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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je představit život a dílo Adolfa Hoffmeistera a poukázat na 

jeho vztah ke knize z pohledu čtenáře i autora. Diplomová práce je rozvržena do tří hlavních 

okruhů. Po první části týkající se významných událostí v životě Adolfa Hoffmeistera 

následuje přehled jeho výtvarné a literární tvorby se vztahem ke knize a knižní kultuře. 

Podstatným bodem práce je popis a analýza Hoffmeisterovy knihovny a jeho čtenářských 

zájmů. [Autorský abstrakt]. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to present the life and work of Adolf Hoffmeister and show its 

relationship to the book from the perspective of the reader and author. The thesis is divided 

into three main parts. The first part relating to significant events in the life of Adolf 

Hoffmeister is followed by an overview of his creative and literary works related to the book 

and book culture. The substantial point of this work is to discribe and analyze Hoffmeister´s 

library and his reading interests. [Author‘s abstract]. 
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Předmluva 

Zvolené téma diplomové práce úzce souvisí s mým současným profesním působením 

v knihovně Památníku národního písemnictví. Týká se knihovního celku, který je jednou ze 

součástí muzejní sbírky, konkrétně se jedná o dosud nezkatalogizovanou a tedy i odborně 

nereflektovanou osobní knihovnu Adolfa Hoffmeistera. Jako další důvod, proč jsem si vybrala 

právě Hoffmeisterovu knihovnu, je autorovo jubileum–v roce 2013 uplynulo čtyřicet let od 

jeho smrti. 

Cílem diplomové práce je přiblížit osobnost Adolfa Hoffmeistera a jeho tvorbu na 

základě analýzy jeho osobní knihovny.  

Prameny, ze kterých jsem čerpala informace ke své diplomové práci, jsem vybrala na 

základě rešerše primární i sekundární literatury včetně archivních dokumentů. Jedním 

z nejdůležitějších zdrojů pro poznání Hoffmeisterova díla jsou především jeho 

autobiograficky laděné knihy a dále též obsáhlé předmluvy shrnující jeho názory na vlastní 

tvorbu. Z archivních dokumentů jsem čerpala z pozůstalosti Adolfa Hoffmeistera, která 

obsahuje důležité dokumenty–smlouvy s nakladateli, korespondenci a rukopisy 

beletristických i žurnalistických textů. 

Diplomovou práci jsem rozvrhla do tří hlavních okruhů. Po úvodním přiblížení 

významných událostí v životě Adolfa Hoffmeistera následuje přehled jeho výtvarné a literární 

činnosti se vztahem ke knize a knižní kultuře. Analýza Hoffmeisterovy knihovny a jeho 

čtenářských zájmů je východiskem pro závěrečnou reflexi o přínosu výzkumu osobních 

knihoven významných osobností. 

Názvy knižních titulů Hoffmeisterova literárního díla jsou zvýrazněny kurzívou. Pro 

citované pasáže textů, pro které jsem zvolila diplomatický přepis, užívám uvozovky. Proto se 

v citovaném textu mohou vyskytovat gramatické chyby, jedná se zejména o čárky ve větách či 

slova psaná podle dobového pravopisu. 

Práce obsahuje 76 stran textu včetně seznamu použitých pramenů a 31 stran příloh. 

Obrazové přílohy obsahují fotografie umělce. Připojen je i seznam příloh, tabulek a grafů. 

Předkládané grafy a tabulky nebyly zařazeny do příloh, ale pro větší přehlednost jsou uváděny 

přímo v textu práce. 

Seznam použité literatury a citace v textu jsou vypracovány na základě mezinárodních 

norem ISO 690 a ISO 690-2. V práci jsem využívala metodu citování pomocí průběžných 
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poznámek. V poznámkách pod čarou se vyskytují zkrácené odkazy na citované dokumenty, 

bibliografické záznamy knih o kterých se v diplomové práci píše a doplňující inofrmace k 

textu, které by narušovaly přehlednost textu. 

Mé poděkování patří vedoucí diplomové práce PhDr. Petře Večeřové PhD. a 

konzultantce Mgr. Aleně Petruželkové za podporu, cenné rady a podněty k mé práci.  
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1. Úvod 

Adolf Hoffmeister byl především karikaturista, malíř, spisovatel a žurnalista, jenž 

vynikal mnohostranným talentem. Jeho dílo zásadním způsobem ovlivnily četné zahraniční 

cesty (i v dobách nepříznivých). Hoffmeister navštívil mnohé evropské, africké i asijské 

země, z nichž jmenujme například Sýrii, Palestinu, Egypt, Alžír, Tunis, Maroko, USA, Kubu, 

Mexiko, Čínu a Japonsko. Hoffmeisterovou zásluhou je, že nejednu z těchto cest využil 

k propagaci českého umění a českých umělců v zahraničí. Ze svých cest si Hoffmeister 

přivážel nejen umělecké předměty do svých sbírek, ale jak je patrné z dochovaného fragmentu 

osobní knihovny i knihy, některé s dedikacemi, upřesňujícími kontakty s jejich autory. Dosud 

poslední práce v okruhu hoffmeisterovských monografií Lovesick exoticism Tomáše Wintera 

(2010) zhodnocuje Hoffmeisterovu sběratelskou činnost
1
. 

Adolf Hoffmeister patří ke generaci českých intelektuálů, jejichž životní postoje i 

umělecká tvorba se nejprve utvářely v prostředí avantgardy 20. let minulého století; později 

byla tato generace vystavena mimořádně vlivným historickým událostem–druhé světové válce 

a únorovému převratu. Někteří z nich, mezi nimi i Hoffmeister, dostali novou šanci–načerpat 

informace o vývoji umění a kultury ve světě během Pražského jara a konfrontovat své 

politické názory s normalizátory pookupačního období: „Jeho činnost a působení se staly 

přímo čítankovým dokumentem intelektuálsky orientované generace meziválečného období, 

jež prošla protektorátními událostmi i osudem období socializace naší kultury.“
2
 

Možná i proto, že byl Hoffmeister po invazi sovětských vojsk do Československa v roce 

1968 donucen se stáhnout z veřejného života, výpověď jeho posledního tvůrčího období 

získala na mimořádné autentičnosti. 

                                                 
1
 WINTER, Tomáš. Lovesick exoticism: the collection of non-European ethnic art of Adolf Hoffmeister. 1st ed. 

Translation Branislava Kuburovič. Prague: Artefactum, 2010. 163 s. ISBN 978-80-86890-30-2. 
2
 DVOŘÁK, F.: O umělcích, jak je neznáme, str. 249 
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2. Přehled životních událostí Adolfa Hoffmeistera 

Adolf Hoffmeister se narodil do dobře situované rodiny v Praze 15. srpna 1902. Jméno 

dostal po otci, známém advokátovi, který pocházel z rodiny železničáře. Otec byl 

Hoffmeisterovi vzorem, nebylo tedy překvapivé, že se také rozhodl studovat práva. Matka 

Marie, dívčím jménem Schnöbligová, byla dcerou lékárníka.  

Obecnou školu navštěvoval u sv. Jindřicha v Praze. V letech 1912–1921 studoval na 

reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, které již před ním navštěvovali Vladislav 

Vančura a Alois Wachsman, později zde studovali i Jiří Voskovec a Jan Werich
3
. Na svá 

studijní léta vzpomínal Hoffmeister v článku Mládí generace, který byl otištěn v Literárních 

novinách:  „Spisovatelé a básníci často zapírají v literárních životopisech svá školní léta. Zdá 

se, že většina z nich školu neměla ráda a měla špatné známky z mravů a prospěchu. […] U 

naší generace tomu bylo jinak. Měli jsme školu rádi a dokonce mnozí z nás se dobře učili. My 

jsme se totiž na škole našli.“
4
 O gymnáziu psal též Hoffmeisterův vrstevník a spolužák Karel 

Teige. Příspěvek byl zveřejněn v Almanachu
5
 v roce 1948 na počest 75. výročí založení 

školy
6
. Teige o Hoffmeisterovi psal i později, například v článku Adolf Hoffmeister

7
. Již 

v době gymnaziálních studií se Hoffmeister věnoval výtvarnému umění, zpočátku to byly 

především oleje a kresby
8
. Rané básnické texty poprvé publikoval v šestnácti letech v 

mladoboleslavském studentském časopise Domov
9
. Od roku 1919 se Hoffmeister začal stýkat 

s příslušníky předválečné generace, hlavně se Stanislavem Kostkou Neumannem a s bratry 

Čapkovými. „Otevřel nám [S. K. Neumann] dokořán okna do světa.“
10

 Následující událost, 

založení proslulého levicového avantgardního uměleckého spolku Devětsil (5. března 1920), 

kterého se Hoffmeister zúčastnil jako jeden ze spoluzakladatelů, zásadním způsobem 

ovlivnila jeho budoucí směřování. Zpočátku členové Devětsilu polemizovali s domácí i 

zahraniční tradicí, později začali hledat vlastní umělecké směřování. „Založení Devětsilu 

přineslo zásadní změnu názorové orientace mladé generace, která náhlým příklonem 

k ideálům proletářského umění chtěla nahradit svou dosavadní uměleckou progresivnost 

progresivnosti politickou. Podobně jako dadaisté odmítali i mladí devětsilští umělci celou 

                                                 
3
 OTCOVSKÝ, I.: Reálné gymnázium a jeho slavní žáci, str. 16 

4
 HOFFMEISTER, A.: Mládí generace 

5
 Almanach s největší pravděpodobností již zanikl. Na dnešní Střední průmyslové škole chemické (dříve Reálné 

gymnázium) almanach nemají a současný ředitel gymnázia se v historii školy o něm nezmiňuje. 
6
 OTCOVSKÝ, I.: Reálné gymnázium a jeho slavní žáci, str. 16 

7
 TEIGE, K.: Adolf Hoffmeister, In: Rozpravy Aventina, 1925-1926, č.7, s. 85 

8
 Devětsil: česká výtvarná avantgarda dvacátých let, str. 3 

9
 Domov : časopis věnovaný českému studentstvu. Mladá Boleslav: Literární kroužek Zeyer, 1918-1919. 1 sv. 

10
 HOFFMEISTER, A.: Předobrazy, str. 8 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/PRCAQ3F1N3AF7MRHKDH6ARYXIJEMPNGMJUNQ9RPPPV6QA4KMIQ-05955?func=service&doc_number=005371555&line_number=0011&service_type=TAG%22);


7 

 

západní technickou civilizaci a spolu s ní i moderní umění. Avšak na rozdíl od dadaistické 

vzpoury a negace všech hodnot hledali východisko v pokoře a tradici, v příklonu 

k nejprostším věcem a elementárním hodnotám života, v evangeliu prostoty. […] V Čechách 

však byl tento program komplikován uměleckou nezralostí většiny členů této skupiny, jejich 

poněkud sentimentálním sociálním cítěním a zároveň naivně utopickou vizí bezkonfliktní 

porevoluční společnosti. Jejich díla nechtěla být nástrojem politického boje, ale předobrazem 

tohoto idylického světa budoucnosti.“
11

 Hoffmeister se stal nejmladším členem spolku a 

zároveň jednatelem Devětsilu: „Nápad na založení uměleckého svazu Devětsil měl Vladislav 

Vančura. Rodil se dlouho. Výběr byl velice přísný a program byl vášnivě diskutován již na 

jaře roku 1919, kdy Karel Vaněk, Karel Teige, Ladislav Süss a Vladimír Štulc byli ještě 

v oktávě.“
12

 Mezi členy Devětsilu patřili také básníci Artuš Černík, Jaroslav Seifert, Ivan Suk 

a Josef Frič, architekt Josef Havlíček, a malíř Alois Wachsman. Jaroslav Seifert ve svých 

memoárech Všecky krásy světa napsal ve vzpomínce na Hoffmeistera a Devětsil: „Nu, a 

Devětsil nedal na sebe již dlouho čekat. Do gymnázia v Křemencově ulici chodilo několik 

nadaných lidí. Mezi jinými i Adolf Hoffmeister, bohatou rodinou poněkud zhýčkaný, nicméně 

dobrý kamarád. Ale ten nepatřil v té době mezi nejaktivnější členy.“
13

 Prvním předsedou 

Devětsilu byl zvolen Vladislava Vančura (Vančura daroval Hoffmeisterovi v roce 1923 svou 

první knihu Amazonský proud: „Starému příteli z dob Devětsilu, kdy jsme bývali mladí a až 

příliš nadšeni–milému A. H. jeho V. V.“
14

). Devětsil se zpočátku věnoval proletářské 

literatuře a tzv. magickému realismu, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s iluzivními 

prvky, například se sny, halucinacemi nebo  mýty. Ideologii Devětsilu přiblížil Tomáš Vučka: 

„Nové umění, k němuž se Devětsil od počátku hlásí, má být proletářským. Jeho koncepce 

vyrůstá z komunistické ideologie, jež tvoří názorovou platformu raného Devětsilu: 

Komunismus a politicko-sociální problematika stojí v samém základu Devětsilu a vytváří 

specifický rámec pro nové a v mnohém radikální umělecké postupy, ať již jde o proměny 

formální, tematické nebo žánrové, a v to celé šíři umělecké tvorby. Do jisté míry tak Devětsil 

navazuje na generačně staršího S. K. Neumanna, který propojuje vizi nového člověka 

s revoluční proměnou světa a uměleckou tvorbu podmiňuje ideologickým zatížením. 

Identifikace avantgardy s komunistickou ideologií vyrůstá ze zkušeností první světové války a 

je výrazem nedůvěry v systém, který válečným hrůzám nedovedl zabránit.“
15

 Kolem roku 

                                                 
11

 Devětsil: česká výtvarná avantgarda dvacátých let, str. 4 
12

 HOFFMEISTER, A.: Předobrazy, str. 36 
13

 SEIFERT, J.: Všecky krásy světa, str. 340 
14

 HOFFMEISTER, A.: Předobrazy, str. 11 
15

 VUČKA, T. Devětsil a proletářské umění. In Revoluční sborník Devětsil, str. 223 



8 

 

1923 vyústilo hledání uměleckého výrazu, které ovlivnilo celkové další směřování Devětsilu, 

v poetismus
16

.  

Další období v Hoffmeisterově životě, které následovalo po maturitě na gymnáziu, bylo 

naplněno jednak studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od r. 1921), 

jednak cestováním, ale především Hoffmeisterovými aktivitami v avantgardním hnutí. První 

knihu básní a krátkých próz Podmořské hvězdy vydal Hoffmeister v roce 1922 v 

nakladatelství Čin. Autorem linorytové obálky byl Alois Wachsman. Důležité zahraniční 

kontakty například s americkým malířem Man Rayem, s německo-francouzským básníkem 

židovského původu Ivanem Gollem či se sochařem a grafikem ruského původu Ossipem 

Zadkinem Hoffmeister navázal během cesty do Paříže v roce 1922. Jako člen Nové skupiny, 

která se odštěpila od Devětsilu a v umělecké tvorbě upřednostňovala původní primitivistickou 

orientaci spolku, se v roce 1923 zúčastnil 2. jarní výstavy. Po této výstavě Hoffmeister na 

nějakou dobu přestal malovat, nadále však sledoval další vývoj Devětsilu. Během 

vysokoškolských studií strávil Hoffmeister jeden semestr na Selwyn College na univerzitě 

v Cambridgi. Zážitky z Anglie popsal v knize Cambridge - Praha (1926). V této době také 

začal uveřejňovat karikatury v Lidových novinách. V roce 1925 Hoffmeister úspěšně zakončil 

vysokoškolské studium a 18. prosince byl jmenován doktorem práv. Bezprostředně po 

absolutoriu začal pracovat v advokátní kanceláři svého otce, kde se po složení advokátní 

zkoušky stal společníkem a po smrti otce v roce 1936 vedoucím advokátní kanceláře "JUDr. 

Hoffmeister, JUDr. Tonder a JUDr. Pacák". Tato spolupráce trvala až do odchodu 

Hoffmeistera do emigrace. Hoffmeister využil svého postavení advokáta k účinné pomoci 

exulantům prchajícím před Hitlerem, které zastupoval
17

. Jinou oblastí, kde se Hoffmeister 

angažoval v boji proti fašismu, byly německé časopisy, které nuceně přemístily své redakce 

do Prahy a do kterých přispíval karikaturami: „Podstatným se stalo navazování vztahů 

s českým prostředím, nepočítaje českoněmecké autory. K úzké spolupráci docházelo na 

stránkách časopisu Der Aufruf, původně zaštítěného Ligou pro lidská práva. K českým 

kolegům satirického týdeníku Der Simplicus patřil Adolf Hoffmeister, Antonín Pelc nebo 

František Bidlo.“
18

  

                                                 
16

 Poetismus, ryze český avntagardní umělecký směr, který vznikl v prostředí Devětsilu. 
17

 Jedním z nich byl Wieland Herzfelde, který stál v čele levicového nakladatelství Malik. Toto nakladatelství se 

spolu s dalšími angažovalo v boji proti nacismu. 
18

 ROKYTOVÁ, B. Dost tichého šepotu, str. 41 
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Významnou událostí v Hoffmeisterově osobním životě byla svatba s překladatelkou a 

spisovatelkou Marií Prušákovu
19

 (27. 6. 1903–30. 3. 2004) v roce 1926, ačkoliv manželství 

trvalo pouhé čtyři roky. Období poloviny dvacátých let se stalo předmětem dobové i osobní 

reflexe v článku, kterým Hoffmeister přispěl do Rozprav Aventina: „Ale kde pak, bylo ticho 

po bouři. Generace roste jako tráva. Nikde neštěkají nevrlí básníci, s mládím za sebou. […] 

Vyčítám předřečnivší generaci, že nám beztrestně dovolila růst. Aby byl kluk zdravý a čistý, 

musí se řezat řemenem a drhnout rejžovákem. Proč jste nás netrhali, dost netrhali, my měli 

dobru vůli vás roznést v zubech. Básník povzdechl: Naše knihy se přijímají a čtou, musí být 

prašpatné verše.“
20

 

Od roku 1927 Hoffmeister spolupracoval s Osvobozeným divadlem, které uvedlo jeho 

hru Nevěsta a balet Park, premiéra se konala 11. května 1927 v rámci tanečního večera Míry 

Holzbachové
21
. Obě Hoffmeisterovy hry vydalo v témže roce nakladatelství Odeon. 

V letech 1928–1930 Hoffmeister působil jako řádný redaktor v Lidových novinách, kam 

doposud přispíval především svými karikaturami; v letech 1930–1932 přešel jako redaktor do 

Literárních novin
22

. V roce 1930 publikoval knihu esejů o současných spisovatelích, malířích 

a karikatuře Kalendář. V tomto období se již zapojil do surrealistického hnutí
23

. Pravidelně 

vydával své práce, psal reportáže, připravoval interview a překládal. Živě se účastnil 

aktuálního dění, opakovaně navštěvoval Paříž a v tomto období poprvé navštívil Sovětský 

svaz, Egypt a Palestinu
24

. Z roku 1930 pochází Hoffmeisterova karikatura malířky Toyen: 

„Přítomná karikatura je založena na obráceném vztahu ploché siluety Toyen s maskulinními 

rysy a jejího stínu, složeného z plastiky modelované draperie a příznačných atributů: ryb, 

holubice a dvou trojúhelníků. Je to právě motiv ryby, symbol plodnosti, ale 

z psychoanalytického hlediska též falický symbol, který prochází téměř celou tvorbou Toyen. 

[…] Tento symbol nabývá posléze zvláštní důležitost v surrealismu."
25

 Hoffmeister v prvním 

čísle Nezvalova Zvěrokruhu v roce 1930 informoval o aktivitách surrealistů v Paříži, o rok 

                                                 
19

 Prušáková se pohybovala v literárním světě jako její manžel, přispívala do mnoha periodik (Přítomnost, 

Dělnická osvěta, Tvorba,…). Překlady podepisovala jménem M. Hoffmeisterová a publikovala jako 

M. Prušáková-Honzíková. 
20

 HOFFMEISTER, A. Adolf Hoffmeister o sobě. In: Rozpravy Aventina, 1925–1926, str. 86 
21

 Míra Holzbachová (1901–1982), členka Devětsilu, spolupracovala s Osvobozeným divadlem. V roce 1924 se 

stala mistryní ČSR v krasobruslení. Její choreografické kreace vzbuzovaly pozornost veřejnosti. Po okupaci 

Československa žila v emigraci.  
22

 ŠROBLOVÁ, K. Adolf Hoffmeister: Poprava–Pissoir Dilia, Praha 1991. In: Tvar, 2011, str. 24 
23

 Surrealismus, evropský umělecký směr, který ovlivněn psychoanalýzou S. Freuda, hledal inspiraci ve snech.. 

Vznikl ve Francii, za zakladatele surrealismu je považován André Breton. Surrealismus lze rozdělit na dvě 

období: 1) intuitivní období (1924–1926) a 2) politické období (od roku 1930). 
24

 BYDŽOVSKÁ, L.: Svár surrealismu a socialistického realismu. In: Adolf Hoffmeister, str. 108 
25

 WINTER, T.: Tušení souvislostí. In: Grapheion 2000, str. 35 
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později v předmluvě k výstavě Aloise Wachsmana v Aventinské mansardě Hoffmeister 

podrobně popsal nové umění, jež se pohybovalo mezi poetismem a surrealismem
26

. V článku 

Prvek snů, který vyšel ve Volných směrech
27

 v roce 1934, Hoffmeister pojednal o Ernstových 

kolážích, jimiž byl okouzlen. Hoffmeisterův zájem o surrealismus mimo jiné přispěl k jeho 

návratu k malbě v letech 1931–1932, kdy se již zúčastnil výstavy Poezie 32 v Mánesu 

společně s pražskými a pařížskými surrealisty
28

.  

V roce 1934 Hoffmeister připravil Mezinárodní výstavu karikatur a humoru v Mánesu, 

která díky svému silně protifašistickému zaměření vyvolala protesty německého 

velvyslanectví v Praze. Hoffmeisterovy protifašistické karikatury se začaly pravidelně 

objevovat v časopisu Simplicus
29

. I přesto, že Hoffmeister přispíval od přelomu dvacátých a 

třicátých let do mnoha časopisů
30
, příspěvky do Simplica patřily k nejvýznamnějším 

z hlediska jeho politického angažmá. Hoffmeister spolu s umělci Pelcem a Bidlem patřil 

k nejaktivnějším přispěvatelům časopisu. Simplicus nevycházel ale ani rok. V roce 1934 

navštívil Hoffmeister Španělsko a stal se aktivním spolupracovníkem nově vzniklé Skupiny 

surrealistů v ČSR. 

