstava Havel – Prigov a česká experimentální tvorba, kde se poprvé objevila 

výtvarná díla Dmitrije Prigova, celosvětové známého a zastoupeného Centrem Pompidou a  

Tate Modern, v kontextu experimentálních vizuálních básní Václava Havla. Mimo ně byla 

představena i jiná díla českých básníků soudobé scény, valná část z nich je popsaná v této 

kapitole. Výstava byla připravena třemi kurátory, mezi které patřil Tomáš Glanc, jeden 

z největších odborníků na ruskou literaturu a umění 20. století z českého prostředí. Jeho stati a 

knihy, včetně Lexikonu ruských avantgard, Souostroví Rusko, zprostředkovávají důležité rysy 

tehdejší a současné scény. Při jejich následných teoretických reflexí velmi citlivě používá už 

existující paradigma Borise Groyse, Ekateriny Dogot’ a dalších.132  Ve svých teoretických 

badáních a v textu pro zmíněnou výstavu Tomáš Glanc neukazuje na přímé paralely a blízké 

souvislosti české a ruské umělecké scény, ale vychází z mnoha bodů jejich odlišností.  

 

Základem pro nás, již viditelným z předchozích kapitol, je materiál, na který navazují pováleční 

umělci vůbec. K největším zdrojům českého poválečného umění patří právě surrealismus a 

poetismus, zatímco ruské neoficiální umění se zaměřuje na avantgardní hnutí konstruktivismu 

a futurismu.133 To zvláštně to platí pro básníky, kteří pak zformovali hnutí vizuální poezie. Pro 

Rusko dosud platnými lokálními příklady očistění a experimentu v jazyce byl Vladimír 

Majakovský, ZAUM v čele s Velemirem Chlebnikovým a pak skupina OBERIUtů. Pro Česko 

neexistuje žádná ukázka takové kontinuální návaznosti na jakoukoliv poetiku dvacátých let, 

například na Devětsil.134 Jako logické se jeví i to, že pováleční čeští básníci, kteří se zajímali o 

obnovení slovního významu a zbavení metaforičnosti jazyka, museli odmítnout surrealistické 

 
132 GLANC, 1999 
133 GLANC, Chalupeckého Moskevský deník: povalečná avantgarda v Rusku a její vazby na českou situaci in 

LANGEROVÁ, 394 
134 TAMTÉŽ, 396 
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dědictví. Byli také v situaci, kdy mohli navazovat kontakty se soudobou literární a 

experimentální evropskou scénou snadněji, a proto bylo logické čerpat ze současných a tím 

aktuálnějších zdrojů. Paralelně v Rusku se navazování kontaktu na lettrismus a konkretismus 

uskutečnilo jen s chudým zprostředkováním malého počtu překladů evropských konkretistů 

v roce 1964. Literární práce futuristů a OBERIUtů nebyly také přijaty v oficiálním kánonu 

sovětské kultury, ale alespoň byli bližší a tím přístupnější. 

 

Za druhý důležitý bod v analýze umění 20. století v Čechách a Rusku Tomáš Glanc uvádí 

problém ustanovení hranic poválečného umění. Kamenem úrazu se stává velká mezera mezi 

uměleckými praktikami, které vzniká v Rusku od doby sedmdesátých let, zastřešená pod 

jediným pojmem konceptualismu. Stejný problém měl dokonce i Jindřich Chalupecký, který 

při svém známém pokusu o zprostředkování moskevských undergroundových tendencí, 

nezahrnuje umělce podle přátelských vztahů a lokality, nýbrž podle souvislostí a podobností, 

kterou ale nakonec neodhalí.135 Tomáš Glanc poukazuje na neplatnost příliš širokého časování 

druhé avantgardy na období 1957–1987.136 Nelogickým se mu jeví i výběr umělců, na jejichž 

tvorbu autor teorie Michail Grobman tuto dataci aplikuje.137 Namísto ní, nabízí Glanc rozlišovat 

a charakterizovat reakce na avantgardu podle generací. Podle něho tak Lianozovská škola, Erik 

Bulatov a Ilija Kabakov patří do generace 30. let, pro které byly nedávné avantgardní praktiky 

doposud živé a zároveň kýženým předmětem dosazení. Ke generaci  čtyřicátých let počítá 

generaci soc-artistů v čele s umělci Komarem a Melamidem, kteří měli ironický a nedůvěrný 

postoj vůči avantgardnímu duchu.138 Generace 60. let (kam spadá například básník Pavel 

Pepperstein) vytváří vlastní vize avantgardy skrz postmodernu.139 Tento koncept zčásti 

koresponduje i se základní klasifikací pro danou oblast – s bádáním Borisa Groysa140, který 

rozděluje umělce stejným způsobem, ale vidí v tvorbě každého tranzitivní prvky 

neoavantgardy, soc-artu a postmoderny. V souvislosti s vizuální poezií je také viditelná 

tendence definovat proudy časově nebo generačně: například uvnitř konceptualismu totiž tvoří 

Dmitrij Prigov a transfuturistové, které mají různá myšlenková východiska. 

 
135 CHALUPECKÝ, 1999, Moskevský deník, s.162-178 
136 GLANC, Chalupeckého Moskevský deník: povalečná avantgarda v Rusku a její vazby na českou situaci in 

LANGEROVÁ,s.  399 
137 GROBMAN 
138 GLANC, Chalupeckého Moskevský deník: povalečná avantgarda v Rusku a její vazby na českou situaci in 

LANGEROVÁ,s.  399 
139 TAMTÉŽ 
140 GROYS, 2013 
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Tato problematika je uvedená Tomášem Glancem ve vztahu k české situaci. Glanc tvrdí, že 

československá postavantgarda se formovala od čtyřicátých do šedesátých let, a byla násilně 

přerušená po jejím vrcholu srpnem 1968.141 Tím pádem na sklonku šedesátých let dochází 

k markantní změně kulturního života, české události zaznamenávají politický zlom, který však 

nezlomil veřejnou rétoriku natolik, jen rozehnal poslední naději v reformy.142 Co se týká 

konceptuální literatury a básnictví, druhá výrazná vlna českého konceptuálního psaní vzniká až 

počátkem dnešního století.143  Druhou vlnou je pojmenována i s ohledem na to, že některé 

praktiky, například, v tvorbě Jiřího Valocha a Dalibora Chatrného, mají výrazné konceptuální 

prvky.144 Zároveň existovaly další práce umělců, působících od 60. let, mimo už zmíněné 

umělce tak zvaného brněnského okruhu, ve vizuální práci s textem pokračují Jiří Kolář, 

Ladislav Novák a další. 

 

Výše popsané jevy nezprostředkují pevnou půdu pro hledání přímých a bezpochybných 

obecných souvislostí českých a ruských proudů vizuální poezie. Situace je komplikovanější i 

tím, že pracujeme s do jistě míry uzavřenými uměleckými systémy, obzvlášť v době 

normalizace. Máme několik pevných faktů, z kterých můžeme vycházet při přemýšlení o 

světových vlivech a souvislostech se soudobým uměním. Avšak musíme velmi opatrně 

implikovat termíny, označující některé světové jevy, které můžou v porovnání se světovými 

uměleckými proudy znamenat něco jiného. Stejně to platí i pro česko-ruské vztahy, které se z 

valné části odehrávaly „stínovým způsobem“, neoficiálně. Tak Jindřich Chalupecký vzpomíná, 

jak ukazoval katalogy aktuálnějšího světového umění moskevským přátelům.145 Pevný kontakt 

Vsevoloda Někrasova a Antonína Brouska, výsledkem kterého také bylo zařazení Někrasových 

básní do sborníku Postavit vejce po Kolumbovi146byl důsledkem Brouskových cest do 

Sovětského svazu v době šedesátých let.147 Pražské návštěvy Dmirtije Prigova dávného 

kamaráda a umělce moskevského konceptualismu Viktora Pivovarova v osmdesátých letech 

mohly být však už příliš pozdním pro seznámení s Pražskou experimentální scénou. 

