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A.Úvod 

Zobrazení umělce jako kuřáka je tradičním stereotypem ve vizuální 

kultuře 20. století, který přetrvává až do současnosti. Stačí si jen prohlédnout 

monografie slavných výtvarníků, prolistovat antologie básnických textů či si 

přečíst rozhovor s významnou osobností ze světa umění. V mnoha případech 

jsou zde na fotografiích zachyceni umělci s cigaretou v ústech či dýmkou 

v ruce. Jejich zdůrazňované kuřáctví je pak často současným divákem čteno 

jako symbol intelektualismu, kreativity či bohémství, až jako jakási již tradiční 

"umělecká" póza. V dnešní společnosti, která sice pořádá masivní protikuřácké 

kampaně, ale v níž se setkáme jen s narůstajícím počtem kuřáků, by se tak 

v případě zobrazení umělce, který kouří, nemělo jednat o nic mimořádného. 

Nicméně výše naznačené asociace, vstupující do hry při vnímání takových 

portrétů, přesto v čtenářích vzbuzují dojem, že kuřácké gesto je osobou umělce 

nějak zvýznamněno. Zvídavý divák, do jehož postavy se situuje také autorčin 

subjekt, se může ptát, zda tento opakující se motiv zobrazení umělce neměl 

v dějinách umění širší ikonografickou tradici a následně, zda nevypovídá více o 

samotném postavení umělce a jeho pojetí umění. 

Může se zdát banální pozastavovat se nad takovým detailem, jako je 

cigareta či dýmka v ústech umělce, které jsou samozřejmým doplňkem jeho 

vizáže na portrétu, vlastní podobizně či v zobrazení umělce obecně. Nicméně 

podíváme-Ii se blíže na taková díla z hlediska ikonografie motivu kuřáka a 

kontextu kulturních dějin kouření, zjistíme, že se zde naskýtá možnost pohledu 

na daná díla v souvislostech, které zpětně vypovídají o povaze umělce i jeho 

tvorby. Do zobrazení umělce jako kuřáka tak vstupují dva základní aspekty: 

identifikace s určitým společenským prostředím na základě kuřáckého atributu a 

zároveň vztah kouření k jeho vlastní umělecké činnosti. V tomto ohledu se zdá 

být přínosné zabývat se tím, jak se tento motiv odráží ve změně poje~í 

moderního umělce vzhledem k jeho tradičnímu obrazu ve společnosti a v umění 

přelomu 19. a 20. století. Právě v tomto kontextu hraje zobrazení umělce jako 
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kuřáka roli ve vymezování se vůči určitým společenských konvencím a zároveň 

se může stát vyjádřením autorova vlastního pojetí umělecké tvorby. 

Tyto souvislosti naznačily již některé zahraniční uměleckohistorické 

studie. Patrně největší pozornost věnovala postavě umělce-kuřáka pro dané 

časové období Patricia G. Berman v interpretaci Munchova Autoportrétu 

s cigaretou (1895) v článku Edvard Munch's Self-Portrait with Cigarette: 

Smoking and the Bohemian Persona, 1 který se zčásti stal inspirací pro tuto 

práci. Z hlediska genderové problematiky se tímto tématem zabývala americká 

kunsthistorička Dolores Mitchell? Zobrazení umělce jako kuřáka se dotkly také 

práce pojednávající o "kouření v umění", mimo jiné kniha Anthropologie du 

tabac z roku 19973 či katalog výstavy Roken in de kunsten: Van Jan Steen tot / ,/ 
/// 

Pablo Picasso, která se konala na přelomu let 2003 a 2004 v Kunsthal 

v Rotterdamu. Tento katalog představuje zatím patrně nejobsáhlejší studii o 

motivu kouření ve výtvarném umění, ale také v literatuře, filmu a hudbě.4 Z jiné 

strany se o umělcích-kuřácích dočteme v pracích věnovaných autoportrétům či 

v monografických studiích, které se však málokdy zabývají těmito díly 

z hlediska mnou zvoleného pohledu.5 

Také v českém výtvarném umění se zdá být vzhledem ke sledovanému 

motivu zajímavý zejména přelom 19. a 20. století, ať již proto, že se v této době 

takto zobrazili významní čeští umělci jako Jan Preisler, František Kupka, Karel 

Hlaváček, Josef Váchal, Emil Filla a Bohumil Kubišta, či z širšího hlediska 

dobového utváření identity moderního umělce, které se projevovalo zvýšeným 

1 Patricia G. BERMAN: Edvard Munch's Self-Portrait with Cigarette: Smoking and the Bohemian 

Persona, in: The Art Bulletinl LXXV, 1993,681-646. 

; 2 Dolores MITCHELL: The Iconology of Smoking in Turn-of-the century Art, in:Source: Notes in 

the History of Art VII/1987, n03, 27-33; idem: The "New Woman" as Prometheus: Women Artists 

Depict Women Smoking, in: Woman's Art Journal, vol. XII., n01 (spring/summer 1991),3-9. 

3 Sylvain BOUYER I Alain GAFFET: Anthropologie du tabac, Paris 1997. 

4 Benno TEM PEL (ed.): Rookgordijnen - Roken in de kunsten: van olieverf tot celluloid, 

Kunsthal Rotterdam (kat. výst), Amsterdam 2003. 

5 Ke kuřáckým autoportrétům: Edvarda Muncha: Iris MOLLER-WESTERMANN: Munch Sjalv, 

Moderna Museet Stockholm 2005 (kat. výst.); Vincenta Van Gogha: Von Evert Van UIERT: Van 

Gogh: Die Pariser Selbstbildnisse, Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1995 (kat. výst.). 
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zájmem o vlastní tvář ve formě autoportrétů a portrétů uměleckých přátel 

v různých polohách (sebe)stylizace, na něž upozornily také současné výstavy 

dekadence a expresionismu v českém výtvarném umění.6 V domácí 

uměleckohistorické literatuře byla daná ikonografická linie zobrazení umělce 

jako kuřáka naznačena ve studii Otty M. Urbana, Cesta tváře, pojednávající o 

autoportrétech v českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století? Jistou 

měrou se tématu dotkl také Vojtěch Lahoda v článku V kouři kubismu o 

kuřáckých motivech v dílech českých kubistických umělců.8 

Tyto studie, ukazující na existenci motivu "umělce-kuřáka" v českém 

výtvarném umění a ideje v nich naznačené, v kombinaci s výše zmíněnou cizí 

literaturou, otevírají možnosti pro hledání souvislostí mezi danými zobrazeními 

umělců s evropským uměním a literaturou i dobovým fenoménem kuřáctví 

obecně. Ve své práci jsem vycházela z výše zmíněných děl. Podnětné se pro 

mě staly také katalogy dvou výstav: Lost Paradis - Symbolist Europe z roku 

1995 z Museum of Fine Arts v Montrealu (zejména studie Jeana Claira The SeJf 

beyond Recovery)9 a L'Ame au corps: arts et sciences 1793-1993, konané 

v roce 1993 v Grand Palais v Paříži,10 které se zabývají širšími vztahy umění 

s dobovou filozofií a vědou, včetně pojetí subjektu umělce a jeho vztahu 

k dobové psychiatrii. 

Práce vznikala na podkladě studia ikonografie "zobrazení umělce jako 

kuřáka," které bylo založeno na rešerši v odborné literatuře, jak v přehledových 

pracích, tak ve výstavních katalozích a monografických studiích v pražských 

uměleckohistorických knihovnách (Uměleckoprůmyslové muzeum, Ústav dějin 

6 Otto M.URBAN: "Zachmuřený, zhýralý, morózní", in: idem: V barvách chorobných: idea 

dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Obecní dům Praha 2006 (kat. výst.), 81-153; 

Marie Rakušanová (aut. výstavy): Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, GHMP Praha 2006-

2007, část věnovaná autoportrétu (katalog vyjde na začátku roku 2007). 

7 Otto M. URBAN: Cesta tváře, in: Petr WITTLlCH (ed.): Důvěrný prostor/ Nová dálka: Umění 

pražské secese, Obecní dům Praha 1997 (kat. výst.) , 127-151. 

8 Vojtěch LAHODA: V kouři kubismu, in: Ateliér 1991/26, 8-9. 

9 Jean CLAIR (ed.): Lost Paradise - Symbolist Europe, Musem of Fine Arts Montreal 1995 (kat. 

výst.), idem: The Self beyond Recovery, ibidem, 125-136. 

10 Jean CLAIR (ed.): L'Ame au corps: arts et sciences 1793-1993, Grand Palais Paris 1993. 
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umění a Národní galerie v Praze) a během příležitostné návštěvy ve Fine Arts 

Library (Fogg Art Museum) a ve Widemer Library (Harvard University) v 

Bostonu. Tento základní výzkum byl rozšířen o materiál ze Sbírky kresby a 

grafiky Národní galerie v Praze a z Literárního archivu a Fotoarchivu Památníku 

národního písemnictví v Praze. Dobová literární díla a pojednání z dějin 

literatury, karikaturistické časopisy, dobové lékařské příručky i soudobé 

vědecké práce z oboru psychiatrie, byly studovány v Národní knihovně a v 

Knihovně Národního muzea v Praze. 

V rámci hledání souvislostí zobrazení umělce jako kuřáka s dobovým 

kontextem se budu zabývat nejen autoportréty a portréty umělců, ale také 

dalšími vizuálními prameny. Předmětem pozornosti proto budou také díla, která 

již nejsou v pravém slova smyslu portréty či autoportréty, avšak mají 

bezprostřední souvislost s osobností umělce. Zároveň se jimi stanou portrétní 

fotografie, karikatury v dobovém tisku či reklamní plakáty. Na okraj budou pro 

srovnání uvedena také díla, která obsahují motiv kouření či zobrazení kuřáka, 

ale nemají k samotným umělcům žádný vztah. Dále se budu věnovat také 

literárním dílům, která vznikala ve stejném uměleckém milieu a v těsné 

provázanosti s výtvarnými projevy. V neposlední řadě se zaměřím také na 

obecný kontext fenoménu kuřáctví ve společnosti a na to, jak působí kouření na 

lidské zdraví. Z tohoto hlediska představují podnětný pramen především 

dobové lékařské příručky a jiná "vědecká" pojednání. 

Těžiště mé práce bude spočívat v tvorbě umělců generace 

devadesátých let, kteří se svým názorem hlásili k modernímu umění, a v dílech 

umělců raných avantgard, zejména skupiny Osma a Skupiny výtvarných 

umělců. V úvodní kapitole se budu stručně zabývat také předstupněm motivu 

umělce-kuřáka v baroku a ve vlastním 19. století. Studovaná díla se budou 

pohybovat v rozmezí devadesátých let 19. století až první světové války 

s přesahy na obě strany v případech děl, která jsou v rámci daného motivu 

relevantní. 
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Cílem není podat vyčerpávající seznam "zobrazení umělce jako kuřáka" 

pro dané časové období, ale spíše nastínit, v jakých souvislostech lze tak_ová 

díla interpretovat. Jejím úkolem proto bude zachytit jednotlivé fazety fenoménu 
,-
kuřáctví, jak se projevují v souvislosti se zobrazením umělce, a to jak ve vztahu 

k obrazu umělce ve společnosti, tak k pojetí jeho vlastní umělecké činnosti. 

Úkolem této práce proto bude dané ukázky z českého umění zařadit do širšího 

kulturního kontextu, hledat souvislosti s určitou tradicí v evropském umění a 

zároveň nastínit osobní motivace jednotlivých zobrazení. Posledně jmenovaná 

rovina práce by měla být nejen východiskem, ale také korektivem následných 

interpretací konkrétních děl. 

Tato diplomová práce byla napsána "svátečním" kuřákem či spise 

kuřačkou a je třeba ji chápat jako jeden z možných pohledů na danou 

problematiku, který se zrodil z myšlenek, jež vznikaly, spojovaly se, mizely a 

zase se objevovaly jako kroužky tabákového kouře vyfukované z autorčina 

doutníku. 
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A.1. Entrée: Stylizace I self-fashioning umělce 

Pro bližší popsání způsobu, jakým se umělec zobrazil, či se nechal 

zobrazit jako kuřák, vyjděme ze základní premisy portrétu, kterou je jeho 

reprezentační funkce. 11 Z tohoto hlediska zde hrají důleŽitou roli postoje, gesta, 

mimika i oblečení a další doplňky, které volí portrétovaný již při samotné akci 

zobrazování. V procesu portrétování tak má své neopominutelné místo to, co 

Harry Berger nazval ,Jiction of the pose, ,,12 tedy záměrné vytváření představy o 

své osobě za spolupráce umělce, přičemž sám zobrazovaný je prvotním 

"aktérem" portrétu. Richard Brilliant definuje portrét jako souhru 

sebereprezentace portrétovaného, umělecké interpretace a divákova 

očekávání. 13 Také autoportrét ovšem můžeme chápat jako snahu autora cíleně 

zachytit určitou představu o sobě samém, jako "hru" a "stylizaci" do určité role. 

Pojetí portrétu a autoportrétu jako formy osobní stylizace jedince 

vychází z přirozených tendencí v chování člověka. Erving Goffman v knize 

Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě rozděluje svět 

na "jeviště" společné pro všechny, na kterém hrajeme různé společenské "role" 

podle toho, co je od nás očekáváno, a individuální "zákulisí" každého jedince, 

v kterém odhazujeme "masku" a jsme jen sami sebou. 14 Tyto přirozené lidské 

vlastnosti se zákonitě projevují také ve chvíli, kdy je po jedinci chtěno, aby si 

stoupnul před kameru fotoaparátu či se stal malíři modelem. Ve vizuálních 

zobrazeních se tak stejně jako v běžném životě projevují některé principy 

"sebeprezentace," a to ve formě záměrné stylizace do určité představy o své 

vlastní osobě ve shodě se sociální rolí portrétovaného, či naopak jako 

11 Slovo "reprezentace" zde chápu obecně bez ohledu na kategorizaci portrétního umění na 

soukromý a reprezentační portrét atp., jak se objevuje v uměleckohistorické literatuře. 

12 Harry BERGER jr.: Ficitions of the Pose: Facing the Gaze of Early Modern Portraiture, in: 

Representations spring 1994/46, 99. 

13 Richard BRILLlANT: Portraiture, London 2002, 56. 

14 Erving GOFFMAN: Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě, 

Praha 1999 (poprvé London 1969), citováno podle: Anthony GIDDENS: Sociologie, 

Praha 1999, 96-99. 
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vyhraňování se vůči tradičnímu zařazení jedince a očekávání společnosti. 

V případě neformálních přátelských podobizen uměleckých kolegů či vlastních 

autoportrétů by se mohlo zdát, že prvek stylizace bude zatlačen do pozadí na 

úkor spontánnosti gesta a projevu, ale naopak právě takové příležitosti se 

stávají možností vyjádřit svou vlastní představu o svém "údělu umělce" ... 

Těmito cestami se bude ubírat následující uvažování o zobrazení umělců jako 

kuřáků v českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století, v nichž bude 

atribut cigarety, doutníku či dýmky chápán jako součást osobní stylizace 

umělce. 

Slovo "stylizace", které bylo již několikrát použito, se jeví jako vhodný 

termín pro pojmenování způsobu, jakým se moderní umělec "prezentuje" před 

vnějším světem a zároveň před sebou samým, a to jak z pozice modelu, tak 

autora zobrazení. V kontextu formování českého moderního umění byl tento 

pojem spojován s problematikou "stylu." Styl byl F. X. Šaldou definován jako 

"vědomí vyššího duchového celku umění a života, ze kterého se odvozují 

kritéria pro uměleckou tvorbu. ,,15 Šalda zdůrazňoval požadavek autorského 

vkladu do uměleckého díla, v kterém je skutečnost přetavena subjektivním 

viděním umělce. "Stylizace" tak v jeho pojetí znamenala jedinečnost 

stylotvorby.16 V tomto duchu chápe termín také Miloš Marten: "Stylisací 

zmocňuje se [umělec] látky docela; vědomě nebo instinktivně, zbavuje ji všeho, 

co připomíná, že existuje ještě jinak něž v umělecké představě. ,,17 Z tohoto 

hlediska tak "stylizace" znamenala individuální přetvoření námětu se zřetelem 

ke stylu, který byl zárukou integrity uměleckého díla. Přizpůsobení se "stylu" 

bylo pro umělce prostředkem, jak dát svým představám sdělnou formu. Karel 

Hlaváček chápal stylizaci jako "f. .. J společenskou legalizaci představ, jež byly 

svým původem privátní a drastické. ,,18 

15 Citováno podle: Petr WITTLlCH: Česká secese, Praha 1982, 11. 

16 Luboš MERHAUT: Cesty stylizace: stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu 

19. a 20. století, Praha 1994,10. 

17 Miloš MARTEN: Styl a stylisace, Praha 1906, 19. 

18 Citováno podle: Petr WITTLlCH: Paradox moderny, in: Luboš MERHAUT / Otto M. URBAN: 

Moderní revue 1894-1925, Obecní dům Praha 1995 (kat. výst.), 78. 
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Současná teorie umění nakládá s tímto termínem velice volně. 19 Na 

fenomén "stylizace" v literárních dílech přelomu 19. a 20. století poukázal Luboš 

Merhaut v knize Cesty stylizace (1994), v které definuje tento jev jako "proces 

stylového sugerování, utváření zvláštní významové roviny, která se ve vnitřním 

ustrojení výpovědi zjevuje jako tematizace vlastní utvářenosti, jedinečnosti a 

cílenosti. ,,20 Zvláštní rovinu stylizace představovala v literárním díle tematizace 

role tvůrce (stylizace "tvůrce'?, která spočívala v záměrném strhávání 

pozornosti k autorskému subjektu a tvůrčí akci samotné. Zdůrazňování 

originálnosti autora souviselo s dobovou potřebou definice individuality umělce 

v znejasňujícím se systému estetických i etických hodnot konce století.21 

V rámci této práce, která se zabývá zobrazením umělce ve výtvarném 

umění, potažmo také jeho "obrazem" v literatuře, budu chápat "stylizaci" 

v poloze, která se týká osobnosti umělce, bez ohledu na dopad stylizačních 

aktivit na "styl" uměleckého díla, i když v některých případech se interakce obou 

nevylučuje. "Stylizace" tedy bude představovat záměrnou identifikaci umělce 

s jeho vlastní představou o sobě samém, která vychází vstříc očekávání publika 

-čr -naopak zdůrazňuje individualitu autora a jeho autorský subjekt negací 

'zavedených konvencí. Mou snahou proto bude rozkrýt, nakolik se v jednotlivých 

~~ič>bfazeních autor stylizuje do určité role pomocí kuřáckého atributu, či jak se 

tento prvek zpětně podílí na vnímání zobrazení umělce jeho divákem. Z tohoto 

úhlu pohledu tak využití prvku kouření v portrétu umělce představuje, ať 

záměrně, či nevědomě, napojení na širší myšlenkový okruh spojený s tímto 

motivem, který se v této práci pokusím nastínit. 

Termín "stylizace" tak bude mít blízko k anglickému pojmu self-
~"""""''--

fashioning, který byl uveden do odborné literatury Stephenem Greenblattem 
~ - ---- -'. 

v souvislosti -s rozborem literárních děl anglických renesančních autorů.22 

19 K diskurzu termínu stylizace v dobovém kontextu 

MERHAUT 1994, 9-15. 

současné literárn í teorii: 

20 Ibidem 13. 

21 Ibidem 18. 

22 Stephen GREENBLATT: Renaissance Self-fashioning: from More to Shakespeare, 

Chicago-London 1980. 
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Greenblatt se ve svém díle zabývá otázkou, jakým způsobem se v historických 

podmínkách raného novověku formuje lidská identita a jak se v případě umělců 

projektuje do jejich děl. Proces utváření lidské individuality nazývá self

fashioning, ke kterému dochází ve chvíli setkání autority s neznámým ("at the 

point of encounter between an authority and an a/ien-'i?3-A&oliv(3Yeemblattův 

metaforický jazyk se zdá v konečné definici tento termín poněkud zatemňovat, 

lze self-fashioning chápat jako vědomé konstruování vlastní identity na základě 

vztahu k určitému historickému prostředí a kulturním hodnotám (authority) , jež 

působí jako referenční rámec při formování jedinečné lidské osobnosti, která se 

zpočátku jeví jako abstraktní neznámý potenciál (a/ien). V literárním díle tak lze 

odhalovat, jakým způsobem spolu souvisí konstrukce identity autora 

v samotném literárním textu s jeho širším dobovým sociálním zázemím. 

Greenblattova metoda byla přínosná především pro studium literárních 

děl raného novověku a ovlivnila vznik směru označujícího se pojmem New 

Historicism?4 V poslední době se pak použití termínu rozšířilo také na literaturu 

modernismu.25 Ve výtvarném umění je pojem self-fashioning uváděn především 

v souvislosti s autoportréty a portréty. Pro Richarda Brillianta self-fashioning 

představuje cílené utváření představy o sobě samém na základě postoje, gest a 

atributů, 26 jak bylo již shora definováno, a to nejen z pozice umělce, který 

vytváří vlastní podobiznu, ale obecně z hlediska portrétovaného. V tomto 

kontextu bude užíván termín také v mé práci. Zároveň ho však budu chápat 

také s ohledem na Greenblattovu tezi o konstituci identity (umělce) na základě 

konfrontace s dobovou "autoritou", kterou bude v tomto případě představovat 

společnost přelomu 19. a 20. století. 

231bidem 9. 

24 Ke kritice metod New Historicismu: JOrgen PIETERS (ed.): "Critical Self-fashioning": Stephen 

Greenblatt and the New Historicism, New York 1999. 

25 Marysa DEMOOR: Marketing the Author: Authorial Personae, Narrative Selves and Self

Fashioning 1880-1930, New York 2004, 14. 

26 BRILLlANT 2002, 56. 
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B. Umělec-kuřák v baroku a v první polovině 19. století 

B.1. Barokní "pití tabáku" 

Podle lidové pověsti daroval člověku tabákovou rostlinu ďábel, podle 

jiné anděl?? Ve skutečnosti však byl tabák jednou z plodin, kterou přinesl 

evropské společnosti objev Nového světa. Již jeden z prvních misionářů na 

Antilách, Ramon Pane, popisoval ve spise De insularia ritibus zvláštní zálibu 

obyvatel ostrova San Domingo (Haiti) v polykání kouře z trubiček. Podobné 

zprávy přinášely také účastníci Cortézova tažení do Mexika v roce 1519, kteří 

se s tabákovou rostlinou pod názvem tobacco setkali u Aztéků. Také popis 

Nového světa v Cosmographie universelle od francouzského misionáře 

Andrého Theveta z roku 1575 obsahuje ilustraci pokuřujících Indiánů [1].28 

Námořníky připlouvajícími od amerických břehů pak bylo kouření 

tabáku přineseno do Evropy a nejprve se rozšířilo na Pyrenejském poloostrově. 

Prvním známým evropským kuřákem byl šlechtic Don Rodrigo de Jerez, 

účastník Kolumbovy expedice z roku 1492, který byl za svůj zvyk "polykat 

plameny a soptit kouř" odsouzen španělskou inkvizicí na deset let žaláře.29 Již 

tento první incident v evropských dějinách tabáku naznačuje, že byla tato záliba 

přijímána rozporuplně. Zatímco jedni velebili jeho uklidňující a zdravotní účinky, 

druzí ho odsuzovali a nazývali "ďábelským býlím," které svádí k hříšnosti. 

Všechny protiargumenty ze strany lékařů i církve však nezabránily tomu, aby se 

kouření tabáku nešířilo ve společnosti, a to nejprve mezi námořníky, vojáky a 

chudými a během první poloviny 17.století i mezi vyššími sociálními vrstvami.3D 

Zejména v zemích jako Anglie, Holandsko, Portugalsko a Španělsko, které 

vlastnily zámořské kolonie, tabák v 17. století představoval významný obchodní 

artikl. 

27 Legenda popsána in: Konrad REGNER: Adriaen Brouwer und das niederlandische 

Bauergenre 1600-1660, Alte Pinakothek MOnchen 1986 (kat. výst.), 35-36. 

28 Karel PEJML: Celý svět kouří, Praha 1947,43-47. 

29 Ibidem 34-39. 

30 Ivan GASKELL: Tobacco, Social Deviance, and Dutch Culture in the Seventeenth Century, 

in: Wayne E. FRANITS (ed.): Looking at seventeenth-century Dutch art, Cambridge 1997, 77. 
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Kouření tabáku se stalo součástí každodenního života člověka i celé 

společnosti a postupně na sebe přibíralo množství významů a asociací, které 

souvisely jak s hmotnou kulturou, tak s lékařskými, sociálními i ekonomickými 

aspekty. Rozmanité a často naprosto opačné názory na tabák se odrážely také 

v dobové literatuře a výtvarném umění. Motiv kuřáctví byl v barokním malířství 

přítomný především v žánrových scénách a zátiších, nicméně s kuřáky se 

setkáme také v několika portrétech a autoportrétech. 

Těsně po jeho přivezení do Evropy byl tabák vzdělanými kruhy 

považován spíše než za pochutinu ke kouření za okrasnou rostlinu s léčivými 

účinky a byl pěstován v zahradách královských dvorů.31 Jedním z prvních 

propagátorů tabáku jako léčivé byliny byl rSean Nicot de Villmain, vyslanec 

francouzského krále u portugalského dvora v LisaborlU,-Kteryzaslal v roce 1561 

tabákovou rostlinu Kateřině Medicejské na léčení jejích migrén. Jemu bývá 

přičítáno její rozšíření ve Francii a na jeho počest byla později tabáková rostlina 

nazvána "nicofiana. ,,32 Také jinde byly tabáku přisuzovány rozmanité léčivé 

účinky: byl používán proti bolesti zubů, dně, žlučovým kamenům a chronické 

nespavosti.33 V době moru v Holandsku v roce 1636 se zde dokonce rozšířil 

názor, že kouření tabákové dýmky může ochránit před nákazou. Tento názor 

zastával především lékař Johann van Beverwyck v knize Schaf de 

Gesofheydf [2] ze stejného roku, který ve své "chvále tabáku" podal mimo jiné 

zevrubný popis sklizně a sušení rostliny na plantážích Nového světa.34 Přestože 

později byly medicínské názory na protimorové účinky tabáku poněkud 

poopraveny, tabákový kouř byl nadále považován za prostředek k očistě těla a 

ochrany před nemocí. Pro své přívlastky "suchý" a "horký" byl zařazen také do 

teorie čtyř temperamentů, které odpovídají čtyřem lidským šťávám v těle 

31 PEJML 1947,67 

32 Jean-Louis de RAMBURES: La Merveilleuse histoire de I'herbe de I'ambassadeur, 

in: Connaissances des arts/1962, 93. 

33 Simon SCHAMA: The Embarassment of Riches: An Interpretation of Dutch culture in the 

Golden Age, New York 1988, 197 

34 GASKELL 1997, 69. 

12 



člověka, jak se o tom dočteme ve spise The Anatomy of Melancholy Sira 

Richarda Burtona z roku 162S?5 

Byl-Ii tabák považován za zázračnou panaceu, jeho "zneužívání" ve 

formě každodenního kouření bylo lékaři odsuzováno. Již autor první příručky o 

jeho léčivých účincích, Holanďan Johann Neander, uvádí ve svém spise 

Tabacologia z roku "J.622, že kouření tabáku v nadměrném množství působí 
~:- --- .-

neblaze na lidský organismus.36 Zejména bylo poukazováno na jeho narkotické 

účinky a na podobný efekt jako při pití alkoholu. Ne náhodou se tehdy o kouření 

hovořilo jako o "pití tabáku" - k tomuto přirovnání mohla vést i nápadná podoba 

dýmky s kalíškem, jenž však místo opojení tekutinou nabízel omámení kouřem. 

K výtkám z medicínského hlediska se však brzy připojovaly argumenty 

poukazující na zahálku a lenost, které způsobují morální úpadek náruživých 

kuřáků. 

Proti tabáku vystoupila také církev, která ho chápala jako další z forem 

pozemských neřestí vedle požitků z jídla a pití.37 Nicméně v zemi jako bylo 

Holandsko, pro kterou se tabák stal synonymem jeho hospodářské prosperity a 

dýmka symbolem každého příslušníka tohoto národa, církev nad jeho užíváním 

zavírala oči. .. 38 V Anglii bylo zatím tažení proti kouření tabáku iniciováno ze 

strany samotného krále. Slavná debata v anglickém parlamentu v roce 1604, 

kde vystoupili zastánci a odpůrci této rostliny včetně lékařů, zástupců 

anglikánské církve i samotného krále, byla předeslána o rok dříve anonymním 

spisem Misocapnus sive de abusu Tobacci lusus regius, jehož autorem byl 

anglický panovník Jakub první. V tomto "pamfletu proti tabáku" zdůrazňoval 

především jeho barbarský původ, který se neztotožňuje s tradicemi v anglické 

společnosti - předkové přece "neučili se ssáti u rourky jako z vemene," jak 

anglický král hanlivě označoval kouření tabáku.39 Ačkoliv se Jakubu I. 

35 Albert BLAN KER / Leonard J. SLATKES: Holandische Malerei in neuem Licht: Hendrick ter 

Brugghen und seine Zeitgenossen, Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig 1987, 107. 

36 GASKELL 1997, 69. 

37 Šňupání tabáku bylo v Itálii zakázáno papežem Urbanem VIII. pod hrozbou exkomunikace z 

církve v roce 1624. In: Andrea ROUSOVÁ: Petr Brandl (1668-1735), malíř neřestí pozemských, 

Národní galerie v Praze 2005 (kat. výst.), 32. 

38 K tomu viz Simon SCHAMA: Stygian fires and aqua fortis: in: SCHAMA 1988,188-220. 

39 PEJML 1947, 99. 
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nepodařilo vymýtit tento zlozvyk, jeho Misocapnus se dá z dnešního pohledu 

považovat za první veřejnou protikuřáckou kampaň. 

Také v zobrazení kuřáka se projevovaly rozporuplné názory na rostlinu 

z Nového světa. V holandském a flámském malířství 17. století se kouření 

tabáku stalo oblíbeným motivem žánrových scén z vesnických hospod, ale také 

"veselých společností" šlechticů. Dýmka zaujímala důstojné místo též v zátiších. 

Tato zobrazení často obsahovala moralistní podtext, který upozorňoval nato,-~ 

že ne vždy tabák slouží lidskému užitku. Příkladem takového postoje je emblém 

z knihy Rremera Visschera Sinnepoppen [3] z roku 1614, na kterém je 

zobrazen muž kouřící dlouhou dýmku. Zobrazení je doprovázeno nápisem: 

"Vee/tijdts wat nieuws - se/den wat goedts." (" To, co je nové, je zřídka také . 

dobré. ").40 V době, kdy kouření tabáku právě přicházelo do módy, se tento 

emblém stal vyjádřením nedůvěry ke krátkodechým novinkám, které většinou 

nepřinášejí člověku prospěch. .. 

V rámci alegorie pěti smysl~_ zaujal tabák místo čichu, a to jak 

v zátiších, tak v postavách kuřáků. Jako ostatní smyslové požitky i kouření 

tabáku však bylo pouze dočasné a každá dýmka jednou vyhasla, a tak se 

tabákový kouř, který rychle vzniká a zase se rozplývá, stal symbolem 

pomíjivosti času. Tento význam vystupoval na povrch v zobrazení hospodských 

povalečů, kteří jen tak nečinně utráceli svůj život nad dýmkou a džbánem piva 

jako například v žánrových obrazech Jana Steena, Davida Teniers ml. či 

Adriaena Brouwera. Motiv kuřáka, který pozoruje dým vypouštěný z úst, jenž je 

metaforou ubíhajícího života, zobrazil v grafickém listu také Hendrick Barry [4]. 
, -. -. ~ .) 

Nápis pod výjevem upozorňuje na prchavost kouře, který uplyne rychleji, než si 

to kuřák vůbec stačí uvědomit.41 Explicitní spojenL~9uření tabáku se smrtí 
.. , ... - ~.'-

přinesla první strana latinského spisu Petra Scriveria Satuma/ia [5] z roku 1630 

v podobě~_ombinace dýmek s tradičními vanitárními symboly. Podobně byly 

40 ROdiger KLESSMANN (ed.): Die Sprache der Bilder: Realit~H und Bedeutung in der 

niederlandischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Herzog Anton Ulrich Museum 

Braunschweig 1978 (kat. výst.), 155-156; český překlad citován podle: ROUSOVÁ 2005,32. 

41 "Terwi! ik yvrig rook Verinis, kleijn gesneen, /Oenk ik vast bij mij self,· sao vliegt de Weerelt 

heen." 
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dýmky, vedle dalších atributů, spojeny s pomíjivostí času v zátiších. Zatímco se 

v předchozích dílech jednalo spíše o náznak či připomínku mementa mari, v 

obraze Judith Leyster Veselí pijáci [6] již Smrt přímo "zasahuje" a dvěma 

rozjařeným mladíkům užívajícím si, jak alkoholu, tak tabáku, připomíná, že už je 

čas ... 

Kouření tabáku jako symbol neřesti se objevovalo též v souvislosti se 

scénami z hospod či veřejných domů, v kterých byl zobrazen motiv svádění 

ženy. V daném kontextu byly zajímavé především dva náměty: zatímco motiv 

vyfukování kouře do tváře ženy symbolizoval pošpinění ženiny cti, pěch'ování 

. dýmky prstem předjímalo samotný pohlavní akt.42 

Jednotlivé významové polohy zobrazení kuřáka, jak se s nimi setkáme 

v žánrových výjevech, prolínají také do autoportrétů holandských a vlámských 

umělců 17. století. Vlastní podobizny umělců se staly součástí žánrových scén 

jako například u holandského malíře Jana Steena. Jl!!1ělcův "směj!cí_s_e obličej" 
'----~-~ ~~.- _ .... ". - -

nalezneme v mnoha jeho dílech jako na obraze Piják z roku 1660, na kterém je 

malíř zobrazen s dýmkou a pohárem v ruce, jak sedí vedle spící ženy.43 

Podobně také Vlám Adriaen Brouwer namaloval sebe i své přátele-malíře ve 

vesnické hospodě v obraze Kuřák [7] z doby kolem roku 1636. Vedle dvou 

vesnických pobudů, kteří jsou od umělců odlišeni pokrývkami hlavy, zde jsou 

zobrazeni malíři Jan Cosiers a Jan Davidsz de Heem.44 Postava autora v centru 

obrazu má v rukou pijácké i kuřácké atributy a na tváři překvapený výraz 

s otevřenými ústy, z kterých se line kouř. V souvislosti s Brouwerovým dílem 

z dvacátých let 17. století, které představovalo patrně alegorii čichu, na níž byl 

zobrazen kuřák se stejnými rysy a mimikou ve tVáři,45 také v obraze Kuřák 

z roku 1636 můžeme hledat zobrazení jednoho z lidských smyslů. Podobně se 

... 42 Viz SCHAMA 1988, 204-209; Eddy de JONGH: Vluchtige rook vereeuwigd: Betekentnissen 

van tabaksgebruik in zeventiende-eeuwse voorstellingen, in: TEMPEL (ed.) 2003, 111-116. 

43 Jan Steen: Piják, 1660, olej na dřevě, 39x30, Ermitáž, Petrohad. Repro. in: ln: Gótz 

ECKARDT: Selbstbildnisse niederlandische Malerei des 17. Jahrhunderts, Berlin 1971. 

44 JONGH 2003, 88; REGNER 1986, 35-38. 

45 Adriaen Brouwer: Kuřák, 1621-1627, olej na dřevě, 41x32 cm, Musée du Louvre, Paris. In: 

ECKARDT 1971, č.k.74, 173. 
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Barent Fabritius namaloval v roce 1666 s dýmkou v ústech v rámci cyklu 

alegorie pěti smyslů [8]. 

Zatímco předchozí autoportréty byly spojeny s žánrovými výjevy či 

alegoriemi lidských smyslů, samostatné zobrazení umělce jako kuřáka se 

v holandském a vlámském malířství vyskytovalo sporadicky stejně jako dýmka 

v portrétním žánru.46 Brouwerův umělecký kolega Jan David de Hemsz se 

kolem roku 1636 zobrazil jako kuřák ve svém ateliéru [9].47 Jeho zamyšlený 

pohled a zdůraznění modrého kouře, Iinoucího se z malířovy dýmky, propůjčuje 

námětu až vanitární charakter. V případě Jana van Mieris měla vlastní 

podobizna s dýmkou upomínat na antického boha umění Apollona.48 

Patrně nejzajímavější autoportrét holandského barokního malířství, 

v kterém bylo užito atributu dýmky, přestavovalo dílo Gerrita Dou [10] z let 

1635-1640. Malíř se na něm zobrazil v okenním výklenku svého ateliéru, jak se 

opírá o okenní parapet, na němž má položenu knihu, a v jedné ruce drží útlou 

bílou dýmku. Před výklenkem je ve formě trompe-/'cei/ zobrazen závěs, jenž 
, - ' 

sloužil v Holandsku 17. století k zakrývání obrazů.49 Vedle této "obrazové 

hříčky" užil Gerrit Dou ještě další motivy trompe-/'cei/, jímž byl list odstávajícího 

papíru s malířovou signaturou, který je připevněn pod okenním výklenkem, či 

kniha natočená ven z obrazu. V rámci tradice antického malíře Apella byly tyto 

motivy odznakem malířova mistrovství, ale zároveň odkazovaly k vlastním 

prostředkům vizuálního zobrazení. Gerrit Dou se tak zachytil v promyšlené 

kompozici jako součást "obrazu," jenž se skrývá za závěsem.50 Dýmka a kniha 

pak podtrhují jeho stylizaci do role "přemýšlejícího" umělce. 