V dalších letech vrcholilo Hoffmeisterovo tvůrčí úsilí, které přineslo i četné úspěchy. 

Například avantgardní divadlo E. F. Buriana D34 uvedlo jeho komedii Mládí ve hře, úspěšná 

byla i spolupráce s Voskovcem a Werichem. V roce 1936 uskutečnil Hoffmeister 

s architektem Jaroslavem Fragnerem svou první cestu do USA.  

Pozitivní ohlasy na svou tvorbu Hoffmeister získával postupně i v zahraničí. V Moskvě 

bylo publikováno jeho album Podob pod názvem Šarži; v roce 1938 byla Hoffmeisterovi 

uspořádána výstava 58 dessins d´Adolf Hoffmeister v Paříži. V březnu 1939 Hoffmeister 

získal prostřednictvím Louise Aragona pozvání do Francie a společně s dalšími levicově 

smíšlejícími umělci obdržel od francouzské vlády mimořádné „vízum“. O měsíc později 

Hoffmeister opustil protektorát a emigroval do Francie, kde spolupracoval s komunisticky 

orientovanými odbojovými organizacemi. Na základě anonymního udání byl v září 1939 

zatčen (spolu s dalšími umělci Antonínem Pelcem, Alénem Divišem a Maximem Kopfem). 

Byli obviněni ze špionáže pro Moskvu a předáni pařížskému vojenskému tribunálu. Na jaře 

roku 1940 byli sice zproštěni obvinění, ale následovaly pobyty v koncentračních táborech ve 

                                                 
26

 BYDŽOVSKÁ, L.: Svár surrealismu a socialistického realismu. In: Adolf Hoffmeister, str. 108 
27

 Volné směry : měsíčník umělecký. Praha : Mánes, 1896-1949, 41 sv. ISSN 1802-7253. 
28

 DAČEVA, R.: Adolf Hoffmeister (1902–1973), str. [3] 
29

 František Bidlo byl v té době výtvarným redaktorem Simplicusu. První číslo mělo na obálce Hoffmeisterovu 

kresbu. 
30

 Hoffmeister v té době přispíval do časopisů: Trn, Dav, Dynamit, Haló noviny a Haló magazín. 
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Francii a internačních táborech v Maroku. Hoffmeisterovi se podařilo uniknout do Lisabonu, 

odkud již vedla cesta na svobodu. Ostatním umělcům ze skupiny zatčených se vedlo 

podstatně hůře, živořili v nuzných podmínkách lágrů bez vyhlídky na získání azylu. Maxim 

Kopf ve vzpomínkách na tuto dobu uvádí, že Hoffmeister si počínal poněkud sobecky a 

nekolegiálně
31

. V lednu 1941 Hoffmeister odplul s americkým vízem přes Havanu do New 

Yorku. Zde se setkal s dalšími exulanty Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a Jaroslavem 

Ježkem. Exilová léta strávená v USA Hoffmeister naplnil činorodostí. Brzy po příjezdu do 

New Yorku vydal v angličtině knihu zážitků z anabáze na svobodu Turistou proti své vůli, 

která vyšla v češtině až po válce v roce 1946. Zapojil se do boje proti fašismu–publikoval 

protifašistické články, pořádal přednášky, účastnil se výstav. Od roku 1942 pracoval v Úřadu 

pro válečné informace, zúčastnil se výstavy československého umění v New Yorku a od roku 

1944 se stal vedoucím československého oddělení Hlasu Ameriky
32

. V New Yorku se 

pravděpodobně Hoffmeister setkal se svým krajanem, spisovatelem Egonem Hostovským, jak 

o tom svědčí dvě knihy v dochovaném souboru Hoffmeisterovy knihovny
33

, dedikované 

Hostovským právě z této doby. 

Bezprostředně po skončení války v roce 1945 se Hoffmeister vrátil domů, kde se stal 

odborovým přednostou pro kulturní styky s cizinou na ministerstvu informací; na podzim 

téhož roku vstoupil do Komunistické strany Československa. Přes svou kulturně politickou a 

organizační činnost se Hoffmeister v následujících letech nepřestal věnovat umění. V roce 

1946 se podruhé oženil s herečkou Lilly Strichovou (17. 5. 1914–13. 3. 1985), s níž se 

seznámil před válkou v Pražském německém divadle; spolu měli dva syny, Martina Davida a 

Adama.  

V roce 1946 se Hoffmeister stal členem shromáždění UNESCO. Pravděpodobně 

začátkem roku 1948 se Hoffmeister opět setkal s Egonem Hostovským při jeho posledním 

pobytu v Československu. Hostovský daroval Hoffmeisterovi další svou knihu
34
, do které 

vepsal dedikaci s datem 1948. Od roku 1948 do roku 1951 působil Hoffmeister jako 

československý velvyslanec v Paříži. Hoffmeisterovi se v této době rozrostla knihovna o řadu 

                                                 
31

 POSPISZYL, T.: Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa. In: Revolver Revue, 2002, str. 178 
32

 Slovník zakázaných autorů 1948–1980, str. 138 
33

 HOSTOVSKÝ, Egon. Sedmkrát v hlavní úloze: román. New York: New Yorský Denník, 1942. Knihovna 

zítřka, sv. 1. 222 s.  

HOSTOVSKÝ, Egon. The hideout. Translated from the Czech by Fern Long. New York: Random House, 1945. 

122 s. 
34

 HOSTOVSKÝ, Egon. Žhář: román. 3. vyd. Návrh obálky Jaroslav Šváb. Praha: Melantrich, 1948. Úroda, sv. 

5. 128 s. 
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titulů, z nichž jmenujme například jednu z mnoha knih Jeana Effela s dedikací z roku 1948
35

. 

Po návratu z Francie byl Hoffmeister jmenován profesorem Speciálního ateliéru kresleného a 

loutkového filmu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; v letech 1954–1956 zde 

Hoffmeister působil jako rektor. V roce 1955 byl Hoffmeister vyslán ministerstvem kultury na 

dva měsíce do Pekingu a Šanghaje jako komisař výstavy Deset let budování Československa. 

Volné i pracovní chvíle trávil Hoffmeister na chalupě v horské vesnici Říčky (č. p. 71) 

nedaleko Rokytnice v Orlických horách. Hoffmeister se o svém oblíbeném místě zmínil 

několikrát, například v knize cestopisných reportáží Lety proti slunci věnoval Říčkám celou 

úvodní kapitolu: „Je tu prostě jako v ráji, a kdyby Říčky nebyly na mapě, nikdo by nevěděl, 

že jsou krásné a že vůbec jsou.“
36

 Říčky se objevily i v úvodu knihy Dalekohled aneb Kdo 

nevěří, ať tam běží: „Pochopitelně, že tato knížka, kde se hovoří o mnoha zemích, začíná i 

končí v Říčkách, v nejvýchodnějším cípu Čech, v Orlických horách. V Říčkách, kde máme 

chalupu čp. 71 a kde mám své letošní pracoviště, jsem nejvíc pohromadě se svými dětmi.“
37

 

V šedesátých letech Adolf Hoffmeister pravidelně vystavoval v zahraničí. V roce 1962 

byl jmenován zasloužilým umělcem, o pět let později získal titul národního umělce
38

. V témže 

roce vyšel o Adolfu Hoffmeisterovi čtyřstránkový článek v ruském časopise Inostrannaja 

literatura na počest jeho šedesátin (exemplář časopisu je součástí jeho osobní knihovny). 

V roce 1965 se stal předsedou Svazu českých výtvarných umělců a předsedou českého PEN 

klubu
39
. Atmosféru sjezdu PEN klubu přiblížil v článku publikovaném v Literárních 

novinách: „Společensky je sjezd PEN klubu vyčerpávající. Nikdo, kdo nezažil žádný 

Penklubový sjezd, si nikdy nepředstaví, kolik je na světě Čechů a Slováků. Ale každý vám 

musí něco říci, každý si potřebuje popovídat v mateřštině a každý na něco zavzpomínat.“
40

 

Srpnová okupace v roce 1968 znamenala pro Hoffmeistera hluboké zklamání. 

Hoffmeisterův vztah nikoliv ke komunistickým ideálům, ale spíše k jeho členství v KSČ 

procházel vývojem a nyní se dostal do krize. „V oněch dramatických měsících, kdy se ze 

sovětských direktiv přestavovalo řízení celé soustavy vedení naší kultury a nátlak na její 

radikální přeměnu se zvýšil na maximum, nechal se totiž opozičně zvolit předsedou 

koordinační komise uměleckých svazů. A právě tímto donkichotským nájezdem na roztočená 

mlýnská kola v podstatě dovršil své historické poslání v české kultuře, ale zároveň i tragédii 

                                                 
35

 EFFEL, Jean. Tambour, Pastis et Orque: 130 dessins. Préface de Pierre Laroche. Paris: S. P. E., 1946. 93 s. 
36

 HOFFMEISTER, A.: Lety proti slunci, str. 14 
37

 HOFFMEISTER, A.: Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží, str. 5 
38

 Slovník zakázaných autorů 1948-1980, str. 138 
39

 PEN klub je celosvětové sdružení spisovatelů, založené v roce 1921 v Londýně. 
40

 HOFFMEISTER, A.: PEN v USA, str. 8 
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své předchozí kariéry, často okázale motivované politickými zřeteli.“
41

 Poslední období 

života „bez iluzí“ prožil Hoffmeister v ústraní. Po penzionování v roce 1970 byl vyloučen 

z veškerého kulturního, politického a společenského dění a jeho styky se světem se omezily 

na kontakt s nejbližšími přáteli. „Hoffmeisterův tragický pád z nejvyšších trůnních pozic do 

propasti zavrženců, jimž se mělo vyhýbat, aby se nezdálo, že s nimi souhlasí, podnítil nejednu 

úvahu, zda se Hoffmeister dovedl správně rozhodnout v době sovětské okupace 

Československa, když vždy dost okázale vyhlašoval své členství v komunistické straně. 

Neměl přece jenom v té nečekané kritické situaci raději chránit sám sebe jako obecně velmi 

užitečného a vřele akceptovaného umělce a kulturního činitele než se obětovat pro 

problematickou svazovou funkci, už s nejistým statutem?“ 
42

  

V roce 1973 se po dalším srdečním ataku Hoffmeisterův zdravotní stav zhoršil. Poslední 

výstava, kterou uspořádal ve svém bytě, byla neoficiální. Tématy vystaveného cyklu 

barevných koláží byla ekologická varování. Tato výstava byla jednou z jeho nejdůležitějších. 

Byla závěrečná. Loučil se zde s přáteli i s uměleckým životem. Adolf Hoffmeister zemřel na 

následky infarktu 24. července 1973. 

2.1. Setkání a kontakty  

Adolf Hoffmeister měl četné přátele zejména mezi literáty, malíři, ale i politiky, kteří se 

v mnoha případech stávali objekty jeho karikatur. Nešlo jen o vztahy navázané doma (např. 

s bratry Čapkovými a Ivanem Olbrachtem), ale mnohdy se jednalo o mezinárodní styky. 

Nejvíce zahraničních kontaktů navázal Hoffmeister ve Francii a v Sovětském svazu, které 

opakovaně navštěvoval. Z akvizic získaných na těchto cestách jsou hodnotné zejména 

soubory knih jak francouzské, tak ruské a sovětské provenience, které dokumentují vývoj 

karikatury (např. 1905 god v satire i karikature
43

 s Hoffmeisterovým podpisem z celku osobní 

knihovny). Mezi osobnostmi, se kterými se v Sovětském svazu a Francii Hoffmeister setkal, 

byli například Vladimir Majakovskij, Michail Alexandrovič Šolochov, Philippe Soupault, 

Jean-Paul Sartre a další.  

Hoffmeister měl díky své profesi žurnalisty a karikaturisty příležitost k četným 

rozhovorům s řadou spisovatelů: „Mluvil jsem se spisovateli o týchž věcech, jako bych mluvil 

s úředníky, strýci nebo s konduktéry. Mluvili o svém řemesle, jako mluví řemeslníci, někdy se 

                                                 
41

 DVOŘÁK, F.: O umělcích, jak je neznáme, str. 252 
42

 Tamtéž, str. 252 
43

 ISAKOV, S. 1905 god v satire i karikature. Leningrad : Priboj, 1928. 278 s. 
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zápalem, někdy s únavou, někdy se zvláštní ostýchavou láskou a studem.“
44

 Charakter podle 

Hoffmeistera nijak profese neovlivňovala, psaní považoval za svého druhu řemeslo jako 

každé jiné.  

Hoffmeister si velmi cenil svého byť jediného setkání s Franzem Kafkou: „Kafka 

vyvolal ve mně nezapomenutelný dojem. Propalující horečné oči, rozcuchané vlasy jak 

výbuch, velké průsvitné uši, vášnivé ruce a podivný způsob řeči. Mluvil německy, ale když 

mu chybělo přesně slovo, řekl je v bezvadné výslovnosti česky. Někdy v jedné pražské větě se 

našlo víc českých než německých slov.“
45

 V letech 1963–1968 vytvořil Hoffmeister cyklus 

kreseb s kolážemi, který věnoval Kafkovi. V tomto cyklu se zaměřil na traumata umělce 

dvacátého století. 

Setkání se spisovateli  G. B. Shawem a K. G. Chestertonem, oba karikoval v roce 1926 

v Londýně, přinesla Hoffmeisterovi nejen silný osobní zážitek, ale především uznání. 

Výsledné podoby obou spisovatelů byly tak zdařilé, že vešly do povědomí lidí více než jejich 

fotografie. V příštích letech nakladatelé vydávající díla známých spisovatelů objednávali u 

Hoffmeistera obálky k těmto knihám. G. B. Shawa Hoffmeister objevil pouhou náhodou. Při 

procházkách ulicemi Londýna narazil na hlouček postávající před neznámým domem. Když si 

Hoffmeister přečetl na zvonku jméno světově proslulého anglického literáta, zazvonil s tím, 

že by měl zájem udělat si jeho skicu: „Nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že by tento skvělý děda 

mi vzkázal, abych skutečně přišel nahoru. Představoval jsem si někoho, kdo se halí do své 

slávy zcela úměrně k obvyklým zvykům Velké Británie. Čekal jsem boha literatury a on 

přišel–Bernard Shaw.“
46

 Chesterton, kterého navštívil rovněž v jeho domě, na Hoffmeistera 

zapůsobil velkým dojmem díky svému humoru. „Ilustroval jsem knihy G. K. Chestertona, 

tohoto nevinného, nedůvěřivého a moudrého otce Browna, nesmrtelného člověka, muže, jenž 

byl příliš živý a věděl příliš mnoho o ohromných maličkostech. Přiznávám se, že titul mé 

knížky Hledá se muž, co má dost času–včetně té gramatické chyby byl ovlivněn 

Chestertonem. Jen titul. Obsah už ne.“
47

 

Do galerie Hoffmeisterových portrétů patří i Vladimír Majakovskij, který přijel do 

Prahy v roce 1927. Téhož roku se Hoffmeister seznámil s  francouzským spisovatelem, 

dadaistou a surrealistickým básníkem Philippem Soupaultem, obdivovatelem 

Hoffmeisterových karikatur: „Adolf Hoffmeister patří k těm karikaturistům, kteří dovedou 
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oddělit kostru od duše, kteří dovedou zachytit povahu. Zmýlili bychom se, kdybychom se při 

pohledu na Hoffmeisterovy kresby smáli. Je v nich podle mého názoru velikost, která 

překvapuje, síla, která znepokojuje.“
48

 Další Francouz, filozof, spisovatel a dramatik Jean-

Paul Sartre navštívil Hoffmeistera v roce 1968. Z Nezvalových vzpomínek víme, že 

Hoffmeister byl pozorným hostitelem svých zahraničních přátel během jejich pobytů v Praze: 

„Rádi jsme chodili po skutečných či domnělých stopách Guillauma Apollinaira, a tentokrát 

doprovázíme s Adolfem Hoffmeisterem Philippa Soupaulta. Znám málo lidí, kteří dovedou s 

obětavostí Adolfa Hoffmeistera seznamovat umělce z ciziny s naším zázračným městem. […] 

Adolf Hoffmeister, který se už tenkrát hlásil ke komunismu, nasazoval nejen své jazykové a 

společenské znalosti, nýbrž pokládal jaksi za svou povinnost použít svého sociálního a 

finančního postavení ve prospěch společné věci. A tak Philippe Soupault […] se stal naším 

přítelem.“
49

 

Francouzského spisovatele Louise Aragona pojilo s Adolfem Hoffmeisterem výjimečné 

přátelství. Kromě okruhu společných přátel sdíleli i stejné politické přesvědčení. Díky 

Aragonovi dostal Hoffmeister  v roce 1939 pozvání do Francie a vízum, které mu zřejmě 

zachránilo život. V pozdějších letech se setkávali v Paříži zvláště v době působení 

Hoffmeistera na československém velvyslanectví. V článku Adolf Hoffmeister et la beauté 

d´aujourd´hui (Adolf Hoffmeister a krása dneška), který byl později zařazen do knihy Les 

collages (1965), vzdal Aragon hold dlouholetému příteli. 

Jaké bylo Hoffmeisterovo přátelství se spisovatelem Františkem Langerem, lze vyčíst 

z bohaté korespondence z let 1938–1964, publikované knižně v sebraných spisech F. Langera. 

Častým tématem jejich korespondence byly právě knihy, které si spisovatelé vyměňovali 

zvláště v době, kdy byl Hoffmeister ve vězení v roce 1940: „Nesmírně toužím po nějakém 

projevu přátelství. Napiš mi! Pošli nějaké knihy! […] Srdečně Ti tisknu ruku, A. 

Hoffmeister.“
50

 O rok později Hoffmeister již z amerického exilu napsal Langerovi o své 

nové knize: „Napsal jsem knížku a udělal ilustrace. Knížka je v tisku a Američani, 

spisovatelé, byli s ní spokojeni. Je to moje první knížka, která vyjde dříve anglicky než česky. 

Kdybyste ji chtěli vydat v Londýně, tak mi napiš. Měl bych velikou, velikou radost. Pošlu Ti 

korekturu na ukázku.“
51

 Z dalšího dopisu ze dne 7. ledna 1964 vyplývá, že se ve vztahu 

umělců začaly objevovat první trhliny „Vidíš, že jsem Ti zachoval věrnost i po třiceti letech. 
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A tu bych žádal, abys byl také věrný mně. A Adolfu Hoffmeisterovi. A to nejsi. Z Tvých 

nových kreseb mám dojem, že sis můj rukopis nepřečetl.“ 
52

 

V roce 1955, k úmrtí německy píšícího českého spisovatele Franze Carla Weiskopfa, 

jenž tvořil i pod pseudonymem Petr Buk, napsal Hoffmeister nekrolog Věrný přítel, který byl 

otištěn v Literárních novinách. V nekrologu Hoffmeister vzpomínal na společné strávené 

chvíle a několikrát zopakoval, že Weiskopf byl přítelem české literatury. 

Stanislav Kostka Neumann, o 27 let starší než Hoffmeister, byl vzorem pro mladou 

generaci, ke které Adolf Hoffmeister patřil. Členové rodícího se Devětsilu navštěvovali 

Neumanna od roku 1919. Mladí umělci si básníka vážili ho pro jeho nekompromisní názory. 

„S. K. N. nás krok za krokem učil.“
53

 Hoffmeister se o Neumannovi vyjádřil pochvalně také 

v Předobrazech: „Naším apoštolem, který nás vyzýval k odvaze a k experimentu, byl a po 

dlouhá léta zůstal S. K. Neumann.“
54

 S. K. Neumann jako jeden z prvních uveřejnil v Kmeni 

(30. dubna 1920) Hoffmeisterovu krátkou báseň Neděle: 

„Někdo má oči, 

hlava se točí, 

oknem otevřeným 

hledí květiny. 

Se schodou běží elektriky 

a já jsem jediný 

s tužkou v ruce 

v neděli u okna.“
55

 

S. K. Neumann „otcovsky“ dohlížel na první kroky mladých tvůrců, podporoval je 

v nesnadných začátcích umělecké tvorby: „Naučili jsme se u Neumanna, že umění je těžká 

práce a umělci jsou těžce pracující. […] Bral nás na vědomí a pomáhal, kde se dalo, zejména 

tam, kde naše zkušenosti nestačily. Nechtěl, abychom se sami spálili. Ale neopravoval. Otiskl 

nám i slabé verše, aby nám nevzal chuť psát lepší. […] Neumann nás pozval někdy do 
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Unionky, přisedl si k nám v Unionce nebo v Tůmovce, chodili jsme za ním k Lippertovi na 

víno, to když byl poslancem Revolučního národního shromáždění, nebo nás vzal s sebou i na 

flám, který nebral konce. Všichni jsme začínali v časopisech, které on redigoval.“
56

  

O dva roky starší Karel Teige byl Hoffmeisterův spolužák z gymnázia, později oba 

patřili k zakládajícím členům Devětsilu. Hoffmeister pokládal přítele za duchovního vůdce 

skupiny. Přátelství s  názorově a charakterově pevným Teigem muselo být pro Hoffmeistera 

inspirací i vzpruhou: „Teige vydržel všechno, protože byl metodicky houževnatý, neústupný a 

v nejlepším smyslu toho slova tvrdohlavý. Věděl přesně, kde je a na co stačí. Věděl také, že je 

členem malého národa, jehož kultura a umění by už dávno bylo světové a velké, kdyby mělo 

dobrého impresária a dobré překladatele. Tuto Teigovu stránku jsem vždy obdivoval a dodnes 

mu za tyto myšlenky děkuji.“
57

 

Teige se stával opakovaně středem Hoffmeisterovy ironické pozornosti, zvláště pak 

jeho jméno přímo vybízelo k slovním hříčkám. Epigram Charles Teige si Teige z novin 

vystřihl a připíchl připínáčkem na svou knihovnu:  

Teige-čti po francouzsku též 

Je kritikem a básníkem a malířem je též 

Programy kouzlil střídal moudrá zrna sil 

Nekosil jen sil a sil dokonce devětsil 

Všem manifestům dal své imprimatur 

Po celém světě svých pět miniatur…
58

 

Hoffmeister vždy pokládal Karla Teigeho za velkou osobnost. Sehrál podle něj mnohem 

důležitější roli na literárním i výtvarném poli, než mu bylo později přisuzováno. Význam 

dalších členů Devětsilu Wolkera, Nezvala, Vančury byl podle Hoffmeistera přeceňován. 