 
141 GLANC, Chalupeckého Moskevský deník: povalečná avantgarda v Rusku a její vazby na českou situaci in 

LANGEROVÁ,s.  , 397 
142 TAMTÉŽ 
143 POSPISZYL, Od výtvarného umění ke konceptuální literatuře, BUDDEUS, MAGIDOVÁ, s. 250 
144 TAMTÉŽ 
145 CHALUPECKÝ, 1999, Moskevský deník, s.162-178 
146 BROUSEK, HIRŠAL, 1967  
147 NĚKRASOV, 2013, 25 
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I přes tyto souvislosti se dá vydělit několik analogií a nabídnout několik hypotéz, které mohou 

být určeny pro další pečlivé badání. Za prvé, jestli porovnáme úplný počátek vzniku zájmu o 

vizuální experiment v poezii, nenáhodně se dotkneme figur Jiřího Koláře a Vselovoda 

Někrasova. O patnáct let dřív patřil Jiří Kolář ke Skupině 42 spolu s Jindřichem Chalupeckým. 

Výrazným zájmem skupiny byla každodennost, a zvláště městský život na okraji, kde byly 

soustředěny továrny, baráky a železniční koleje. O syrový záznam skutečnosti se zajímali i 

básníci Lianozovské školy, i přes to, že vznikla později, její poetika zachycení existenciálního 

realismu má společné rysy. 148 Ačkoli program měli skoro podobný, umělecké rysy Skupiny 42 

a Lianozovské školy nejsou úplné identické. Malířská sekce Lianozovců v čele s Oskarem 

Rabinem má víc expresivní a depresivní rysy, které vycházejí z nadsázky a snahy ukázat to 

skutečné, co socialistický realismus neukazuje vůbec, zbavit se pestrých barev a radosti. Ačkoli 

malby Skupiny 42 též nevznikají v úplné šťastný čas, mají více lyrický a poetický charakter a 

také částečně zachovávají i surrealistické motivy.149   

 

Další básník Lianozovského okruhu Genrich Sapgir bývá též porovnáván s Jiřím Kolářem, snad 

z toho podnětu, že jako první z generace druhé avantgardy se pokusil o upozadění slova ve 

formátu básní. V cyklu Stichi iz trjoch elementov (Verše ze tří elementů) experimentuje se znaky 

interpunkce, ze kterých vytváří kaligramy nebo konstelace, někde tam nechává i slovo. Avšak 

porovnání s Básní ticha, které ve svém textu uvádí Alena Machoninová, mně přijde trochu 

přehnané.150 Spíše bychom mohli dát do analogie interpunkční texty Genricha Sapgira 

a interpunkční typogramy Jiřího Valocha.  

 

Další vizuální strategie se na těchto územích trochu rozcházejí. Po rozpadu Lianozovské školy, 

jak už bylo zmíněno, přetrvávají experimenty v rámci konceptuálního hnutí. Česká scéna 

vizuální poezie, podnětem Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Josefa Hiršala a Bohumily 

Grögerové, odchází od slovní syntaxe směrem k osvobození a experimentuje s nekonečnou 

variací slov a grafémů, skládající se v různé formy v rámci papíru a stránek, pak pokračuje na 

trojrozměrné objekty. Ruská tradice se příliš držela v sémantických rámcích slova, což je 

považované za obecný prvek ruského umění vůbec.151 Dokonce i svébytná výtvarná tvorba 

 
148 MACHONINOVÁ, Živá bunka je organismus, in KROPIVNICKIJ, s. 237 
149 CHALUPECKÝ, 1999, Počátky skupiny 42 
150 MACHONINOVÁ, Letopisci své smutné epochy in KROPIVNICKIJ, s.256 
151 GLANC, 2013 
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moskevských konceptualistů velmi často obsahuje text či narativ, od kterého se nemůže 

osvobodit.152  

 

Ruská vizuální poezie tak byla víc konkretistická, než česká, v které je viditelný i vliv strategie 

permutací a skoro přísné kombinatoriky celku.153 Zásahy do obsahu slova vedou českou větev 

k téměř lettristickým pracím s osvobozenou grafémou. Zatímco ruští umělci pracují přímo s 

významem a manipulují jím pomocí přeměny vizuální formy celku, do kterého je ono zařazeno. 

Jinými slovy, české prostředí, mimo jiné, objeví grafickou preparaci slova, ale ruské zůstává v 

jeho rámcích. Určitě v obou situacích existovali i výjimky.  

 

Důležité je ale zmínit, že v obou případech se setkáváme s performativností vizuálních básní, 

která může být též podmíněna avantgardními východisky včetně až dadaistických představení. 

Někteří básníci začínali své experimenty ze zájmu o soudobou experimentální hudbu, například 

Ladislav Novák, v jehož díle vznikají fonetické a onomatopoické básně. Andrej Monastyrsky 

také vycházel z performativnosti textu, ale trochu jiným směrem – jeho zájem o vizuální poezii 

pokračoval všemožnými preformacemi a akcemi.  

 

 

 

 

  

 
152 ZAKHAROV, DEGOT, 112 
153 BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1993 
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4. Přeměna významu slova v médiu vizuálně poetických experimentů  
4.1. Znak 

 
Teorie znaků a jejich komunikativní funkčnosti přitahovala zájem lidstva už od antické doby, 

kdy byl viděn rozpor mezi konkrétní materiální věcí a její ideou, zprostředkovanou jazykem 

nebo obrazem. Sofisté poukázali na nedostatek slov, které je podle nich dáno tím, že pojem 

odkazuje na představu o věcech, a ne na jejich podstatu. Konkrétní bytost slova a rozpor mezi 

ideou a skutečností byla definitivně rozdělená Platonskými dialogy Kratylos a Thimaos. Pevné 

spojení mezi předmětem a jeho jménem či znakem, označujícím věci na základě jejich 

napodobování, je mechanismem, který je zároveň založen v přírodním zřízení a přirozenosti, 

ale také zohledňuje přítomnost člověka a jeho volby.154Aristoteles přidává jazyku konotace 

instrumentálnosti, slovo je podle něho především gnoseologickým nástrojem. Zjevnou 

symbolickou konotací obdarovává slovo křesťanství v čele s Augustinem z Hippa, kde se 

zároveň stává božským znakem a původem interpretací.155  

 

Počátky moderní sémiotiky jsou spojené s americkým pragmatistou Charles Peircem a 

švýcarským lingvistou Ferdinandem de Saussurem. Charles Peirce zkoumá proces lidského 

poznání, který se podle něho skládá z intepretace subjektem znaků, jejichž existují tři typy: 

přirozený index, analogický ikon, a konvenční symbol, čímž je slovo.156 Do své teorie tím 

pádem zahrnuje celou realitu, kterou představuje jako sémiotický systém. Pomocí znaků podle 

Peirce člověk přemýšlí a rozmlouvá.157 Oproti němu Ferdinand de Saussure se paralelně zabývá 

teorií znaků v kontextu jazyka a formuje pevnou konstrukci označujícího a označovaného. 