46 JONGH 2003, 120. Autor zde jako příklad uvádí portrét Adriaana van Beverland od Arieho de 

Vois z roku 1676 (Rjiksmuseum Amsterdam). 

47 Portréty malířů s dýmkami, kteří sedí před malířskými stojany, zobrazili také Pieter Codde 

(Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam) a Anthonie Palamedesz (Gemeente Musea 

Delft). Ibidem. 

48 Ibidem, 123. 

49 ECKARDT 1971,177. 

50 Eddy de JONGH v této souvislosti hovoří o "polovičním autoportrétu." ln: JONGH 2003, 124. 
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Také v Čechách se v první polovině 17. století poprvé setkáme s 

kouřením tabáku, které sem přinesla cizí žoldnéřská vojska ze západní Evropy 

v době třicetileté války. V roce 1622 byl v pražských obchodem dokonce poprvé 

doložen prodej "trubiček na tabák".51 Již předtím se ovšem tabák pěstoval jako 

okrasná a léčivá rostlina a pod tímto pojmem ji uváděl ve svém herbáři z roku 

1596 také Pietro Andrea Mattioli.52 Po roce 1648 se zvyk kouřit tabák rozšířil 

mezi městským a venkovským obyvatelstvem, zatímco šlechta dávala přednost 

šňupání.53 Od roku 1664 byl tabák také zemědělsky pěstován, a to především 

ve východních Čechách. Podobně jako v Německu či Holandsku se též 

v českých zemích setkáme s přirovnáním kouření tabáku k "pitL" V latinském 

spisu Kryšofa Fišera Oko Páně aneb dobře spořádané hospodářství polní, 

vydaném v překladu českého jezuity Jana Barnera z let 1705-1706, se o tomto 

zvyku pojednává v části věnované tabáku: "Pomíjím tu také bylinu na slovo 

vzatou, zvanou Nikociankou, od Francouze Nikociana, kteráž vůbec slove 

tabák, protože ona buď se skrz fajfku dým její kdo pije [podtrž. aut.], aneb, že se 

zubami žvejká, aneb do nosu vztahuje, po celým světě na zemi i na moři 

s svými škatulkami okrouhlými, vypuklými, hladkými, jest přechválena, aniž 

potřebuje mé delší chvály. ,,54 
------

Rovněž v českém výtvarném umění se objevil motiv "pití tabáku'',,/i když 

nikoliv v tak obsahově bohatém rejstříku, jako tomu bylo v holandském a 

vlámském barokním malířství. S motivem kuřáka se setkáme zejména 

v žánrových obrazech Petra Brandla, a to jak v Kuřáku z doby kolem roku 1700, 

který je oslavou činnosti, již sám Brandl s oblibou vyznával, tak v pandánovém 

zobrazení Muže s dýmkou z doby po roce 1720, který zastupuje alegorii 

čichu. 55 V autoportrétní tvorbě českých barokních malířů se vyskytuje zobrazení 

umělce jako kuřáka zcela ojediněle. Jediným dosud známým příkladem je 

Vlastní podobizna Jana Kupeckého [11] z roku 1707 , na níž se malíř zobrazil 

s černou hliněnou dýmkou, která měla svou tradici na Slovensku i v přilehlých 

51 Ivan HONL: Z dějin tabáku a kouření v Čechách, in: Pestrý týden 1940/22, 12. 

52 Úryvek in: PEJML 1947, 312-315. 

53 Alois ČAPEK: Tabák v Čechách: Kouření a šňupání. Pěstování a zpracování tabáku, jakož i 

vývoje jeho monopolu, jeho spotřeby a výnosu, Praha 1947,15,17. 

54 Citováno podle: PEJML 1947, 204-205. 
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regionech.55 Malíř zahalený v těžké červené látce, patrně domácím oděvu, je 

natočen pravým ramenem a paží ven z obrazu a stejnou rukou si podpírá tvář 

v gestu zamyšlení, jenž se objevuje již dříve na jeho Meditativním autoportrétu 

přibližně ze stejné doby.57 Tento "kuřácký" autoportrét vznikl v roce 1707 po 

Kupeckého příjezdu do Vídně.58 Jeho pozici nejvýznamnějšího portrétisty 

střední Evropy, které se již tehdy Kupecký těšil,59 dokládá též latinský přípis na 

zadní straně obrazu, jenž představuje jednu z prvních datovaných prací 

vídeňského pobytu: "Famosi Pictoris Bohemi/ Kopetsky/ Effigies, propria manu/ 

ad vivum depicta/ Viennae A ustriae/ An.o.dom.ni 1707. ,.60 

Tomuto dílu ovšem předcházely již tři obrazy shodné kompozice z doby 

Kupeckého působení v Itálii, na kterých se umělec zobrazil také jako kuřák.51 

V Itálii na malíře působily jako vzor Rembrandtovy autoportréty, které znal 

z grafických převodů uložených v medicejských sbírkách, ale také na něj mohlo 

mít vliv dílo Willema Drosta, jednoho z přímých Rembrandtových následovníků, 

který byl činný v Itálii v šedesátých letech 17. století.52 Návaznost Kupeckého 

díla na italské prostředí, kde ho však ovlivnily i podněty z holandského malířství, 

může tvořit most mezi jeho vlastním zobrazením jako kuřáka a autoportréty 

holandských malířů s dýmkami.53 Zatímco tito umělci se zachycovali s bílou 

dýmkou z Goudy, Kupecký se namaloval se středoevropskou hliněnou fajfkou, 

jak ji mohl poznat již za svého mládí na Slovensku. Jeho zobrazení Famosi 

55 ROUSOVÁ 2004,76-78,85-90. 

56 Jiří HOUSER: Dýmka v proměnách času, Brno 1996,68. 

57 Eduard A. SAFARIK: Johann Kupeczky (1666-1740), ein Meister des Barockportrats, 

Rom 2001,30-31. 

58 Ibidem 32. 

59 Pavel PREISS: Malířství vrcholného baroku v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného 

umění 11/2, Praha 1989, 588. 

60 SAFARIK 2001,32. 

61lbidem. 

62 Tomáš HLADíK: "Bohem us pictorum sui aevi facile Princeps" Jan Kupecký (1666-1740), in: 

Dějiny a současnost 2002/4, 45. 

63 S dýmkou se zobrazil také Michiel Sweerts, vlámský malíř, který ve čtyřicátých a padesátých 

letech 17. století působil v Římě (Autoportrét, s.d., Fogg Art Museum Cambridge). In: James B. 

BYRNES: Tobacco and Smoking in Art, North Carolina Museum of Art, Raleigh, North 

Carolina 1960 (kat. výst.) , č.k. XI, 107. 
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Pictoris Bohemi tak je doprovázeno dýmkou "domácí" provenience, v JeJlz 

hlavičce se obrazně smíchaly chutě holandského, italského, německého i 

českého tabáku v neopakovatelnou směs, z které se zrodilo Kupeckého 

mistrovství. 

Autoportréty a portréty umělců jako kuřáků zčásti reflektovaly obecnou 

symboliku kouře a kouření, jak se vyskytovala v barokním malířství. Zároveň se 

dýmka stala osobním atributem, který podtrhoval zamyšlený výraz malíře jako 

v autoportrétech Gerrita Dou či Jana Kupeckého. V dalších obdobích kuřácký 

nástroj vystupoval na portrétech čím dál častěji v osobní rovině. Pozdějším 

příkladem reflexe tradičního vanitárního obsahu kouře v souvislosti s malířstvím 

představuje grafika Williama Hogartha [12] z roku 1761, na které bůh času 

Chronos vyfukuje ze své dýmky kouř na obraz na malířském stojanu. Řecký 

nápis na rámu plátna: "Neboť Čas není velkým umělcem, ale oslabuje vše, 

čeho se dotkne," který Hogarth pozměnil oproti původnímu znění slovesným 

záporem, naráží na názor znalců umění, podle nichž čas dílo vylepšuje a 

dodává mu patinu.64 Barokní motiv vanitas je tak Hogarthem použit v satirické 

rovině k zesměšnění anglických connoisseurs. 

64 Joseph BURKE / Colin CADWELL: Hogarth - gravures: revres complétes, France 1968, LXIII. 
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B.2. Biedermeierovské pokuřování z pěnovky 

V 17. a 18. století se kouření tabáku rozšířilo ve všech vrstvách 

evropské společnosti, i když bylo ruku v ruce následováno také šňupáním 

prášku z listů Nicociany. Následující století znamenalo v dějinách tabáku 

"objev" doutníku a cigarety, jejichž časově méně náročné kouření si získalo 

další příznivce. Doutník se v Evropě rozšířil v době napoleonských válek, i když 

ještě ve třicátých letech 19. století bylo jeho kouření považováno za 

společensky nevhodné.65 Cigareta se poprvé objevila v roce 1831 v době 

turecko-egyptské války, kdy se vojáci při obléhání syrského města Akko údajně 

pokusili kouřit tabák v papírových obalech od nábojů.66 K rozšíření cigaret došlo 

v padesátých a šedesátých letech 19. století, kdy byla v Seville otevřena první 

továrna na jejich výrobu.67 Do osmdesátých let však převažovalo především 

kouření dýmek a doutníků, takže kuřák cigaret byl v této době ve společnosti 

spíše neobvyklý až výstřední.68 Cosi mezi cigaretou a doutníkem představovalo 

"cigáro." 

Také v 19. století měl tabák své příznivce i odpůrce z řad lékařů a 

učenců. Tabáková rostlina byla používána v medicíně na různé druhy neduhů, 

a to jak ve formě kouření, tak tinktury či dokonce "tabákového vína.,,69 Na 

druhou stranu bylo jeho kouření odsuzováno jako nešvar rozmáhající se nejen 

v celé společnosti, ale také ve všech věkových kategoriích. Antonín Holý ve 

Čtení o užívání kuřlavého a šňupavého tabáku z roku 1802 uvádí: "i za našich 

časův vesměs a beze vší míry, s velikou ovšem škodou svého vlastního zdraví, 

65 Prvním kuřákem doutníků v Čechách byl v roce 1805 Alfred Windischgratz. 

ln: PEJML 1947, 260. 

66 HONL 1940, 13. 

67 V Rakousku byly vyráběny doutníky od roku 1842 a cigarety od roku 1865. In: 

F.S.vENTURA: Tabák, in: Ottův slovník naučný/ XXV, Praha 1906, 3. 

68 PEJML 1947, 276. 

69 Alois Dohnálek uvádí: "Vnitř užívá se ho: 1. ve vodnatelnosti kožní, prsní, břišní; 2. k zaražení 

moče z příčiny křečné nebo mechanické (kamenu); 3. v dušnosti slizí nebo křečí vyznačené; 4. 

proti záduše; 5. v močotoku; 6.v nemocech nervů a mysli." ln: Alois DOHNÁLEK: Praktický 

návod k roštění tabáku, Praha 1870, 327. 
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jať učení i sprosťáci, páni i sedláci v utrácení ho užívají; a bude-Ii ten daremný 

zvyk [. . .] déle panovati, tak nám brzo dítě, nemohouc na sobě ještě ani kalhot 

nositi, poví, jak mu kuř/avý, anebo kejchavý tabák chutná. ,,70 Ve svém "kázání 

proti tabáku" uvádí také odstrašující příklad kuřáka, kterého "když po smrti 

ohledávali a otevřeli, mozek celá černý a zakouřený spatř in a nalezen byl. ,,71 

Další autor z šedesátých let 19. století popisuje kuřáky, kteří "bafají až 

k zadušení všude, nejvíce v úzkých těsných místech, [. . .] kde tím pekelným 

smradem tabákovým každému jsou obtížní" a obrací se na ně s výtkou, že 

svým počínáním napodobují domorodce: "Takovým chováním vaším až příliš 

často nám připomínáte, [. . .] po kom se zpupně opičíte - po polonahých 

amerikánských divoších a lidožroutech. ,,72 Užíval tak proti kuřákům tradičního 

argumentu, kterého použil již anglický král Jakub I. 

Rozšířený zvyk kouřit tabák, který měl za následek také mnoho požárů, 

byl v první polovině 19. století v rakouských zemích na veřejnosti zakázán?3 

Kouření se proto přesunulo do zákoutí domovů i společných kuřáren a stalo se 

tak součástí domácí intimity i společenskou záležitostí. K těmto příležitostem 

nejlépe příslušela dýmka s dlouhou troubelí, která vyžaduje péči i čas na její 

vykouření. Pro období biedermeieru byly tedy typické dlouhé fajfky, které mohly 

být dřevěné, či v nákladnějším provedení se zdobenými hlavičkami z porcelánu 

či z mořské pěny. Jejich rozšíření i tvarovou rozmanitost dokládá série čtyř 

karikatur kuřáků dýmek,74 na kterých jsou fajfky (turecká, debrecínská, 

prešpurská, německá) spojeny s různými lidskými typy, ať již podle podobnosti 

mezi "fyziognomií" dýmky a kuřáka [13], tak podle společenského zařazení 

majitelů fajfek [14]. S pěnovkami či porcelánkami se setkáme také v žánrových 

70 Antonín HOLÝ: Čtení o užívání kuřlavého a šňupavého tabáku, Praha 1802, 7-8. 

71 Ibidem 9. 

72 Josef RUDA: Tabák kuřlavý a šňupavý: Kouření a šňupání, neboli tabák považován v ohledu 

na dějepis, rostlinopis, Iučbu, životospráví, lékařství a hojičství, řemeslnictví, obchod, 

zákonodárství a život společenský. Knížka jak šňupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřákům a 

nešňupákům užitečná, Praha 1864,127. 

73 K tomu více v kapitole "Společenský buřič a rebel umění." 

74 Anonym: Karikatura kuřáků dýmek, 19. století, lept, papír, 231 x 173 mm, čtyři listy, Sbírka 

grafiky a kresby Národní galerie v Praze. 
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výjevech v malířství, v nichž se kouření spojovalo s chvílemi odpočinku jako 

například v obraze Student od Quida Mánesa z roku 1862, a nechybí ani 

v portrétech a vlastních podobiznách malířů. 

Umělec, který byl v českých zemích snad nejvíce spjat .skulturou 

biedermeieru, byl Josef Navrátil (1798-1865). Jako malíř žánrových obrazů a 

nástěnných maleb, kterými vyzdobil pokoje pražských domů i venkovských 

sídel, se těšil v měšťanské společnosti poloviny 19. století velké oblibě a úctě.75 

Nejednou na těchto malbách také připomenul svoji osobu jako v zámku Jirny, 

kde se zobrazil na rybách s udící a dýmkou v ruce [15]. Umělec se zde stává 

součástí výjevu, jehož námětem je zábava měšťanů ve venkovské krajině. 

Dýmka jako atribut umělce se v žertovné poloze objevila také na Navrátilově 

epitafu stolní společnosti Nimrodů z pivovaru U Klébatů [16] z roku 1840, na 

kterém je zobrazena kouřící opice s korbelem v ruce. Také zde je malíř, 

zastoupený tradiční opicí,76 součástí měšťanské společnosti stolovníků. 

Mezi Navrátilovými žánry nalezneme též obraz nazývaný Společnost u 

stolu, či Kuřáci [17] z doby před rokem 1861, v kterém pánové vyměnili dýmky 

za viržinka. Obraz ilustruje změnu vkusu měšťanského obyvatelstva, které 

v době, kdy se již zase smělo kouřit na veřejnosti dávalo přednost krátkými 

doutníkům. Portrét Josefa Navrátila [18] od Jaroslava Čermáka 

z let 1852-1853, představuje úctyhodného měšťana, v kterém hraje doutník roli 

atributu, jenž dodává umělci na jeho důstojnosti a váženosti a identifikuje ho se 

střední vrstvou. 

Dalším českým malířem, který se zobrazil jako kuřák, byl Josef 

Mánes (1820-1871). Jako romantický poutník s tlumokem na zádech a s holí a 

viržinkem v ruce se zachytil na jedné ze svých toulek krajinou ve svém 

náčrtníku [19] z roku 1854. Doutník stejně jako oblečení a špičaté boty mu však 

dávaly vzezření svátečního výletníka, který vyrazil z města na výšlap. V jiné 

75 Gabriela KESNEROvA Kresby Josefa Navrátila, in: Josef Navrátil (1789-1865), Správa 

Pražského hradu / Národní galerie v Praze / Státní galerie výtvarného umění Cheb 1998 

(kat. výst.), 45. 

76 V literatuře je upozorňováno na vzdálený vztah k obrazu Jeana Simeona Chardina Malující 

opice z let 1739-1749 (Musée Louvre, Paris) jako alegorii malířství, tento motiv má však své 

předstupně již ve straším umění. Ibidem. 
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poloze zobrazil malíře jeho bratr Quido v žánru Venkovská hospoda [20] z roku 

1863, když propůjčil jeho obličej pocestnému, jenž v teplém přítmí vesnického 

stavení usnul s dýmkou v ústech. Zatímco ostatní spolustolovníci vedou živou 

debatu, Josef Mánes prožívá nad fajfkou "umělcův sen" ... 77 

Byl-Ii Josef Navrátil s doutníkem váženým měšťanem a Josef Mánes 

s viržinkem či dýmkou romantickým poutníkem, Soběslav Pinkas (1827-1901) 

se jako kuřák představil ve zcela jiné situaci. Vobraze V ateliéru [21] z roku 

1854, který namaloval těsně po svém příjezdu do Paříže,78 se autor zachytil 

uprostřed místnosti, která mu byla ateliérem, ale také obydlím, obrácen čelem 

ke stěně, bos a s rukama v kapsách, pokuřujíc přitom cigáro. V tomto žánrovém 

výjevu přibližují umělce více věci rozházené po pokoji, jímž vévodí pár černých 

bot uprostřed scény, než jeho samotná postava a tvář. Kouření podtrhuje 

nedbalost postoje a vyjádření trvání umělcovy pózy. Pinkas, který se zobrazil 

odvrácen od diváka, jak hledí do holé stěny svého pokoje, protiřečí tradičním 

reprezentativním zobrazením umělců v ateliérech před malířským stojanem, 

s paletou a štětcem v ruce, a zároveň porušuje romantický obraz umělce, který 

se, obrácen do krajiny, střetává s nekonečnem přírody?9 V tomto kontextu tak 

Pinkasovo "pokuřování," v póze odvrácené od diváka s výhledem do prázdné 

stěny, vyznívá až poněkud rebelsky. 

Pinkasův generační druh Karel Purkyně (1834-1868), který také prošel 

pařížskou zkušeností, se na jedné ze svých karikatur "z jinošských let" [22] 

zobrazil jako kuřák. Purkyně, který byl v pražských kruzích považován za 

dandyho,80 podobně jako Pinkas volí cigáro za atribut bohémského umělce. 

77 Naděžda BLAŽíČKOVÁ-HOROVÁ: Malířská rodina Mánesů Národní galerie v Praze 2002 

(kat. výst.), 284. O Mánesově vztahu ke kouření svědčí též jeho kresebné návrhy na dýmky, 

které jsou uloženy ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze. 

78 Roman PRAHL: Obraz z pražské společnosti 60. let 19. století, in: Milena FREIMANOVÁ 

(ed.): Město v české kultuře 19. století: sborník sympozia v Plzni, Národní galerie, 

Praha 1983,212. 

79 Roman Prahl v této souvislosti uvádí srovnání s Courbetovým Autoportrétem z Palavas 

z roku 1854 (Musée Fabre, Montpellier). Ibidem. 

80 Ibidem 215. 
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Uvedené autoportréty a portréty umělců naznačují, že kuřácké atributy 

v jejich zobrazeních hrály roli identifikace s určitým sociálním prostředím, ať už 

se jednalo o biedermeierovskou dlouhou fajfku, měšťanský doutník, či o 

bohémské cigáro, které dotvářelo obraz umělce. 
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c. Umělec-kuřák et/versus společnost 

Kouření tabáku patřilo mezi fenomény moderního života jako jeden 

z požitků, kterými nasycoval své smysly městský člověk. Spojovalo se se 

zakouřenými lokály a kavárnami, jak je na svých dílech zachycovali také malíři 

19. století. Henri Gervex vytvořil v roce 1877 obraz Scéna z kavárny [23], na 

kterém je zobrazena skupina mladíků kouřících cigarety, zatímco starší muž 

vpravo dává přednost tradičnímu doutníku. Je zde také kuřačka, která nebyla 

tehdy ve společnosti ještě tak běžným jevem. Již tento obraz naznačuje 

základní rysy v sociálním i věkovém rozvrstvení kuřáků, které se však stírají ve 

společném tabákovém kouři, jenž naplňuje kavárenský sál. Ostatně, kavárna se 

tehdy stávala důležitým bodem na mapě společenských institucí 19. století jako 

prostor pro zábavu a komunikaci, v kterém se stíraly sociální rozdíly.81 

Mezi časté hosty kaváren patřili také umělci, kteří holdovali tabáku, ale 

také vínu či absintu, jež patřily k obrazu jejich bohémského života. K dobové 

představě umělecké bohémy, jak byla zachycena v románu Henriho Murgera 

Les Scenes de la víe de Boheme z roku 1851 či v jiných dílech,82 tak 

neodmyslitelně patřil obrázek skupiny umělců, kteří sedí kolem stolu pokuřují, 

popíjejí a debatují. Také nedatovaná kresba Paula Verlaína [24] zachycuje 

kroužek prokletých básníků, jejichž bohémský způsob života se z velké části 

odehrával v kavárenských podnicích a nočních barech, které byly místem, kde 

pulzoval život všeho druhu a kde se v kouřovém oparu rozpíjely obrysy postava 

do ušlechtilých slovo umění se mísily obhroublé výrazy ... 

Bohémská stylizace umělce však měla mnoho podob - mohla 

představovat elegantního dandyho, ale také rozedraného tuláka - jimž bylo 

společné odmítnutí tradiční společnosti a jejich konvencí. Kuřácký atribut 

přispíval k identifikaci umělce s bohémem a to v různých polohách jeho 

stylizací. 

81 Viz sborník Gérard-George LEMAIRE (ed.): Théorie des Cafés, Paris 1997. 

82 K obrazu bohémy v literatuře a její společenské definici: Helmut KREUZER: Die Boheme: 

Beitrage zur ihre Beschreibung, Stuttgart, 1968. 
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C.1. Dandyovská elegance gesta 

Cigareta či doutník patřily k neopominutelným doplňkům dandyho, v 

jehož postavě se soustředilo úsilí moderního člověka po dokonalém vzhledu se 

zájmem o každý detail od správně zvoleného odstínu kravaty po vhodnost 

použitého gesta, například i při kouření. Dandysmus se v průběhu 19. století 

rozvinul do různých podob a byl-Ii zprvu chápán především jako záliba 

v elegantním odívání či prostředek, jak proniknout do horních společenských 

vrstev, kolem poloviny století byl především zásluhou Charlese Baudelaira 

obohacen o filozofický a estetický rozměr.83 

Prototypem dandyho se stal na britských ostrovech kolem roku 1800 

George Brummell (1778-1840), který proslul svými přesně padnoucími převleky, 

jež vytvářel několik hodin před zrcadlem, ale také svým distingovaným 

způsobem chování, kterého ho vyneslo do nejvyšších pater tehdejší 

společnosti. Tento šarmantní elegán, jenž v dobách své největší slávy nemohl 

chybět na žádné hostině anglických aristokratů, ač nebyl urozeného původu, 

založil jednu z forem dandysmu, který se projevoval zejména v kultivaci 

vnějšího vzhledu a vytříbeného chování.84 

Kolem roku 1850, kdy se již tento fenomén zakořenil na evropské 

pevnině, především ve Francii, se dostalo dandymu podoby literární. Jeho tvůrci 

se stali francouzští spisovatelé Théophile Gautier, Barbey ďAurevilly či Charles 

Baudelaire. Dandysmus literární však šel často ruku v ruce s tím skutečným, a 

tak nejen hrdinové děl, ale také jejich samotní tvůrci byli často dandyové.85 Za 

vznikem této nové podoby dandysmu stál zejména Charles Baudelaire, který 

v Malíři moderního života z roku 1860 uváděl: "dandysmus není, jak si zřejmě 

mnoho uvážlivých lidí myslí, ani nemírná záliba v oblékání a hmotné eleganci. 

Tyto věci jsou pro dokonalého dandyho pouhým symbolem aristokratické 

83 Jiří PELÁN: Dandysmus jako kulturní fakt, doslov k vydání k Barbey d'AUREVILL Y: O 

dandysmu a Georgi Brummellovi, překl. Cathrine Křičková, Praha 1996, 102. 

84 Patrick FAVARDIN I Laurent BOUĚXIERE: Le Dandysme, Lyon 1988,23. 

85 Fran<;oise COBLENCE: Dandysmus - Povinnost pochybnosti, Praha 2003 (poprvé 

Paris 1988), 17. 
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nadřazenosti jeho ducha. ,,86 Podobně také básník Barbey ďAurevilly ve svém 

pojednání O dandysmu a Georgi Brummellovi prohlašoval: "Dandysmus je 

způsob života a ten se projevuje i jinde než pouze v hmotných a viditelných 

věcech. ,,87 Dandysmus tak překračoval brummellovskou tradici směrem 

k širšímu uchopení tohoto pojmu nejen v životě, ale také v umění. 

Dandy, tak jak byl vytvořen francouzskými literáty kolem poloviny 19. 

století, pečlivě pěstoval obraz sebe samého a s oblibou ho vystavoval na odiv 

veřejnosti, těšil se tak přízni společnosti, jejíž pravidla respektoval, ale na 

druhou stranu se z ní úmyslně vyděloval svým nevšedním zjevem a svými 

nezvyklými názory. Vědom si své nadřazenosti, zanechával si vůči společnosti 

rezervovaný odstup a také zůstával emocionálně nevtažen do života. Pro sebe 

sama si vytvářel svoje vlastní pravidla, podle kterých se v životě řídil, 

přesvědčen, že nikoliv svět jeho, ale on ho ovládá. Stával se tak trochu 

pohrdavým, trochu zklamaným pozorovatelem života, v jehož mnoha projevech 

tušil často marnost a pomíjivost. Takový byl Baudelairův dandy, pro kterého byl 

dandysmus "potřeba vytvořit si ve vnějších mezích konvencí originalitu, jistý kult 

sebe samého, který možná přežije pachtění po štěstí hledané v jiných, 

například v ženě, který možná dokonce přežije i to, čemu říkáme iluze. Je to 

potěšení vzbuzovat úžas a hrdé uspokojení, že sám nikdy nežasnu. ,,88 Na 

druhou stranu však jako nezúčastněný divák nacházel v každodenním životě 

skrytou krásu, v jejímž odlesku hledal harmonii se sebou samým ve snaze stát 

se sám součástí tohoto ideálu. Stejnou měrou pak pro baudelairovského 

dandyho bylo nezbytné nejen tento ideál krásy zosobňovat, ale také ho zachytit 

v uměleckém díle. Dandyův pohled na svět se tak estetizoval a nabýval na 

schopnosti hlubšího a ostřejšího vidění skrytých stránek skutečnosti. 

Současně s přesahem do oblasti umění se dandysmus obohacoval o 

existenciální rozměry. Podle francouzské filozofky Frangoise Coblenceové se 

tento fenomén jeví jako specifický filozofický postoj ke skutečnosti, jako způsob 

86 Charles BAUDELAIRE: Malíř moderního života, překl. Jan Vladislav, in: idem: Úvahy o 

některých současnících, Praha 1968,612. 

87 d'AUREVILLY 1996, 27. 

88 Charles BAUDELAIRE: Malíř moderního života, , překl. Jan Vladislav, 

in: BAUDELAIRE 1968, 612. 
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svobodného utváření vlastní osobnosti ve světě, který ztratil obecný řád a 

přesahující autoritu, je "jedním z posledních pokusů, jak v bludišti moderního 

světa najít ztracenou identitu. ,.89 Dandysmus, jak ho definoval Charles 

Baudelaire, je možno chápat nejen v rovině elegantního oblékání a vytříbeného 

chování, ale především jako určitý životní postoj, který se v případě umělců 

prolíná s jejich tvůrčím přístupem. 

V druhé polovině 19. století se tedy objevil umělec-dandy, v jehož 

osobě prostupuje umělecký projev s dandyovskou seberealizací v životě, které 

shodně směřují ke kultivování baudelairovské "ideje krásy" povznesené nad 

každodennost života. Umělec-dandy vytváří vlastní stylizaci, "která se skládá 

v kompozici gest a slov, v kontrolovaný obraz jedince ve vztahu k druhému, 

v dí/o, které ukrývá či odhaluje určité osobní rysy, v dí/o, v němž vzniká vlastní 

osobnost. ,BO Stylizace umělce do postavy dandyho je tak důsledně utvářena 

s krajním vědomím sebe samého jako umělá póza, v které též oblečení, gesta a 

pohled hrají symbolickou roli. Dandyovské self-fashioning se ovšem projevuje 

nejen v chování a vzhledu samotných umělců, ale také v jejich zobrazení, a to 

nejen v literatuře, ale také ve výtvarném umění. 

Měl-Ii v těchto stylizacích hlavní význam především oblek, včetně 

rukavic, vysokého klobouku či vycházkové hole, rovněž kouření cigaret a 

doutníků dotvářelo image umělce-dandyho. Na dandyovské stylizace umělců 

působila především podoba Charlese Baudelaira, jak ji ve svých kresbách 

zachytil samotný básník91 či další autoři.92 Mezi nesčetnými portréty Baudelaira 

však nalezneme pouze tři zobrazení, na kterých je básník představen jako 

kuřák.93 V raném Autoportrétu pod vlivem hašiše [25] z roku 1844 se 

Baudelaire zachytil jako mladý dandy, který obrací záda světu Paříže a 

zachumlán do svého svrchníku s módním cylindrem na hlavě kouří v západu 

slunce nad náměstím la Bastille. Postava básníka zaujímá celý střední 

89 Jan SUK (rec.):Dandysmus - Fran<;oise Coblenceová, in: Labyrint revue 12003, č.13-14, 9. 

90 Michel LEMAIRE: Le Dandysme de Baudelaire a Mallarmé, Montréal1978, 16. 

91 Claude PICHOIS 1 Jean-Paul AVICE: Les Dessins de Baudelaire, Paris 2003. 

92 Obrazy a fotografie Charlese Baudelaira: http://baudelaire.litteratura.com/ 

(vyhledáno 30.8.2006) 

93 Ke Courbetovu zobrazení Baudelaira s dýmkou z roku 1848 viz kapitola "Symbolistní básník: 

zahledění v kroužky dýmu". 
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obrazový prostor, zatímco město je zachyceno v pravém dolním rohu kresby, 

takže se zdá jako by byla jeho postava vyšší než sloup na náměstí. Baudelaire 

se tak představuje jako umělec povýšený nad celý svět, jehož poslání je 

posvěceno prorockou kometou, která mu září nad hlavou. 

O dvacet let starší fotografický Portrét Baudelaira s doutníkem [26] 

z roku 1864 od Charlese Neyta představuje již staršího básníka, jemuž 

ustoupily vlasy z čela rozrytého vráskami, jenž je oblečen v černém šatu, 

z kterého svítí pouze bílý límec a cíp kapesníku v náprsní kapse. Pro 

Baudelaira byl černý oblek respektive frak "nezbytný oděv naší trpící doby, 

která na svých černých a hubených ramenou nese symbol zármutku. ,S4 

Baudelairův tmavý oděv tak stojí v protikladu k pestrosti kostýmů jiných dandyů, 

které zastupuje například Barbey d'Aurevilly. Théophile Gautier popisuje 

Baudelairovo ošacení ve svém slavném eseji z roku 1868: "f .. .] všechno na něm 

bylo úzkostlivě čisté a bezvadné a neslo pečeť důmyslné anglické 

jednoduchosti, jako by se tím chtěl odlišovat od onoho druhu umělců s měkkými 

plstěnými klobouky, sametovými vestami, krátkými červenými kabátci, vlajícími 

vousy a rozcuchanými vlasy. ,ss Baudelairovský dandy se tak "f. .. J zříká 
romantických, antiegalitařských a nostalgických postojů,S6 a přijímá uniformní 

oděv moderního člověka, tuto "skořápku moderního hrdiny. ,S7 Svým vnějším 

ustrojením se tak umělec-dandy stával součástí běžného života a zároveň jeho 

nestranným pozorovatelem, který se "f .. .] dívá kouřem svého doutníku 

k pochmurnému zamlženému obzoru f ... ]",98 na němž hledá záblesk nadčasové 

krásy. 

K rané dandyovské stylizaci výtvarného umělce, současné 

s baudelairovským dandym, patří litografický Autoportrét Paula Gavarniho [27] 

z roku 1845. Paul Gavarni (1804-1866) se na něm zobrazil jako pařížský elegán 

v černém obleku s bílou vázankou a s cigaretou, kterou ležérně drží v jedné 

94 Charles BAUDELAIRE: Salon 1846, překl. Jarmila Fialová, in: BAUDELAIRE 1968, 167. 

95 Théophile GAUTIER: Charles Baudelaire, překl. Otokar Levý, Praha 1995,6. 

96COBLENCE 2003, 217. 

97BAUDELAIRE 1968, 167. 

98BAUDELAIRE 1968, 607; ("a travers de la fumée de son cigare, iI regarde /'horizon sinistre et 

brumeux'j in: idem: Peintre de la vie moderne, in: Cla ude PICHOIS (ed.): CEvres complétes de 

Charles Baudelaire, Paris 1976, 702. 
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ruce, zatímco druhou má zastrčenou v kapse saka. Jeho sebevědomý postoj 

doprovází také hrdý pohled, kterým poněkud svrchu shlíží na diváka. Pařížský 

malíř a karikaturista Paul Gavarni byl jedním z nejvýše oceňovaných malířů 19. 

století, který se specializoval na žánrové scény, jež líčily dramatické epizody 

z veselého života bohémy.99 Začleněním cigarety do vlastního autoportrétu se 

tak nejen zobrazil jako tehdejší společenský dandy, ale upomínal také na svůj 

vztah k bohémě, která se stala častým námětem jeho děl. 

Podobně se setkáme s autoportrétem umělce jako kuřákem cigaret 

v německém umění. Anselm Feuerbach (1820-1880) se v druhé polovině 

šedesátých let zobrazil s hořící cigaretou v ruce hned třikrát. 10o Na všech třech 

podobiznách je malíř elegantně oblečen v saku s velkými klopami a tmavou 

vázankou u krku. Zatímco oba první autoportréty jsou provedeny hladkou 

klasicizující malbou a umělec se na nich zachytil s pohledem odvráceným od 

publika, poslední podobizna [28] z roku 1878 se od předchozích liší 

sumárnějším malířským podáním, které je ovlivněno impresionistickou 

technikou, a větší naléhavostí výrazu autora, jenž je zde zachycen z en facu. 

Cigareta se zde objevuje jako zcela zásadní prvek portrétu, je zde vlastně 

jediným atributem umělce, a dává jeho vzhledu, do té doby skrytého do různých 

romantických převleků, civilnější ráz. V době, kdy se Feuerbach takto zobrazil, 

nebyly cigarety ve střední Evropě a v německých zemích ještě běžné a tento 

motiv se neobjevoval ani v dobových portrétech. Umělec se s nimi mohl 

seznámit za svého italského pobytu v letech 1857-1872.101 Ve středoevropském 

kontextu tak cigarety v jeho autoportrétech působily jako odznak moderního 

umělce, který si přivezl ze svého studijního pobytu v Římě nejen nové umělecké 

poznání, ale také novou módu kouření, která byla navíc odznakem určitého 

bohémského životního stylu. 

99 Michel MELOT: Gavarni, in: Jane TURNER (ed.):The Dictionnary of Art/XII, 

London 1996,209-210. 

100 První vytvořil v Římě (1867), další dva ve Vídni (1875) a Norimberku (1878). In: Eckhardt 

Von KNORRE: Anselm Feuerbach (1829-1880): Gemalde und Zeichnungen, Stadtische 

Gallerie Karlsruhe 1976 (kat. výst.), 179-180; Hans SODMER: Feuerbach, Lipsko 1942, XXVII. 

101 KNORRE 1976, 180. 
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V podobném duchu vznikla také vlastní podobizna českého malíře 

Beneše KnOpfera (1844-1910). Na Autoportrétu [29], který je datován do 

sedmdesátých let 19. století,102 se zobrazil ve tříčtvrteční postavě, v černých 

šatech proti tmavému pozadí jako mladý elegantní muž, který hrdě hledí na 

diváka. Autor se jednou rukou opírá o hranu stolu a v druhé elegantně drží 

cigaretu. Z tmavých valérů malby září bílý límeček košile, umělcovy jemné ruce 

a bílá cigareta. Tento autoportrét působí v dobovém kontextu českého umění 

zcela ojediněle. V širším rámci má KnOpferova stylizace svým vyzněním blízko 

ke Gavarniho litografickému autoportrétu [27], ale také k Feuerbachovým 

podobiznám [28], a to především vzhledem k podobnému kontextu, v jakém 

vznikaly. KnOpfer studoval v letech 1870-1879 v Mnichově, kde byl žákem Karla 

Pilotyho.103 Od konce sedmdesátých let 19. století pak pobýval delší dobu 

v Římě, kde se mohl seznámit, podobně jako Feuerbach, s oblibou kouření 

cigaret. Jako u německého kolegy také u KnOpfera nacházíme vedle kuřáckých 

autoportrétů stylizace zcela romantizujícího ražení a vedle této dandyovské 

polohy se v jeho díle objevuje autoportrét v mnišské kápi s naléhavým výrazem 

ve tváři. 