K úzké spolupráci Teigeho a Hoffmeistera došlo v roce 1929, kdy Teige použil 

Hoffmeisterovy karikatury Philippa Soupaulta a Marinettiho na obálce časopisu RED. 
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Typografická úprava Karla Teigeho, na níž Teige tančí mezi písmenky a značkami
59

, se stala 

tématem další Hoffmeisterovy karikatury z roku 1930. 

Mezi nejbližší Hoffmeisterovy přátele patřil Vítězslav Nezval, se kterým se seznámil 

rovněž v Devětsilu. Nezval na příteli obdivoval způsob, jak uměl jednat s lidmi, Hoffmeister 

si zase svého přítele vážil pro jeho odhodlání
60
. Nezval o Hoffmeisterovi ve své knize Z mého 

života napsal: „Poznal jsem nejsvětlejší stránku jeho povahy zvláště při našem společném 

pobytu v Moskvě na Prvním všesvazovém sjezdu sovětských spisovatelů, když jsme sdíleli 

společný dvoupokoj v hotelu Metropol. Umění nemračiti se, poradit a pomoci méně 

zkušenému, jazykové schopnosti, nadání literární, malířské, všeobsáhlé znalosti věcí i lidí a 

neúnavná pracovitost dávaly Hoffmeisterovi vždycky zvláštní postavení v každé delegaci 

určené do ciziny.“
61

 Navštívili spolu Moskvu, objížděli bleší trhy v Paříži, často se vídali i 

v Praze. 

 „Jedenkrát–bylo to asi poprvé a naposled–jsem nesouhlasil s Nezvalovým názorem, 

který dal snad příliš bravurně najevo. Zní to dnes směšně, ale šlo o poezii a peníze.  

 Bohatí jsou tu, aby utráceli peníze, tak jako utrácejí čas.´ 

 Adolfe, vždyť nejbohatší člověk na světě je básník. Nikoho nevykořisťuje a lidstvo je 

mu stále dlužno.´“
62

 

Nezval rovněž patřil do galerie osob, které Hoffmeister s oblibou karikoval: „Byl 

dokonce ješitný na to, že ho tak často kreslím–byl pyšný na můj kreslený samoznak jeho 

podoby.“
63

 Mezi četnými epigramy vyniká epigram na Nezvalovo básnictví: 

VÍT NEZVAL 

Nikdo ho nezval přišel sám 

Já jsem básník vám povídám 

Ach jeje jeje ach jeje 

Proč tedy píše eseje 

Víte Víte že nevíte 

Že to ani neumíte 

Básnictví hra je básník si hraje 
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Jejej jejej jejej nesahej na esej 

K básni brk k eseji dláto 

Mlčeti stříbro mluviti zlato
64

 

 

Jedním ze společných přátel obou mužů byl i světově proslulý spisovatel James Joyce. 

K setkání s Joycem došlo na jaře 1933 v Paříži, na což Nezval vzpomíná ve své autobiografii: 

„V době Hoffmeisterovy pařížské návštěvy vzal mne s sebou tento můj přítel k Jamesi 

Joyceovi. Tento krásný stařec, téměř slepý, bydlel v nové pařížské čtvrti v moderním domě 

mezi knihami, které ležely všude na zemi v jeho pokoji, jak patrně vypadly z ruky Joyceovy 

sekretářky. Hoffmeister přivezl Joyceovi, myslím, tenkrát výtisk Anny Livie Plurabelly, 

kterou přeložil. Snažil se Joyceovi vysvětlit, jakých analogií použil v českém jazyce, aby 

vyjádřil Joyceovu složitou duševní hru s významem slov. A Joyce, který měl přese všecko 

něco profesorského, hroužil se do těchto výkladů jako učenec, který chce všemu přijít na 

kořen.“
65

 

Do okruhu Hoffmeisterových blízkých přátel patřil také Julius Fučík, komunistický 

novinář, literární kritik a překladatel. Jejich vztah, který se datuje od roku 1925, byl zprvu 

pracovní, ale brzy přerostl v přátelství: „Sešli jsme se u Šaldy. V Devětsilu. V kavárně. 

Jednou. Pětkrát. Denně. Několikrát u mne spal, když se ukrýval před policií. Pozval mne, 

abych s ním dělal Kmen. Pozval jsem ho, aby nám psal do Pestrého týdne. Sešli jsme se 

v Osvobozeném divadle. U E. F. Buriana a v D 34. V Národní. Ve Slavii. V Metru. U Šupů. 

V Dunaji. Jednou. Šestkrát. Denně.“
66

 Fučík se s Hoffmeisterem vídali od poloviny dvacátých 

let do jara 1939. 

S dadaistou Tristanem Tzarou se Hoffmeister setkal opakovaně jak v cizině, tak během 

jeho návštěvy v Praze. Kromě obvyklé prohlídky Prahy ho seznámil s dalšími památkami, 

navštívili společně například Braunův Betlém a špitál v Kuksu. Do Československa se Tzara 

rád vracel. „Tristan Tzara nás pokládal za národ básníků, nejen pro své přátelství 

s Vítězslavem Nezvalem. Byla v tom pojmenování napůl poklona a uznání, napůl výtka, že se 

nedovedeme uplatnit ve světě. Ani netušil, jak mi nahrával. Naše česká avantgarda 

z Devětsilu měla k Tzarovi mimořádně vřelý vztah. Tristan Tzara tu měl mnoho přátel. Znal 

jsem ho čtyřicet let. Psali jsme si hned po první světové válce. Často jsem přemýšlel, proč 

                                                 
64

 HOFFMEISTER, A.: Čas se nevrací, str. 10 
65

 NEZVAL, V.: Z mého života, str. 271 
66

 HOFFMEISTER, A.: Čas se nevrací, str. 60 



20 

 

právě on, jeden z nejvýlučnějších básníků Francie, nalezl tak upřímný poměr k naší poezii a 

k naší revoluci.“
67

 V dějinách dadaismu je Tristan Tzara pokládán za tvůrce hnutí, které 

vzniklo během první světové války a trvalo přibližně do roku 1924. Hoffmeister četl Tzarovy 

dadaistické básně, které obdivoval: „Jeho básně jsou prosté, vyprávěné nebo povídané 

příhody tisíce a jednoho pečlivého nesmyslu. Je těžké napsat dadaistickou báseň jako 

Tzara.“
68

 Naposledy se Hoffmeister s Tzarou setkal spolu s Louisem Aragonem v roce 1963 

v Paříži. Tzara v té době již umíral na rakovinu. 

Jean Effel pro Hoffmeistera zosobňoval to nejlepší v kresleném humoru na západ od 

naší hranice: „Jean Effel je záruka toho, že naši soudruzi na Západě neztratili dobrou náladu a 

veselou mysl.“
69

 Hoffmeister se spolupodílel například na organizaci Effelovy výstavy 

v Praze, která se měla uskutečnit v prostorách Mánesu. Nepříliš rozměrné Effelovy kresby se 

ve velkých prostorách Mánesu ztrácely, a tak musely být nakonec zvětšeny na velikost 

filmového plátna. Výstava probudila zájem jak u českých nakladatelů, tak u filmařů. V roce 

1958 měl premiéru Effelův film Stvoření světa, který vznikl v pražském filmovém studiu a 

jehož režisérem byl Eduard Hofman. Hoffmeister k filmu vytvořil texty písní a komentář. 

Hoffmeister napsal také předmluvy k Effelovým knihám Stvoření světa a Stvoření člověka
70

, 

vydaným  Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění. Recipročně byla v Paříži 

vydána Hoffmeisterova kniha Visages écrits et dessinés
71
, ke které úvod napsal Effel. 

V souboru Effelových knih v Hoffmeisterově osobní knihovně je většina exemplářů 

podepsaná. Kreslíř je podepisoval buď vlastním jménem „François“
72

 nebo používal 

pseudonym Jean Effel.  

Z poezie si Hoffmeister nejvíce oblíbil básně Miroslava Holuba, s nímž se později 

setkal i osobně. Kromě toho je spojovala osobní zkušenost z pobytu v USA: „Mohu říci, že 

jsem Spojené státy do roku 1951 znal dosti dobře. Ale co jsem si přečetl Holubovu 

poloreportáž Anděl na kolečkách, znám je ještě lépe. Nejvíce mne na tom žere, že jsem od 

roku 1936, kdy vyšly mé Americké houpačky, nenapsal knížku o Americe, ač chystám svůj 

druhý díl Turisty proti své vůli už alespoň dvacet let. Již v New Yorku jsem chtěl začít na tom 
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pracovat. A teď to napsal Miroslav Holub - a celkem vzato lépe, než bych to byl napsal já.“
73

 

V listopadu 1963 Miroslav Holub svou básní Jádro věci zahájil Hoffmeisterovu retrospektivní 

výstavu AH 17-63
74

. Vystavena zde byla většina Hoffmeisterových děl, které autor vytvořil 

v letech 1917–1963. Text ke katalogu výstavy napsal Miroslav Lamač, vernisáže se zúčastnil 

kromě dalších osobností Jean-Paul Sartre. 

2.2. Veřejné angažmá 

Hoffmeisterovo veřejné působení se odehrávalo v různých oblastech kultury a politiky. 

My se zaměříme pouze na ty Hoffmeisterovy činnosti, které bezprostředně souvisely s jeho 

zájmem o knihu a knižní kulturu. 

Hoffmeister měl jako předseda Československého komitétu knižní kultury příležitost 

zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj české knihy. Funkci předsedy zastával v letech  

1957–1960. Hlavním úkolem výboru bylo každý rok uspořádat soutěž o nejkrásnější českou 

knihu. Smyslem této soutěže bylo zkvalitnit českou knižní produkci.  

Díky mezinárodnímu renomé byl Hoffmeister přizván jako předseda mezinárodní 

poroty na „Mezinárodní výstavě knižního umění Lipsko 1959“ v Německu. Na této výstavě 

představil nejkrásnější české a slovenské knihy, které v Lipsku získaly celkem třicet pět 

zlatých, stříbrných a bronzových medailí. O šest let později byl Hoffmeister opět zvolen do 

čela poroty „II. Mezinárodní výstavy knižního umění Lipsko 1965“. I v tomto ročníku 

československá knižní produkce obdržela četná ocenění–dvacet dva medailí. Exemplář 

katalogu k této výstavě Internationale Buchkunst Ausstellung 1965 je v souboru literatury o 

umění Hoffmeisterovy knihovny. 

Významnou roli Hoffmeister zastával v Umělecké radě při Státním pedagogickém 

nakladatelství, jejímž byl předsedou. Hlavním úkolem rady bylo dohlížet na výtvarnou úroveň 

učebnic pro všechny typy škol, což na počátku 60. let znamenalo iniciovat přípravu nových 

učebnic, které měly nahradit nevyhovující učebnice z 50. let. Nová sada učebnic, na jejichž 

designu se kromě Hoffmeistera podílela celá řada současných umělců, byla schválena v roce 

1961. Ohlasy na nové učebnice byly většinou pozitivní jak od dětí, tak dospělých. Doklady 

těchto ohlasů lze dohledat v Hoffmeisterově pozůstalosti.  

                                                 
73

 HOFFMEISTER, A.: Čas se nevrací, str. 219 
74

 Výstavu AH 17-63 zahájil Miroslav Holub v Mánesu 22. listopadu 1963.  



22 

 

Doklady k Hoffmeisterovým zahraničním aktivitám v podobě dochovaných publikací 

v souboru osobní knihovny pocházejí z roku 1946 a 1950
75

.  

2.2.1. Poštovní známky 

Kořeny Hoffmeisterovy záliby ve filatelii mají pravděpodobně souvislost s jeho 

cestovatelskou vášní. Hoffmeister začal sbírat známky na gymnáziu, později alba předal 

matce, která je doplňovala. Rudolf Fischer o jeho zálibě napsal: „Vím, že je Hoffmeister 

považoval za stejně hodnotné, jako když se najde řecká socha bez rukou a třeba bez hlavy, 

neztratí na své ceně krásy a stane se třeba ozdobou Louvru v Paříži, Ermitáže v Leningradě 

nebo Metropolitního muzea v New Yorku–jak o tom AH 68 napsal v Katalogu světové 

výstavy známek, konané právě v Praze.“
76

  

Klukovské nadšení pro exotické krajiny znázorňované na poštovních známkách, bylo 

v Hoffmeisterově případě v dospělosti vystřídáno vlastní tvorbou. Fischer, který znal 

Hoffmeistera téměř dvacet let, popsal Hoffmeisterovu cestu k tomuto specifickému 

výtvarnému projevu: „Za šťastně pozdějšího pochopení začal známky také vytvářet–

komponovat. A shromažďovat pro účely dárkové–nejvíce uctívaným osobnostem a recepčním 

v cizině, nebo jako úplatu za přízeň některých známostí. Trvalo několik let, než jsem ho 

přesvědčil, že vedle předsednictví známkové výtvarné komise vydavatele poštovních známek 

může–a musí–být i jejich autorem. […] Získat Hoffmeistra pro vlastní tvorbu známek jsem se 

pokoušel již koncem třiašedesátého roku. V lednu 1964 jsme se téměř dohodli na autorství 

emise k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech, jehož byl předsedou. Ale 

vyhnul se i dalším nabídkám. Ve stejném roce ilustroval ještě Langrovy Filatelistické 

povídky.“
77

 

V roce 1966 se Hoffmeister stal předsedou známkové komise při Ústřední správě spojů. 

Během několika let vytvořil řadu portrétů známých osobností, které se potom objevily na 

známkách
78

. 
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Spolupráce s nakladatelstvím Československý spisovatel na Filatelistických povídkách 

Františka Langra
79

 je dalším příkladem, kde se uplatnila Hoffmeisterova záliba ve filatelii. 

Kniha vyšla s Hoffmeisterovou obálkou i ilustracemi.  

 

2.3. Význam  

Ačkoliv od smrti Adolfa Hoffmeistera v roce 2013 uplynulo již čtyřicet let, jeho dílo, 

především jeho výrazné a osobité karikatury, je opakovaně předmětem kritických reflexí a 

výstavních projektů.  

Adolf Hoffmeister zemřel v roce 1973. Přestože byl známou osobností, konec jeho 

života proběhl bez zájmu médií, a tak ani informace o jeho úmrtí nepronikly do širší 

veřejnosti. V období normalizace se ve společnosti postupně šířila atmosféra strachu jako 

důsledek vylučování členů KSČ, kteří nesouhlasili se vstupem spojeneckých vojsk do 

Československa a kteří se v předchozím období angažovali v procesu liberalizace socialismu. 

Stigmatizace těchto osobností znamenala jejich definitivní vyloučení z politického a 

společenského života: „Kdo pak otevřeně hovořil o Hoffmeisterovi a dostavil se na jeho 

pohřeb do strašnického krematoria, mohl se dokonce považovat trochu za hrdinu, ale také za 

člověka jistým způsobem nezodpovědného. Odvážil se totiž veřejně uctít památku osobnosti, 

která se po invazi sovětských vojsk do Československa v roce 1968 zařadila k těm, kdo svými 

protesty  zradil´ Stranu a byli za to radikálně vyškrtnuti z české kultury a vyloučeni 

z veřejného života.“
80

 K nedožitým osmdesátým narozeninám Adolfa Hoffmeistera napsal Jan 

Kliment do Rudého práva (14. 8. 1982): „Škoda, že v závěru své pestré životní pouti 

nedokázal rozeznat pravdu od demagogie, že v krizových zmatcích konce šedesátých let 

nedokázal nesprávně orientovat. Zřejmě tu sehrálo nemalou roli to, co ho vázalo z dřívějška 

k mnoha intelektuálům, kteří zběhli od praporu, k němuž se kdysi přimknuli v době vzedmuté 

revoluční vlny. Projevila se negativně spjatost Hoffmeisterova jen s intelektuály, negativně se 

projevilo jeho nedostatečné spojení s dělnickou třídou, jeho povrchní chápání marxistické 

revolučnosti.“
81

 

Knihy, na kterých se Hoffmeister podílel jako autor textu či ilustrátor, vycházely po 

jeho smrti především v zahraniční, buď v překladech, nebo česky v exilových 
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nakladatelstvích. Jednalo se např. o Werichovu cestopisnou knihu Americké příběhy
82

 

s kresbami Adolfa Hoffmeistera, kterou vydali v nakladatelství 68Publishers manželé 

Škvorečtí v Torontu. Německá monografie Karikaturen, Collagen, Ilustrationen
83

 o Adolfu 

Hoffmeisterovi vyšla v roce 1986 v Berlíně. Až do konce osmdesátých let se kromě jeho 

kreseb v díle O divadle a tak podobně
84

 Hoffmeisterovy knihy neobjevovaly. V roce 1988 

jako reedice dříve vydaných vzpomínek vyšla kniha Podoby a předobrazy
85

.   

Z reakce syna Martina Hoffmeistera vyplývá, že s vydáním autobiografických pamětí, 

které by pravděpodobně přinesly nové informace, se nepočítá: „Nedávno jsem se dotázal 

Martina Hoffmeistera po osudu pamětí: ´Paměti AH nevyjdou, otec si je připravoval a sebral 

určité množství materiálu. Neuměl však sednout ke psaní bez tlaku termínů a smlouvy, a 

jelikož nakladatelství Československý spisovatel veškeré smlouvy vypovědělo, tak paměti 

zůstaly jen v plánech, osobně si myslím, že to je nenahraditelná ztráta, protože otec byl 

svědkem mnoha dějinných proměn a událostí, poznal spoustu lidí a dovedl dávat věci do 

souvislostí´
86

. 

Díky zájmu zahraničních sběratelů a galerií o Hoffmeisterovo výtvarné dílo  byla např. 

v Paříži v roce 2000 uspořádána výstava Hoffmeisterových karikatur: „Hoffmeister se jako 

výtvarník vrací do Paříže poprvé od 60. let, kdy zde vystavoval naposledy. Poprvé se zde 

uvedl na dvou výstavách v 30. letech. ´Pokud měl druhý domov, tak to byla určitě Paříž [ …] 

Největší sbírku otcových karikatur mimo ČR má zřejmě Arthur Schwartz v Miláně.´“
87

 

Čtyřmi kresbami a kolážemi je Hoffmeister zastoupený ve slavné sbírce pařížského 

Centre Georges Pompidou. V roce 2003 se uskutečnila výstava „Adolf Hoffmeister: 

Podoby“
88

 v bulharské Sofii. Vernisáže výstavy se zúčastnil jeho syn Adam Hoffmeister, 

který je významným českým galeristou. 

Jako autor divadelních her figuruje Adolf Hoffmeister také v současném divadle. 

Například v pražském divadle Na Fidlovačce vznikla muzikálová adaptace původní 

Hoffmeisterovy hry Nevěsta. Premiéru měl muzikál 23. 5. 2013. Dramaturg Petr Vydra po 

premiéře napsal: „Někdy si divadlo vybere k inscenaci pevný a často i prověřený text. Někdy 
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zase hra přímo pro divadlo vzniká. Někde uprostřed těchto dvou pólů je zásadní úprava či 

změna žánru původní hry. To je případ muzikálu Nevěsta. Původně šlo o hříčku, která vznikla 

snad jako ozvěna úspěchu a stylu Vest pocket revue Voskovce a Wericha. Vytvořil ji jejich 

generační souputník (ročník 1902) a jejich velmi příležitostný spoluautor a především autor 

jejich kreslené podoby–Adolf Hoffmeister. Sami V a W si jeho karikaturistického umu vážili 

ze všech jeho talentů a snah nejvíce. Adolf Hoffmeister byl ale nepokojný duch a vedle 

kreslení pokoušel také psaní.“
89
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3. Adolf Hoffmeister ve výtvarném umění 

Stejně jako byl život Adolfa Hoffmeistera pestrý díky jeho všestrannému nadání, byla i 

jeho tvorba různorodá. Kromě psaní knih a karikatur se opakovaně vracel k reflexi umění, 

zajímalo ho zvláště současné moderní umění svým zaujetím pro přítomnost: „Moderní umění 

je pojem, který nestárne. Je to nejjednodušší příklad nějaké novosti vstupující do navyklé 

konvence. Moderní je prostě každé průbojné umění, které vyrůstá ze současného života a 

nevrací se ani pro obsah, ani pro formu do minulosti. [...] My u nás máme všecky předpoklady 

udivovat svět. To je příjemné vědomí. Jenom mi při tom dnes chybí živá účast mládeže, jak 

tomu bylo včera a jak tomu bude jistě zítra.“
90

 

Philippe Soupault již na konci 20. let, tedy v počátcích Hoffmeisterovy umělecké dráhy, 

rozpoznal kvality jeho uměleckého talentu: „Kresby Adolfa Hoffmeistera na první pohled 

překvapí svou podivnou krutostí. Zdá se nám nejprve, že představují lidi tak, jak by měli býti, 

se všemi jejich nedostatky, s jejich hříchy a s jejich nežity. Podruhé, když se na ně podíváte, 

zjistíte, že jsou spíše hluboké než kruté. Nejsou to již pouhé škleby, na něž se díváte, ale 

lidské tváře, živí lidé. Je mnoho lidí, kteří si myslí, že za maskou kůže mohou rozpoznávati 

kostru. Adolf Hoffmeister je z toho druhu kreslířů, kteří vyhmatávají kostru duše, 

charakter.“
91

 

3.1. Volná tvorba a užitá grafika 

Umělecký talent Hoffmeister projevoval od raného dětství. Výtvarný projev patřil 

neoddělitelně k jeho životu. Ještě jako student gymnázia se podílel jak na založení skupiny 

Devětsil, tak na přípravě jejího programu, který představoval hledání nových forem umění: 

„Adolf Hoffmeister ozdobil svými kresbami okraje kroniky právě minulého dvacetiletí. 