Důležitým bodem Saussurovské teorie, která pak bude kritizována, je rozdělení jazyka a řeči, 

v rámci kterého jazyk představuje produkt společnosti, skládá se ze znaků.158 Znak je 

nepodložený a původ slov není nutné hledat v realitě, avšak pro konkrétní společnost je přísný 

význam znaků nutný.159 Všímá si jazyka jako systému čistých vztahů, nezatíženého jakýmikoli 

hmotnými formami, a jeho lingvistika je především strukturální vědou o zákonech a spojeních 

uvnitř systému jazyka.  

 

 
154 PLATON, Thimaios  
155 PETŘÍČEK, 1997O grammatologii,  
156 PEIRCE, Co je znak? 
157 TAMTEŽ 
158 SAUSSURE, Kurz obecné lingvistiky 
159 TAMTEŽ 
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Východiskem teorie Maxe Bensého, která je určitým zdrojem inspirace pro poválečnou vizuální 

poezii, je také strukturální přestavení znaku jako smyslové jednotky komunikace. Přísným 

zařazováním znaku do komunikativního modelu byli nadšení i logičtí pozitivisté Vídeňského 

kroužku.160 Jazykový logický systém podle Ludwiga Wittgensteina vychází z vrozeného 

způsobu myšlení člověka samotného, neakcentuje tady opozice jazyka a řeči. Pojem je slovním 

otiskem vnitřního nebo vnějšího dojmu, zároveň když něco vidíme, tak ho pojmenováváme.161 

Maxe Bense přináší ještě větší míru přísného realismu a zbavuje se fenomenalismu a 

subjektivismu. Prohlašuje slovo za koexistenci obrazu a znaku, přičemž znak je určitou 

absolutní informační jednotkou, která může být použita pro přesné vypočítaní komunikačního 

toku.162 Estetika textu spočívá v jeho obrazu, kterého si člověk všímá zároveň se smyslem, a 

vychází z přísně statistických materiálů163, dá se říct, že i z média provedení. Tím ustanovuje 

pevný význam znaku a slova. 

 

Pro vizuální poezii je starší poetické slovo určitým prvkem literárnosti a příběhovosti. Je 

znakem, vztahujícím se bud’ ke konkrétnímu předmětu, nebo k nemateriálnímu objektu, 

označujícím to, co se často dá představit pomocí obrazu. Dokonce se slovo stává i 

víceúrovňovým znakem ve chvíli, kdy si uvědomíme, že graficky se skládá z písmen, které jsou 

také znaky. Mnohoznačnost slova a vztah jeho významu k celkovému textu byl také velice 

kritizován v rámci vizuální poezie 60. let Konkretismus s jeho snahou o očistěnou formu je 

jedním z nejdůležitějších podnětů očistění slova od přeplněného sémantického břemena. 

Nejdůležitější cestou k tomu se stalo osvobození od klasického formátu básní, což již poprvé 

prováděla avantgarda počátku století. 

 

Zajímavým společným rysem, který se objevuje ve vzpomínkách básníků šedesátých let je 

topos nemožnosti krásné literatury po Holocaustu.  První však o tom, že «básnictví je 

barbarství», píše estetik a filozof Theodore Adorno.164 Stejné myšlenky o selhaní jazyka a slova 

se objevují i u Jiřího Koláře a Vsevoloda Někrasova.165 166 Oba se dostali od klasických veršů 

 
160 HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, Přednáška o filozofii jazyka in KRÁTKÁ,s. 47 
161 WITTGENSTEIN, 1993 
162 BENSE, Estetika textu 
163 BENSE, Estetika textu 
164 ADORNO,  Th.W. Kulturkritik und Gesellschaft // Adorno Th.W. Gesammelte Schriften. Frankfurt; 

Darmstadt, 1997. Bd. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I. S. s. 30 
165 KOLÁŘ, Snad nic, snad něco in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967,s 165 
166  NEKRASOV, 2013 
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v podstatě ke konkrétním básním. V případě Někrasova jsou často označovány také za 

minimalistickou báseň167, Kolář své experimenty nazývá evidentní poezií.168 Po manifestaci 

poezie nového vědomí v Novém Epiktetu Kolář radikálně přichází s destrukcí slova jako 

sémantického celku a pracuje s grafickými znaky. Vsevolod Někrasov naopak neopouští slovo 

jako sémantickou jednotku, ale pomocí grafické úpravy se snaží o její odcizení od obecného 

kontextu a rámce diskurzu, vyvolaného každou básní. Z českých autorů jdou podobnou cestou 

z výše popsaných například, Ladislav Novák, který ve sbírce Sonety (1955–1961) přidává svým 

textům prázdnotu a zkracuje délku řádku na pár slov. Podobným způsobem pracuje i Jiří Valoch 

ve sbírce Bílé listy (1964–1966), kde si mimo jiné hraje s variací symbolu uvnitř slova. 

 

Pokročilejším instrumentem na zbavení znaků jejich sémantické podstaty a přeměny znaků ve 

vizuální prvek je technika repetice a následně konstelace repetice v určitou grafickou formu. 

Tím je připoutávána větší pozornost na vizuální formu básně, které si čtenář všímá 

bezprostředně a automaticky, a dál rozumí sémantické složce. Repetice je také spojována 

s nástrojem, kterým je většinou vizuální poezie vyrobená – psacím strojem, a způsobem jeho 

šíření – typografickým tiskem.169 Tím je repetice pro zvolený typ vizuální poezie podstatná. 

Kromě toho, se vznik ruských vizuálních experimentů často spojuje s formou jejich 

zveřejňování přes samizdat, který používal minimální a levné prostředky pro tisk.170 171 

 

Opakování se objevuje v díle Ladislava Nováka a jeho prvních vizuálních básních Kouzlo letní 

noci a Zakletá láska, publikovaných ve sborníku Pocta Jacksonu Pollockovi. Repetice je též 

důležitým prvkem u vizuálních experimentů Václava Havla, například 42 ptáků(Obr.17), 

Zpívat!, Dozpívat!, nebo Rock and Roll. Opakování často používá i Vsevolod Někrasov, 

například ve známém díle Svoboda je svoboda(Obr.35), ve kterém také dospívá k odstranění 

smyslu a navazuje na tvorbu OBERIU.172 V některých případech, čím dál chce autor odvrátit 

pozornost od sémantiky konkrétního psaného slova, zařazovaného do básně, tím víc graficky 

složitou formu vytváří. Například v chiasmážích Jiřího Koláře, kde fragmenty textu jsou 

 
167 JANEČEK, 1992 
168 KOLÁŘ, Snad nic, snad něco in HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1967, s. 165 
169 BUCHLER, Co vynalezl Guttenberg? In BUDDEUS, 2018, s. 69 
170 GLANC, 2013  
171 SIGEY, 1990 
172 KULAKOV, 1999, s. 301 



 51 

umístěny do spirály, slovo už není materiálem ke čtení, jen k pozorování zrakem jako estetický 

znak. 

Stejnou situaci tvoří i věty některých stihogramů Dmitrije Prigova. Některé z nich mohou být 

kupříkladu vnímány jako abstraktní obrazy, tvořené vnitřním napětím forem a linií173 (Obr.47, 

45) 

 

Přímým prohlášením slova za nový štětec, též za estetický znak, lze považovat experimenty 

Ladislava Nováka, který zasvětil svou první sbírku vizuálních básní Jacksonu Pollockovi. 