V posledních dvou desetiletích 19. století se fenomén dandysmu 

prolínal s myšlenkami dekadence, které ho obohatila o nové významové polohy, 

včetně těch, které nás mohou zajímat v souvislosti s kouřením tabáku. V jádru 

zůstal dandy věren baudelairovskému ideálu, ale navenek působil artistněji a 

mondénněji, na druhou stranu však v sobě nechával zaznívat také temné 

stránky dekadentní pochmurnosti.104 Dandy se svým estétským gestem 

odvracel od "zkažené" společnosti a budoval si svůj umělý svět založený na 

intelektuální a smyslové vytříbenosti, které dosahoval nejen četbou a 

kontemplací umění, ale také pomocí vůně květin, kouření tabáku či požívání 

opiátů. Již Baudelaire pojmenoval dandysmus ,,f .. .] posledním výšlehem 

102 Jana FIALOvA Beneš Knupfer (1844-1910), Národní galerie v Praze / Západočeská galerie 

Plzeň 1984 (kat. výst.), 8. 

103 Ibidem 15. 

104 LEMAIRE 1978, 217. 
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heroismu uprostřed úpadku [ .. J zapadajícím sluncem [ . .]"105 a z jeho představ 

"umělých rájů" čerpala také dekadence. Des Esseintes, hlavní hrdina románu 

Naruby Jorise Karla Huysmanse z roku 1884 se stal prototypem dandyho, jehož 

vzor autor nalezl ve skutečné postavě aristokratického estéta a básníka 

Roberta de Motesquiou. Podoba tohoto "posledního potomka šlechtického 

rodu" je známa také z portrétu Giovanniho Boldiniho z roku 1897, který lze 

považovat za takřka ikonické zobrazení dandyho fin de siěcle. Za Des 

Esseintesem a hrabětem de Motesquiou následovaly další skutečné či literární 

figury, které více či méně sledovaly takto vyhraněnou formu dandysmu a také 

se s větší či menší zálibou zaobíraly kouřením a nechávaly se tak portrétovat. 

Specifickou podobu dal dandysmu anglický spisovatel a dramatik Oscar 

Wilde (1854-1900), a to jak ve svých dílech, tak především svým vlastním 

životem, způsobem chování a oblékání. Wildeovský dandy se vyznačoval 

především ostrou ironií až sarkasmem. V jednom ze svých nejslavnějších děl 

Obraz Doriana Graye (1890), který originálním způsobem rozpracovává 

brummellovskou tradici,106 vykresluje Wilde typického dandyho, kterému vkládá 

do úst jízlivé bonmoty týkající se soudobé anglické společnosti. Lord Henry se 

elegantně obléká, chodí na večírky aristokratů a libuje si v nejrůznějších 

neřestech, které mu poskytuje zahálčivý život šlechtice. Mladého Doriana Graye 

v příběhu zasvěcuje do života dandyho a při té příležitosti vyslovuje svůj názor 

na kouření cigaret: "Cigareta je dokonalý typ dokonalé rozkoše. Je výtečná, a 

nikdy člověka plné neuspokojí. ,,107 Z tohoto citátu zaznívá záliba v nečekanych 

smyslových požitcích, kterými dandy rozšiřuje své pole vnímání a proniká jimi 

do nových sfér svých uměle stvořených světů. Cigareta tu působí jako symbol 

rafinovaných prožitků,108 které mohou být rázu zcela duchovního, ale také 

uspokojovat ty nejpřirozenější, lidské pudy. Tak jako lord Henry v románu 

holduje kouření cigaret, i samotný autor podlehl tomuto "exkvizitními požitku" na 

jedné z mnoha fotografií [30], které dokládají jeho zálibu v artistních doplňcích. 

105 BAUDELAIRE 1968, 613. 

106 PELÁN 1996, 109. 

107 Oscar WILDE: Obraz Doriana Graye, in: idem: Cantervillské strašidlo a jiné prózy, překl. 

J. Z. Novák, Praha 1965, 143. 

10B Erwin KOPPEN: Der Dekadenter Wagnerismus: Studien zur europaischen literatur des Fin 

de siecle, Berlin, 1973, 106. 
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Cigareta, kterou Wilde s elegantní nedbalostí drží v rukou tu vedle karafiátu, 

spony v hedvábné kravatě či dokonale naškrobeného límce, funguje jako 

odznak Wildeova dandysmu a estétství. "Běžné potřeby života se pro nás staly 

uměleckými symboly [. .. j" píše Wilde v jednom dopise z doby studia na Oxfordu 

a mezi těmito "potřebami" uvádí mimo jiné také cigarety.109 

Takřka ilustraci Wildeovy okřídlené fráze o kouření cigaret představuje 

portrét amerického fotografa Fredericka Hollanda Daye [31], který vytvořil jeho 

přítel a umělecký kolega Clarence H. White v roce 1897. Frederick Holland 

Day (1864-1933), jenž byl velkým obdivovatelem poezie Johna Keatse a 

v letech 1893-1899 se podílel na založení Bostonského nakladatelství,110 je na 

snímku zachycen v černém smokingu s bílou náprsenkou a s cigaretou v ruce, 

v pozadí za ním stojí jeho černošský řidič, který je nahý. O "rafinovaných" a pro 

tehdejší publikum skandálních zálibách mladého dandyho zde není pochyb ... 

V Dayově stylizaci a la lord Henry tak cigareta výmluvně funguje jako atribut 

smyslových požitků až morálně pochybného charakteru. 

Wildeovým dandyovským protějškem ve výtvarném umění byl James 

Abott MacNeill Whistler (1843-1903), jehož neobvyklý zjev byl součástí jeho 

vlastní umělecké strategie: ,,[' .. J jako apoštol umělecké svobody měl povinnost 

vytvářet představení i ze svého vzhledu. ,,111 Whistler se jako pravý dandy 

oblékal do šviháckých šatů, v kterých zaujímal elegantní pózy, k jeho doplňkům 

patřil nezbytný vysoký cylindr, dlouhá hůl, pohyblivý monokl a lokna bílých 

vlasů, která se na jeho hlavě pohupovala jako odstávající pírko, jak dokládá 

také jedna z jeho karikatur [32]. Na fotografii z roku 1879 [33] se Whistler 

nechal portrétovat jako kuřák ve strohém černém oděvu. Ani zde však nechybí 

prvek provokace, Whistler je totiž opřen o klekátko, jehož původní účel byl 

spojen s modlením, umělcova póza a gesto však má daleko k projevům 

náboženské víry. Jednou rukou, v které drží cigaretu, je opřen o lenoch a 

druhou si podpírá bradu v jakémsi gestu zadumání. Jeho pohled směřující na 

109 "f . .] and a/l the appurtances of Jife were perfect; the food, the wine, the cigarettes; the 

common needs of Jife became artistic symboJs, our cJothes even won meaning and 

significance." ln: Timothy MOFFET: The Life and Times of Oscar Wilde, London 1994,9. 

110 Byla v něm vydávána též Wildeova díla. In: Margaret HARKER: Day, Holland in: Jane 

TURNER (ed.) 1995NIII., 582-583. 

111 Tom PRIDEAUX: The World ofWhistler 1843-1903, New York 1970, 7, překl. autorka textu. 
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diváka však nevypovídá o zamyšleném výrazu, spíše jemně vyzývá ke 

konfrontaci. Cigareta zde působí jako prvek, který celou scénu "zesvětšťuje" a 

dává jí punc dandyovské stylizace. 

Také ve skandinávském a německém umění se objevily 

v devadesátých letec 19. století portréty či autoportréty umělců, v nichž měla 

cigareta roli atributu dandyho. Autoportrét s cigaretou [50], který namaloval 

Edvard Munch (1863-1944) v roce 1895, lze považovat za zobrazení 

dandyovské pózy, v které hraje ústřední roli kouření cigaret. Malíř se na něm 

zachytil v černých šatech, s bílou košilí a černou vázankou, s hořící cigaretou 

v ruce a obličejem nasvíceným zespoda, který se vynořuje z tmavého pozadí 

nasyceného tabákovým kouřem, jako by se jednalo o divadelní scénu. Cigareta 

zde patří mezi tradiční "rekvizity" umělce-dandyho, jehož aristokratická 

nadřazenost souzní s jeho přesvědčením o jedinečnosti svého uměleckém 

poslání.112 Podobně se s cigaretou zobrazil ve fotografickém autoportrétu z roku 

1896 August Strinberga (1849-1912) [34] ve chvíli, kdy v černém kabátu a 

s cylindrem na hlavě sestupuje ze schodů budoáru. Jeho upřený výraz a obličej 

osvětlený zespoda nemá daleko k Munchově Autoportrétu s cigaretou. 

V blízké souvislosti s Munchovým dílem vznikl také Portrét Stanislawa 

Przybyszewského od Anne Constenoblové z roku 1893 [35]. Polský básník 

StanisJaw Przybyszewski (1868-1927), s kterým se Edvard Munch stýkal 

především v době svého pobytu v Berlíně v letech 1892-1899, je na tomto 

obraze zachycen také s atributem hořící cigarety a jako kuřáka ho později 

portrétoval i sám Munch [52]. Jeho rozhodný výraz ve tváři svědčí, podobně 

jako v Munchově autoportrétu, o rozhodnost umělce, který patřil mezi hlavní 

představitele literární dekadence a byl v Berlíně nazýván der genia/e Po/e. 113 

Tento Przybyszewského portrét byl v roce 1896 otisknut v Moderní revue a 

v českém umění mohl přímo působit na stylizace umělců do postavy 

dekadentního dandyho. 

112 Reinhold HELLER: Munch, his life and work, London-Chicago 1984,93. 

113 Wladyslawa JAWORSKA: Edvard Munch and Stanisfaw Przybyszewski, 

in: Apollo/1974, 312. 
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V českém prostředí se s dandysmem setkáme v devadesátých letech 

19. století v okruhu Moderní revue, prakticky v době, kdy už jinde směřuje ke 

svému zenitu.114 Jako vzor zde působil nejen Charles Baudelaire, ale také 

Oscar Wilde. V kruzích pražských dekadentů byl výlučností a dandyovskou 

elegancí vzhledu znám především Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951). Ve 

svých vzpomínkách k tomu uvádí: ,,[. . .] Nedivím se, že lidé v Praze žasli, když 

jsem se objevoval na ulici v bezvadných šatech nejnovějšího střihu, s krásnými 

kravatami, jež pro mne vybíral vídeňský přítel, a stal jsem se tak po určitou 

dobu pro pražskou ulici "arbitrem elegantiarum." Vnesl jsem dandysmus i do 

Moderní revue. [. . .] Jako jsem se snažil vypadat odlišně ve svém zjevu, tak 

jsem se snažil nepodobat se v ničem typu průměrného českého literáta. ,,115 

Z jiné strany nás ovšem o tom, že Karáskův zjev nebyl v dobové Praze zase tak 

výjimečný, přesvědčuje karikatura z Humoristických listů [36] z roku 1897, 

v kterých se objevila postava "gigerla," jehož hlavním znakem je vedle 

zjeveného floutkovství především oblečení výstřední elegance, které nemá 

daleko k dobovým karikaturám dandyů. Podobně také umělec je v karikaturách 

tradičně charakterizován výstředním zjevem [37]. 

Nejryzejším českým dandym byl ovšem Arthur Breisky (1885-1910), a 

to nejen svým dílem, ale také svým životem zakončeným záhadnou smrtí. Byla 

mu vlastní mystifikace, stylizace do role dandyho, který "překonává život svým 

já, je rozeným individualistou [. . .] je umělcem života, milencem umělých rájů a 

nových osobitě diferencovaných senzací a opovrhovatelem vším přirozeným, 

zřejmým a všeobecným [. .. r, jak napsal ve své krátké eseji Kvintesence 

dandysmu z roku 1909, 116 jediným dobovým dílem v české literatuře, které se 

pokusilo definovat tento fenomén. Arthur Breisky byl "typ ironického arfificialisty 

dekorativního vzhledu, wildovského hedonika a aristokrata, ,,117 který nacházel 

útěchu před bezvýchodnou šedí skutečnosti ve světě umění. Podle jeho 

114 PELÁN 1996, 110. 

115 Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC: Počátky Moderní revuí in: idem: Vzpomínky Jiřího Karáska ze 

Lvovic, Praha 1994,150. Zkráceně cit. in: URBAN 1997, 141.U 

116 Arthur BREISKY: Kvintesence dandysmu (poprvé in: Moderní revue 1908/09, sv.21), 

Brno 1993, 8. 

117 Luboš MERHAUT: Beznadějný snivec; úvodní studie in: Arthur BREISKY: V království 

chimér: Korespondence a rukopisy z let 1902-1910, spisy Arthura Breiskeho 1., Praha 1997, 7. 
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představ tak má být dandyho fádní život přetvářen "rafinovanými osobní 

požitky," nad kterými by však měl zůstat povznesen, nenechávaje se jimi 

ovládnout. 

Z doby před jeho odjezdem do Ameriky na jaře 1910 se nám dochoval 

Breiskeho fotografický portrét [38], na kterém je básník zachycen v obleku 

s květinou v klopě, s vyřezávanou holí v jedné a s cigaretou v druhé ruce. V této 

stylizaci á la wildeovský dandy, k jejíž podobnosti odkazuje uvedená fotografie 

anglického spisovatele a dramatika [30], se objevují tradiční atributy dandyů, 

mezi které patří také cigareta. 

Cigareta nehraje roli jen v Breiskeho vlastních portrétních stylizacích, 

ale objevuje se jako symbol "rozptylování smyslů" i v jeho literárním díle. Jak 

uvádí ve svém teoretickém spise, dandy má zůstat povznesený nad city 

k ženám a jako přirovnání udává: "f .. J milovat ženy je pro dandyho totéž jako 

kouřit cigarety nebo pít šampaňské: stimulans smyslů. ,,118 Podobný význam 

nabývá cigareta také v díle Báseň v próze z roku 1909, k jehož napsání autora 

inspirovala litografie Féliciena Ropse z cyklu Mors Syphilitica. 119 Hlavním 

hrdinou této novely je mladík dorianovských rysů, jehož krásnou tvář zošklivila 

zákeřná nemoc. Ve svém pokoji očekává příchod poslední hodiny života a toto 

čekání si krátí kouřením cigaret, jejichž ,,[..] kouzlo je tak mocné, že i smrt 

bychom pro ně oddálili. ,,120 Ve snu k němu přijde Smrt v přestrojení za černého 

rytíře a nabízí, že mu prodlouží život, vzdá-Ii se veškerých svých citů. Mladík, 

putující s rytířem po světě, prohlédne marnost lásky a všech dalších životních 

slastí a vzdává se "f. .. J příležitosti vykouřiti ještě několik cigaret, ,,121 které mu již 

stejně, tak jako láska, nepřinášejí uspokojení, a raději volí konec vlastní rukou. 

Cigareta zde funguje jako symbol pozemských požitků, kterými se dandy 

nechává opájet, ale jejichž marnost si nakonec uvědomuje. Dandy tak 

118 BREISKY 1993, 15. 

119 Arthur BREISKY: Báseň v próze (Na okraj Ropsovy Mors syphilitica), in: Arthur BREISKY: 

Triumf zla a Dvě novely, Spisy Arthura Breiskeho III.; Praha 1997, 112. (Poprvé otištěna ve 

vydání díla R. L. Stevensona Klub sebevrahů v roce 1909, které Breisky přeložil a doplnil Básní 

v próze pod Stevensonovým autorstvím). 

120 BREISKY III. 1997, 112. 

121 Ibidem 113. 
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prohlédne klamnost života a gestem stejně samozřejmým, jako je zapálení 

cigarety, ho opouští. 

Prohlédne-Ii románový dandy pomíjivost všech požitků i citů, ve 

skutečnosti se jeho předsevzetí hroutí právě ve vztahu k ženě. V roce 1910 se 

Breisky nechal vyfotografovat svým přítelem básníkem Jarmilem 

Krecarem [39], jak kouří cigaretu a přitom soustředěně čte dopis od Boženy 

Dapeciové, své bývalé středoškolské lásky, s kterou se v letech 1909-1910 

znovu snažil navázat milostný vztah. Oživení dávných citových vazeb však záhy 

skončilo Breiskeho odjezdem do Spojených států. Zde doufal naplnit vysněnou 

dráhu spisovatele, ale místo slibné kariéry ho čekala tragická smrt v nemocniční 

zdviži. 122 Breisky, utíkající před "malými" českými poměry, volí dandyovské 

gesto společenské svobody a citové nevázanosti před vztahem se ženou, která 

se patrně mohla stát jeho životní družkou. Ačkoliv nelze říci, že tímto vztahem 

zůstal emocionálně nezasažen,123 ba naopak jako by se v něm objevovala jeho 

pravá tvář, tak často schovaná za maskou mystifikací, nakonec přece jen v jeho 

osobě zvítězí dandy, pro nějž " milo vat ženy je totéž jako kouřit cigarety." Na 

Krecarově fotografii se tak Breisky - milující, čtoucí dopis od své lásky, střetává 

s Breiskym - dandym, kouřícím cigarety, pro kterého "každá láska je kletá. ,,124 

Na poslední fotografii [40], kde je autor zobrazen také jako kuřák, se 

jen matně za oblakem cigaretového kouře rýsují tahy jeho tváře, jako by byl 

skryt za maskou, kterou si tak rád ve svém díle i ve svém životě nasazoval. Tak 

jako dandy, "procezuje život umělými filtry, ,,125 schovával se do svých stylizací, 

zahaloval skutečnost clonou kouře v přesvědčení, že ,,[ .. ] naše lži jsou často 

pravdivější než naše pravdy. ,,126 Stylizace Arthura Breiskeho jako kuřáka 

představuje metaforu jeho uměleckého i životního postoje. 

Měl-Ii dandysmus ohlas především mezi literáty v okruhu Moderní revuí, 

v širším kontextu umění přelomu 19. a 20. století lze hledat jeho rezonanci také 

ve výtvarných dílech. Ačkoliv se u českého výtvarného umělce s vyhrocenou 

122 MERHAUT 1997, 11. 

123 Viz vzájemná korespondence Arthura Breiského a Boženy Dapeciové. In: BREISKY I. 1997. 

124 BREISKY III. 1997, 114. 

125 BREISKY 1993,9. 

126 Arthur BREISKY: OscarWilde, in: idem: Triumf zla (poprvé 1910), in: BREISKY III. 1997,95. 
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dandyovskou stylizací nesetkáme,127 můžeme zde nalézt několik autoportrétů, 

kde se umělec zobrazil jako kuřák a zároveň v daných případech hovořit o 

stylizaci do postavy dandyho. Zejména Portrét Hanuše Jelínka z jeho mladých 

let [41]128 vykazuje spojitosti s dandysmem. Hanuš Jelínek (1878-1944), 

básník, literární kritik a překladatel francouzské literatury a poezie, který 

několikrát ve svém mládí pobýval v Paříži, kde navštěvoval ateliér Alfonse 

Muchy a přátelil se s Františkem Kupkou,129 se nechal zobrazit s monoklem na 

nose, v elegantních šatech se sponou na vázance a s cigaretou v ruce. Jeho 

elegantní vzhled, který je znám také z dobových fotografií, nesl zřejmé odkazy 

k dandysmu, zejména v návaznosti na literární vzory, zejména Charlese 

Baudelaira, jehož díla Jelínek také překládal. Karikatura Hanuše Jelínka od 

Františka Gellnera z roku 1906 [42] ještě více zdůrazňuje jeho vzhled dandyho, 

který nemá daleko k Whistlerově karikatuře od Leslieho Warda [32]. Cigareta 

jako symbol básníka a zároveň pomíjivosti se objevuje také v Jelínkově 

vlastním díle. V básni V touze se při odjezdu z Paříže ztrácí město před 

básníkovými zraky "jak dým z cigarety. .. ,,130 

V generaci devadesátých let se kuřáckými autoportréty vyznačoval 

především Jan Preisler (1872-1918), který se na všech svých vlastních 

podobiznách zachytil s cigaretou. 131 První z nich je pastel z roku 1899 [43] a 

patří do raného období Preislerovy tvorby. Umělec tuto kresbu jako jednu 

z mála datoval a její přesné vročení lze považovat za doklad významnosti 

tohoto díla v kontextu autorovy tvorby. 132 Preisler se na ní zachytil ve 

127 Otto M. Urban uvádí jako příklady autoportrétů českých umělců, v kterých lze spatřovat prvky 

dandysmu Autoportrét Jana Preislera (1899), Vlastní karikaturu Maxe Švabinského (1904) a 

Autoportrét Bohumila Kubišty (1906); in: URBAN 1997, 141-142. 

128 Reprodukce portrétu je uložena ve Fotoarchivu PNP v Praze bez uvedení autora, datace ani 

místa uložení. 

129 Hanuš JELíNEK: Zahučaly lesy: Kniha vzpomínek, Praha 1947, 146 ad. 

130 Hanuš JELíNEK: V touze, ze sbírky Zapadl měsíc a plejady (1897), in: Hanuš JELíNEK: 

Květnové noci, Praha 1924, 15. 

131 S cigaretou je Preisler též zobrazen na pozdějším portrétu od Vratislava Nechleby (Národní 

galerie v Praze). 

132 Petr WITTLlCH: Jan Preisler: kresby, Praha 1988, 7. 
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zkoumavém pohledu, jako by hleděl na sebe sama v zrcadle. V pravém koutku 

úst malíř svírá cigaretu, která je spíše jen naznačena modrým dýmem 

stoupajícím vzhůru, jenž dodává hnědým tónům kresby namodralý nádech. Jak 

bylo naznačeno již Petrem Wittlichem, cigareta v tomto Preislerově díle 

odkazuje k dandyovskému rozptylování smyslů rafinovanými požitky, zároveň je 

také symbolem moderního člověka a ve svém efemérním dýmu může 

obsahovat ještě další významy spojené s hlubšími vrstvami umělcovy 

imaginace.133 V kontextu Preislerova uměleckého směřování se nám modrý 

kouř cigarety, která zde de facto není zobrazena, může jevit jako metafora 
~. 

sublimace skutečnosti v odhmotněný výtvarný symbol, který se postupně 

konstituoval v následujícím Preislerově díle, v triptychu Jaro z roku 1900 a jeho 

kresebných variacích. 

Druhá Preislerova podobizna [44] z roku 1902 je provedena voleji a 

vznikla přibližně ve stejné době jako Obraz z většího cyklu. 134 Preisler se na 

autoportrétu zachytil ve svém ateliéru, s velkým obrazem na pozadí, který je 

otočený ke stěně. Umělec je zde zobrazen ve tříčtvrteční postavě, v elegantních 

černých šatech, s rukama v kapsách a s oblíbenou cigaretou v ústech, která 

však tentokrát nehoří. Mají-Ii jeho gesta, postoj i pohled vyjadřovat umělcovo 

sebevědomí, s kterým předstupuje před diváka, v jeho pohledu je přece jen 

náznak určité melancholie a smutku, pramenící z Preislerovy povahy. Jeho 

vlastnosti se tak promítají i do jeho pojetí moderního umělce. 135 

Jisté shody s dandysmem, jak ho chápal Baudelaire, lze v Preislerově 

Vlastní podobizně z roku 1902 tušit také v souvislosti s jeho černým oblekem, 

jenž jako by přímo korespondoval s Preislerovým hledáním vlastního 

malířského výrazu. Pro baudelaireovského dandyho byla černá barva oděvu 

133lbidem. 

134 Petr WITTLlCH: Trpká krása 1902-1907, in: Petr WITTLlCH (ed.): Jan Preisler (1872-1918), 

Obecní dům Praha 2003 (kat. výst.), 125. 

135 Petr Wittlich poukazuje v souvislosti s Preislerovým komplikovaným přijetím sebe sama jako 

tvůrce na rys sebekritičnosti v umělcově povaze, která souvisela s jeho sklony k narcismu, jež 

pramenily v iracionálních vrstavách jeho osobnosti. Tomuto rozpoložení pak odpovídá spíše 

představa umělce - hrdiny a mučedníka, tak jak ji Preisler ve stejné době ztělesnil v postavě 

Ikara, v ilustraci k Březinově básni Nebezpečné signály pro Volné směry. 

ln: WITTLlCH 2003,125. 
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výrazem civilní monotónnosti a moderního egalitářství a zároveň odlišnosti, 

kterou nacházel v rozmanitých nuancích odstínů černé. 136 Také Preisler ve 

svém černém obleku na své současníky působil civilně: ,,[. . .] nic nebylo na něm 

malířského, vyhlížel spíše jako bankovní úředník", popisuje Preislera Otokar 

Nejedlý.137 Podobně jako dandy hledá "odlišnost ve stejnosti" černé barvy 

moderních fraků, tak také Preisler hledal ve svých námětech různé odstíny 

černé, které by ho přivedly blíže k odhalení logiky výstavby obrazu: ,,[. . .]A právě 

ve věcech, nad nimiž se lidem nejvíce vlasy ježily [. .. J jsem byl oné výtvarné 

logice nejblíže. To jest v obrazech,kde důležitou úlohu hrála černá barva [. .. ]", 

píše Preisler v dopise Stanislavu Suchardovi.138 Svoje představy o 

"zrovnoprávnění" černé barvy v obraze realizoval především v cyklu Černých 

jezer. Preislerův komentář k jednomu z těchto děl je takřka oslavou černé 

barvy: " Tu thema samo nese v sobě již černé tóny, které dostaly 

nejintensivnějšího výrazu jako černá barva draperie mladíka, tedy jaksi centra 

obrazu. Tato barva pak v různých nuancích od nejtemnějších tónů, přes lomené 

šedé a zelenavé tóny prostupuje celý obraz až vyznívá na konec ve světlých 

šedých a docela bílých tónech koně, o nějž je mladík opřen ... Je to tedy 

naprosto ne černý nebo šedý, ale barevný obraz. ,,139 Také v autoportrétu je 

barevná škála rozvinuta v nuancích černí, šedí a bělí, jejichž odstíny 

v nejvyšším místě barevné stupnice pointuje bílá cigareta. Cigareta jako atribut 

moderního tvůrce i baudelairovského dandyho se tak zapojuje také do 

stylotvorné roviny obrazu a podílí se na něčem, co bychom ve shodě 

s Frangoise Coblencovou mohli nazvat "dandysmus stylu", který ,,[. . .] činí z 

černé místo výměny mezi uniformitou a jedinečností. ,,140 

Preislerovým generačním vrstevníkem byl Max Švabinský (1873-1962), 

v jehož díle nalezneme hned několik kuřáckých autoportrétů, které nesou rysy 

dandysmu. Patrně nejstarší dílo, v kterém se umělec zobrazil jako kuřák, 

136 COBLENCE 2003,271. 

137 Otokar NEJEDLÝ: Vzpomínky na Jana Preislera, in: Jaroslav BENDA / Vincenc BENEŠ / 

František ŽÁKAVEC (ed.): Jan Preisler: výbor z jeho díla, Praha 1919, 33. 

138 Jan PREISLER: Dopis Stanislavu Suchardovi, in: BENDA / BENEŠ / ŽÁKAVEC (ed.) 1919, 

nepag. 

139lbidem. 

140 COBLENCE 2003,274. 
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představuje Autoportrét [45] z roku 1895, jenž vznikl ještě v době studií na 

Akademii. Švabinský se zde zobrazil v elegantním obleku a s cigaretou v ruce 

před draperií, která upomíná na školní kompozice. Popisu jeho vzhledu na 

tomto autoportrétu odpovídá dojem, který vytvořil na Elu Vejrychovou, později 

jeho ženu, při jejich prvním setkání v létě roku 1895: "f .. .] Dvorným, elegantním 

pohybem usedá [. . .], zapálí si cigaretu, [. . .] nažehlený košilový límeček má 

švihácky nápadně vysoký. Černou kravatu má po umělecku lehce uvázanou. ,,141 

Hledáme-Ii srovnání s dalšími kuřáckými autoportréty, patrně nejblíže se nám 

bude jevit Gavarniho autoportrét [27] z roku 1845, který mohl Švabinský znát 

z reprodukce v Mutherově monografii vydané v Mnichově roku 1893,142 jež byla 

v českém prostředí dobře známá. Podobné je nejen elegantní držení cigarety, 

ale také výraz tváře umělce, který se s hrdým pohledem obrací na diváka. 

Ostatně další vzpomínka Ely Vejrychové na setkání se svým snoubencem 

v Paříži, kde malíř pobýval na přelomu let 1898-99, dokazuje, že ho umělec 

svým zjevem připomínal: "Sám byl oblečen po pařížsku, na hlavě pařížský 

cylindr, lehký a dokonalé formy [. . .] připomínal Gavarniho [. . .]. ,,143 

Je-Ii ještě první kuřácký autoportrét z roku 1895 zobrazením mladého 

umělce, fotografický portrét Maxe Švabinského [45] z let 1903-04, který byl 

pořízen na schodech Akademie výtvarných umění, již svědčí o jistotě a 

sebevědomí malíře, který slaví své první úspěchy a získává první ocenění. 144 

Malíř již nedrží cigaretu v rukou, ale svírá ji poněkud vyzývavě v koutku úst. 

K tradičním atributům umělce, jako je dlouhý plášť, velký širák a rozevlátá 

vázanka, se připojuje ještě cigareta jako symbol bohémství a dandysmu. 

Švabinského pohled "svrchu" ještě doplňuje gesto opření ruky v bok, které 

podporuje vyznění pózy jako postoje sebevědomého umělce. Toto gesto, které 

lze sledovat již na portrétech renesančních šlechticů, patří mezi tradiční 

141 Eia ŠVABINSKÁ: Vzpomínky z mládí, Praha 1960, 100. 

142 Richard MUTHER: Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert, MOnchen 1893. Gavarniho 

autoportrét ve 2.sv., 52. 

143 ŠVABINSKÁ, 167. 

144 V této době má Švabinský za sebou pařížskou zkušenost z půlročního pobytu na přelomu let 

1898-1899, ocenění (Čestná cena) ze Světové výstavy v Paříži za "Kulatý portrét," v roce 1901, 

v roce 1904 pak na Světové výstavě v Saint Louis v USA získává zlatou medaili za obraz "U 

stavu". In: Jana ORLíKOVÁ: Max Švabinský: Ráj a mýtus, Národní galerie v Praze 2001, 156. 
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nonverbální způsoby, jak dát svému okolí najevo své mocenské a vlastnické 

pozice, a slouží k definici mužské role ve společnosti. 145 Švabinský jako 

umělec, který si svým uměním již vydobyl vlastní teritorium na poli české 

kultury, tímto gestem hájí svoji pozici mladého úspěšného umělce, i když tak 

činí s nadřazeností dandyho, který nedbale opřen o zábradlí a s cigaretou 

v ústech, dává světu najevo své umělecké sebevědomí. A v tomto ohledu zde 

jeho dandyovské gesto nemá daleko k Whistlerově karikatuře [32], s nímž bylo 

Švabinského dílo již tehdy srovnáváno po malířské stránce i společnými sklony 

k dandysmu.146 

Stejnou pózu ruky v bok Švabinský zaujal také na Malé rodinné 

podobizně z roku 1912, kde je zachycena rodina Vejrychova, kam se malíř 

přiženil sňatkem s Elou.147 V kontextu rodinného portrétu je toto gesto nejen 

manifestací vztahu malíře k ostatním členům rodiny, ale nabývá také 

ochranitelského významu. 148 Tento "piktogram střední společenské vrstvy," jak 

bylo gesto v souvislosti s rodinnými podobiznami ve starším umění nazváno,149 

nekoresponduje s dandyovskou cigaretou ve Švabinského ústech. Rozpor mezi 

umělcem-dandym a spokojeným otcem středostavovské rodiny se také záhy 

projevil ve Švabinského životní situaci.15o 

Dvě pozdní dandyovské stylizace nalézáme u umělců, kteří byli 

generačně shodní s největším českým dandym Arhurem Breiskym. Pocházejí 

z roku 1913 a jejich autorem je František Drtikol (1881-1961). Na první 

145 Joaneath SPICER: The Renaissance elbow, in: Jan BREMMER/ Herman ROODENBURG 

(ed.): A Cultural History of Gesture, Ithaca 1994, 85. 

146 Hana VOLAVKOvA Max Švabinský, Praha 1977, 38, idem: Whistler v Čechách, in: Stanley 

WEINTRAUB: Whistler, Praha 1987,350. 

147 ORLíKOVÁ 2001, 12-13. 

148 SPICER 1994, 115. 

149 Ibidem; Eddy de Jongh uvádí příklady, kde se objevuje toto gesto v rámci rodinného portrétu 

v nizozemském umění 17. století. Tato formule se přenesla také do dalších století a nalezneme 

ji například v amerických a anglických obrazech ovlivněných holandskými příklady. in: Eddy de 

JONGH: Portretten van echt en trouw: Hewelijk en genzin in de Nederlandse kunst van 

zeventiende eeuw, Haarlem, Frans HaIs Museum, 1986, cit. in: ibidem, pozn. 78,127. 

150 Švabinský se asi rok po vzniku Malé rodinné podobizny rozešel se svou ženou, 

in: ORLíKOVÁ2001, 157. 
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fotografii [47], která byla provedena technikou olejotisku, je zobrazen samotný 

autor s kloboukem se širokou krempou a špičkou se zapáleným doutníkem. 

Drtikol se zobrazil v póze mladého lehkomyslného muže, v které se gesto ruky 

držící doutník stává výmluvným vyjadřovacím prostředkem ležérnosti a 

nenucenosti. 151 

V podobné kompozici vyfotografoval také Jakuba Obrov-

ského (1882-1949) [48]. V jeho případě je ruka, v které drží malíř hořící 

cigaretu, ještě více vystavena do popředí a podtrhuje dandyovský vzhled 

umělce, který se nechal zobrazit v černém obleku a širokém klobouku, se 

šviháckým knírem a prstenem na ruce. Tento způsob charakterizace osobnosti 

na základě věcných atributů, který souzněl s tehdejšími postupy secesního 

piktorialismu ve fotografii, byl vlastní pro Drtikolovu ranou portrétní tvorbu,152 

takže zvýraznění malířova gesta s cigaretou mohlo hrát především kompoziční 

roli. Na druhou stranu se ovšem Obrovského póza natolik shoduje s představou 

umělce-dandyho přelomu 19. a 20. století, že můžeme fotografický portrét 

považovat za malířovu vlastní stylizaci a klást ji do doby, kdy bylo jeho dílo ještě 

ovlivněno secesní a impresionistickou náladovostí.153 Fotografie je provedena, 

stejně jako Drtikolův autoportrét, technikou olejotisku, která konvenovala 

dobovým snahám po přiblížení fotografie malířskému dílu. Obrysy předmětů a 

postav se na snímcích provedených touto technikou měkce rozpíjejí, jako by 

byly zahaleny v jemném oparu. 

V případě Portrétu Jakuba Obrovského náznak dýmu, který stoupá 

z cigarety, podtrhuje ono rozplývání tvarových kontur, jehož zdroj dostává 

151 Drtikolovi nechybí viržinko ani v jeho dalších autoportrétech, mj. dva autoportréty z 20. a 

z 30. let. In: Vladimír BIRGUS: František Drtikol, Praha 2000, 2, 40. O tom, že Drtikol kouřil také 

při práci a rád, svědčí jeho citát, v kterém popisuje, jak vznikala podobizna herce Eduarda 

Vojana z roku 1913: "To bylo ale portrétování .. Kouřili jsme viržinka a já ho přitom bral, jak byl. 

On mluvil, já mluvil, on bafal, já bafal. - Vojan se mně dělal pěkně. Byl klidný, vyrovnaný. Inu, 

jako každý viržinkář!" Úryvek z rozhovoru s F. Drtikolem in: Československá fotografie 2/1955 

(Jiří Jeníček: Na besedě u F.D.). In: Stanislav DOLEŽAL 1 Anna FÁROvA Komentář, in: 

František DRTIKOL: Oči široce otevřené, Praha 2002, 74. 

152 BIRGUS 2000, 17. 

153 Jana SEVERINOvA Jakub Obrovský: výběr z tvorby, GVU Hodonínl Dům města Brna, 

Brno 1 Středočeská galerie Praha 1982 (kat. výst.), 4. 
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konkrétní podobu. Zobrazení cigarety, z které stoupá kouř, odkazuje k vlastní 

povaze fotografického prostředku i malířského média, v němž se Obrovský sám 

vyjadřoval. 

V zobrazení umělce jako dandyho se cigareta objevuje v různých 

významových polohách, ať již jako součást jeho elegantního zjevu, jako 

prostředek, kterým dává najevo vytříbenost svých gest a své estétství, tak jako 

zdroj rafinovaných požitků, jimž se oddává, v neposlední řadě je též symbolem 

umělcova přístupu k umění a k životu, kterým dandy proplouvá s aristokratickou 

nadřazeností svého tvůrčího ducha, je mladistvou pózou, ale také celoživotním 

přesvědčením. 
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C.2. Šílený génius a zdegenerovaný neurastenik 

Mělo-Ii kouření cigaret u umělce-dandyho podtrhovat eleganci jeho 

zjevu a vystupování, u dekadentního tvůrce lze zobrazení s cigaretou či s 

doutníkem interpretovat jako manifestaci vztahu k dobovému problému 

degenerace, který se projevoval fyzickým i morálním úpadkem jedince i celé 

společnosti. V této době bylo kouření spojováno s asociacemi nemoci až smrti, 

které mohlo vyvolávat. Zvedali-Ii lékaři poslední čtvrtiny 19. století varovně prst 

nad nemírným užíváním tabáku (ale také alkoholu či opia), který ničí fyzické i 

psychické zdraví člověka, ve společnosti se tabák těšil stále vzrůstající oblibě a 

neméně pak v uměleckých kruzích. V řadách umělců-dekadentů navíc kouření 

tabáku získávalo na významu prostředku identifikace s "nezdravými" a 

"nemorálními" jevy ve společnosti, mezi které bylo zařazováno dobovými kritiky, 

pocházejícími z řad sociologů a lékařů, také jejich umění. V rozdílných postojích 

vědců a umělců k problému neurastenie a degenerace ve společnosti se tak 

objevují další dimenze interpretace významu zobrazení umělce jako kuřáka. 

