
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra genderových studií 

 

 

Bc. Veronika Fousková 

 

Reflexe sexuality v díle Toyen z pohledu 
teoretiků/teoretiček umění 

Magisterská diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí práce: Věra Sokolová, Ph.D. 

 

 

 

Praha 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem.  

 

 

 

 

V Kroměříži dne 19. prosince 2013  

 

Bc. Veronika Fousková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala Věře Sokolové, Ph. D. za laskavé vedení práce a přínosné 
konzultace. 



OBSAH
ABSTRAKT ..................................................................................................4 
ABSTRACT...................................................................................................4 
1. ÚVOD ........................................................................................................5 
2. TEORETICKÁ ČÁST ..............................................................................8 
2. 1. Toyen. Problematizovaná sexualita a gender.......................................8 
2. 2. Život Marie Čermínové a Toyen...........................................................9 
2. 3. Ženy, muži, Toyen ............................................................................... 13 
2. 4. Společenský kontext ............................................................................ 19 
2. 5. Umělecké milieu .................................................................................. 21 

2. 5. 3. Surrealismus v Československu.............................................. 25 
2. 5. 4. Ženy v surrealismu.................................................................. 27 

3. EMPIRICKÁ ČÁST ............................................................................... 32 
3. 1. Metodologie práce ............................................................................... 32 
3. 2 Psáno o Toyen v letech 1922–1947....................................................... 35 

3. 2. 1. Smrt autora, zrod díla, cesta k Toyen .................................... 35 
3. 2. 2. Zahalená erotika ..................................................................... 38 
3. 2. 3. Štyrský & Toyen ..................................................................... 42 
3. 2. 4. Půvabná a něžná ..................................................................... 46 
3. 2. 5. Politická zainteresovanost ...................................................... 51 
3. 2. 6. Porušení kánonu...................................................................... 51 

4. ZÁVĚR .................................................................................................... 53 
BIBLIOGRAFIE......................................................................................... 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

ABSTRAKT 
 Toyen a sexualita je časté téma uměnovědných textů, napsaných o umělkyni v 
posledních dvaceti letech. Toyen provokovala svými erotickými kresbami a ilustracemi, 
svým zjevem a tajemností, která ji obestírala. Kde se vzaly kořeny její touhy, 
znázorňované v jejím díle? Jakou roli hrál dobový kontext? Jak o sexualitě psali její 
současníci/současnice? Docházelo k interpretacím tvorby umělkyně na základě známých 
informací o její osobě, respektive osobnosti? Jaké postavení měla Toyen jako žena? Ve 
výzkumu, na kterém je založená empirická část práce, se snažím nalézt v textech 
publikovaných v Československu odpověď na položené otázky. Časově je výzkum 
ohraničený roky 1922–1947. Roky, kdy Toyen vstoupila na českou uměleckou scénu a kdy 
z ní odešla. K jejímu dílu se tak vyjadřovali osoby, které žili ve stejném kulturním 
kontextu, někteří byli osobními známými Toyen. Budu se rovněž snažit nalézt odpověď na 
otázku, zda se soudobé texty liší od textů napsaných po roce 1989, případně v čem. V 
rámci zkoumání reflexe sexuality v díle Toyen položím rovněž otázku, zda se liší pohled 
teoretiček od pohledu teoretiků. Otázku položenou tímto způsobem doprovází v závislosti 
na odpovědi další otazník, zda má smysl se tímto způsobem tázat, případně proč. 
 
 Klíčová slova: Toyen, umění, sexualita, touha, erotično, surrealismus, gender, 
avantgarda 
 

  ABSTRACT 

Toyen and sexuality is a frequent topic of art history texts written about the 
artist in the last twenty years. Toyen provoked with her erotic drawings and illustrations, 
her appearance and mysteriousness shrouded around her. Where did the roots of her desire, 
depicted in her work, came from? What was the role played by contemporary context? 
How her contemporaries wrote about sexuality? Were there any interpretations of the 
artist's work based on the known information about her person or personality? What was 
the Toyen's position as a woman? The empirical part of my thesis is based on research, 
where I try to seek for answers to the questions found in the texts published in 
Czechoslovakia. The research is bounded by years 1922–1947. Years when Toyen entered 
respectively left the Czech art scene. Her work has therefore been interpreted by persons 
who lived in the same cultural context, some of them were actually her personal 
acquaintances. I will also try to answer the question whether the contemporary texts differ 
from the texts written after 1989, eventually how. Within the examining the reflection of 
sexuality in the work of Toyen I will also ask myself whether the perspectives of view are 
different in the eyes of men and women. The question put in this way accompanies, 
depending on the answer, another question mark. Whether it even makes sense to ask in 
this way, eventually why. 
 
 Key words: Toyen, art, sexuality, desire, eroticism surrealism, gender, avant-
garde 
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1. ÚVOD 
 Toyen1 a Štyrský. Dvojice reprezentující artificialismus. První informace, které 

jsem o výtvarnici zaznamenala někdy na druhém stupni základní školy. Později se v mých 

vzpomínkách Toyen osamostatnila a Štyrského vystřídala homosexualita nebo 

transvestitismus. Netvrdím, že se tímto způsobem měnil diskurz o Toyen. Jedná se o 

vjemy, které si vybavuji a které prošly selekcí paměti, pracující bez jakýchkoliv pravidel. I 

přesto mě podobné vzpomínky vedou k úvaze nad mnohotvárností diskurzu o Toyen. Na 

její místo lze dosadit jakoukoliv jinou umělkyni či umělce a tázat se podobým způsobem, 

ale Toyen je atraktivnější, protože se v jejím případě střetává více témat. Ať už Toyen-

umělkyně nebo Toyen a její sexualita, obé si zasluhuje z hlediska genderových studií 

pozornost. Svůj projekt jsem zaměřila na prolnutí obou výše zmíněných témat. Zajímá 

mne, jakým způsobem se úvahy o Toyen proměňovaly, pokud ke změně došlo. Kdy se 

stala sexualita a gender v souvislosti s Toyen pro uměnovědu tématem. Oddělují 

teoretici/teoretičky Toyen od jejího díla? Promítá se do interpretací její gender či sexualita? 

Platí proměnlivost způsobu řeči o sexualitě v závislosti na kýžených účincích, o kterých 

mluvil Michel Foucault?2 Z Foucaulta vycházím i co se týče pojetí konstituce sexuality 

jako oblasti poznání založené na mocenských vztazích.3 

 V teoretické části se budu zabývat dosavadním výzkumem věnovaným Toyen, 

dále představím krátce její život a umělecké kruhy, ve kterých se pohybovala a samotný 

dobový kontext, ve kterém žila a tvořila. Cílem diplomové práce je zachycení vlivu 

politických a společenských ukazatelů na umělecko-historický diskurz. Vliv těchto 

ukazatelů má větší důsledky, než se na první pohled může zdát. V první řadě není striktně 

jednostranný, politická a společenská atmosféra jistě do značné míry ovlivňuje způsob, 

jakým teoretičky a teoretici hovoří o umění. Zaměřím se však i na to, jak interpretace díla 

Toyen utvářela obraz o ní samé, nakolik teoretičky/teoretici spojovali a spojují autorčino 

dílo s její osobou.  

 Ačkoliv se v nedávné době podobnému tématu věnovaly Martina Pachmanová4 

a Milena Bartlová5, neuchopily je z mého hlediska dostatečně komplexně. Obě zmiňují 

                                                
1 Umělecké jméno Toyen neskloňuji, držím se toho, že se jedná o pseudonym nesklonný. 
2 Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha: 1999, str. 34–35.  
3 Tamtéž, str. 115. 
4 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 

českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha: Argo, 2004, str. 183–250. 
5 Milena Bartlová, „Ten-ta-Toyen: Obrazy toho, o čem se mlčí“, in: Martin C. Putna a kol. Homosexualita 
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některé odborné názory na osobu a  dílo Toyen, jejich cílem je ale především interpretace 

samotného díla. Narozdíl od Pachmanové a Bartlové se hodlám věnovat především 

analýze, komparaci a interpretaci dobových textů v období vymezeném roky 1922–1947, 

které ohraničují tvorbu Toyen v Československu, a vytvořit tak přibližný obraz uchopení 

díla Toyen v průběhu času a jeho výlučných aspektů (sexualita, pornografie, ženskost atd.), 

které se v jejím díle objevují častěji a jsou pro ni příznačnější než pro díla jiných českých 

umělkyň moderní doby. V rámci zkoumání reflexe sexuality v díle Toyen položím rovněž 

otázku, zda se liší pohled teoretiček od pohledu teoretiků. Otázku položenou tímto 

způsobem doprovází v závislosti na odpovědi další otazník, a sice zda má smysl se tímto 

způsobem tázat, případně proč. Jsem si vědoma toho, že mé psaní a čtení textů je 

ovlivněno mou pozicí ženy a feministky, což se v práci nutně odráží, stejně jako systém 

vzdělávání, kterým jsem prošla.  

 Karla Huebner hledá kořeny queer touhy Toyen v pražském surrealismu a 

avantgardě.6 Karel Srp oproti Huebner v případě erotických kreseb v cyklu Jednadvacet 

vidí kresby Toyen spíše jako odraz Lawrencova pojetí smyslnosti než jako „vyhraněně 

avantgardní postoj“7 Jak se stavěli představitelé a představitelky avantgardy a surrealismu 

k sexualitě Toyen, respektive k sexualitě v jejím díle, je hlavním předmětem mé diplomové 

práce. 

 Ještě dvě záležitosti brání otevření teoretické části práce. Na prvním místě jsou 

to ženy a muži, na místě druhém generické maskulinum. V celé práci budou rezonovat 

kategorie muž a žena. Musím upozornit, že je používám výhradně jako analytické 

kategorie, nepředpokládám existenci dvou biologicky daných pohlaví. Poslední překážkou 

je tedy generické maskulinum, respektive vysvětlení mého postoje k němu. V případě 

generického maskulina je mužský tvar podstatného jména zastřešující a zahrnuje jak muže, 

tak i ženy. Právě zahrnutí žen není z tvaru daného patrné,8 a tím dochází k zneviditelnění 

žen. Postavení ženského rodu podstatného jména vedle mužského, který dosud zastupoval 

v podobě generického maskulina oba rody, je často z rozličných důvodů přijímané s 

                                                                                                                                              
v dějinách české výtvarné kultury, Praha, 2011, str. 349–358.  

6 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 
in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010; Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: 
Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD Diss., University of Pittsburgh, 2008. 

7 Karel Srp, „Slabikář pro novomanžele“, in: Toyen Jednadvacet, Praha, 2002, str. 53. 
8 Více o generickém maskulinu např. Jana Valdrová, „Rod ženský v jazyce, in: Alena Vodáková, Olga 

Vodáková (eds.), Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?“, Sociologické nakladatelství, 
Praha, 2003, str. 277–288.  
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nevolí. Častým argumentem, a to i ze stran feministek, je narušení plynulosti textu či řeči. 

Já v práci opisuji vždy oba rody, protože nechci dále reprodukovat symbolické násilí 

páchané generickým maskulinem. Jsem toho názoru, že dojem krkolomnosti textu v 

důsledku přidáním feminina je záležitostí konvencí, a právě ty je třeba narušovat, aby 

došlo ke změně. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1. Toyen. Problematizovaná sexualita a gender 
 Zvolený název kapitoly se možná zdá být na první pohled nepatřičný. Přesto jej 

považuji za relevantní. Dovoluji si tvrdit, že řekne-li se erotika, sexualita či gender ve 

spojení s českým výtvarným uměním, většina si tyto pojmy spojí s Toyen. Záměrně píši s 

Toyen a ne s uměleckým dílem Toyen, protože malířka k tomu zavdává příčinu nejen svou 

tvorbou, ale i svou osobností, stylem oblékání a zálibami. Tedy nejen erotické motivy v její 

tvorbě, ale i její nejasná genderová identita zavdávají příčinu ke spojování této osobnosti s 

otázkami sexuality. Jedna z nejbližších známých Toyen z dob, kdy se umělkyně natrvalo 

usadila v Pařiží, Annie Le Brun, napsala: „Toyen vděčíme za to, že suverénně otevřela 

hranice erotického světa a rozkývala obzor po celé čáře srdce.“9 

 Esej o Toyen najdeme v knize Homosexualita v dějinách české kultury, do 

které o ní napsala Milena Bartlová10. Martina Pachmanová věnovala Toyen kapitolu své 

knihy Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu,11 Karla Huebner 

nazvala svou disertační práci Erotismus, identita a kulturní kontext: Toyen a pražská 

avantgarda,12 další text Huebner nese název Doutnající oheň v žilách: Queer13 touha 

Toyen a její kořeny v pražském surrealismu.14  Výčet názvů textů o Toyen z poslední doby 

má své odůvodnění. Všechna mají ve svém názvu přímý odkaz na sexualitu či gender. 

Ačkoliv nelze směšovat či zaměňovat sexualitu a gender, společné zkoumání těchto dvou 

pojmů může ukázat různé diskurzivní praktiky a jejich proměnlivost. Pachmanová si 

například ve svém článku Pohlaví a avantgarda. Diskurz sexuality ve středoevropském 

umění od konce 19. století do roku 1930 všímá, že v daném období díky převažujícímu 

biologickému hledisku spočívalo zkoumání vztahu mezi uměním, historií a ženami spíše v 

sexualitě než genderu.15 S tím nepřímo souvisejí i časté feministické interpretace tvorby 

                                                
9 Annie Le Brun, „Když zmlknou zákony“, in: Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 378–379, cit. str. 379.  
10 Milena Bartlová, „Ten-ta-Toyen: Obrazy toho, o čem se mlčí“, in: Martin C. Putna a kol., Homosexualita 

v dějinách české výtvarné kultury, Praha, 2011, str. 349–358.  
11 Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004. 
12 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 

Diss., University of Pittsburgh, 2008. 
13 Přiklonila jsem se ke zvyku slovo „queer“ nepřekládat, protože jeho vhodný ekvivalent v češtině 

nenalezneme. 
14 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 

in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010.  
15 Martina Pachmanová, „Pohlaví a avantgarda. Diskurz sexuality ve středoevropském umění od konce 19. 

století do roku 1930“, in: Ateliér č. 20/1998, str. 2, 7, zde str. 2. 
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Toyen. Všechny významné práce, které byly v českém prostředí o Toyen napsané po roce 

1989, obsahují ve větší či menší míře feministickou interpretaci jejích obrazů. Pouze ve 

filmu Jana Němce Toyen natočeném v roce 2005 je prezentována tradičně jako žena s 

heterosexuální orientací, mající milenecký poměr s básníkem Heislerem. Ale protože je 

film Jana Němce fikcí a nikoliv dokumentem, nelze to Němcovi ani autorce scénáře Tereze 

Brdečkové vyčítat. Snaha odkrýt sexualitu Toyen, prosakující literaturou napsanou od 

konce osmdesátých let, potvrzuje Foucaultem vyslovený závazek moderní společnosti 

neustálého mluvení o sexu, respektive sexualitě s přiznanou hodnotou „Tajemství“.16 

   

2. 2. Život Marie Čermínové a Toyen 
 Život Toyen je zahalen rouškou tajemství. Snad nejstarší vzpomínku na Marii 

Čermínovou uvádí Jaroslav Seifert, když hovoří o dívce, vracející se z žižkovské továrny 

na mýdlo.17 Z mýdlové pěny se však nezrodila i když tato představa by zapadala do mýtů o 

tajemné umělkyni. Ne náhodou věnuje Karla Huebner jednu podkapitolu své disertační 

práce mýtu o Toyen,18 aby následně na základě archivního výzkumu demytizovala obraz 

malířky jako uzavřené umělkyně s nevypátratelnými kořeny.19 Martina Pachmanová 

vyslovuje názor, že odmítání minulosti bylo součástí stylizace do role umělkyně.20 Karel 

Srp píše, že se o dětství Toyen nedozvíme z žádných písemných pramenů.21 Jaké prameny 

má však na mysli? Dětství umělců, kteří byli jejími současníky, známe z písemných 

záznamů, zakládajících se na vzpomínání dotyčných. Jestliže tedy Marie Čermínová o své 

minulosti nemluvila, není divu, že ji neznáme. Fakt, že o svém dětství nemluvila, 

nezavdává příčinu ke konstrukci mýtů a tajemství. Vzpomínání na dětství, jak činili 

například Nezval nebo Seifert, není pravidlem, a v archivních záznamech příliš informací z 

doby dětství Marie Čermínové ani nalézt nemůžeme. Obvykle se zaznamenávaly pouze 

údaje o narození, křtu a údaje týkající se školní docházky. Ostatní informace, jako je původ 

malířky, jsou v archivech dostupné a Karla Huebner je ve své práci uvádí. Jak se 
                                                
16 Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha, 1999, str. 44. 
17 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 152. 
18 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 

Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 21. 
19 Huebner si všímá, že většina příběhů o stydlivosti a introverzi Toyen pochází z jejího pozdějšího života. 

Naopak v soukromé konverzaci prý bývala Toyen výřečná. Karla Huebner, Eroticism, Identity, and 
Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 22. 

20 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 
českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, zde str. 198. 

21 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 12. 
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dozvídáme od Vítězslava Nezvala, Marie Čermínová prohlašovala, že nemá a nikdy 

neměla žádnou rodinu.22 Jaroslav Seifert ve svých vzpomínkách píše, že Manka, jak jí její 

přátelé říkali, neměla ráda své příjmení, ale o jejím vztahu k vlastní rodině básník 

nehovoří.23 Avšak to, že se v kruzích kolem Toyen vědělo, že bydlí u své sestry, je 

svědectvím, že příliš úzkostně své rodinné poměry neskrývala. Seifertův popis Toyen 

odkazuje spíše k velké osobitosti umělkyně než tajemnosti. Zavrhování rodiny ze strany 

Toyen nemusí nutně znamenat špatné rodinné vztahy. Stejně jako u crossdressingu, který 

občas Toyen praktikovala, se může jednat o snahu o zrovnoprávnění ve světě velkých 

mužů-umělců. Žena je tradičně spojovaná s rodinou, proto zapření rodiny může v případě 

Toyen být demonstrací autonomie. Umělkyně svým mlčením a zapíráním odpověď nejen 

nedává, ale ani ji sebemenší indicií nenaznačuje. Proto je verze o demonstraci autonomie 

pouhým dohadem, dalším návrhem, co může znamenat zapírání rodiny, nikoliv ambicí na 

rozluštění záhady. 

 Řečeno s Paulem Ricoeurem, své životy si vyprávíme.24 A tak i Marie 

Čermínová vyprávěla život Toyen takový, jaký ho chtěla mít.25 Plnohodnotnou součástí 

tohoto vyprávění bylo i její mlčení.  Nevyprávíme ale jen životy své, ale i životy druhých a 

proto mýtus o Toyen dál žil a žije svým vlastním životem. Každé další otevření tématu 

Toyen vytváří nový obraz umělkyně. Dosavadní informace na sebe nabalují jako sněhová 

koule informace nové a zpětně mění obraz minulý tak, že to nejsme schopni reflektovat. 

Hovoříme-li o Marii Čermínové, narodila se v Praze 21. září 1902. Toyen se zrodila díky 

Jaroslavu Seifertovi počátkem dvacátých let v Národní kavárně tak, že básník napsal na 

ubrousek slovo TOYEN.26 Jak upozorňuje Karel Srp, zrození Toyen u kavárenského stolu 

je však pouze jednou z verzí.27 Verzí, ke které se přikláněla sama umělkyně, je zkrácení 

francouzského slova „citoyen“, občan.28 Doba, ve které si zvolila svůj pseudonym, je 

obdobím, kdy chodila oblečená do mužských šatů a mluvívala o sobě v mužském rodě. S 

tím koresponduje i její umělecké jméno, dáme-li na poslední zmiňovanou verzi. Podle té je 

                                                
22 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 147. 
23 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 156. 
24 Paul Ricoeur, „Filosofie důvěry“ (rozhovor s Paulem Ricoeurem), in: Paul Ricoeur, Výbor z kratších 

studií, Praha, 1989, str. 8–9.  
25 O Toyen jako o hlavní tvůrkyni obrazu tajemné umělkyně uvažuje i Milena Bartlová,  viz. Milena 

Bartlová, „Ten-ta-Toyen: Obrazy toho, o čem se mlčí“, in: Martin C. Putna a kol., Homosexualita v 
dějinách české výtvarné kultury, Praha, 2011, str. 349–358.  