Formálním prvkem jeho abstraktního expresionismu je dripping, což je technika náhodného 

vyhazování kapek, rozdělovaných po plátně. Je samozřejmé, že největším přínosem Pollocka 

byl návrat k procesuálnosti díla, avšak byl hodně kritizován pozdějšími umělci za používaní 

starších archaických médií, též barev a plátna. Oproti němu Novák nabízí formu preparovaných 

textů, jejichž finální podobou jsou slova náhodně umístěna na prostoru papíru. (Obr.13-14). 

Nezbývá ani procesuálnost – jejích finální souprava je výsledkem anihilace, postupného 

odstranění slov z původního textu a tím eliminace původního smyslu slov a jeho vztahu 

k sémantickému celku. Je to reversní gesto, které však za výchozí médium bere především ne 

čistý papír, ale existující text, v jehož znakovém systému pracuje.  

 

Podobné experimenty provádí i Sergej Sigej, který pří apropriaci starších textů, například v už 

uvedeném Voru okov, schovává slova pod vrstvou kapek. Avšak jeho vizuální básně už nejsou 

jen prací s čistým médiem textu, májí vyražený konceptuální rys. Používá tisknutá slova jako 

sémantický znak, ale v archaickém významu, historicky předcházejícímu soudobým 

experimentům textů, které se přemění v nová slova ZAUMného jazyka. Novým textem se též 

stávají pomocí jejich odcizení od prvotního kontextu vizuálními prvky.174 

 

Vizuální forma básní může také hrát roli sémantického znaku v případě, kdy napodobuje 

konkrétní předmět. S tím básníci pracují při tvorbě kaligramu, jehož příklady můžeme najít 

v tvorbě Genricha Sapgira a Alexandra Voznesenského. Ve sbírce JOB-BOJ Josefa Hiršala a 

Bohumily Grögerové se také objevují kaligramy, například Květy zla nebo slavné Přesýpající 

hodinky. (Obr.23)Václav Havel též pracuje v podobném formátu kaligramu, ale zajímavým 

způsobem dává do protikladu dvě rodící se sémantické polohy. Například v básní Bariera 

(Obr.20)vertikální repetice slova přestavuje zeď, která odděluje dva subjekty komunikace. Tím 

 
173 SVETLIAKOV, s. 255  
174 GREVE, s. 268 
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vzniklý vizuální prvek strofy se stává grafickým znakem, ikonem, zobrazujícím konkrétní 

předmět. Nejznámější je však mřížka sestavená z repetice slova svoboda(Obr.22), kde mezi 

dvěma informačními prostředky – vizuální podobou a sémantikou slovní jednotky nastává 

kolaps: znamenají úplné opačné fenomény. 

 

Přes to, že vizuální poezie se opírá o slovo jako o znak, v průběhu 60. let se stává s každým 

krokem kritičtější vůči jeho statickému sémantickému použití. Heslo „Slovo je současně 

obrazem a znakem“175, je tím prvním krokem k odpoutání lidského vědomí od sémantické 

složky a ukazuje, že soubor grafémů, kterému my při běžném používání smysl dodáme, není 

jen nositelem smyslu.  Funkce slova je přehodnocována na sklonu 60. let i ve studiích 

sémiologů a filozofů, kteří si uvědomují, že podle staršího strukturalismu už není možné vnímat 

jazyk jako zavřený a statický systém.176 Na jeho místo přicházejí koncepce otevřeného a 

dynamického jazyka, znaku a tím i sémantického slova, jehož význam ovlivňuje různé 

okolnostní podněty. Také se odklánějí od odcizenosti slova od jeho materiálnosti a grafické 

podstaty. Z různých pohledů se tím paralelně zabývali Michel Foucault, Jacques Derrida a 

Roland Barthes, kteří zde budou ještě zmíněni ve vztahu k následujícím aspektům vizuální 

poezie. 

 
4.2. Destrukce slovní celistvosti 
 

Dalším krokem v osvobození slova od sémantického automatizmu je roztříštění slovního celku 

do písmen a textu do grafémů. Tímto je slovo jako celek porušeno a větší pozornost připoutává 

grafém, jako tvořivá jednotka. Grafém, nahlížený mimo celek, se stává samostatným znakem a 

výtvarným prostředkem.  

 

Uvažování o grafému jako o samostatném uměleckém příznaku také patří revolučnímu, 

avantgardnímu duchu, který chtěl objektivizovat jazyk a obnovit jeho sémantiku. V období 

války písmeno připoutává největší pozornost básníku a umělců, čehož vrcholem 

bylo formování mezinárodního hnutí lettrismu. Vizuální poezie však převážně vycházela z 

formátu strojopisných básní, takže se umělci pohybovali v rámci neměnného repertoáru písmen 

a znaků, zunifikovaných a zadaných.177Není s podivem, že v radikálních experimentech 

 
175 HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, Přednáška o filozofii jazyka in KRÁTKÁ, 2013 
176 PETŘÍČEK,s. 167 
177 BUCHLER, Co vynalezl Guttenberg? In BUDDEUS, 2018, s. 69 
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vypadaly grafémy jako abstrakce, protože jediným výtvarným a originálním prostředkem je 

jejich kombinace a uspořádání na stránce.  

 

Z toho vychází ve své první experimentální sbírce Báseň Ticha Jiří Kolář. Hodně dlouho 

pracoval s čistě poetickými médii, zároveň s jeho pokusy o vytváření koláží se mu podařilo 

jako prvnímu použít grafém jako svobodný prvek. Dál s ním pracuje podobně jako 

v experimentech se slovem: může z něj vytvářit kaligramy a jiné kompozice pomocí repetice a 

konstelace. Nejvíc známým příkladem je Stávka samohlásek a Revoluce písmen,(Obr.2,3) kde 

do lineárně horizontální kompozice umístil v prvním případě písmena v abecedním pořadí, kde 

samohlásky porušuje lineárnost a vybřednou z přímky. Ve druhém případě je kompozice 

kompozicí namátkovou a nemá vnitřní strukturu a pravidlo, podle kterého jsou do ní písmena 

umísťována. Tyto strofy už nejsou určené ke čtení a interpretaci na fonetickém základě. Už se 

neskládají ze slov nebo jejich napodobování. Avšak pořád mají sémantickou konotaci písmen, 

se kterou se Jiří Kolář v Básni ticha neloučí. 

 

Zajímavým způsobem ji používá v oddíle zasvěceném významným osobnostem: sestavou 

grafických repetic připomíná známé dílo umělce. Repetice, vždycky tvořená z jednoho 

písmena, se představuje geometrickou formou, avšak není to jen sestava, co připomíná osobnost 

z názvu každé kompozice: je to i výběr písmen, ze kterých se skládá jméno. Například 

v básních Guillaume Apollinaire nebo Brankusi. (Obr.7,5) Nečitelnými se písmena stávají 

v kompozicích Joyce a Kurt Schwitters(Obr.8), kde se písmena vrství až do té podoby, že 

přestávají být čitelná a tvoří černé skvrny.  

Soubor těchto Kolářových písmenových básní, které jsou věnované sestavám ze jmen umělců, 

byl nazván Hold Kazimíru Malevičovi.(Obr.6) Analogickým způsobem je vytvořená 

Transpozice obrazu Kazimíra Maleviče do Černé poémy bez mezer Ry Nikonové, která je však 

interpretována skoro jako čistá abstrakce ve vztahu k původnímu významu černého čtverce. 