Urbanizace a industrializace měnící tradiční uspořádání společnosti 

přinesla v 19. století ztrátu významu individua v rámci celku a přemíru nových 

podnětů, které stály u zrodu neuróz moderního člověka, zejména neurastenie. 

Tento pojem, zavedený americkým lékařem Georgem Millerem Beardem v roce 

1869, označoval v odborných lékařských kruzích duševní nemoc, která byla 

popisována jako "intelektuální únava a vyčerpání z přemíry psychického 

podráždění.,,154 Názory na příčiny vzniku neurastenie se u lékařů lišily, ale 

většinou se shodovaly v tom, že se na ní podílí především nezdravý způsob 

moderního života a mimo jiné také nemírné užívání povzbuzujících prostředků, 

mezi nimi též tabáku, který, podobně jako jiné stimulační látky, ". .. může přispět 

154 "Fatigue intellectuelle et épuisement par exces ďexcitation psychique." ln: Franc;:ois 

LEVILLAIN: La Neurasthénie de Seard, Paris 1891, 39. Podobně o neurastenii také: Gilbert 

SALLET/ Adrien PROUST: L'Hygiěne du neurasthénique, Paris 1897; Léon SOVERET:La 

Neurasthénie. Paris 1891. Cit. in: Robert A. NYE: Degeneration, Neurasthenia and the Culture 

of Sport in Selle Époque France, in: Journal of Contemporary History 1982/XVII, 67. 
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k rozkvětu i k zhoršení symptomů vyčerpání nervového systému. ,,155 Podle 

dobových teorií městské aglomerace představovaly přímo kondenzaci všech 

podnětů, které působily na vznik neurastenie. Moderní člověk se zde vystavoval 

hned trojí psychické zátěži: intelektuální, morální a smyslové.156 Město 

představovalo místo intelektuálního kvasu ("fermentation intellectuelle"), 

sdružovaly se zde elitní skupiny politiků, vědců, literátů a umělců (!). Úsilí o 

vyrovnání se této "elitě" pak často způsobovalo méně zdatným jedincům vysoké 

duševní vypětí a mohlo u nich vést až k neurastenii. Podobně také po morální a 

smyslové stránce bylo město bohaté na podněty, jak nevídanými scénami na 

hranici slušnosti a často také zákona, tak svou záplavou světel elektrického 

osvětlení, rozmanitostí zvuků z ruchu dopravy a chutí prodávaných pokrmů, 

likérů i tabáku.157 Podle tehdejších psychiatrů jedinec v tomto světě lehko 

propadal celkovému opojení mysli a smyslů, které vedlo od přepínání nervů k 

jejich naprostému vyčerpání. 

Také v českém lékařském prostředí se objevil pojem neurastenie, 

neboli "slabost nervů" či "nervosismus," kterými se nazývalo ,,[ .. ] zvláštní 

onemocnění nervové, vyznačující se přečetnými symptomy v obvodu 

rozmanitých nervů [ .. ] a projevující se jak útrapami duševními, tak 

tělesnými. ,,158 Symptomy neurastenie byly popisovány jako zvysená 

přecitlivělost, až chorobná podrážděnost jedince na své okolí, návaly strachu 

vedoucí k různým fóbiím, celková duševní i fyzická únava přecházející až 

v myšlenkovou apatii a vyznačující se výpadky paměti a nespavostí. 

Z fyzického hlediska se neurastenie projevovala bolením hlavy, bušením srdce, 

nechutenstvím, třesem údů a zhoršením zraku. 159 Kolem roku 1900 se objevily 

také statě, které se zabývaly příčinou vzniku neurastenie a obecně duševních 

chorob ve společnosti. Podle Josefa Thomayera nestála u počátků vzniku 

neurastenie ani tak "zvýšená práce duchovní," ale spíše nezdravý způsob 

155 ,,[tabac] peut prendre a /'éclosion ou a /'aggravation des phénomenes du systeme nerveux. u 

ln: LEVILLAIN 1891,26. 

156 Ibidem 29. 

157 Ibidem 30-32. 

158 Karel CHODOUNSKÝ / Josef THOMAYER: Slovník zdravotní: populární praktická kniha 

poučná, Praha 1889, 260. 

159 Vojtěch MRÁZEK: Nervósa a její léčení, Praha 1900, 16-49. 
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života, včetně požívání alkoholu a tabáku.16o Podobně také Ladislav Haškovec 

konstatoval, že ,,[..] když [tabák] nemírně bývá užíván, škodí tím, že [..] může 

působit na nervové ústrojí jedem svým, nikotinem. ,,161 Konečně Alois Wiesner, 

autor příručky Kouření a jeho následky z roku 1909, uváděl: "Silné kouření 

může zaviniti neurosu (neurastenii) nebo stávající již chorobu zhoršiti. ,,162 

Ve světle medicínských příruček, zkoumajících duševní nemoci, kterých 

ve společnosti v devadesátých letech 19. století "přibývá více než populace, ,,163 

také umělci, kteří příliš mnoho podléhaly kuřácké vášni, v kombinaci se 

"zvýšenou prací duchovní, " vystavovaly svoje duševní zdraví úhoně. Zobrazení 

umělce jako kuřáka tak v dobovém kontextu mohlo implikovat asociace s 

duševní nemocí a navazovat na mýtus tvůrce jako šíleného génia, který měl 

kořeny již v antice a našel odezvu v novověkém umění.164 

V 19. století se tato představa umělce rozvinula v epoše romantismu, v 

druhé polovině století se "šílenému géniovi" dostalo pozornosti také ze strany 

lékařů, zejména v medicínských studiích Cesara Lombrosa (Genio e folia,1863 

či L'uomo di genio, 1892) či Johna Nisbeta (The Insanity of Genius, 1891).165 

Lombroso popisuje umělcovu genialitu jako zvláštní druh psychózy a ve výčtu 

společných rysů nadaných jedinců, mezi kterými uvádí především spisovatele a 

myslitele, pojednává také o jejich sklonech k požívání omamných látek, 

alkoholu a tabáku, jež mohou působit na rozvinutí jejich geniálních schopností, 

ale také prohloubit jejich šílenství.166 

V poslední čtvrtině 19. století se duševní nemoc stává odznakem 

moderní senzibility a kreativity umělce, takřka conditio sine qua non umělcova 

160 Josef THOMAYER: Vliv civilisace na nervy člověkovy, Praha 1901, pozn.25, 13. 

161 Ladislav HAŠKOVEC: O příčinách chorob nervových a duševních, in: Lidové rozpravy 

lékařské 1900/1., Č. 8-9, 45. 

162 Alois WIESNER: Kouření a jeho následky, in: Lidové rozpravy lékařské 1909/IX, č.123, 16. 

163 THOMAYER 1901, 11. 

164 K tomu viz Rudolf a Margot WITTKOWER: Born under the Saturn - The character and 

conduct of artists: a documented history from Antiquity to the French Revolution (reprint vydání 

z roku 1968), zj. kapitola "Genius, Madness and Melancholy". 

165 George BECKER: The Mad Genius Controversy (A Study in the Sociology of Deviance), 

Beverly Hills 1978, 85-106. 

166 Cesare LOMBROSO: L'Homme de génie, Paris 1909, 460,477. 
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snažení.167 Utváří se obraz moderního umělce jako člověka slabé tělesné 

konstituce, sužovaného různými neurózami, pro kterého stavy zvýšeného 

nervového vypětí představují chvíli, kdy se dostavuje inspirace, kdy je umělcovo 

vnímání napnuté na těch nejtenčích strunách a před ním se otevírají světy 

nečekaných prožitků. Théophile Gautier ve svém pojednání o Charlesi 

Baudelairovi z roku 1868 podává exemplární popis takového tvůrce, který 

propadá do stavů nervové rozrušenosti: JJ Tato dlouhotrvající hra [s vlastními 

myšlenkami - pozn. aut.] dráždí nervy, rozpaluje mozek a způsobuje chorobnou 

vnímavost, i přichází neuróza se svým bizarním nepokojem, se svými 

nespavostmi, plnými halucinací, [. . .] chorobnými rozmary, [. . .] šílenými 

vzepětími a úmornými sklíčenostmi, touhou po dráždidlech a nechutí k jakékoliv 

zdravé stravě. ,,168 StanisJaw Przybyszewski v předmluvě k novele Černá mše 

z roku 1893 popisuje duševní nemoc jako tvůrčí stav: "Nelekejme se oněch 

neuróz, jež konečně přece určují směr, kterým, jak se zdá, bude se bráti 

postupující vývoj lidského ducha. [. . .] Právě neurózy a psychózy chovají v sobě 

zárodek jakéhosi, dosud nekvalifikovaného cítění [. .. ]"169 Také Edvard Munch 

v jednom svém dopise se hlásí ke svému šílenství: "Nemoc, šílenství a smrt 

byly černí andělé, kteří se vznášeli nad mou kolébkou a doprovázeli mě celý 

život. ,,170 

Nemoc a neuróza jsou v této době považovány za předpoklady 

umělecké tvůrčí činnosti a přívlastky "chorobný" či "neurastenický," kterými bývá 

charakterizováno moderní umělecké dílo, zárukou jeho hodnoty. Nezdravý a 

neurotický vzhled umělce, ke kterému přispívá též kouření tabáku, se stává 

jistou formou autorské stylizace, jež jeho "nenormální" zjev odlišuje od 

"normálních" lidí a dává punc výlučnosti jeho osobě i jeho umění. Zároveň 

odkazuje na nové a netušené zdroje umělcova díla, jimiž jsou ty stránky 

lidského vědomí, které se zjevují ve stavu neuróz a psychóz. V karikatuře 

167 Patrick BADE: Art and Degeneration: Visual Icons of the Corruption, in: Edward 

J. CHAMBERLlN / Sander L. GILMAN (ed.): Degeneration: the Dark Side of the Progress, New 

York 1985, 225. 

168 GAUTIER 1995, 14. 

169 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Černá mše, Praha 1910, 10, citováno podle: Otto M.URBAN: 

Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo, Praha 2002, 150. 

170 HELLER 1984, 32. 
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z /'Assietfe au Beurre [49] z roku 1903 je parodován právě takový "moderní" 

umělec, který u kavárenského stolku svou četbu Schopenhauera přiživuje 

požíváním tabáku a absintu, jeho chatrnou tělesnou schránku i rozjitřenou duši 

však již objímá Smrt, která mu nalévá "blahodárné" tekutiny. 

Na jednu stranu se nemoc, neuróza a šílenství stávají neodmyslitelnými 

vlastnostmi moderního tvůrce, na druhou stranu je umělec právě pro tyto rysy 

širokou veřejností odsuzován a jeho dílo považováno za známku umělcovy 

degenerace. Myšlenka o tom, že lidská společnost dospívá v 19. století ke 

svému zenitu a projevují se na ní známky úpadku, zaznívala nejen z řad vědců, 

ale také umělců a filozofů, a rozšiřovala se pod heslem degenerace jako 

označení pro síly protichůdné modernímu pokroku působící na mnoha rovinách 

lidské společnosti. 171 Pocházel-Ii pojem degenerace původně z teorie 

darwinismu a posléze byl Bénédictem A. Morelem použit pro označení 

deviantních duševních stavů v psychiatrii,172 ve spojitosti s uměním se objevil 

ve velmi čtené a diskutované knize rakouského lékaře a sociologa Maxe 

Nordaua z let 1892-93, jejíž název zněl lakonicky Die Entartung. Nordauovo 

dílo tehdy ohromilo především svým tvrdým odsudkem "dekadentních" umělců. 

Ze spisovatelů si vzalo na mušku Charlese Baudelaira, Maurice Barrése, Jorise 

Karla Huysmanse, Émila Zolu, Henrika Ibsena a další. Z výtvarných umělců, 

kterým byl dán menší prostor, se zabývalo především Édouardem Manetem a 

impresionisty.173 Podle Nordaua byla pro tyto umělce společná neustálá potřeba 

pojednávat o sobě, ("ich-Suche" či "egomania") a jejich umění místo, aby 

vyjadřovalo pravdu a přirozenost, představovalo jen "rafinované napodobování 

171 Tomuto tématu se věnuje sborník CHAMBERLlN / GILMAN (ed.): "Degeneration: the Dark 

Side of the Progress" z roku 1985. 

172 Bénédict August MOREL: Traité des dégénéresences physiques, intellectuelles et morales 

de I'espece humaine et de ses causes qui produisent ces variétés maladives, Paris 1857. 

ln: William M. GREENSLADE: Degeneration, Culture and the Novel (1880-1940), 

Cambridge 1994, 125. 

173 Své názory na výtvarné umělce Nordau rozpracoval a pozměňil v knize Von Kunst und 

KOnstlern, vydané v roce 1907 v Lipsku. 
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či chladnokrevné, vyumělkované podivnosti. ,,174 Nordau označil tyto autory za 

zdegenerované umělce, kteří nejen že vytvářejí "nemocná" díla, výsledky jejich 

psychóz a mánií, ale zároveň těmito díly negativně ovlivňují publikum: "Knihy a 

umělecká dí/a působí silnými podněty na masy. Právě z této produkce doba 

odvozuje ideály mravnosti a krásy. Jestliže jsou absurdní a antisociální, působí 

škodlivým a rušivým vlivem na názory celé generace [. .. J především na vnímavé 

mládí. ,,175 Nordau tak kladl umělcům za vinu podíl na špatném stavu tehdejší 

společnosti, kterou jejich díla ani duchovně ani mravně nepovznášela, ba 

naopak ji přiváděla do ještě většího morálního úpadku. Pod vlivem teorií 

spojujících degeneraci se všemi neblahými jevy ve společnosti, jako byla 

kriminalita či prostituce, Nordau neváhal označit dobové umění za imorální a 

činnost těchto umělců pouze za nižší stupeň zločinnosti. 176 

Ve svém pojednání používal autor často termínů převzatých z dobové 

psychiatrie a jako lékař nejdříve vytvořil diagnózu, určil symptomy a příčiny 

nemoci a nakonec navrhnul terapii. V kapitole o etiologii degenerace popisoval 

narůstající "otravu" společnosti návykovými látkami, které přispívaly k její 

degradaci: "Rasa, která je pravidelně závislá [. .. J na narkotikách a umělých 

stimulech v jakékoliv formě (jako jsou alkoholické nápoje, tabák, opium, hašiš, 

arsenik) [. . .]. plodí degenerované potomky, kteří, zůstanou-Ii vystaveni stejným 

vlivům, rychle upadají na nejnižší stupně degenerace, idiocie a zakrslictví. ,,177 

Kouření tabáku či jiných omamných látek je tak podle rakouského lékaře jednou 

z příčin degenerace společnosti, jíž je také umělec legitimním potomkem. V této 

souvislosti se zobrazení umělců jako kuřáků jeví jako identifikace se 

zdegenerovanými jedinci, jimž tabák nezdravě zbarvil kůži do žluta, ale zároveň 

je i ztotožněním s konceptem umělce-génia jako zvláštního druhu "dégénéré 

174,,[. .. ] eine raffinierfe Nachmachung oder eine fa/tbWlig gewo/lte Bizarrerie." in: Max NORDAU: 

Die Entartung, Berlin 1893, 2.sv., 128, idem: Von Kunst und KOnstler, Leipzig 1907, překl. 

autorka textu. 

175 Max NORDAU: Die Entartung, citováno podle: Degeneration. New York 1895, viii. (anglický 

překl. dle 2. něm. vydání z 1893 - 1894), citováno podle: BERMAN 1993,630, překlad autorka 

textu. 

176 BERMAN 1993, 630. 

177 Max NORDAU: Die Entartung. Berlín 1892-93, 1. sv., 63, překl. autorka textu. 
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supérieur," tak jak ho definoval Cesare Lombroso a další. 178 Problém 

degenerace však obsahoval také nacionální hledisko (a to nejen v otázce 

umění), a tak Nordauovy ideje zdůrazňující, že moderní umění škodí zdraví 

národa, získávaly odezvu především u zastánců tradičních národních obsahů 

v umění. V tomto kontextu bylo zobrazení umělce jako kuřáka manifestem 

příslušnosti k modernímu umění, které kontrastuje s požadavkem služby umění 

národu a jeho zdraví. 

Ačkoliv dopad názorů Maxe Nordaua byl poněkud ztlumen objemností 

díla, které trpělo rozvleklostí a přílišným používáním vědeckého žargonu, jeho 

myšlenky záhy vyvolaly reakce jak mezi jeho zastánci, tak odpůrci. 179 

Exemplárním příkladem použití Nordauových argumentů v kritice soudobého 

umění se stala řeč pronesená z úst mladého norského medika Johanna 

Scharffenberga před Univerzitní studentskou organizací v roce 1895 na účet 

malíře Edvarda Muncha. Scharffenberg označil Munchovo umění za dílo 

nemocného člověka, za hrozbu národnímu zdraví. Také Munchův Autoportrét 

s cigaretou [50] ze stejného roku, který byl přítomen na tehdy probíhající 

výstavě v Kristiánii, uváděl jako důkaz patologie jeho osobnosti: "Jak dokládá 

[Munchův] autoportrét, on není v žádném případě normální. Když umělec není 

normální, stín je vržen na celé jeho dílo [. .. ]"180 Jak dovozuje Patricia G. Berman 

tím, že se Munch zobrazil jako kuřák, navíc nezdravě vypadající s nažloutlou 

kůží obličeje, bledými hubenými prsty a nepřítomným pohledem, stylizoval se 

do postavy dekadentního umělce, jehož umění i vlastní vizáž stojí v kontrastu 

k dobovým estetickým i společenským konzervativním názorům, s jakými se 

Munch setkal ve své vlasti, a přibližují ho bohémskému prostředí moderních 

178 Pojem "dégénéré supérieur" se objevil u francouzského psychiatra Valentina Magnan 

(Psychiatrischen Vorlesungen, něm. překl. 1891), in: Wolfdietrich RASCH: Die Iiterarische 

Décadence um 1900, MOnchen 1986,41. 

179 Vzápětí po vydání Nordauova spisu vyšlo pojednání G.B. Shawa The Sanity of Art 

(1. vydání 1895) a E. A. Hakea: Regeneration: A Reply to Max Nordau (1896) ad. 

ln: GREENSLADE 1994,125-126. 

180 Johann SCHARFFENBERG: Protokol Univerzitní studentské organizace, 9. listopad, 1895 

(Archiv Munchova muzea, Oslo), citováno podle: BERMAN 1993, 629; překl. autorka textu. 
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umělců, jejichž umění je dobovými kritiky označováno za "nemocné" a 

"zdegenerované. ,,181 

Také v Čechách došly ohlasu myšlenky Maxe Nordaua, jak ze stran 

kritiků soudobého umění, tak ze stran jeho zastánců. S ohlasem názorů 

rakouského lékaře, i když nepřímým, se setkáme v pojednáních českých lékařů 

o duševním zdraví společnosti. V práci O příčinách chorob nervových a 

duševních z roku 1900 uvádí Ladislav Haškovec: "Literární, hudební a divadelní 

dnešní produkce často neklidní, nenalaďuje příjemně, nýbrž unavuje, děsí, 

vyčerpává.[ .. .] Znavené a oslabené naše tělo špatným vzduchem, špatným 

osvětlením, přecitlivělé neustálým hřmotem a hlukem velkoměstským stěží 

zotaví se dekadentní básní, Zolovým románem neb moderním nějakým 

dramatem, plody to beztoho již chorobné fantasie. ,,182 Z hlediska dobové 

psychiatrie byla tvorba tehdejších autorů považována za depresivní a škodlivou 

duševnímu zdraví, na druhou stranu, jak již bylo naznačeno, se v uměleckých 

kruzích "chorobnost" stala základním rysem moderního umění a jeho 

reprezentantů a patřila k dobovým charakteristikám uměleckých děl a jejich 

autorů, především těch patřících do okruhu dekadence. V českém prostředí se 

tento koncept objevil například u Arnošta Procházky, který sice odmítal 

posuzovat dekadentní umění "se zřetelem ke zdraví, " jak činili jeho kritici, ale ze 

vzdoru k těmto kritikám přijímal označení dekadent pro umělce jako člověka 

,jemných, zútlených, ušlechtilých disposic, nejvýše vypjatého a niterného 

života," který "bude slaviti pyšné hody velikého, nádherného, zvláštního, 

vybraného, jedinečného, raffinovaného [ ... J nemaje ani nejmenšího zření 

k ostatnímu davu, k plebi, k obtloustlým pamozkům měšťáctva a patentovaných 

vůdců a spasitelů a lékařů [podtrženo aut.]. ,,183 Vaktu vzdoru tak přijímá 

charakteristiky "úpadkového," "zdegenerovaného" a "chorobného" za pozitivní 

tlOdnoty dekadentního umění. 184 

181 BERMAN 1993, 644. 

182 HAŠKOVEC 1900, 36. 

183 Arnošt PROCHÁZKA: K poslední fázi české poezie, in: Almanach secese, 

Praha 1896, 71, 75. 

184 Hana BEDNÁŘíKOvA Česká dekadence, Brno 2000,87. 
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Procházkovy ideje vycházely především z tehdy vlivného polského 

představitele literární dekadence Stanisfawa Przybyszewského, s kterým byla 

Moderní revue v úzkém kontaktu. 185 V článku Neznámý, který vyšel v roce 1896 

na stránkách Moderní revue chápal Przybyszewski degeneraci jako obrodnou, 

rekurentní formu lidského vývoje: "Degenerace právě není žádnou degenerací, 

nýbrž pravidelně se vracející a stejně nutný vývojový fenomén, jako takzvaný 

normální, ano, milionkrát nutnější, neboť normální je hloupost, a 'degenerace' je 

geniální. f .. .] Normální, to je Max Nordau, imbecilní filozof lůzy, degenerované, 

to je Nietzschef,,186 Teorii Maxe Nordaua, kterého nazýval "servilním troupem" 

měšťanských psychiatrů,187 tak Przybyszewski převrátil naruby a úpadkovost 

projevující se "chorobností" umění a jejich představitelů považoval za kladné 

hodnoty, které se stávají předpokladem moderní tvorby: "f .. .] Jediné, co mě 
"--- - .---' .- ---_. - . -

zajímá, je tedy hádankovitý, tajemný projev duše se všemi svými průvodními 

úkazy, horečkou, vizí, takzvanými psychotickými stavy [ .. ]"188 

Budeme-Ii pokračovat v "převracení naruby," také kouření, odsouzené 

Nordauem jako jeden z faktorů podílejících se na lidském úpadku, se ve světle 

Przybyszewského argumentů jeví sice jako prostředek způsobující degeneraci, 

ale vnímaný jako obohacující pro umělcův tvůrčí potenciál, jako manifestace 

příklonu k novému pojetí umělce, jak bylo reprezentováno hnutím symbolismu a 

dekadence. Zobrazení umělce jako kuřáka mohlo být v kontextu názorů autorů 

sdružených kolem Moderní revue chápáno jako obraz tvůrce těžícího svou 

inspiraci z vyhrocených psychických stavů, které jsou výsledkem 

degenerativních změn jedince i celé společnosti a jehož umění, recipročně, k 

patologickému stavu společnosti ještě přispívá. Toto pojetí se utvářelo 

především v návaznosti na osobnosti Edvarda Muncha a Stanisfawa 

Przybyszewského, jehož kuřácký portrét [35] od Anny Constenoblové byl 

publikován v druhém ročníku Moderní revue v roce 1896. 

185 Jan ZOUHAR: Minulý konec století, Brno 2000,105. 

186 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Neznámý (Moderní revue 1896/svA), citováno podle: 

MERHAUT / URBAN (ed.) 1995,302. 

187 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Pro doma mea (Moderní revue 1895/96 sV.3, 93-94), citováno 

podle: MERHAUT / URBAN (ed.) 1995,296. 

188 Ibidem 297. 
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V českém moderním umění se těmito souvislostmi zobrazení umělce 

jako kuřáka zabýval zejména Karel Hlaváček (1874-1898), významný 

představitel české dekadence. Na Autoportrétu s cigaretou [54] z roku 1897 se 

zobrazil jako polopostava s hlavou nakloněnou směrem dopředu a s cigaretou 

v ústech, z které se vine dým. Kresba představuje jednu z autorových studií své 

vlastní tváře, kterou byl zaujat stejně jako Edvard Munch.189 Podobně jako 

v Munchově Vlastní podobizně s cigaretou z roku 1895 [50] se Hlaváček obrací 

na diváka s pronikavým pohledem vzhůru a čelem skrčeným do několika 

hlubokých vrásek. Duševní neklid, který se zračí v jeho tváři, jako by ještě 

podtrhoval dým cigarety vinoucí se energicky vzhůru a vyjadřující jeho vnitřní 

rozpoložení. Jeho výraz však nepředstavuje vnitřní rezignaci, ale naopak touhu 

po konfrontaci. Karel Hlaváček se zde stylizuje do role revoltujícího umělce, 

který se hlásí k názorům dekadence, jak to vyjádřil v předmluvě své sbírky 

Pozdě k ránu z roku 1896: ,,[. . .] přísahám na aristokratické umění, jdu za volnou 

a všady proskribovanou družinou Moderní revue [. .. j". 

V souvislosti se studiem osobnosti Karla Hlaváčka můžeme v této 

stylizaci do postavy kuřáka hledat ještě další významové roviny pojetí 

dekadentního umělce. Jak bylo již dříve poukázáno,190 v Hlaváčkově životě se 

setkávaly dvě polohy jeho osobnosti: sokolství - oddanost sociálním a 

nacionálním myšlenkám tak, jak se projevuje především v jeho raném díle, ale 

jak také nepřestává působit i později během jeho života; a příslušnost k okruhu 

Moderní revue, k hnutí dekadence, které záhy ovlivnilo jeho dílo i životní 

postoje. 

Karel Hlaváček byl od roku 1884 členem sokolské jednoty v Libni, kde 

se narodil a bydlel celý svůj život, a brzy v libeňském společenství zastával 

významné místo a podílel se na organizační činnosti Sokola. Ztotožnění se se 

sokolskými ideály představovalo pro Hlaváčka přihlášení se k určitým politickým 

189 K Munchovým autoportrétům: Johan H. LANGAARD / Ragnavald VAERING: Edvard Munchs 

Selvportretter, Oslo 1947; Gotthard JEDLlCKA: Ober einige selbstbildnisse von Edvard Munch, 

in: Walraf-Richartz Jahrbuch fOr Kunstgeschichte 1958/XX, 225-260; naposledy zj. Iris 

MOLLER-WESTERMANN Munch Sjalv, Moderna Museet Stockholm 2005 (kat. výst.). 

190 Fedor SOLDÁN: Karel Hlaváček, typ české dekadence, Praha 1930; David CHIRICO: Karel 

Hlaváček a Moderní revue, in: MERHAUT / URBAN (ed.) 1995,145-160; URBAN 2002. 
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názorům, které vyjadřoval od roku 1894 také na stránkách časopisu Sokol.191 

Sokolství chápal jako sociální hnutí, které má usilovat o mravní náp~avujedinc~ 
,,-
i'celé společnosti, již pojímá jako společnost národní: "Hnutí sokolské bylo již ve 

svém začátku,hnutím ryze sociálním: chceme vštípiti mravní uvědomění ve své 

řady a snažíme se je probouzeti i všady kolem sebe, kam nemožno zasáhnouti 

přímo naší metodou spolčovací - tato hesla zhodnocují veškerou naší práci 

sokolskou jako práci sociální, osvětovou a kulturní. ,,192 Sport byl podle Hlaváčka 

ideálním způsobem, jak bojovat nejen proti tělesné degeneraci národa, ale také 

její mravní zkaženosti: ,,{. . .] tělocvik, ne jako řemeslný sport, ale jako všestranný 

výcvik těla dle ethických zásad jest velevýznamným a nad jiné výhodným 

prostředkem v službách našich, kde snažíme se zvýšiti mravní úroveň českého 

člověka. ,,193 V podobném duchu se nesla i Hlaváčkova první básnická sbírka 

Sokolské sonety vydaná v roce 1895, kde se v básni Příští generace ozýval 

problém zanedbávání těla u mladé generace, která dělá ostudu vlasti: "Jak 

žalostno zřít ty ploché hrudi! chabý sval, tvář vpadlou, zhaslé zraky/ té, Vlasti, 

příští generace tvojí ... ,,194 V ironickém zvolání "Mens san a in corpore sanof" ve 

stejnojmenné básni pak Hlaváček vyjádřil přesvědčení o souvztažnosti zdraví 

těla a ducha, kterému se ovšem v soudobé společnosti nedostává naplnění. 19S 

Hlaváčkovy názory, rozvíjející se v rámci ideologie sokolství, lze chápat 

také v širším kontextu dobových snah o rozšíření sportu jako prevence proti 

duševním chorobám a morálnímu úpadku společnosti, které se objevovaly na 

přelomu století nejen v terapeutických příručkách psychiatrů, ale také 

v samotných pojednáních o sportu a fyzické kultuře. 196 Sport podle těchto 

191 URBAN 2002, 36-38. 

192 Karel HLAVÁČEK: Sokol jako hnutí sociální (poprvé časopis Sokol, říjen 1897); citováno 

podle: Karel HLAVÁČEK: Dílo Karla Hlaváčka 1.: Sokolské básně a studie, Praha 1930, 74. 

193 Karel HLAVÁČEK: O mravním poslání tělocviku (poprvé Rádce sokolský, Praha 1896), 

citováno podle: HLAVÁČEK I. 1930,73. 

194 Karel HLAVÁČEK: Sokolské sonety, in: HLAVÁČEK I. 1930, 14. 

195 "A zatím blázince a kliniky jsou plny,! nerv chorý přepnut, / tělo zanedbáno - / ký div? -

Mens sana in corpore sano!" Citováno podle: Karel HLAVÁČEK: Mens sana in corpore sano! 

(Sokolské sonety, 1895), in: HLAVÁČEK I. 1930, 17.; item CHIRICO 1995, 158-159. 

196 Z francouzských zdrojů je to např.: Philippe TISSÉ: La Fatigue et l'entraTnement physique 

(Paris 1897); Georges DEMENY: Les Bases scientifiques de I'éducation physique (Paris 1901), 

Paul ADAM: Le Morale des Sports (Paris 1907), cit. in: Robert A. NYE: Degeneration, 
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názorů představoval cestu, jak od přírody slabá individua, dědičně zatížená 

degenerací lidské rasy, posílit fyzicky i morálně a zocelit jejich vůli i vitální 

sílu. 197 K představě o ozdravění jedince, však přistupovala, tak jako v případě 

sokolského hnutí, také myšlenka obrody celého národa a idea sportu ve 

společnosti konce 19. století získávala politický rozměr. 

V rámci zásady "v zdravém těle zdravý duch", narazíme v sokolských 

příručkách také na problém kouření. Karel Vaníček (1860-1926), v 90. letech 

významný funkcionář cl teoretik sokolského hnutí,198 ve svém moralistním díle 

Sokolské epištoly z let 1893-94 spílal též bratrům:lsuřákůl1:r "Týž člověk, jehož 

heslem hřímavé "tužme se", jenž hravě ~enty zvedá~-tj-~-iehkostí nevídanou 

cviky nejtěžší provádí týž "muž" nedočkavostí se chvěje, by po cvičení co 

nejrychleji zapálí/ si cigaretu. Jděte mi se svým mužstvím, slaboši jste ubozí, 

kteří nemohou říci rozhodné ne, kteří opět a opět kloníte se té Nikotianě, jíž 

učitelé vaši - divocí Karajbové prvé oltáře zbudovali [. .. ]" a místo utrácení za 

cigarety radí ušetřené peníze ,,[. . .] obětovat na oltář myšlénky sokolské.,,199 

Hlaváček byl autorem recenze na Vaníčkovu knihu,200 která vyšla v časopise 

Sokol v lednu roku 1895, a zmínil se v ní též o této pasáži věnované kouření: 

,,[. . .] v epištolách: O pití - o kouření - o lásce koupené - o karbanu - o ženitbě, 

jež cením si nejvýše, jeví se snaha řešiti nejbolavější a nejchoulostivější záhady 

současné české společnosti. (( 201 Hlaváček znovu vztahoval tyto konkrétní 

problémy nejen na obec sokolskou, ale chápal je v národním měřítku. Nevíme, 

zda Hlaváček v této době kouřil či nikoliv, ale můžeme se vzhledem k jeho 

tehdejším názorům na otázky zdraví a sportu domýšlet, že kouření zavrhoval 

jako jeden z činitelů spolupodílejících se na "nákaze mra vnl' , která se šíří 

Neurasthenia and the Culture of Sport in Belle Époque France, in: Journal of Contemporary 

History 1982/XVII, 51-68. 

197 NYE 1982, 60 - 61. 

198 URBAN 2002, 171. 

199 Karel VANíČEK: Sokolské epištoly, Praha 1912,107. 

200 Osobnosti Karla Vaníčka zasvětil Karel Hlaváček též báseň "Našemu starému písmáku" ve 

sbírce Sokolské sonety z roku 1895 a drobný medailon (Karel Vaníček, poprvé ve Sborníku 

sokolském, 1896), in: HLAVÁČEK I. 1930,32,91-95. 

201 Karel HLAVÁČEK: Sokolské epištoly, bratřím dobré vůle podává Karel Vaníček (poprvé 

Sokol XXI, 1895, č.1, s.12 -13), citováno podled: URBAN 2002,172; HLAVÁČEK I. 1930, 116. 
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v ,jedovatém prostředí" periferií měst.202 Podoba Karla Hlaváčka jako zdatného 

sokola, který je vyznavačem fyskultury jako prostředku spásy národní 

společnosti, tak ostře kontrastuje s jeho druhou, známější tváří dekadentního 

umělce. A tento rozpor je patrný také v jeho vlastním zobrazení jako kuřáka. 

V tomto srovnání tak z Hlaváčkova Autoportrétu s cigaretou z roku 1897 ještě 

lépe vyvstává dekadentní stylizace autora, který let vzhůru na křídlech sokola 

vyměnil za svízelnou cestu umělce do temných hlubin lidské duše. 

Hlaváčkovy aktivity v Sokole vyvrcholily v roce 1895 v době třetího 

všesokolského sletu, který se konal v Praze na Letenské pláni. Posléze se 

s vlastním myšlenkovým vyzráváním začínal od sokolské organizace odklánět a 

své sympatie čím dál tím více věnoval umělcům a literátům z okruhu Moderní 

revue.203 Hlaváček v tuto dobu přebíral postoje dekadentního umělce, jak ve 

svých názorech, tak ve svém díle: "Po zhroucení sokolské autostylizace se 

ponořil do nové dekadentní autostylizace asociované s Moderní revue. 

Politizující a dynamizující tématika Sokola nikdy však úplně nevymizela [. .. j. ,,204 

Podle Jiřího Karáska ze Lvovic ovšem Hlaváček zůstal vždy ,,[' .. J duší tělem 

sokolem, žila v něm touha fyzického zdraví a fyzické krásy. ,,205 V básni 

V hrobě (1896), kterou zaslal Hlaváček do Moderní revue jako reakci na 

Procházkovu kritiku Sokolských sonetů, se však již rozešel s raným stylem a 

plně se přihlásil k dekadentní tematice. Místo výrazného představitele 

dekadentního symbolismu v českém umění pak Hlaváčkovi zajistilo vydání 

básnických sbírek Pozdě k ránu (1896) a Mstivá kantiléna (1898) a ilustrace 

Procházkovy sbírky Prostibolo duše (1896-97). 

202 ,,[Tělocvik] nám připravuje jinochy rázné a poslušné, jež ušli za svých nejmladších let nákaze 

mravní, zpustlosti a surovosti, [..], dovede náš dorost z továren v prázdných chvílích 

zaměstnanti, [ . .j, dovede jich mladistvého a vnímavého ducha z jedovatých prostředí vytrhovati 

a přesazovati na výsluní vonné a kypré ornice." ln: Karel HLAVÁČEK: O mravním poslání 

tělocviku, in: HLAVÁČEK I. 1930,68-69. 

203 URBAN 2002, 40. 

204 Citováno podle: CHIRICO 1995, 159. 

205 Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC: Rekapitulace o díle Karla Hlaváčka (Kritiky), in: Karel 

HLAVÁČEK: Dílo Karla Hlaváčka lL, Praha 1930, 14; cit. in: URBAN 2002, 42; o paralelnosti 

obou poloh jeho osobnosti svědčí i to, že i v době příklonu k Modern í revue publikoval až do 

roku 1897 v časopise Sokol. 
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V kontextu dekadentní poetiky se v Hlaváčkově díle vyskytují též motivy 

nemoci a smrti, které však předcházely jeho vlastnímu onemocnění.206 Zatímco 

Jiří Karásek ze Lvovic přisuzoval Hlaváčkově nemoci podíl na jeho stylu: " Té 

chorobě děkujeme za Hlaváčka, jak jej milujeme, za básníka, který chytal 

v umění vše sublimní, tajemné, anemické a bázlivé r . .], ,,207 pozdější studie 

považují Hlaváčkovo "chorobné" cítění za součást jeho dekadentní stylizace: 

"Téma nemoci nebylo u Hlaváčka odrazem životní zkušenosti, jako spíše 

typicky dekadentním uměleckým prostředkem. ,,208 Nemoc pro něj představovala 

nejen motivický prvek, ale jako pro jiné dekadentní umělce také inspirační zdroj. 