26 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 155. 
27 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 10. 
28 Tamtéž, str. 10. 
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zkratkou občana a nikoliv občanky, která znamená ve francouzštině „citoyenne“, alespoň 

tak to dokládá Otakar Štorch-Marien, který se na původ jména Toyen ptal a zaznamenal jej 

do své knihy, kde uvádí formu „citoyen“.29 Do třetice Srp dodává verzi vzniku uměleckého 

jména Toyen, která se tradovala v okruhu Bohuslava Brouka, „vykládajícího pseudonym 

Toyen jako slovní přemyčku ze spojení 'to je on', které podtrhovalo, a to není zanedbatelné, 

její mužský image, jímž udivovala nejen generaci svých vrstevníků z Devětsilu, ale 

připomínají jej i přátelé ze čtyřicátých a padesátých let.“30 Milena Bartlová považuje za 

nejvýstižnější ještě jiný výklad jména Toyen, výklad André Bretona, který v předmluvě 

katalogu pařížské výstavy Toyen píše: „Toyen, to slovo ti myslím přece jenom něco říká! 

Ne společný / ani napůl, ani pro tři, ani pro dva/.“31  Básník tím odkazuje k 

francouzskému slovu „mitoyen“, které dle poznámky překladatelky Jitky Hamzové 

znamená společný, střední, ležící mezi dvěma věcmi.32 Pavel Škranc se sice nevěnuje 

původu jména Toyen, ale důvody pro francouzsky znějící pseudonym byly dle jeho názoru 

emancipační.33 Přestože by se do mýtu o Toyen hodil přesný předěl, kdy se zrodila Toyen 

a nebylo již více Marie Čermínové, Srp si všímá, že v první polovině dvacátých let ještě 

některé obrazy signovala jako Marie Čermínová.34 Podobně Seifert ve vzpomínkách 

odděluje Manku–přítelkyni a Toyen–umělkyni35 a i z korespondence Jindřicha Štyrského 

Nezvalovi je zřejmé, že pro přátele byla nadále Mankou.36 Obě, Toyen i Marie Čermínová, 

zemřely v Paříži 9. listopadu 1980.  

 Není cílem této práce obšírně se zabývat životem umělkyně, některá další data 

a události je ale vhodné zmínit už jen pro přehlednost.37 Toyen studovala pražskou 

Uměleckoprůmyslovou školu u Emanuela Dítěte v letech 1919–1922. Fakt, že se jednalo o 

Uměleckoprůmyslovou školu, není s ohledem na genderovou problematiku zanedbatelný. 

Martina Pachmanová uvádí rozdíl mezi Akademií výtvarných umění a 

Uměleckoprůmyslovou školou, tedy dvěma institucemi, které poskytovaly v době studií 

Marie Čermínové vyšší umělecké vzdělání: „Na AVU, která byla založená o více než sto let 
                                                
29 Otakar Štorch-Marien, Ohňostroj, Praha, 1969, str. 348. 
30 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, cit. str. 10. 
31 André Breton, „Předmluva“, in: Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, cit. str. 345. 
32 Tamtéž, str. 345. 
33 Pavel Škranc, „Umělecká avantgarda v Kroměříži 1930“, in: Zpravodaj muzea Kroměřížska  I/1988, 

Kroměříž: 1988, str. 5. 
34 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 11. 
35 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 154. 
36 Jindřich Štyrský, „Korespondence Vítězslavu Nezvalovi“, in: Marie Krulichová (ed.), Depeše z konce 

tisíciletí. Korespondence Vítězslava Nezvala, Praha, 1981, str. 455–456.  
37 Životopisná data čerpám z monografie Karla Srpa Toyen. Karel Srp, Toyen, Praha, 2000. 



 12 

dříve a protěžovala vysoko ceněné a 'výsostné' umělecké obory jako malířství, kresba, 

sochařství a grafika, studovaly až do 20. let minulého století ženy spíše výjimečně. Situace 

na Umprum byla podstatně odlišná a ačkoli i zde dlouho přetrvávaly patriarchální 

předsudky, systém a struktura výuky v tomto ústavu poskytují pro genderový výzkum 

zajímavý materiál.“38 Štyrský i Jelínek, se kterými se po studiích Toyen sblížila, studovali 

AVU. Zásadní bylo pro Toyen léto roku 1922, protože jej trávila na Korčule, kde se 

seznámila s již zmíněnými Jindřichem Štyrským a Jiřím Jelínkem, zvaným Remo. 

Vytvořili „podivuhodnou lidskou i uměleckou trojici“, jak je popsal ve svých vzpomínkách 

Vítězslav Nezval.39 Následující rok byl kromě přijetí uměleckého jména Toyen i rokem 

vstupu do Devětsilu. Roky 1925–1928 trávila spolu se Štyrským v Paříži, kde se věnovali 

tvorbě. Paříži věnuje Huebner celkově velkou pozornost, označuje jí za jakousi Mekku 

sexu, kde bylo dostupné vše od prostituce po crossdressery.40 Klade důraz na sexuálně 

uvolněnou atmosféru, která tehdy v Paříži byla a která jistě byla pro Toyen inspirativní.  

Zmiňuje se o pravděpodobném zájmu Toyen o prostředí otevřené lesbám ale i o jejím 

zájmu o bordely.41 Erotické kresby z dvacátých let rovněž souvisí s Francií. Ve svých 

skicářích, které s sebou měla, experimentovala se širokou škálou sexuální imaginace.42 

Podle Škrance se po návratu z Paříže začala tvorba Toyen a Štyrského více lišit.43 Od roku 

1941 do konce druhé světové války ukrývala Toyen ve své koupelně básníka Jindřicha 

Heislera, čímž oba riskovali své životy. V roce 1947 Toyen odjela do Paříže připravovat 

výstavu. Vzhledem k politické situaci v Československu se rozhodla nevrátit se a zůstala v 

Paříži až do konce svého života. A tím také končí její přímá účast na osudech českého 

avantgardního malířství, v němž jí bude provždy patřit jedna z nejvýznamnějších rolí,“ 

napsal František Šmejkal.44 Že skončila pouze její přímá účast na československém 

malířství, ale její umělecký odkaz přežil, ukáži v následujícím oddílu. Rok po smrti 

                                                
38 Martina Pachmanová, „Ženské práce v mužném věku: Ornament, zločin a nemoc intimity“, in: Martina 

Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, cit. str. 
33. 

39 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 147. 
40 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 

Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 102. 
41 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 

in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010, str. 4. 
42 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 

Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 102. 
43 Pavel Škranc, „Umělecká avantgarda v Kroměříži 1930“, in: Zpravodaj muzea Kroměřížska  I/1988, 

Kroměříž, 1988, str. 8. 
44 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967, cit. str. 19. 
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malířky napsal její přítel Radovan Ivšić, že lidé přešli její smrt bez povšimnutí a dodal: 

„Jen pro několik málo přátel obzor neznatelně ztemněl. Od tohoto odchodu, kradmého jako 

večerní setmění, Toyen vyrostla a doba ztratila na velikosti.“45 

 

2. 3. Ženy, muži, Toyen 
 Toyen byla jedinou ženou Devětsilu. Její šat byl často mužský. Podle 

Vítězslava Nezvala se jednalo o demonstraci lidské i umělecké rovnoprávnosti, na to 

navazuje i Srp a dále Martina Pachmanová, která takový postoj ze strany umělců považuje 

za limitující.46 Podle Jaroslava Seiferta se jednalo o mužskou autostylizaci, jejíž součástí 

byl i obdiv ke krásným slečnám. Básník byl toho názoru, že pro Toyen to byla spíše hra.47 

Seifertova slova potvrzují tezi Martiny Pachmanové, když říká, že veřejná identita Toyen 

byla spíše definovaná jako obraz „nového ženství“, než jako projev sexuální identity.48 

Stejně tak mužský šat jako politické gesto proklamující ženskou rovnoprávnost49 zní jako 

oprávněné vysvětlení, vezmeme-li v úvahu levicovou orientaci Toyen. Milena Bartlová se 

přiklání ke konceptu ženské maskulinity, který dle Bartlové vysvětluje to, že i když se 

Toyen oblékala do mužského oděvu a někdy o sobě hovořila v mužském rodě, nikdy 

přitom nezavrhla svou ženskou sebeidentifikaci.50 I tento výklad souvisí se snahou o 

zrovnoprávnění v mužském světě. S ohledem na umělecké úspěchy umělkyně se zdá, že se 

to Toyen podařilo. I přesto se odvážím tvrdit, že takové zdání je s ohledem na  napsané 

práce o Toyen poněkud krátkozraké. Nelze přehlédnout fakt, že o Toyen se velmi často 

specificky hovoří ve vztahu k Jindřichu Štyrskému. Nezval, Otakar Štorch-Marien, 

Linhartová a někteří další vždy hovoří o dvojici v pořadí Štyrský a Toyen.51 František 

                                                
45 Radovan Ivšić, „Toyen do nedohledna“, in: Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 374–377. 
46 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 147; Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 86; Martina 

Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území českého 
moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, zde str. 192. 

47 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 158. 
48 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 

českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, zde str. 192. 
49 Tamtéž, str. 192. 
50 Milena Bartlová, „Ten-ta-Toyen: Obrazy toho, o čem se mlčí“, in: Martin C. Putna a kol. Homosexualita 

v dějinách české výtvarné kultury, Praha, 2011, str. 349–358. 
51 Vybírám: Vítězslav Nezval, „K výstavě Štyrského a Toyen“, in: Týž, Manifesty, eseje a kritické projevy z 

poetismu (1921–1930), Praha: 1967, str. 215–218; Otakar Štorch-Marien, Ohňostroj, Praha, 1969, str. 
348; Věra Linhartová, „Aniž by nastal viditelný pohyb. Jindřich Heisler (1914–1953)“, in: Věra 
Linhartová, Soustředné kruhy. Články a studie z let 1962–2002, Praha, 2007, str. 149–154. 
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Šmejkal v katalogu k brněnské výstavě vždy začíná Štyrským,52 stejně jako v kapitole 

Surrealismus, v publikaci Dějiny českého výtvarného umění.53 Šmejkal nejenže 

interpretacím Štyrského obrazů věnuje více prostoru, ale charakter společné tvorby 

dokládá právě na obrazech Štyrského. Nelze se zbavit dojmu, že Toyen je kdesi v pozadí. 

Teprve smrt Štyrského vede Šmejkala k upření pozornosti na Toyen. Stejně tak to činí i 

Karel Srp v monografii Toyen. Jistě, její dílo nelze oddělit od práce Jindřicha Štyrského, 

vzhledem k osobní i umělecké spjatosti dvojice, která se odrážela v práci obou. Ani 

zdánlivou stylistickou drobnost, kterou je pořadí jmen umělce a umělkyně, však 

nepovažuji za zcela zanedbatelnou. Nepodezírám nikoho z výše jmenovaných ze 

záměrného upřednostňování Štyrského před Toyen. Spíše jde o ustálené spojení, které však 

stejně jako jiné způsoby užívání jazyka, jako je například generické maskulinum, 

vypovídají o jistých společenských jevech. Může to být dokladem druhosti a jinakosti 

Toyen. Vztah muž – norma, žena – odvozenost, je přenesen na paralelu Štyrský – Toyen, 

bez ohledu na to, jestli je Štyrský označovaný za „ženský“ prvek dvojice a Toyen za 

„mužský,“54 Toyen jako žena je slovy Simone de Beauvoir „cele ta Druhá. A jakožto 

druhá je také jiná, než je sama, druhá a jiná i v tom, co se od ní očekávalo. Poněvadž je 

vším, není nikdy právě tím, čím by měla být.“55 Druhakost Toyen je nejevidentnější v 

Srpově monografii.56 Právě proto, že se jedná o monografii, měla by být pozornost z velké 

části upřena na tu, které je věnovaná. S ohledem na dodržovanou chronologii, hovoří Srp o 

Toyen samostatně teprve po smrti Štyrského. Srovnám-li Nezvalovo, Štorch-Marienovo, 

Linhartové, Šmejkalovo a Srpovo vyjadřování o Toyen s texty žen, které o ní psaly po roce 

1989, ukazuje se, že používají jiných vyjádření. Milena Bartlová hovoří výhradně o Toyen 

a pokud se zmiňuje o Štyrském, označuje jej za jejího tvůrčího partnera, podobně tomu je u 

Karly Huebner a Martiny Pachmanové.57 Avšak i v pražské avantgardě nalezneme osoby, 

                                                
52 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967. 
53 František Šmejkal, „Surrealismus 1932–1938“, in: Vojtěch Lahoda, Mahulena Nešlehová (eds.) et al., 

Dějiny českého výtvarného umění 1890 – 1938 (IV/2), Praha, 1998, str. 237–299, zde str. 244–246.  
54 O Štyrském jako o ženském prvku hovoří například Nezval, viz Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 

1978, str. 147. 
55 Simone Beauvoirová, Druhé pohlaví, Praha, 1966, cit. str. 131. 
56 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000. 
57 Milena Bartlová, „Ten-ta-Toyen: Obrazy toho, o čem se mlčí“, in: Martin C. Putna a kol., Homosexualita 

v dějinách české výtvarné kultury, Praha, 2011, str. 349–358; Karla Huebner, Eroticism, Identity, and 
Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD Diss., University of Pittsburgh, 2008; Karla 
Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, in: 
Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010; Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, 
in: Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 
2004, str. 183–250. 



 15 

které se nedrží ustálené dvojice Štyrský a Toyen, ale pořadí buď libovolně obměňují, jako 

to dělal Karel Teige, nebo vzpomínají na Toyen bez neustálého odkazování ke Štyrskému, 

jak činil Seifert.58 

 Muž, který je s Toyen spojovaný nejvíce, je samozřejmě několikrát uvedený 

Jindřich Štyrský. Bylo mnoho napsáno o dvojici Toyen a Štyrský, respektive Štyrský a 

Toyen, a zcela po právu. Přesto stojí za zmínku i ostatní muži, kteří byli Toyen blízcí. 

Nejde o spekulaci o možných vztazích, takové snahy nikam nevedou nejen pro nedostatek 

informací o jejím soukromém životě. Ačkoliv Toyen propouštěla v erotických kresbách 

uzdu své fantazii, byla tajemná ve věci vztahů. Opět jde spíše o postihnutí způsobu, jakým 

se píše o Toyen ve vztahu k mužům. Vztah Toyen se Štyrským byl již ve svých počátcích 

vnímaný jako výměna mužské a ženské role, což se mělo odrážet hlavně v jejich tvorbě.59 

Srp hovoří o vzájemném zrcadlení, které jim umožnilo tvůrčí dialog, i přesto ovšem k 

interpretaci jejich děl není třeba dílo toho druhého. Srp rovněž poukazuje na to, že se nikdy 

ani jeden z dvojice nesnažil prosadit na úkor druhého.60 Podobně popsal vztah Toyen a 

Štyrského i František Šmejkal v katalogu k výstavě v Moravské galerii na konci roku 1966, 

který jejich spolupráci považoval za zcela ojedinělou, „v níž docházelo nejenom ke 

společnému řešení dobových výtvarných problémů, ale i k vzájemné inspiraci, jež však 

nikdy neměla charakter jednostranné závislosti.“61 Zatímco Štyrského Šmejkal označil za 

intelektuálního vůdce dvojice, Toyen se podle Šmejkala zasloužila o emotivní přístup 

založený na intuici.62 Chtě nechtě vytane na mysl tradiční stereotyp o muži jako 

představiteli intelektu a ženě řídící se emocemi. Ale zpět z příliš tenkého ledu spekulací ke 

konkrétnějším informacím. Štyrský byl z umělecké dvojice tím, kdo své myšlenky 

formuloval písemně, oproti tomu se nedochovaly žádné texty a prohlášení, podepsané pěti 

písmeny Toyen, avšak mnoho textů je podepsaných oběma, formou Štyrský & Toyen. Tato 

forma podpisu zřejmě také stála za pasivním opisováním formulace „Štyrský a Toyen“, 

užívané valnou většinou bez jakékoliv obměny, na což jsem již poukázala výše. Zcela 

automaticky se autorství textů přisuzuje Štyrskému, a Toyen se nepřikládá žádný 

významnější přínos k formulaci myšlenek. Pouze pasivní souhlas stvrzený jejím podpisem. 
                                                
58 Vybírám: Karel Teige, „Abstraktivismus, nadrealismus, artificielismus“, in: Avantgarda známá a 

neznámá. Vrchol a krize poetismu, Praha: 1972, str. 594–600; Jaroslav Seifert,  „Obrazy Toyen“ in: Volné 
směry, ročník 30, č. 4, 1933–1934, str. 78–83. 

59   Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 12. 
60 Tamtéž, str. 12. 
61 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967, cit. str. 3.  
62 Tamtéž, str. 3. 
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Srp dokonce říká „Štyrského texty o artificielismu, podepsané rovněž Toyen.“63 Je otázkou, 

proč o nich nehovoří jako o „společných textech“. Tyto texty, podepsané oběma, jsou 

zahrnuty i do knihy Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu.64 O tom, že je 

signovala i Toyen, se čtenář dozví pouze z bibliografie, nazvané příznačně Bibliografie 

textů Jindřicha Štyrského.65 Jako by se tvůrčí partnerství vztahovalo striktně jen na oblast 

umělecké tvorby a nikoliv na oblast teoretizování. Přestože během svého života v Praze 

Toyen sama za sebe nepublikovala žádný text, z další doby, kdy žila v Paříži, se texty 

dochovaly.66 Domnívám se proto, že upozaďování Toyen coby spoluautorky společných 

prohlášení je neadekvátní. Co se týče vztahu na jiné než tvůrčí, respektive pracovní úrovni, 

Toyen popírala, že by její vztah se Štyrským byl jiného než přátelského rázu. Nezval 

vzpomíná, jak ji zprvu rozčilovalo, když měl někdo z jejího vztahu se Štyrským jiný 

dojem: „Nesnášela narážky, že by mezi ní a Štyrským mohly být jiné vztahy než 

kamarádské, a dovedla je posupným tónem odmítat.“67 Karel Srp dokládá hluboký 

přátelský vztah mezi Štyrským a Toyen na citaci Štyrského, že „jediný spolehlivý cit je 

přátelství“.68 Tento citát byl podle Srpa adresovaný především Toyen. Vztah Štyrského a 

Toyen se tedy jeví jako hluboký přátelský cit plný respektu lidského i profesního. Nezval 

uvedl, že Štyrský postupem času opovrhoval ostatními českými malíři, vyjma Toyen.69 O 

síle citu, který byl mezi dvojicí, vypovídá i konec Štyrského života. Byla to Toyen, která o 

něj ve dne v noci pečovala v jeho těžké nemoci.70 A rovněž to byla Toyen, které Štyrský 

odkázal své dílo. 