Povětří, ve kterém od raných let dvacátých do pokročilých let čtyřicátých naše kulturní 

svoboda bujela jako džungle, pak byla náhle spálena fašistickým mrazíkem a teď zase se 

nalévá novou mízou nadějného předjaří, to povětří je plné rozvátých listů, jež Hoffmeister 

pokreslil.“
92

 

Od původního zaměření na kresbu a malbu Hoffmeister přešel ke grafice. Linoryt mu 

umožňoval pregnantnější vyjádření. Na počátku dvacátých let v období Devětsilu se 

Hoffmeister inspiroval dobovým naivismem: „Na Jarní výstavě Devětsilu v roce 1922 se 
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Hoffmeister představil několika plátny a kresbami podle Rousseauova vzoru. V úvodu ke 

knize svých literárních prvotin Předobrazy umělec v roce 1962 vzpomíná: ´Hledali jsme 

opravdu velice usilovně nějakého vlastního moderního spasitele umění. Nějakého umělce, 

který by všechny naše rozpory uvedl na jednoho znamenatele, který by ukázal alespoň kudy 

kam. Pro začátek. My výtvarníci jsme ho našli. O tom nebylo pochyb, když někdo viděl naše 

výstavy. Nestali jsme se epigony. To ne. Ale, však vy víte, jak to myslím, hledali jsme předka, 

nebo chcete-li proroka a křtitele poetického naivismu… Byl to celník Rousseau.´ 

V Hoffmeisterových obrazech Přímořská krajina, Most v městě a dalších se naivistická 

stylizace a lyrická barevnost snoubí s romantickými tématy mladých devětsilských básníků–

touha po dalekých přístavech, plavbách na zaoceánských lodích, po tajemných tropických 

krajích.“
93

 

Kromě volné tvorby se Hoffmeister věnoval užité grafice. Jeho ilustrační tvorba je 

důležitou součástí jeho výtvarného díla, zvláště pak ilustrace k vlastním textům. V 

cestopisných knihách se můžeme setkat s jeho kresbami od popisných realistických 

perokreseb až po kresby s prvky orientální kaligrafie. Kolážím se věnoval především v závěru 

života. 

Hoffmeister se jako jediný delegát Československa účastnil mezinárodního sjezdu PEN 

klubu v Tokiu v roce 1957. Po skončení oficiálního programu Hoffmeister využil možnosti 

cestovat po Japonsku a zážitky z těchto cest popsal v reportážích Made in Japan
94

. O 

ilustracích k této knize napsala Ludmila Vachtová: „V dřívějších letech byly to převážně 

záznamy lidských tváří, které reprezentovaly kreslíře Adolfa Hoffmeistera. V cyklu 

japonských kreseb jsou to naopak hlavně kresby krajin měst a krajin země, které ho usvědčují 

z otcovství i z nových záměrů. […] Pointuje rub a líc, hranu a roh, černou a bílou. Jsou to 

ilustrace jeho postřehů, dojmů, zážitků a textu. Jsou to novinářské kresby, kreslené pro 

rotačku.“
95

 

3.1.1. Karikatura 

Hoffmeister se proslavil především jako karikaturista. Paralelně s vlastní tvorbou 

vznikaly reflexe vlastní tvorby a to jak po stránce technické, tak obsahové, četné jsou rovněž 

jeho příspěvky k dějinám karikatury
96

. Jeho karikatury významných osobností avantgardy 

mají kromě uměleckého významu rovněž dokumentární význam. Ačkoli v jeho tvorbě 
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nacházíme určité návaznosti na předchozí směry, jeho osobitý rukopis se stal 

nepřehlédnutelným v dějinách karikatury. V úvodu katalogu k jedné ze svých výstav 

Hoffmeister popsal, co zejména by měl autor karikatury zohlednit: „Karikatura musí mít ostří 

vtipu a tak jako tak pomník věrnost podoby. […] Karikatura vždycky musí být dílem 

okamžiku, neboť její platnost je toliko současná. Provází události doby a osoby jako jejich 

stín; stín člověka, který již přešel, stín již neviditelného, přestává míti smysl a vůbec již ztratil 

vtip. Okolnost, že řada karikatur nabývá jakési věčné platnosti, není dána kresbou, ale 

událostí, poměry nebo podobou osob, kterých se dotýká.“
97

 

Politická angažovanost byla neoddělitelnou součástí Hoffmeisterových karikatur: 

„Humor a karikatura, to jsou staří osvědčení, otužilí, zakládající členové všech 

komunistických stran světa. To jsou nejlepší propagandisté a agitátoři mezi nestraníky a 

nerozhodnými. To jsou nejúspěšnější bojovníci proti válce. To jsou sůl a pepř naší denní 

potravy. Bez nich by nám nechutnalo. Bez nich by byl náš život šedivý.“
98

 Hoffmeisterovy 

karikatury na rozdíl od portrétů zaměřujících se na jedinečné, vyzdvihovaly zobecnitelné 

vlastnosti povahy a podoby. „Karikatura je pravdivá lež. Vtip pak s ní nemá nic společného, 

poněvadž pravda je sama o sobě jízlivá, kousavá a nepříjemná.“
99

 Výjimkou byly 

protifašistické karikatury, ve kterých zesměšnění nabývalo kritické funkce. Karikatury 

hlavních představitelů nacionálního socialismu představovaly zavrženíhodné lidské vlastnosti, 

a proto postrádaly pro Hoffmeistera typický laskavý humor. „Když Hoffmeister zahajoval 

vlastní výstavu v Benešově roku 1935, vytvořil jako výhradní cíl současné revoluční 

karikatury boj proti fašismu. Přitom zdůraznil, že karikatura nevyvolává smích a je v ní 

´samoznakově zachyceno ovzduší naší doby co nejstručněji a co nejvýrazněji´, což přesně 

odpovídalo dotyčnému dílu.“
100

 

Hoffmeisterovy karikatury se kromě Lidových novin objevovaly i v dalších novinách a 

časopisech
101

. Z karikatur publikovaných v novinách, které většinou reagovaly na aktuální 

dobové otázky, Hoffmeister sestavoval knihy, v nichž karikatury doplňoval epigramy a 

rozhovory. „Hoffmeister přemýšlel o okolnostech užití karikatur v novinách. […] Byl si 

přirozeně vědom, že zájem většiny redakcí o karikatury vycházel z jiných než výtvarných 
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pohnutek–ze snahy vyjít vstříc čtenářům a jejich touze ´zlidštit´a také zpříjemnit génia, 

vznikající vlivem demokracie a lidské zlomyslnosti.“
102

 Na samostatných výstavách 

karikatury představoval jako svébytné umělecké dílo.  

Hoffmeister na rozdíl od jiných umělců zachycoval karikované osoby v pohybu. Pro 

každou osobu hledal jedinečný samoznak, který se nakonec ustálil v definitivní „podobě“. 

Hoffmeister se ve své studii Karikaturisté a karikovaní, o které píše Tomáš Winter, pokusil 

definovat fenomén samoznaku: „Jeden karikaturista na světě vymyslí si pro určitého homo 

nova samoznak, který zveřejněn přejde do představy, ale i do pera ostatních kreslířů.
 103

 

Hoffmeister se zde přihlásil k autorství samoznaků Vítězslava Nezvala, bratří Čapků a Jana 

Wericha. „Hoffmeister kreslil karikatury lidí, které znal a s nimiž se setkával. […]´Rozhodně 

netrpěl ostychem, když se rozhodl, že se s někým setká, dokázal vždy zaujmout natolik, že s 

ním udělal rozhovor a nakreslil ho,´ vypráví jeho syn Martin.“
104

 

K Hoffmeisterově jedinečné schopnosti vystihnout karikovanou osobu neoddělitelně 

patřila další schopnost–propůjčit jí vlídnou podobu. Hoffmeisterovo mistrovství obdivovalo 

mnoho umělců, kromě již zmíněného Soupaulta, například francouzský spisovatel a dramatik 

Georges Ribémont-Dessaignes o něm v roce 1930 napsal: „Často vidí lidé v sebevraždě jediné 

řešení krise současnosti, která zachvacuje ubohého člověka trýzněného úvahami. Poproste 

Hoffmeistera, aby vás nakreslil, a ihned přilnete k té své malé siluetě, která vyšla ze zdánlivé 

schránky, a hned zatoužíte, abyste mohli žít ještě jeden den. Už není samoty, už není otázky 

současnosti.“
105

 V podobném duchu se vyjádřil autor recenze o výstavě Hoffmeisterových 

karikatur v Aventinské mansardě: „Sám si je vědom, že jeho kresby nejsou karikaturami 

(Rozpravy Aventina, Hoffmeisterova odpověď na Halasův článek v Plánu), chce se bavit a 

chce jiné kreslením jejich podob. Jeho kresby jsou spíš humorem než karikaturou, humorem, 

který svou veselostí k ničemu nezavazuje a svůj cíl a smysl má sám v sobě.“
106

 

„Ve dvacátých letech však Hoffmeister odmítal karikaturu spojovat s politickou 

tendencí a jeho dílka byla vtipnými glosami či charakteristikami.“
107

 V článku Karikatura, 

který vyšel v Rozpravách Aventina (1926), se Hoffmeister zamýšlel nad moderností 

karikatury, oproti které stavěl zastaralé portrétní malířství, jež začala nahrazovat fotografie. 

Podle Hoffmeistera je karikatura moderní, jelikož nezobrazuje věci, jak se jeví, ale jaké 
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skutečně jsou. Kreslený minimalismus považoval Hoffmeister za přednost
108
: „Jak se lidi liší 

a jak šaty zkreslují člověka, vynikne oblékáním tváří do čar a stínů. Každý člověk vyžaduje 

poněkud jinou techniku. A to je hrozně důležitý bod. Čím míň tím líp. Čára je dost, ale mnoho 

čar je málo. Čím více čar, tím se více zdržuje okamžitost dojmu.“
109

 Proto za nejlepšího 

českého karikaturistu považoval Josefa Ladu.
110

 Politická karikatura zaujala přední místo 

v Hoffmeisterově tvorbě ve třicátých letech. Reflexe politických událostí zintenzivněla 

s blížící se válkou; z tohoto období pocházejí vyhraněné protinacistické karikatury. V článku 

Adolf Hoffmeister o sobě napsal Hoffmeister pod pseudonymem J. Stý: „Co karikaturista 

zahájil modu nošení na třetí stránce v levém rohu a ve sportovní rubrice v Lidových novinách 

a od té doby napodobí kde koho. Sebrati veškeren materiál jeho karikatur by byla obrovská 

práce, neboť je rozlišiti a určiti, je dnes již nemožno, když sám nepozná, co kreslil a co ne.“
111

 

Hoffmeister se pochvalně vyjadřoval o umělecké tvorbě těch výtvarníků, jejichž poloha 

mu byla blízká, oceňoval například humor v karikaturách Josefa Čapka: „Kořeny této stránky 

Čapkových děl spatřoval Adolf Hoffmeister v umělcově malířské tvorbě. Čapek podle něho 

pro karikaturu nalezl moderní zápisovou techniku, nepoutavou realistickou logikou, 

odvozenou přímo z jeho malířského díla, které někdy nese znak žánrovosti, ba leckdy i 

nevážné švandovosti.“
112

 

 

3.1.2. Koláže 

3.1.2.1. Volné umění 

Koláže zaujímají v Hoffmeisterově výtvarném díle přední místo především v období 

padesátých a šedesátých let: „Na samém konci padesátých let se v Hoffmeisterově díle 

vyhranily dva základní typy koláží–jeden směřující k tematizaci písma ve výtvarném díle, 

druhý vycházející z ernstovské inspirace xylografickými reprodukcemi.“
113

 V roce 1959 

Hoffmeister začal pracovat na cyklu Typografické krajiny. Jako první vytvořil cyklus 

Typografické krajinky z Kavkazu, kde z novinových výstřižků vytvořil krajinu: „Myslím, že 

tento druh koláže jsem si skutečně vymyslil. Stalo se to na Kavkazu. Neměl jsem s sebou ani 

barvy ani barevné tužky. Mně se tu líbilo. Soči. Gagra. Hora Achún. […] Neměl jsem ani 

cestovní plán ani dodací lhůty na krku, tak se mi strašně chtělo kreslit. Když jsem viděl 

                                                 
108

 HOFFMEISTER, A. Poezie a karikatura. In: Výtvarná práce, 1960, str. 8 
109

 Karikatury Adolfa Hoffmeistera, str. [2] 
110

 WINTER, T.: V okovech smíchu, str. 51 
111

 STÝ, J.: Adolf Hoffmeister o sobě. In: Rozpravy Aventina, 1926-1927, str. 191 
112

WINTER, T.: V okovech smíchu, str. 48 
113

 DAČEVA, R. In: Adolf Hoffmeister 1902–1973, str. [4] 



31 

 

noviny tištěné abcházsky, upoutala mne písmena připomínající kmeny vinné révy nebo 

cypřiše a kleče. […] Prostě se mi zdálo, že písmena národa, který žije v této krajině, jsou 

odvozena přímo z tvarů jeho vlasti. Začal jsem tedy vystřihovat z novin hory a stromy a 

domečky a lepit místním lepidlem na školní čtvrtku.“
114

 Následoval cyklus Typografické 

krajinky na Sicílii, kde Hoffmeister nevyužíval jen novinové výstřižky, ale například je 

prokládal kresbami kamenných zídek
115

. Ludmila Vachtová v recenzi k Hoffmeisterově 

výstavě AH 60 Výstava podob a ilustrací, která se uskutečnila v roce 1960, vyzdvihla 

působivost současných koláží: „Teď je na čase napsat to, co už psali a říkali mnozí, že 

Hoffmeister šťastně zrenovoval koláž. Myslím, že si nemohl vybrat chytřeji, protože tento 

způsob vyjadřování jeho všestranně všetečné povaze báječně sluší. Nevím, jak vypadaly 

Hoffmeisterovy koláže, které vystavil v roce 1927 v Aventinské mansardě. Ty letošní, loňské 

a předloňské mají samozřejmě všechno to, co charakterizuje Hoffmeistera kreslíře: postřeh a 

vtip, šarm a lehkost a vkus. Hoffmeister má úžasný smysl pro rytmus doby a pro čas: je jím 

jednak tísněn a jednak nesen.“
116

 

Postupně se Hoffmeister zaměřil na detailní propracování koláží. Koláž Praha 

socialistická byla sestavena z výstřižků textů, které nutily diváka k soustředěnému vnímání 

jejich obsahu. V kolážích používal různorodé prvky a materiály–barevné papíry, fotografické 

reprodukce, xylografie, inzeráty, reklamu, aj. 

V roce 1960 Hoffmeister vytvořil cyklus koláží věnovaný Vítězslavu Nezvalovi 

Nezvaliáda: „V Nezvaliádě Hoffmeister s nadhledem spojil grotesku s patosem, aby 

připomněl povahu, dílo, zážitky a fantazii nedávno zesnulého přítele. […] Zatímco například 

James Joyce, Ilja Erenburg nebo Jaroslav Seifert v Hoffmeisterových kresbách zestárli, 

Nezvalovi příslušel ve všech etapách jeho života samoznak mladistvé vyhlazené tváře.“
117

 V 

Hoffmeisterově tvorbě je i několik dalších cyklů, Ze života dietního suchara, Neštěstí malé 

Žofie a Dobrodružství malého námořníčka. 

Hoffmeisterovy výtvarné práce z 60. let, ovlivněné mimo jiné pop artem
118
, se zařadily 

do evropského kontextu: „Lenka Bydžovská dokládá, že Hoffmeistrovi se i jako kolážistovi 

podařilo proniknout na prestižní zahraniční výstavy i do reprezentativních publikací.“
119
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O vlivech, které se projevily v Hoffmeisterových kolážích, potom podrobněji napsal 

Tomáš Winter: „Hoffmeisterovo využití koláže učinilo z jeho děl esteticky přitažlivé výtvarné 

objekty, jejichž ikonografická, formální a kompoziční stránka najednou využila podněty 

nejrůznějších uměleckých stylů.“
120

 

3.1.2.2. Koláž v knižní ilustraci 

Koláž se vyskytovala rovněž v Hoffmeisterově užité grafice. Hoffmeister začal tuto 

techniku používat jako ilustraci v knihách. Poprvé se koláž objevila v Hoffmeisterově 

ilustrační tvorbě jako montáž fotografií a kreseb v Gulliverových cestách
121

 v roce 1929. O 

třicet let později Hoffmeister poprvé použil xylografické reprodukce v kombinaci s kresbou 

v ilustracích k Verneově Cestě kolem světa za 80 dní
122

. Na téma ilustrací k verneovkám a 

techniky xylografické koláže napsal Hoffmeister článek do Zlatého Máje: „Jules Verneovy 

romány měly však mimořádné štěstí na své ilustrátory. Hypokratický půvab viktoriánské doby 

a již stále se zdokonalující xylografická technika je v prvé řadě záslužným příspěvkem 

vynalézavých, obratných, pilných a sebejistých ilustrátorů. Snad to byli ti zruční 

rychlokreslíři, kdož ví, ale dovedli vytvořit prostředí a náladu napětí, tajemného nebezpečí, 

záhad, jakéhosi tehdy ještě embryonálního horroru, morálky, třídní uvědomělosti i sociálního 

soucitu, prostě všeho, co mělo podepřít fantazii dospívající mládeže. […] Marné jsou pokusy 

novodobých umělců ilustrovat Julese Verna jinak než ve vztahu k této tak nedobrodružné, ale 

tak grafické době našich babiček a prababiček. Zkusil jsem to na vlastní kůži. Vlastně lépe 

řečeno na Cestě kolem světa za 80 dní. Tam jsem použil kontrastního zasnoubení úspěšné 

literární kresby s módními výstřižky z konce minulého století.“
123

 Hoffmeisterova ilustrační 

tvorba se stala předmětem recenze Prokopa Tomana: „Adolf Hoffmeister v této své výzdobě 

opravdu vytvořil nový typ knižní výzdoby. Koláž, montáže kresby s vystřihovanými prvky 

inzertních stránek ze starých ilustrovaných časopisů, jsou základem této výzdoby, kde práce 

grafikova zdá se býti v menšině proti práci nůžek. Ale nezapomínejme: tento způsob montáže 

může si dovolit jen skutečný umělec, jemuž se dílko nezvrtne v banalitu a samoúčelnou 

hříčku.“
124
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Kombinaci xylografické reprodukce, rastrů a strohých geometrických tvarů Hoffmeister 

uplatnil ve výboru sci-fi příběhů Labyrint (1962): „ Ilustrační pokusy umístěné v této knize 

nás nutí k zamyšlení o oprávněnosti ilustrace tohoto druhu. Koláž si získala právo na život 

všude tam, kde volným spojením obrazů se přibližuje náladě literárního díla.“
125

   

 

3.1.3. Motiv knihy ve výtvarném umění Adolfa Hoffmeistera 

Knihy zaujímaly v Hoffmeisterově životě přední ne-li ústřední místo. Je tedy 

pochopitelné, že se motiv knihy opakovaně objevoval v jeho kresbách, ilustracích, 

karikaturách a kolážích. Základní informace o motivech v kresbách Adolfa Hoffmeistera 

přináší kniha Kreslíř Adolf Hoffmeister
126

, kterou v roce 1948 vydal S. V. U. Mánes. 

Motiv knihy se objevil mimo jiné v roce 1927 v Hoffmeisterově karikatuře ruského 

prozaika, básníka a dramatika Vladimíra Majakovského
127
. Rovněž ve dvou kolážích z cyklu 

Nezvaliáda je vyobrazen Vítězslav Nezval s knihou v ruce. V první z nich recituje ze své 

sbírky Edison.  

Kniha je také součástí karikatury významné anglické spisovatelky Virginie Woolfové 

z roku 1929. Ta je zde vyobrazena se svým románem Orlando. Dalšími karikovanými 

osobnostmi, které byly vyobrazeny s knihou, jsou francouzský básník Paul Valéry, ruský 

novinář Anatolij Vasiljevič Lunačarskij, britský spisovatel a kritik Lytton Strachey. Také 

německy píšícího pražského spisovatele Maxe Broda Hoffmeister nakreslil s exemplářem 

jeho knihy. V roce 1932 Hoffmeister vyobrazil ruského lingvistu Romana Jakobsona stojícího 

za stolem, na kterém je položena kniha. Českého historika a politika Zdeňka Nejedlého 

Hoffmeister zachytil, jak cosi zapisuje do knihy. Karel Čapek podepisuje svou knihu 

uprostřed dalších knih. Opakovaně karikovaný F. X. Šalda v mnoha případech drží v ruce 

knihu, na jednom z obrázků diskutuje nad knihou s T. G. Masarykem. 
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4. Literární a dramatická činnost 

Hoffmeister začal psát a ilustrovat knihy již ve svých patnácti letech. První článek 

publikoval o rok později v mladoboleslavském studentském časopise Domov
128
, první básně 

vydal tiskem v roce 1919.  

Literární dílo Adolfa Hoffmeistera zasahuje do mnoha literárních žánrů od poezie, 

románů, detektivek, publicistických textů po odborné publikace a divadelní hry (většina 

z nich vznikla pro Osvobozené divadlo a Divadlo E. F. Buriana). O Hoffmeisterových 

reportážích Ludvík Veselý v Literárních novinách napsal: „Adolf Hoffmeister má šťastné 

předpoklady pro psaní reportážních causerií. Mnoho ví, hodně studoval, nepřestává se zajímat 

o nejnovější události politické i výboje umělecké. Získal si za léta své práce a svých cest 

množství známých a přátel ve světě, nasbíral nepřeberný archiv obrázkový i knižní. Stejně 

jako své lehké a pohodové pero literární ovládá dokonale i pero kreslířské.“
129

 Hoffmeister je 

považován za jednoho z představitelů avantgardního dramatu. Poslední dvě hry, které napsal 

(Poprava z roku 1971 a Pissoir z roku 1973), vyšly až po roce 1989
130

. Do klasického 

schématu divadelní hry Hoffmeister zařazoval netradiční prvky (např. pantomimické 

výstupy). Tvořil poetická pásma i lyrické komedie. Netajil se svými sympatiemi k 

dadaismu
131

:„Pro nás bylo jasné, že dadaismus je důsledné - ba nejdůslednější - hnutí proti 

artismu, konvenci a konfekci, proti kunsthistorii, proti válce a proti maloměšťáctví. Pro nás to 

byl velice hygienický bacil rozkladu všeho oficiálního a pokryteckého. To nám stačilo. Více 

jsme od dada nechtěli.“
132

  

Kromě vlastní umělecké tvorby je Hoffmeister autorem četných úvodů, předmluv a 

doslovů ke svým knihám i k dílům jiných autorů. Nelze opominout jeho překlady 

z francouzštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny a polštiny. Mezi nimi vyniká překlad Joyceovy 
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Anny Livie Plurabelly (1932), spolu s Vladimírem Procházkou a Marií Weatherallovou, 

z řady dalších jmenujme např. Sílu sovětů Hewletta Johnsona. 