Podobně jako se v jeho básních objevují slovní obraty spojené s představou 

nemoci,209 tak i v jeho výtvarném díle můžeme vysledovat zaujetí patologickými 

stavy duše i těla, které se projevuje též v Hlaváčkových autoportrétech. 

Mezi ideově nejpokročilejší výtvarné podoby jeho autostylizací patří 

kresba pavouka s umělcovou vlastní hlavou z roku 1896, ke které Hlaváčka 

inspirovala báseň Subtilnost smutku ze sbírky Pozdě k ránu, a Autoportrét ve 

tvaru lebky [55] z roku 1896-97 z posledního listu básnické sbírky Arnošta 

Procházky Prostibolo duše. Vrchol pak představuje bezesporu autoportrét Můj 

Kristus z roku 1897, který je považován za dovršení Hlaváčkovy dekadentní 

stylizace.21o V tomto kontextu se umělcův Autoportrét s cigaretou, ze stejného 

roku jako christomorfní podobizna, jeví jako méně vyhraněná stylizační forma 

Hlaváčkovy osobnosti, avšak v souvislosti s tematikou nemoci a degenerace, 

jak ji chápaly umělecké kruhy i širší vědecká veřejnost v čele s Maxem 

Nordauem, nabývá toto zobrazení na větší významové pádnosti. 

Hlaváčkovu "schizofrenní" stylizaci do postavy pavouka lze chápat jako 

ironizující obraz zdegenerovaného umělce, jehož "duše intelligenta" se přimkla 

206 Karel Hlaváček onemocněl tuberkulózou, na kterou 15. června 1898 zemřel. 

207 Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC: Rekapitulace o díle Karla Hlaváčka (Kritiky), 

in: HLAVÁČEK 11.1930,14. 

208 URBAN 2002, 155. 

209 ,,[' •• J luna bledě zkalená, v nervóse churavíc [. . .]" ln: Smutný večer (sbírka Pozdě k ránu, 

1896), in: Karel HLAVÁČEK: Spisy Karla Hlaváčka, Praha 1905, 26; ,,[. . .] ve kraj, kde němá 

zrcadla jsou vody/ kdy v chorých asofodélech bují bolehlavy" ln: Sloky, ibidem 56; ,,[. . .] Vy 

rekonvalescenti, věznění v stříbrné nemocnici mé lebky [. . .]" ln: Pohřeb slunce, ibidem 68. 

210 URBAN 2002,157. 
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"k fysiognomii pavoučí, k nizounké duši se symptomem cretinie,,211 a jehož 

zjemnělý mozek "ztratil veškerou sílu dedukce, ,,212 umělce, který je popisován 

jako ,,[. . .j osiřelý infant, vampyrská povaha po svém otci, který zemřel na 

venerickou nemoc a jenž spojoval tichou cretinii pohlavního šílence s jakýmsi 

delikátním credem subtilního umělečka. ,,213 

Podobně také citát z básně Přišla ... ze sbírky Pozdě k ránu ("Jsem 

pouze chorobný výhonek bez vůle/ předem již daný [. . .j, " "v něhož se vdědi/y 

veškeré slabosti našeho rodu impotentního'<214) odkazuje k dědičnému zatížení 

lidského rodu, které je známkou degenerace člověka a častým motivem 

dekadentních děl. V dopise Marii Balounové pak Hlaváček popisoval sám sebe 

jako toho, který ,,[. . .j mluví, co v nervech, to na jazyku a píše vždy krví svého 

těla a dechem své degenerované a prostituované duše." 215 

Identifikace umělce se smrtí v Autoportrétu-lebce z roku 1896-97 

potvrzovala Hlaváčkovo pojetí umělce jako dekadenta podléhajícího 

rozkladným silám, které obnažují lidskou duši až na kost. Tento motiv měl své 

předstupně v evropském symbolismu, nalezneme jej v díle Arnolda Bocklina 

(Autoportrét se smrtí hrající na housle, 1872) či Jamese Ensora (Můj portrét 

jako kostlivec, 1889),216 ale u Hlaváčka se stal originální přímým ztotožněním 

konkrétní podoby umělce se svou "druhou tváří" vlastní lebky.217 Podobné 

asociace umělce se smrtí se objevily u Edvarda Muncha, v jeho Vlastním 

autoportrétu [51] z roku 1895, kde byla ve spodní části zobrazena část paže 

kostlivce. Munchova Vlastní podobizna byla reprodukována v Moderní revue 

v lednu 1897 jako ilustrace k článku Stanistawa Przybyszewského o norském 

malíři.218 Munchova makabrózní autostylizace se vyskytovala v jeho díle 

paralelně k Autoportrétu s cigaretou [50], který byl vytvořen také v roce 1895. 

211 Karel HLAVÁČEK: Subtilnost smutku, in: HLAVÁČEK 1905, 32. 

212 Ibidem 33. 

213 Ibidem 32. 

214 Karel HLAVÁČEK: Přišla ... (Pozdě k ránu, 1897), in: HLAVÁČEK 1905, 20. 

215 Karel HLAVÁČEK: Dopisy Marii Balounové (Trident, 10. února 1896), Kladno 1927,47. 

216 Také Hans Thoma: Autoportrét s Amorem a se Smrtí z roku 1875. 

217 URBAN 2002, 134. 

218 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Edvard Munch (Moderní revue, 1897/1/1., čA, 98), citováno 

podle: MERHAUT / URBAN (ed.) 1995,250. 
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Ve stejnou dobu vznikl autoportrét umělce jako kuřáka cigarety a vlastní 

zobrazení s kostí jako symbol smrti, které dovolují vést mezi těmito atributy jisté 

paralely. 

Stejnou juxtapozici motivů v zobrazení umělce nacházíme 

v Munchových portrétech Stanislawa Przybyszewského [52, 53]. Na prvním 

z nich je vidíme portrétu Munchova druha z Berlína s očima hypnoticky 

upřenýma na diváka a s cigaretou v ústech, která narozdíl od Munchovy na jeho 

autoportrétu nehoří.219 Na druhém portrétu je tvář polského dekadentního 

básníka zobrazena, jak se osamoceně vznáší v prostoru nad zlomenou kostí 

v popředí. Umělcovy atributy z obou portrétů, cigaretu a kost, můžeme 

považovat za rovnocenné symboly spojení umělcových tvůrčích sil s 

degenerací.22o Smrt, zastoupená lidskou kostí, zde hrála roli destruktivní životní 

síly, v jejíž konfrontaci umělec odhaluje skryté podoby lidské duše, stejně jako 

ve stavech nemoci a šílenství. Cigareta na druhém portrétu pak působila jako 

umělý stimulans nervově vypjatých stavů, které podporují rozvoj neurastenie a 

jiných psychických chorob. Oba atributy tak dotvářely obraz umělce čerpajícího 

svou inspiraci z neprobádaných krajin vědomí, v kterých autor spatřoval 

"velkolepá zjevení intimního nitra lidské duše. ,<221 

U Karla Hlaváčka se setkáme s oběma typy stylizace - do podoby lebky 

i do podoby kuřáka. Jako ideové vzory na něj působily dva portréty otištěné 

v Moderní revue: litografický Autoportrét s kostmi paže [51] od Edvarda Muncha 

z roku 1895 a kuřácký Portrét Stanislawa Przybyszewského [35] od Anne 

Constenoblové z roku 1896, které se dají považovat za ikonické prototypy 

zobrazení dekadentních umělců. V souvislosti s Hlaváčkovým Autoportrétem 

s cigaretou z roku 1897 byl významný především Przybyszewského portrét, 

219 Dolores Mitchell interpretuje zobrazení Muncha s hořící cigaretou, z které se line kouř, a 

Prybyszewského portrét, kde je cigareta bez kouře, jako narážku na Przybyszewského 

impotenci, a to v souvislosti s Munchovým milostným vztahem k Prybyszewského ženě Dagny 

Juel. In: Dolores MITCHELL: The Iconology of Smoking in Turn-of-the century Art, in:Source: 

Notes in the History of Art VII/1987, 29; ke vztahu mezi oběma umělci: Wladyslawa 

JAWORSKA: Edvard Munch and Stanisfaw Przybyszewski, 

in: Apollo 100/ October 1974, 312-319. 

220 BERMAN 1993, 644. 

221 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Černá mše, Praha 1919, citováno podle: URBAN 2002, 11. 
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který byl uveden také na frontispisu sbírky jeho básní Epipsychion, jež vyšla v 

Knihovně Moderní revue v roce 1897. Hlaváček tuto knihu sám doprovodil 

ornamentální výzdobou. Toto zobrazení StanisJawa Przybyszewského mohlo 

sloužit jako přímá předloha Hlaváčkova kuřáckého autoportrétu. 

Karel Hlaváček se tím, že se zobrazil jako kuřák, identifikoval s pojetím 

umělce, jak ho reprezentoval StanisJaw Przybyszewski či Edvard Munch, 

s umělcem, který vyhledává stavy neuróz, šílení a nemoci, ba stavy blízko 

smrti, jež mu otevírají brány k novému cítění, odhalujíce mu podstatu lidského 

nitra. Ztotožnil se s dekadentními umělci jako zástupci rasy zkoušeného lidstva 

na pokraji úpadku, kteří svým uměním probouzejí lidskou psýchu k novému 

životu: "f . .] hle nová armáda vyhublých rukou, vyhublých tváří, hořících všech 

zraků, planoucích novým projevem neznámé, vzbuzené duchovní síly. ,,222 Právě 

asociace cigarety s nemocí a degenerací podporuje tuto stylizaci Hlaváčka jako 

dekadentního umělce, jehož "zdegenerovaná a prostituovaná duše,f2.23 "chytala 

v umění vše sublimní, tajemné, anemické a bázlivé. ,f2.24 

Na závěr zbývá podotknout, že Karel Hlaváček zemřel na plicní 

tuberkulózu, kterou právě kouření zhoršuje a o níž se tehdy dokonce věřilo, že ji 

kouření vyvolává.225 Tuberkulóza patřila mezi nemoci, které byly kladeny za 

vinu dědičné degeneraci,226 a tak i v tomto kontextu zapadá zobrazení Hlaváčka 

s cigaretou, asociující nemoc, do představy chorobou sužovaného umělce. 

Přestože, jak již bylo řečeno, šlo v případě vztahu Hlaváčka k nemoci a smrti 

v jeho dílech především o vlastní stylizaci, s ohledem na brzký konec jeho 

života se toto zobrazení až neuvěřitelně dotýká jeho skutečného osudu. 

Podoba Karla Hlaváčka zůstala zachována v povědomí širší veřejnosti 

prave v Autoportrétu s cigaretou, jenž se objevil na frontispisu posmrtného 

souborného vydání jeho dekadentních básní a kritik, které vyšly v roce 1905 

222 Karel HLAVÁČEK: Nacionalismus a internacionalismus (Moderní revue 1896/1897, sv.5), 

cit. in: HLAVÁČEK 1905,161. 

223 HLAVÁČEK 1927, 47. 

224 Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC, Rekapitulace o díle Karla Hlaváčka (Kritiky), 

in: HLAVÁČEK 11.1930,14. 

225 Václav WALTER: Tabák, jeho pěstování, výroba a zejména zdravotní význam této pochutiny 

na člověka, Praha 1902, 58; idem: Poučení o tuberkulose, Kladno s.d., 6. 

226 NYE 1982, 57. 
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jako první svazek Českých autorů v edici Kamily Neumannové Knihy dobrých 

autorů. Editorem spisů a autorem závěrečné poznámky byl Arnošt Procházka, 

který stál patrně také u výběru Hlaváčkova autoportrétu pro první stranu knihy. 

Karel Hlaváček jako dekadentní umělec byl tak představen jako umělec-kuřák. 

Se zobrazením dekadentního kuřáka se můžeme potkat také v raném 

díle Miloše Jiránka (1875-1911). Ještě z dob jeho studií na Akademii výtvarných 

umění pochází série čtyř akvarelů, které představují karikatury kuřáků.227 

Úvodní list [56] zachycuje muže v dlouhém plášti a klobouku sbírajícího ohořelý 

doutník ze země na ulici. Ten je zobrazen ještě ve vnějším rámu výjevu, jak 

z jeho žhavého konce stoupají kroužky dýmu. Na spodním okraji kresby je 

uveden nápis Melancholický princ s přesným vročením 30. ledna 1897. 

Poznámka tužkou připojená autorem pod samotný akvarel - "V Žargonu 

mladších dekadentů Melancholický princ = c.k. rakouský doutník tzv. 'kraťas'."

posouvá tento nápis do další roviny. 

Následující tři karikatury zachycují postupné fáze kuřáckého opojení. 

První [57] představuje muže, který si právě připaluje doutník - jeho nepřítomný 

zrak, labilní postoj i podivné spirály, které krouží kolem odložených vyhořelých 

sirek na spodním okraji kresby, naznačují kuřákovo duševní rozpoložení. Na 

dalším listu [58] je kuřák již ve stavu transu, jenž mu zkřivil rysy obličeje a tvář 

zbarvil do žlutozelena. Dojem vnitřního neklidu stupňují rozvlněné kontury těla, 

ruce s dlouhými, třesoucími se prsty a cigáro, z něhož stoupají jiskry stejně jako 

plameny z mordy draka, zobrazeného na spodním okraji. Figura draka dštícího 

oheň jako by zosobňovala kuřákovu vidinu i původce jeho stavu. Poslední 

akvarel [59] představuje scénu z opuštěného nábřeží brzo k ránu, která 

zachycuje následky kuřákova opojení. 

Tyto výjevy by mohly sloužit jako ilustrace názorů tehdejších lékařů o 

tom, že kouření neblaze působí na duševní i fyzické zdraví člověka a podílí se 

na vzniku nervových chorob a degeneraci populace. V souvislosti s nápisem 

pod zobrazením na prvním listu se domnívám, že série akvarelů představuje 

karikaturu dekadentního umělce. Jiránek zde přímo naráží na dílo Jiřího 

227 Uloženy ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze - pokud je mi známo, tak zatím 

nikde nebyly publikovány. 

62 



Karáska ze Lvovic Legenda o melancholickém princi, které vycházelo ve III. 

ročníku Moderní revue v letech 1896-1897. Karásek v něm líčí "život 

melancholického, šíleného souveraina, ,,228 bavorského krále Ludvíka Ilo, který žil 

více ve svých snech než ve skutečnosti - ,J .. ] byl pouhou pavučinou v záchvěvu 

větru, v diletantismu se vším: s věrou, s nadějí, s láskou [ .. }".229 Jiránek názvem 

"Melancholický princ," kterým obdařil pouličního sběrače "špačků" i kuřáka, jenž 

potupně řeší svou ranní nevolnost na veřejnosti, ironizoval představu 

aristokratické uhlazenosti dandyho a dekadenta, který kultivuje "umělé ráje" 

svých vznešených idejí, dosahuje svých subtilních prožitků také elegantním 

kouřením tabáku. 

Je možné, že Jiránek v tomto raném díle reflektoval své neblahé 

zážitky, a to s notnou dávkou sebeironie, protože v pozdějších letech směřovalo 

jeho životní a umělecké přesvědčení, jak v jeho uměleckých kritikách, tak v jeho 

vlastním malířském díle zcela "nedekadentním" směrem?30 Miloš Jiránek byl 

stejně jako Karel Hlaváček nadšený sokol a sportovec, účastnil se dvou sletů a 

vynikal ve skoku do výšky, což mu vysloužilo přezdívku "Bratr Noh.,,231 Byl také 

zaujatým hráčem a divákem fotbalu, který se stal námětem několika jeho děl, 

neobvyklých v dobovém kontextu svou sportovní tematikou.232 Jeho obraz 

Sprchy v pražském Sokole z roku 1901-1903, který se vyznačuje přesvědčivě 

podanou kompozicí svalnatých mužských těl Jiránkových spolubratrů, 

lesknoucích se ještě potem ze cvičení, je dokonalým vyjádřením sokolského 

kultu tělesného zdraví a síly. Jeho rané karikatury tak i z hlediska jeho 

pozdějšího díla působí ojediněle. 

228 Jiří KARÁSEK ze LVOVIC: Legenda o melancholickém princi, in: idem: Lásky absurdné, 

Praha 1904, 55. 

229 Ibidem 123. 

230 V reakci na Neumannovu kritiku výstavy SVU Mánes z roku 1899 charakterizoval Jiránek 

dekadentní obrazy "plné 'myšlének', to jest: koster, mátoh, zkroucených údů, postav obrovských 

a malých vedle sebe r..]", proti kterým vyzdvihoval mánesácké "krajinky". In: Miloš JIRÁNEK: 

Z kruhů výtvarnických (Radikální listy 1899NI., č.11), in: Miloš JIRÁNEK: Miloš Jiránek -

Literární dílo ll.: O českém malířství moderním a jiné práce, Jiří KOTALíK (ed.), Praha 1962, 39. 

231 Ladislav JIRÁNEK: Předmluva in: Miloš Jiránek - Literární dílo, Praha 1936,48. 

232 Patří sem zj. nedokončený obraz Football z roku 1901-1902 (Národní galerie v Praze). In: 

Jiří KOTALíK: Miloš Jiránek (1875-1911), SGVU Litoměřice 1995 (kat. výst), nepag. 
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C.3. Společenský buřič a rebel umění 

Ať již dandy svým přehlíživým pohledem a sebevědomým postojem, 

v němž hrálo roli také gesto při kouření cigaret, vyjadřoval svoji morální 

nadřazenost nad průměrem společnosti, či dekadent provokoval svou 

"morbidní" stylizací uhlazený cit měšťáka, kouření mělo v jejich případě nádech 

buřičství. To se obecně projevovalo také ve vztahu k nařízením a zákazům, 

kterými společnost stíhala kuřáky. Zakazovalo se kouřit ve veřejných budovách 

či na ulici a porušením těchto zásad se kuřák dostával do role jistého rebela, a 

to jak z pouhé mladistvé revolty, či z důvodu širšího odmítnutí společenských 

pravidel. Kouření tak s sebou neslo v různých historických a společenských 

kontextech rozměr provokace. Jisté afinity s touto významovou rovinou 

můžeme hledat také v zobrazení umělců jako kuřáků kolem roku 1900. 

V prvním plánu je kouření spojeno především s revoltou jed!nce 

v letech dospívání, kdy se tato činnost stává přitažlivým prostředkem, jak 

vyjádřit svůj odpor proti rodičovským či pedagogickým autoritám. V tomto 

kontextu lze chápat i některá raná zobrazení českých umělců. V deníku 

Františka Kupky nalezneme malou kresbu sebe jako kuřáka [60]. Pochází 

patrně z roku 1887 z doby umělcova útěku z domova, kdy se tehdy šestnáctiletý 

Kupka toulal po Čechách. 233 Na své pouti okusil nejen doušky svobody, ale též 

tabáku ... Podobně se v mladistvém vzdoru, s cigaretou v ústech, ovšem rovněž 

s nožem v ruce, zobrazil jako zločinec a rebel na autoportrétní fotografii patrně 

z roku 1914 mladý Josef Sudek [61]. Za formu·revolty lze považovat také 

fotografii" Maxe ŠvabInského na schodech Akademie výtvarného umění z let 

1903-1904, protože tak jako v jiných školách, se ani zde nesmělo kouřit. 

Kouření však nebylo jen známkou.revolty mládí, ale v první polovině 19. 

století získalo také. punc politického odporu.! Od konce 18. století bylo 

v Rakousku zakázáno kouřit na veřejnosti. Přestupky proti tomuto nařízení byly 

trestány, takže již na počátku 19. století patřili nepoučitelní kuřáci na policejních 

233 Ludmila VACHTOvA Kupka Kupků: Výstava z díla Františka Kupky, SGVU Litoměřice 2004 

(kat. výst.) , nepag. 
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stanicích mezi nejčastější delikventy.234 V Čechách bylo kouření zakázáno 

poprvé v roce 1802 a postupně se v průběhu několika let objevovala další 

nařízení zpřísňující tresty za porušení tohoto nařízení.235 V době Metternichova 

absolutismu se kouření na ulicích stalo odbojným gestem proti veřejnému 

pořádku a získávalo až rozměr politického protestu proti nastoleným omezením 

lidských svobod ?36 

Ve druhé polovině 19. století, kdy se mohli kuřáci zase nerušeně 

promenovat po ulicích,237 se znovu objevil motiv kouření jako symbol revolty, a 

to ve spojení s určitou společenskou skupinou reklamující na veřejnosti svá 

práva. Tento vztah se vytvářel na základě identifikace kuřáka se společenskou 
" 

třídou podle toho, co kouřil. K sociální stratifikaci kuřáků pak přispívaly jak 

finanční dostupnost tabáčnických produktů, tak rozdílný způsob života ve 

městech a na vesnicích. Byl-Ii v 19. století doutník základním atributem pro 

střední třídy žijící ve městě a dlouhá porcelánová dýmka symbolem tradičního 

vesnického života, ale zároveň domácího pohodlí měšťanských budoárů, 

v poslední třetině 19. století se se vzrůstající oblibou cigaret situace 

komplikovala. 

Cigarety, které přišly do módy v šedesátých letech jako luxusní zboží, 

byly nejen odznakem rafinované vytříbenosti "aristokratických" kuřáků-dandyů, 

234 Roman SANGRUBER: Der Tabakkonsum in Osterreich. EinfOhrung. Verbreitung. 

Bekampfung, in: Thomas HENGARTNER / Christoph Maria MERKI (ed.): Tabakfragen, Zurich 

1996, 49. Citováno podle: Annina KLAPPERT: ln den Handen des Wissenschaftlers Die Pfeife 

im Bild uns als Bild des "Wissenschaft,"in: Matthias BICKENBACH: Manus Loquens: Medium 

des Geste/ Geste der Medien, Kain am Rhein 2003, pozn. 8, 184. 

235 Nařízení ze dne 30. října 1807 podle § 202 trestního zákona o těžkých přestupcích 

policejních: "Kdo v maštali, v chlívě, v skladě sena neb slámy, neb v stodole tabák kouří, má se 

na místě zatknouti a bitím, zostřeným vězením jednoho téhodne trestati. Na vzdor určitosti 

těchto předpisů a již vícekrát obnovené zápovědi kouření tabáku na ulicích a silnicích, pak 

v místech veřejných k obveselení ustanovených rozmáhá se nemrav ten přec zase v tomto 

hlavním městě od nějakého času. Aby se tedy nikdo nemohl nevědomostí té zápovědi a na její 

přestoupení stávajícího trestu vymlouvati, ohlašují se tímto k všeobecné výstraze opět s tím 

doložením, že vedlé okolností i proti prvnímu předpisu jednající tělesným trestem budou káráni." 

ln: PEJML 1947,220. 

236 PEJML 1947, 142. 

237 Zákaz kouření na veřejnosti byl zrušen 25. března 1848. In: ibidem. 
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ale s počátkem jejich sériové výroby v osmdesátých letech 19. století, kdy 

rapidně klesla jejich cena, se jako nejdostupnější kuřivo staly také symbolem 

nemaj~JD_é sociální třídy.238 Doklad zobrazení kuřáků jako zástupců jednotlivých 

spol~čens·k96~=;,trstev představuje plakát Scťmes Impressionistes slavného 

pařížského afišisty a karikaturisty Alexandra-Théophila Steinlena [62] z roku 

1893. Na tomto plakátu pro kabaretní představení dvojice zpěváků Mothu a 

Doria je zobrazen akt připalování proletářské cigarety od buržoazního doutníku. 

Na jednu stranu plakát, stejně jako samotná divadelní hra, poukazoval na 

vyhrocující se sociální rozdíly ve francouzské společnosti uvedením bohatého 

džentlmena do protikladu s prostým nemajetným člověkem, na stranu druhou 

gesto připalování bylo vyjádřením touhy po rovnosti mezi oběma sociálními 

skupinami.239 Podobná přání sdílel také dělník v další Stein lenově litografie s 

názvem Demain (Zítra) z roku 1894 [64], v které je továrník sražen na kolena a 

z úst mu přitom vypadává doutník. Jeho kouř se spojuje s dýmem komínu 

továrny v pozadU Doutník a komín zde vstupují do vzájemné asociace a působí 

jako odznaky moci a bohatství.24o 

Ve Steinlenově díle bylo použito kuřáckých symbolů k vyjádření 

protikladu mezi bohatými doutnikáři a chudými kuřáky cigaret. V podobném 

světle lze vnímat také umělcův autoportrét z frontispisu knihy Dans la Vie, par 

Steinlen - Cent dessins en couleurs [63] vydané v Paříži v roce 1901. Cigareta, 

kterou má umělec v ústech ho nepředstavuje pouze jako rozevlátého bohéma, 

ale v kontextu prostředí, do kterého je autoportrét zasazen, ho identifikuje také 

s nižšími společenskými vrstvami. Umělec, kráčející noční pařížskou ulicí 

s hloučkem žen v pozadí, které ho sledují zpovzdálí, představuje sebe sama 

238 BERMAN 1993,633. 

239 Richard THOMSON: Steinlen, 1885-1900: Las contradicciones de 10 populaire, in: María 

Dolorez Jimenéz-Blanco I Richard THOMSON: Steinlen: París 1900, Petit Palais 

(Ginebra) I Fundacion Cultural MAPFE VIDA (Madrid) 2006 (kat. výst.), 39. 

240 Motiv kouřících komínů jako symbol kapitalismu a průmyslové civilizace se objevuje také u 

Františka Kupky (například l'Assiette au Beurre - monotématické číslo Peníze (1902), kresby 

Volnost a Zachránci). 
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jako "malíře ulice," jehož politické přesvědčení i životní postoj souzní s těmi, co 

stojí na okraji společnosti.241 

Rovněž v Čechách, kde se v devadesátých letech 19. století 

vyhrocovaly společenské rozdíly, můžeme sledovat, jak se v dobových 

karikaturách vymezovaly určité společenské skupiny podle tabákových výrobků. 

Ačkoliv zde byl motiv kouření zastoupen velmi rozmanitě a bylo s ním 

nakládáno velmi vOlně,242 přece jen tu můžeme nalézt jisté vizuální stereotypy 

kuřáků. Doutník v ústech vykrmeného kapitalisty, pod jehož váhou se hroutí 

vyhublí chudáci [66], či doutník jako symbol politické síly se stal ~~~!1akem 

moci. Cigareta byla atributem nejen elegantního městského mladíka, ale i 
._ ... - .. 

dělníků, chudáků, povalečů a nezaměstnaných, kteří kouřili levné cigarety" 

"dramky," či ručně balené "slavíky." Podobně František Gellner v kresbě pro 

Šibeničky z roku 1903 [67] zobrazil chudáka ve vytahaných šatech, bez bot a 

s cigaretou v puse, který má, narozdíl od zástupců vládnoucích společenských 

stavů, jen holý život a nejen ten ... 

Na přelomu 19. a 20. století se v dobové karikatuře jeví relevantní 

především spojení doutníku s měšťanskou třídou a zároveň s majetnými 

kapitalisty, kdežto cigareta se stává odznakem moderního života a tím i určité 

negace společenských konvencí a tradičního způsobu života. Kouření cigaret 

tak symbolizuje modernost a dandyovskou eleganci mladých progresivních 

mužů, kteří se vymezují vůči starší generaci a jejím hodnotám. Zároveň je ale 

odznakem nižší sociální třídy, a to zejména v protikladu k tlustému buržoaznímu 

doutníku. 

241 Alexandre-Théophile Steinlen byl politickým přesvědčením socialistou. In: Pavel CHALUPA: 

L'AssieUe au Beurre, in: Grapheion/1998, 57. 

242 Toto zjištění odvozuji z průzkumu Humoristických listů v rozmezí let 1890-1910. 
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Pro umělce, který se stylizoval jako kuřák cigaret, tak mohla být 

cigareta symbolem bohémského odmítnutí měšťáctví, a to na základě 

identifikace s "okrajem společnosti," kterou reprezentovali nemajetní dělníci, 

pobudové i tuláci.243 Ztotožnění s nevázaným životem proti konvencím zaznívá 

také z básně Františka Gellnera, kde levné kuřivo je jedním ze symbolů 

bohéma: 

"Od rána dřepěl jsem vesele, 

v hospodě při plné sklence. 

Se mnou seděli přátelé, 

ztracené existence. 

Kouřil jsem tabák laciný, 

z úst kouř jsem vypouštěl líně, 

přitom jsem četl noviny, 

zprávy ze soudní síně [. . .]"244 

Rovněž zobrazení Miloše Jiránka z jeho "kuřácké série" čtyř 

akvarelů [56] z roku 1899 představuje karikaturu dekadentního umělce, který 

sbírá ze země "c.k. rakouský doutník = tzv. 'kraťas'" stejně jako pouliční tulák, 

jenž nemá ani na tabák. 

Moderní umělec na přelomu 19. a 20. století, který se zobrazil 

s cigaretou v ústech, mohl být chápán jako společenský rebel, jenž svou revoltu 

realizuje jak svými názory, tak svým uměním. V tomto ohledu nacházely jeho 

vlastní postoje i umělecké výboje styčné plochy s anarchismem, jenž se 

v českých zemích v průběhu devadesátých let 19. století rozvinul v bohatě 

diferencované hnutí spojující v sobě i zcela protichůdné tendence?45 Důrazem 

na individualismus, odmítnutím měšťácké společnosti i touhou po novém 

243 Identifikace umělce s "okrajem společnosti" vychází již ze základních premis definice 

"bohémy." ln: BERMAN 1993,636; KREUZER 1968, V. 

244 František GELLNER: XIX Od rána dřepěl jsem vesele (sbírka Radosti života, 1902), in: idem: 

Básně, Brumovice 2005,66 

245 Václav TOMEK: Myšlenky českého anarchismu: Fragment velkého příběhu o emancipaci, 

in: Tvar 1995/13, 1, 4-5; idem: item in: Český anarchismus 1890-1925, Praha 1996, 11-98. 
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ideálním řádu, rezonovaly myšlenky anarchismu v druhé polovině devadesátých 

let především v názorech dekadentních umělců sdružených kolem Moderní 

revue. Anarchismus byl jimi chápán jako široce založený duchovní proud, jak 

naznačuje citát Arnošta Procházky: "V přítomné chvíli anarchismus jest 

myšlenkové naladění, duševní uzpůsobení, stav vnitřního člověka. Přerozuje 

sebe sama. Činí se schopným pro budoucí velikou svobodu a krásu [ .. .]"246 Toto 

pojetí vyhovovalo intelektuálně založeným umělcům a literátům, kteří byli 

s aktivitami soudobých anarchistických skupin spojeny především ideou negace 

stávajících společenských poměrů. Jejich úsilí však směřovalo především do 

oblasti teoretické a estetické. Na druhou stranu však docházelo k přímé 

interakci obou poloh anarchismu - Moderní revue měla své odběratele mezi 

anarchistickými dělníky, zejména v severních Čechách, pro které myšlenky zde 

uveřejněné znamenaly inspiraci k jejich životním postojům i konkrétním 

činům.247 

S myšlenkami anarchismu se ztotožňoval také Karel Hlaváček,248 a to 

nejen vzhledem ke svému proletářskému původu a angažovanosti v sokolském 

hnutí, ale také v pojetí umění jako prostředku obrody společnosti: "[ ... J takzvané 

literatury 'dekadentní' čili úpadkové [ .. .] chce se užíti jako výbojné zbraně, 

kterou má vykrváceti dohasínající slunce buržoazie,,,249 píše v roce 1895 ve své 

recenzi knihy Karla Vaníčka Sokolské epištoly. Z tohoto hlediska je Hlaváčkův 

Autoportrét s cigaretou z roku 1897 [54] symbolem jeho revolty v umění i v 

životě, v které cigareta není jen odznakem dekadenta, ale můžeme v ní tušit též 

její proletářský původ. 

Jedním z českých umělců, jenž svoje umění přímo vložil do služeb 

myšlenek anarchismu, byl František Kupka (1871-1957), který byl v letech 

1901-1907 jedním z předních ilustrátorů satirického obrazového týdeníku 

246 Arnošt Procházka: Úpadek anarchismu (Nový kult 1., 1897-1898), citováno podle: Václav 

TOMEK: Český anarchismus a jeho publicistika (1880-1925), Praha 2002, 89. 

247 Ibidem 105. 

248 Ke vztahu Karla Hlaváčka k anarchismu: URBAN 2002,67; ibidem 105-106. 

249 Karel HLAVÁČEK: Sokolské epištoly, in: Sokol XXII 1895,13, 

citováno podle: URBAN: 2002, 173. 
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/'Assiette au Beurre. Kupka pro tento časopis vytvořil tři monotématická čísla 

pranýřující obrazem kapitalismus (Peníze, 1902), monarchismus (Mír, 1904) i 

klerikalismus (Náboženství, 1904) a do dalších přispíval samostatnými 

kresbami.25o Valmanachu /'Assietfe au Beurre z roku 1906, kde se 

představovali jednotliví autoři svými autoportréty, Kupka uveřejnil svoji 

podobiznu [68], na které je zobrazen s cigaretou v ústech. Podobně jako ve 

Steinlenově autoportrétu, který byl uveřejněn ve stejném vydání, můžeme i 

Kupkovu cigaretu chápat v kontextu sociální ikonografie kuřáků. V souvislosti s 

jeho zobrazeními boháčů a vládců s velkými břichy naditými penězi, jejichž 

tlusté ruce jsou jako stvořené pro tlusté doutníky jako ve výjevu" Ti ptáci mi 

můžou ... " z cyklu Peníze' [65],251 se "hubená" cigareta v Kupkových ústech jeví 

jako symbol identifikace s opačným pólem společnosti, na kterém stojí zástupy 

dělníků u břicháčových nohou jako na listu Volnost ze stejného alba.252 

Myšlenky anarchismu však prolínají celým Kupkovým dílem a jeho životními 

postoji a to i v době, kdy již opustil dráhu kreslíře politické karikatury. Projevují 

se jak v odmítání materialistické společnosti příklonem k samotářskému životu 

na periferii Paříže, tak jeho tvorbou, která nesleduje dobový umělecký kánon a 

přesvědčením, že "lepšího a krásnějšího života lidstva" může být dosaženo také 

uměním.253 Přibližně ve stejné době jako autoportrét pro almanach /'Assietfe au 

Beurre vznikla také fotografie Kupky s cigaretou v ústech [69], jež mohla být 

jeho přímou předlohou. Kupka je na ní zobrazen před svým dílem Studie k tanci 

z roku 1904, které patří mezi důležité práce jeho raného období. V konfrontaci 

se svým vlastním dílem na pozadí, se Kupka stává anarchistou uměleckým. 

250 Pavel CHALUPA (ed.): L'AssieUe au Beurre par Fran<;;ois Kupka: Politické karikatury 

Františka Kupky pro pařížský satirický časopis L'Assiette au Beurre z let 1901-1907, 

Pustina 1998, nepag. 

251 "Moi je m'en f ... " (Paroles ďun ministre), in: I'Argent, L'Assiette au Beurre 1902/41,4 

in ibidem. 

252 Liberté, in: l'Argent, L'Assiette au Beurre 1902/41, 13 in: ibidem. 

253 Virginia SPATE: "L'Homme est la nature prenant conscience ďelle-měme": spiritisme, 

anarchisme et érotisme dans I'cevre de Kupka, in: Jiří KOTALíK / Suzanne PAGÉ: František 

Kupka (1871-1957) ou I'invention d'une abstraction, Musée d'Art Moderne de la Ville de 

Paris 1990 (kat. výst.) , 16. 
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V českém prostředí takové asociace patřily především jiným autorům. 

Označení "anarchistický" či "revoltující" umělec se spojovala zejména s členy 

Osmy, jejichž první vystoupení v roce 1907 doslova pobouřilo odbornou i 

širokou veřejnost svým zcela novým pojetím malířství.254 Na mladou generaci 

malířů tehdy působili myšlenky anarchismu. Byl jimi ovlivněn Emil Filla, Willy 

Nowak, Vratislav Brunner a patrně také Otakar Kubín. Emil-Arthur Pittermann 

se stal dokonce členem radikálního anarchistického křídla.255 Největším 

"anarchistou" byl však pro mladé malíře Edvard Munch, který z malby učinil 

nástroj boje proti měšťácké morálce a vkusu. Jejich společné vystoupení v roce 

1907 nemělo jen umělecké, ale též společenské a politické zřetele.256 Také 

podobizny umělců Osmy mají charakter výzvy vůči divákům, obracejí se na ně 

až agresivně působícím pohledem, jsou nejen manifestací jejich vlastní 

osobnosti, ale i jejich malířského stylu. Stávají se zobrazením jejich otevřené 

umělecké revolty. 