 Vítězslav Nezval, ačkoliv velmi často vzpomíná na dvojici Štyrský a Toyen s 

užitím formulace, vůči které jsem se výše vymezila, se poprvé ve svých vzpomínkách 

zmiňuje o Toyen a Štyrském ne jako o dvojici, ale o „podivuhodné lidské a umělecké 

trojici“, kam patřil ještě Jiří Jelínek, zvaný Remo.71 Když ale Nezval trojici charakterizuje, 

hovoří jen o Toyen a Štyrském, Remo z popisu zmizel: „Štyrský byl její duší a jejím 

                                                
63 Karel Srp, „Ediční komentář“, in: Jindřich Štyrský, Každý z nás stopuje svoji ropuchu: (texty 1923–40), 

Praha, 1996, str. 142–151, cit. str. 142.   
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž. 
66 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 

českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, zde str. 202. 
67 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 147. 
68 Karel Srp, „Ediční komentář“, in: Jindřich Štyrský, Každý z nás stopuje svoji ropuchu: (texty 1923–40), 

Praha, 1996, str. 142–151, cit. str. 150. 
69 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 151. 
70 Tamtéž, str. 215. 
71 Tamtéž, str. 151 
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ženským prvkem, neboť Toyen, která se šatila po jistý čas jako kluk, odmítala, když mluvila 

o sobě, používat ženskou koncovku, aby tak manifestovala svou lidskou i uměleckou 

rovnoprávnost.“72 Samotný Nezval hrál v souvislosti s Toyen důležitou roli, nejen jako 

autor vzpomínek. Byl blízkým přítelem dvojice Toyen a Štyrský, všichni tři byli 

zakladateli pražské surrealistické skupiny. Prožili s ním poslední noc před svým odjezdem 

do Paříže.73 Korespondence Jindřicha Štyrského z dvacátých let, adresovaná Nezvalovi, 

dokládá prázdnotu, kterou bez něj v Paříži pociťovali: „Protože tady nemáme Tebe, je nám 

pořád smutno, Tebe nám nikdy nikdo nenahradí, tož zanesme alespoň kytičku fialek na 

Stendhalův rov.“74 Stejně tak i Nezval píše o pocitu osiřelosti, který se ho zmocnil po 

odjezdu přátel.75 Při jejich další návštěvě Paříže, tentokrát ve třicátých letech, už byl i 

Nezval. Právě tento pařížský pobyt popisuje básník v knize Ulice Gît-le-Coeur76. Tato 

kniha, kterou nazývá knihou přátelství, dokládá vztah mezi Nezvalem, Štyrským a Toyen, 

tehdy ještě silný, zásadní roztržka přišla jen o pár let později. Za nástupce Nezvala ve 

vztahu k Toyen i Štyrskému považuje Karel Srp básníka Jindřicha Heislera, který stejně 

jako Nezval doprovázel její dílo svými básněmi. Srp dále poukazuje na znaky, kterými se 

Heisler od Nezvala, Toyen i Štyrského lišil: „Zatímco trojúhelník Štyrský–Toyen–Nezval se 

ve svých nejlepších letech (tj. v období artificielismu 1926–1928 a surrealismu 1934–1938) 

vzájemně doplňoval a podněcoval, o mnoho let mladší, povahově jemný Heisler, jenž měl 

za sebou rozdílnou básnickou zkušenost, se od rudimentální, někdy až barbarsky robustní 

malby Toyen výrazně odlišoval. Jeho představivost se rozvíjela jiným směrem, jemuž sice 

místy nechyběl Štyrského sarkasmus, ale rozhodně byl vzdálen Nezvalově grafomanské, 

verbální imaginaci, nezastavující se před sebetriviálnějším slovním spojením.“77  

 Výše zmiňovaný básník Jindřich Heisler byl možná tím, kdo se s Toyen sblížil 

nejvíce. K těmto domněnkám mě vede skutečnost, že spolu sdíleli během druhé světové 

války jednak společný malý prostor, který jim skýtala koupelna Toyen, sloužící jako 

básníkův úkryt, ale také sdíleli riziko, které tímto podstupovali. Jak moc si byli blízcí 

ostatně není důležité. Podstatný je vliv Toyen na Heislerovu tvorbu a jejich umělecké 

partnerství. Osoba Jindřicha Heislera je stejně jako osoba Toyen obestřená tajemstvím. 
                                                
72 Tamtéž, cit. str. 147. 
73 Tamtéž, str. 149. 
74 Jindřich Štyrský, Korespondence Vítězlavu Nezvalovi, in: Marie Krulichová (ed.), Depeše z konce 

tisíciletí. Korespondence Vítězslava Nezvala, Praha, 1981, cit. str. 455. 
75 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 149. 
76 Vítězslav Nezval, „Ulice Gît-le-Coeur“, in: Vítězslav Nezval, Pražský chodec, Praha, 1958, str. 139–230.  
77   Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, cit. str. 179. 
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Heisler se k pražské surrealistické skupině připojil v roce 1938 a lze říci, že z tvůrčí 

dvojice Toyen a Štyrský, se stala tvůrčí trojice Toyen, Štyrský, Heisler. Pro Štyrského 

představoval Heisler jediného mladého českého básníka, který se nenechal ovlivnit 

konvencemi doby, slovy Štyrského odolal „vůni tiskařské černi.“78 V letech válečných, 

tedy v době Heislerova ukrývání, neustávali ve své tvorbě, od roku 1942 již bez Štyrského. 

Spolu s Toyen odjel Heisler v roce 1947 do Paříže, kde stejně jako ona zůstal. Narozdíl od 

Toyen došlo u Heislera k zásadní změně v uměleckém projevu. Jazyková bariéra 

neumožnila Heislerovi psát básně spontánně, jak tomu bylo v jeho mateřském jazyce a 

východiskem mu nebyly ani překlady pořizované přáteli. Od básnického projevu tak přešel 

Heisler k projevu výtvarnému. Linhartová při této příležitosti zmiňuje obrazové básně 

Štyrského a Toyen z dvacátých let.79 Stejně jako Toyen se i Heisler pohyboval v okruhu 

pařížských surrealistů. Linhartová upozorňuje na jeho organizační schopnosti, kterými se 

zasloužil o vydávání revue Néon.80 Heislerovo básnické dílo provází podle Linhartové 

konstantní „téma pohybu a nemožnosti pohybu, téma uzavřenosti a touhy po rozbití jejích 

svíravých hranic.“81  

 Vedle Jindřicha Heislera umělkyně svou tvorbou bezprostředně ovlivnila podle 

Srpa ještě Mikuláše Medka.82 Mikuláš Medek s manželkou Emilou Medkovou reagovali 

cyklem Stínohry na její obraz Mýtus světla.83 Samotný Medek vliv Toyen přiznával. V 

charakteristice vlastního vývoje z let 1963–1964 jmenuje vedle umělců Kleea, Miróa, 

Ernsta a Dalího, kteří ho ovlivnili v jednotlivých etapách tvorby, ještě Toyen.84 Toyen je 

nejen jedinou ženou mezi muži, což je v jejím případě takřka pravidlem, ale rovněž je 

jediná českého původu. V roce 1966 poskytl Mikuláš Medek rozhovor Alexeji Kusákovi, 

ve kterém přiznává Toyen ještě větší inspiraci, protože říká, že jeho druhé období ovlivnila 

Toyen a nikoho dalšího pro toto období v rozhovoru nejmenuje.85 Vezmeme-li v potaz, že 

Medkovi byli hlavními představiteli poválečného surrealismu v Československu, vliv 

Toyen sahá ještě dále. Tomu přitakává i Šmejkalův postřeh, že některé obrazy Toyen a 

                                                
78 Jindřich Štyrský, „Člověk, který už není mlád...“, in: Jindřich Štyrský, Texty, Praha, 2007, cit. str. 186. 
79 Věra Linhartová, „Aniž by nastal viditelný pohyb. Jindřich Heisler (1914–1953)“, in: Věra Linhartová, 

Soustředné kruhy. Články a studie z let 1962–2002, Praha, 2007, str. 149–154. 
80 Tamtéž, str. 153. 
81 Tamtéž, cit. str. 154. 
82   Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 193. 
83 Tamtéž, str. 193. 
84 Mikuláš Medek, „Vlastní charakteristika výtvarného vývoje“, in: Mikuláš Medek, Texty, Praha, 1995, str. 

250. 
85 Tamtéž, str. 259–271.   
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Štyrského ze třicátých let 20. století sahají na samý práh informelu, který přišel o dvacet let 

později.86 Dlužno dodat, že svými díly ovlivnila i Josefa Sudka, který parafrázoval ve 

svých fotografiích z padesátých let její obrazy a koláže. Toyen neovlivnila jen 

československé umělce/umělkyně, po svém odchodu do Paříže se stala jednou z 

nejvýraznějších postav tehdejší pařížské surrealistické skupiny.87  

 Přestože v erotických kresbách Toyen se opakovaně objevuje motiv 

homosexuální dívčí lásky, jediná známá žena, která měla v životě Toyen alespoň podle 

dostupných informací výraznější místo, byla básnířka Annie Le Brun, která spolu se spolu 

Radovanem Ivšićem přátelila s Toyen až do konce jejího života.88 Nemáme žádné 

informace o jakémkoliv partnerství se ženou. 

 

2. 4. Společenský kontext 
 Období vymezené lety 1922–1947 není z žádného hlediska obdobím 

homogenním. Z dvacetileté Marie Čermínové se stala pětačtyřicetiletá Toyen. Z umělecké 

dvojice Štyrský & Toyen, zůstala jen Toyen. Měnil se život Toyen, jak soukromý, tak 

veřejný. První republika, druhá republika, druhá světová válka. V intelektuálních a 

uměleckých kruzích, které byly Toyen vlastní, byla po zkušenostech s hrůzami první 

světové války a jejími následky většina orientovaná levicově, o čemž svědčí mimo jiné i 

texty četných uměleckých prohlášení.89 Toyen nebyla výjimkou, Nezval na ni ve svých 

pamětech vzpomíná jako na „komunistku sice poněkud anarchistického vyznání, ale 

komunistku.“90 

 Stranou by neměl zůstat feminismus, pro který je zejména období první 

republiky důležité. Kořeny českého ženského hnutí sahají do revolučního roku 1848 a jsou 

spjaté s obrozeneckým hnutím.91 Jeho čelními představitelkami byly spisovatelky, 

jmenovitě Božena Němcová, Sofie Podlipská nebo Karolina Světlá. Ženské hnutí a 

feminismus pak našly oporu v Tomáši Garrigueovi Masarykovi, který na téma ženských 

                                                
86 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967, str. 3.  
87 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967, str. 19; František Šmejkal, „Surrealismus 

1932–1938“, in: Vojtěch Lahoda, Mahulena Nešlehová (eds.) et al., Dějiny českého výtvarného umění 
1890 – 1938 (IV/2), Praha, 1998, str. 237–299, zde str. 244–246. 

88   Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 264. 
89 Antonín Klimek, Velké dějiny zemí koruny české XIV. 1929–1938, Praha – Litomyšl, 2002, str. 94.  
90 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, cit. str. 152. 
91 Z literatury k tématu především Mellisa Feinberg, Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the Limits 

of Democracy in Czechoslovakia, 1918–1950, Pittsburgh, 2006. 
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práv často přednášel.92 Když se pak Masaryk stal československým prezidentem, získaly 

ženy volební právo a v roce 1919 jej mohly poprvé využít. Volební právo získaly 

československé ženy jen po několika málo letech práce, což rozhodně nebylo v Evropě 

typické, poznamenává Melissa Feinberg.93 Levicoví intelektuálové se snažili o propojení 

veřejné a privátní sféry, což souvisí velmi úzce s osvobozením žen z domácnosti. 

Nadpohlavní ideál, jak o těchto snahách hovoří Pachmanová, skrýval zájmy pevně 

ukotvené v tradičních stereotypech o úloze mužů a žen.94 Ideje o společnosti, která není 

založená rozdílech pohlaví, však zůstaly na úrovni teoretických prohlášení a ženy se tak 

ocitly kdesi mezi privátní a veřejnou sférou ne ve smyslu setření hranic mezi těmito 

sférami, ale ve smyslu zastávání více neslučitelných rolí najednou, a s tím spojeným jejich 

neustálým korigováním: „Od moderní ženy se očekávalo, že bude vzdělaná, umělecky 

činná a fyzicky zdatná, ale její čistota, krása, síla a schopnosti měly být plně oddány 

zájmům rodiny a zůstat v područí klidné a mírumilovné domácnosti.“95 Představa obrazu 

nové moderní ženy sice kolidovala s tradičním obrazem ženy v domácnosti, postaveným 

na předpokladu biologické danosti, ale i přesto se vyžadovalo obé zároveň. Když historička 

Mellisa Feinberg v úvodu své knihy Elusive Equality dává slovo demokracie do uvozovek, 

naznačuje tím mimo jiné úskalí tohoto pojmu a odlišné chápání napříč československou 

společností let 1918–1950. Ačkoliv je období první republiky velmi úzce spjaté s 

prosazováním rovnosti, Feinberg upozorňuje, že i přesto mnohé československé zákony 

pojímaly ženy spíše jako manželky než občanky a ačkoliv ženy měly možnost proniknout 

do veřejné sféry, stále se drželo přesvědčení, že jejich přirozeným místem je sféra privátní 

a zdůrazňování rozdílů pohlaví, zejména v otázce tradiční rodiny, bylo politicky žádoucí.96  

 Jestliže sexualita, tak často skloňovaná se jménem Toyen, našla své 

pojmenování v první polovině 19. století,97 obor sexuologie vznikl o sto let později, ve 

stejném období, které zde z jiných důvodů zkoumám. Karla Huebner označuje období 

první republiky, ohraničené roky 1918–1938, za dobu vyznačující se nemalým zájmem o 

témata blízká genderu, tělu a sexualitě, ve třicátých letech se vydávala periodika 
                                                
92 Tamtéž, str. 11–40.  
93 Tamtéž, str. 11, 20. 
94 Martina Pachmanová, „Kolektivní touhy: Česká avantgardní architektura a budování ,nadpohlavního‘ 

prostoru“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, 
Praha, Argo, 2004, str. 143–182, zde str. 154. 

95 Tamtéž, cit. str. 153. 
96 Melissa Feinberg, „Introduction“, in: Melissa Feinberg, Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the 

Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918–1950, Pittsburgh, 2006, str. 3–4, 6. 
97 Michel Foucault, Dějiny sexuality II: Užívání slastí, Praha, 2003, str. 10. 
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směřovaná k homosexuální komunitě, ale objevovala se i témata jako crossdressing. 

Huebner se domnívá, že Toyen takové články četla.98 Překlad Ellisovy Pohlavní 

psychologie vyšel v českém překladu Anny Pospíšilové roku 1937,99 čeští čtenáři/ky znali 

nejen díky této publikaci pojmy jako homosexualita či transvestitismus, v té době přísně 

pojaté nejen jako diagnóza, ale i úchylka.100 Srp v souvislosti s Toyen upozorňuje na rozdíl 

přijímání erotických témat v kruhu surrealistů a v měšťácké společnosti, která veškeré 

zábrany upevňovala.101 Zkoumání sexuality však uvádím hlavně kvůli osobě Bohuslava 

Brouka, jenž se zabýval psychoanalýzou a sexualitou. Brouk patřil do surrealistické 

skupiny stejně jako Toyen. V analýze, ze které vychází empirická část, se mimo jiné 

zaobírám texty z pera dalších členů skupiny. Ukáže se, zda pražští surrealisté, kteří ve 

svém uchopování sexuality a erotismu dalece přesahovali československé sexuální 

reformisty, do kritik promítali témata související se sexualitou a psychoanalýzou, které ve 

skupině teoretizoval právě Brouk.102 Empirická část není přísně oddělená od teoretické. 

Naopak se obě části prolínají, v teoretické odkazuji na empirickou a naopak. To, co dělí 

empirickou část od teoretické je pouze časově ohraničené období a vytyčení otázek, které 

se budu snažit zodpovědět. 

  Druhá republika byla návratem k genderované rodině, ženy se měly navrátit ke 

svému „přirozenému“ ženství, role matky byla vyzdvihovaná. Konec druhé světové války 

měl přinést návrat k masarykovským hodnotám, záhy se však ukázalo, že to byla jedna 

velká iluze.103 

 

2. 5. Umělecké milieu 
 Snahy o zařazení umělkyň a umělců do uměleckých směrů a škol vždy 

selhávalo, ať už pro osobitost uměleckých gest nebo pro proměnlivost tvorby. Na druhou 

stranu doba, ve které Toyen počala tvořit, ještě jako Marie Čermínová, byla dobou 

manifestů, uměleckých prohlášení a skupin. Začněme u Devětsilu, protože právě vstup do 

                                                
98 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 
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tohoto uměleckého sdružení byl i zásadním vstupem Toyen do uměleckého světa, když 

debutovala v roce 1923 na první výstavě Devětsilu nazvané Bazar moderního umění, aby 

se její tvůrci vyhnuli slovu „výstava“ spojovanému s oficiálním uměním.104  

  

2. 5. 1. Devětsil a poetismus 

 Stejně jako se dnes kolem Toyen spřádají mýty, podle vzpomínek architekta 

Honzíka byl později i Devětsil zahalen do mytického šera.105 Umělecké sdružení vzešlo z 

jádra tvořeného studenty gymnázia v Křemencově ulici, všichni se narodili na přelomu 19. 

a 20. století: Ladislav Süss, Karel Teige, Karel Vaněk, Alois Wachsman, Josef Frič a Adolf 

Hoffmeister. Sdružení se pak utvářelo v letech 1920–1923. Svůj název skupina přijala ve 

chvíli, kdy se podle Honzíka začal rýsovat společný výtvarný názor.106 Slovo devětsil našel 

Karel Teige v knize bratří Čapků Krakonošova zahrada.107 V té době se skupina rozrostla 

o Jaromíra Krejcara, Karla Honzíka a Jaroslava Seiferta, čítala tak devět členů. Více k 

názvu vysvětluje Seifertův komentář: „Tajemná a zvláštní léčivá rostlina, která ve svém 

jméně obsahuje i zaklínající číslovku devět, zdála se nám nejpříhodnější.“108 Celý název 

sdružení zněl Revoluční umělecké sdružení Devětsil.109 Devětsil byl heterogenní skupinou 

nejen co se uměleckých druhů týče, ale i názorově. Do Devětsilu přibývali další 

členové/členky, později někteří odcházeli, nemá proto smysl vyjmenovávat jeho jednotlivé 

členy/ky. Toyen, Štyrský a Remo se stali jeho členy, respektive členkou, v roce 1923. 

Ačkoliv „stolky Devětsilu“ navštěvovalo více žen, jak píše Karel Honzík,110 Toyen byla 

jeho nejstálejší členkou a jako jediná figuruje na prezencích ze setkání. Devětsil nebyl jen 

pražskou záležitostí, měl i svou brněnskou odnož, jejími členy byli například Bedřich 

Václavek nebo Jaroslav B. Svrček. 

 Generace, do které Toyen patřila a která byla Seifertem nazývaná Teigovou 

generací,111 byla generací revoluční. Členové a členka Devětsilu se hlásili k levici po vzoru 

sovětské levé fronty umění, ostatně na Toyen Teige vzpomínal jako na účastnici hlučných 

                                                
104 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 190.  
105 Karel Honzík, Ze života avantgardy, Praha, 1963 str. 14. 
106 Tamtéž, str. 16. 
107 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 154. 
108 Tamtéž, cit. str. 154. 
109 Karel Honzík, Ze života avantgardy, Praha, 1963, str. 16. 
110 Tamtéž, str. 56. 
111 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha, 1999, str. 455. Je ironií, že sám Teige, podle kterého Seifert 

generaci pojmenoval, neměl rád označení „generace,“ nevěřil na myšlenkové souručenství lidí, 
narozených kolem stejného roku. Karel Teige, in: ReD, 3. ročník, číslo 2, str. 45. 
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anarchokomunistických debat.112 Teige popsal Devětsil jako centrálu nových poetických 

energií a jednomyslný protest několika mladých lidí proti podmínkám myšlenky a života, 

které jim jsou oficiální ideologií vnucovány.113  

 Magický realismus je přívlastkem počáteční tvorby umělců Devětsilu: „Bylo to 

dětinské, hračkářské, líbezné a literární,“ vzpomíná Honzík.114 Ovšem v době, kdy 

vstoupila do skupiny Toyen, se začala uplatňovat nová vize role umění. Trendem doby 

bylo odsuzování fetišistického obdivu umění časů minulých, mnohdy docházelo k 

vyhroceným debatám o zbytečnosti muzeí a galerií. Žitý svět měl být uměním, umělci a 

umělkyně si začali více všímat krásy mimoumělecké. Magický realismus vystřídal 

poetismus. V Manifestu poetismu Teige odmítl slučovat poetismus s uměleckým hnutím či 

školou: „Poetismus byl myšlen jako nový estetický a filozofický názor.“115 Důležité byly 

obrazové básně, které tvořila Toyen a dále Remo, Štyrský a Voskovec,116 a které jsou pro 

poetismus příznačné, protože v poetismu splynul obraz s básní. Poetismus, specificky 

českou záležitost, nelze podřazovat pod surrealismus, je předělem mezi kubismem a 

surrrealismem,117 přesto má se surrealismem společný klíčový znak, kterým je charakter 

tvůrčího pudu zakořeněného v sexualitě.118 Mezi život a báseň dávali „poetisté“ rovnítko, 

báseň je třeba chápat jako svobodnou tvorbu: „Poesie, to nejsou jen verše a básně v prose, 

poesií je moderní divadlo, cirkus, film, obraz i hudba. Nejen to: poesie je kvalita jistých 

věcí a funkcí, která existuje i tam, kde nejde o umění.“119 Ve své přednášce, pronesené na 

Masarykově univerzitě v Brně, přirovnal Štyrský umění k zavazadlu, které nám při 

cestování sice zavází, ale bez něj bychom se neobešli.120 Ve Veraikonu z roku 1924 se v 

článku Jaroslava Jíry dočteme, že poetismus byl jediným -ismem, který vzešel trvale do 

života i umění.121  

                                                
112 Vítězslav Nezval – Karel Teige, Štyrský a Toyen, Praha, 1938, str. 189–190.  
113 Čas ukázal utopický charakter revolučních snah meziválečné avantgardy. Přesah avantgardy ze sféry 

umění do sféry společenského života označila teoretička umění Věra Linhartová za omyl, který má 
zásadní význam, protože bez něj bychom byli „chudší o jednu desiluzi,“ viz Věra Linhartová, „Štyrský a 
Toyen“, in: Věra Linhartová, Soustředné kruhy. Články a studie z let 1962–2002, Praha, 2007, cit. str. 
134. 