Nikonová dovršuje koncepci transfuturistů vytvářením absolutního palimpsestu, nulového a 

konečného bodu vizuální poezie, kdy přepracovává text natolik, že se stává úplně 

nečitelný.(Obr.41)178 

 

Formát písmenových básní se rozšířil mezi básníky českého prostředí, v jejich kompozicích 

postupně písmeno-znak ztratili svou sémantickou oddanost slovu a stávají se pravomocným 

estetickým znakem, nebo úplně ztratí svou informační hodnotu. Avšak nebyl to rozvoj časově 

 
178GREVE,s.  234 
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postupný, někteří autoři si hráli se snahou diváka pořád hledat spojení liter do sémantického 

celku, a zároveň vytvářeli abstraktní kompozice. Například ve sbírce JOB-BOJ od Josefa 

Hiršala a Bohumily Grögerové najdeme sbírku portrétů. V ní rozčleňuje jména známých po 

stránce pomocí konstelace, zrak diváka pak může sestavovat nová slova vytvořená ze zadaných 

hlásek179.  

 

Radikálnější cestou v experimentech s grafémy je už zmíněné osvobození grafémů od 

sémantického označování a vládnoucího vztahu k formovaní slov. Tento druh experimentu je 

především intermediální, protože používá literární médium lyrických sbírek a strojopisu, ale ve 

svých extrémních realizacích je z valné části estetickým, asémantickým fenoménem. 

K takovému druhu se dostávají z české scény po Kolářovi i Vladimír Burda a Jiří Valoch. Oba 

se dobírají k abstraktním výsledkům, dokonce nazývají své typogramy jako abstraktní 

strojopisné realizace.180 Vladimir Burda se přes typogramy dostává k typofrontážím(Obr.28), 

což je kombinovaná technikou strojopisu a rukopisu, ve které litera nic neoznačuje a stává se 

jen výtvarným prostředkem, a to i v kontrastu s použitím Burdových rukopisných linií.   

 

Typogramy Jiřího Valocha se na půl zbavují písmen a obsahují převážně repetice grafémů: 

pomlčky, tečky, hvězdičky. Pří zvolení písmen za základní grafický prvek repetice Jiří Valoch 

pečlivě volí ta, která mají shodnou vizuální podobu: například kompilaci b i p a jejich použitím 

vytváří různé čtvercové kompozice.(Obr.31) Tím pojímá grafémy pouze jako grafický a 

sémanticky pustý znak.  

 

Ruská scéna vizuální poezie se převážně držela slova jako celku a z důvodu větší 

konceptualizace umělecké scény, což už bylo popsané výše, se skoro nedostávala 

k formalistickým experimentům s literou i přes to, že strojopisné médium bylo pro tuto scénu 

také podstatné.181 Avšak už na sklonku osmdesátých let byly uskutečněné grafické práce Anny 

Alčuk, které se skládají v cyklus Prostejšije (Primitivní). Všechna díla cyklu jsou listy 

monotónně vyplněné jedním písmenem cyrilice. Absence mezer mezi písmeny mění strukturu 

v ornament, který prakticky nemá sémantický význam. Nebyla to práce novátorská a skoro 

 
179 HIRŠAL, GROGEROVA, 1967,  s. 129 
180 BURDA in BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ, 1993, s. 161 
181 GLANC, 2013 
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žádným způsobem neovlivnila následující nebo soudobé umělců, spíše odkazuje na pořád 

trvající zájem o avantgardní praktiky.182  

 

Rozpouštěním slova do jeho grafických komponentů výše popsaní umělci elektrizují pocity o 

devalvaci jazyka a uchopení pouze sémantické stránky slova. Přes grafické experimenty se 

dostávají k tomu, že písmena, ze kterých se stává písemná řeč jsou v podstatě nulovými 

sémantickými znaky a jen instrumenty pro přenos informace. Takovým očištěním se dostávají 

k původům písemného jazyka vůbec. Tento zájem byl značně zprostředkován strukturální 

antropologií v čele s Claudem Levi-Straussem, kdy máme svědectví o vlastním zájmu Jiřího 

Koláře o osobu a myšlenky Levi-Strausse.183 Předjazykový stav písma také probudil zájem u 

některých básníků o formování své osobní abecedy. 

 

4.3. Hra a ironie 
 

Těžko říct, zda výše popsané experimenty převážně v české poezii počátku 60. let vycházejí z 

upřímného zájmu prozkoumat všechny možnosti jazyka a najít nový řád věcí, racionalitu a 

objektivní zákonitost lingvistických struktur. Nebo jsou ukázkou zklamání rolí písma a jeho 

odcizení od původního účelu, ve kterém byla role slova jako znaku věci a nositelem 

komunikace podstatnou.184 Někteří autoři uvažují o tom, že lze počítat s vědomou kritikou 

slova v českém umění jen od přelomu 60. a 70. let.185 Avšak věřím, že tato přeměna se dělala 

postupně, a proto je relevantním mluvit o jejích náznacích už od vzniku poválečného 

experimentálního proudu. 

 

Ruská experimentální díla vzhledem k tomu, že jsou víc rozložena časově, přeměňují tuto 

otázku směrem k hodnocení konkrétního uměleckého díla. V některých případech lze hovořit 

o upřímné manifestaci nových hodnot, ale v rámci postmodernistského prostředku. Takovým 

příkladem jsou transfuturisté, kteří i přes apropriaci a transpozici vytvářejí nové koncepty slov 

a vizuality, které berou vážně. Avantgardní dědictví jsou pro ně důležitým a platným zdrojem. 

Jinou pozici mají moskevští konceptualisté, kteří dost často pracují s ironickým materiálem a 

přehrávají významy bud starších děl nebo i obklopující skutečnosti. V tom se odráží jejich 

 
182 STEINER 
183 PADRTA, Básník nového vědomi in MOTLOVÁ, 1999, s. 77 
184 TAMTÉŽ, s. 75  
185 POMAJZLOVÁ, s. 25 
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chápání soudobé reality jako mytologické, a proto nedůvěřují slovům, které ona konstituuje. 

Takovým příkladem jsou i Stihogramy Prigova, které se na první pohled můžou se týkat občas 

i velmi citlivých témat. Ve stihogramu Kak ja vesel, Kak já rad// Smert’ ryadom (Jaký jsem 

veselý! Jakou mám radost!//Smrt je blizko, Obr. 46) záměrně zvolil formu, která připomíná 

smršť makabrického tance. Ironie je celkovou strategií Dmitrije Prigova, kvůli které je zařazen 

do postmodernismu.186 

 

Hra s lidským vnímáním startuje, když začínají vizuální experimenty s odpoutáním pozornosti 

od sémantiky slova, na kterou čtenář nebo divák byl zvyklý automaticky reagovat.  Toto 

očekávaní slovního významu se často stává předmětem básnického experimentu, například 

v takzvaném permutačním matematickém textu Josefa Hiršala Maloplodný starostěn, který je 

tematicky zařazován do antologie Vrh Kostek i přes to, že nemá výraznou vizuální podobu. Jde 

tady o soustavu složených adjektiv a substantiv, ze kterých naprogramováním vznikají podoby 

sémantických celků. Jejich spojení i samotná slova buď nemají smysl, nebo částečně nabývají 

významu, který je často ironický a groteskní.187  S ironií pracuje i při vertikálami repetic v básni 

Koncovka, kde k základu ze čtyř písmen, sémanticky nosící nepřístojný charakter, se přidávají 

různé koncovky.(Obr.25)  

Podobně ironické manipulace uskutečnil i Vladimír Burda, avšak ty se pohybují víc v poli 

experimentálního básnictví než vizuálního. Stejnojmenný sborník obsahuje takové verše jako 

třeba je Strom, ve kterém si permutací existujícího slova hraje s lidskými asociacemi.  