Jedním z nejpůsobivějších autoportrétů je Vlastní podobizna 

s cigaretou [70] z roku 1908 od Emila Filly. Je na něm zobrazena polopostava 

mladého muže v klobouku a s cigaretou v ústech. Obraz je zcela neobvyklý 

svým barevným řešením. Tvář Filly, zobrazená ze tří čtvrtě profilu, je 

modelována hnědou barvou ve stínech a modrou vosvětlených partiích, 

zatímco kabát je proveden v zelené, která přechází ve žlutou, jež se opakuje 

v klobouku i v pozadí. Svým barevným pojetím působí Fillova podobizna až 

neskutečně, zobrazujíc více Fillovo duševní rozpoložení něž jeho samotnou 

podobu. V tomto kontextu je motiv cigarety, která "visí" z koutku umělcových 

úst, až vulgárním prvkem, jenž posouvá zobrazení do bezprostřední chvíle a 

stává, se výzvou vůči měšťáckým kuřákům doutníků. Tato "kuřácká" stylizace 

byla Fillovi vlastní a představovala pro něj určitou masku dandyho a buřiče, jak 

dokazuje pozdější fotografie Skupiny výtvarných umělců [71] ze Silvestra z roku 

1911, na které je Filla zachycen také s kloboukem na hlavě a s cigaretou 

v ústech v rohu skupinové kompozice, jako by se snad ani nechtěl nechat 

254 K dějinám Osmy: Miroslav LAMAČ: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 

Praha 1988. 

255 Ibidem 40. 

256 Ibidem; Vojtěch LAHODA: Svět Emila Filly, GHMP Praha 1987 (kat. výst.) , 11. 
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vyfotit. Svéráznou uměleckou revoltu pak představuje karikatura Ornament [72] j 

Hugo Boettingera z alba kreseb z let 1912-25, kde ignudo utíká z ornamentální 

kartuše, aby si zakouřil, protože "..tady přece sedět nebude!", stejně jako Filla 

v rohu fotografie ... / 
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C.4. "Zženštilý" muž a "zmužnělá" žena: cigareta na hranicích 

genderu 

Kouření tabáku bylo v průběhu dějin výhradně záležitostí mužů, i když 

se objevují některá období, která tvoří výjimku. Jsou známa například žánrová 

vyobrazení z holandského barokního malířství, kde bere do rukou dýmku i 

žena. Kouření se s oblibou věnovaly též dámy na dvoře francouzských králů 17. 

a 18. století, jak dokládá portrét Madame de Pompadour s dlouhými dýmkami 

v rukou.257 Nicméně v první polovině 19. století bylo kouření žen považováno za 

společensky nevhodné. Ke změně této situace došlo v druhé polovině století se 

vzrůstající emancipací žen ve společnosti. Nejen, že ženy začínaly kouřit, ale 

také sportovat a vzdělávat se. Tento posun se odrazil i v některých 

autoportrétech a portrétech umělkyň, i když v českém prostředí se projevil 

pouze minimálně. Umělkyně, která se zobrazila či nechala zobrazit s cigaretou, 

překonávala silně zakořeněná společenská klišé a zároveň se její stylizace v 

uměleckém kontextu konce 19. století dotýkala tématu androgyna. 

Během 19. století bylo kouření žen vnímáno jejich mužskými protějšky 

především negativně, jak se můžeme dočíst také v dobových medicínských 

spisech. Pražský lékař Josef Ruda v roce 1864 uvádí: "Ženská bez potřeby 

kouřící neb šňupající utrácí své odporučující listy, které dle Aristotela jsou 

krása, dle jiných rozumnost, ale velmi zřídka pospolu bývají nalezeny. ,<258 Názor 

na kouření dam se nezměnil ani o téměř čtyřicet let později, kdy lékař 

Duchoslav Panýrek v knize "Psáno ženám" z roku 1900 píše v kapitole "Dámy a 

Nicotiana" své výhrady proti kouření žen, které posuzuje z hlediska zdravotního, 

etického a estetického. K posledně jmenovanému uvádí: "Není krásné, osvojí-Ii 

si inteligentní žena zvyk guanahanských domorodců. Není krásné, vypouští-Ii 

257 Portrét Madame POMPADOUR in: http://tsptc.org/FamousSmokers/famsmokers.htm 

(6.12.2006) 

258 Josef RUDA: Tabák kuřlavý a šňupavý ... , Praha 1864, 112, 114. 
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z úst kouř upomínající barvou na mračna dýmu vystupující z komína lokomotivy 

a zápachem na hořící skladiště papíru. ,,259 

Takové i jiné názory jen dokumentují, že ve společnosti 19. století bylo 

kouření žen něčím, co se neslušelo, a kuřačkou byla buďto žena pochybné 

pověsti, nebo dáma výstředních mravů. V těchto souvislostech ji také 

nalezneme na dobových zobrazeních. Tradiční skupinu žen-kuřaček tvořily 

kokety, zachycené v kavárnách či budoárech, které tráví čas kouřením cigaret, 

jež se zároveň stává prostředkem svádění mužských protějšků. Vedle toho se 

ovšem objevují ženy, které berou do rukou doutníky a cigarety, aby se 

vyrovnaly mužům, a také zato bývají náležitě pranýřovány v dobových 

karikaturách. Z hlediska genderu se kouření v 19. století stalo polem, na kterém 

dochází k vzájemné výměně rodových rolí, a to jak v oblasti pudové, tak 

racionální. 

Téměř po celé 19. století však bylo kouření převážně doménou 

mužů,260 kteří odcházeli po jídle do kuřárny, kam ženy neměly přístup, 

popovídat si nad doutníkem o "svých" záležitostech. Dýmka a doutník byly 

odznakem muže a v návaznosti na starší významovou vrstvu mohly být 

chápány také jako falické symboly.z61 Tyto konotace obsahuje například obraz 

německého malíře Maxe Slevogta Feierstunde [73] z roku 1900, který 

představuje moment svádění ženy mužem, který je "nažhavený" jako jeho 

dýmka... Podobně motiv kouře plynoucího do obličeje ženy, který má 

s odkazem na barokní tradici sexuální podtext, rozvíjí Edvard Munch v grafice 

TtHe-a-tete [74] z 1895.262 Dýmka je zdrojem kuřákova erotického snění, 

v kterém se z kouře zjevují nahé ženy, jako v plastice Duše nikotinu [86] od 

Philippa-Louise Héberta z roku 1902, či se přímo stává personifikací ženy jako 

v 8audelairově básni Dýmka ze sbírky Květy zla (1857). Nakonec může kuřácký 

259 Duchoslav PANÝREK: Psáno ženám: lékařské causerie, Praha 1900, 374-375. 

260 Ženy kuřačky se začínají ve větší míře objevovat až v poslední třetině 19. století 

se vzrůstajícím rozšířením cigaret ve společnosti. 

ln: Dolores MITCHELL: The "New Woman" as Prometheus, Women Artists Depict Women 

Smoking, in: Woman's Art Journa" spring-summer 1991, 3. 

261 MITCHELL 1987, 28. 

262lbidem. 
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nástroj konkurovat i skutečné ženě svou poslušností a věrností. Patrně tento 

pocit vedl Jaroslava Vrchlického ke zvolání: "Má cigareto, družko jediná mých 

snů a tužeb!,,263 Mezi ženou a dýmkou, kouřením a erotikou tak vznikají 

vzájemné asociace. 

Tyto souvztažnosti rozvíjely též reklamní plakáty na tabákové výrobky 

z doby kolem roku 1900, v kterých se objevovaly zobrazení žen s cigaretou. 

Motiv rozpracovává například slavná série reklamních plakátů na cigaretové 

papírky pařížské firmy Job. Alfons Mucha vytvořil pro tento soubor dvě díla, 

v kterých je zobrazena ženská postava s cigaretou v ruce [75, 76]. V prvním 

případě vtahuje dáma mužského diváka do hry pozorováním bílé stužky kouře, 

který plyne prostorem. Na druhém plakátu drží žena cigaretu zvláštním gestem 

tak, že se dotýká malíčkem její hořící špičky, a ve stavu orgastického polosnění 

pozoruje pootevřenýma očima objekt ve své ruce. Žena a cigareta jsou zde 

představeny jako objekty mužova pohledu a dvojí touhy. Zároveň se ovšem v 

atmosféře prosycené tabákem i erotikou z ženy stává femme fataJe, která má 

na stužce cigaretového dýmu pevně uvázanou kuřákovu závislost... 

V zobrazení kuřáka a kuřačky docházelo na konci 19. století k posunu 

v určení tradičních genderových rolí. Cigareta fungovala jako prostředek 

"proměny" - nejen, že posouvala ženy blíže mužům, ale také naopak. Podle 

dobových názorů cigareta, oproti doutníku a dýmce, muže zženšťovala a činila 

ho zjemnělým, zatímco ženám přidávala mužské rysy?64 Setření mužské a 

ženské role však působilo znepokojivě. Podle Cesara Lombrosa představovala 

taková "nepohlavní" individua plody degenerativních změn ve společnosti a byla 

prototypy zločinců' .265 V uměleckých kruzích androgynií bytost, s poukazem na 

širší tradici v umění i náboženských naukách, naopak zosobňovala ideál čistého 

a nevinného lidství.266 Téma androgyna se objevovalo v literatuře symbolismu a 

263 Jaroslav VRCHLICKÝ: Má cigareto! (Fanfáry a kadence, Praha 1906), in: J.vrchlického spisy 

básnické, LlII.-LVI, 68. 

264 BERMAN 1993, 640. 

265 Cesare LOMBROSO: l'Uomo deliquente, Milan 1876; idem: la Donna deliquenta, Turin 1893, 

cit: in: ibidem. 

266 Jean PIERROT: The Decadent Imagination, Chicago 1981,130-132. 
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dekadence,267 ale navenek se projevovalo i ve vnějším vzhledu umělců a 

literátů, který akceptoval ženské prvky. Umělci-dandyové se zdobili prsteny, 

ozdobnými sponami v kravatách či květinami v klopě. Cigareta podtrhovala 

jejich rafinovanost, zjemnělost a estétství. Pro ženu-umělkyni naopak kouření 

cigaret znamenalo přebírání mužských symbolů a postojů. Provokativní 

přibližování druhému pohlaví v širší návaznosti na motiv androgyna obsahovalo 

na přelomu 19. a 20. století ve stylizacích umělců a umělkyň rozměr protestu 

proti stávajícímu rozdělení genderových rolí ve společnosti. Cigareta působila 

jako dvojznačný atribut, definující svůj význam podle pohlaví.268 Příkladem 

takového posunu obsahu může být karikatura Oscara Wildea [77], v které je 

anglický dramatik zobrazen v ženských šatech ve zjevné narážce na jeho 

homosexuální orientaci. Cigareta je tu symbolem dandyho jako na jiných 

Wi/deových zobrazeních, ale zároveň jako mužský atribut působí poněkud 

nepatřičně k jeho ženskému úboru. 

Z hlediska výměny genderových rolí se cigareta stala především 

prostředkem, jak definovat "novou ženu," překonávající tradiční společenská 

klišé jejího postavení ve společnosti. Takřka emblematický příklad této nové 

definice ženy, úžeji také ženy kuřačky, představuje plakát ohlašující divadelní 

hru "New Woman" londýnského dramatika Sydneye Grundy [78] z roku 1894, 

v které autor používá motiv doutníku a cigarety jako symbolů jednotlivých 

pohlaví.269 Žena, která je ve hře spisovatelkou píšící o rovnoprávnosti, je na 

plakátu zachycena, jak sedí nad hromadou popsaných papírů a rozevřených 

knih, v pevném držení těla a se zrakem rozhodně upřeným do dáli. Na okraji 

plakátu je zobrazena cigareta, jejíž dým se ornamentálně vine vzhůru. Působí 

jako symbol emancipace hrdinky, která nejen, že přebírá mužskou zálibu 

v kouření, ale také v intelektuální tvůrčí činnosti, jež byla vždy doménou mužů. 

V neposlední řadě přebírá klíč od domu, který je její cestou ke svobodě, pryč z 

manželova dohledu. 

267 AURNHAMMER Achim: Androgynie: Studien zu einem Motiv in der europaischen Literatur, 

Kbln-Wien 1986,209-297. 

268 BER MAN 1993, 640. 

269 MITCHELL 1991,5. 
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Také v dobových karikaturách je žena-intelektuálka neodmyslitelně 

spjata s cigaretou a tento motiv rozvíjí i samotné umělkyně. Dvěma příklady 

využití cigarety ve vlastní stylizaci je Autoportrét [79] americké fotografky 

Frances Benjamnin Johnston z roku 1896 a obraz Děvče z Montmartru [80] 

francouzské malířky Louise Lavrut z roku 1900.270 V obou dílech se umělkyně 

zobrazily se zamyšleným pohledem upřeným do dáli, který naznačuje jejich 

duševní činnost, a zároveň v gestech a postojích typických pro druhé pohlaví. 

Zatímco F.B. Johnston se stylizovala do role rodinovského Myslitele, Louise 

Lavrut se rozhodně opírá o barový stolek s rukou v bok jako symbolem 

dominantního postavení.271 Jejich tradičně mužské atributy - sklenice či korbel 

piva a cigareta - pak explicitně vyjadřují jejich stylizace. Umělkyně těmito 

autoportréty překonávají tradiční vizuální klišé ženy v domácnosti jako 

strážkyně krbu a kuřačky v kavárně jako ženy pochybné pověsti. 

Změny ve vnímání postavení ženy ve společnosti se zčásti projevily též 

v českém umění, většinou však pouze v rovině karikaturních zobrazení. 

Zajímavý příklade využití motivu cigarety jako mužského prvku ve vzhledu ženy 

představuje kresba Jana Preislera [81] z roku 1897. Na kresbě, která má 

charakter bezprostředního záznamu, zachytil Preisler svůj oblíbený ženský 

model v mužských šatech a baretu, s bicyklem po boku a s cigaretou v ústech. 

V kontextu svého vlastního díla se zde autor dotýká tématu androgyna, které 

rozpracovává i v dalších zobrazeních.272 Zároveň však navazuje na tehdejší 

obraz moderní ženy, jak se objevuje v dobové karikatuře. V cyklu "Ženské 

budoucího století" [82] z Humoristických listů z roku 1896 jsou odznaky 

moderní vzdělané ženy právě cigareta a bicykl.273 V českém prostředí přelomu 

270 Rozborem těchto děl se zabývala ve svém článku z roku 1991 Dolores Mitchel. 

ln: ibidem, 5-7. 

271 Viz srovnání s fotografickým portrétem Maxe Švabinského z roku 1903-1904 obr.46. 

272 Lenka BYDŽOVSKÁ: Řeč mlčení 1895-1901, in: WITTLlCH (ed.) 2003,31 

273 Na druhou stranu se v českém umění objevuje tradiční zobrazení kavárenské kuřačky, 

kterou nalezneme v Pařížské kavárně Karla Špillara z roku (1907) či v Kavárně Bohumila 

Kubišty (1910), které navazují na motiv častý ve francouzském malířství 19. století. Viz: Eva 

BENDOVÁ: Kavárna Bohumila Kubišty: Příspěvek k vizuální interpretaci. (v tisku) - děkuji 

autorce za zapůjčení textu. 
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19. a 20. století ovšem nedošlo k vyhraněným stylizacím žen umělkyň, už proto, 

že postavení žen se na tomto poli teprve utvářelo.274 Nicméně 

v karikaturách [83, 84] nalezneme nespočet zobrazení žen umělkyň, jejichž 

atributem byla tradičně cigareta, a to jak v případě dramatičky, tak malířky. 

Se zobrazením konkrétní ženy umělkyně jako kuřačky se v českém 

umění setkáme až ve dvacátých letech 20. století na návrhu plakátu na herecké 

vystoupení Xeny Longenové v kabaretu Montmarfre od Jaroslava Krále [85]. 

K jeho uvedení v rámci sledovaného motivu opravňuje fakt, že život a umělecké 

působení této herečky je úzce spjato ještě s předválečnou Prahou. Xena 

Longenová (1891-1928) byla životní družkou Emila Arthura Pittermanna

Longena, malíře a zakladatele Osmy, herce a autora kabaretních her, ale také 

bohéma a zapřísáhlého anarchisty. Společně vystupovali v kabaretech nejen 

v Praze, ale také v Berlíně a ve Vídni. Jejich jména jsou ovšem spojena 

s Montmarfrem, který se stal od roku 1911 centrem bohémského uměleckého 

života Prahy. E. A. Pittermann v románu Herečka z roku 1929, který vypráví o 

životních osudech Xeny Longenové, popisuje její vztah k bohémskému životu: 

,,[. . .] Ani proti těm nočním toulkám s bohémy Xena ničeho nenamítala, považujíc 

to za nutné zlo v jejich životě. A jsouc družně založena, ráda se přátelila 

s bohémou, nazírajíc na tu originální chásku volných mravů bez předsudků a 

bázně. Záhy pochopila, že i ona jako Hauetenova [Longenova-pozn.aut.] družka 

přísluší k bohémskému národu.,,275 Xena Longenová proslula svými expresivně 

podanými rolemi žen z okraje společnosti. Nejvíce se ovšem proslavila jako 

Tonka Šibenice ve stejnojmenné hře Egona Ervína Kische, vyprávějící o 

prostitutce, která vyplní poslední přání masovému vrahovi a stráví s ním noc 

před jeho popravou.276 

Jaroslav Král zobrazil Xenu v širokém oválném klobouku a v kabátu se 

špičatým límcem, s cigaretou v ústech a s pohledem upřeným na diváka plakátu 

274 Pavla VOŠAHLíKOvA Umělecká tvorba - cesta k ženské emancipaci na přelomu 19. a 20. 

století, in: Marcela ŠÁŠINKOVÁ (ed.): Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století: sborník 

příspěvků z mezinárodní konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Roztoky u 

Prahy, 2005, 11-20; Kateřina KUTHANOvA Studijní možnosti malířek: generace 70. a 80. let 

s návazností uměleckých vlivů v 19. století, in: ibidem 21-30. 

275 Emil Arhur PITTERMANN: Herečka, Praha 1929, 95. 

276 Radko PYTLíK: Pražský Montmartre, in: idem: Pražské kuriozity, Praha 1999,25. 
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-potenciálního diváka jejího představení. Pozadí upomíná na atmosféru 

kabaretu: vlevo je zobrazeno "jeviště" s kulisami a nápisem" Tonka Šibenice," 

vpravo "hlediště", v kterém sedí muž opřený loktem o stůl se sklenicí vína před 

sebou, jenž hledí na Xenu v popředí. Již samo výtvarné pojetí návrhu upomíná 

na pražský kabaret Montmartre, proslulý Krohovou kubistickou výzdobou. 

Zobrazení Xeny Longenové s cigaretou v ústech může být vykládáno 

v různých rovinách. Na jednu stranu se její zobrazení přímo spojuje s rolí Tonky 

Šibenice a navazuje na tradiční představu kuřačky jako kurtizány,277 na druhou 

stranu má její vzhled daleko ke koketnosti žen zobrazovaných na plakátech pro 

kabaretní vystoupení: všechny lascivní pohledy mužů jsou zaraženy o vysoký 

límec hereččina kabátu. Xena Longenová je spojena s prostředím Montmartru, 

a v tomto směru můžeme chápat cigaretu jako aluzi na její bohémský život, jenž 

se vymykal konvencím. V neposlední řadě svou "mužskou" stylizací s vysokým 

špičatým límcem, velkým kloboukem a cigaretou v ústech překonává tradiční 

obraz kabaretní herečky a definuje se jako umělkyně. Ambivalentní význam 

cigarety tak pro diváka dovoluje na tomto zobrazení "přepínat" mezi hereckou 

rolí Tonky Šibenice a vlastní životní stylizací Xeny Longenové. 

277 Zobrazení cigarety jako atributu prostitutky se objevilo také na Kupkově návrhu obálky 

k druhého vydání Macharovy epické básně Magdalena (1893). V konfrontaci s lebkou jako 

atributem biblické Magdaleny tu cigareta představovala symbol vanitas. Repro. in: Josef 

Svatopluk MACHAR: Pravdy znak, Praha 1982, 39. 
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D. Polibek nikotinové a opiové múzy: kouření jako 

pramen umělecké inspirace a metafora tvůrčí 

činnosti 

Kouření nebylo pro umělce jen společenským gestem dandyho, 

dekadenta či rebela, ale především se stávalo osamělou chvílí zastavení a 

zamyšlení, v které se v mysli zjevovaly nápady a ideje. Někteří umělci mu 

připisovali takový význam, že bez dýmky či cigarety nenapsali ani větu, 

neudělali ani jediný tah štětcem. Tato "tvůrčí" závislost se v jejich myslích 

proměňovala v múzy zhmotňující se z tabákového či opiového kouře [86, 87], 

jejichž polibky měly specifickou chuť ... Také básník Jaroslav Vrchlický svou 

inspiraci hledal v kouři cigaret, jak uvádí v jedné ze svých básní: Ilon [rozmar 

Múzy] halí ztajen v pestré květy rýmuj mou píseň v modrém cigarety dýmu. ,,278 

Bohyně Nikotiana, alternující sestra absintové "fée verte," často posvěcovala 

tvůrčí činnost umělce. S rozmachem kouření omamných látek v uměleckých 

kruzích v 19. století se kouření stalo symbolem úniku do artificiálních světů 

vlastní fantazie, pro něž se podle Baudelairova slavného díla vžilo označení 

"umělé ráje. ,,279 Obrat umělce do svého nitra byl v umění realizován jako odklon 

od zobrazování skutečnosti k zachycení subjektivních snů a vizí. Znázornění 

umělce s dýmkou, doutníkem či cigaretou, tak leccos vypovídá také o 

samotném procesu umělecké tvorby v období na přelomu 19. a 20. století. 

278 Jaroslav VRCHLICKÝ: Pomsta gnomů (ze sbírky Nové básně epické,1881) in: idem: Epické 

básně, Praha 1949, 216, citováno podle: Alexandr STICH: Seifertova světlem oděná 

(interpretace: pokus a výzva), Praha 1998, 119-120. Prsty poznamenané žlutí nikotinu přisuzuje 

Jaroslavu Vrchlickému jako atribut ve své poezii Jaroslav Seifert; in: ibidem 58. 

279 PIERROT 1981,166. 
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D.1. Svmbolistní básník: zahledění v kroužky dýmu 

Již představa dandyho, jak ji ztvárnil Charles Baudelaire, v sobě 

obsahovala požadavek subjektivního vidění jedince, který vnímá skutečnost 

prizmatem vlastní zkušenosti, metaforicky vyjádřeného pozorováním světa 

clonou doutníkového kouře.280 Důraz na myšlenkovou činnost umělce, který ve 

svém nitru přetváří reálné dojmy ve svébytnou uměleckou látku, zobrazuje také 

Portrét Charlese Baudelaira [88], který namaloval kolem roku 1848 jeho přítel 

Gustave Courbet. Baudelaire je zde představen jako čtenář a zároveň jako 

kuřák. Již na tomto portrétu tedy dochází k asociaci kouření s intelektuální 

činností, ke spojení básníka s myslitelem. Baudelairův portrét byl později 

převeden do litografie Félixem Bracquemondem, která se stala součástí 

básníkova životopisu od Charlese Asselineau.281 Tato podobizna byla dobře 

známa ve francouzských uměleckých kruzích. V roce 1866 se ji Édouard Manet 

a snažil získat od Baudelairova nakladatele výměnou za svůj obraz, avšak bez 

úspěchu.282 

O deset let později zobrazil Manet jiného francouzského básníka jako 

kuřáka nad knihou [89]. Příští hlavní představitel literárního symbolismu 

Stéphane Mallarmé (1842-1898) se nechal portrétovat od svého přítele v roce 

1876. Mallarmé, který svým vytříbeným vkusem a nenucenou elegancí také 

patřil k rodu dandyů,283 byl vokruhu svých literárních přátel znám svým 

pozitivním vztahem ke kouření doutníků. Od roku 1880 pořádal ve svém 

pařížském bytě v rue de Rome pravidelná soiréé, kde místo občerstvení stála 

na stole jen nádoba s tabákem.284 K rituálu těchto setkání neodmyslitelně patřily 

280,,[..] fl travers de la fumée de son cigare, iI regarde /'horizon sinistre et brumeux." in: Charles 

BAUDELAIRE: Le Peintre de la vie moderne, in: Claude PICHOIS (ed.): CEvres complětes de 

Charles Baudelaire, Paris 1976, 702. 

281 Joanna RICHARDSON: Some correspondances about Baudelaire's portrait by Courbet, in: 

French Studies Bulletin, winter 1992/93, č.45, 10-11. 

282 Ibidem 10. 

283 Michel LEMAIRE: Le Dandysme de Baudelaire a Mallarmé, Montreal1978, 257. 

284 Jiří PECHAR: Zašifrovaný odkaz, in: Stéphane MALLARMÉ: Faunovo odpoledne a jiné 

básně, Praha 1996, 102. 
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Mallarméovy proslovy, při kterých neustále kouřil a jeho aristokratická duchovní 

krása se násobila v oblacích kouře: "Jaká bedlivá pozornost kolem něho, 

v tomto malém jídelním salonu, když mluvil vestoje [ . .] opřen o krb [ . .] doutník 

mezi prsty, očima pozorujíc kroužky dýmu, jako by se jimi chtěl inspirovat. Řekli 

bychom, že toužil podbarvit svá slova jejich pomíjivou modří," popisoval 

zbožštělého umělce Ernest Raynaud.285 Podobně zachytil Mallarméa také 

Édouard Manet: básník sedí v křesle, oblečen do střídmého černého kabátu 

s nohou přes nohu a s jednou rukou v kapse. Prsty druhé ruky se dotýkají 

rozevřené knihy a přitom svírají doutník, jehož pomalu stoupající dým se 

rozplývá na tapetě s japonizujícími motivy. Mallarmého oči v zadumání neurčitě 

směřují ke knize a doutníku, jehož kouř se v zobrazené situaci stává jediným 

hybným prvkem výjevu, jako by symbolizoval mentální pohyby v duši 

zamyšleného básníka. Sám Mallarmé ke vztahu mezi kouřem a svou myslí 

prohlásil, že se "vyjadřuje jako doutník. .. krouživými hrami [myšlenek]. ,,286 A 

možná pod vlivem tohoto vyjádření chtěl Édouard Manet do kroužků dýmu 

údajně vepsat iniciály básníkovy právě vznikající sbírky.287 

Volba stylizace básníka do postavy zamyšleného kuřáka má hlubší než 

jen obecně dandyovské konotace, které se dotýkají samotného procesu vzniku 

básně. V Mallarmého poezii se víckrát setkáme s motivem kouře a kouření jako 

metafory geneze básnického díla: tak jako se ze skutečného doutníku během 

jeho uhořívání stává nehmotný a prchavý dým, který ve stále nových a nových 

obláčcích stoupá vzhůru, dokud se z doutníku nestane popel, tak je reálný 

podnět básníkovou imaginací přetvářen do stále nových a nových představ, 

které se vrší v řetězce asociací, dokud výchozí význam zcela nezaniká. 

V mallarméovské symbolice se báseň podobá "vydechované duši," kterou ,1 . .] 

pomalu vypouštíme/ v několika kroužcích dýmu/ než je zničí další kroužky [ .. ]" 

(" Toute I'ame resumée/ Quand lente nous I'expirons/Dans plusieurs ronds de 

285 Ernest RAYNAUD: La Mělée symboliste, vol ll., Paris 1918-1922, 155, citováno podle: 

LEMAIRE 1978, 257, překl. autorka textu. 

286 "s'exprimer comme un cigare, par les jeux circonvoloitoires." in: Stéphane MALLARMÉ: 

L'Action restreinte, in: Variations sur un sujet, 317; citováno podle: LEMAIRE 1978,257, překl. 

autorka textu. 

287 Roman PRAHL: Édouard Manet, Praha 1991, 79. 
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fumée/ Abolis en autres ronds [. .. rl 88 Původní smysl vjemů z reálného života je 

na základě básníkova myšlenkového procesu transformován do nových 

symbolických ideových struktur, v kterých je jejich výchozí podoba rozeznatelná 

jen na základě hry s možnými významy symbolů.289 Pro čtenáře Mallarméovy 

poezie může být, recipročně, její pochopení intelektuální i imaginativní hrou, 

v které myšlenky krouží kolem slov jako dým kolem básníkova doutníku. Kouř 

se stává metaforickým prostředkem sublimace skutečnosti na rovinu literárního 

znaku, který je možno svobodně interpretovat. 

Mallarmého portrét vznikl přímo v bytě Édouarda Maneta, kam za ním 

mladý básník chodil na návštěvy. Oba umělce pojilo vzájemné přátelství, i když 

prameny uvádějí, že bylo intenzívní především ze strany Mallarméa.290 Manet 

portrét svému příteli věnoval a ten se stal na dlouhou dobu ozdobou básníkova 

jídelního salonu v jeho pařížském bytě, kde pořádal již zmíněné literární 

večírky, takže ho mohl spatřit každý, kdo sem při této příležitosti zavítal. Portrét 

byl natolik spjat se svým majitelem, že ho použil Paul Verlaine jako předlohu 

pro básníkovu podobiznu do souboru svých literárních medailonů s názvem 

Prokletí básníci [90] z roku 1884, který obsahoval eseje o Tristanu Corbiérovi, 

Arthuru Rimbaudovi a Stéphanu Mallarméovi.291 Zvláštní uvedení Mallarméa do 

společnosti dvou ostatních básníků se dá vysvětlovat především podobným 

uměleckým osudem, který se nesl v duchu zneuznání jeho díla širokou 

veřejností.292 Mallarmého portrétu se od Verlaina dostalo umístění na 

frontispisu drobného svazku na počest jeho básnického umění: ,,{. . .] velký 

modernistický umělec, tak intuitivní a jemný pod maskou svého ryzího 

288 Stéphane MALLARMÉ: Toute I'ame résumée (1895), citováno podle: Jan O. FISCHER a 

kol.: Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století, ll. díl, 1870-1930, Praha 1983, 230, překl. 

autorka textu. 

289 PECHAR 1996,102. 

290 Francoise CACHIN: Manet (1832-1883), Grands Palais Paris 1983 (kat. výst.) , 379. 

291 Paul VERLAINE: Poétes maudits, 1884, reed. Genéve 1979; v roce 1888 rozšířil Verlaine 

svůj výbor o medailony dalších autorů (Vi/liers de l'lsle-Adam, Marceline Desbordes-Valmores a 

vlastní portrét pod anagramem Pauvre Lelian). 

292 Roger PIERROT: Úvod in: VERLAINE 1979, nepag. 
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dandysmu je zde oslaven a zvěčněn [ .. ]", píše v úvodu Prokletých básníků Paul 

Verlaine293 

Portrét Stéphana Ma/larméa od Édouarda Maneta z roku 1876 se díky 

uvedení na předsádce Verlainovy sbírky a později také s rozšiřujícím se 

povědomím o básníkově díle294 stal předobrazem moderního tvůrce. Patrně 

poprvé se v umělcově portrétu dostalo v takové míře pozornosti zachycení 

samotného tvůrčího procesu, v kterém je důraz položen na umělcovu vlastní 

intelektuální a imaginativní práci. Tento portrét předjímá zobrazení umělců a 

básníků z přelomu 19. a 20. století, v kterých je autor představen jako 

svrchovaná tvůrčí individualita, jejíž tvorba nabývá ryze subjektivních rysů. 

Motiv kouření pak v těchto portrétech symbolizuje přechod mezi hmotným, 

viditelným světem a nehmotným, vnitřním světem umělcových myšlenek. 

V českém prostředí se s mallarméovským kuřákem setkáme 

na Podobizně Arnošta Procházky [91] z roku 1897. Arnošt Procházka (1869-

1925) český básník a překladatel, vůdčí představitel dekadentních umělců 

sdružených kolem Moderní revue, byl zobrazen na kresbě uhlem svým přítelem 

Karlem Hlaváčkem, s kterým ho pojil těsný přátelský vztah.295 Hlaváček zachytil 

svého druha z Moderní revue v elegantních černých šatech, jak sedí na židli, s 

nohou přes nohu a s jednou rukou v kapse, zatímco v druhé drží cigaretu, jejíž 

dým se ve dvou stužkách vine vzhůru. Procházkův obličej, podaný ze tří čtvrtě 

profilu, je skryt takřka celý ve stínu. Jeho přivřené oči však naznačují chvíli 

zamyšlení až polovědomého snění. Podobně jako na Mallarmého portrétu, je tu 

dým jediným prvkem pohybu, který kontrastuje se strnulou pózou umělce. Dým 

sám však místo, aby stoupal rovnou vzhůru, jako by byl neviditelnou silou 

básníkových myšlenek nepřirozeně vychylován do strany a posléze se rozplýval 

v nejasném záření nad hlavou autora. Kouř stoupající z básníkovy cigarety 

může být chápán jako spojnice mezi hmotným světem a nemateriálním světem 

293 VERLAINE 1979, s.llI; překlad autorka textu. 

294 Mallarmé spolu s dalšími básníky jako byli Verlaine, Rimbaud, Corbiére a Laforgue počínají 

vystupovat na veřejnost z úzkých literárních kruhů kolem roku 1888. in: Francois UVl: 

J.K. Huysmans - a rebours et I'esprit décadent, Paris 1972, 89. 

295 URBAN 2002,48-50. 
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idejí, symbolizovaných "zářením" nad hlavou autora, cosi jako "pupeční šňůru" 

mezi ideou a jejím tvůrcem. 

Portrét Arnošta Procházky z roku 1897 má nejen svou figurální 

kompozicí, ale také svým vyzněním v pojetí umělce a okolnostmi vzniku díla, 

blízko k Manetově Podobizně Stéphana Mallarméa [89] z roku 1876. Podobně 

jako ve francouzském případě byl tento portrét přátelskou podobiznou, která 

však nevznikala z bezprostředního sezení modelu, ale byla Karlem Hlaváčkem 

vytvořena podle fotografie.296 Na vznik výsledného portrétu měla vliv 

Procházkova prvotní "fotografická" stylizace a následně její přetlumočení 

Hlaváčkem do média kresby. 

Arnošt Procházka byl kromě své vlastní básnické, kritické a esejistické 

činnosti, také plodným překladatelem, kterému jsou připisovány první převody 

soudobých literárních děl do češtiny, zejména z francouzského jazyka, a byl 

jedním z prvních, kdo se pokusil přeložit Mallarméovy verše do češtiny.297 

Zároveň měl velký přehled o dobové zahraniční literatuře, zejména té vznikající 

v kontextu dekadence a symbolismu. Neunikla mu ani sbírka Paula Verlaina 

Prokletí básníci [90] z roku 1884, která vyšla znovu v roce 1886 v rozšířeném 

vydání. Citaci z úvodu sbírky použil Procházka jako motto literárního medailonu 

Paula Verlaina, který vyšel v lednu 1896 pod názvem Ubohý Lelian v Moderní 

revue jako smuteční řeč za právě zemřelého básníka.298 Na frontispisu této 

Verlainovy sbírky, jak již bylo řečeno, byla uvedena podobizna Stéphana 

Mallarméa od Édouarda Maneta z roku 1876. Ačkoliv převedením do grafiky 

nabylo zobrazení spíše ilustrativního charakteru, stále vystihovalo základní 

představu umělce jako symbolistního tvůrce, který čerpá své umění ze světa 

svých myšlenek a snů. Vyslovuji proto domněnku, že právě toto zobrazení 

mohlo na Arnošta Procházku působit ve chvíli, kdy zaujal na fotografii pozici 

kuřáka. Stylizoval se do umělce, který se, stejně jako Mallarmé, odpoutává od 

vnější popisnosti v umění a místo toho se, řečeno jeho vlastními slovy, hrouží 

296 URBAN 2002, 95. 

297 Prvním překladatelem Mallarmého veršů byl Jaroslav Vrchlický, později především 

Emmanuel z Lešehradu (např. Výbor z básní Stéphana Mallarméa. Praha 1899 

s Mallarméovým portrétem od Félixe Vallotona). 

298 Arnošt PROCHÁZKA: Ubohý Lelian, in: Moderní revue 1895/1896, roč. 11., č.5, 101-102. 
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,,[ ... ] v unikání a vzlétání do volných a vonných [. . .] krajů Psýchy. ,,299 

V souvislosti s Huysmansovým románem Naruby, který Arnošt Procházka jako 

první přeložil do češtiny, lze v tomto zobrazení vidět rovněž podobnost s Des 

Esseintesem, který "zabořen do širokého křesla s opěrátky [. . .] položil [. .. j na 

stůl starý in-quatro, jejž četl, protáhl se, zapálil si cigaretu, pak se rozkošně 

rozesnil, hnán plným tryskem po stopě vzpomínek [. .. ]"300 

Další portrét básníka-kuřáka vznikl v českém umění v roce 1899. Jeho 

autorem byl Max Švabinský, který za svého pobytu v Paříži vytvořil grafickou 

podobiznu Maurice Maeterlincka (1862-1944) [92]. Belgický básník a dramatik 

je zachycen, jak sedí v křesle v interiéru pokoje s obrazem na pozadí, který 

představuje Rosettiho dílo Beata Beatrix jako upomínku na společnou lásku 

obou umělců k Dantovi.301 Maeterlinck je zobrazen se zamyšleným výrazem ve 

tváři a pohledem upřeným do dáli ve chvíli, kdy kouří cigaretu, jejíž dým se 

rozlévá pokojem. Zasněnou atmosféru portrétu podtrhuje viněta pod vlastním 

zobrazením, na které je zachycena ženská figura sedící v měsíční noci na okraji 

fontány v pozici rodinovského Myslitele.302 Sedící postava básníka je 

ohraničena dvěma dalšími vizuálními plány - vinětou a obrazem v obraze -

v nichž se objevují motivy zasněných žen. Prvek kouření cigarety, jejíž dým 

zahaluje skutečnost a odhaluje neznámé, spojuje jednotlivé obrazové roviny 

mezi básníkem, jeho zhmotněnou představou v dolním výjevu a jejím vzorem 

na pozadí. 