Hoffmeister publikoval pod několika pseudonymy jako Jan Watzig, Adolf Hyk nebo 

Jaroslav Stý: „Tenhle nový [Jaroslav Stý] autoironický pseudonym se mi zdál na místě. 

Posmíval se sám sobě. Lépe být v Římě stý… Představoval jsem si, že tím o sobě říkám, že 

nejsem nic zvláštního. Zase jeden. Karel Čapek, který sledoval naše mladé počínání velice 

pozorně a dokonce s jistým neklidem, charakteristickým pro každou generaci předcházející té, 

která právě nastupuje, pochopitelně si všiml mého nového pseudonymu… A tak tedy Karel 

Čapek pod jménem Plocek napsal do satirického časopisu Nebojsa dne 29. května 1919 

v ročníku II. v čísle 22 v Malé kronice tuhle poznámku: Rosteme, rosteme. Měli jsme kdysi 

Václava I., Přemysla Otakara II., pak Karla IV., později jsme se dopracovali až k Miloši 

Čtrnáctému (XIV.), fejetonistovi Národní politiky, a nyní dokonce máme již Jaroslava Stého 

(C)… Tahle Čapkova poznámka mi udělala radost větší než nějaká uznání. Byla veselá a 

nebyla zlá.“
133

 

V Rozpravách Aventina (1925) se objevil článek Karla Teigeho, který seznámil 

veřejnost s nepublikovanými díly Adolfa Hoffmeistera: „Myslím, že Hoffmeister by mohl 

napsat poučnou stať, jak se dělá kniha; má v té věci zkušenosti člověka osudem postiženého. 

Ne snad, aby psal, jak knihu píše, aby rozmnožil nesčetné řady těch „tvůrčích konfesí“, 

v nichž jednotliví autoři, posedlí nepřekonatelným exhibicionismem, rozkládají vzletnými 

slovy o svých intuicích a inspiracích, líčí a obarvují své city, naděje, iluse a desiluse, 

zapomínajíce, že zpovědní tajemství mělo dokonce mučedníky a nikdy se neplakátovalo. 

Hoffmeister ostatně nemá důvodu, proč by prozrazoval své profesionelní tajemství, tajemství 

kuchyně, která se osvědčila jako výborná. Rozhodně by měl však napsat a ukázat, jak se to 

dělá u nás v Čechách, když už je kniha napsaná, sestavená, srovnaná, když se pak po nějaké 

době najde nakladatel, že ani pak nevyjde. Dodatkem by mohl připojit něco o divadelních 

hrách, které se chystají v repertoiru a přece nebudou zahrány.“
134

 

V úvodní úvaze ke knize Piš, jak slyšíš se Hoffmeister vrátil ke svému oblíbenému 

tématu o přítomnosti autora v textu: „Není to vždycky pouhá zvědavost, je to často potřeba, 

požadavek důvěry, je to skoro čestná záležitost, poznat autora knihy, kterou jste dočetli. 

Kniha je odevzdanou navštívenkou, čekáte osobu za ní.“
135

 Hoffmeister nesdílel názor 
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francouzského spisovatele Paula Moranda, který tvrdil, že kniha je výplod mysli autora, čím 

by chtěl být ve svých snech. Hoffmeister oponoval: „Je-li kniha lží od počátku do konce, je 

gesto autorovy morálky stejně zrcadlením části autorova stínu.“
136

  

Miroslav Lamač, významný kritik dějin umění, ocenil Hoffmeisterovu práci z historie 

reprodukčních grafických technik, zvláště pak dílo Karel Václav Klíč: „Hoffmeisterovy 

literárně teoretické práce mají zvláštní charakter. Nejsou založeny uměleckohistoricky 

v pravém slova smyslu; mnohem spíše jsou reportážemi o tématech, za nimiž se autor 

vypravil někdy do současnosti, jako je kniha o čínském malířství Kuo-chua, někdy do 

minulosti, na stránky starých časopisů, do museí, archivů a pozůstalostí. […] Má jej i zvláštní 

odnož, sličná knížka o Karlu Václavu Klíčovi, zapomínaném umělci, který se stal 

vynálezcem. Hoffmeister ji napsal svěže, vtipně, s lidským porozuměním. Ze zaprášených 

dokumentů a zapomenutých faktů sestavil portrét významného českého člověka, světové 

osobnosti v oblasti moderní tiskové grafiky. A navíc ukázal i Klíče umělce i Klíče člověka. 

Přiřadil tak do naší kultury výtvarné novou osobnost.“
137

 

Dětskou literaturu v díle A. Hoffmeistera zastupuje sbírka Dalekohled aneb Kdo nevěří, 

ať tam běží. O schopnosti autora přesáhnout žánr cestopisné reportáže napsal Zdeněk Kožmín: 

„Dlouhé odborné pasáže, jimiž Hoffmeister své cestopisné reportáže prokládá, nejsou jen 

snůškou faktů, nýbrž mají i filosofickou perspektivu, jsou zaměřeny k určitému cíli, jsou 

zdrojem argumentace k té či oné kulturní i politické otázce. […] Jedním ze zdrojů 

Hoffmeisterovy filosofické úvahy v cestopise se stává konfrontace ciziny s vlastí. Je 

pozoruhodné, že právě v Dalekohledu, jehož dialog je lokalizován do podhůří Orlických hor, 

je tento plodný rozpor realizován zvláště výrazně a umělecky silně. I tato osobitá konfrontační 

vášeň patří k originálním rysům Hoffmeisterova umění.“
138

 

Mnohé Hoffmeisterovy knihy obsahují autobiografické prvky; zejména jeho cestopisy. 

Cestopisné črty publikoval i časopisecky např. v Literárních novinách. O tehdejším 

Ázerbájdžánu, kterým projížděl na cestě do Moskvy, napsal: „Ázerbájdžán je asi strašně 

bohatá země, zavěšená na ponořených jezerech nafty. Když prorazíš skořápku pevniny, 

vytryskne černá mastnota petroleje, který se rovná zlatu. Vrtné věže sestupují na břehu do 
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moře. […] Hrad byl poblíže moře–a o kus dolej stála černá baňatá věž, opředená legendou 

jakoby vymyšlenou pro nebo od Williama Shakespeara…“
139

 

 

4.1. Motiv knihy v Hoffmeisterově publicistice 

Rovněž v  Hoffmeisterově publicistické tvorbě se opakovaně objevuje téma knihy. 

Hoffmeister uplatňoval různorodá hlediska v přístupu ke knize; poučeně komentoval stav 

knižního obchodu v kontextu tehdejší politické situace, recenzoval oblíbené knižní tituly, 

kritizoval nekvalitní literaturu a vyjadřoval se k estetické podobě knihy. Mezi publicistickými 

texty pojednávajícími o knize se objevovaly i filozoficky laděné reflexe. Za umělecké krédo 

svého druhu lze považovat článek Jediná kniha
140

, který byl v roce 1929 otištěn v Lidových 

novinách. Podle Hoffmeistera je literatura vždy omezenou výpovědí o světě, nejen proto, že 

většina příběhů zůstane mimo literaturu, ale také proto, že skutečnost sama je ve své úplnosti 

nepostižitelná: „Kdyby každý napsal knihu svého života, byla by knihovna ohromujícím 

důkazem moudrosti a krásy světa. Nikdy se nikdo nedoví o krásných a hrozných věcech, které 

jsou tak neuvěřitelné, že se až lidé stydí sami věřit, že je prožili. Nikdy se nikdo nedoví, že 

jsou skutečnosti mnohem podivnější, dobrodružnější, tajemnější a romantičtější, než si 

spisovatelé mohou představit, a že přitom není možno pochybovat o jejich pravdivosti. […] 

Ale tyto knihy nikdy nebudou napsány. Kdyby někdo, jen jeden ze všech miliónů obyvatel, 

dost si vážil sebe a dost miloval ostatní a napsal plnou pravdu o sobě, byl by nejslavnějším 

člověkem. Napsal by nejkrásnější knihu světa. Vidím její stránky, které by nás drtily 

srovnáním života svého s tímto, který byl žit a pak napsán. Čtenáři by si uvědomili nesmírnou 

podobu lidí.“
141

 Hoffmeister považoval psaní o „druhých“ za únik od vlastního psaní. 

Biografie na objednávku nakladatelů mohla být vždy jen fragmentem života, souhrnem 

domněnek konstruovaných z „matričních informací“, na rozdíl od autobiografického podání 

vlastního života: „Nemohou psát svou jedinou knihu, poněvadž si nemohou dovolit trhat 

lidem iluze o sobě a stavět si pomníky. Píší tedy jiní o nich.“
142

. V závěru úvahy se 

Hoffmeister vrací k tématu, vytčeném v názvu sloupku, čím je jediná kniha? Podle 

Hoffmeistera většina spisovatelů píše celý život jednu knihu: „Je hrozně obtížné napsat, co 
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člověk pokládá za definici jediné knihy jednoho každého z nás. Nemůže se to ani napsat. 

Každý má tuto definici v sobě, tak jako nosí svou jedinou knihu v sobě.“
143

  

V edici Výbor z díla
144

 Adolfa Hoffmeistera se téma knihy rovněž opakovaně objevuje. 

Např. hned v prvním svazku Hoffmeister v rámci své cesty do Moskvy popsal poměry 

v tehdejším Sovětském svazu (Trojcestí, 1958). Jedná se o soubor reportáží, které vyšly už 

dříve v samostatných svazcích, a to Povrch pětiletky, Americké houpačky a Turistou proti své 

vůli. V Povrchu pětiletky se motiv knihy objevuje několikrát. V kapitole Proč vůbec popsal 

svou první cestu do Moskvy. Jeho přátelé ho varovali, ať si vše potřebné vezme s sebou, 

jelikož v Moskvě nic ke koupi není nebo jen na lístky. Hoffmeister na to reagoval: „Dostal 

jsem, co jsem potřeboval, a potřeboval jsem asi totéž, co jindy jinde. […] Co to bylo? Nu, 

cigarety, sirky, víno, kořalka, voda, […] knihy, plakáty, lístky do divadla, […]“
145

 Kapitola O 

dětech, která je psána formou dopisu slečně Honze Krejcarové
146

, je příspěvkem o dětské 

literatuře: „Nejhezčí věcí pro děti v SSSR jsou knížky. Honzo, jakživa jsi neviděla tak krásné 

knížky pro děti a tolik knížek jako já v Moskvě. Přivezl jsem si jich kupu. U nás je nouze o 

ně. […] V Moskvě je v každém knihkupectví, a to je alespoň jedno v ulici, oddělení pro děti. 

[…] Každá knížka je pěkně barevná, obrázky jsou moderní, ale srozumitelné pro dětské 

chápání a skoro v každé knížce je pár listů, kam si děti malují.“
147

 V druhé knize reportáží 

Americké houpačky se Hoffmeister v rámci popisu americké každodennosti zmiňuje i o 

vztahu běžných Američanů ke knize a k četbě. V textu je patrná ironie: „Prosím vás, pane 

nakladateli, kdo čte u vás knihy? O ano, mnoho, mnoho lidí. Mnoho, mnoho knih. A kdy? 

Mezi pětadvacátou a šestadvacátou hodinou noční.“
148

 

Pozoruhodné poznatky o čínských antikvariátech získal Hoffmeister na cestě do Číny 

v roce 1953 (2. svazek Výboru z díla z roku 1959, Lety proti slunci, oddíl Pohlednice z Číny). 

V kapitole o Pekingu vypráví o svém spolucestujícím nebo spolucestující (v odstavci 

Hoffmeister měnil „pohlaví“ svého spolucestujícího), jak sháněl knihy: „Šťovíčka jsme 

nenávratně ztratili v knihkupectvích. Když jsme odjížděli, měl už nakoupeno 400 kg knih a 
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všichni antikváři Pekingu ji znali, snášeli jí vzácné tisky a vymýšleli si pro ni zvláště lichotivá 

jména.“
149

 

Hoffmeister si byl vědom, že text dokresluje čtenářova fantazie. Autorova intence 

uskutečněná čtenářem vyvstane teprve tehdy, když „přátelství knihy nabylo těla a slova víry, 

barvy a tónu.“
150

 Význam ilustrace je předmětem Hoffmeisterovy úvahy v jedné z kapitol 

knihy O kresbách a podobě Karla Čapka, ve které se zabývá vztahem textu a obrazu v díle 

Karla Čapka: „Ilustrované knihy často mohly by vyjít bez ilustrací, ale nikdy snad ilustrace 

samy bez knihy. Proč tomu tak není u Karla Čapka, tkví snad v tom, že právě jeho kresby 

nikterak nejsou ilustracemi, ačkoliv se připínají k obsahu knih. Obešly by se samy o sobě.“
151

 

Dalším příspěvkem, ve kterém se Hoffmeister vrací ke svému vztahu ke knize, je článek 

Mezi lovci knih v pralesích antikvariátu (Za čtenářem, 1955
152

). Autor se v něm vyznává z 

citového vztahu, který může vyvolat určitá kniha a její jedinečná krása. Zvláštní význam je 

zde připsán místu, tj. antikvariátu, které staví do protikladu k uspěchané atmosféře panující na 

rušné ulici, kde se nic podobného nemůže přihodit: „Láska ke knize a touha po knize je 

podivuhodná věc–a dobrodružství s ní spojená jsou tedy zajisté dobrodružství milostná. Ta 

touha není doslovně totožná s touhou po poznání. Je v ní mnohem více obdoby s touhou po 

vyvolené bytosti. Mít ji v rukou, mít ji doma, moci ji kdykoliv polaskat, prolistovat, 

pohlédnout na ni, číst v ní znovu a znovu se přesvědčovat o jejích mimořádných vlastnostech, 

vděcích a vnadách, o jejím kouzlu a půvabu.“
153

 Hoffmeister se v této souvislosti zmiňuje o 

podivínství nesrozumitelném pro nezaujatého člověka. 

V archivním fondu Adolfa Hoffmeistera v PNP se nachází autorův rukopis s názvem 

Dík knize z 15. března 1965. V inventáři je uvedeno, že je tento rukopis pravděpodobně 

konceptem nezjištěného proslovu. Článek má díky širokému Hoffmeisterovu písmu čtyři 

strany formátu A4. Hlavním tématem textu, v němž je několik přeškrtnutých slov a jedna 

dodatečná vsuvka, je význam estetické úrovně knihy a jejího vlivu na čtenáře: „Dotyk krásy, 

úprava a úhlednost, tisk i papír, vnější znaky důstojenství svazků, zvyšují estetickou náročnost 

čtenářů a porážejí pověru, že by sama krása byla přepychem.“
154

 Hoffmeister zde také vyjádřil 

naději, že krásná kniha, která se podle jeho mínění stane v budoucnosti dostupná pro každého, 

bude moci pozitivně ovlivňovat lidské vztahy a mír ve světě: „Čtenářů jsou celé národy a 
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nebude trvat dlouho, kdy všichni lidé se stanou čtenáři knih. Knihou, platidlem kultury, 

vykupujeme metr po metru územní míru a vracíme je přátelství lidí. Sláva poslání krásné 

knihy narůstá každým dnem a jejím tvůrcům patří naše vděčnost.“
155

 

Vzpomínkovou knihu Paříž a okolí (Československý spisovatel, 1967) Hoffmeister 

věnoval architektuře, kultuře, umělcům a francouzském životnímu stylu. Kniha je 

spisovatelovým vyznáním lásky k Paříži, která se stala jeho druhým domovem. Honosnost 

čtvrti Quartier Saint-Germain-des-Prés v kapitole Střed světa Hoffmeister srovnává s kvalitní 

knihou: „Není nejlacinější. Ale já si raději koupím dražší dobrou knihu od dobrého autora než 

levnější špatnou knihu od špatného autora.“
156

 

Zvláštní příležitostí pro hlubokou reflexi nejen o knihách byl pro Hoffmeistera pobyt 

v pařížské věznici La Santé, kde byl internován na dvanáctém oddělení v cele číslo deset. Své 

zážitky popsal v knize Vězení
157
, která byla vydána se značným časovým odstupem v roce 

1969. Z osobní zkušenosti vypovídá o svém vztahu ke knize a její nezastupitelné funkci pro 

vězněného.  

Jak již bylo uvedeno výše, knihy zaujímaly v životě Adolfa Hoffmeistera přední místo. 

Hoffmeister téměř po celý svůj život knihy psal, ilustroval, četl, shromažďoval a některé i 

recenzoval.  

 

4.2. Spolupráce s nakladateli 

Od podzimu 1925 se Hoffmeister stal kmenovým spolupracovníkem nakladatelství 

Aventinum, které založil Otakar Štorch-Marien
158

. Do Rozprav Aventina
159

 přispíval od 

druhého čísla, které vyšlo v říjnu 1925. Štorch-Marien uvádí: „A potom, Rozpravy Aventina 

začaly jako první literární časopis u nás vycházet v novinovém formátu s množství obrázků a 

kreseb, jejichž  živou solí´ byly karikatury tvořené výbornými výtvarníky v čele s Adolfem 

Hoffmeisterem.“
160

 V rozsáhlých pamětech Štorcha-Mariena se Hoffmeisterovo jméno 

objevuje na mnoha místech: „S rozpravami vstoupil v pětadvacátém roce do nejbližšího 

aventinského kruhu vedle jiných autorů i Adolf Hoffmeister, jehož spolupráce patřila 
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k nejatraktivnějším. První jeho karikatury byly otištěny hned v druhém čísle. […] O Adolfu 

Hoffmeisterovi budu mít příležitost mluvit ještě častěji. Ale již nyní říkám, že je to jméno, 

které mělo vynikající význam pro aventinskou kulturní prestiž.“
161

 Štorch Marien postupně 

Hoffmeisterovi poskytoval čím dál větší prostor pro jeho články, především však pro jeho 

karikatury; v druhém ročníku Rozprav to byl cyklus Ženy spisovatelky (např. M. Pujmanová, 

O. Scheinpflugová) a cyklus epigramů a karikatur Zvěřinec generace
162

. Ve formě dopisu 

autora nakladateli publikoval Hoffmeister ve druhém ročníku Rozprav pod pseudonymem 

Jaroslav Stý autobiograficky laděný text
163

. Ve třetím ročníku Rozprav byl otištěn 

Hoffmeisterův seriál Bezpříkladná dobrodružství pana Smitha, cizince a spisovatele v Praze. 

Tento seriál zařadil později do knihy Světobol, kterou vydal v roce 1931 bibliofil Prokop 

Toman mladší. Pátý ročník Rozprav Aventina nesl pečeť Hoffmeisterova umění „podob“, 

které byly s velkým ohlasem vystaveny v roce 1929 v Aventinské mansardě. Cyklus České 

podoby doprovází jednotlivá čísla pátého ročníku Rozprav: „Adolf Hoffmeister je od 

Aventina neodmyslitelný již jako autor nesčetného množství skvělých karikatur a podob, 

jimiž se hemžily strany Rozprav.“
164

 

Hoffmeisterova spolupráce s nakladatelem Štorchem-Marienem patřila k 

nejvýznamnějším. V roce 1929 bylo zahájeno vydávání Hoffmeisterova románu na 

pokračování Zeměkoule
165
. Na objednávku nakladatele začal Hoffmeister připravovat články 

ze svých zahraničních cest. Do šestého ročníku Rozprav Aventina (1928) Hoffmeister přispěl 

rozhovory s významnými osobnostmi evropské kultury. Při této příležitosti se setkal například 

s Jamesem Joycem, Tristanem Tzarou, André Gidem, Paulem Valérym a dalšími. Hoffmeister 

se v rozhovorech zaměřoval jak na fyzickou, tak i psychologickou stránku osobností. V úvodu 

pro Podoby (1. vydání, 1961) Hoffmeister napsal: „Rozjel jsem se do světa. Na Západ a do 

Sovětského svazu. Bylo nesmírně zajímavé cestovat od člověka k člověku. Zajímavější než 

cestovat ze země do země. […] Poznával jsem podobu lidstva. Podobu pravdy. Byla z toho 

později řada nedorozumění a polemik. Například František Halas mi vyčítal, že moje podoby 

nejsou karikaturami. To bylo ovšem nepochopení celého mého úsilí. Podoby a karikatury, to 

jsou dvě různé věci. Ale byla z toho řada, ze kterých jsem nyní vybral vše, co snese prudké 

světlo nové doby. Teď teprve, když se mé knížky vracejí téměř po třiceti letech rozebranosti 

ke svým čtenářům a hledají nové, teď teprve si uvědomuji, z jak jiného světa přicházejí. Co 
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bylo tehdy časové, stalo se už velice nečasovým.“
166

 Hoffmeister celou svou spolupráci se 

Štorchem-Marienem shrnul v úvodu k nakladatelově autobiografii Sladko je žít: „Začínal 

jsem v Aventinu a v Rozpravách. Jako pravidelný přispěvatel. Jako kreslíř. Jako autor 

románu. Roku 1929 jsem měl výstavu prvních podob a koláží v Aventinské mansardě, kterou 

mi zahajovali Voskovec a Werich ve fracích a plnovousech. Dr. Otakar Štorch-Marien 

realizoval můj nápad a poslal mne do světa cestovat od autora k autoru, psát s nimi interviewy 

a kreslit jejich podoby.“
167

 

V Hoffmeisterově působivém návrhu obálky pro aventinské vydání Erenburgovy 

knihy esejů a povídek o automobilismu pod názvem 10 HP (1930), v němž se šťastně setkala 

důvěrná obeznámenost Hoffmeistera s autorem knihy a jednoduchost a výstižnost návrhu, 

jehož hlavním motivem jsou hodiny (symbol, který se v šedesátých letech opakovaně 

vyskytoval v jeho kolážích), se objevuje něco, co je typické pro knižní grafiku 

představovanou Karlem Teigem a co odlišuje tento Hoffmeisterův návrh od ostatní aventinské 

produkce: „Dnes už je zjevno, že do nové obálky přešlo něco z podstaty moderní reklamy. 