 

Tyto básnické experimenty spolu s nekonečným pohybem slova mezi sémantikou a vizualitou 

přivádí na myšlenku to, že sémantickou ideu slova, nebo jeho konkrétní podobu lze chápat ne 

prizmatem statického znaku, ale jako dynamičtější a vznikající v procesu. S touto myšlenkou 

právě přichází Ludwig Wittgenstein, který ve svých pozdějších pracích sám opouští teorie 

statického strukturálního přístupu a nahrazuje ho teorií jazykových her. Slovo, v rámci této 

koncepce, ztrácí pevný ustanovený smysl, jeho význam se rodí při jeho upotřebení v každé 

konkrétní situaci.188 Podle nových ustanovení neexistuje žádná zadaná logika jazyka, která by 

mohla spojit slovo a to, co označuje. Logika a zákon se mění v každý konkrétní případ, 

praktiku, příležitost používání.189  

 
186 JEDMOND, Global Project  in GALIEVA, s. 267 
187 BARBORKA, HIRŠAL, GRÖGEROVÁ , s. 337  
188 WITTGENSTEIN, s. 16 
189 PETŘÍČEK, 1997, s. 76 
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V rámci vizuální poezie však byla uskutečněna nejen hra s čtenářským vnímáním slovní 

celistvosti, ale také hra s faktickou sémantikou slov. Jako jeden z příkladů lze uvést 

intermediální práce Dalibora Chatrného, který patří do vlny umělců, jejichž práce mohou být 

označované za konceptuální.190 Jeho cyklus O barvách(Obr.32) překvapí diváka rozporem 

mezi materiální barvou plátna a názvem, který je na něm psaný. Tím uvádí zvláštní podstatu 

pojmenování kategorií barev, nad kterou přemýšlí i Wittgenstein ve svých teoretických spisech, 

kde upozorňuje na neabsolutní platnost našich jazykových konstrukcí, které jsme zvyklí 

používat.191  

 

Lze také zmínit, že se často praktiky vizuálního básnictví staly východiskem pro zájem umělců 

o participativní podstatu textu. Podle Rolanda Barthesa se význam textu rodí v moment jeho 

čtení, a čtenář je tím pravým interpretem a zdrojem smyslu.192 V tom navazuje na Barthesa i 

Jacques Derrida, který nazývá akt čtení aktivní interpretací, prosazováním svobodné hry bez 

pravdy a začátku, které by jinak byly diktovány figurou autora.193 

Velmi podobným principem se řídí i Dmitrij Prigov při příležitosti konceptuálních her 

s divákem. Nejpřiléhavějším příkladem jsou série konceptuálních knížek z roku 1977, kde je 

čtenář aktivně vtažen do média knihy a podle toho, jak s ní pracuje, vytváří smysl.(Obr. 49,50)  

 

Aleatorická hra s náhodností musí být pojmenována za základní bod vizuální poezie vůbec. 

Celkový název ikonického, experimentálního sborníku poezie Stephane Mallarmé, na který 

také odkazovali Josef Hiršal a Bohumila Grögerová při sestavení prvního sborníku české 

experimentální poezie, zněl Vrh kostek nikdy nezruší náhodu.194 Objeví se v evidentních 

strojopisných básních Jiřího Koláře, i v náhodně preparovaných textech už zmíněných Josefa 

Hiršala a Bohumily Grögerové. Jako náhodou může být interpretována nejen soustava písmen 

v kompozici básní, ale také zásahy anihilace Ladislava Nováka a Sergeje Sigeje(Obr. 13, 14 a 

39). Přes to, že vizuální básníci vycházejí z média mechanického stroje, snaží se vyjít za rámec 

jeho diktatury. Proto jsou velmi rozšířené nahodilé chyby, překlepy a nesystematická naložení 

vrstev grafického materiálu. V některých stihogramech tak Prigov cílevědomě neusiluje o 

 
190 POSPISZYL, Od výtvarného umění ke konceptuální literatuře in BUDDEUS, MAGIDOVÁ 
191 WITTGENSTEIN, On colours, 1997 
192 BARTHES, Smrt autora, 2006 
193 DERRIDA, Structure, sign, and play in the discourse of human sciences 
194 MALLARMÉ 
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ideální symetrickou kompozici(Obr. 48). Stejně jako Jiří Valoch, se věnuje výzkumu 

náhodnosti v cyklu bp, jehož kompozice jsou rozlišitelné jen přes drobnější strojopisné chyby.  

 

4.4. Ideologie 
 

Teorie jazykových her odhalila nejen nestatičnost slova, ale i podmíněnost jeho významu 

určitým kontextem. Například francouzský filozof Michel Foucault hovoří přímo o nemožnosti 

vyčerpávajícího výkladu určitých znaků. Podle něho lidská řeč je mnohem víc než slova, ze 

kterých je složena. Kupříkladu tyto znaky obsahují záměry producenta řeči. Posluchač nebo 

čtenář je nucen v takové situaci rekonstruovat význam textu, přičemž vezme v úvahu netextové 

symboly vycházející z producenta řeči.195 Tím Foucault dospěl k názoru, že příznaky, které lidé 

používají, vůbec neodrážejí to, co lidé míní. Na konci přichází s názorem, že tyto jazykové 

znaky zahrnují historii interpretací, a skutečné objekty již za nimi nestojí.196 Tím akcentuje stav 

moderní devalvace jazyka, s kterou pracují i někteří umělci výše uvedenými metodami.  

 

Vládnutí neviditelných konotací znakových systémů nad společností také akcentuje Roland 

Barthes. Takové podvědomé struktury podle něho určují socio-kulturní fenomény, které se 

skládají v ideologie, přeměňují vědomí člověka a směřují ho do určité sítě smyslu. 197 Jinde pro 

podobnou situaci znakového systému používá termín mytologie, kterým popisuje stav soudobé 

konzumní společnosti. 198 Na socio-kulturní aspekt také dřív upozorňoval ruský filozof a 

literární kritik Michail Bachtin, publikující pod pseudonymem. Pojem ideologie má dokonce 

ve svých textech, má k němu ale jiný přístup, něž jeho kolegové čtyřicet let po něm. Bachtin 

nespojuje ideologii s oblastí nevědomí, drží se pozitivistických hranic lidského poznání, které 

dokážou uchopit význam znaku v konkrétní komunikativní situaci.199 

 

Avšak obě teorie vznikaly ve společnosti a situaci, kde se mohly formovat méně viditelně, 

zatímco komunistická propaganda byla činěná direktivně a přes oficiálně přijaté formulování 

jazyka. Proto se dá říct, že vznikají dva proudy kritického postoje ke slovu: jednak apropriace 

 
195 FOUCAULT, Slova a věci, Smrt autora 
196 FOUCAULT, Slova a věci.  
197 BARTHES, S/Z 
198 BARTHES, Mytologie 
199 VOLOŠIN, Marxism and Philosophy of the Language 
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otřepaných frází a slov, které přímo používá vlast, jednak explicitní ukázka, že žádné slovo 

nemůže byt svobodné od vládního diskurzu.  