Podobizna Maurice Maeterlincka, jehož osobnost byla vzorem pro 

české umělce generace devadesátých let,303 v sobě shrnuje dobové představy 

o pojetí umělce na přelomu 19. a 20. století, především ale vypovídá o 

charakteru samotného tvůrce a jeho díla - k jejich spojení došlo v bibliofilském 

vydání Pokladu pokorných z roku 1906,304 kterou autorův portrét od Maxe 

Švabinského doprovázel. 

299 Arnošt PROCHÁZKA: K poslední fázi české poezie, in: Almanach secese, Praha 1896, 70. 

300 Joris Kari HUYSMANS: Naruby, překl. Arnošt Procházka, Praha 1913, 

reedice Praha 1993, 64. 

301 ORLíKOVÁ 2001,27. 

302 Otto M. URBAN: Cesta tváře, in: Petr WITTLlCH (ed.) 1997, 105. 

303 ORLíKOVÁ 2001, 27. 

304 Maurice MAETERLlNCK: Poklad pokorných, přel. Marie Kalašová, Stará říše, 1906. 
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0.2. Spiritualizace výtvarného umělce: cigareta místo štětce 

Zobrazení moderního umělce jako kuřáka cigaret či doutníků má svou 

tradici v portrétech básníků patřících do okruhu symbolismu. Stejně jako ve 

sféře literárních tvůrců, také u jejich výtvarných protějšků byl proces mentálního 

tvoření uměleckého díla akcentován na úkor vlastní, "manuální," složky tvorby: 

tvůrčí nástroje umělců nahrazovala v portrétech cigareta jako symbol 

intelektuální činnosti a duchovní podstaty jejich tvoření. Malíř přelomu 19. a 20. 

století vyměnil tradiční atributy štětce a palety za cigaretu a přiblížil se obrazu 

básníka, jehož umění vedlo v dobovém uměleckém paragone. 

Příkladem spiritualizace výtvarného tvůrce užitím motivu cigarety a 

jejího kouře byl již zmiňovaný Munchův Autoportrét s cigaretou [93] z roku 

1895. Edvard Munch se na něm zobrazil nikoliv se symboly zástupců 

malířského cechu, ale s atributem, který ho spojoval s bohémským milieu 

skandinávských a německých umělců, s kterými se setkával v době svého 

berlínského pobytu v hospodě U černého selete?05 Namaloval ho v Berlíně ve 

věku 31 let a zachytil se na něm v nehybné póze, kde pouze jeho tvář, se 

zrakem hypnoticky upřeným na diváka, a rozechvělá ruka držící cigaretu 

nasvědčují, že v duši umělce probíhá vnitřní děj. Z bezprostřední blízkosti se 

obrací na diváka a zároveň se od něj odděluje clonou kouře, která mu zahaluje 

obličej. Tvář a ruka jsou navíc zdůrazněny spodním osvětlením, které spolu s 

dýmem linoucím se z cigarety vytváří až poněkud démonickou atmosféru 

obrazu: zatímco Munchův tmavý oblek splývá s modrým pozadím, podobně 

jako v Autoportrétu s kostmi paže [51], tvář a ruka vystupují z obrazu jako 

hlavní nositelé významu?06 Kouř cigarety symbolizuje spolupráci mezi rukou a 

hlavou umělce.30? Edvard Munch se stylizoval do role myslitele, pro kterého je 

umění nikoliv řemeslným, ale intelektuálním tvořením. 

305 Reinhold HELLER: Munch, his life and work, London - Chicago 1984, 104-105. 

306 Iris MOLLER-WESTERMANN: The Head in the Hand - and the Hand in his Slood. Munch's 

Self-Comprehension as an Artist from 1895 until 1905, in: Piotr PASKIEWICZ: Totenmesse -

Modernism in the Culture of Northern and Central Europe, Warsaw 1996, 79-80. 

307 Ibidem 80. 
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S podobným významem kuřáka se setkáme již v raném díle Edvarda 

Muncha. V obraze z roku 1890 s názvem Noc [94], který vznikl v době jeho 

pařížského pobytu, je zachycen muž v cylindru a plášti, jak sedí u okna 

v interiéru prázdného pokoje osvětleného měsíčním světlem. Je obrácen zády 

k divákovi a hledí ven na noční řeku, na lodě pohupující se na vlnách a tanec 

světel na vodní hladině. Své osamělé pozorování si zpříjemňuje kouřením, jak 

naznačuje hořící špička cigarety či doutníku, která je jen dalším z osamocených 

světel noci. Modelem pro tento obraz se stal Munchův přítel, dánský básník 

Emmanuel Goldstein, který s ním v této době bydlel ve stejném hotelu v Saint

Cloud poblíž Paříže a intenzívně se tehdy zabýval francouzskou symbolistní 

Iiteraturou.30B Nicméně s námětem obrazu se pojí Munchův osobní zážitek 

z hotelu v Saint-Cloud: ,,[. . .] byl to měsíc, který svítil nad Seinou a svítil do mého 

pokoje, kam vrhal na zem modravé čtverce světla [. . .] když jsem se podíval 

z okna, viděl jsem další obrazy, které se zjevily před mýma očima, kalné a 

rozmazané jakoby promítnuté z latemy magiky. ,,309 Vzhledem k osobní motivaci 

obrazu lze kuřáka u okna považovat za autorovu vlastní projekci. Tento fakt se 

zdá být zajímavý také z hlediska postavení obrazu v rámci umělcova díla. Noc, 

nazývaná též Noc v Saint-Cloud, je považována za jeden z milníků Munchova 

raného díla na cestě vedoucí od naturalistické popisnosti k vlastní obrazové 

realitě. 31o Zobrazení umělce jako kuřáka pozorujícího za oknem výjevy, které 

jsou v jeho pohledu deformovány do ireálných obrazů, symbolicky vyjadřuje 

napětí mezi subjektivním vnímáním umělce a objektivním světem venku, jejichž 

hraničním mezníkem se stává okno jako metafora malířova oka. Munch kouřící 

doutník nebo cigaretu se zařazuje mezi umělce, kteří transformují viděnou 

realitu svým uměleckým viděním ve svébytný obrazový celek a kladou tak důraz 

na práci "hlavy" před prací "ruky." 

308 Arne EGGUM: Literary Reflections in Munch's Frieze of Life, in: PASKIEWICZ 1996, 67. 

309 Citováno podle nedatovaného Munchova dopisu z Archivu Munchova muzea 

in: HELLER 1984, 64. 

310 Ibidem 65. 
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Podobně jako Munchův Autoportrét s cigaretou mohou v naznačených 

souvislostech vyznívat vlastní zobrazení českého malíře Jana Preislera. Jak již 

bylo řečeno v předchozím textu, Preislerovy kuřácké stylizace obsahují prvky 

dandysmu. Zatímco první kresebný autoportrét [43] z roku 1899 je zkoumavým 

hledáním sebe sama v modravém kouři cigarety, v druhém malířském 

autoportrétu [44] z roku 1902 se umělec zobrazil více reprezentativně, avšak 

bez jakékoliv upomínky na svou profesi malíře - ta je tu naopak přímo 

zatlačena do pozadí. Preisler stojí před obrazem, který je obrácen k divákovi 

svou zadní stranou, navíc má obě ruce, nepostradatelné "nástroje" malířské 

dovednosti,311 skryty v kapsách. Jeho autoportrét vyznívá jako zobrazení 

moderního umělce, jehož tvůrčí činnost se děje především v "hlavě," a to i se 

všemi pochybnostmi o správnosti nastoupené cesty.312 Cigareta v ústech malíře 

doplňuje stylizaci do role moderního umělce, v jehož díle je zdůrazněna tvůrčí 

role subjektu. 

V posledním Preislerově Autoportrétu [95] z roku 1907 je autor 

zachycen pouze do úrovně ramen, avšak s obligátní cigaretou. Tentokrát se 

umělec konfrontuje s plochou stěnou, na které visí věneček a lidový obrázek 

malovaný na skle, jenž mu sloužil o rok dříve jako předloha k návrhu plakátu 

pro 21. výstavu SVU Mánes.313 Jak ukázal Petr Wittlich, poslední autoportrét 

Jana Preislera byl součástí umělcova širšího uvažování o podstatě vizuálního 

zobrazení, byl umělcovou hlubokou úvahou na téma časovosti v uměleckém 

díle i v lidském životě. 314 Obraz je proveden impresionistickou technikou, jež se 

v této době stala určující pro Preislerovu tvorbu, a současně je v něm 

311 Viz tradiční zobrazení umělců, v kterých je zdůrazněna ruka jako nástroj malířovy virtuozity, 

které se poprvé objevují v renesančním malířství (například Parmigianino: Autoportrét 

v konvexní zrcadle, 1524, Kunsthistorisches museum Wien). V souvislosti s moderním uměním 

a negací této tradice Peter SPRINGER: Hand and Head, Ernst Ludwig Kirchner's Self-Portrait 

as Soldier, Berkeley 2002, 96-110. 

312 Jakési velmi vzdálené srovnání ve způsobu zdůraznění intelektuální složky malířství na úkor 

její manuální složky poskytuje Autoportrét od Nicolase Poussina z roku 1649-50 (Musée 

Louvre, Paris), v kterém zcela obdobně autor odvrací plátna od diváka a staví sebe sama do 

pozice malíře-myslitele; in: Jean-Louis ANDRAL: La Peinture dans tous ses états: Une lecture 

de I'autoportrait du Louvre, in: Connaissannce des arts/1994 (Poussin-hors-série), 55-57. 

313 Petr WITTLlCH: Trpká krása 1902-1907, in: WITTLlCH (ed.) 2003, 203. 

314 Ibidem 203-204. 
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poukázáno na její limity. Cigareta v ústech malíře funguje jako prvek, který 

vnáší do portrétu časovou dimenzi, ukotvuje umělcovu podobu v konkrétním 

okamžiku, ale zároveň v konfrontaci s nadčasovým anonymním obrazem na 

stěně za ním poukazuje na pomíjivost tohoto zobrazení.315 I v tomto 

autoportrétu Jan Preisler volí složitější stylizaci naplněnou filozofickým 

obsahem. Naléhavostí výrazu umělce i emotivním nábojem malířské faktury se 

již dotýká nastupujícího expresionistického stylu a přibližuje se též jeho 

východiskům v osobnosti Edvarda Muncha. Zejména se jeví zajímavé srovnání 

s kuřáckým Portrétem Stanislawa Przybyszewského z roku 1895 [52], který byl 

vystaven na Munchově pražské přehlídce v roce 1905,316 s nímž ho pojí nejen 

atribut cigarety, ale také obdobné pojetí umělce obsahující v sobě duchovní a 

existenciální polohy. 

Zdůrazňoval-Ii Edvard Munch ve svém raném díle spirituální stránku 

umělecké kreativity, v roce 1904 se v Autoportrétu se štětci představil jako 

malíř, v jehož díle hraje důležitou roli manuální proces tvorby.317 Podobné 

tendence můžeme ve stejné době vidět u malířů českého expresionismu, kteří 

ve svých zobrazeních znovu berou do rukou palety a štětce,318 a to nejen pod 

vlivem Munchova zmíněného autoportrétu, který byl představen na pražské 

výstavě v roce 1905.319 Ve Vlastní podobizně [96] Antonína Procházky z roku 

1906, která zahajuje autoportréty členů Osmy,320 je ještě cigareta symbolem 

moderního městského života, jímž byl Procházka oslněn v době svého pobytu 

v Berlíně, a zároveň atributem moderního tvůrce, jenž v obraze pojednaném 

315 Ibidem 204. 

316 Arne EGGUM / WoII GERD / Jiří KOTALíK: Edvard Munch a české umění: obrazy a grafika 

ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslu, Národní galerie v Praze 1982 (kat. výst.), 67. 

317 MOLLER-WESTERMANN 1996,87. 

318 Například Vlastní podobizna s paletou Václava Špály z roku 1908 (Národní galerie v Praze) 

či pozdější Autoportrét v zimním šatě Jindřicha Pruchy z let 1910-11 (Národní galerie v Praze), 

který je munchovský také užitím motivu okna v pozadí za umělcem. 

319 EGGUM / GERD / KOTALíK 1982,52. 

320 Marcela MACHARÁČKOvA Mezi Vážany, Prahou, Berlínem a Kačinou: Procházkova raná 

tvorba před rokem 1910, in: Marcela MACHARÁČKOVÁ / Lubomír SLAVíČEK / Alena 

KRKOŠKOvA Antonín Procházka (1881-1945), Muzeum města Brna / Moravská galerie 

v Brně / Obecní dům Praha 2002 (kat. výst.) , 35. 
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v několika barevných plochách, v kterém detailní charakteristika tváře a figury 

ustupuje do pozadí, vyjadřuje své umělecké názory na barvu a tvar, jenž nemají 

daleko k francouzským fauvistům, ani Munchově tvorbě.321 V kontextu vztahu 

~tětec-cigareta je zajímavý Trojporlrét Bohumila Kubišty z toku 1907 [97], v 

němž autorovu souboji s publikem sekundují po stranách dva svědci z řad 

uměleckých kolegů, kteří jsou zahaleni v černé pláště a mají klobouky na 

hlavách. Do tváře Emila Pittermanna-Longena vpravo, podobně jako 

v Munchově Autoportrétu s cigaretou [50] z roku 1895, stoupá dým, který staví 

clonu mezi ním a jeho okolím. Naopak Bohumil Kubišta "útočí" svým pohledem i 

svým štětcem na diváka obrazu. Kubištova ruka se štětcem, jenž právě hodlá 

probodnout každého nepřítele moderního malířství, je zobrazena ve stejné 

poloze jako Longenova ruka s cigaretou. Mezi oběma objekty v rukou umělců 

dochází nejen k formální, ale také významové asociaci. Jiným způsobem je i ,! 
vztah mezi štětcem a cigaretou rozvinut v díle Emila Filly, v jehož Vlastní I i 

podobizně se štětci a paletou [98] a Autoporlrétu s cigaretou [99] ze stejného ':1 

roku (1908). můžeme tušit až jakousi vizuální záměnu mezi oběma nástroji f 
umělcovy tvořivosti. V umění raného českého expresionismu reprezentovaného 

skupinou Osma motiv cigarety s jeho konotacemi odkazujícími k dandysmu, 

modernímu životu i k samotnému pojetí umělecké tvorby, zdá se, přetrvával, a 

to v polemice se štětcem jako tradičním atributem umělce. 

321lbidem. 
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0.3. Kouření omamných látek: zrádná cesta do "umělých rájů" 

Umělec 19. století však neopájel svou mysl pouze nikotinem, ale též 

jinými a silnějšími omamnými látkami. Ty mohly být konzumovány také formou 

kouření v dýmkách či jako příměsi tabáku ve speciálních cigaretách. Požívání 

omamných látek se stalo zejména u umělců dekadence a symbolismu nejen 

příslibem vzrušujících zážitků, rozněcujících umělcovu představivost, ale i 

prostředkem úniku z reality do uměle stvořených světů snů a vizí. 

"Farmakologie se stala nerozlučným druhem tvůrčího génia,i322 a v umělcově 

"lékárničce" měly nezřídka své místo opium, morfium, hašiš či kokain. Záliba 

v "umělých" látkách má však své kořeny již v období romantismu a nebyla 

pouze záležitostí umělců, nýbrž souvisela s postavením narkotik v tehdejší 

společnosti. 

Na počátku 19. století bylo nejčastěji rozšířenou drogou opium a 

morfium a jejich použití mělo zpočátku ryze medicínské účely - opium se 

podávalo zejména ve formě tinktury, tzv. laudanea, a morfium, které bylo jako 

silnější derivát opia objeveno v roce 1804, v tabletách.323 Tyto látky se braly 

především k utišení bolesti. Brzy se ovšem ukázalo, že způsobují návykovost, a 

tak pacienti často pokračovali ve vlastní medikaci i poté, co již prvotní lékařské 

příznaky zmizely.324 Po celé 19. století bylo opium i morfium běžně dostupné 

v lékárnách, což způsobilo jejich nebývalé rozšíření mezi všemi vrstvami 

populace. Jako všemocná panacea bylo laudanum hojně používáno nejen 

ženami, ale v menších dávkách podáváno dokonce i dětem.325 Nad neblahými 

322 ,J . .] pharmacology henceforth became the bedfelow of creative genius. u in: Jean CLAIR: The 

Self beyond Recovery, in: Jean CLAIR (ed.): Lost Paradise - Symbolist Europe, Museum of 

Fine Arts Montreal 1995 (kat. výst.), 132, překl. autorka textu. 

323 Morfium bylo získáno z opia v roce 1804 německým lékarníkem F.W.A Sertornerem, v roce 

1849 bylo pojmenováno podle řeckého boha snů Morfea. In: http://de.wikipedia.org/wiki/Morphin 

( vyhledáno 24.11.2006). 

324 Virginia BERRIDGE / Edwards GRIFFITH: Opium and the People: Opiate Use 

in Nineteenth-Century England, New Haven/London 1987, 3. 

325 Richard DAVENPORT-HINES: Honba za zapomněním - Světové dějiny narkotik 1500-2000, 

Praha 2004, 67-72. 
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účinky těchto drog při špatném odhadnutí dávky či při jejich častém užívání se 

zprvu zavíraly oči. .. 

První, kdo veřejně popsal účinky opia, byl anglický básník Thomas De 

Quincey (1785-1859), jenž v roce 1821 vydal Zpověď anglického poživače 

opia. 326 Sám o tomto díle prohlásil, že "nikoli poživač opia, ale opium samo je 

pravým protagonistou tohoto příběhu [. . .]'<327 De Quincey ve svém díle popisuje 

své duševní stavy po požití laudanea, chvíle blaženosti, které prožíval při 

poslechu opery, jejíž hudbu vnímal s větší intenzitou, či při procházkách 

londýnskými ulicemi, kdy ho jeho kroky často samovolně zanesly do 

neznámých míst. Za vrchol opiového opojení však De Quincey považoval 

"zvláštní zrakový stav, "v kterém se objevuje n[. .. J schopnost zobrazovati si ve 

tmě různé přízraky [. . .]'328 Vize se prolínaly se sny, které odlišoval od toho, co 

se mu zdálo v běžném spánku: "Zároveň se odpovídajícím způsobem změnily i 

mé sny; v mozku jakoby se mi náhle rozsvítilo jeviště a na něm se noc co noc 

odehrávaly nepozemsky nádherné výjevy. ,<329 Opium stimulovalo schopnost 

vidět přízraky a snít, ale ne každý měl podle anglického spisovatele tak bohaté 

představy. K rozvinutí imaginačních schopností musel mít člověk vrozený sklon 

ke sněn í. 330 

Používání opiové tinktury bylo oblíbené i mezi dalšími anglickými 

romantiky, zejména básníky Jezerní školy. 331 Samuel Taylor Cole

ridge (1722-1834), požíval laudanum, aby mu ulevilo od bolesti, ale zároveň 

viděl vopiu prostředek, jímž se jeho mysl otevírá nejhlubším myšlenkám 

skrytým v jeho duši a spojuje ho s vyššími přírodními silami.332 Pod vlivem opia 

vznikla jeho slavná báseň The Temple of Kubla Khan z roku 1797-1798, která 

byla podle vlastního autorova svědectví vytvořena během tří hodin, kdy seděl 

326 Thomas DE QUINCEY: Confessions of the Opium Eater, 1821 časopisecky, 1822 knižně; 

česky poprvé v edici Kamily Neumannové v překladu Kamila Fialy Praha 1909. 

327 Thomas DE QUINCEY: Zpověď poživače opia, překl. Eva Kondrysová, Praha 2000, 123. 

328 Ibidem 108. 

329 Ibidem 109. 

330 Vztah mezi opiem a tvůrčí činností rozebírá De Quincey také ve svém dalším díle Suspiria 

de profundis, které vyšlo až posmrtně. 

331 Viz Alethea HAYTER: Opium and the Romantic Imagination, London, 1968. 

332 John BEER: Coleridge's Poetic Intelligence, Bristol 1977, 247-248. 
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na židli a jeho" vnější smysly spaly. ,,333 Báseň, jež je jen malým fragmentem 

záznamu proudu autorových myšlenek, popisuje snový zámek bájného 

orientálního vládce Kublajchána, který jedl ambrózii a pil "milk of Paradise, ,i334 -

pod tímto termínem byla v tehdejších básnických kruzích rozuměna bílá šťáva, 

která vytéká z čerstvě nařízlých, nezralých makovic a slouží k výrobě opiových 

produktů.335 

S opiem patrně koketoval také americký spisovatel a básník Edgar 

Allan Poe (1809-1839), který se o něm zmiňuje v několika svých dílech, mimo 

jiné v popisu Rodericka Ushera, hlavního hrdiny povídky Zánik domu Usherů 

z roku 1839, předobrazu dekadentních potomků degenerovaných rodů, jemuž 

,,[. . .] hlas přecházel [. .. J k té ztěžklé [. .. J bezvadně artikulované, duté mluvě, 

jakou slýcháme u zatvrzelých pijanů a kuřáků opia ve chvílích nejsilnějšího 

rozrušení. ,i336 Opium pro Poea představovalo především metaforu určitého 

mentálního stavu, který přisuzoval svým postavám.33
? 

Ačkoliv slavné De Quincyeho pojednání hovořilo nejen o rozkoši, ale 

též o strastech z opia, poskytlo mnohým jedincům podnět k experimentování s 

narkotiky a dalším básníkům inspiraci k podobným popisům intoxikačních 

zážitků, mezi jinými také Charlesi Baudelairovi, autoru dnes nejznámějšího díla, 

jež bylo na toto téma v 19. století napsáno. V roce 1860 vydal Baudelaire knihu 

Umělé ráje, která obsahovala esej Báseň o hašiši a Poživač opia, jež je 

výtahem z De Quinceyho Zpovědi a díla Suspiria de profundis.338 Ve své 

původnější Básni o hašiši, která je rozpracovanou verzí Baudelairova pojednání 

O vínu a hašiši jako prostředcích ke zmnožení osobnosti z roku 1851, shrnul 

francouzský básník své vlastní poznatky i zážitky jiných "poživačů" oddávajících 

333 ,,{..] in a 'sleep of the external senses'" cit. in. E.H. Coleridge (ed.): Complete Poetical Works 

of S.T. Coleridge, Londýn 1912,296, citováno podle: HAYTER 1968,223. 

334 Samuel Taylor COLERIDGE: The Tempel of Kubla Khan, 1797-1798, in: 

http://etext.lib.virginia.edu/stc/Coleridge/poems/Kubla Khan.html (24.11.2006) 

335 DAVENPORT-HINES 2004,58. 

336 Edgar Allan POE: Zánik domu Usherů, in: idem: Jáma a kyvadlo a jiné povídky, překl. Martin 

Hilský, Praha 1975, 160. 

337 HAYTER 1968, 135-137. 

338 Baudelaire uvádí, že De Quinceyho kniha byl napsána tak skvěle ,J . .] že se neodvažuji ji 

nijak doplňovat," in: Charles BAUDELAIRE: Umělé ráje, překl. Petr Himmel, Praha 2001, 12. 
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se této omamné látce, se kterou se Francie blíže seznámila v době kolonizace 

Alžírska po roce 1848.339 O oblibě hašiše mezi francouzskými umělci a 

intelektuály kolem poloviny 19. století svědčí i existence "Klubu hašišínů" ("Club 

des Haschichins"), který sídlil na pařížském ostrově svatého Ludvíka v Hotelu 

Pimodan. Mezi jeho členy patřili vedle Charlese Baudelaira malíři Honoré 

Daumier, Paul Chenavard a Ernest Meissonier, spisovatelé Théophile Gautier a 

Gérard de Nerval, kteří své zážitky s drogou zachytili ve svých textech.34o 

Jedním z iniciátorů Klubu byl lékař Jean Jacques Moreau de Tours, autor spisu 

Ou Haschish et de /'aliénation mentale z roku 1845, který doporučoval tímto 

narkotikem léčit mentální poruchy. Jako příklad reakcí způsobených požitím 

hašiše uváděl popisy stavů umělců, jimž byl sám přítomen. 341 Ve tomto 

společenství umělců a vědců byl ovšem hašiš požíván tak, že byl přidáván do 

jídel či nápojů či konzumován ve formě zelené kaše tzv. dawamesku.342 Na 

druhou stranu jeho kouření tehdy nebylo neobvyklé, jak dokazuje karikatura 

Honoré Daumiera z roku 1845 [101], která naráží na orientální původ tohoto 

zvyku.343 Podle Baudelaira se ovšem "f . .] úkazy [hašišového opojení] projeví 

pouze částečně a jsou mdlé. ,,344 

Charles Baudelaire ve svém díle podává popis jednotlivých fází opojení 

hašišem, které přechází od bezmezné veselosti až do stavu naprosté blaženosti 

a povznesení, v kterém se smysly zjemní a zbystří a rozum je osvícen: 

"Nastane ten tajemný a dočasný stav ducha, kdy hlubiny života, poseté 

mnohonásobnými záhadami, se celé odhalí při pohledu na to, co máte právě 

před očima, i kdyby to byla ta nejvíce přirozená a všední věc, a první předmět, 

na který padne váš pohled, se stane symbolem. ,,345 Baudelaire odlišuje vidění 

339 DAVENPORT-HINES 2004,74. 

340 mj. Théophile GAUTIER: Le Club des Haschischins (Revues des deux Mondes 1.2. 1846); 

Gérard De NERVAL: Hašiš. 

341 Georges POULET: Qui était Baudelaire?, Geneve 1969, 104. 

342 Théophile GAUTIER: Charles Baudelaire, překl. Otokar Levý, Praha 1995,50. 

343 Text pod vyobrazením zní: "Ó! Jakou orientální rozkoš počínám zažívat... mám pocit, že jedu 

na velbloudu! ... a mě se zase zdá, že dostávám ... výprask!. .. " překl. autorka textu. 

344BAUDELAIRE2001,17. 

345 Ibidem 46. 
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při hašišovém opojení, kdy lidská mysl stále komunikuje s okolím, jehož tvary a 

barvy zveličuje a přetváří, a vize zažívané při "náhlých" halucinacích, jak je 

popisuje tehdejší lékařství, které nemají nic společného se skutečností. 346 

Halucinace vyvolaná hašišem je podle 8audelaira: ,,[. . .] postupná, téměř 

dobrovolná, a stane se úplnou teprve tehdy, až uzraje obrazotvorností. ,,347 

V této fázi se objevují určité typy představ, které jsou podobné jak při 

požívání hašiše tak opia, jako je změněné chápání času a prostoru či motiv 

unášení proudem vody - představ, jež se můžou v další etapě opojení zvrhnout 

až v sérii úzkost budících dojmů z pádu do hloubky, nekončících chodeb či 

agorafóbních prostOr.348 Na 8audelairově Autoportrétu pod vlivem hašiše [25] 

z roku 1844 je nezvyklá výška básníka vůči svému okolí vysvětlitelná právě 

změnou pojetí prostoru a měřítek pod vlivem omamné látky. 

Dalším jevem, který Charles 8audelaire popisuje, je potlačení vlastní 

osobnosti a přesun vědomí do pozorovaných předmětů. Z hlediska našeho 

tématu je zajímavé, že jako příklad uvádí záměnu mezi dýmkou a JeJlm 

kuřákem: "Představte si, že sedíte a kouříte. Vaše pozornost prodlí poněkud 

déle u modravých obláčků, které vystupují z vaší dýmky. Představa pomalého 

věčného vypařování se zmocní vašeho ducha a vy oblečete touto představou 

vaše myšlenky, svou přemýšlivou podstatu. Následkem zvláštního dvojsmyslu, 

jakéhosi převrácení nebo záměny pojmů, budete mít pocit, že jste to vy, kdo se 

vypařuje a přisoudíte své dýmce (cítíte, že jste v ní schoulen a sbalen jako 

tabák) podivnou moc, že ona kouří vás. ,<349 

346 Ibidem 33. 

347lbidem. 

348 Tyto představy popisuje jak De Quincey, tak Baudelaire, dále například také Théophile 

Gautier, viz HAYTER 1968, 19-84. 

349 BAUDELAIRE 2001, 32; Stejný zážitek uvádí též v eseji O víně, o hašiši jako prostředcích 

k rozdvojení osobnosti z roku 1851: "Sedíte a kouříte; a máte pocit, že sedíte ve své dýmce a 

jste to vy, koho vaše dýmka kouří; jste to vy, koho v podobě modravých oblaků vdechujete." 

Ibidem 179. 
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Výše popsané stavy patrně zažíval také slavný pařížský lékař Jean

Martin Charcot,350 jenž na kresbě z roku 1853 [100] zobrazil v pravém dolním 

rohu svou vlastní hlavu s netopýříma ušima, jak kouří dýmku drženou podivným 

skřetem, od které se rozvíjí chaotické fantazijní představy. I v jeho halucinacích 

vyvolaných omamnou látkou figurovala dýmka, zřejmý původ Charcotova 

opojení, jako výchozí prvek transformace skutečnosti pod vlivem narkotika. 

V otázce vztahu omamných látek k básnické imaginaci Charles 

Baudelaire sleduje De Quinceyho názor: nikoliv látka sama od sebe způsobuje 

v lidské mysli představy, nýbrž působí pouze jako stimul lidské obrazotvornosti 

již předem dané: ,,[. . .] hašiš [. .. J neodhalí člověku nic jiného než sebe 

samého, ,,351 a dále ,,[. . .] hašiš bude pro jeho obvyklé dojmy a myšlenky 

zvětšujícím zrcadlem, ale jen zrcadlem. ,,352 Jinak droga působí na umělce a 

básníky s vrozenou schopností imaginace a na lidi bez fantazie. Na závěr své 

eseje O hašiši Baudelaire varuje své současníky a především ty, kteří v hašiši 

hledají pramen své inspirace: "Kdo se bude utíkat k droze pro myšlenky, 

nedokáže za chvíli myslet bez drogy. ,,353 

Vzdát se omamných látek jako berličky tvůrčí činnosti ovšem znamená 

podle Baudelaira souboj vůle s neustálou potřebou prožívat stavy opojení, 

v kterých se naplňuje lidská touha po nekonečnu: "Lidský duch [. .. J jeví zběsilou 

zálibu pro všechny látky, byť nebezpečné, které když vznítily jeho osobnost, 

dokázaly mu na okamžik vykouzlit před očima onen příležitostný ráj, předmět 

všech jeho tužeb. ,,354 Hledání "umělých rájů" je nakonec draze vykoupenou, ač 

neopakovatelnou zkušeností: "Tento opovážlivý duch, aniž by si to uvědomoval, 

nakonec dorazil k peklu, a tím podává důkaz o své původní velikosti. ,,355 

350 J.M.Charcot (1825-1893) patřil mezi zakladatele francouzské psychiatrie a jako první 

vědecky popsal hysterii jako nemoc. Jeho demonstrace s hysterickými pacientkami v nemocnici 

La Salpetriére byly v tehdejších vědeckých i uměleckých kruzích velmi populární; in: Jaqueline 

CARROY: L'Hystérique, I'artiste et le savant, in: Jean CLAIR (ed.): L'Ame au corps: arts et 

sciences 1793-1993, Grand Palais Paris 1993 (kat. výst.), 446-457. 

351 BAUDELAIRE 2001, 59. 

352 Ibidem 19. 

353 Ibidem 59. 

354 Ibidem 60. 

355 Ibidem 60. 
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Dílo Charlese Baudelaira představovalo pro umělce výzvu k obratu 

pozornosti do světa snů a vizí, "umělých rájů" vlastní představivosti, ke kterým 

může být branou právě droga. Pro mnohé umělce hašiš či opium znamenaly 

povzbuzení jejich imaginačních schopností. Adolphe Retté, francouzský 

symbolistní básník a spisovatel, který ve svém pojednání O hašiši parafrázuje 

Umělé ráje, upozorňuje na rozdíl mezi účinkem drogy na umělce a normálního 

člověka: "f .. J čím bude opojení Básníka krásnější, ať už bude předmět jeho 

zájmu jakýkoliv, tím bude u hrubce hloupější a odpornější. ,,356 V otázce, nakolik 

se opravdu droga stává pověstnou múzou však je nutno mít na zřeteli, že v 

konečné fázi realizace uměleckého díla vstupuje do hry také vědomá či 

"střízlivá" složka umělcovy mysli.357 

Rozšíření drog v uměleckých kruzích na konci 19. století, zejména mezi 

francouzskými Iiteráty,358 kde narkotika dostala přívlastek "les poisons de 

/'intelligence, ,,359 souviselo s jejich stále vzrůstající oblibou ve společnosti.36o 

Motivací již, zdá se, nebyla baudelairovská touha po objevení ideálního světa, 

ale pouhá honba za zapomněním: "Avšak naše epocha, unavenější f . .] než 

doba romantismu, upřednostňuje zdrcující otravy opiem či hrozné otupení 

morfiem. Pravazova injekce361 ke vší škodě nahradila Baudelairovu bonboniéru 

a současný smutek, který pochází více z únavy než z žádosti, hledá vlastní 

záhubu a nikoli povznesení," konstatuje Raymod Meunier ve svém díle 

356 Adolphe RETTÉ: O hašiši, in: Dan ŠTVERÁK (ed.): Kouzlo hašiše, překl. Lucie Koubková, 

Praha 1996, 115. 

357 HAYTER 1968, 42-46. 

358 Arnould de LlEDEKERKE: Esprit décadent et la toxicomanie, in: L'Esprit décadent: Colloque 

de Nantes (1976), Paris 1980, 53-62. 

359 Laurent TAILHADE: Omar Khayyam et les poisons de I'intelligence, Paris 1905, 64-65, 

cit in: PIERROT 1981,178. 

360 Například k velkému rozšíření užívání morfia došlo po prusko-rakouské (1866) 

a francouzsko-pruské (1870-71) válce, kde byl morfin používán jako anestetikum. 

361 Charles Gabriel Pravaz (1791-1853) byl vynálezcem injekční stříkačky pro podkožní 

aplikace, hojně používané právě v případě morfinu; 

ln: http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles Pravaz (vyhledáno 24.11.2006). 
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věnovaném hašiši.362 Umělec oddávající se cestám do umělých rájů tak často 

v očích veřejnosti získával nálepku morální degenerace, jak již ve svém díle Die 

Entartung z roku 1892-1893 neopomněl zdůraznit Max Nordau.363 

V 60. a 70. letech 19. století se vedle kouření hašiše stalo velmi 

oblíbeným také kouření opia.364 Umělci-kuřáci hašiše rozšířili své řady o kuřáky 

opiomany. Ve Francii a Anglii vznikala opiová doupata, v kterých se leželo na 

kobercích a rohožích a kouřilo se z dlouhých dýmek. Kromě čínských 

přistěhovalců, námořníků či lidí pochybné pověsti sem často na cestě za 

nevšedním dobrodružstvím zavítali též dobře situovaní příslušníci středních tříd 

a mladíci ze vznešených rodin. Takovou kuřárnu popisuje v díle Obraz Ooriana 

Graye z roku 1890 též Oscar Wilde. Dorian Gray, který vstoupil do jednoho 

z oněch ,,[ . .] doupat hrůz, kde vzpomínku na staré hříchy možno zničit 

šílenstvím hříchů nových," nacházejících se na okraji Londýna v městských 

docích, se ,,[ . .] rozhlédl po pitvorných postavách, které ležely v nepřirozených 

pozicích na rozedraných žíněnkách. Okouzlovaly ho ty pokroucené údy, ta 

dokořán otevřená ústa, ty vyjevené oči bez lesku. Věděl, v jakém podivném 

nebi trpí a jaké chmurné peklo je učí tajemství nějaké neznámé radosti. ,,365 

Takové kuřáky opia, kteří stejně jako Wildeův popis neměli daleko ke 

karikaturní nadsázce, můžeme vidět na vyobrazení z l'Assietfe au 

Beurre [102].366 Podobně byly zachyceny opiové kuřárny v mnoha dalších 

literárních dílech, která se ke konci 19. století rozrostla do té míry, že je možno 

hovořit přímo o "opiové literatuře," v které popisy intoxikací často vycházely 

z vlastních zkušeností jejich autorů.367 V ilustracích těchto děl se také formovala 

362 Raymond MEUNIER: Le Haschich: Essai sur la psychologie des Paradis Éphéměrs, 

Paris 1909,2, citováno podle: LlEDEKERKE 1980, 54, překl. aut. 

363 Viz kapitola "Šílený génius a zdegenerovaný neurastenik." 

364 Dovoz opia do Evropy se zvýšil především po dobytí Indočíny Francií a vítězství Velké 

Británie v druhé opiové válce s Čínou; in: BERRIDGE / GRIFFITH 1987,56-58. 

365 Oscar WILDE: Obraz Doriana Graye, in: idem: Canterwi/lské strašidlo a jiné prózy, překl. 

Jol.Novák, Praha 1965,227,230. 

366 Karikatura s názvem "Umělé ráje pánů důstojníků" od kreslíře Ostoyi byla otištěna v roce 

1909 v L'Assiette au Beurre. 