114 Karel Honzík, Ze života avantgardy, Praha, 1963, cit. str. 17. 
115 Karel Teige, „Manifest poetismu“, in: ReD, 1. ročník, č. 9, 1927–1928, str. 317–336, cit. str. 317.  
116 Tamtéž, str. 76. 
117 Vítězslav Nezval – Karel Teige, Štyrský a Toyen, Praha, 1938, str. 192. 
118 Karel Teige, „Manifest poetismu“, in: ReD, 1. ročník, č. 9, 1927–1928, str. 317–336, cit. str. 336. 
119 Tamtéž, cit. str. 336.  
120 Z přednášky na Masarykově univerzitě v Brně dne 9. dubna 1924, in: František Šmejkal, Štyrský a Toyen 

1921–1945, Praha, 1967, str. 21. 
121 Jaroslav Jíra, „U. S. DEVĚTSIL“ in: Veraikon, 10. ročník, 1924. 



 24 

 2. 5. 2. Artificialismus, žonglérství vizuálních forem 

 „Demonstrujme nové malířství jako žonglérství vizuelních forem a 

antiopiového artificielismu než toto kouzlo zevšeobecnění zajde,“ dočteme se ve třech 

kapitolách z připravované knihy Štyrského a Toyen, které otiskl Horizont v říjnu 1927.122 

Citované provolání v sobě postihuje poetistické zaujetí  šantány, divadly a cirkusy, které se 

promítalo do tvorby členů a jedné členky Devětsilu, zároveň v sobě implicitně obsahuje 

zaujetí realitou, kterou si vykouzlí umělec a umělkyně doslova k obrazu svému. 

Artificialismus je poetické malířské vyjádření, představující malířský předěl tvorby 

Štyrského a Toyen mezi kubismem a surrealismem, narozdíl od druhého jmenovaného si 

neklade otázku po realitě zdání,123 svůj zájem soustředili na poezii, která vyplňovala  podle 

Štyrského realitu forem a zároveň poezii realita vyzařovala.124 Realita byla odsunutá na 

okraj zájmu a přesto je v teoretických textech o artificialismu neustále skloňovaná, jak 

ukazují předchozí řádky. Odpověď na pojetí reality Toyen a Štyrského by mohla 

poskytnout Štyrského Přednáška o artificielismu, ve které vyvazuje artificiální obraz z 

reality času, místa a prostoru.125 Tato realita, která má své určení v čase, místě a prostoru 

byla Štyrskému a Toyen lhostejná, protože usilovali o maximum imaginativnosti.126  

 Určení artificialismu mezi kubismus a surrealismus je z hlediska Štyrského až 

z doby, kdy se hlásil k surrealismu. Z jeho textů je patrná dřívější rezervovanost k 

surrealismu, artificialismus tak byl dříve pojat do jisté míry jako protiklad k tomuto směru. 

Do surrealismu však artificialismus později stejně jako poetismus samotný vplynul. Stejně 

jako v případě poetismu, ani artificialismus neměl být jedním z dalších -ismů ve smyslu 

uměleckého hnutí či školy. Název artificialismus, respektive artificielismus zvolili Toyen a 

Štyrský podle Teiga spíše jako heslo manifestující nezávislost na přírodním světě i 

podvědomí.127 

 Podle Teiga vyjadřují obrazy Toyen a Štyrského z obodobí artificialismu totéž, 

                                                
122 Jindřich Štyrský, Toyen, „Tři kapitoly z připravované knihy“ in: Jindřich Štyrský, Každý z nás stopuje 

svoji ropuchu: (texty 1923–40), Praha, 1996, str. 19–22, cit. str. 21.    
123 Jindřich Štyrský, „Surrealistické malířství“, in: Doba: Časopis pro kulturní, sociální i politický život, 

1934–1935, ročník 1, str. 135–136.   
124 Jindřich Štyrský, „Přednáška o artificielismu“, in: Jindřich Štyrský, Každý z nás stopuje svoji ropuchu: 

(texty 1923–40), Praha, 1996, str. 27–35.   
125 Tamtéž, str. 34. 
126  Jindřich Štyrský, „Artificielisme. Štyrský & Toyen“, in: ReD, 1. ročník, č. 1 , 1927–1928, str.  28–30.   
127 Karel Teige, „Ultrafialové obrazy, čili artificielismus (Poznámka k obrazům Štyrského & Toyen)“, in: 

ReD, 1. ročník, č. 9, 1927–1928, str. 315–317.   
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co Nezvalovy poetistické básně.128 Sám Štyrský v článku Artificielisme říká, že je 

artificialismus ztotožněním malíře s básníkem a klade důraz na vzpomínky.129 Nezval viděl 

v artificialismu reflexi dvou zkušeností, zkušenost splynutí malíře a básníka a zkušenost, 

že si poezie v malířství vystačí bez ilustrování anekdotického obsahu. Díky své intenzitě se 

obrazy Toyen a Štyrského podobají hašišovým vidinám, básním, které vznikly 

bezprostředně pod vlivem jedu.130 A konečně Karel Teige zařadil svou stať Ultrafialové 

obrazy, čili artificielismus (Poznámka k obrazům Štyrského & Toyen) do čísla ReDu 

věnovanému manifestům poetismu se zdůvodněním: „Zařazujeme mezi manifesty a 

manifestace poetismu tuto stať o artificielismu, kterýmžto názvem označují Toyen a Štyrský 

svou poesii linií a barev, poněvadž hlubokou příbuznost artificielismu s poetismem 

pokládáme za zřejmou a poněvadž artificielismus, konkrétně řečeno obrazy Toyen a 

Štyrského, mají s poetismem společné východisko.“131  

 

2. 5. 3. Surrealismus v Československu 
 Předvojem českého surrrealismu byl poetismus, v případě Toyen a Štyrského 

artificialismus. Tak jako se ke konci Devětsilu v roce 1929 váže konec poetismu, váže se k 

počátkům českého surrealismu založení pražské Surrealistické skupiny v roce 1934 a z 

hlediska mezinárodního srovnání se má český surrealismus k poetismu jako surrealismus 

francouzský k dadaismu.132 Hlavní přínos surrealismu je dle Vratislava Effenbergera v 

obratu k procesu tvorby a v odhalení dialektiky „vztahů mezi intelektuálními a 

imaginativními složkami tvůrčího procesu.“133 Český surrealismus měl revoluční náboj, 

jeho představitelé a jedna představitelka v osobě Toyen se hlásili k revolučnímu 

dělnickému hnutí. Postoj k Freudovi byl rezervovaný, česká surrealistická skupina k němu 

přistupovala kriticky, z hlediska dialektického materialismu.134 Šmejkal jmenuje dva hlavní 

znaky, kterými se český surrealismus liší od francouzského. Jedná se o podporu ze strany 

některých komunistických novinářů a teoretiků, kterou měla pražská skupina, další 
                                                
128 Vítězslav Nezval – Karel Teige, Štyrský a Toyen, Praha, 1938, str. 192. 
129  Jindřich Štyrský, „Artificielisme. Štyrský & Toyen“, in: ReD, 1. ročník, č. 1 , 1927–1928, str.  28–30.   
130 Vítězslav Nezval – Karel Teige, Štyrský a Toyen, Praha, 1938, str. 9.  
131 Karel Teige, „Ultrafialové obrazy, čili artificielismus (Poznámka k obrazům Štyrského & Toyen)“, in: 

ReD I., č. 9, 1927–1928, cit. str. 315–317.   
132 Karel Teige, „Surrealisté v Československu“, in: Doba: Časopis pro kulturní, sociální i politický život, 

1934–1935, 1. ročník, str. 94–95.  
133 Vratislav Effenberger, Výtvarné projevy surrealismu, Praha, 1969, cit. str. 21. 
134 Karel Teige, „Surrealisté v Československu“, in: Doba: Časopis pro kulturní, sociální i politický život, 

1934–1935, 1. ročník, str. 94. 
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odlišností a českým specifikem byl podle Šmejkala univerzální charakter surrealismu, 

zejména jeho proniknutí na divadelní prkna.135 Vliv surrealismu francouzského na 

surrealismus český je nepopiratelný, bez pařížské inspirace by možná nevznikla česká 

Skupina surrealistů,136 ale jeho další vývoj byl autonomní a francouzskému surrealismu byl 

český surrealismus rovnocenným partnerem. 

 První výstava skupiny surrealistů v ČSR se konala v roce 1935 a kromě Toyen 

zde vystavoval Štyrský a Vincenc Makovský.137 Slovy Štyrského: „Surrealismus, toť 

znovuožití romantismu.“138 Podle Františka Šmejkala je však patrné, že surrealismus se do 

tvorby Toyen a Štyrského promítal již dříve, dokládá to rozborem jejich tvorby z 

dvacátých let 20. století a zájmem o dílo Sadovo, Rimbaudovo a Lautrémontovo, o která se 

světový surrealismus opíral.139 Vedle Toyen byla další členkou skupiny básnířka Katy 

King, vlastním jménem Libuše Jíchová.140  

 Surrealistická tvorba je ve znamení osvobození se od všeho svazujícího, včetně 

potlačené erotické touhy, kterou je třeba rovněž osvobodit. V tomto ohledu Teige přiznává 

důležitou roli psychoanalýze, podle které „dostává se v zevním společenském světě a životě 

libidu (sexuální touze) jen neúplné satisfakce.“141 Umělecká tvorba osvobozuje libido a 

navrací jej narozdíl od snu pomocí sublimace do reálného světa.142 Erotická touha musí být 

základem veškeré umělecké tvorby, v případě absence erotických zdrojů dílo nevzbudí 

estetický pocit libosti. V pojetí české meziválečné avantgardy se úvahy o potlačeném 

libidu vážou k levicovým myšlenkám, které spojují potlačenou touhu s morálním a 

sociálním tlakem buržoazie. Toyen a Štyrský podle Nezvala obohatili světový surrealismus 

o konkrétní iracionální svět symbolů, objevili novou, křečovitou krásu.143 V šedesátých 

letech pak na surrealismus meziválečný navázali svou tvorbou další umělci a umělkyně. 
                                                
135 František Šmejkal, „Surrealismus 1932–1938“, in: Vojtěch Lahoda, Mahulena Nešlehová (eds.) et al., 

Dějiny českého výtvarného umění 1890 – 1938 (IV/2), Praha, 1998, str. 237–299, zde str. 244–246.  
136  Největší zájem na založení skupiny měla podle Nezvala právě Francií ovlivnění Toyen se Štyrským, 

„kteří při svých pařížský pobytech se rádi pohybovali v okolí surrealistů.“ Viz Vítězslav Nezval, Z mého 
života, Praha, 1978, str. 277. 

137 Tamtéž, str. 277. 
138 Jindřich Štyrský, „Surrealistické malířství“, in: Doba: Časopis pro kulturní, sociální i politický život, 

1934–1935, 1. ročník, č. 9, str. 135–136.  
139 František Šmejkal, Štyrský a Toyen 1921–1945, Praha, 1967, str. 11. 
140 František Šmejkal, „Surrealismus 1932–1938“, in: Vojtěch Lahoda, Mahulena Nešlehová (eds.) et al., 

Dějiny českého výtvarného umění 1890 – 1938 (IV/2), Praha, 1998, str. 237–299, zde str. 244.  
141 Karel Teige, „Úvod do moderního malířství. K výstavě skupiny surrealistů v síni Spolku výtvarných 

umělců Mánes, Praha , leden – únor 1935“ I. část, in: Doba: Časopis pro kulturní, sociální i politický 
život, 1934–1935, 1. ročník, str. 225–231, cit. str. 228 

142 Tamtéž, str. 228. 
143 Vítězslav Nezval – Karel Teige, Štyrský a Toyen, Praha, 1938, str. 17. 
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2. 5. 4. Ženy v surrealismu 
 Ženy v surrealismu je víceznačné slovní spojení. Zahrnuje členky 

surrealistických hnutí,  jako byla Toyen, ženy zobrazované v surrealistických dílech, nebo 

ty, které byly modelkami surrealistických umělců a zároveň tvořily, jako byla Méret 

Oppenheim nebo Lee Miller? Ve všech případech vyvstává otázka pohledu. Liší se pohled 

umělkyně od pohledu umělce? Zobrazuje umělkyně ženy jinak než umělec? Dívá se na 

umělecké dílo žena jinak než muž? Tyto otázky dalece přesahují problematiku umění a 

dotýkají se zásadních feministických debat, hledajících odpověď na otázku odlišnosti 

ženské a mužské zkušenosti, pokud vůbec lze zkušenost takto vymezit a dopustit se tím 

nebezpečné homogenizace zkušenosti vymezené dvěma kategoriemi. Druhou stranou 

mince je všudypřítomné riziko předpokladu biologické danosti. Nebudu se sama pouštět 

ani jedním z nastíněných směrů, ale představím úhly pohledu na ženy v surrealismu, ať už 

na umělkyně nebo ženy zobrazované. 

 Whitney Chadwick připomíná jedinečný zájem surrealismu o ženy v podobě  

oslavování ideje ženy a ženské kreativity, rovněž zmiňuje vysoký počet umělkyň, které se 

k surrealismu hlásily. Hovoří o bretonovském éterickém a podvratném ženství,144 ale také 

upozorňuje na další aspekt: „surrealistická žena se rovněž zrodila z Freudovy ambivalentní 

a dualistické pozice ženy, která je ve středu kreativní a subverzivní síly instinktu lásky, ve 

svých neslučitelných rolích matky–nositelky života a ničitelky muže.“145 Tím, že ženy v 

surrealismu utvrzovaly a završovaly mužský cyklus kreativity, se sice vymazala subjekt-

objektová polarita, ale došlo k tomu skrze násilí spáchaném na ženském obraze, říká dále 

Chadwick.146 Surrealistické umělkyně se oprostily od mužsky chápaného a 

romantizovaného spojování přírody s ženskostí a místo toho se obracely k prostším a 

ironičtějším zobrazením. Surrealismus ale rovněž konstruoval ženy jako magické objekty, 

do kterých se projektovala mužská touha.147 Tím se subjekt-objektová polarita znovu vrací 

do hry. Explicitně to dokládá následující citace z Teigova textu věnovanému 

                                                
144 Whitney Chadwick, „The Independents“, in: Whitney Chadwick, Women, Art, and Society, Londýn, 

1990, str. 265–296, zde str. 291. 
145 „Surrealist woman was also born out of Freud´s ambivalent and dualistic positioning of woman at the 

center of the creative and the subversive powers of the love instinct in her incompatible roles as mother 
and bearer of live, and destroyer of man.“ Tamtéž, přel. Veronika Fousková. 

146 Tamtéž, str. 291–292. 
147 Tamtéž, str. 293. 
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mezinárodnímu surrealismu: „žena je skutečně hvězda, úsvit, půlnoc, sfinx, nymfa, 

melusina a turris eburnea v říši naší touhy našeho afektivního a emocionálního pásma.“148 

Zatímco hvězda, úsvit, meluzína, nymfa a turris eburnea odkazují k čistotě, popřípadě k 

mateřství či novému životu, půlnoc a sfinx odkazují k ženě tajemné. Ať už žena počestná 

či neřestná, obě jsou v Teigeho citaci uvězněny v touze afektivního a emocionálního 

pásma, což z nich dělá objekty. Tomu přitakává i Karel Srp, když říká, že v surrealismu 

byla žena pojatá jako objekt k pozorování, čímž surrealismus navázal na secesi.149 

Umělkyně se pak podle Whitney Chadwick dostávaly do duality rolí pozorovatelky a 

pozorované. Ohlédneme-li se zpět v příběhu evropského umění, stěží bychom našli 

epochu, kde by nepřevládalo zobrazení žen jako objektů sexuální touhy – převážně historik 

umění, a možná i historička umění, může namítnout, že tomu tak není v případě světic a 

portrétů. Obrátíme-li však původní tvrzení a tím je vztáhneme na muže, stěží najdeme v 

minulosti epochu, kde by převládalo zobrazení muže jako pouhého sexuálního objektu. 

John Berger v zobrazovaní pasivní ženské nahoty shledává demonstraci moci, což dokládá 

interpretací jednoho z mnoha portrétů Nell Gwynne, milenky Karla II, který namaloval Sir 

Peter Lely: „nahota nevyjadřuje její vlastní pocity, nýbrž je znamením, že je plně vydána 

pocitům a požadavkům vlastníka (vlastníka  jak obrazu, tak ženy). Když král Lelyho obraz 

ukazoval návštěvníkům, svědčilo to o jeho moci nad zobrazenou ženou a hosté mu 

záviděli.“150 Zde Bergerova interpretace aktu Nell Gwynne otevírá další otázku, v 

předchozím textu již naznačenou otázku konfrontace s divákem. Karel II. sice 

předváděním obrazu demonstroval svou moc, tu však nad zobrazenou Nell Gwynne mají i 

další diváci, byť menší než její vlastník. Nahota Nell Gwynne ji uvrhla do věčné pasivity a 

oddanosti divákovi, o kterém Berger mluví jako o hlavním protagonistovi: „V aktu 

evropské olejomalby není hlavní protagonista nikdy zachycen. Je jím divák, který stojí před 

obrazem, a předpokládá se, že je to muž. Všechno je tu míněno pro něj a všechno se k 

němu obrací. Všechno se musí jevit jako důsledek jeho přítomnosti. To pro něj se postavy 

obnažily. On však nutně stojí mimo a má šaty na sobě.“151 Za zmínku stojí i další Bergerův 

postřeh, že v mimoevropské tradici  je žena zobrazená stejně aktivně jako muž a zásadně se 

                                                
148 Karel Teige, „Mezinárodní surrealismus“, in Jiří Kotalík (red.), Mezinárodní surrealismus, Praha, 1947, 

nestr. 
149 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 290. 
150 John Berger, „Způsoby pohledu“, in: Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané 

problémy  současné estetiky, Brno, 2010, str. 431–443, cit. str. 435. 
151 Tamtéž, cit. str. 436. 
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tak liší od evropské pasivní nahoty.152 Rozdíl v zobrazování mužů a žen v evropské a 

mimoevropské tradici souvisí i s rozdílem, kterého si všímá Foucault. Zatímco 

mimoevropské společnosti jsou obdařeny ars erotica, evropská tradice je obdařená scientia 

sexualis.153 Scientia sexualis, založená na doznání v nejširším smyslu zahrnuje i imperativ, 

kdo a na koho se dívá. Chadwick jmenuje diskurzy reprezentace, morálky a ženské 

sexuality, které jsou všechny obsaženy v tématu aktu, upozorňuje ale také na upozadění 

zájmu o ženskou subjektivitu, vědění a zkušenost, namísto toho je ženský divácký pohled 

předkládán jako obdoba mužského.154 Vraťme se ale zpět k surrealismu. Uvedla jsem 

tvrzení Karla Srpa o tom, že surrealismus pojímal ženu jako objekt k pozorování. Pro 

surrealismus je však objekt samotné téma, proto je třeba se nad ním pozastavit, aby bylo 

možné nahlédnout problematiku ženy jako objektu v daném kontextu. Samotná otázka po 

podstatě surrealistického objektu vyvolala několik roztržek a proto se André Breton 

pokusil surrealistický objekt vymezit. Surrealistický objekt chápe dle svých slov v 

nejširším filozofickém smyslu,155 tím se ale vysvětlení spíše vzdaluje, než přibližuje. Dále 

v textu sahá po Dalího vymezení objektu, a tím otázku objektu trochu vyjasňuje. 