Nedávno prohlásil jeden z mladých knižních grafiků, že podle jeho mínění moderní obálka 

má být plakátem. Nuže, šel bych v tom ještě dále a řekl bych, že plakátem má být moderní 

plakát a kniha má být moderní knihou.“
168

  

Hoffmeister postupně vytvořil portréty nakladatelů Otakara Štorcha-Mariena, Jana 

Fromka, Aloise Srdce, Františka Borového a Břetislava Maria Kliky pro sérii podob, které 

byly vydávány v letech 1925–1926 v Šaldově časopisu pro kritiku a umění Tvorba. Tito 

nakladatelé se postupně ujali vydávání Hoffmeisterových knih, které buď ilustroval, nebo 

napsal. Dokladem jeho spolupráce s nakladateli je dopis Aloise Srdce Hoffmeisterovi: 

„Potvrzuji, že vydám Vaše dílko Express Praha Londýn za následujících podmínek: Náklad 

1000 výt., z toho 100 výt. na lepším papíře a 100 výt. volných pro redakce, povinné a 

autorské výtisky. Ze 100 výt. na lepším papíře 50 bude Vámi kolorováno a podepsáno; 

honorář za tyto výtisky se poměrně zvýší. Honorář: 10 % z 800 výtisků. Lhůta vydání květen 

1926.“
169

 

V roce 1926 zahájil Hoffmeister spolupráci s nakladatelstvím Ladislava Kuncíře 

návrhem obálky ke knize Neuvěřitelný příběh pana Petra od Hilaire Belloca. K jednomu z 

úspěšných vydavatelských projektů L. Kuncíře patřila edice spisů Gilberta Keitha Chestertona 
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s obálkami vytvořenými Hoffmeisterem
170

. V roce 1928 nabídl Kuncíř Hoffmeisterovi, aby 

ilustroval Swiftovy Gulliverovy cesty. Hoffmeister jako základ pro ilustraci v této knize zvolil 

fotografie Vlasty Buriana, na kterých je komik zachycen ve stylizovaných pózách. 

Hoffmeisterovo pojetí ilustrace v Gulliverových cestách, dokreslované fotografie, lze 

pokládat za jistý předobraz jeho budoucí ilustrační tvorby zejména v 50.–60. letech.  

Dalším nakladatelem, se kterým Hoffmeister spolupracoval, bylo nakladatelství Václava 

Petra. Hoffmeister pro něj ilustroval knihu Křest svatého Vladimíra od Karla Havlíčka 

Borovského, která vyšla v roce 1930. Hoffmeister považoval „za národní zkoušku svého 

kreslířského vtipu“ vyrovnat se s Havlíčkovou satirou, jak uvádí v doslovu k Havlíčkově 

Knize veršů (vydání z roku 1953). Hoffmeister doprovodil Křest svatého Vladimíra třiceti 

kresbami, navrhl obálku a vazbu a knihu typograficky upravil. Pro Václava Petra Hoffmeister 

navrhoval i další obálky, později pro nakladatelství zprostředkoval české vydání Odyssea od 

Jamese Joyce. 

Spolupráci s nakladatelstvím Odeon Hoffmeister zahájil v roce 1926 výstavou 

v knihkupectví Jana Fromka. Výstava se konala na Smíchově a byly na ní prezentovány 

portréty tenistů. Kromě vlastního díla (například divadelní hra Nevěsta), které v Odeonu 

vycházelo, též překládal dílo Jamese Joyce (Work in Progress, Anna Livia Plurabella
171

). 

V roce 1927 Hoffmeister nakreslil pro Fromka obálku a dvanáct ilustrací k Obrozenému 

městečku
172

 od Julese Romainse.  

Informace o obchodní stránce dohody mezi nakladatelem a autorem přináší dopis 

F. Svobody: „Přijímám Váš rukopis Abeceda lásky
173

 ku vydání ve sbírce Mladí autoři, za 

následujících podmínek: Náklad 800 výt. honorovaných a 200 nehonorovaných pro redakční a  

reklamní účely. Honorář bude obnášeti 8 % z krámské ceny a bude splatný polovina při 

vydání knížky, polovina do dvou měsíců po vydání. Kresbu na obálku dodáte si sám a nebude 

zvláště honorována. Kniha vyjde nejpozději v květnu 1925. Autorských výtisků obdržíte 

25.“
174

 K této knize se později nakladatel vyjádřil: „Milý pane doktore, sděluji Vám, že Vaše 

knížka jde dobře na odbyt (na prázdniny) a že zbytek honoráře Vám pošlu počátkem září.“
175
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Od roku 1929 začal Hoffmeister spolupracovat s nakladatelstvími Družstevní práce a 

J. Otto, pro které rovněž navrhoval obálky. Hoffmeister v témže roce ilustroval knihu Hanuše 

Jelínka
176

 pro nakladatele Fr. Topiče: „Děkuji srdečně za lask. zaslaný dopis ze dne 17. října 

a dovoluji si Vám potvrdit, že souhlasím s Vašimi podmínkami a prosím, abyste se ujal 

úpravy bibliofilského vydání knihy Hanuše Jelínka. Podle Vašeho laskavého návrhu budeme 

Vám honorovati: za úpravu knihy… 250Kč; za návrh na vazbu … 250Kč; za otištění každé 

kresby již v soukromém tisku tištěné … 150Kč; za právo otištění nově nakreslených kreseb za 

každou … 100Kč.Knihu hodlám vydati asi 500-700 výtisků vesměs vázaných.“
177

 Návrh 

obálky k románu Olgy Scheinpflugové Babiola (1930) je další Hoffmeisterovou realizací, 

tentokrát pro nakladatelství Melantrich
178

. 

Hospodářská krize třicátých let ovlivnila negativně nakladatelské podnikání. Také nová 

média snižovala zájem veřejnosti o knihu. Lidé dávali přednost biografům před knihami, a tak 

nakladatelé byli nuceni knihy prodávat za zlomek původní ceny: „Noviny snížily sazbu za 

kresby, které nadto tiskárny pošpiní nebo ztratí. Nakladatelé dělají si sami pokoutně úpravy 

knih a obálek. Ilustrace byly vyřazeny. Nelze je prostě tak lacino dávat, kolik za ně 

nabízejí.“
179

  

V roce 1948 Hoffmeister navrhl obálku ke knize politických veršů Železné koště
180

 od 

Václava Laciny pro nakladatelství Svoboda. Pro nakladatelství Naše vojsko ilustroval v roce 

1954 knihu i obálku Yankee na dvoře krále Artuše
181

 od Marka Twaina. 

Pro Státní nakladatelství krásné literatury a umění Hoffmeister uspořádal a napsal 

rozsáhlý úvod k souboru vědecko fantastických povídek Labyrint
182

. Hoffmeister pro toto 

nakladatelství již dříve ilustroval Cestu kolem světa za 80 dní od Julese Verna
183

. Na přípravu 

knihy Zlato
184

 od Blaise Cendrarse Hoffmeister vzpomíná v knize Čas se nevrací: „Státní 

nakladatelství krásné literatury a umění mne požádalo o doslov a ilustrace k druhému 
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českému vydání pro rok 1964. Oba závazky jsem rád přijal.“
185

 O častých kontaktech a 

spolupráci se Státním nakladatelstvím dětské knihy svědčí dopis z dochované korespondence 

z padesátých let v osobní Hoffmeisterově pozůstalosti: „Vážený soudruhu, přečetli jsme si 

Vaše povídky pro děti Dalekohled, aneb, Kdo nevěří, ať tam běží
186

, jehož převážnou část jste 

nám odevzdal. Rukopis se nám líbí a máme k němu jen některé drobné připomínky, na 

kterých se jistě dohodneme. Těšíme se, že dostaneme zbytek rukopisu do konce listopadu, 

protože zcela určitě počítáme s tím, že jej vydáme v roce 1956.“
187

 Kromě toho Hoffmeister 

ilustroval pro  nakladatelství například Pohádky
188

 Jiřího Wolkera. 
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5. Osobní knihovna Adolfa Hoffmeistera 

V době pařížského věznění měla Hoffmeisterova knihovna, jak autor uvádí ve 

vzpomínkové knize Vězení, zhruba pět tisíc svazků. O tom, kde se většina těchto knih 

v současnosti nachází, nejsou k dispozici žádné informace kromě zmínky ve studii Polany 

Bregantové
189

. Co se týče samotného obsahu knihovny, jen zřídka máme tak podrobný popis 

knihovny s připojenou reflexí jejího majitele: „Není příliš velká, asi 5000 svazků. Procházím 

denně svým pokojem plným knih až ke stropu. Pamatuji si, kde která kniha stojí. Zavřel jsem 

ve své knihovně svou budoucnost. Myslím, že touha po knize je podvržena za jinou, 

neurčitější touhu po bezpečném přístavě. Umístil jsem svou knihovnu v pevném bodě, 

z něhož uvedu v pohyb svůj nový život. […] Nelpím již na ničem, vše jsem pochoval a oželel 

s dosti lehkým srdcem, jen o svou knihovnu se bojím. Nechtěl bych ji ztratit. Proč? Neumím 

nalézt kořen této majetkové potřeby. Toužím po svých knihách jaksi tělesně. Po písmu, papíru 

i vazbě, po jménech spisovatelů a vyrovnaných řadách svazků. Po prostředí knih. […] Toužím 

po knihovně. […] Sním o ní a počítám s ní. […] Budu číst a psát a doplním police knih 

svazky, které mi chybějí. […] Chybí mi dosud přehled, zač doplním svou knihovnu. Myslím, 

že vyžaduje asi zdvojnásobení, aby byla–řekněme obrazně–koulí poznání a poezie, v jejímž 

středu by se člověk cítil bezpečně. Připojím k ní otcovu knihovnu, kterou mi odkázal a kterou 

jsem ponechal matce, abych nerušil prostředí, v němž žila s otcem. […] V jeho knihovně je 

plno krásných knih a mnoho nezbytných. Palacký. Jirásek. Machar. Rais. Zikmund Winter, 

kterého jsem čítal tak rád. Dyk. Hilbert. Matějček a řada knih o umění a o Praze.“
190

 

Z uvedeného výčtu děl z Hoffmeisterovy osobní knihovny můžeme v současném torzu nalézt 

pouze knihu Zikmunda Wintera Dva dni na staroměstském domě radním a základní pramen 

k vývoji domácí ilustrace od jejích počátků do konce 19. století od Antonína Matějčka
191

. 

Původní podoba knihovny Adolfa Hoffmeistera ve Spálené ulici je fotograficky 

zdokumentována v knize Pražské ateliéry
192
. Regály z masivního tmavého dřeva zaplňovaly 

většinu stěn od podlahy až ke stropu. K horním policím se muselo po žebříčku. V monografii 

Adolf Hoffmeister Karla Srpa je na fotografii z druhé poloviny šedesátých let zachycen 

Hoffmeister ve své pracovně uprostřed knih. Před ním je umístěna police, na které je 
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vyrovnaná řada knih s hřbety obrácenými k umělci, za Hoffmeisterem je umístěna knihovna, 

kde jsou umístěny objemné svazky knih, to celé na pozadí dalších knih. Hoffmeisterova 

potřeba sebeprezentace uprostřed knih je výmluvným svědectvím o mimořádném významu 

knih v jeho životě. 

Hoffmeister svou knihovnu rozšiřoval různými způsoby. Knihy nakupoval průběžně, 

nezřídka v antikvariátech: „Zrovna nedávno jsem si v antikvariátě koupil takovou malou 

růžovou knížku knihovničky Holubice, Marie Majerové  Ze Slovenska´. Vyšla už roku 

1920.“
193

 Specifickým souborem v rámci Hoffmeisterovy knihovny je osmdesát dva svazků s 

nerozřezanými listy. Zda tato díla znal, nevíme. Jisté je, že tyto exempláře nečetl. Osm z nich 

obsahuje dedikace, a je tedy zřejmé, že tyto knihy získal jako dary a nikoliv jako cílené 

akvizice
194

.  

V cestopisné reportáži o Brazílii a Kubě Mrakodrapy v pralese (Československý 

spisovatel, 1963) Hoffmeister bilancuje: „Když se to tak vezme, nalétal jsem za život asi 

250 000 000 km. To je víc kilometrů, než je stránek ve všech mých knihách dohromady.“
195

 

Číselný poměr mezi kilometry, které Hoffmeister urazil na cestách, a počtem stran v knihovně 

můžeme chápat jako určitou metaforu životní cesty, která byla naplněna cestováním a četbou. 

 

5.1. Charakteristika fondu knihovny 

Z necelé tisícovky knih, torza Hoffmeisterovy osobní knihovny, lze jen dílčím 

způsobem interpretovat celek původní knihovny, která obsahovala několik tisíc svazků. 

Dochovaný knihovní celek je rozmanitý. Jako hlediska pro poznání celku byly pro rozbor 

knihovny zvoleny: tematický profilu fondu, jazykového složení knihovny, rok vydání a 

zastoupení jednotlivých autorů v souboru. 

Významným zdrojem informací při zpřesňování původu knih v Hoffmeisterově 

knihovně byly dochované provenienční údaje
196

. Na prvním místě byly podchyceny dedikace 
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autorů v knihách (viz kapitola 5.1.5.1 Profil fondu–dedikace) jak datované, tak bez datace. 

Datované dedikace můžeme zároveň považovat za pravděpodobný rok, kdy byly knihy 

pořízeny. Převážná většina knih v Hoffmeisterově knihovně dedikace neobsahuje, proto lze 

vycházet z data vydání jen pro přibližné určení akvizice knih ze soudobé produkce. Mezi další 

sledované provenience byly zařazeny podpisy osobností či provenienční razítka.  

 

5.1.1. Obsahový profil fondu 

Osobní knihovna Adolfa Hoffmeistera obsahuje jak krásnou, tak odbornou a populárně 

naučnou literaturu. Převážná část knih je zaměřena na umění, zejména na literaturu o 

karikatuře včetně monografií autorů-karikaturistů (viz graf č. 1), což se vzhledem 

k Hoffmeisterově vlastní umělecké tvorbě dalo předpokládat. Přesto se jedná o malý zlomek 

autorů a titulů z dějin karikatury. Knihy týkající se umění jsou v dochovaném celku 

Hoffmeisterovy knihovny v počtu 405 titulů, z toho je 20 výstavních katalogů a 241 

obrazových publikací, 233 titulů se přímo týká karikatury, 10 titulů jsou kreslené příběhy. 

Máme důvod se domnívat, že v našem fragmentu Hoffmeisterovy knihovny v oddílu 

karikatura a kreslený humor se dochovala jen část původního celku. Nejsou zde totiž 

zastoupeni například přední představitelé německých karikaturistů John Heartfield a Thomas 

Theodor Heine
197
, kteří na útěku před fašismem působili v Praze. Naproti tomu se 

domníváme, že soubor karikaturistické politické literatury ruské a sovětské provenience 

představuje reprezentativnější vzorek. Najdeme zde např. cenné příspěvky ke karikatuře 

z okruhu agitpropu (Viktor Deni), rozsahem a významem zřejmě nejdůležitější jsou 

karikaturisté okruhu Kukryniksy. Kolekce autorů americké karikatury, humoru a kresleného 

seriálu (George Baker) v Hoffmeisterově knihovně bude patřit k méně známým a cenným 

svědectvím zámořského umění. 

Pokud bychom pro naše zkoumání karikaturistické literatury použili diachronní metodu, 

získali bychom představu o dějinách karikatury  19. a první poloviny 20. století z titulů 

zastoupených v našem souboru. Ze starší vrstvy francouzské karikatury 19. století je zde 

zastoupen asi nejvýznamnější karikaturista Honoré Daumier. Jsou zde zastoupeni rovněž 

umělci z ostatních evropských zemí, průkopník německé karikatury Wilhelm Busch, 

publikace z okruhu časopisu Fliegende Blätter a Simlicissimus, dánský karikaturista Herluf 

                                                 
197

 John Heartfield (1891-1968), německý umělec zabývající se politickou satirou a fotomontáží, člen spolku 

výtvarných umělců Mánes. Žil v exilu v Československu a ve Velké Británii. 

Thomas Theodor Heine (1867-1948), německý ilustrátor, karikaturista. Od roku 1896 byl ilustrátorem 

satirického časopisu Simplicissimus. 
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Bidstrup, Polák Zbygniew Lengren a další. Ohnisko Hoffmeisterova zájmu zřejmě spočívalo 

ve dvou tematických okruzích, kterými jsou angažované karikatury se sociální problematikou 

(např. H. Steinlen a A. Willette z okruhu přispěvatelů satirického časopisu L´Assiette au 

Beurre, z pozdějších autorů Belgičan F. Maserel) a antifašistické karikatury (např. představitel 

německého Dada G. Grosz, zastoupený drobnou brožurou Hintergrund z roku 1928 obsahující 

ilustrace ke Švejkovi, dále především čeští autoři Z. Kratochvíl, F. Bidlo, A. Pelc). 

Součástí našeho vybraného souboru je rovněž sekundární literatura ke karikatuře. Jedná 

se o tituly jak monografické k jednotlivým autorům (Gavarni
198

), tak přehledové (např. La 

Caricature et l´humour français au XIXe siècle od Raoula Deberdta z roku 1898 a 

Kulturbilder aus dem Simplicissimus od Demimonda z roku 1905). Nejvýznamnější kolekcí 

souboru je dílo Jeana Effela,a to pro jeho dedikace, které jsou datované v rozmezí let 1947–

1966 , obsažené v jednotlivých publikacích, které dokládají vztah mezi ním a Hoffmeisterem. 

Předpokládáme, že mnohé tituly z našeho souboru bude možné vztáhnout k  celku 

Hoffmeisterovy karikaturistické tvorby, což je úkol pro příští specialisty v oboru dějin umění. 

Do kategorie umění bylo zařazeno i album výstřižků karikatur z novin, které si 

Hoffmeister vyrobil pro soukromé účely a které nebylo publikováno.  

Dalšími významnými celky knihovny jsou beletrie a dětská literatura (340 svazků 

románů, povídek, cestopisů a pohádek). Nechybí dramatická tvorba (23 svazků). Rozsahem 

méně početný je celek periodik (55 svazků). Z hlediska Hoffmeisterovy obliby poezie je 

oproti předpokladům v knihovně pouhých 51 básnických sbírek. Specifickým celkem 

knihovny je sbírka 29 kalendářů, jedním z nich je stolní kalendář, ostatní jsou ve svazcích. 

Dále se v knihovně nalézají slovníky, almanachy a jedna učebnice pro základní školu, kterou 

Hoffmeister ilustroval
199

. Na závěr analýzy obsahového složení knihovny nelze opomenout 

kolekci knih, které se vztahují k Hofmeisterovu zájmu o japonské a čínské umění a jeho 

sběratelské činnosti. Většina z nich pojednává o grafickém umění těchto asijských zemí 

(Holzchnitte Kamigata, Chinese paper c.ut-outs) zahraničních i českých autorů (např. 

Hrdlička, Revoluční čínský dřevoryt, 1949). 
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 Gavarni. München: Albert Langen, 1925. 27 s. 
199

 ZELINA, Ladislav, Imrich Lečko, Josef Brož. Početnice 3. Ilustroval a obálku navrhl Adolf Hoffmeister. 1. 

vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství , 1962. 239 s. 
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5.1.2. Jazykový profil 

Z hlediska jazykového složení souboru Hoffmeisterovy knihovny je většina knih 

v češtině (467 svazků, viz graf č. 2). Z cizojazyčných knih převažuje němčina (149 titulů). 

Světové jazyky doplňují knihy v dalších i exotických jazycích, které si pravděpodobně 

Hoffmeister přivážel ze svých cest. Anglicky psané knihy s vročením 1941–1945 Hoffmeister 

pravděpodobně získal za svého pobytu v USA (například karikatury W. V. Groppera, A. 

Dunna a dalších).  

 

5.1.3. Profil fondu–rok vydání 

Z hlediska roku vydání bylo analýzou fondu osobní knihovny zjištěno, že nejvíce v ní 

obsažených publikací bylo vydáno od roku 1945 do jeho úmrtí v roce 1973, a to 410 svazků 

(viz graf č. 3). Nejnovější knihy v knihovně jsou z roku 1969, ve kterém bylo vydáno 5 titulů.  



51 

 

Některé ze starších titulů v knihovně mají vročení před narozením Adolfa Hoffmeistera 

v roce 1902. Buď si knihy koupil Hoffmeister sám, nebo se do fondu dostaly z původní 

otcovy knihovny, jak o tom napsal v publikaci Vězení. Nejstarší knihou dochovaného souboru 

je Kořalečnj mor, aneb, Kratochwilné poučenj, proč a gak se člowěk pitj kořalky warowati 

má
200

. Z období od roku 1902 do roku 1913 je v souboru 110 vydaných knih. 

Větší počet knih je z meziválečného období (1919–1938), ze kterého pochází 241 

svazků v knihovně. Soubor knih, které byly vydány během druhé světové války (1939–1945), 

obsahuje 41 svazků. Jsou mezi nimi například anglicky psané tituly pocházející 

z Hoffmeisterova newyorského období. Hypoteticky lze předpokládat, že by se mezi nimi 

mohla vyskytnout kniha, kterou si Hoffmeister koupil v pařížském vězení.  