 

Je také otázkou, jaký počet děl může být považovaný za politicky angažovaný a kritický spíše 

vůči ideologii, než k obecné neplatnosti statistického významu slova. Některé cykly a sborníky 

jsou tomu z valné časti věnovány. Například Antikódy Václava Havla, ve kterých se objevuje 

konkrétní téma dobového veřejného života: autocenzura, socialismus a individuum v totalitním 

režimu, válka a atomický hřib. Odkazuje i ke skutečným postavám včetně Bedřicha Fučíka a 

Vladimíra Kafky. Cizím pozorovatelům mohou připadat jako příklad ironického postoje 

k realitě s obsahem černého humoru, ale pro čtenáře seznámeného s řízením totalitní reality 

jsou cílevědomou kritikou absurdity a selhávání smyslu slova.200 (Obr. 21, 22) 

 

Citlivějším způsobem probírá Havel téma svobody a rozložení lidské osobnosti v cyklu 

Odcizení, které je důležitým toposem i pro uvažování umělců moskevského 

konceptualismu(Obr. 18, 19, 20). Ve zcela grafickém cyklu se mu věnuje například malíř 

Viktor Pivovarov, avšak není přímým tvůrcem vizuální poezie. Sémantice slova svoboda je 

věnována i už zmíněná a známá repetice Vsevoloda Někrasova, ve které pomocí repetice 

zpočátku přesvědčuje čtenáře o její existenci a posledním řádkem ukazuje, že šlo pouze o 

logickou formu A je A. (Obr. 35) 

 

Na moment morálního zneužití řeči také poukazují Josef Hiršal a Bohumila Grögerová, kteří 

kritizují mimo literární patetický kýč i politické násilí, projevující se v jazykové aktivitě.201 

V jejích díle je zvýrazněna upřímnost, například v repetici konstelací v TEXTU II, kde se 

používá za východisko konstelace liter slovo SVOBODA, které se postupně přeměňuje 

ve FREEDOM. Zcela diskutabilní je interpretace Přesýpajících hodinek, ve kterých se objevuje 

heslo JOB-BOJ, které i s přihlédnutím k tomu, že autoři byli překladatelé, lze pravděpodobně 

interpretovat jako apel k politické aktivitě. (Obr. 23,24) 

 

Stihogramy Dmitrije Prigova v sobě také dost často explicitně skrývají politickou kritiku. 

Avšak není tak upřímná a čitelná, protože celkem pracuje s přehodnocením politické reality, 

odkud čerpá náměty a citáty jak pro své literární, tak pro vizuální práce. Narozdíl od českých 

 
200 HIRŠAL, Antikody aneb angažovaná artikulace absurdity, in HAVEL, s. 9 
201 HIRŠAL GROGEROVA, 1967, s. 129 
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kolegů je aktivita Prigova z valné části plná sebeironie a ironie nad politickým 

režimem.202(Obr.47,48) 

 

Ideologickou podmíněnost vizuálních experimentů někteří badatelé označují za klíčovou 

odlišnost české vizuální poezie od soudobého světového proudu.203 K tomuto tvrzení můžeme 

připojit i poezii ruskou, s tím ohledem, že její kritika není tak upřímná a spíše vzniká přes 

ironický obrat k sovětským reáliím a kontextům, jak to se stalo u Dmitrije Prigova a 

moskevských konceptualistů.  

 

4.5. Věcný návrat: od slova k věci 
 

Zviditelnění slova a jeho materiální podstaty včetně písmen, strojopisu a papírového média, 

logicky vedlo k tomu, že byla nalezena nová média pro uplatnění textů, které měly 

trojrozměrnou podobu. Pracují s technikou koláže, pro Koláře tento krok přechodu 

k předmětům byl velmi logický. Výchozí objekty pro polepování textem Kolář pojímá jako 

znaky lidského osudu.204 Podle Kolářovy interpretace mu spíše jde o propojení svých dětských 

vzpomínek a obecného mytologického plastu kultury, například v gigantickém jablku vidí 

evangelický citát prvotního hříchu a odkazu na své dětství.205 Avšak pokud si všimneme, že 

celá plocha jablka je pokryta obrazy, úryvky textů a literami, a dílo má název Na počátku bylo 

slovo (1969, Obr.33), můžeme se ho pokusit interpretovat jako obecné dějiny lidstva, spojené 

s písemnictvím, slovem a rodící se kulturou. Je to mnohovrstevnatý objekt, naplněný 

nekonečným smyslem znaku, který také je znakem.206 Pro zajímavost a další komparaci lze 

ještě uvést Kolářovy plechovky z pozdější doby, z konce osmdesátých let, které však byly 

z valné části pokryty reprodukcemi obrazu, ale občas se tam objevily i textové chiasmáže. 

 

Trojrozměrné objekty vytváří i Dmitrij Prigov, v jehož díle se setkáme dokonce se sérií 

plechovek, dneska roztroušených po světových muzeích a galeriích. Připomínaje práci Piera 

Manzoniho, plechovky Prigova v sobě obsahují řádky básní, a tímto způsobem vyznačují slovo 

 
202 LIPOVECKY, KULIKIN, Teoretičeskije idei Dmitrija Prigova, in GALIEVA, s. 82 
203 WINTER, Jiná estetika, Konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové 

válce in FEDROVÁ,  27 
204 LAMÁČ in MOTLOVÁ , s. 135 
205 TAMTÉŽ  
206 TAMTÉŽ, 136 
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za lidský, téměř utilitární výkon.207 Přes to, že se ve svých různých pracích zčásti zříká 

autokracie figury autora, občas se k ní s ironickým gestem vrátí.(Obr. 51) 

 

Důležitým krokem konceptuálního přechodu k básnickým objektům byly na Kolářově cestě 

předmětové básně, které byli zbavené textu a písmen vůbec. Namísto slov byly sestavené 

z malých předmětů, které byly většinou seskupeny do řady, aby vytvářely rytmickou 

kompozici. Například v Černém cukru(Obr.12) Kolář umístil na karton různé všední drobnosti 

včetně klíčů, kostky černého cukru, mašličky, matice a dalších. V rámci uměleckého díla jsou 

tyto věci zbavené jakékoliv užitného a funkčního významu, a tím jsou očištěné od běžného 

upotřebení. Je to skoro stejný princip, jako u slovních textů vizuálních básníku, kteří chtěli 

zbavit slovo od zneužívání v každodennosti a poukázat na jeho estetickou složku. Avšak Jiří 

Kolář jako básník často přidává významy věcem ve svém uměleckém paradigmatu, například 

v jeho klíčových básních jsou předměty výsledkem silného dojmu Koláře z válkou zničené 

Vratislavy.208 V Černém cukru může být kostka odkazem ke kostkám Mallarmé, nebo k 

Malevičovu čtverci.209 Stejně jako slova mají předměty předchozí historické konotace. Slova 

v těchto Kolářových básních jsou naplněná příběhem o osudu lidského života a zvláštně pak 

hrůzami celého lidstva.  

 

Moskevští konceptualisté se mimo vizuální poezii také obracejí k věcnosti jako ke znaku a 

příběhu. Přes instalaci, která se v podstatě skládá z odpadků, harampádí a notiček, vypráví Ilija 

Kabakov vymyšlené příběhy postav, ve kterých shrnuje důležité toposy sovětské reality.210 I 

když jsou mytologické, pořád jsou relativní a platné pro sovětského člověka a mechanismus, 

v tom můžeme spatřovat podobnost s Kolářovým dílem. Kabakov zahrnuje do svých instalací 

i texty, ale jsou jiného druhu, a proto se jím tady věnovat nebudu.  