Zjednodušeně řečeno z toho vyplývá, že surrealistický objekt je věcí, do které se projikují 

nevědomé akty.156 V tom na něj navázal i Nezval, který se rovněž objektem zevrubně 

zabýval. Stejně jako Breton chápe Nezval objekty jako věci ve smyslu předmětů, s nimž se 

setkáváme v každodenních činnostech. Tyto objekty jsou nosiči, do kterých se  

zaznamenává lidská paměť. Jistě by se oba distancovali od hrubého označení ženy jako 

surrealistického objektu. Vrátíme-li se ale k samotnému zobrazování žen jako objektů v 

rámci subjekt-objektové figury, jak o něm hovoří Whitney Chadwick či Karel Srp,157 má s 

Bretonovým objektem společnou právě projekci touhy, která není zanedbatelná. Podle 

Štyrského je dívání se identifikací s objektem, ale zároveň „dívati se znamená také býti do 

jisté míry slepcem, neboť jsou krajiny viditelné a neviditelné.“158 Štyrský sice chápe objekt 

                                                
152 John Berger, „Způsoby pohledu“, in: Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané 

problémy  současné estetiky, Brno, 2010, str. 431–443, cit. str. 436. 
153 Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha, 1999, str. 68–69.  
154 Whitney Chadwick, „The Independents“, in: Whitney Chadwick, Women, Art, and Society. Str. 265–296, 

Londýn, 1990. str. 267. 
155 André Breton, „Surrealistická situace objektu. Situace surrealistického objektu“, in: André Breton, Co je 

surrealismus?, str. 65–106, Brno, 1937, str. 73. 
156 Tamtéž, str. 104. 
157 Whitney Chadwick, „The Independents“, in: Whitney Chadwick, Women, Art, and Society, Londýn, 

1990, str. 265–296, zde str. 293; Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 290. 
158 Jindřich Štyrský, „Poznámka k výstavě Štyrského a Toyen“, in: Musaion 1929–1930, ročník 1, str. 241–

243, cit. str. 243. 
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stejně jako jeho současníci Breton s Nezvalem, tedy jako předmět, věc, ale samotný akt 

identifikace má přesah od objektu-věci k subjekt-objektové figuře. Identifikace s objektem 

odkazuje k Lacanově stadiu zrcadla, ve kterém se subjekt identifikuje s určitým 

obrazem,159 což z feministického hlediska tematizovala filmová teoretička Laura 

Mulvey.160 Ve Štyrského podání je důležitá část, ve které hovoří o spojitosti se slepcem. 

Dívání se podle Štyrského znamená vzdání se definitivní identifikace, nechává prostor pro 

zemi nikoho. Je jistou aporií, identifikujeme se a přece nám zůstává mnohé skryto, takže 

identifikace nikdy není završená.161 Štyrského identifikace s objektem vykazuje určitou 

příbuznost se surrealistickými umělkyněmi, které se ocitly v zemi nikoho, když se 

dostávaly do duality rolí pozorovatelky a pozorovaných. Právě nemožnost souběžné 

reflexe těchto rolí je vrhala do země nikoho.  

 Co se týče surrealistických umělkyň a erotismu, zaměřovaly se spíše na jiné 

aspekty erotiky než na ženskou sexuální touhu a pro zobrazování jejich vlastní sexuality 

platilo, že nebyly schopné vymanit se z konvenčních ženských rolí, říká Chadwick.162  Tím 

specifikuje neopomenutelný rozdíl mezi teoretickými manifesty, prohlášeními a samotnou 

praxí, což je důležitý aspekt, který je třeba vzít v úvahu i při zkoumání díla Toyen. V jejím 

případě shledává Karla Huebner kořeny erotické, respektive queer touhy v surrealismu, 

přičemž český surrealismus označuje za silně ovlivněný surrealismem francouzským.163 

Inovativně přistupuje ke kořenům erotismu v kresbách Toyen Srp, který vykládá její zájem 

o erotiku nikoliv na základě surrealismu, ale Toyen by podle něj mohla vycházet z pojetí 

smyslnosti v románu D. H. Lawrence Milenec Lady Chatterlyové, který ilustrovala.164  

                                                
159 Stephen A. Mitchell – Margaret J. Blacková, „Současní francouzští revizionisté: Otto Kernberg, Roy 

Schaffer, Hans Loewald a Jacques Lacan,“ in: Stephen A. Mitchell – Margaret J. Blacková, Freud a po 
Freudovi, Praha, Triton, 1999, str. 196–232.   

160 Laura Mulvey říká, že muž je divák a žena obraz, vychází ze dvou psychoanalytických konceptů. Prvním 
konceptem je skopofilie, kterou zavedl Sigmund Freud, druhým konceptem je stadium zrcadla Jacquese 
Lacana. Skopofilií se rozumí slast ze sledování, Mulvey hovoří o sledování zobrazovaného objektu na 
plátně, zobrazovaným objektem je žena. Tento způsob sledování filmu nazývá Mulvey gaze, civění, 
šmírování, muž-divák voyeursky sleduje ženu na plátně. Stadium zrcadla je identifikace se zobrazovaným 
objektem, muž-divák se identifikuje s mužským hrdinou, který je zobrazován na plátně. Žena je tak podle 
Mulvey nositelkou významů vytvořených patriarchální kulturou, nikoliv jejich tvůrkyně. Stvrzuje se tak 
dichotomie aktivní muž/pasivní žena. Viz Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative Cinema“, in: 
Constance Penley (ed.),  Feminism and Film Theory, New York, 1988, str. 57–68. 

161 Vítězslav Nezval, „Surrealismus v ČSR“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 
1931–1941, Praha, 1974, str. 69–78.  

162 Whitney Chadwick, „The Independents“, in: Whitney Chadwick, Women, Art, and Society. Str. 265–296, 
Londýn, 1990. str. 295. 

163 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 
Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 93. 

164 Karel Srp, „Slabikář pro novomanžele“, in: Toyen Jednadvacet, Praha, 2002, str. 49–58, zde str. 54. 
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 Surrealismus v sobě nese dva hlavní názorové proudy na ženy, které jsou podle 

Pachmanové příznačné pro středoevropskou literaturu o ženách a kultuře prvních třech 

desetiletí 20. století. První chápe ženu velmi tradičně jako Múzu, která je zdrojem inspirace 

pro mužskou kreativitu, zatímco druhý prosazuje emancipaci žen. Právě tento názorový 

proud je vlastní avantgardním kruhům.165 Surrealismu byly vlastní oba proudy zároveň i 

přes jejich protikladnost. Zatímco umělce inspirovaly Múzy představující tradiční 

ženskost, na umělkyně se pohlíželo jako na emancipované ženy, což ale nevylučuje 

používání stereotypů při jejich hodnocení, ať už v rovině popisu děl pojmy spojovanými s 

ženskostí, nebo naopak ve zdůrazňování absence těchto vlastností. Pachmanová v jiné 

souvislosti hovoří o paradigmatu avantgardní pohlavní politiky, příznačné jak pro 

surrealismus, tak pro funkcionalismus, který se projevuje sice emancipačními snahami, ale 

na ženy je nahlíženo stále tradičním pohledem, založeným na dichotomii pohlaví, která 

zdůrazňuje podřadnost žen.166 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
165 Martina Pachmanová, „Pohlaví a avantgarda. Diskurz sexuality ve středoevropském umění od konce 19. 

století do roku 1930“, in: Ateliér č. 20/1998, str. 2, 7, zde str. 2. 
166 Tamtéž, str. 7. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3. 1. Metodologie práce 
 Empirickou část stavím na tezi Karly Huebner, která o Toyen říká, že  

vyjadřovala  queer náklonost a touhu a umění pro ni mohlo být cestou, jak svou žádostivost 

uspokojit.167 Huebner to dokládá tvrzením, že „Toyen  divákům předkládala scény s 

orgiemi, lesbické vztahy, falické hračky a ženy, které byly z části šelmou,“168 přičemž 

zatímco její surrealistická tvorba halí erotismus do symbolických forem, její ilustrace  

explicitně vyjadřují sexuální motivy, nejpatrnější je to v cyklu Jednadvacet.169 Podle 

Huebner je tedy evidentní, že průnik queeru a touhy má zásadní význam pro dílo Toyen.170 

Kořeny této touhy shledává Huebner v surrealismu, který převzal zájem o témata jako je 

homosexualita nebo androgynie od představitelů dekadence.171 Zde je třeba zmínit i 

odlišný názor, názor Kamila Novotného, který nachází kořeny tvorby Toyen a Štyrského 

ve specifičnosti jejich generace, která zažila válku a rozpad mocnářství. Dle Novotného 

vlivem války, která je zastihla v dětství, dospěla tato generace rychleji, což vedlo osoby 

spjaté s uměním k revoltě a cynismu.172 Jak se stavěli současníci Toyen, ať už představitelé 

surrealismu či nikoliv, k tématům Huebner zmiňovaným? Vnímali je účastníci/účastnice 

doby, prodchnuté zájmem o touhu, sexuality a erotiku, jak ji charakterizovala Huebner, 

stejně?173 Odpověď by měly poskytnout následující řádky, založené na interpretaci a 

komparaci dobových  textů z let 1922–1947, které byly o Toyen a jejím díle publikované v 

Československu. Výsledkem analýzy by mělo být nejen potvrzení či vyvrácení tezí 

Huebner, ale hlavně poukaz na uchopování zkoumaných kategorií v soudobých textech a v 

textech pozdějších. Zkoumaná témata jsou touha, (homo)sexualita, erotično, láska, 

femininita/ženskost, maskulinita a k nim příbuzné pojmy, tedy témata hojně diskutovaná v 

dané době, jak jsem podrobněji uvedla blíže v kapitole věnované společenskému kontextu. 

Kapitoly pak volně člením jak podle zkoumaných témat, tak podle témat nových, která se 

                                                
167 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 

in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010, str. 1, 11. 
168 „Toyen explored themes of sexual fantasy and transgression, presenting viewers with scenes of orgies, 

lesbian encounters, phallic toys, and women who are part animal.“ Viz tamtéž, cit. str. 2, přel. Veronika 
Fousková. 

169 Tamtéž, str. 11. 
170 Tamtéž, str. 11. 
171 Tamtéž, str. 3. 
172 Kamil Novotný, „Štyrský a Toyen“, in: Listy pro umění a kritiku, 1. ročník, 1933, str. 541–543.  
173 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 

in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010, str. 8–11. 
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objevila v průběhu analýzy textů. 

 Kromě textů českých autorek/autorů, jsem zařadila do výzkumu i kritiku 

Philippa Soupaulta, protože vyšla v českém překladu v ReDu, z analyzovaných textů se tak 

jedná o jediný text zahraničního autora.174 Zařazuji texty osob vzdělaných v oblasti 

výtvarného umění, estetiky a umělecké kritiky. Kromě toho však chápu jako teoretiky a 

teoretičky i umělce a umělkyně, kteří/které psali texty o umění. Vzdávám se tím nároku na 

posuzování odbornosti, které by mohlo vést k elitářskému vymezení. Texty zkoumám 

kombinací metod textové analýzy a dekonstrukce textu.175  Použití textové analýzy se pojí 

s konstruktivistickým přístupem k tématu, nestavím výzkum na předpokladu objektivní 

reality. Zkoumání podrobuji dobový tisk a odborná periodika, výstavní katalogy, sborníky 

textů a slovníkovou literaturu. Čerpám především z fondů Národní knihovny, Moravské 

zemské knihovny, artotéky Městské knihovny v Praze, Oblastní knihovny Kroměřížska a 

Archivu výtvarného umění. Klíčová slova, která jsem zadávala do databází, byla Toyen a 

Marie Čermínová, ve druhém případě jsem kombinovala různé pořadí jména a příjmení, 

dále jsem příjmení zadávala i samostatně. V podobě kombinovaných dotazů jsem ke 

jménu Toyen nebo Marie Čermínová zadávala pojmy sexualita, ženskost, pornografie, 

femininita, což se ukázalo jako nefunkční. Ve zkoumané době bylo kulturní a umělecké 

dění reflektované v odborných časopisech a nejvýznamnější studie vycházely touto cestou, 

proto na ně kladu důraz. K vyhledávání periodik mi sloužil systém Kramerius. Při 

zadávání klíčových slov jsem postupovala stejně jako u publikací, volila jsem tedy jméno 

Toyen a pak obměny jména Marie Čermínová. Přesto vyhledávání fungovalo jen na 

základě hesla Toyen, stejně tomu bylo u knih, což je důkazem, že se její umělecké jméno 

plně ujalo. Zkoumaná periodika jsou následující: Index, Plán, Eva, Doba, Světozor, 

Domov a svět, Lidové noviny, Národní listy, Levá fronta, Veraikon, Horizont, Tvorba, 

Šaldův zápisník, ReD, Kmen, Rozpravy Aventina, Kvart, Volné směry, Disk, Čin, Host, 

Musaion, Odeon, Umění. Listy pro umění a kritiku a Zvěrokruh. Zařazuji i časopis Eva, 

který svým formátem nezapadá mezi ostatní tisky, protože je jednak určený ženám, ale 
                                                
174 Philippe Soupault, „Štyrský a Toyen“ in: ReD 1. ročník, 1927–1928, str. 217–218. 
175 Držím se pojmu textová analýza, protože jej považuji za výstižný, ačkoliv Reinharz považuje textovou 

analýzu za obdobu obsahové analýzy. Podle Reinharz záleží na oboru, ve kterém je realizovaný výzkum. 
Zatímco název obsahová analýza se používá zejména v sociologii, historici/čky podle Reinharz užívají 
spíše pojem archivní výzkum, zatímco filozofie a literární věda užívají pojmy textová analýza nebo 
literární kritika. Dekonstrukci pojímám ve smyslu, v jakém ji popisuje Shulamit Reinharz, tedy jako 
subverzivní čtení textů a jejich následnou komparaci, přičemž cílem je poukázání na různé verze „čtení a 
vyprávění jednoho příběhu.,“ viz Shulamit Reinharz, Feminist Methods in Social Research, New York, 
1992, str. 148–149.  
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hlavně není odborným časopisem. Avšak protože obsahuje příspěvky o umění, které 

zpravidla psali lidé z uměnovědné oblasti, má analýza článků z tohoto časopisu své 

opodstatnění.. Všechna výše zmíněná periodika patří do české avantgardy, tedy i do 

zkoumaného období, proto jsem je vybrala k analýze. Zvolené časové rozmezí odpovídá 

tvůrčímu období Toyen v Čechách, texty napsané o jejím díle jsou tedy soudobé. 

 Ačkoliv je hlavním cílem postižení reflexe sexuality v díle Toyen, zaměřuji se i 

na ostatní aspekty, které souvisejí s genderovou problematikou, jako je užití jazyka. Z 

jazykového hlediska si nelze nevšimnout generického maskulina v textech.  Například v 

souvislosti s Toyen často užívaný pojem malíři v sobě ukrývá muže Štyrského a ženu 

Toyen.  Generické maskulinum bylo v období dvacátých až čtyřicátých let 20. století ještě 

častější než je tomu dnes, i když k příliš velkému posunu nedošlo, jak dokládají studie 

genderových lingvistek a lingvistů.176 Výmluvný příklad užití generického maskulina v 

dané době podává Štyrský svým textem Inspirovaná ilustrátorka.177 Generické 

maskulinum je přítomné v celém textu. Zjevný kontrast tvoří pojem ilustrátorka v názvu 

s pojmem ilustrátor obsaženým v textu. Přestože název čtenářce či čtenáři naznačuje, že 

bude pojímat o ženě, normou je v textu muž-ilustrátor: „Inspirovaný ilustrátor jest více 

vzrušen osobností básníkovou a atmosférou jeho díla než vnější fabulí, efektními gesty a 

literárním žánrem. Kdybych chtěl aproximativně znázorniti postavení inspirovaného 

kreslíře, znázornil bych ho v průsečíku, kde se obrazně protínají linie představující povahu 

básníkovu a linie znázorňující povahu toho kterého jeho díla.“178 Pojem ilustrátorka 

používá Štyrský jen v souvislosti s konkrétní ilustrátorkou Toyen. Normativně staví oproti 

muži-ilustrátorovi odchylku od normy, tj. Toyen-ilustrátorku, nikoliv ženu-ilustrátorku. 

Dnešním slovníkem můžeme Toyen volně nazvat tokenkou.179 Hovořit o generickém 

maskulinu v souvisloti s Toyen je ale komplikovanější. Jak naložit například s generickým 

maskulinem „malíři“, když se píše o ženě, jenž o sobě mluvívala v mužském rodě? 

Jazykový jev, který je vůči ženám diskriminující, dostává v případě Toyen nový rozměr. 

Poněvadž je generické maskulinum v analyzovaných textech pravidlem a nikoliv 

                                                
176 Generické maskulinum je často užívané i v oblastech, které se zabývají rovnými šancemi. Více článek 

Jany Valdrové „Jak jazyk zabíjí image odbornice“, in: Gender, rovné příležitosti, výzkum, ročník 6, číslo 
2/2005. 

177 Jindřich Štyrský, „Inspirovaná ilustrátorka“, in: Jindřich Štyrský, Texty, Praha, 2007, str. 98–100.  
178 Tamtéž, cit. str. 98. 
179 O tokenizaci hovoří např. Gayatri Chakravorty Spivak. Viz Sneja Gunew „Questions Of Multi-

Culturalism - Sneja Gunew & Gayatri Chakravorty Spivak,“ in: Hecate. November 30, 1986, Volume 12, 
Issue 1-2, str. 136. 
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výjimkou, nebudu na něj vždy upozorňovat, ale naopak zdůrazním případy, ve kterých 

generické maskulinum není.  

 Dalším významným jevem, kterým se budu zabývat, jsou stereotypy obsažené 

v textech a zdůrazňování genderové polarity. Tak si například Whitney Chadwick všímá 

zdůrazňování „ženských“ a „mužských“ vlastností při analýzách a interpretaci uměleckých 

děl, což posiluje genderovou polaritu, stejně jako klesající estetické hodnoty v případě, že 

se jedná o dílo ženy.180 Vysledování stereotypů s sebou nese riziko jejich reprodukce a 

prohlubování, proto je nutná co největší reflexe vlastního zkoumání.  

 Komparace textů proběhne na několika úrovních. Hlavním cílem srovnání je 

postižení proměny odborné reflexe díla Toyen v uvedeném časovém rozmezí, které jsem 

již zmínila. Vedle toho rovněž dojde ke komparaci v souvislosti s pohlavím autorů/autorek 

textů a typu publikací. Díky kvalitativní metodě bych měla nalézt odpovědi na otázku, 

jakým způsobem je sexualita v díle Toyen reflektovaná (pokud je reflektovaná), a 

tematizovaná, zda autoři/autorky spojují dílo s umělkyní, a pokud ano, tak jak. Důvodem 

kladení uvedených otázek je zdůrazňování souvislosti jednak surrealismu s erotismem, a 

jednak spojování sexuality Toyen se zájmy pražské avantgardy o otázky sexuality, 

psychoanalýzy a s tím související potlačené touhy. Texty řadím pro přehlednost 

chronologicky, ale samotná časová osa nemá na výzkum vliv. Vyřadila jsem texty, ve 

kterých je Toyen zastoupená jen ve výčtu jmen a samotný text se jí netýká. Větší množství 

zkoumaných materiálů má rozsah několika řádků. Jednotlivé analýzy mají proto formu 

poznámek, závěr je výsledkem analýz všech textů, avšak jednotlivé analýzy jsem dělala 

bez ohledu na analýzy předešlé. Při vytváření závěru jsem své vlastní analýzy kódovala, 

abych postihla fenomény, které se v textech objevují. 