Čtyřicet osm svazků v Hoffmeisterově knihovně nemá uvedeno datum vydání, nelze 

tedy zjistit, kdy a jakým způsobem je Hoffmeister získal. Z období první světové války 

(1914–1918) se v Hoffmeisterově knihovně dochovalo 41 knih, jsou z doby gymnaziálního 

studia. Více o knihách z tohoto období bylo uvedeno v kapitole 5.2. 

Žádná z dochovaných knih v Hoffmeisterově osobní knihovně nebyla vydána po jeho 

smrti, což znamená, že tato část jeho osobní knihovny již nebyla dále doplňována.  

 

5.1.4. Profil fondu–autoři 

Analýzou fondu knihovny Adolfa Hoffmeistera bylo zjišťováno zastoupení jednotlivých 

autorů v knihovním celku. Vlastní dílo Adolfa Hoffmeistera, které představuje 54 svazků (viz 
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 ZSCHOKKE, Heinrich. Kořalečnj mor, aneb, Kratochwilné poučenj, proč a gak se člowěk pitj kořalky 

warowati má. 3 opr. vyd. Praha: Jan Spurný, 1840. 116 s. 
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bibliografický soupis Hoffmeisterova díla, kde jsou v poznámce uvedeny exempláře 

z Hoffmeisterovy osobní knihovny), nelze zahrnout do analýzy osobní knihovny, je pouze 

dokladem jeho vlastní tvorby. S největší pravděpodobností jsou to duplikáty, protože o 

archivních svazcích včetně jazykových mutací píše Polana Bregantová v hoffmeisterovské 

monografii
201

.  

Tab. č. 1  

Rok vydání Název Spoluautor 

1926 Obratník kozoroha   

1926 Cambridge–Praha   

1926 Svět za mřížemi Voskovec, Werich 

1927 Hledá se muž, který má dost času    

1927 Nevěsta    

1930 Kalendář   

1931 Piš jak slyšíš   

1931 Povrch pětiletky    

1934 Podoby   

1934 Šalda a česká literatura   

1941 The animals are in cages   

1942 Slepcova píšťalka, aneb, Lidice    

1946 Turysta mimo woli   

1946 Turistou proti své vůli   

1949 Zpívající Benátky   

1951 Tři měsíce v New Yorku Miroslav Galuška 

1953 Jean Effel  Ivo Fleischmann 

1953 Jean Effel  Ivo Fleischmann 

1954 Pohlednice z Číny   

1954 Pohlednice z Číny   

1954 Kuo-chua   

1955 Karel Václav Klíč   

1955 Sto let české karikatury   

1956 

Dalekohled, aneb, Kdo nevěří, ať tam 

běží   

1957 Vyhlídka s pyramid   

1957 Guo-Hua   

1958 Made in Japan   

1958 Trojcestí   

1959 Kto ne verit - pust' proverit   

1959 Lety proti slunci   

1960 Turista a karikaturista   

1960 Made in Japan    
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 Adolf Hoffmeister : (1902-1973). Editor Karel Srp, texty Polana Bregantová ... [et al.] [Praha]: Gallery, 2004. 

396 s. ISBN 80-86010-85-4. 
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1960 

Ďalekohľad, alebo, Kto neverí, nech 

tam beží   

1961 Vid s piramid   

1961  Repülővel napkeletnek   

1961 O Nezvalovi   

1961 Poezie a karikatura   

1961 Podoby   

1962 Spievajúce Benátky   

1962 O Pražském hradu   

1962 Předobrazy   

1963 Hry a protihry   

1963 Mrakodrapy v pralese   

1963 Hry z avantgardy   

1964 Idu po zemle   

1964 Visages écrits et dessinés   

1965 Čas se nevrací   

1966 

Dalekohled, aneb, Kdo nevěří, ať tam 

běží   

1966 Paris–Prague   

1967 Paříž a okolí   

1969 Vězení   

1969 La Prison   

19-- Abeceda lásky    

  Album výstřižků karikatur z časopisů   

 

V souboru karikaturistické literatury jsou bohatě zastoupeny významné osobnosti 

evropské i světové karikatury jako např. trio ruských umělců, kteří spolupracovali pod 

pseudonymem Kukryniksy
202

 (18), dále sovětský karikaturista Jefimov Boris Jefimovič (10). 

Z dalších autorů věnujících se karikaturám či jiné oblasti výtvarného umění: David Low (8), 

Heinrich Zille (5), Henry Maurice (3), Oscar Jacobsson (5), Siné (5), Wilhelm Busch (5) 

Mikoláš Aleš (3).  

Další skupinou hojně zastoupených autorů jsou domácí i zahraniční beletristé: Oscar 

Wilde (4), Edgar Allan Poe (4), André Gide (5), Egon Hostovský (6), Jaroslav Durych (5), 

filozof Friedrich Nietzsche (3), Remy de Gourmont (4), a Stanislaw Przybyszewski (6). 

Knihy přátel např. Karla Teigeho, Miroslava Holuba a Tristana Tzary nejsou v knihovně 

zastoupeny vůbec. Nezvalova divadelní hra Manon Lescaut by měla být spíše přiřazena do 
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 Mikhail Vasil´jevich Kupriianov (1903–1991), Porfirii Nikitich Krylov (1902–1990) a Nikolai 

Aleksandrovich Sokolov (1903–2000). Začali spolupracovat v roce 1922, jejich spolčená tvorba se týkala 

karikatur a knižních ilustrací. Byli oceněni několika cenami včetně ceny Lenina, což byla jedna z nejvyšších 

forem vyznamenání v SSSR. 
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souboru díla Adolfa Hoffmeistera, protože se na ní podílel doprovodným esejem a 

karikaturami, které jsou součástí tohoto vydání
203
. Od Julia Fučíka je zde jediná kniha 

s názvem Pokolení před Petrem
204

 a od Stanislava Kostky Neumanna nalezneme ve fondu 

polemické texty Československý podzim a Anti-Gide, neboli, Optimismus bez pověr a 

ilusí
205

. 

5.1.5. Profil fondu–provenience 

5.1.5.1. Dedikace 

Na základě analýzy osobní knihovny Adolfa Hoffmeistera bylo zjištěno celkem 91 

svazků, které obsahují věnování. V přehledu datovaných dedikací (viz. tab. č. 2) je uvedena 

datace dedikace, dedikátor (pokud se liší od autora díla), autor díla: název díla (rok vydání, 

pokud se liší od data věnování). I když i z níže uvedených informací lze identifikovat 

kontakty Hoffmeistera s jednotlivými dedikátory, z životopisných údajů uvedených výše lze 

vyvodit, že dedikované knihy v tomto souboru jsou jen malou a méně významnou částí 

původní Hoffmeisterovy knhovny.  

Tab. č. 2 

Datace dedikace Dedikátor Autor knihy: titul (rok vydání) 

1921   Kisch Egon Erwin: Die Abenteuer in Prag (1920) 

1927   Špálová Sonja: Bludiště lásky 

1927   Josef Toman:Háj, který voní skořicí 

1930   Hoffmeister Adolf: Kalendář 

1931   Hostovský Egon: Ztracený stín 

1931   František Ondrúšek 

1931   Jiří Kroha (1930) 

1932   Hostovský Egon: Případ profesora Körnera 
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 NEZVAL, Vítězslav. Manon Lescaut: hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta. 21. vyd. Esej 

napsal Adolf Hoffmeister. Montáž sestavil Milan Blahynka. Karikatury F. Bidla, A. Hoffmeistera a V. Holuba. 

Fotografie Miroslava Háka a Jana Lukase. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Zdenek Seydl. Praha : 

Československý spisovatel, 1964. Hry. 235 s. 
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 FUČÍK, Julius. Pokolení před Petrem: stati, články a pozůstalost z let 1938-1942. 1. vyd. Praha : Státní 

nakladatelství politické literatury, 1958. Dílo Julia Fučíka, sv. 11. 261 s. 
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 NEUMANN, Stanislav K.. Fr. JUNGMANN. Československý podzim. S kresbami I. Ludevíta. Praha : 

Nakladatelství Pavla Prokopa, 1938. 101 s. 

NEUMANN, Stanislav Kostka. Anti-Gide, neboli, Optimismus bez pověr a ilusí. Praha : Lidová kultura, 1937. 

Lidová knihovna, sv. 14. 169 s. 
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1932   Dvořák František: Exotická krajina (1931) 

1933   Rybák Josef: Začíná století (1932) 

1938   Goll Ivan: Deuxième livre de Jean sans Terre  

1940   Miloš Liška: Ševc a čert  

1942 Neznámý Low David: The world at war 

1942   Hostovský Egon: Sedmkrát v hlavní úloze  

1944   Dožilinská Viera: Pod bičem Mnichova 

1945   Hostovský Egon: The Hideout  

1945 Neznámý Blimp Colonel: Low´s political parade (19--) 

1946   Kolář Jiří: Limb a jiné básně (1945) 

1946   Kolář Jiří: Sedm kantát (1945) 

1946   Mühlenstein Hans: Ferdinand Hodler (1942) 

1947 Neznámý Zpověď Archipoetova 

1948   Hostovský Egon: Žhář 

1948   Effel Jean: Tambour, Pastis et Orque (1946) 

1948   Gropper (1938) 

1952   Bidstrup Herluf: Dagens Bidstrup (1951) 

1952   Bidstrup Herluf: Bid og Vid (1951) 

1953 Effel a jiní Hoffmeister Adolf: Jean Effel 

1953   Effel Jean: Genèse (1950) 

1955   Kožík František: Josef Mánes 

1955   Fang Čcheng Čung Ling:  Výbor z politických karikatur (1954) 

1955   Karl Schnog: Jedem das Seine (1947) 

1955   Chua Ťün-wu: Výbor z politických karikatur (1951) 

1955   Heynowski Walter: Windstärke 12 (1953) 

1957   Hrdlička Zdeněk: Revoluční čínský dřevoryt (1947) 

1958   Sandberg Herbert: Mit spitzer Feder 

1958 Neznámý Výbor z děl chilského malíře Venkurelliho (1957) 

1958   Kukryniksy: O podžidaťeljach vojny (1957) 

1958 Kukryniksy Sokolová Natalia: Kukryniksy (1955) 

1959   Kukryniksy: Kukryniksy 
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1959   Kukryniksy: Diplomatomščiki i dr. 

1959   Brodskij V. J.: Iskusstvo kapitalističeskich stran Evropy i SŠA  

1961   Effel Jean: L´Unique (1960) 

1962 L. R. Varšavskij  Kaganovič Abram L'vovič: Ivan Ivanovič Terebenev (1950) 

1962   Jefimov Boris Jefimovič: Sorok let (1961) 

1962   Kolpinskij J.: Po Grecii i Italii (1960) 

1964 Ihab Chaker Uklat as–Suhá 

1966   Sandberg Herbert: Der Weg 

1969 Dominique Grandmont Hoffmeister Adolf: La prison 

 

Z údajů v tabulce č. 2 je patrné, že Hoffmeister dedikované knihy dostával po většinu 

svého života. V tabulkách č. 2 a č. 3 je přehled dedikátorů. Jsou mezi nimi zastoupeni umělci 

karikaturisté například již zmíněná skupina ruských umělců Kukryniksy, Boris Jefimov 

Jefimovič, dále David Low, Heinrich Zille, Henry Maurice, Herluf Bidstrup či William Gropper. 

Nejvýznamnějším dedikátorem je bez pochyby Jean Effel, jehož knihy vytvářejí v rámci celku 

osobní knihovny samostatný soubor. 

V Hoffmeisterově knihovně se nachází také 30 knih s nedatovanými dedikacemi. 

V přehledu (viz. tabulka č. 3) jsou díla seřazena podle data vydání knihy. Dále je položka 

dedikátor (který je zde uveden, pokud se liší od autora publikace), autor a název díla. 

Tab. č. 3   

Datum 

vydání Dedikátor Autor Název díla 

1930 Zille Ostwald Hans Zilleś Vermächtnis 

1933   David Low Twelve biographes 

1934 Larnac 

Jean Larnac et Robert 

Salmon Sappho 

1938   Jean Effel Ritournelle 

1938  Jean Bruller Relevés trimestriels 

1940 Eugene Tarnay David Low Europe Since Versailles 

1946 Emil Vierlinger   Písně řeckého lidu  

1947  Jean Effel 

Rassemblement de petites 

facéties 

1950 Riuichi Yokoyama   Fuku-čan 

1951  Jean Effel Le Diable et son train 

1951  Jean Effel La création du monde 

1952  Jean Effel La création de l'homme 
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1952  Jean Effel La vie naïve d´Adam et Ève 

1953  Jean Effel La création del´homme 

1953  Jean Effel La création de l'homme 

1954  Jean Effel La création du monde  

1954  Jean Effel L´école paternelle 

1954 Jean Effel   Die Erschaffung der Welt 

1955  Jean Effel Toujours occupés 

1955  Itó Ippei Sekai no manga 

1955 Jean Effel Jean de la Fontaine Fabeln 

1955  Jean Effel Die Erschaffung des Menschen 

1955  Jean Effel Die Erschaffung der Welt 

1955  Jean Effel Der Kleine Engel 

1956  Jean Effel Der Roman von Adam und Eva 

1956  Jean Effel Le jardin d´Éden 

1958  Maurice Henry A bout portant  

1960  Jean Effel Operátion Ève 

1960  Jean Effel Operátion Ève 

1961  Maurice Henry Maurice Henry 1930-1960 

1964  Jean Effel De la debré à la Pompidour 

1966  Jean Effel La Genese ingénue 

 

Z Hoffmeisterových dedikací rodinným příslušníkům (viz. tabulka č. 4) je patrné, že 

jeho knihovna byla kontaminována knihami z jiných osobních knihoven. Tento soubor proto 

nemůže být použit v rámci analýzy Hoffmeisterovy osobní knihovny. Jedná se celkem o osm 

exemplářů Hoffmeisterových knih s výjimkou jedné verneovky, kterou Hoffmeister ilustroval. 

Nejčastěji Hoffmeister knihu věnoval matce nebo babičce. Například dedikace v knize Čas se 

nevrací
206

, (1965):  

„Praha, 23. září 1965 

Drahá mami, čas se nevrací a my oba stárneme. Už brzo budeme stejně staří, alespoň mi 

to tak připadá. Dokud nám paměť slouží, musíme vzpomínat. Já o tom píšu knížku. 

Tvůj Áda“ 

V knize Lety proti slunci
207

, (1960):  

„Drahá mami 

                                                 
206

 HOFFMEISTER, Adolf. Čas se nevrací. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1965. 340 s.  
207

 HOFFMEISTER, Adolf. Lety proti slunci. 1. vyd. Kresbami doprovodil, obálku a vazbu navrhl Adolf 

Hoffmeister. Praha: Československý spisovatel, 1959. Výbor z díla Adolfa Hoffmeistera, sv. 2. 557 s. 



58 

 

Na cestách nevozím s sebou fotografie, protože bych je mohl ztratit, ale vzpomínku na 

Tebe. Ta mne neopustí. Líbá Tě ze tří cest slunci vstříc tvůj Áda. Praha, 1960“ 

Další věnování matce je z knihy Tři měsíce v New Yorku
208

, kterou napsal společně 

s Miroslavem Galuškou: „Drahá mami, tuhle knížku ti dávám na památku svého návratu 

domů, kde je nejlépe. Áda, Stránčice, červen 1951“ 

Tab. č. 4 

Datace dedikace Autor knihy: titul (rok vydání) Dedikant 

1951 Hoffmeister Adolf: Tři měsíce v New Yorku Matka 

1953 Hoffmeister Adolf: Pohlednice z Číny  

1957 Hoffmeister Adolf: Dalekohled, aneb, Kdo nevěří, ať tam běží (1956)  

1957 Hoffmeister Adolf: Vyhlídka s pyramid Matka 

1958 Hoffmeister: Trojcestí  

1959 Verne Jules: Cesta kolem světa za osmdesát dní Matka 

1960 Hoffmeister Adolf: Lety proti slunci Matka 

1965 Hoffmeister Adolf: Čas se nevrací Matka 

5.1.5.2. Podpisy osobností 

Dalším souborem knih s provenienčními údaji v torzu osobní knihovny Adolfa 

Hoffmeistera jsou knihy s podpisy osobností. V tabulce č. 5 je uveden přehled těchto podpisů. 

Díla jsou seřazena dle data vydání a v závorce je uvedena datace podpisu, pokud se liší od 

roku vydání a je v díle uvedena. V případě, že je v knize jiný podpis než autorův, je uveden 

v sloupci podpis. 

Tab. č. 5 

Rok vydání 
Podpis Autor Název díla 

1912 Neznámý   Simplicissimus - Kalender für 1912 

1913 (1918) Adolf Hoffmeister 

 Friedrich Wilhelm 

Nietzsche  Soumrak model 

1914 Adolf Hoffmeister Pierre Louys  Nepravá Estera 

1915 Neznámý Remy de Gourmont Listy satyrovy 

1918 (1922) Adolf Hoffmeister  Max Picard Expressionistische Bauernmalerei 

                                                 
208

 HOFFMEISTER, Adolf. Miroslav GALUŠKA. Tři měsíce v New Yorku. S kresbami Adolfa Hoffmeistera. 

Praha: Rudé právo, 1951. Knihovna květů, sv. 11. 128 s. 
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1920 (1922) Adolf Hoffmeister   Daumier 

1921 Adolf Hoffmeister Gilbert K. Chesterton  Nottinghillský Napoleon 

1921 Adolf Hoffmeister Sattar Kheiri Indische minituren der islamischen zeit 

1922 Adolf Hoffmeister Thomas De Quincey Zpověď anglického poživače opia 

1925  Neznámý Frans Mazrel' Političeskije risunki 

1925 Adolf Hoffmeister Miguel Covarrubias  The prince of Wales 

1928 Jaroslav Durych Jaroslav Durych  Píseň milostná 

1928 Adolf Hoffmeister  S. Isakov  1905 god v satire i karikature  

1928 

Adolf Hoffmeister, 

Jiří Mařánek Jiří Mařánek Ještěrka v červeném bludišti 

1929  Hanuš Jelínek 

Laryngiada, aneb, Žalostná píseň o 

ztraceném barytonu a nalezeném basu 

1931   Ant. Matějček  Ilustrace 

1933 Neznámý Firma Jos. Oppelt's Neffe Wien 

1938 Jean Bruller Jean Bruller Relevés trimestriels 

1950  Jean Effel Ma langue aux chiens 

1960 

Marie 

Hoffmeisterové Peter Karvaš  Čertoviny 

Pro Hoffmeisterovo dílo jím podepsané platí totéž co pro knihy jím dedikované. Nelze 

je zahrnout do analýzy. Dá se předpokládat, že knihy jiných autorů signované 

Hoffmeisterovým podpisem měly v rámci knihovny významné místo. Většinou pocházejí 

z nejstarší vrstvy knihovny, což je jev, se kterým se můžeme setkat i v jiných osobních 

knihovnách (např. v knihovně Vladimíra Holana
209

). Jiným případem jsou díla Hoffmeisterem 

ilustrovaná s jeho podpisem. Mezi tyto knihy patří například detektivka Ještěrka v červeném 

bludišti
210

 od Jiřího Mařánka, kterou Hoffmeister ilustroval. V Hoffmeisterově díle Kuo-

chua
211

 je autorovým rukopisem napsáno na patitulním listě „Vánoce 1954“. 

 

5.1.5.3. Razítka 

V dochovaném celku knihovny Adolfa Hoffmeistera lze najít několik titulů, ve kterých 

jsou vlastnická razítka v podobě jmen. Několik z nich je označeno jménem Hoffmeister. 

                                                 
209

 PETRUŽELKOVÁ, Alena. Knihovna Vladimíra Holana. Praha, 2001. 105 s., 1 s. příl. Diplomová práce 

(Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. 
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 MAŘÁNEK, Jiří. Ještěrka v červeném bludišti : humoristická detektivka. Praha : Alois Srdce, 1928. 65 s. 
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 HOFFMEISTER, Adolf. Kuo-chua. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 
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Tabulka č. 6 je řazena podle data vydání jednotlivých knih, dále je v ní uveden autor a název 

díla a přesné znění razítka v knize. 

Tab. č. 6 

Datum 

vydání 
Autor Název Razítko 

1861-1862   

Humoristické listy 

Karel Beneš 

rolník 

v Mileticích 

1862-1863  

Humoristické listy 

Karel Beneš 

rolník 

v Mileticích 

1896   Mikuláš Aleš Ada Hoffmeister 

1905 
Nietzsche Friedrich 

Wilhelm  
Antikrist 

JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Vasyl Stefanyk Povídky 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Emil Verhaeren Svítání 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Georges Palante  Boj o individuum 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Artur Machen  Vnitřní světlo 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 
Stanislav 

Przybyszewski 
Homo sapiens 

JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Frederik van Eeden Malý Jeník 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 Paul Adam Listy z Malajska 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1905 
Stanislav 

Przybyszewski 
Malstrom 

JUDr. Arnošt 

Urban 

1906  Waclaw Sieroszewski Zámořský ďábel 
JUDr Arnošt 

Urban 

1906 
 A. de Villiers de 

l´Isle-Adam 
Kruté povídky 

JUDr. Arnošt 

Urban 

1906 Oscar Wilde De profundis 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1906 Henry Beyle Stendhal Vanina Vanini 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1906 Octave Mirbeau Špatní pastýři 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 Antonio Beltramelli Ověnčená a jiné povídky 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 Walter Pater Imaginární portraity 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 Gabriele d´Annunzio Svatý Pantaleon a jiné novelly  
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 Gabriel Finne Mladí hříšníci 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 E. A. Butti Nemravný 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1907 Z. N. Gippius Noví lidé  JUDr. Arnošt 
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(Merežkovskaja)  Urban 

1908 Amalia Skram Povídky o manželství 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1908 Henri de Régnier Neobyčejní milenci 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1908 M. Arcybašev Jitřní stíny 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1908 Eugène Fromentin Někdejší mistři  
Marie 

Hoffmeisterová 

1909 Paul Gauguin  Noa Noa 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1909 Wilde Oscar Essaie  
JUDr. Arnošt 

Urban 

1909 Anatole Franc Traktér u královny Pedauky 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1909 Fedor Sologub Osten smrti a jiné povídky 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1910 
Jules Barbey 

D´Aurevilly 

Nejkrásnější láska Dona Juana, Štěstí v zločinu, 

Ženina pomsta  

JUDr. Arnošt 

Urban 

1910 Paul Claudel  Polední úděl 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1910 Arthur Symons Dětství Lucie Newcomové a jiné povídky 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1911 Robert Browning Na balkoně 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1911 Jacques Cazotte  Zamilovaný ďábel 
JUDr. Arnošt 

Urban 

1911 
Vladimír G. 

Korolenko 
Slepý hudebník 

JUDr. Arnošt 

Urban 

1911   Simplicissimus - Kalender für 1911 Fritz Weil 

1911 Wilhelm Michel Das Teuflische und Groteske in der Kunst Burghard Müller 

1917 Georg Jacob Wolf  Oberländer Heiteres und Ernstes  
Frau Adele Welz 

jun. 