 

Zároveň s přehodnocením smyslu slova, se sémiologie rozšiřuje do oblasti sémantiky věcí, což 

se stává předmětem bádání u Rolanda Barthese, Jeana Baudrillarda a Michaela Lotmana. 

Barthes formuluje kritický postoj k věci jako ke znaku funkčnosti, užití k něčemu, a nabízí 

 
207 GROYS, 2016 
208 KOLÁŘ, s. 94 
209 WINTER, Jiná estetika, Konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové 

válce in FEDROVÁ,, s. 27 
210 KABAKOV, s. 39-40 
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návod k vyčlenění všech sémantických pokrývek.211 I přes to, že částečně mluví o opuštění 

navyklé funkčnosti v umění, podle něho se věc konečně vrátí k ideologičností dobyté po 

očistění smyslu.212 Baudlirard mluví o odcizení věci od půdovních konotací.213 Lotman bere 

objekty jako kulturní symboly bez výrazné ideologické konotace. Kultura je pro něho velkým 

příběhem, zastřešujícím materiální objekty a nemateriální slova, která se dohromady staví 

znaky, disponující smyslem.214 Na tomto staví novou sémiotiku kultury.  

 

 

 

  

 
211 BARTHES,  Sémiotika věci 
212 TAMTÉŽ 
213  BAUDRILLARD, Sistema Veshej 
214  LOTMAN, Sémiotika Kultury 
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5. Závěr 
 

Vizuální poezie představuje zvláštní jev lidské kultury, který má v sobě věčnou opozici lidské 

percepce a vnímání: slovní a obrazovou. První výrazný pokus o propojení těchto dvou 

základních prostředků uskutečnila avantgarda, která měla za cíl rozšířit hranice druhů umění. 

Druhou vlnou se stali básníci konkretisté, kteří zkoumali hranice jazyka a jeho znakovosti. Oni 

též vytvořili obsáhlou teoretickou bázi pro konceptualizaci tohoto pojmu. Max Bense, který 

navázal na vídeňský kroužek, zformuloval pojem jazyka jako informačního kódu, skládajícího 

se ze slovních jednotek, které v sobě zahrnují dualitu estetického a sémantického znaku. Básník 

Eugen Gomringer ho následoval prohlášením slova za samostatnou sémantickou jednotku 

s vizuálními kvalitami, se kterými pracoval ve svých experimentálních verších.  

 

Druhým topoickým fenoménem pro dějiny umění dvacátého století se stala situace, kdy kultura 

celé společnosti byla rozlomená na dva tábory. Jeden z nich byl přímo a direktivně kontrolován 

vládními mechanismy, ten druhý, i přes to, že nebyl absolutně odříznut od kontaktu s vnějším 

světem domácí společnosti a svobodného zbytku světa, se ocitl v situaci pozorování totalitního 

režimu, který aktivně vytvářel svou vlastní mytologii. Zlom mezi komunistickou teorií a její 

praxí, zneužívání a potlačení individuálních hodnot ve jménu skoro náboženského konstruktu 

vedlo k pochybnostem o pravdivosti znaků a pevnosti konstrukce označovaného a 

označujícího. Marxův Das Kapital byl napsán systémem slov, ta samá slova udržovala 

funkčnost politického systému, který byl na nich vystavěn. 

 

Jednak podnětem upřímného zájmu o vizuální experimenty konkretistů, jednak přímou kritikou 

jazykového stavu a jeho manipulovatelnosti už od počátku, nebo z čistě formálního zájmu o 

hranice média poezie, čeští umělci dospívali prostředkem svých basníckých experimentů 

k novému pojetí slova. Pozadu nezůstávali ani ruští umělci, kteří se k obnově slovního významu 

dostávali odlišnou cestou.  

 

Chronologie a průběh basnického experimentu se slovem jsou však v Rusku a Čechách odlišné. 

Vyrůstají ze stejných podnětů, z výrazů nezbarvené každodennosti v čele se Skupinou 42 a 

Lianozovským kroužkem, česká vizuální tvorba pak v šedesátých letech prožívá svůj vrchol. 

Osobité podněty sklonku padesátých let Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Josefa Hirshala a 

Bohumily Grögerové  se rozrůstají ve světové známý umělecký proud. Jejich tvorba zahrnuje 

všestranné průzkumy slova jako grafického prvku. Spolu se snahou upozornit na vizuální 

postatu slova, zbavují slovo sémantického významu pomocí různých technik. Slovní konstelace 
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a repetice se pak dostávají do typogramu textu. Rozkládají původní text do asémantických 

anihilací. Pokračují dál v rozložení slovního celku na písmena a grafémy. Sestavují je 

libovolně, pokračují ve hře s náhodou a propůjčují svou roli demiurga čtenářovi, který má 

možnost interpretace jejich děl a dostává se do primárního postavení namísto autora. Zvlaštním 

způsobem pak čeští umělci přístupují k věcem, které se stávají rovnoprávnými nositeli 

textového média nebo se ocitají v situaci, kdy se sami stávají lyrickými jednotkami. Vývojem, 

který se uskutečnil intenzivně v průběhu zhruba deseti let, báseň rozšiřuje své hranice od 

klasické sestavy do výtvarných asambláží a volných trojrozměrných objektů.  

 

Tempo rozvoje ruské vizuální poezie je však pozastavené. Tomu odpovídá i časové omezení 

této bakalářské práce. Ruská vizuální poezie se až patologicky zastavila u slovní jednoty a 

sémantiky. Avšak ruští umělci nacházeli jiný způsob zpracování selhávající reality. Přes 

konkretistickou strukturu básní oblast vizuální poezie nachází svoje uplatnění v různorodých 

postupech ruských konceptualistů. V ní se setkává i s nadšením avantgardy, na kterou navazují 

transfuturisté, avšak docela postmoderními instrumenty apropriace a následně anihilace 

nalezeného textu. Jeden z progresivnějších protagonistů tehdejší scény ruské vizuální poezie, 

Dmitrij Prigov, si výrazně konceptuálně hraje s médiem obsajujícím text. Vytváří trojrozměrné 

plechovky, samizdatové knížky ve tvaru portrétu přátel a pouští se také do instalací, což zde 

ještě nebylo zmíněno. Ačkoliv využívá různá média, včetně klasické strojopisné básně, Prigov 

se nikdy nezbavuje slovního smyslu, jen ho přeměňuje a přemisťuje do nového diskurzu.  

 

Obzvlášť reaguje na ideologickou podmíněnost reality a textu. Čeští umělci na ni přímo 

upozorňují, je obsahem jejich sémantických typogramů, jako ve známém případě sborníku 

Václava Havla Antikódy. Moskevští konceptualisté cítí neobyčejnou přítažlivost v rekonstrukci 

mýtu sovětskosti, apropriují sloh oficiálních prohlášení, vizualitu plakátu a dokonce používají 

i přímé citáty. Prigovovy samizdatové výtvarné knížky a stihogramy jsou toho živým 

příkladem.  

 

Bylo by příliš zjednušující mluvit o tendencích uvažování o slovu v komunistických zemích 

jen na dvou příkladech. Avšak je vidět, že umělci dospívali k podobné kritice víry v pevný, ale 

zastaralý sémantický systém, a docházeli k postmodernímu cítění a zrodu konceptualismu, i 

když žili v jiné každodennosti. Po pádu Berlínské zdi si však uvědomíme, že Realita se vždycky 
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skrývá pod rouškou Ideologie, která tvoří někonečný systém významu, jenž je tvořen slovy 

nebo obrazy. 215  

 
215 Žižek 
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