 

3. 2 Psáno o Toyen v letech 1922–1947 

3. 2. 1. Smrt autora, zrod díla, cesta k Toyen 
 Již jsem naznačila výše, že práce o Toyen a jejím díle, které vznikly v poslední 

době, téměř vždy odkazují k sexualitě, ať už se jedná o interpretaci díla či o popis samotné 

umělkyně. Roland Barthes v roce 1967 pohřbil Autora a tím nechal zrodit text.181 Již 

                                                
180 Whitney Chadwick, „Art history and the Woman Artists“, in: Whitney Chadwick, Women, Art, and 

Society, Londýn, 1990, str. 15–37, zde str. 23. 
181 Roland Barthes, „Smrt autora,“ in: Aluze, č. 3, 2006, str. 75-77. 
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nepotřebujeme znát osobu autora nebo autorky, abychom interpretovali dílo. Toyen však 

patří k těm, u kterých dochází k opaku. Její dílo sloužilo a slouží k domněnkám o jejím 

osobním životě. Na základě díla je do značné míry konstruovaná autorka.182 Podle Věry 

Linhartové Toyen mizí ve svých obrazech.183 Karel Srp oproti tomu upozorňuje, že nelze 

vést přímou linii mezi dílem Toyen, obsahujícím erotické motivy a jejím soukromým 

životem, o kterém téměř nic nevíme, protože „pouze částečně byly svědectvím o Toyen, 

která k nim přistupovala jako k jakémukoliv jinému námětu, jímž se momentálně 

zabývala.“184 Opačné stanovisko zastává Huebner. Dílo Toyen s jejím životem spojuje, 

zároveň ale svým archivním výzkumem upozorňuje na dostupné informace o Marii 

Čermínové a poukazuje tak na konstrukci mýtu o Toyen bez minulosti.185 Srp se ale 

autobiografickým rysům nevyhýbá zcela, při interpretaci obrazu Svázaná-Rozvázaná na ně 

upozorňuje.186 Ať už Srpova reflexe tajemné Toyen, nebo Huebner hledané kořeny queer 

touhy, oboje se dělo se značným časovým odstupem. Je načase obrátit pozornost ke 

zkoumané době, k těm, kteří za obrazy a ilustracemi viděli živou Toyen.  

 Analýza textů ukázala, že autobiografické znaky u Toyen nachází jen Nezval, 

který, jak už několikrát zaznělo, byl blízkým přítelem Toyen a Štyrského. Jeho přátelství, 

respektive znalost informací o soukromém životě, se odráží v textech, které napsal k jejich 

tvorbě. Nezvalovy pozdější vzpomínky na Toyen jsou obdobného rázu jako analyzované 

texty o jejím díle, k některým motivům se vrací, patrné je to ve zmínkách o jejím 

„zapomenutém“ dětství.187 Další bližší přátelé Toyen, jejichž texty jsem zkoumala, byli 

Teige, Seifert, Mukařovský a samozřejmě Štyrský. Jejich texty však nevykazovaly 

interpretaci díla v souvislosti se znalostí výtvarnice, jako tomu bylo u Nezvala. 

 V textu ke společné výstavě Nezval nejprve interpretoval Štyrského obrazy,188 

                                                
182 Podobně je to například v případě Jana Zrzavého. Náměty jeho díla jsou často interpretované na základě 

psychoanalýzy jako vyjádření homosexuální touhy autora. O Zrzavém se pak často uvažuje jako o 
homosexuálovi, ačkoliv není znám žádný jeho vztah, ať už homosexuální či heterosexuální. Více o 
Zrzavém například viz Martin C. Putna, „,Na pohled byl Jeník chlapec jako jiní hoši.‘ Jan Zrzavý, 
výtvarný protějšek literárních ,cest sublimace‘“, in: Martin C. Putna a kol. Homosexualita v dějinách 
české výtvarné kultury, Praha, 2011. 

183 Věra Linhartová, „Štyrský a Toyen“, in: Věra Linhartová Soustředné kruhy. Články a studie z let 1962–
2002, Praha, 2007, str. 140. 

184 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 84–86.  
185 Karla Huebner, Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-Garde, PhD 

Diss., University of Pittsburgh, 2008, str. 21. 
186 Karel Srp, Toyen, Praha, 2000, str. 30. 
187 Vítězslav Nezval, „Výstava malířů bez ateliéru“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy 

z let 1931–1941, Praha, 1974, str. 409–417. 
188 Vítězslav Nezval, „K výstavě Štyrského a Toyen“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické 
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které podle něj vyvolávají pomocí něžných barev vzpomínky na pouťové a náboženské 

motivy, na jeho mrtvou sestru.189 Toyen malbou opálových dívek vzpomíná na „dětské 

snění o Číně, o Indii, o Egyptě...“190 Nezval interpretuje obrazy Štyrského i Toyen 

způsobem Barthesem kritizovaným, na základě spojování osobností s dílem,191 poté 

plynule přechází k událostem, které jsou oběma společné. Začíná jejich seznámením: 

„Dívka, která již v dětství pohoršuje obyvatele domu, na jehož čerstvou omítku kreslí veliké 

krásné hlavy, pozoruje ze své lodičky jinocha, jenž celé hodiny maluje záď nějakého 

kostela u moře.“192 Nezval u seznámení Toyen se Štyrským nebyl. Lze se jen domnívat, 

zda mu vyprávěli o svém seznámení nebo jestli si takto Nezval pouze představoval průběh 

scény u moře. Za pozornost stojí první řádek citace o dětství. Již samotný fakt, že Nezval 

odkazuje k dětství umělkyně, je protimluvem, neboť to byl právě Nezval, kdo napsal, že se 

o životě Toyen nic nedozvěděl.193 Obraz dívky pohoršující obyvatele domu je nejspíš opět 

Nezvalovou představou. Tato představa může být „zmenšeninou“ dospělé umělkyně, která 

pohoršuje obyvatele domu, znamenající společnost. Pohoršovat mohla nejen svými 

erotickými kresbami, ale i svým vystupováním. V úvodním slovu k Výstavě malířů bez 

ateliéru básník naopak hovoří o boji Toyen se vzpomínkami, který má tvůrčí potenciál: 

„Jako by zúmyslně zapomínala ihned, jakmile se jí vybaví vzpomínka, a toto zapomínání, 

odpor ke konkrétnu zbavenému tajemství, má u ní takřka ráz mstivosti a hněvu. Zakroutí 

krkem skutečnosti dřív, než se jí tato skutečnost může zmocnit, poráží ji pastózně.“194 

Později Nezval explicitně říká, že obrazy Toyen a Štyrského odráží jejich emocionální 

život.195 Současně nejvíce oceňuje v jejich díle latentní obsah, ve kterém se odráží 

pocitový a emocionální život autorky a autora. Přestože byl Nezval svého času blízkým 

přítelem umělecké dvojice, je poněkud troufalé vést přímou linku mezi jejich nitrem a 

jejich dílem, zvláště v případě Toyen, o které Nezval později napsal, že „přísně střežila své 

city.“196 Nezval nalézá v obrazech Štyrského a Toyen vzpomínky na dětství, ale zatímco ve 

Štyrského obrazech vidí odkazy ke konkrétním událostem spjatým s malířovým životem, v 
                                                                                                                                              

projevy z poetismu (1921–1930), Praha, 1967, str. 215–218.  
189 Tamtéž, str. 215–218.  
190 Tamtéž, str. 216. 
191 Roland Barthes, „Smrt autora,“ in: Aluze, č. 3, 2006, str. 75–77. 
192  Vítězslav Nezval, „K výstavě Štyrského a Toyen“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické 

projevy z poetismu (1921–1930), Praha, 1967, str. 215–218, cit. str.  216. 
193 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 148. 
194 Vítězslav Nezval, „Výstava malířů bez ateliéru“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy 

z let 1931–1941, Praha, 1974, str. 409–417, cit. str. 415. 
195 Vítězslav Nezval, „Úvodní slovo“, in: Štyrský a Toyen, Praha, 1937, str. 5–17.  
196 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha, 1978, str. 147. 
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obrazech Toyen vidí Nezval vzpomínky na dětské snění. Opálové dívky podle něho 

symbolizují dětské snění o Číně, Indii, Egyptě. Abstraktní úroveň Nezvalovy interpretace 

odráží neznalost rodinných poměrů Toyen, o které později píše ve svých vzpomínkách.197 

Oproti tomu Štyrský o své rodině hovořil a proto mohl Nezval v souvislosti s těmito 

znalostmi interpretovat jeho dílo. Na „zapomenuté dětství“ odkazuje Nezval i při 

interpretaci krajin, které Toyen namalovala: „Jako by ilustrovala své sny nad 

surrealistickými verneovkami, které snad prožila její obraznost v dětství zcela 

zapomenutém.“198 Podle Nezvala budí její obrazy dojem, jako by umělkyně chtěla všechny 

své vzpomínky potlačit ihned, jakmile se vynoří. 

 Hraničním případem je přístup Jindřicha Chalupeckého. V Deseti bodech k 

nadrealismu surrealistickou malířku Toyen, nikoliv civilní Toyen, popisuje jako schopnou 

vize, která je ovšem zahalená zmatkem a chaosem, proto je třeba tuto vizi kultivovat.199 

Záměrně jsem oddělila malířku od civilní osoby, ač se toho sám Chalupecký explicitně 

nedopouští, ale protože se striktně drží jen toho, co s tvorbou souvisí, je zřejmé že se 

civilní Toyen nezabývá. Chalupecký sice nepostupuje jako Nezval, který interpretuje dílo 

Toyen splétáním odkazů v tvorbě s informacemi, které ví zejména díky osobnímu 

přátelství, přesto je u Chalupeckého zřejmé barthesovské autorství, které stojí v pozadí 

díla. 

  

3. 2. 2. Zahalená erotika 
 „Toyen  divákům předkládala scény s orgiemi, lesbické vztahy, falické hračky a 

ženy, které byly z části šelmou,“ znovu cituji Huebner,200 aby byla patrná shoda nebo 

kontrast se soudobými kritikami Toyen.  

 Do analýzy jsou zahrnuty tři texty Jindřicha Štyrského. V prvním se vyjadřuje 

ke společné výstavě, v dalších dvou k ilustracím Toyen. Právě Štyrského texty považuji za 

důležité, jednak protože vydával Erotickou revue, ale hlavně proto, že v textech Huebner 

jeho jméno často zaznívá, když mluví o kořenech touhy Toyen.  

                                                
197 Tamtéž, str. 147. 
198 Vítězslav Nezval, „Úvodní slovo“, in: Štyrský a Toyen, str. 15–17, cit. str. 12. 
199 Jindřich Chalupecký, „Deset bodů k nadrealismu“, in: Čin, ročník VII, 1935, str. 86–88, zde str. 88. 
200 „Toyen explored themes of sexual fantasy and transgression, presenting viewers with scenes of orgies, 

lesbian encounters, phallic toys, and women who are part animal.“ Karla Huebner, „Fire Smoulders in 
the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, in: Papers of Surrealism, Issue 8, 
Spring 2010, str. 2. 
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 Všechny tři analyzované texty Jindřicha Štyrského se dotýkají erotična. První 

text, Poznámka k výstavě Štyrského a Toyen, se však erotických motivů dotýká jen letmo, k 

erotičnu odkazují pojmy „lesbičanka“ a „ukojit“, když se Štyrský distancuje od 

obrazoborectví a píše o přesahu banálních obrazů: „Neoblékali jsme kmeny stromů do 

ženských šatů, aniž jsme z trumpet a houslí sestavovali božskou lesbičanku.“201 Bohatší na 

erotické významy jsou oba texty zaobírající se ilustracemi Toyen. Prvním textem je 

Inspirovaná ilustrátorka.202 Inspirovanou ilustrátorkou Štyrský nemíní nikoho jiného než 

Toyen. Textem reaguje na knižní ilustrace Heptameronu, knihy Markéty Navarrské. 

Štyrský se více než samotným ilustracím věnuje obecně představě správného ilustrátora. 

Do mužského světa ilustrátorů zasazuje inspirovanou ilustrátorku Toyen. Než dojde 

Štyrský ke konkrétním kresbám, metaforicky popisuje, jak knižní kresby Toyen působí na 

čtenáře. Jedním ze čtenářů je on sám. Až v posledním odstavci se Štyrský zabývá 

Heptameronem.203 Toyen podle Štyrského posunula milostné téma o krok dál, vytvořila 

moderní milostné ilustrace. „V jejích kresbách nacházíme především jedinou zálibu: zálibu 

v dívčí kráse.“204 Dívčí krásu v ilustracích popisuje Štyrský slovníkem evokujícím 

dekadenci, ať už se jedná o přechod od ušlechtilého k hrůznému, či neustálá přítomnost 

smrti. Podstatné je, že pro Štyrského se jedná o svět žen. Hovoří Štyrský o světě žen, který 

vytvořila Markéta Navarrská nebo o světě žen, vytvořeném Toyen? Říká: „zachycuje nám 

[Toyen] především básníka a jeho příběhy z míst, odkud jsme nebyli zvyklí je 

pozorovat.“205 V recenzi si lze povšimnout odkazů k pozorování, zálibě v ženské kráse a 

aktivitu žen. Jedná se o Štyrského projekci Toyen do jejího vlastního díla? Byla Toyen 

součástí ženského světa? V době, kdy ilustrovala Heptameron, byla součástí mužského 

světa. Je tedy toto pozorování ženského světa „z míst, odkud jsme nebyli zvyklí je 

pozorovat“?206 Je Toyen novým typem pozorovatele ženy? Je pozorovatelem nebo 

pozorovatelkou? Žena stojící vně ženského světa, pozorující ze světa mužů a přece se 

dívající jinak? O Heptameronu je zmínka i v časopise Čin, podepsaná značkou Nk.207 

Narozdíl od Štyrského textu, jenž se věnoval ilustracím, tento se věnuje literárnímu dílu 

samotnému, ale v závěru jsou zmíněny i ilustrace. Autor/ka recenze vyzdvihuje 
                                                
201 Tamtéž, str. 241. 
202 Jindřich Štyrský, „Inspirovaná ilustrátorka“, in: Jindřich Štyrský, Texty, Praha, 2007, str. 98–100.  
203 Tamtéž, str. 100. 
204 Tamtéž, cit. str. 99. 
205 Tamtéž, cit. str. 99. 
206 Tamtéž, cit. str. 99. 
207 „Heptameron novel“, in: Čin, ročník IV, 1932–1933, str. 831–833, signováno Nk.  
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intelektuální schopnosti Markéty Navarrské a etický apel. Ilustrace Toyen podle autora/ky 

přispívají spolu s překladem k celkové kvalitě díla. Ilustrace mají cudnou křehkost a linii, 

je otázkou, do jaké míry souvisí volba pojmů tradičně spojovaných s ženskostí, s ženským 

autorstvím samotného díla i ilustrací. Ze srovnání těchto dvou textů směřujících k 

Heptameronu, který sám o sobě obsahuje erotická témata, je patrné různé čtení jednoho 

textu, kterým jsou v tomto případě ilustrace.  

 Do třetice Štyrský vzpomíná na původ jarních pohlednic, ilustrovaných Toyen 

pro Družstevní práci.208 Když poprvé uviděl cyklus kreseb na pohlednice vytvořené Toyen 

pro Družstevní práci, vzpomněl si na jeden ze společných večerů ve Francii. Při 

vzpomínání na jaro v Čechách Toyen kreslila přímo na kavárenský stůl „tvary prsů, 

sněženku, kočičky, konvalinku, dívčí oko, pupence stromů, ptáčka před budkou“.209 Takové 

motivy si Štyrský při vzpomínání vybavil. Nakreslené motivy symbolizovaly pro 

výtvarnici české jaro. Kavárenská kresba se proměnila dle Štyrského v jednotný celek, ve 

kterém se jednotlivé tvary ztrácely v „nerozřešitelné arabesce a v jakési geniální 

čmáranici.“210 Právě v této čmáranici našel původ cyklu. „Toyen má vzácný dar vyvolávati 

v citlivém diváku zapadlé vzpomínky,“ napsal.211 Vyvolávání vzácných vzpomínek dociluje 

podle Štyrského Toyen výtvarnými prostředky a zasáhne tak diváka „v nejcitlivějším místě 

a čase“.212 Je slovo „divák“ generickým maskulinem? S největší pravděpodobností ano. 

Zkusme ale na okamžik připustit možnost, že tomu tak není a gender hraje roli. Divák–muž 

se tak stává bezbranný vůči dílu umělkyně, které jej pohltí, ztrácí vládu nad obrazem. 

Toyen rafinovaně využívá pozvolný přechod zimy v jaro, dobu, která je podle Štyrského 

nejdráždivější roční dobou, přičemž slovo „nejdráždivější“ je zdůrazněno kurzívou. Zde je 

patrný odkaz na erotiku, protože Štyrský dále pokračuje: „kdy tváře dívek jsou dosud 

nevzrušené a nevinné, kdy jejich ruce hledají a tápou v prostoru. (…) Je to jaro, které není 

dosud bazarem polibků.“213 „Bazar polibků“ je Štyrským zvýrazněn stejně jako výše 

uvedené slovo „nejdráždivější“. Jaro nebo předjaří, což je také pojem Štyrským užívaný, 

lze popsat jako období zrodu, ale Štyrský jde o krok dál, hledí na dospívání a erotiku, která 

je zde předznamenaná. 
                                                
208 Jindřich Štyrský, „Vzpomínka. K vydání jarních pohlednic DP od Toyen“, in: Jindřich Štyrský, Texty, 

Praha, 2007, str. 106–107.  
209 Tamtéž, cit. str. 106. 
210 Tamtéž, cit. str. 106. 
211 Tamtéž, cit. str. 106. 
212 Tamtéž, cit. str. 212. 
213 Tamtéž, cit. str. 106–107.  
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 Dalším, kdo nachází v díle Toyen erotiku, je Vítězslav Nezval. Opět její přítel 

a zároveň autor, který, jak upozorňuje Huebner, se sexualitou, touhou a erotikou v rámci 

surrealismu zabýval stejně jako Štyrský, Brouk a Toyen.214 Nezval rovněž přispíval do 

Erotické revue. Erotiku, ovšem zahalenou, nachází Nezval v obrazech vystavených na 

První pražské výstavě surrealismu. V části textu věnované obrazům hovoří společně o 

Toyen a Štyrském. Jejich obrazy dle jeho mínění obsahují křečovitou krásu, „která je 

příležitostnou magičností a zahalenou erotikou“215 Ještě více zahalená je erotika v 

úvodním slovu do monografie Štyrského a Toyen.216 Nezval při interpretaci odkazuje k 

erotice, činí tak ale nepřímo. Hovoří o latentním sexuálním smyslu, vždy ale začíná 

Štyrským, často zůstává jen u Štyrského jako příkladu tvorby obou, celkově je umělci 

věnováno v úvodu mnohem více prostoru. Cykly „kořenů“ Štyrského a cyklus Toyen 

„fantomů-opeřenců“ Nezval spojuje se zřejmým milostným smyslem. Štyrského dílo 

Nezval interpretuje skrze pojmy orgasmus a milostný smysl, při interpretaci díla Toyen se 

omezuje na to, že její cyklus vznikl ze stejné pudové tendence, která není nevinná.217 

Obdobně se vyjadřuje i Karel Teige, v doslovu k týž monografii. Touha a erotismus v díle 

Toyen a Štyrského převládají nad výtvarnými zákony, říká Teige.218 Naznačuje tak 

přítomnost touhy a erotismu, i když se k nim více nevyjadřuje a téměř identicky postupuje 

i v textu do katalogu brněnské výstavy konané o rok později.219 Podle Teiga dochází k 

materializaci nových obrazů a inkarnacím erotických tužeb, které se projevují metaforicky 

a symbolicky. Obrazy Štyrského a Toyen jsou na rozcestí vzpomínek, fantasmat a tužeb. 

Stejně jako ve výše uvedeném textu se erotismus objevuje v náznaku – autor jeho 

přítomnost prozradil, ale více se k němu nevyjádřil. Symbolicky vztahuje Teige slovníkem 

plným metafor erotiku i na válečný cyklus Střelnice.220 Básnickou fantazii přirovnává ke 

kouzelníkovi, protože stejně jako on využívá básník ke kouzlení autentické předměty. 