1919 Wilhelm Busch Lustige Kleinigkeiten 
Frau Adele Welz 

jun. 

1925 Dr. Desiderius Grotesky 
JUDr. Adolf 

Hoffmeister 

19-- Leonid Andrejev Červený smích 
JUDr. Arnošt 

Urban 

19--   Busch Bilderbogen Ada Hoffmeister 

19--   Münchener Bilderbogen Ada Hoffmeister 

19--   Münchener Bilderbogen Ada Hoffmeister 

19--   Münchener Bilderbogen Ada Hoffmeister 

 

V knize od Desideria (Album monarchů, aneb, Sic transit Gloria dreibundi, 1918) je 

slepotisk "Z knih Adolfa Hoffmeistera" na titulním listě. 

Razítka z naší tabulky dokládají, že fragment Hoffmeisterovy osobní knihovny obsahuje 

rovněž knihy, jimiž byli původně jiní majitelé. Jedná se především o soubor beletristických 
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knih s razítkem „JUDr. Arnošt Urban“, o němž se nám nepodařilo zjistit žádné informace. 

Nepodařilo se nám identifikovat ani další osoby uvedené na razítkách. Dvě možnosti výkladu 

se nabízejí v případě razítka Marie Hoffmeisterová, buď mohla kniha patřit Hoffmeisterově 

matce, nebo jeho první ženě. Obě se jmenovaly Marie. Z data vydání (1908) lze usuzovat, že 

knihu původně vlastnila Hoffmeisterova matka. Razítko „Ada Hoffmeister“ označuje knihy, 

které patřily buď Hofmeisterovu otci, ale podle zdrobněliny jména byl vlastníkem spíše 

Hoffmeister sám.  

5.2. Čtenář Hoffmeister 

Z Hoffmeisterových vzpomínkových i reflektujících textů je patrné, že jeho vztah ke 

knize patřil v jeho životě ke klíčovým. Byl navýsost osobní. „Knihy se lze zmocnit, lze ji 

milovat i nenávidět, ale autor uniká, neboť nikdo neví, zasluhuje-li viny.“
212

 Týkal se jak 

obsahu knih a jejich autorů, tak vnějších znaků, zejména jejich estetické stránky, a tedy i 

působení knih na čtenáře prostřednictvím úpravy a ilustrace. Kniha jako kulturní fenomén se 

postupně stala ústředním tématem Hoffmeisterových publicistických textů. 

Fyzický stav knih z Hoffmeisterovy knihovny sice nese jisté charakteristické rysy, které 

se projevují u sběratelů, tj. úctu, opatrnost a pečlivost v zacházení s knihami
213

. Avšak 

v dochovaném souboru nenalezneme žádnou sběratelskou intenci, která by odkazovala k typu 

životní praxe svědčící o Hoffmeisterově soustavné sběratelské činnosti; žádnou záměrnou 

kompozici, v rámci níž mají knihy nějaký vnitřní vztah vůči sobě
214

 s jednou výjimkou a tou 

je soubor literatury ke karikatuře a do jisté míry kolekce japonských a čínských knih. 

Zaznamenali jsme také, že si Hoffmeister odškrtával jednotlivé položky, které se mu podařilo 

získat v rámci určité ediční řady, ale to svědčí spíše o jeho zájmu o konkrétní témata
215

.  

Mnohem více dochovaná kolekce knih svědčí o dílčích čtenářských zájmech svého 

majitele. Jedním z nich byla poezie. V textu o významu četby poezie se mísí Hoffmeisterova 

zkušenost s potřebou působit na mladou generaci: „Myslím, že je velice důležité, abyste četli 

básně. Školy vás učí jakési osnově života, mluví řečí vážnou a starostlivě přísnou. Vaši rodiče 

a dědové v dobré vůli vám dávají naučení, kterým nerozumíte a která nechápete. Dopouštím 
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 Výjimečné jsou v tomto ohledu dvě knihy-La vie naïve d´Adam et Ève Jeana Effela, kreslený příběh Adama a 
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 PEARCE, Susan M.. On collecting : an investigation into collecting in the European tradition. 1 st. publ. 

London: Routledge, 1995. 440 s. ISBN 0-415-07560-2 
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svazků. 
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se kacířství na této školní katedře a radím vám, až budete v pochybách o tom, co vám říkali, 

čtěte básně.“
216

 

V souboru básnických sbírek se pochopitelně objevují knihy autorů z okruhu Devětsilu, 

ale je zde i poezie starších spisovatelů, prověřených časem. Jedinečné místo v souboru poezie 

zaujímá básnická tvorba Miroslava Holuba: „Kterého básníka z mladší generace jsem si 

oblíbil, vás asi zajímá nejvíc, protože je daleko nejtěžší nalézt odpověď na kteroukoli čili na 

všecky otázky dneška. Kterého básníka z mladší nebo nejmladší generace máte nejraději? 

Miroslava Holuba. Básníky, které mám rád, obyčejně znám, protože jsem je kreslil. Verše 

Holubovy jsem si oblíbil, ještě než jsem ho poznal, a dodnes ho nenakreslil.“
217

 

Mezi prvními knihami, které se Hoffmeisterovi dostaly do ruky, byl Slabikář 

ilustrovaný Mikolášem Alšem, ze kterého se učil ve škole
218

. Vizualita Alšova Slabikáře, 

v porovnání s bezbarvými učebnicemi padesátých let, mohla být cennou inspirací pro 

Hoffmeisterovo úsilí ovlivnit výtvarnou podobu učebnic v šedesátých letech. V nejstarších 

vrstvách osobních knihoven obvykle nacházíme dětské knížky, dary od rodičů apod. (např. 

Capuana, Muka a jiné povídky z roku 1918 a Eeden, Malý Jeník z roku 1905. Obě knihy 

vydala Kamilla Neumannová v edice Knihy dobrých autorů). Nejednou se právě četba těchto 

knih stává významnou čtenářskou zkušeností, která předurčuje budoucí zájem či směřování 

dětského čtenáře. V Hoffmeisterově knihovně jím mohl být cestopis Sibiř Josefa Kořenského. 

Sugestivita cestopisů Kořenského jistě vyvolávala v juvenilním období četby u Hoffmeistera 

fantazie o podobě cizích zemí. Dokladem toho jsou Hoffmeisterovy vzpomínky, v nichž 

srovnává zážitky z této četby se zkušenostmi, které na Sibiři získal později jako cestovatel.  

Četba se během středoškolských let stala jedním z hlavních Hoffmeisterových zájmů. 

Tato vrstva jeho osobní knihovny je proto bohatá na odkazy k Hoffmeisterovým 

vzpomínkám, v nichž jsme zaznamenali jak vliv rodinného prostředí, tak vliv přátel a 

spolužáků. Prostřednictvím rodičů měl Hoffmeister přístup k četbě významného kulturního 

měsíčníku Volné směry
219

 (1897–1949): „Nejvíce mne upoutaly články Neumannovy, 

Šaldovy. […] S. K. Neumannův článek O poměrů umění–to byl můj glejt. Učil jsem se 

z časopisů více než ze školních knih.“
220
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Zajímavé je v tomto ohledu srovnání
221

 s Jiřím Karáskem ze Lvovic, spisovatelem o 

generaci starším: „Dějiny osobního čtenářství, pronikání ke knize a umění jsou významnou 

vrstvou Karáskových vzpomínkových statí. […] Karásek ve vzpomínkových rekonstrukcích 

svého dětského čtenářství vždy zdůrazňoval svou vyspělou recepční disponovanost: již jako 

malý obdivoval Jaroslava Vrchlického a své první literární pokusy zbásnil pod jeho vlivem. 

[…] Během středoškolských let si (ze živých jazyků) osvojil při nejmenším němčinu a 

francouzštinu, později i polštinu a snad i angličtinu, a pořizoval si tedy knihy také v těchto 

jazycích.“
222

 Hoffmeister podobně jako Karásek vyhradil během studentských let četbě velký 

prostor:  „Oktaváni nás zasvěcovali do vyšší politiky. Kolportovali knížky. Četli jsme Taina, 

Carlyla, Baudelaira, Wildea, Rimbauda, ale také předčasně Diderota. Pak nás opožděně 

očaroval Šrámek, S. K. Neumann, Gellner. Strašně knih jsme zhltali. Poprvé jsme slyšeli 

jména Vrbenský, Kácha, Šmeral.“
223

 Hoffmeister i Karásek zdůrazňovali význam četby 

zahraničních autorů, rozdíl byl v přístupnosti cizojazyčných knih. Zatímco v době 

Karáskových studijních let se knihy objednávaly prostřednictvím knihkupectví Topič, po 

válce byla nabídka těchto knih podstatně bohatší. 

Překvapivým zjištěním je rozsah četby českých autorů, jak Hoffmeister uvádí: „Nikdo 

nám nemůže vytknout, že jsme něco ze starší literatury nečetli. Četli jsme všecko. Bez 

výběru. Četli jsme, co se našlo, a sháněli po knihovnách přátel, co jsme nenašli doma. 

Dokonce nás to hnalo k tomu, abychom se učili řečem. Náš výběr literatury byl spíše hltavý a 

pudový. Ale je třeba jednou poctivě a pravdivě napsat, že pro nás nebyli klasiky ani Alois 

Jirásek, ani František Ženíšek, ani Václav Brožík, ani Vojtěch Hynais, ani Josef Kajetán Tyl, 

ani Vítězslav Hálek. V našem odmítavém názoru nás vášnivě podporoval S. K. Neumann, 

kterému jsme uvěřili na slovo. Jeho články pod čarou v Lidových novinách z roku 1913 a 

1914 kolovaly dokonce v rukopisných opisech po škole.“
224
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 Tamtéž, str. 30. 

„Ale je zajímavé znát, koho jsme tehdy ještě uznávali. Byl to zajisté Otokar Březina, Karel Hlaváček, Otakar 

Theer, Arnošt Dvořák, Jan Bartoš, ale i Karel Havlíček Borovský, Petr Bezruč a Janko Kráľ. Ba četli jsme i 

Ludevíta Štúra. Naší vyvolenou četbou byli však přece jen S. K. Neumann, František Gellner, Fráňa Šrámek, 

Viktor Dyk, Karel Toman, Jaroslav Hašek, bratří Čapkové, Richard Weiner a F. X. Šalda. Z cizí literatury nás 

okouzlil Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Emil Verhaeren, Walt Whitman a na čas také Henri 

Barbusse, Jules Romains, George Duhamel, Charles Vildrac, Charles Louis Philippe a René Arcos. Ale věru, že 

všichni z posléze jmenovaných nás neokouzlili na dlouho, ačkoliv kniha jako Kumpáni má hodnoty věčného 

haškovského a cervantesovského humoru.“ 
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V Hoffmeisterově četbě se Neumannovo jméno objevilo také v souvislosti s časopisem 

Šibeničky, periodikem ovlivňujícím českou karikaturu, které v letech 1906–1907 Neumann 

řídil. Přispívali do něj především Vratislav Hugo Brunner, František Gellner a Zdeněk 

Kratochvíl pod pseudonymem T. R. Chvojka
225

. 

Význam četby v období dospívání potvrzuje Hoffmeisterova vzpomínka, kterou zařadil 

do článku Rozhovory o Moskvě (Lidové noviny, 1966): „Prohlížel jsem onehdy staré 

časopisy a knihy z konce první světové války a z doby těsně po ní. Neumannův Ať žije život! 

a první ročník Června. Knihy Karla Teigeho a Otokara Mrkvičky. Obrazy ze soudobého 

Ruska od Ivana Olbrachta. Stránka za stránkou je svědectvím toho, že na levici přivedla 

českou a slovenskou uměleckou inteligenci generace ruských futuristů, suprematistů a 

konstruktivistů.“
226

 

Ve třicátých letech vrcholila politická aktivita příslušníků avantgardy, s níž byla 

Hoffmeisterova umělecká činnost spojena. Vyhraněné politické přesvědčení se projevilo i 

v nekompromisním hodnocení současné literatury. Odsudky autorů a jejich děl jako např. 

v případě románu Život Benjamina Israeliho od André Mauroise, nebyly výjimkou. Také 

Hoffmeister se v článku Jediná kniha dotkl polemicky Mauroise v kontextu úvahy o 

„módnosti literatury“. Odsuzoval dobový trend, ve kterém se podle něj zcela vytrácela 

odpovědnost autora za své dílo. „Každý člověk dokáže napsat jednu knihu. Je to kniha o tom, 

co se mu skutečně stalo, co viděl, co dělal a co si o tom myslil. Je k tomu potřeba jedině být 

živ a umět to popsat. Být živ a být si toho vědom, že jste živ. A mluvit pravdu. Každý člověk 

dovede, nebo lépe může napsat jen jednu jedinou knihu. Nemůže jich napsat méně ani více. 

Život je jenom jeden. Kdo dovede napsat více knih, je buď lhář anebo spisovatel.“
227

 

Specifickou částí knihovny je soubor knih, do nichž se otiskla Hoffmeisterova 

zkušenost z pobytu ve vězení (září 1939–jaro 1940). Hoffmeister se v době svého věznění 

v myšlenkách často vracel ke své knihovně. V prvních měsících byl zcela odříznut od četby 

literatury. Věnoval se proto vlastnímu psaní a verše, které napsal, se učil zpaměti. Každá 

kniha získaná ve vězení byla vzácná, a proto i její cena nebyla srovnatelná s žádnou jinou. 

„Teprve v listopadu jsem se odvážil učinit pokus a koupit si knihu ve vězeňském 

knihkupectví. Byla to nejdražší kniha, kterou jsem si kdy koupil. Znamenalo to týden nekouřit 
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a nepřilepšit si na stravě.“
228

 Rozprava o metodě Reného Descarta nebyla jediným 

filozofickým spisem, se kterým se Hoffmeister v La Santé seznámil. Časem k němu přibyl 

ještě titul Vášně duše od téhož autora. Četba vyplňovala většinu času stráveného za mřížemi, 

a proto jí Hoffmeister přisuzoval mimořádný význam: „Čtu pozorně, často nahlas, dělám si 

poznámky a vracím se k větám, které mne zaujaly. Jsou to léčivé chvíle
229

. Z dalších knih 

jmenujme např. Životopis Petra Velikého, Nervalovy prózy a především dílo Denise Diderota. 

K Diderotovi se Hoffmeister vrátil ještě jednou v knize Paříž a okolí (Československý 

spisovatel, 1967), aby v kapitole Klepařský rozhovor s panem Diderotem upřesnil, v čem byl 

pro něj tento autor důležitý: „Denis Diderot je můj nejoblíbenější spisovatel. Četl jsem jeho 

spisy pozorně, pomalu a důkladně, a to nejen protože jsem je četl v žaláři. Má postřeh a vtip a 

všecko zná, o všem je informován.“
230

 

S anglickým spisovatelem a filozofem Herbertem G. Wellsem Hoffmeistera spojoval 

podobný pohled na svět zejména v sociální oblasti. Blízkost těchto dvou mužů však musela 

mít hlubší povahu. Hoffmeister např. ilustroval Wellsův sci-fi román: „Když jsem začal 

kreslit ilustrace k Wellsovu románu  První lidé na měsíci´, měl jsem za sebou četbu nejméně 

deseti jeho knih, v to počítaje takové tlustopisy, jako jsou  Dějiny světa´ nebo lidstva, a začal 

jsem si uvědomovat, jak obtížné je ilustrovat obrazotvornost někoho druhého.“
231

 

V Hoffmeisterově knihovně se dochoval slovenský překlad Prví ľudia na mesiaci (1959) 

s Hoffmeisterovým doslovem. 

V osobní pozůstalosti Adolfa Hoffmeistera, uložené v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví, je rukopis i strojopis nazvaný Dvě knihy o Japonsku, který je recenzí 

dvou knih pojednávajících o Japonsku. Jednalo se o německy psanou knihu Japan
232

 autora 

Roberta Guillaina s fotografiemi Wernera Bischofa a knihu psanou v angličtině Architectural 

Beauty in Japan
233

, vydanou v roce 1957 v Tokiu. Text napsali Sutemi Horiguchi a Yuichiro 

Kojiro. V této Hoffmeisterově recenzi se opět projevila jeho cestovatelská vášeň: „Leží přede 

mnou dvě knihy o Japonsku, krásné, že srdce bolí. […] Jsou to knihy, které člověka na každé 

stránce uchvátí. Je tu vyfotografován sloh a řád japonského života a jeho vztahu k přírodě.“
234
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Hoffmeister se v letech bilancování vracel ke své dřívější i současné četbě: „Na čtení mi 

zbude několik chvil na záchodě, několik chvil v posteli, než usnu, dni nedělní a sváteční, 

pokud nejedu z Prahy, a čas vzdálených prázdnin. V letadle nedovedu číst a vlakem nejezdím 

z úsporných důvodů. Je to také příliš namáhavé. Čas literární a vzdělávací se totiž krátí se 

čtvercem času pracovního a schůzovního. Radoslava Seluckého rozpracované tabulky 

volného času mne nezahrnují. Selucký můj případ zřejmě přehlédl. Kdysi jsem přečetl týdně 

jedny sebrané spisy plodného autora a měl jsem přehled. Později se moje možnosti omezily na 

krátké a pokud možno veselé povídky, Dnes už čtu jen filosofické stati, anebo básně. 

Nejraději básně.“
235

 Podobně Hoffmeister napsal: „A v posledních pěti či šesti letech jsem si 

ověřil na několika cestách, jak rychle a jak pronikavě se svět mění. A co je horší, jak rychle se 

mění knihy.“
236

 

Hoffmeisterovy úvahy o vztahu textu a ilustrace reflektovaly požadavky současných 

čtenářů, které byly v šedesátých letech ovlivněny vývojem v knižní kultuře
237

.  

Nejen kvalita knižní produkce, ale i zpřístupnění zahraniční literatury, které by přineslo 

informace o nejnovějších trendech v knižní tvorbě, bylo do jisté míry podmíněno domácí 

ekonomickou situací. Hoffmeister kritizoval podfinancování kultury, jehož důsledkem byl 

nedostatek zahraniční literatury pro českého čtenáře: „Ono se v kultuře nejlépe a nejsnáze 

škrtá. Dnes nerozhoduje kulturní hlad a žízeň o přísunu knih z ciziny do našich 

knihkupectví…“
238

 Kvalita knihy však podle Hoffmeistera byla ovlivněna i vnitřními poměry, 

které s ekonomickou situací souvisely jen částečně. Hoffmeister kritizoval omezování nákladů 

knih z důvodu vysoké ceny papíru, když se na druhé straně plýtvalo papírem na šíření 

zbytečných letáků a pamfletů.  

U Hoffmeistera byla výrazně posílena reflexe knihy a četby jako společenského 

fenoménu. Poměr mezi společenským a osobním, jak jsme si výše ukázali, je tak do určité 

míry vyrovnaný.  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat Hoffmeisterův vztah ke knize a představit 

ho jako autora a čtenáře na základě analýzy jeho osobní knihovny. Analýza knihovny byla 

využita pro bibliometrická zjištění, která dílčím způsobem v podobě přehledů a grafů 

představila celek osobního fondu původní mnohem rozsáhlejší knihovny. Z předem 

omezeného výchozího materiálu byl vybrán jako validní vzorek literatura ke karikatuře, jejíž 

přehled a zhodnocení se stalo základním klíčem k reflexi osobní knihovny. Studiem 

archivních pramenů z  korespondence mezi nakladateli a Hoffmeisterem se nám podařilo 

zjistit informace dokreslující nakladatelskou praxi jak z doby před válkou, tak z období po 

roce 1948. Informace získané z Hoffmeisterových autobiograficky laděných knih se staly 

základem pro sestavení jeho životopisu. Sekundární literatura nám pomohla objasnit 

Hoffmeisterovo komplikované a bohaté literární i výtvarné dílo.  

Pro Hoffmeistera se kniha stala součástí jeho každodenního života, opakovaně byla 

předmětem jeho úvah o knize jako kulturním a estetickém fenoménu, stala se rovněž 

významným tématem textů o vlastní tvorbě. Průzkum osobní knihovny nám umožnil zjistit 

některé Hoffmeisterovy čtenářské záliby a zvyky, dále jak se do našeho souboru knih 

promítly vztahy s jinými autory ve formě dedikací a jak se Hoffmeisterovy literární a 

výtvarné zájmy projevily ve složení osobní knihovny. 

Avšak všechna naše zjištění musíme považovat pouze za dílčí a doplňující. Z kapitoly, 

ve které jsme podrobně rozebrali dochovaný fragment osobní knihovny jak z hlediska 

kvantitativního, tak kvalitativního, vyplynulo, že vzhledem k našim znalostem životních 

událostí a díla Adolfa Hoffmeistera, se rozevírá propast mezi těmito informacemi a 

informacemi, které jsme získali naší analýzou. Výjimkou jsou cenné poznatky týkající se 

souboru karikaturistické literatury, které by mohly zpřesňujícím způsobem dokreslit 

Hoffmeisterovu vlastní tvorbu jak z diachronního, tak synchronního hlediska. 

Analýza osobních knihoven známých osobností představuje jednu z možností, jak 

zpřesnit či doplnit literárně historické poznatky o nově získané informace k autorovu životu a 

dílu. Rozbor četby přináší cenné poznatky o čtení a četbě určité sociální skupiny pro 

sociologická zkoumání, knižní produkce zastoupená v osobní knihovně umožňuje udělat si 

představu o dobové produkci, ve které knihovna vznikala.  
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