Touha ovládá zevní svět obrazovou cestou. Přiznává klady imitaci, napodobovaná věc je v 

područí touhy. Žár touhy transformuje věc do symbolu jiných věcí. Tak jako je v Máchově 

                                                
214 Karla Huebner, „Fire Smoulders in the Veins: Toyen´s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism“, 

in: Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010, str. 1. 
215 Vítězslav Nezval, „První pražská výstava surrealismu“ in: Týž, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 

1931–1941, Praha, 1974, str. 502. 
216 Vítězslav Nezval, „Úvodní slovo“ in: Štyrský a Toyen, Praha, 1937, str. 5–17.  
217 Tamtéž, str. 14. 
218 Karel Teige, „Doslov“ in: Štyrský a Toyen, Praha, 1937, str. 189–195. 
219 Karel Teige, „Štyrský a Toyen“, in: Štyrský a Toyen, Brno, 1938 (?), nestránkováno. 
220 Karel Teige, „Předmluva k albu Toyen, Střelnice“, in: Vratislav Effenberger, Výtvarné projevy 

surrealismu, Praha, 1969. 
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Křivokladu meč předmětem i sexuálním symbolem, je Střelnice „pouťovou atrakcí i 

bitevním polem.“221 Máchu zmiňuje Teige z několika důvodů. Jedná se o postavu, ke které 

se obraceli čeští surrealisté, Toyen ale rovněž ilustrovala Máchův Máj.222 Typickým 

způsobem Teige postupuje od obecných věcí ke konkrétním, až se dostane k dílu Toyen: 

„Fantazie ruší rozmezí jednoznačného věcného obsahu a mnohoznačného symbolického 

výrazu jednotlivých zobrazených předmětů: obraz se stal věcí a věc, kterou se chce projevit 

touha, se stává mnohotným obrazem jakýchkoliv jiných věcí.“223 Neustále se vrací téma 

reality, její relativizace a zároveň oživení v obrazech. Implicitně je v Teigově textu 

obsažená libidózní touha, její osvobození v umění. I když je v textu touha často 

skloňovaná, přímému spojení s Toyen jako by se Teige vyhýbal. 

 Ukázalo se, že ani scény s orgiemi, ani lesbické vztahy, falické hračky či ženy, 

které jsou zčásti zvířaty, v textech nenajdeme. Erotično nebylo to, co soudobá kritika v 

umění Toyen hledala nebo pojmenovávala. Štyrský byl jediný, kdo odkazoval k 

erotickému smyslu a nepřímo k sexualitě Toyen. Když Nezval užívá slova orgasmus, 

milostný smysl, vztahuje je jen na tvorbu Štyrského, u Toyen se přímému pojmenování 

vyhýbá. Jedná se o náhodu, nebo i přes všechno hlásání o tvůrčím pudu, vycházejícím ze 

sexuality, zde rezonuje  přikázání, že o sexualitě se v přítomnosti dámy nemluví? Součást 

soudobého diskurzu o sexualitě, diskrétnost, kterou Foucault označuje jako žádoucí mezi 

některými mluvčími?224 

 

3. 2. 3. Štyrský & Toyen 
 Pro název podkapitoly jsem zvolila podobu podpisu, kterým umělecká dvojice 

podepisovala své texty. Znovu se tak vracím k Jindřichu Štyrskému a k tomu, jakým 

způsobem se objevoval v textech věnovaných jak oběma, tak samotné Toyen. V kapitole 

Ženy, muži, Toyen jsem upozornila na užívané pořadí jmen umělkyně a umělce, a zároveň 

jsem upozornila na rozdílnost mezi texty feministických badatelek a textech ostatních, kteří 

o Toyen nemluvili bez vztahu ke Štyrskému. I v textech jejich současníků a současnic je 

Toyen spjatá se Štyrským, ale interpretace jejího díla probíhala ve vztahu ke Štyrskému 

                                                
221 Tamtéž, cit. str. 183. 
222 Karel Hynek Mácha, Máj, Praha, 1936. 
223 Karel Teige, „Předmluva k albu Toyen, Střelnice“, in: Vratislav Effenberger, Výtvarné projevy 

surrealismu, Praha, 1969,  cit. str. 183. 
224 Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha, 1999, str. 35.  
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několika způsoby. Prvním způsobem je zdůraznění odlišností v jejich díle. Zdůrazňování 

rozdílů se objevuje nejčastěji v textech věnovaných společným výstavám. Vítězslav 

Nezval například vnímá v Lístku do katalogu225 jejich dílo jako nerozlučitelné, ale přece 

odlišné. Zatímco „Toyen z inspirace vychází, Štyrský ji uskutečňuje.“226 Zdůrazňování 

odlišností v tvorbě Toyen a Štyrského ovšem často vede k odvozování díla Toyen od 

Štyrského, které jsem rovněž zmiňovala v kapitole Ženy, muži, Toyen. Na takovém hledání 

rozdílů mezi Toyen a Štyrským je postavená recenze jejich první mimopražské výstavy na 

území Československa, konané v Kroměříži v červnu 1930. Autor/ka recenze výstavy 

shledává totiž jako způsob nahlédnutí do jejich umění nalezení rozdílu mezi tvorbou malíře 

a malířky.227 Nejprve začíná popisem Štyrského tvorby, poté dojde k Toyen, jejíž tvorbu 

charakterizuje právě na základě odlišností od Štyrského. Její vystavená díla vymezuje 

třemi časovými obdobími. K počátečnímu období se váže autorčina/autorova domněnka o 

podléhání vlivu Štyrského, od kterého se dle recenze Toyen plně oprostila v roce 1928, kdy   

„začala tvořit velká díla, čistě svá.“228 Dílo Toyen odvozuje od díla Štyrského často i již 

zmíněný Nezval. Subverzivně v tomto ohledu působí úvodní slovo v katalogu k pařížské 

výstavě v galerii Vavin, které napsal Philip Soupault.229 V rozboru díla začíná Soupault 

tvorbou Toyen a Štyrského označuje za jejího druha. Snad předpokládal, že Štyrský a 

Toyen byli více než jen umělecký pár. Tím, že Soupault začal ve svém textu pojednáním o 

tvorbě Toyen, dochází k opačnému jevu, než je tomu u jeho českých současníků/současnic. 

Soupault převráceným pořadím totiž odvozuje Štyrského dílo od díla Toyen. Toyen se 

stává vzorem, příkladem, ze kterého vychází rozbor díla Štyrského.230 Zde ale musím uvést 

vnitřní rozporuplnost Soupaultova textu. Jeho upřednostnění Toyen před Štyrským sice má 

subverzivní charakter, protože, ač nejspíše nevědomě, narušil způsob, jakým se o dvojici 

psalo, ale na druhou stranu se umělec neubránil předsudkům, na které poukáži v 

příslušném oddíle. Podobnou výjimku jako úvodní slovo Philippa Soupaulta tvoří 

nepodepsaná poznámka na stránkách časopisu Umění z roku 1943.231 Poznámka na 

                                                
225 Vítězslav Nezval, Lístek do katalogu,, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu 

(1921–1930), Praha, 1967, str. 211–215. 
226 Tamtéž, cit. str. 214. 
227 „K výstavě Štyrského a Toyen, pořádané S. P. S. Milíč v Kroměříži“, in: Haná ročník 21, č. 144/1930, 

str. 3. (signováno zkratkou ax) 
228 Tamtéž, cit. str. 3.   
229 Úvodní slovo vyšlo v prvním ročníku ReDu, proto jsem jej zahrnula do analýzy. Jedná se o jediný text 

zahraničního autora, který jsem rozebírala.  
230 Philippe Soupault „Štyrský a Toyen“ in: ReD, 1. ročník, 1927–1928, str. 217–218. 
231 „Poznámky“, in: Umění: Sborník pro českou výtvarnou práci, 14. ročník, 1942–1943, str. 121.  



 44 

stránkách daného čísla časopisu sice není věnovaná Toyen, ale Jindřichu Štyrskému, ale 

pro již několikrát zmíněnou spjatost jejich tvorby je zde v úvodu Toyen zmíněná. Protože 

Štyrský zemřel v roce 1942, lze poznámku považovat za určitou formu nekrologu. Pro 

Toyen byla léta 1942 a 1943 kromě ztráty Jindřicha Štyrského léta neustálého nebezpečí, 

plynoucího z ukrývání Jindřicha Heislera v její koupelně, proto je přítomnost jejího jména 

na stránkách z let válečných vzácností.  

 Největší výjimku ve způsobu psaní o Toyen a Štyrském však tvoří časopis Eva. 

Na stránce časopisu, v místě věnovanému kultuře, nalezneme zmínku o výstavě Štyrského 

a Toyen konané v Alšově síni Umělecké besedy.232 Ačkoliv šlo o společnou výstavu, 

prostor je věnovaný především Toyen, i přes ustálené slovní spojení v pořadí Štyrský a 

Toyen. Noticka je psaná odlišným způsobem než je tomu v soudobých periodikách, což je 

dané jednak tím, že se nejedná o odborný tisk, zřejmě také ale tím, že jde o časopis určený 

ženám. Autor nebo autorka nepodepsané noticky považuje Toyen za ojedinělý zjev mezi 

našimi výtvarnicemi.233 Umělkyně se tak poprvé dostává ze společnosti mužů do 

společnosti ostatních výtvarnic, ač nejmenovaných, se kterými je srovnávaná. V ostatních 

textech je tedy vřazená mezi muže, což je umocněné užíváním generického maskulina. 

 Další způsobem je nerozlučitelnost Toyen a Štyrského bez zdůrazňování 

rozdílností, takové texty jsou psané v plurálu, autoři/autorky se věnují dvojici v celém 

textu pohromadě. Tak píše Karel Teige, u kterého často obě osoby splývají v jednu, 

neseparuje Toyen od Štyrského ani Štyrského od Toyen.234 Dalším, kdo je pojímá 

společně, je Kamil Novotný.235 Na jednu stranu lze tento způsob chápat jako spravedlivý, 

protože oběma je tak věnovaný stejný prostor, na druhou stranu je ale taková rovnocennost 

slepá, protože potírá individuální výraz jejich tvorby. 

 Nyní je čas na zodpovězení otázky, jestli vůbec někdo psal o Toyen samotné, 

bez odkazu k Jindřichu Štyrskému. Přece jen své obrazy malovala sama, knihy ilustrovala 

sama.  Je třeba si znovu uvědomit, že se Štyrským ji pojil především vztah přátelský. Právě 

z jejich nerozlučitelnosti v osobním životě pramení jejich neustálé profesní spojování. 

Jistě, vystavovali společně, Toyen ilustrovala Štyrského Erotickou revue, krátce spolu měli 

módní ateliér. Nicméně ne vždy vystavovali sami jako dvojice, ilustrace pro Erotickou 

                                                
232 Eva: časopis moderní ženy, 4. ročník, č. 4, 1931, str. 31. 
233 Tamtéž, str. 31. 
234 Například Karel Teige, „Ultrafialové obrazy, čili artificielismus (Poznámka k obrazům Štyrského & 

Toyen)“, in: ReD, 1. ročník, 1927–1928, str. 315–317.   
235 Kamil Novotný, „Štyrský a Toyen“, in: Listy pro umění a kritiku, 1. ročník, 1933, str. 541–543.  
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revue jsou samostatným souborem Toyen. Nehledě na to, že Erotická revue nebyla  

počinem dvojice Štyrský a Toyen. Jednalo se o projekt Štyrského, který spolupracoval s 

řadou soudobých literátů a umělců, nejen s Toyen a ani coby ilustrátorka revue nebyla 

jediná.236 Jejich nejužším pracovním spojením tak byla práce v módním ateliéru. Osobní 

spjatost Toyen se Štyrským se tak přenesla i na stránky kritik, ačkoliv z hlediska procesu 

jejich tvorby to nebylo nezbytné.  

 Stejně jako Šmejkal nebo Srp obrátili pozornost k Toyen samotné až po smrti 

Štyrského, myšleno ve smyslu chronologie v daných textech, objevuje se podobný jev i v 

analyzovaném souboru. Najít Toyen samotnou lze až textech napsaných po roce 1942, tedy 

po smrti Štyrského, a ani to není pravidlem. Jedinou výjimku do roku 1942 tvoří katalog k 

výstavě uspořádané při příležitosti otevření nové budovy Spolku výtvarných umělců 

Mánes v roce 1930.237 Součástí katalogu  jsou stručná hesla k vystavujícím umělkyním a 

umělcům. Toyen je zastoupená samostatně, v hesle je datum narození, údaj o studiu na 

uměleckoprůmyslové škole, pobyt v Paříži a její tehdy aktuální místo bydliště. Velmi 

podobný charakter má i další slovníkové heslo, tentokrát až z roku 1947, které je v 

publikaci sbírek Národní galerie.238 Rovněž stručné heslo obsahuje datum a místo narození 

Toyen, její studium  na umělecko-průmyslové školy a studijní pobyty v Itálii a Paříži. V 

obou slovníkových heslech je Toyen zastoupená samostatně a důraz je shodně kladen na 

výtvarné vzdělání. Z ostatních textů z doby 1922–1947, stejně jako z textů pozdějších, je 

ale patrné, že mnohem větší význam pro její malířství měl vstup do Devětsilu. Škranc 

explicitně říká, že ani na Toyen, ani na Štyrského nemělo vzdělání na výtvarné škole 

výraznější vliv.239 Diskrepance mezi slovníkovými hesly a ostatními texty ukazuje autoritu 

institucionálního vzdělání, které se zmiňuje bez ohledu na jeho význam pro další tvorbu. 

Má-li se dílo zredukovat do několika řádků, vytyčí se bez neměnného vzorce stejné údaje. 

 Svobodné noviny závěrem roku 1946 pochvalně píší o cyklu Toyen Schovej se, 

válko!240, Karel Teige má předmluvu k jinému válečnému cyklu, Střelnici,241 Mikuláš 

                                                
236 Viz např. Erotická revue I, Praha, 2001.  
237 Hana Frankensteinová, Mánes. První výstava v nové budově. Sto let českého umění 1830–1930, Praha, 

1930, str. 69 (katalog k výstavě). 
238 „Toyen“ (slovníkové heslo), in: Národní galerie. Sbírka moderního umění, Praha, 1947, str. 64. 
239 Pavel Škranc, „Umělecká avantgarda v Kroměříži 1930“, in: Zpravodaj muzea Kroměřížska  I, 1988, 

Kroměříž, 1988, str. 6. 
240 „Toyen: Schovej, se válko!“, in: Svobodné noviny, 2. ročník, č. 2, 1946, str. 5, signováno zkratkou -om. 
241 Karel Teige, „Předmluva k albu Toyen, Střelnice“, in: Vratislav Effenberger, Výtvarné projevy 

surrealismu, Praha, 1969. 
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Medek píše recenzi na výstavu v Topičově salónu v roce 1945.242 Ke stejné výstavě se 

vyjadřuje i Jan Mukařovský, na rozdíl od Medka si ale bez Štyrského nevystačí. Umělecké 

dílo dvojice tvořilo dle Mukařovského dialektickou jednotu, Toyen na sebe po smrti 

Štyrského vzala úlohu mluvčí dvojice, říká Mukařovský.243 Některé obrazy Toyen 

Mukařovskému asociují Štyrského díla a ač říká, že obrazy jsou beze zbytku její,244 

asociacemi Štyrského obrazů to zcela nepřipouští. Mukařovský je tak další, kdo nechal 

promluvit Toyen až po smrti Štyrského.  

 

3. 2. 4. Půvabná a něžná 
 Někdy o sobě hovořila v maskulinu, nosívala mužský šat. I přesto jsou texty o 

Toyen prodchnuty stereotypy o mužských a ženských vlastnostech, často je v textech 

obsažen údiv autora/autorky, že Toyen nesplňuje představy o tvorbě ženy. Na neustále se 

opakující dichotomii pohlaví ve výkladech díla Toyen a přehlížení dalších možností 

upozorňuje Pachmanová.245 Údiv nad absencí očekávaných znaků tvorby vyjádřil Philipp 

Soupault.246 Tvorbu Toyen vnímá jako prostu půvabu a něhy, její tvorba je vážná. 

Implicitně prozradil, že ho absencí půvabu a něhy ve svých obrazech překvapila. Půvab a 

něha jsou vlastnosti tradičně připisované ženám. Toyen však nesplnila očekávání 

obvyklých „ženských“ motivů, vycházejících ze stereotypů, majících své kořeny v 

osvícenském naturalismu, stavějícím na předpokladu přirozené ženské pasivity a 

emotivnosti, zatímco muž je aktivní a racionální.247 

 Jestliže k interpretaci obrazů sahala kritika po stereotypních kategoriích, módní 

tvorba byla považovaná za ženskou doménu. K módní tvorbě Toyen, Štyrského a Háši se 

vyjadřuje časopis Domov a svět. Autor/ka oceňuje aplikaci umění na módu, a originalitu, 

které Štyrský, Toyen a Háša docílili: „Je to poesie dámských budoárů, poesie plná 

křehkých odstínů a čtvrttónů – je to mondenní patronovaný ornament, který originelně 

                                                
242 Mikuláš Medek, „Toyen 1939–1945“, in: Mikuláš Medek, Texty, Praha, 1995, str. 74. 
243 Jan Mukařovský, „Toyen za války“, in: Jan Mukařovský, Studie z estetiky, Praha, 1966, str. 312–314, zde 

str. 313. 
244 Tamtéž, str. 313. 
245 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 

českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, zde str. 202. 
246 Philippe Soupault „Štyrský a Toyen“ in: ReD, 1. ročník, 1927–1928, str. 217–218. 
247  O stereotypních vzorcích „ženského“ a „mužského“ emotivního chování a o rozporech v nich pojednává 

z historického hlediska Ute Frevert. Viz Ute Frevert, Emotions in History – Lost and Found, Budapest, 
2011. 
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zdobí naše dívky a ženy.“248 Módní tvorba nebyla pro tehdejší umělce obvyklá, náležela k 

tzv. ženským oborům. Polarizace mužských a ženských činností má své pevné kořeny v 

osvícenství, jehož představitelé naturalizovali mužský intelekt jako kreativní a schopný 

abstrakce, zatímco ženy jsou schopnější v činnostech, ve kterých záleží na detailu, jako je 

módní či dekorativní tvorba.249 Pokud se ženy snažily prosadit v jiných činnostech, bylo to 

považované za nepřirozené. Silné dozvuky osvícenského smýšlení o přirozenosti muže a 

ženy jsou slyšitelné dodnes, dvacátá léta 20. století nebyla výjimkou. Módní tvorbu Toyen 

tak lze chapát dvojí optikou. V rámci výše nastíněné polarizaci maskulinity a femininity 

může jít o určitou subverzi vlastního konání, které se Toyen, která se obklopovala muži a 

sama se tak někdy stylizovala, dopustila tím, že se obrátila  k žensky chápanému oboru. 

Podíváme-li se však na tvorbu umělkyň/umělců francouzské avantgardy, módní tvorba 

byla důležitou součástí jejich díla, ať už se jednalo o manžele Arpovi, Vladimira Tatlina, 

Alexandra Rodčenka, Lyubov Popovu, Varvaru Stepanovu, především však o Soniu 

Delaunay. Pro představitele/představitelky francouzské avantgardy byl oděv nositelem 

sociálních významů, důraz byl kladen na jeho funkčnost. Módní tvorba pro ně byla nejlepší 

cestou, jak spojit umění s každodenností,250 gender autora/ky byl v těchto případech 

vedlejší, i když do samotné tvorby se samozřejmě gender promítal už jen proto, že oblečení 

navržené Soniou Delaunay a dalšími bylo určené ženám. K módní tvorbě Toyen se více 

nikdo nevyjadřoval, přesto s módou byla spojená v jiném kontextu. Na jaře roku 1930 

napsal Vítězslav Nezval článek pro časopis Eva, určený „moderním ženám“.251 Znovu 

připomínám, že moderní žena byla na jednu stranu emancipovaná, na druhou stranu se od 

ní zároveň očekávalo, že bude dobrou manželkou, matkou a hospodyní. Malba Toyen je 

podle Nezvala vedená citem, je „bezvýhradně oddána své osobité vášni“.252 Dílo Toyen a 

Štyrského je pak zbavené všech ctností a zároveň je „zárukou nového výtvarného jara.“253 

Jedná se o další z textů, který je věnovaný Toyen, ale bez Štyrského se neobejde. V textu je 

patrný vliv určení časopisu. Nezval používá příměrů, ze kterých je zřejmé odkazování k 

pojmům tradičně spojovaným s tzv. ženskými zájmy, jako je móda a zájem o krásu. 
                                                
248 „Štyrský-Toyen a Háša“, in: Domov a svět, 1929, č. 18, ročník 3, cit. str. 280. 
249 Whitney Chadwick, „Amateurs and Academics: A New Ideology of Femininity in France and England“, 

in: Whitney Chadwick, Women, Art, and Society, Londýn, 1990, str. 127–235, zde str. 138. 
250 Whitney Chadwick, „Modernism, Abstraction and the New Woman, 1910–26 “, in: Whitney Chadwick, 

Women, Art, and Society, Londýn, 1990, str. 236–264, zde str. 258 
251 Cit. dle: Vítězslav Nezval, „Toyen“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu 

(1921–1930), Praha, 1967, str. 233–235. 
252  Tamtéž, cit. str. 234. 
253  Tamtéž, cit. str. 234. 
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Spoléhá na ženské pochopení nutnosti změny módy, metaforicky srovnává zkušenost s 

obrazy Toyen se zkušeností s parfémy.254 Výběr specifického slovníku potvrzuje i 

komparace s ostatními texty, které Nezval o umělkyni napsal do jiných periodik a 

publikací. Na stránkách časopisu Eva se objevuje jméno Toyen ještě v následujícím roce v 

souvislosti s její a Štyrského výstavou v Alšově síni Umělecké besedy.255 Výše jsem v 

souvislosti s touto recenzí psala o prostoru, který byl v recenzi Toyen věnovaný, a o jejím 

zařazení mezi ostatní výtvarnice. Z hlediska tématu této podkapitoly je ale důležitý 

následující komentář: „všechno, co vychází z jejích rukou, nese známky dokonalé harmonie 

mužsky myslícího mozku a žensky cítícího srdce.“256 Možný náznak androgynní bytosti v 

sobě nese pevně ukotvené stereotypy. Mozek, ratio, je spojený s maskulinitou, kdežto 

srdce, emoce, je spojené s femininitou, autorka či autor však nedodává, čím se onen 

mužsky myslící mozek či žensky cítící srdce do díla Toyen promítá a je proto 

pravděpodobné, že svou tezi staví jen na ženském pohlaví výtvarnice. 

 Jestliže se Soupault podivuje nad absencí ženských vlastností v obrazech  a 

Nezval se obrací na ženský zájem o módu a krásu, příkladem biologického determinismu, 

esencialismu, genderové polarity a zdůraznění ženského pohlaví umělkyně je recenze 

otištěná v Národních listech.257 Týká se výstavy Toyen a Štyrského konané v Aventinské 

mansardě roku 1930. Autor/ka recenze chybně píše nejen jméno Štyrského v podobě 

Štýrský, ale také v několika případech přechyluje jméno Toyen do podoby Toyenová. 

Štyrský je neprve podle autora/ky „měkký, ač nikoli citově rozplizlý, lyricky něžný a 

rafinovaně bohatě jemný“, přestože se jedná o vlastnosti tradičně spojované spíše s ženami, 

neváhá autor/ka následně napsat: „Ve dvojici Štýrský-Toyen(ová) je Štýrský spíše 

rozumovější a citovější element a Toyen smyslovější. Štýrský duchovější, Toyen hmotnější. 

Toyen ani pod svým mužským příjmením nezapře svého pohlaví.“258 Z čeho autor/ka 

usuzuje, že Toyen nezapře své pohlaví? Ponecháme-li stranou skutečnost nejasného 

původu a případně účelu jména Toyen, právě zdůraznění, že se Toyen nepodařilo zakrýt 

své pohlaví ukazuje, že o neutrálním přístupu k umění lze hovořit stěží. Místo toho je dílo 

posuzované v zajetí binarity pohlaví a genderových stereotypů, přičemž Štyrského citovost 

                                                
254  Tamtéž, str. 234. 
255  Eva: časopis moderní ženy, 4. ročník, č. 4, 1931, str. 31. 
256  Tamtéž, cit. str. 31.  
257 „Výtvarné umění. Štýrský a Toyen“, in: Národní listy, č. 87, ročník 70,  1930, str. 9, (signováno zkratkou 

Jmi). 
258 Tamtéž, cit. str. 9. 
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je vyvážená jeho rozumovostí a duchovností, zatímco Toyen je smyslovější a hmotnější. 

Za těmito protiklady můžeme číst protiklad kultury, představované muži, a přírody, 

představované ženami. Je třeba vzít v potaz, že Národní listy reprezentovaly českou 

demokratickou pravici a jednalo se o konzervativní tisk, zatímco Štyrský a Toyen se hlásili 

k levici. Domnívám se, že právě konzervatismus stojí za zmíněným zdůrazňováním 

genderové polarity a ženského pohlaví Toyen, přechýlení jejího jména na Toyenová 

připomíná snahu vrátit Toyen k normě psaní příjmení prozrazující pohlaví. Přechýlení 

jejího pseudonymu dostává v souvislosti s jejím užíváním mužského rodu a s ohledem na 

její občasný crossdressing nový význam. Záměna pseudonymu za ženské příjmení popírá 

její mužskou stylizaci, její zrovnoprávnění s mužským světem. Přepis jména, které si sama 

zvolila, je vykřičníkem, který ji symbolicky vrací do dob, kdy civilní příjmení jasně 

určovalo její pohlaví. Pseudonym Toyen psaný ve formě Toyenová se objevuje vícekrát. 

Kromě Soupaultova textu, kde záměnu pseudonymu Toyen za příjmení přechýlené do 

podoby Toyenová,259 považuji za chybu překladu z francouzštiny do češtiny, používají 

formu Toyenová Jindřich Chalupecký a F. X. Šalda.260  Avšak ne vždy musí hrát 

zdůraznění pohlaví negativní roli. Zatímco v uvedených Národních listech je explicitně 

napsané, že se Toyen nepodařilo skrýt její pohlaví (a pisateli/pisatelce se nepodařilo zakrýt 

hodnotové zatížení), ve čtvrtém čísle časopisu Domov a svět z roku 1931261 užití 

podstatného jména malířka před Toyen prozrazuje, že je žena.262 Takové zdůraznění lze 

číst způsobem „čtení proti srsti“263 v pozitivním smyslu, protože narušení textu slovem, 

zdůrazňujícím rod, je signálem, ukazujícím neobvyklost a absenci žen ve výtvarném umění 

(a nejen v něm), ale rovněž poukazuje, že normu reprezentuje muž, protože ke Štyrskému 

není nutné přívlastek dávat. Do třetice samotný Štyrský postupuje ještě jinak, jak jsem 

uvedla výše, normativně staví oproti muži-ilustrátorovi odchylku od normy Toyen-

ilustrátorku, nikoliv ženu-ilustrátorku, což evokuje specifičnost Toyen a její vybočování z 

kategorie žen. 

  

                                                
259 Philippe Soupault „Štyrský a Toyen“ in: ReD, 1. ročník, 1927–1928, str. 217–218. 
260 Vybírám: Jindřich Chalupecký, „České malířství: Poesie 1932“, in: Čin, 4. ročník, 1932–1933, str. 296–

298; F. X. Šalda, „Mácha v pojetí surrealistickém.“, in: Šaldův zápisník IX., Praha, 1995, str.  81–89.  
261 Domov a svět, č. 4, 1931, 5. ročník, str. 758. 
262 Tamtéž, str. 758. 
263 „Čtení proti srsti“ užívám jako volný překlad anglického termínu „resisting reading“, který do 

feministické literární teorie zavedla zejména Judith Fetterley. Viz Judith Fetterley, The resisting reader: A 
Feminist Approach to American Fiction, Massachusetts, 1978. 
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Opakující se poukazování na pohlaví Toyen je tak svědectvím o nerovném 

zastoupení žen ve světě umění. Martina Pachmanová staví absenci ženských jmen v 

uměnovědných textech do kontextu s komplikovaným postavením žen v moderní a 

avantgardní době.264 Toyen je v textech a na výstavách samotných obklopená muži, což 

texty dokládají. Ve většině případů byla skutečně jedinou vystavující umělkyní. Kromě 

recenze brněnské výstavy členů S. V. U. Mánes z roku 1936265 se v textech ženy 

neobjevují, a také v brněnském případě je to vedle Toyen pouze Hana Wichterlová, jejíž 

dílo bylo v Brně rovněž vystavené.266 Kupříkladu na mezinárodní výstavě v Mánesu v říjnu 

roku 1932 byla Toyen jedinou vystavující výtvarnicí,267 stejně tak na výstavách 

surrealistické skupiny.268 Výmluvné je pak Medkovo vyjádření o Toyen jako o posledním 

představiteli surrealismu.269 Výjimku tvoří již zmíněný časopis Eva, v němž je Toyen 

řazena mezi výtvarnice. Ale i přesto se do noticky v Evě dostává muž jako představitel 

rozumu, zatímco žena jako představitelka emocí, protože novinář/ka bez dalšího vysvětlení 

chválí harmonii mužsky myslícího mozku a žensky cítícího srdce, kterou nachází ve všech 

dílech Toyen.270 Jestliže pro literaturu platí, že za normu je považovaná literatura psaná 

muži, zatímco literatura psaná ženami je vždy spojovaná s jejich pohlavím, lze toto tvrzení 

Pam Morris beze zbytku vztáhnout i na výtvarné umění.271 Zde je namístě otázka Martiny 

Pachmanové, zda „může žena sama proměnit, zvrátit nebo rozšířit maskulinní diskurz, 

který ji obklopuje?“272 Už tak komplikovaná otázka s sebou nese další otazníky. Jestli 

žena, potažmo Toyen promění maskulinní diskurz, o jaký diskurz se potom jedná? 

Proměnila ho nebo ho rozšířila? Zvrátí-li maskulinní, tedy dominantní diskurz, dojde k 

trvalé přeměně nebo k aktu jednorázovému, který z umělkyně učiní výjimku? 

                                                
264 Martina Pachmanová, „Předmluva“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: 

Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 15–24.  
265 „Brněnské výstavy“, in: Index, 8. ročník, 1936, str. 41–42. (signováno zkratkou -al.) 
266 Tamtéž, str. 41–42.  
267 „Z Pražských výstav“, in:  Index, 4. ročník, 1932, str. 113–114. 
268 Vítězslav Nezval, „První výstava surrealismu v Praze“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické 

projevy z let 1931–1941, Praha: 1974, str. 159–169; Vítězslav Nezval, „První pražská výstava 
surrealismu“ in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: 1974, str. 
501–502. 

269 Mikuláš Medek, „Toyen 1939–1945“, in: Mikuláš Medek, Texty, Praha, 1995, str. 74. 
270 Eva: časopis moderní ženy 4. ročník, č. 4, 1931, str. 31. 
271 Pam Morrisová, Literatura a feminismus, Brno, 2000, str. 69. 
272 Martina Pachmanová, „Potíže s genderem: Já je někdo jiný“, in: Martina Pachmanová, Neznámá území 

českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Argo, 2004, str. 183–250, cit. str. 186. 
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3. 2. 5. Politická zainteresovanost 

 Dalším ze společných znaků, které zkoumané texty vykazují, je politická 
zainteresovanost. Politický charakter textů je vlastní zejména levicově orientovaným 
umělcům, jako byl Nezval, Chalupecký nebo Teige. Takové texty vyvolávají dojem, že 
jsou o ženě, která v nich není. Nezval dokonce v několika případech textů do výstavních 
katalogů hovoří o sociálně-politické situaci a umění se nevěnuje vůbec, nebo jen na 
minimálním prostoru.273 Ilustrativním příkladem političnosti textu o umění je Nezvalova 
Řeč ke studenstvu o roztržce se skupinou surrealistů.274 V řeči, která se týká ideologických 
rozporů vedoucích k rozpuštění surrealistické skupiny, se Nezval nezabývá tvorbou. 
Čtenář/ka se dozví o Toyen a Štyrského povrchním zájmu o surrealismus, o jejich 
individualistickém přístupu a odmítání spojení s mladšími lidmi, kteří se surrealistické 
malbě rovněž věnovali. Když v roce 1935 vyslovil André Breton v Praze svou přednášku o 
surrealismu, tedy mnohem dříve než vznikla roztržka mezi českými surrealisty, byli pro 
Nezvala Štyrský, Toyen a Makovský naopak důvodem „věřit, že surrealismus je dnes více 
něž kdykoliv jindy na cestě objevů, totiž na cestě pravdy.“275 Nezvalova řeč je tedy 
svědectvím sporu, k jehož aspoň částečnému porozumění je třeba přečíst texty druhé 
strany.  

3. 2. 6. Porušení kánonu 

 Při opětovném pročítání textů jsem se neustále utvrzovala v dojmu, že jeden z 
nich zcela vybočuje. Jedná se o úvahu jednoho z přátel Toyen, Jaroslava Seiferta, který se, 
dáme-li na Nezvalovy vzpomínky, krátce do výtvarnice zamiloval a vzešla z toho báseň 
Miss Gada Nidi.276 Úvaha, o které se chystám psát, nese název Obrazy Toyen a vydali ji  
Volné směry.277 Jaroslav Seifert pojímá krátkou úvahu o obrazech Toyen jako situaci, která 
může nastat, a jistě nejednou nastala, v galerii. Popisem návštěvy galerie milovníkem 
umění a dívkou – dítětem, básník zasazuje obrazy Toyen do generačního konfliktu. 

                                                
273 Vybírám: Vítězslav Nezval, „Předmluva k výstavě Štyrského a Toyen“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, 

eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: 1974, str. 417–420; Vítězslav Nezval, „První výstava 
surrealismu v Praze“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: 
1974, str. 159–169.  

274 Vítězslav Nezval, „Řeč ke studenstvu o roztržce se skupinou surrealistů“, in: Vítězslav Nezval, Manifesty, 
eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: 1974, str. 377–384.  

275 André Breton, „Surrealistická situace objektu. Situace surrealistického objektu“, in: André Breton, Co je 
surrealismus?, Brno, 1937, str. 65-106. 

276 Vítězslav Nezval, Z mého života, Praha: 1978, str. 124. 
277 Jaroslav Seifert,  „Obrazy Toyen“ in: Volné směry, ročník 30, č. 4, 1933–1934, str. 78–83. 
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Zpochybňuje autoritu vzdělance, v postavě muže lze číst představitele patriarchálního řádu, 
který si nárokuje neměnnou pravdu, zatímco dívka reprezentuje nový pohled na svět. 
Nenalezla na obrazech „ani nahé ženy, ani hroznu vína, ani kytary, ani složeného jelena. 
Ani vásy s pestrými květinami tam nebylo. Ba dokonce ani jarní květiny, ani města, ani 
dělníka ukrajujícího z hořké skývy, ani tančícího harlekýna.“278 Obrazy v ní vzbuzují 
dávné vzpomínky. Seifert skrze děvčátko interpretuje obraz Toyen jako uchopení 
neuchopitelného, obrazy odkazují ke snu. Oproti tomu další obraz, který muž dívce ukáže, 
tentokrát realistický, v dítěti nic nevzbuzuje, dívka na něm k lítosti muže nevidí nic. 
Pohled dívky na obrazy má subverzivní charakter, ukazuje nový, jiný pohled, zálibu v 
nekanonizovaném díle. Výčtem objektů, které dívka na obraze nenalezla, poukázal Seifert 
na doslova kánonická témata „velkého umění.“ Že jsou nahé ženy na prvním místě, je 
příznačné, vždyť kolik slavných uměleckých děl zobrazuje nahou ženu jako objekt, žena 
již není jen nahá, ale je obnažená.279 Slovy již citovaného Johna Bergera: „Nahota se 
zrodila v oku pozorovatele.“280  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
278 Tamtéž, cit. str. 78.  
279 Obnažení (the nude) vysvětluje John Berger jako stav, kdy je nahá osoba viděna jako objekt. Viz John 

Berger, „Způsoby pohledu“, in: Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy 
současné estetiky, Brno: 2010, str. 431–443, zde. str. 436. 

280 Tamtéž, cit. str. 433.  
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4. ZÁVĚR 
 Na předchozích stranách jsem se snažila najít způsob, jakým byla tematizovaná 

sexualita v díle Toyen v letech 1922–1947. Ukázalo se však, že v rámci analyzovaných 

textů byla zkoumaná jen nepatrně. Ze všech kritiků/kritiček se sexualitě věnoval jen 

Štyrský, Nezval a Teige a to v případě posledních dvou jen v náznacích. Teze Karly 

Huebner, která zasazuje kořeny touhy Toyen do kulturního kontextu se tak nepotvrdila. 

Ačkoliv erotické kresby a ilustrace mají souvislost se surrealismem a tezemi o potlačené 

touze, zůstala tato inspirace uzavřená v relativně úzkém kruhu. V článcích, recenzích a 

dalších textech určených i jiným kruhům se autoři/autorky věnovali jiným tématům. Stejně 

tak v daném období nenajdeme reflexi erotických kreseb či ilustrací vyjma Heptameronu 

novel ilustrovaného Toyen, ke kterému se vyjádřil Štyrský a kdosi podepsaný/á v činu 

zkratkou Nk. Erotická tvorba Toyen a s ní příbuzná témata zůstala až na tuto výjimku před 

širší veřejností uzavřená.  

 Analýza textů však ukázala několik zásadních jevů. Kromě uvedené absence 

témat jako sexualita, touha, erotično a s nimi témat příbuzných, se první řadě ukázala 

nemožnost komparace textů teoretiků s texty teoretiček, protože v analyzovaném materiálu 

není ani jeden text, jehož původkyní byla prokazatelně žena Potenciální autorky se mohou 

skrývat jen za zkratkami nebo za nepodepsanými texty. Spolu se zdůrazňováním pohlaví 

umělkyně a s tím, že byla obvykle jedinou ženou mezi muži, se jedná o jasný příklad 

uzavřenosti uměleckého světa ženám.  

 Třikrát jiná sexualita (a) Toyen. Další aspekt, který vyplynul z komparace textů 

soudobých a textů pozdějších. Ze vzpomínek, kritik, poznámek a dalších písemností 

současníků a přátel Toyen vznikl obraz umělkyně-přítelkyně, mladé ženy, kterou dobře 

znali a která sice byla výstřední, ale záležitosti jako její hypotetická homosexualita či 

transvestitismus nebyly brány vážně. Druhý výraznější obraz Toyen vytváří Karla 

Huebner, když klade důraz na sexualitu a touhu. V textech Huebner je ovšem upozaděna 

další tvorba umělkyně a stejně tak se dostává do pozadí způsob signování erotických 

kreseb, často podepisovaných jen počátečním písmenem T, ve srovnání se signaturami 

ostatních děl, které podepisovala celým jménem. Střízlivěji pojal sexualitu a Toyen Karel 

Srp. Její erotickou tvorbu bere jako část tvorby, nikoliv jako hlavní téma a rovněž nabízí i 

jinou interpretaci erotických témat než nutnou souvislost se surrealismem. 
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S ohledem na kontext doby let 1922–1947 se potvrzují slova Martiny 

Pachmanové o paradoxním přístupu k ženám. Na straně jedné se hlásal ideál moderní, 

emancipované ženy, na straně druhé byla žena stále uvězněná v tradičních předpokladech o 

její úloze matky, hospodyně a manželky. Stejně tak jí byly přisuzované vlastnosti spojené s 

přírodou, zatímco muž zastupoval kulturu. Vztaženo na Toyen to znamená, že byla 

vnímaná jako výjimka potvrzující pravidlo, nikoliv jako příklad nefunkčnosti stereotypů.  

 Otevírá se několik dalších témat pro další výzkum. V první řadě otázka 

sexualizace Toyen a jejího díla. Jestliže se v této práci ukázalo, že tato sexualizace 

proběhla až později, nikoliv v letech 1922–1947, kdy tedy, a hlavně na jakém základě se 

tak stalo? Stojí za tím feministický a psychoanalytický přístup? Co říká samotná Toyen ve 

svých textech? Co říkají československé uměnovědné texty psané po emigraci Toyen, kdy 

byla v Československu zapomenuta, ale přece ne zcela?   
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