367 např. Paul BONNETAIN: L'Opium (1886), Jules BOISSIERE: les Fumeurs de I'opium (1896), 

in: PIERROT 1981, 178. 
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ikonografie kuřáka opia?68 V poněkud idealizované podobě zachytil opiové 

hody též italský malíř GaeUano PreviaUi v roce 1887 [103], který tento námět 

využil k rozvinutí hry světla prozařující chuchvalce dýmu v kuřárně, kde se její 

návštěvníci nacházejí v různých stavech opojení. Nezvyklý je tento výjev také 

tím, že zde této vášni nepodléhají muži, ale ženy a to, že jejich drogová 

závislost však není líčena kritickým pohledem.369 

Rovněž v Čechách se setkáme s vyobrazením kuřáků opia. Tento 

námět se stal součástí výzdoby Orientálního salónku zámku v Liběchově [104], 

který nechal v roce 1849 vyzdobit malbami Josefa Navrátila jeho vlastník 

Antonín Veith. Přestože se jedná o žánrový výjev líčící scénu z čínské kuřárny, 

která odrážela zálibu majitele v orientálních, respektive chinoiserních motivech, 

není vyloučeno, že se v tomto salonku, kde se scházela vybraná společnost 

vědců a umělců,370 také kouřilo z opiových dýmek.371 K dějinám užívání opia 

v českých zemích jinak chybí náležité zpracování pramenů. Z drog používaných 

v české společnosti 19. století je uváděn především morfin,372 o kterém se 

zmiňuje též František Gellner v básni A hudba hrála z roku 1905. Tento 

"ďábelský prášek" ho přivádí k dekadentnímu zvolání "Kromě injekce morfia 

368 Viz ilustrace in: Dan ŠTVERÁK (ed.): Zlatá epocha opia, Praha 1997, kde přetištěny 

například ilustrace Jeana Boucheau k souboru povídek Fumée d'opium z roku 1904 od 

Clauda Farréra. 

369 V druhé polovině 19. století se čím dál častěji objevují zobrazení žen požívajících drogy, 

např. morfinistky (Eugéne-Samuel Grasset: Morfinomaniačka, L'album des peintres et des 

graveurs, Paris 1897) a pijačky absintu (Félicien Rops: Pijačka absintu, 1876, Brusel, královská 

knihovna Alberta 1.), in: CLAIR (ed.) 1993, 485. 

370 K liběchovskému intelektuálnímu milieu viz texty Heleny Lorenzové, mj. Helena 

LORENZOvA Hra na krásný život: estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860, 

Praha 2005. 

371 Kolem roku 1855 se objevují v českém časopise Živa články o opiu, hašiši a konopí, které 

mají charakter poučných návodů. Je známo, že účinky opia sám na sobě v mládí studoval Jan 

Evangelista Purkyně; in: Dan ŠTVERÁK (ed.): Přírodoskum požitkářství: látky omamné, 

dráždivé, léčivé a škodlivé, Praha 2003, 11-38, 187. 

372 Miroslav NOŽINA: Svět drog v Čechách, Praha 1997, 51-53. 
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nemá nic na světě ceny! [. .. ]".373 Můžeme předpokládat, že požívání drog bylo 

běžné v pražských uměleckých kruzích na přelomu 19. a 20. století, zejména u 

umělců pěstujících své dekadentství rafinovanými požitky či v souvislosti s jejich 

vztahem k okultismu.374 Stopy omamných látek v dílech českých umělců lze, až 

na výjimky, pouze nejasně tušit. V rovině metafor se narkotika objevují 

v několika básních autorů okruhu Moderní revue. Jiří Karásek v básni Píseň 

pocitu sexuelné msty (sbírka Sexus necans, kniha pohanská, 1894-1897) 

popisuje smyslné vzrušení jako stav po požití hašiše: "Někdo se vzbouzí v těle 

mém chabém, napíná vlákna nervů mých,! [. . .] / V jediný vír jak chtěl by mé 

smysly, v závrať jak hašiše chtěl by je schvátit / [. .. ]".375 V básni Smutek masa 

ze stejné sbírky upadá k smrti umdlený básník "v prázdnoty blouznění, 

v mámivá ticha snění / Opiem šílení a vášně zmámený / [. . .]'076 Omamné látky 

evokují stavy závratě a třeštění smyslů. Podobně v básni Jarmila Krecara 

z Růžokvětu opium rozněcuje jeho sexuální touhu: "Smyslné indické máky 

vzňaly se žířivě v snech mých [. .. j" a jejich "omamný ohnivý výdech v extasi 

opájí smysly [. .. ]".377 

S motivem kouření omamných látek se zde však nesetkáme. 

Ojedinělým příkladem zobrazení kuřáka, jehož rozpoložení nemá daleko ke 

stavům, popisovaným "opiovou" literaturou a básníky dekadence, je akvarelová 

kresba od Miloše Jiránka z roku 1899 [58], jehož vidina draka vyfukujícího oheň 

připomíná chinoiserní motivy z opiových kuřáren i vidiny příšer v narkotickém 

opojení. 

373 František GELLNER: A hudba hrála, 1905 (Básnická pozůstalost 1.), 

in: GELLNER 2005, 275-276. 

374 Otto M.URBAN: Satanické halucinace, in: idem (ed.): V barvách chorobných: idea 

dekadence a umění v českých zemích zemích 1880-1914, Praha 2006,257. 

375 Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC: Píseň pocitu sexuelné msty, sbírka Sexus necans, kniha 

pohanská (1894-1897), in: idem: Básně z konce století, Praha 1995, 139 

376 Ibidem 153. 

377 Jarmil KRECAR Z RŮŽOKVĚTU: V mé duši věčný smutek dlí a věčné teskno ... Bibelot lyriky, 

Praha 1905, 26. 
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Kouření opia a hašiše však mělo ještě jinou dimenzi. V souvislosti 

s rozrůstající se oblibou spiritismu a okultismu na přelomu 19. a 20. století jako 

alternativy tradičních náboženských a filozofických systémů, vycházela možnost 

dosáhnout změněných stavů vědomí pomocí omamných látek naproti dobovým 

snahám objevovat "jiné světy", skryté za běžným vnímáním skutečnosti. Fabrice 

Deplhi v knize L'Opium a Paris z roku 1907 mezi pařížskými kuřárnami jmenuje 

také jeden podnik, kam chodila vybraná klientela a kde se kouření opia stávalo 

součástí spiritistických seancí.378 Povídka Clauda Farrera z roku 1904 

s názvem Co se stalo v domě na bulváru Thiers z knihy Fumée d'Opium, kterou 

ve své knihovně vlastnil Jiří Karásek ze Lvovic, popisuje, jak došlo v jednom 

pařížském opiovém doupěti k vtělení středověké křesťanské světice do média 

prosté dívky, která se do stavu transu dostala na základě konzumace velkého 

množství opia.379 Hašiše k probuzení nadpřirozených schopností zase používal 

pražský německý spisovatel a spiritista Gustav Meyrink, který své pokusy 

popisuje v povídce Hašiš a jasnozřivost.38D Rovněž dobová literatura z pera 

okultistů se zmiňuje o narkotikách. Ernest Bosc de Veze, autor několika 

slovníků okultismu, ve své knize Traité théorique et pratique du haschich et 

autres substance s psychiques: cannabis, herbes magiques, opium, morphine, 

éther, cocai"ne ... z roku 1904 konstatuje, že omamné látky pomáhají navodit 

v člověku ,,[ . .] stav halucinační či spíše vybavení se v astrálno [ .. j". 381 

Vztah mezi kouřením opia a okultismem nalezneme nejpregnantněji 

vyjádřen u českého umělce Josefa Váchala (1884-1969), v jehož díle se 

objevují motivy čerpající z vlastních zážitků ze spiritistických seancí, které 

dovedl výtvarně velmi jasně vyjádřit.382 Váchal v roce 1910 namaloval obraz 

Kuřák opia [105]. Toto dílo by po stránce námětu nebylo nijak překvapující a 

378 Fabrice DELPHI: L'Opium a Paris, Paris1907, citováno podle: Dr. C. HARTWICH: 

Die meschenlichen Genussmittel, Leipzig 1911, 170. 

379 Claude FARRERE: Opium, překl. Jirka Nevole, Praha 1925, 180-191. 

380 Gustav MEYRINK: Hašiš a jasnozřivost, překl. Jiří Mlíkovský, Praha 1993,20-28. 

381 Druhé rozšířené vydání z roku 1904 bylo přeloženo do češtiny: Ernest BOSCO DE VEZE: 

Hašiš, látky psychické a magické - theoretické a praktické pojednání, překl. J. Helm, 

Praha 1922, 32. 

382 Karel SRP: Lingua diabolica, in: Hana LARVOVÁ (ed.): Sursum: 1910-1912, GHMP a PNP 

Praha 1996 (kat. výst.), 37. 
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zcela by zapadalo do "opiové" tematiky přelomu 19. a 20. století, jak ji známe 

z dobových ilustrací [102], nebýt kuřákova velmi sugestivního výrazu v obličeji, 

prozrazujícího vnitřní dění skryté pod maskou zsinalé tváře a zavřenýma očima, 

a především existence dvou "cizích" rukou, které se vynořují "odnikud" 

z pravého kraje obrazu, dotýkají se kuřákova těla a nabízí mu opiovou dýmku, 

z níž stoupá omamný kouř. Právě tento motiv osamocených rukou odkazuje ke 

spiritismu, jak se s ním můžeme setkat v dalších Váchalových dílech.383 

Zatímco však v Seanci z roku 1909 či v pozdější Materialisaci z roku 1920 ruce 

tvoří kruh pomyslných účastníků spiritistického sezení, v Kuřáku opia patří ruce 

druhému Já kuřáka, jak Váchal vysvětluje v dopise Josefu Portmanovi z 6. 

prosince roku 1914: "Stav terciárního opojení Dematerializace levé ruky 

subjektovy (kuřáka). Vdechy narkotika pokračují v jeho představách dále. 

Vytváří se nová osobnost, personifikovaná v obraze skrze dvě ruce, z nichž 

levá drží vyhaslou skleslou dýmku - rozdvojení svého Já je nyní kuřáku jasno. 

Druhé Já kuřákovo je také jemu více bytelnější nežli představa vlastní 

osobnosti. ,,384 

V Kuřáku opia nejde v pravém slova smyslu o autoportrét, i když 

později se Váchal často zobrazoval jako kuřák dýmky, nýbrž o znázornění 

vztahu mezi světem hmotným a jeho skrytým duchovním protějškem, který se 

zde naplňuje v motivu rozdvojení kuřákovy osobnosti. Tímto námětem 

navazoval Váchal na romantickou literární tradici dvojníka, oživenou v dílech 

expresionismu,385 ale zároveň pro něj mělo toto téma osobní rozměr. Jak bylo 

již několikrát zmíněno v odborné literatuře, Váchalovu tvorbu i vlastní osobu 

charakterizuje oscilace mezi pohledem "zevnitř" projevujícím se subjektivním 

prožíváním skutečnosti, živeným různými přeludy a nočními děsy, který se 

střídá s pohledem "zvnějšku" doprovázeným kritickým nadhledem a 

383 Josef Váchal několikrát ve svém díle zobrazil ruce na spiritistickém stolku, in: ibidem. 

384 Josef VÁCHAL: Dopis J.Portmanovi 6.12.1914, in: Miloš ŠEJN / František ŠMEJKAL: Josef 

Váchal-dílo, Roudnice nad Labem 1984 (kat. výst.), nepag. 

385 Milan ŠEJN: Křik Josefa Váchala, in: ibidem; Alena POMAJZlOVA Motiv dvojníka 

v literatuře a výtvarném umění, in: Marta OTTlOVÁ / Milan POSPíŠil: Proudy české umělecké 

tvorby 19. století - Sen a ideál, Praha 1990, 143-148. 
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osvobozující sebeironií. 386 V tomto směru okultní učení o tom, že je možno 

vystoupit z fyzické schránky a pomocí astrálního těla rozpínat vlastní vědomí 

mimo sebe samého, představovalo pro Váchala přitažlivou variantu jeho 

vlastního osobnostního založení a zároveň terapii jeho úzkostí a děsů?87 

Opium se v tomto případě jevilo jako vhodný prostředek, jak dosáhnout 

onoho změněného stavu vědomí, v kterém se duše oprošťuje od svého 

fyzického těla, jelikož tato látka navozuje podobné pocity. Již v De Quinceyho 

Zpovědi a později v Baudelairových Umělých rájích se objevuje popis stavu po 

požití opia, který vyvolává přenesení vědomí do jiných objektů. V pojednání O 

víně a hašiši jako prostředcích ke zmnožení osobnosti z roku 1851 Baudelaire 

uvádí: "Načas přestanete vnímat vlastní osobu. Pocit objektivity je tak ostrý, že 

se bez problémů ztotožňujete s jinými osobami a jinými předměty. ,,388 a dále: 

"tento objektivismus, f . .] je vlastní jen poetickému duchu. ,,389 Kouření opia má u 

Váchala význam média transferu vědomí jedince k jeho "bytelnějšímu" Já a 

osvobození od nedokonalosti jeho vlastní osobnosti. V tomto ohledu lze 

Váchalova Kuřáka opia zařadit mezi jedince, kteří podle Baudelaira v 

omamných látkách hledají naplnění touhy po ideálním a dokonalém světě. 

V širším kontextu pak "rozbíjení Já" a posunování vlastního vědomí za hranice 

všedního bytí ve snaze objevit autentičtější a celistvější podobu sebe samého, 

souvisí jak se symbolistickým otevíráním lidské duše neznámým duchovním 

sférám, tak s expresionistickým zniterněním a zintezívněním výrazu. 

386 Alena POMAJZLOVA Rozdvojení a cesty mezi dvěma světy: Expresionismus Josefa 

Váchala, in: Juliana BOUBLíKOVÁ / Dana MIKULEJSKÁ / Alena POMAJZLOVA 

Expresionismus a české umění 1905-1927, Národní galerie v Praze 1994 (kat. výst.), 134. 

387 Zejména ho oslovil teosofismus, s kterým se měl možnost seznámit jako člen pražské 

Theosofické společnosti, jímž se stal v roce 1902; in: Jiří OLIČ: "Nejlépe tlačiti svou vlastní káru 

sám": život Josefa Váchala, Praha 1993, 19; Rumjana DAČEVA: Josef Váchal, in: LARVOVÁ 

(ed.) 1996, 142. 

388 BAUDELAIRE 2001, 180. Ilustraci Baudelairova příkladu přesunu vědomí kuřáka do jeho 

dýmky představuje Váchalův obraz Moji přátelé (1911) viz obr.149. 

389 Ibidem 183. 
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Nejen díky kladnému vztahu k okultismu, kterým se zabýval celý svůj 

život, můžeme hledat jisté návaznosti na motiv kuřáků omamných látek také u 

Františka Kupky (1871-1963). V souvislosti s dílem Žlutá škála [107] z roku 

1907 vytvořil Kupka sérii kreseb s postavami sedícími v křesle, které představují 

starého muže s plnovousem, čtenáře viděného z protilu, ale také 

kuřáka [106].390 Ze všech návrhů má posledně jmenovaný kompozičně nejblíže 

k výslednému obrazu: postava, charakteristická vysokým čelem, ostrým nosem 

a velkými nadočnicovými oblouky, sedí v houpacím křesle s polštářem pod 

hlavou, v domácím plášti a s knihou v ruce. Zatímco má muž ve výsledném díle 

zavřené oči, na kresbě je bdělý a kouří cigaretu, jejíž dým stoupá vzhůru. 

Formální podobnost obou děl opravňuje k domněnce, že skica s obrazem úzce 

souvisí významově: zobrazuje moment, kdy postava v křesle soustředěně 

pokuřuje cigaretu, zatímco její mysl se pomalu hrouží do stavu snění, tedy 

chvíli, která bezprostředně předcházela stavu zachycenému ve Žluté škále. Ve 

skice i obrazu byl znázorněn přechod z bdělého stavu do spánku, který se 

navenek projevuje různými fázemi pohybu očí: kuřák na skice hledí jedním 

okem na diváka, zatímco druhé je přivřené, jako by již předpovídalo následnou 

fázi snění na obraze. Naskýtá se otázka, jakou roli hrálo v tomto fyziologickém 

procesu kouření. 

Jak bylo již mnohokrát připomenuto v souvislosti s umělcovou cestou 

k abstraktnímu projevu, František Kupka se zajímalo přírodní vědy a v dobách 

svých pařížských počátků navštěvoval přednášky na Sorbonně, kde jeho 

pozornost vzbudily též problémy fyziologie lidského vnímání.391 Ve svém spise 

Tvoření v umění výtvarném, jehož podobu formuloval v letech 1907-1913,392 se 

zabýval také vlivem stimulačních látek na lidské vidění: "Zrak, toť chemický 

proces, a naše vize, zářící či temné, jsou molekulárními stavy mozkových 

oblastí zraku. Stane-Ii se, že zažívací ústroje vysílají tam tělíska kofeinu, 

nikotinu [podtrženo aut.], alkoholu či jiných dráždidel, mění se všechna činnost 

390 Viz Pierre BRULLÉ / Markéta THEINDHARDT: Kupka, Museum Het Paleis 

Den Haag 1996 (kat. výst.), 140, obr. 25-29. 

391 Mj. Ludmila VACHTOVÁ: František Kupka, Praha 1968,22,27. 

392 Pierre BRULLÉ / Markéta THEINDHARDTOVÁ: Malířství navzdory: František Kupka o 

tvoření ve výtvarném umění, in: Jaroslav ANDĚL / Dorothy KOSINSKÁ (ed.): František Kupka, 

průkopník abstrakce, malíř kosmu Národní galerie v Praze 1997 (kat. výst.) , 151. 
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těchto vrstev, jako ostatně se mění i povšechný stav a s ním i samo myšlení. ,,393 

K působení tabáku na organismus Kupka dále dodával: "Lehká rozmarná 

cigareta orientalizuje, šňupec podněcuje zrak k jasnovidnosti [. . .]"394 Kouření 

cigaret, či "přijímání tělísek nikotinu, " tak podle Kupky navozuje změněný stav 

mysli, který by se dal podle psychického rozpoložení postavy na skice a obraze 

Žlutá škála charakterizovat jako ponoření do sebe sama, do přemýšlení či 

snění. Kupkův obraz Žlutá škála nejen, že reflektuje autorovy zájmy o fyziologii 

vnímání barev, jak již bylo několikrát naznačeno,395 ale v souvislosti se skicou 

také vliv chemických látek, v našem případě nikotinu, na zrak člověka a 

potažmo na jeho vnímání barev. Například kouř cigaret podle Kupky způsobuje 

u malířů-kuřáků zálibuYlTlodrých a fialových odstínech, zatímco kuřáci dýmky 

mají raději~~ ~blibě barvy h~ědé. 396 

Vycházel-Ii Kupka ve svých úvahách především z vědeckých zdrojů -

ovlivnil ho zejména William Nicati, autor spisu Psychologie Naturelle z roku 

1898, jenž sám vycházel z výzkumů českého přírodovědce Jana Evangelisty 

Purkyně397 - lze v jeho zájmu o vztah mezi vnímáním barev a požíváním 

stimulačních látek vidět paralely s myšlenkami, jež se rozvíjely v uměleckých 

kruzích druhé poloviny 19. století především souvislosti s Charlesem 

8audelairem. K hledání takových spojitostí nás opravňuje nejen obecně vztah 

díla Františka Kupky k umění symbolismu a secese, ale již samotný námět 

obrazu Žlutá škála, který má své kořeny v 19. století. 

Motivem postavy sedící v křesle, která je zobrazena jako kuřák a čtenář 

v polobdělém stavu, navazuje Kupkovo dílo na portréty umělců a básníků, jež 

akcentují motiv přemýšlení a snění a odkazují k vnitřním zdrojům umělecké 

imaginace. Zobrazením motivu umělce se František Kupka ostatně zabýval již 

ve svém raném díle. Ve skice k obrazu Poslední sen Heinricha Heina z roku 

1891, která je provedena ještě v duchu pozdního novoromantismu, je zachycen 

393 František KUPKA: Tvoření v umění výtvarném, Brody 1999, 89. 

394 Ibidem 91. 

395 Například Karel SRP: Výraz a stylizace: k expresionistickému autoportrétu, in: 

BOUBLíKOVÁ I MIKULEJsKÁ I POMAJZLOVÁ (ed.) 1994,65. 

396 KUPKA 1999, 91. 

397 Lada HUBATOVÁ-VACKOvA Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a 

moderní umění, in: Umění LIlii 2005,573, pozn.6, 584. 
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velký německý básník ve chvíli, kdy se mu před očima zjevuje zástup ženských 

bytostí, jež mu vzdávají slávu, a Heine rád podléhá tomuto "poslednímu" klamu 

smyslů?98 Na obraze Biblioman z roku 1897 naopak mladík, ponořený do četby 

knihy, odolává přítomnosti mladých slečen a před vábením smyslů utíká do 

svého světa abstraktních idejí. Předlohou čtenáře ve skice k obrazu byl Kupkův 

přítel Hanuš Jelínek, ale ve výsledném díle došlo k ztotožnění Kupky s 

mladíkem, jak je uváděno v souvislosti s jeho pozdějším pohrdlivým označením 

sebe sama za "knihomola." 399 Také ve Žluté škále můžeme vidět rozpor mezi 
.,..-'- ,,' -~, '--'::'. \ 

světem smyslů-a rozumu\ Cigareta zde stejně jako v případě zobrazení dandyů 
\ . " "'. -

rozptyluje a excituje čtenářovy smysly, zatímco jeho intelekt se obrazně i 

skutečně noří do spánku, zanechávaje v jeho nitru místo pro rozvinutí bohatých 

představ. Na jednu stranu čtenář dává prostor Heinovým vidinám, které se 

odehrávají za jeho zavřenýma očima, na stranu druhou pak jako Biblioman 

vyměňuje svět smyslů za svět idejí a představ, avšak již ve chvíli, kdy byla jeho 

smyslová zkušenost internalizována. 

Postava ze Žluté škály, jejíž vyvinutá přední část lebeční krajiny je centrem uvažování a 

vnímání, na skice naznačeným jakýmsi "třetím okem," podtrhuje důraz na myšlenkovou a tvůrčí 

činnost jedince. O závislosti tvaru lebky na duševních schopnostech člověka se František 

Kupka, patrně pod vlivem dobové frenologie, zmiňuje ve Tvoření v umění výtvarném. Zejména 

si všímá tvaru lebek malířů, jež popisuje jako "skladiště vizí," která mají ,,[..] podobnost 

s nálevkami [..], kde vše hledí se rozvinout dopředu. ,.400 Vzhled muže na obraze odpovídá 

představě tvůrce, který má schopnosti ke snění a přemýšlení. František Kupka v tomto díle 

navazuje na pojetí umělce symbolismu, ale zároveň ho svým výtvarným zpracováním 

překonává. 

Tímto umělcem může být Kupka sám, jenž se tu, podobně jako na obraze Biblioman z roku 

1897, ztotožnil se zobrazenou postavou. Kupkův Autoportrét z 15. září 1910 [108], kde se malíř 

představil také jako kuřák, tentokrát dýmky, by vzhledem k podobné fyziognomii tváře mohl 

svědčit o přímé vazbě mezi postavou ze Žluté škály a umělcovou vlastní osobou. Ve vztahu 

ke žluté barvě byl v literatuře připomenut také Paul Gauguin, o jehož díle Žlutý Kristus se Kupka 

398 Repro. in: VACHTOVÁ 2004. 

399 Markéta THEINDHARDT: Biblioman, in: KOTALíK / PAGÉ (ed.) 1990,69 (kde reprodukce); 

Lenka BYDŽOVSKÁ: Kódy svádění, in: WITTLlCH (ed.) 1997, 153-154: ("Ten blbec knihomol, 

kterým jsem byl tak dlouho, sedí pod stromem v jasné přírodě a láme si hlavu, jako já si ji 

lámával [. .. j" Dopis Františka Kupky Svatopluku Macharovi, v kterém komentuje svůj obraz 

Biblioman). 

400 KUPKA 1999,169. 
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zmiňuje ve svých textech.
401 

V souvislosti s určením postavy na obraze byla též vyslovena 

domněnka, zda nepředstavuje Charlese Baudelaira,402 jehož díla Kupka četl po svém příchodu 

do Paříže.403 Její spojení s francouzským básníkem by podporovala přítomnost cigarety na 

skice k obrazu. Cigareta v rukou umělce odkazuje k fenoménu dandysmu, ale také k zálibě 

umělců 19.století v omamných látkách. Z hlediska vlivu stimulačních látek na lidské vnímání se 

zdá být zajímavé srovnání Baudelairových pasáží z Umělých rájů s myšlenkami Františka 

Kupky z knihy Tvoření v umění výtvarném. 

Charles Baudelaire v pojednání O hašiši zdůrazňuje změnu vidění 

skutečnosti pod vlivem omamných látek, zbystření smyslů a dosažení 

zvláštního stavu ducha, v kterém se vnější dojmy zveličují a stupňují a mění se 

též vnímání barev: "Barvy získají nezvyklou působivost a budou vítězně 

vstupovat do vašeho mozku [. . .]. Křivolakost čar se stane dokonale jasnou řečí, 

z které vyčtete vše, čím se duše zmítají a po čem touží. ,.404 František Kupka se 

ve svém díle sice výslovně nezmiňuje o hašiši a opiu, ale jeho popis působení 

různých "dráždidel" na lidské vnímání se dá vztáhnout též k omamným látkám: 

"Dráždidla přicházející buď z orgánů zažívacích, nebo z orgánů smyslových, 

vzrušují stav orgánů rozumových, jejichž činnost se zvyšuje a soustřeďuje 

hojněji po celé ploše zapamatovaných dojmů (jsou vnímány s větší živostí i 

pocity nahodi/é).'.405 Tyto látky mají podle Kupky vliv na "zabarvení myšlenek" 

člověka, které se projevuje v jejich různých odstínech, a to v závislosti na 

fyzické konstituci a psychickém stavu jedince.406 Cigareta, kterou drží v ruce 

postava na skice ke Žluté škále, představuje jedno z "dráždidel, " které působí 

na vnímání umělce. V souvislosti s Baudelairem ovšem tato "lehká a rozmarná 

cigareta, která orientalizuje" mohla obsahovat kromě tabáku také hašiš. Již jen 

dalším krokem v těchto úvahách je vyslovení domněnky, že kniha, kterou drží 

401 Karel SRP: Výraz a stylizace: k expresionistickému autoportrétu, in: BOUBLíKOVÁ / 

MIKULEJSKÁ / POMAJZLOVÁ (ed.) 1994, 65. 

402 Laurence Lyon BLUMOVÁ: Umělec-tvůrce, in: ANDĚL / KOSINSKÁ (ed.) 1997,68. 

403 Meda Mládková uvádí, že František Kupka četl Baudelaira v roce 1903. In: Meda 

MLÁDKOVÁ: Biografie Františka Kupky, in: idem: František Kupka ze sbírky Jana a Medy 

Mládkových ve Washingtonu, České muzeum výtvarného umění, Praha 1996 (kat. výst.) , 

nepag. 

404 BAUDELAIRE 2001, 45-46. 

405 KUPKA 1999, 89-90. 

406 Ibidem 89. 
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postava v ruce ve skice i na obraze, představuje Baudelairovy Umělé ráje jako 

symbol Kupkovy cesty k "jiné skutečnosti." Ve skice ke Žluté škále postava drží 

zapálená cigareta v levé vztyčené ruce v gestu připomínajícím žehnání, jímž 

symbolicky tuto cestu posvěcuje. 
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0.4. Kuřákovo "bdělé snění": rozpouštění umělcova Já v kouři 

V kontextu symbolismu a dekadence poslední třetiny 19. století se 

kouření tabáku a omamných látek stýkalo s oživeným zájmem o sny jako 

inspiračního zdroje umělecké imaginace.407 Motiv kouření cigaret, které 

přivolává snění, se objevil v literatuře. Des Esseintes, postava Huysmansova 

románu A rebours, seděl v křesle ve svém sídle a první doušek z cigarety ho 

unášel do světa jeho vlastních vzpomínek: ,,[ .. .] zapálil si cigaretu, pak se 

rozkošně rozesnil, hnán plným tryskem po stopě vzpomínek [ .. .]. ,,408 Stav, který 

následoval po dokouření cigarety, připomínal portrét Des Esseintese od Odilona 

Redona z roku 1888, jehož pojetí hrdiny se stalo na dlouho dobu vlivným pro 

mnoho, nejen dekadentních, umělců.409 Ve Wildeově Obrazu Doriana Graye 

z roku 1890 fungovalo kouření cigarety jako spínač proudu myšlenek 

rozvíjejících se v mysli kuřáka, jako se rozvíjí pramínky dýmu. V novele 

Androgyne Stanisfawa Przybyszewského z roku 1900 měla cigareta v hrdinovi 

naopak probudit racionální uvažování a zbavit ho přízraku: "Zachvěl se. 

Vynořila se dívčí tvář: jasný odlesk bledé hvězdy v rozkypění temných vln [ .. ]. 

Vzchopil se, přetřel si oči, [ .. J Zapálil si cigaretfu, - chodil po pokoji, ale nemohl 

se zbavit vise drobné tváře [ ... ]".410 V kontextu české dekadence se s kouřením 

cigarety, která přináší mladému dandymu šílený sen, setkáme v Básni v próze 

od Arthura Breiskeho: ,,[ ... J přivoněv velikým bílým růžím, zapálil si cigaretu o 

jednu ze svící a ulehl do svého velikého sněžného lůžka s nebesy [ .. .]'411 

Cigareta, ať už tabáková, či s příměsí opia, uváděla v literárních dílech moment 

zastavení a zamyšlení, při kterém probíhal vnitřní monolog postavy, jenž často 

přecházel ve snění unášející hrdinu do světa jeho vlastní představivosti. 

407 PIERROT 1981, 180. 

408 Joris Kari HUYSMANS: Na ruby, překl. Arnošt Procházka. Praha 1913, reedice 

Praha 1993, s.64. 

409 Viz často zmiňovaný vztah Čtenáře Dostojevského od Emila Filly z roku 1907 k Redonovu 

dílu. např. in: URBAN 1997, 150-151. 

410 Stanisfaw PRZYBYSZEWSKI: Androgyne, Praha 1910,12. 

411 Arthur BREISKY: Báseň v próze, in: BREISKY III. 1997, 112. 
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Také ve výtvarném umění byla cigareta spojena s motivem snění, jak 

jsme JIZ mohli vidět na portrétech symbolistních básníků. V obraze 

Symposium [109] z roku 1894 od finského malíře Akselli Gallén-Kallely jsou 

umělci zachyceni v pokročilé hodině soirée, a to v různých stavech opilosti a 

omámenosti: zatímco hudební skladatelé Jean Sibelius a Robert Kajanas 

v pravé časti obrazu upřeně hledí v jakémsi stavu hypnotického vytržení na 

zhmotněnou představu před jejich zraky, další skladatel Oskar Merikanto se již 

oddává spánku s hlavou opřenou o stůl a nevěnuje okřídlené vidině žádnou 

pozornost. Poslední stojící postavou, která sleduje letícího tvora společné 

halucinace, je sám autor díla.412 Cigareta v Kajanasově ruce tak společně 

s alkoholem vyvolává v myslích umělců hromadné představy a funguje jako 

mediátor mezi skutečností a světem snů. Její umístění do středu kompozice 

obrazu programově vyjadřuje snahu Galléna-Kallely osvobodit umění ze starých 

hranic a otevřít ho vyšším a širším obzorům umělecké představivosti.413 

Umělec konce 19. století hledající inspiraci v subjektivních světech své 

fantazie je především umělcem "snícím" a kouření je pro něj prostředkem, který 

přivolává chvíle snění a zamyšlení jako základní stavy vědomí, v kterých 

pracuje umělecká představivost. Stéphane Mallarmé definoval básníka jako 

člověka, který "sní za dne, ,414 a toto označení by se dalo použít i na jeho portrét 

od Édouarda Maneta [89] z roku 1876. Podobně popisoval umělecký kritik 

Hermann Barr Jamese Whistlera: "Jevil se jako velký umělec nikoliv svými díly, 

ale svou schopností snít, i když byl docela bdělý. ,,415 Také Arnošt Procházka ve 

svém "manifestu" dekadence z roku 1896 zdůrazňuje důležitost snění 

v umělcově tvorbě: ,,[Umělci] cítí se vyhnanci dalekých a lepších končin [ .. J 
prchají [ .. J do končin visí, uchylují se [ . .] do spirituelného, znajíce, že 'nejjistější 

412 BER MAN 1993, 643. Na skice k obrazu stav jednotlivých umělců vyznívá až groteskně, 

zvláště tvář Oskara Merikanta je roztažena do expresivního šklebu. (Symposium, skica, 1894, 

olej na plátně, The Gosta Serlachius Art Foundation, Mantt, repro. in: Juha ILVAS (ed.): Akseli 

Ga/len Ka/lela, National Ga/lery Ateneum Helsinki 1996 (kat. výst.), obr. 139.) 

413 Dario GAMBONI: "Of Oneself," "To Oneself': Symbolism, Individualism and Comunication, 

in: CLAIR (ed.) 1995, 289. 

414 Henri MONDOR: Vie de Ma/larmé, Paris 1941,47, citováno podle: PIERROT 1981, 181. 

415 BERMAN 1993,631. 
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požitky jsou ty, které sníme. ",416 Procházkovo povýšení snu nad realitu se 

objevilo již v Baudelairových Umělých rájích, jež v závěru tohoto úryvku autor 

cituje, a shodovalo se s symbolistním konceptem umělecké tvorby jako úniku ze 

skutečnosti do ideálních světů umění.417 . Rovněž Portrét Arnošta 

Procházky [91] od Karla Hlaváčka z roku 1897 je zobrazením umělce, který, 

ponořen ve snění a přitom pokuřujíc, zosobňuje dobové pojetí umělce jako 

toho, "který sní, i když je bdělý." 

Pojem "bdělé snění," který se tak často vyskytoval v charakteristikách 

symbolistních a dekadentních umělců, měl ovšem svůj původ v dobových 

výzkumech spánku a hypnózy. V druhé polovině 19. století se s rozvojem 

pozitivistického zkoumání lidské mysli dostalo značné pozornosti vědeckému 

výzkumu snů.418 Záměrem medicínských pojednání419 bylo popsat spánek a 

jeho průvodní jevy, jakými jsou sny, halucinace a sugesce, které se objevují 

nejen ve spánku přirozeném, ale také "nepravém", jak byl nazýván stav 

vyvolaný hypnózou, jejíž využití v terapeutické praxi zdokonalil v roce 1843 

James Braid.42o 

Průvodním jevem hypnózy či autohypnózy bývá fyzická katalepsie 

navozující dojem, že hypnotizovaná osoba spL Avšak zatímco tělo je strnulé, 

mysl člověka zůstává bdělá. Tento stav byl v 19. století popisován jako uměll21 

416 Arnošt PROCHÁZKA: K poslední fázi české poezie, in: Almanach secese, Praha 1896, 71. 

417 PIERROT 1981,182. 

418 K dějinám výzkumu snů v předfreudovském období: Michal ČERNOUŠEK: Sen a snění, 

Praha 1988, 127-150. 

419 PIERROT 1981, 180, pozn.26, 286, kde výčet dobových pojednáních o spánku a snech. 

420 James 8raid fromuloval teorii hypnotismu, jež vycházela z mesmerismu a jako taková se 

stala předchůdkyní Freudovy psychoanalýzy. in: Heinz SCHOTT: Neurogamies: De la relation 

entre le mésmerisme, hypnose et psychanalyse (poprvé in: Wuderblock, Eine Geschichte der 

Seele, Wien 1989), in: CLAIR (ed.) 1993,142-153. 

421 Josef Thomayer označuje spánek vyvolaný hypnózou či léky a omamnými látkami za 

"umělý"- jako stav, jenž je "f . .] snad podobný onomu, jenž z umdlení nastává." in: Karel 

CHODOUNSKÝ/ Josef THOMAYER: Slovník zdravotní: Populární praktická kniha poučná, 

Praha 1889, 351. 
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či bdělý spánek (sommeillucide).422 U zhypnotizovaného jedince, ač zůstává po 

fyziologické stránce stále vzhůru, dochází k ochabnutí vůle a poddání se 

samovolným projevům vědomí, které doprovází změna smyslové percepce 

v podobě senzorických halucinací a sugescí.423 Podobně se objevují změny ve 

smyslovém vnímání a s ním spojené vidiny také ve chvílích usínání a 

probouzení. Alfred Maury v knize Le Sommeil et les reves z roku 1865 popsal 

tyto představy jako hypnagogické halucinace, jež mají blízko k těm, které člověk 

prožívá ve stavu hypnózy: "Když se objeví halucinace, mysl přestává být 

pozorná a nesleduje již logické a volní vazby svých myšlenek [ .. ] stává se 

pasivním svědkem výtvorů své představivosti, které neustále vznikají a zanikají 

[ .. ]"424 V tomto polospánku se vědomí subjektu pohybuje na jemné hranici mezi 

bděním a sněním, mezi vědomím toho, že vyvolané představy jsou pouhým 

snem a podlehnutím jeho iluzi. 

"Bdělý spánek" může být ovšem vyvolán také omamnými látkami. 

Moreau de Tours ve své knize Ou haschish et de /'aliénation mentale z roku 

1845 popisoval schopnost hašiše vyvolat stav, při kterém vědomí zůstává 

zachováno, zatímco hypersenzitivní vnímání produkuje halucinace.425 Alfred 

Maury kladl opojení hašišem naroveň hypnóze: "Poživači hašiše jsou lidé, kteří 

neustál sní, ač bdělí, u nichž se fenomény snu vyskytují v důraznější 

podobě. ,,426 V tomto směru se Moreauovy a Mauryho názory shodovaly s 

Baudelairovým a De Quinceyho pojednáním o "umělých rájích." Moreau de 

Tours šel ovšem ve svých úvahách dále, když stavy vyvolané po požití hašiše 

identifikoval se šílenství: "Neexistuje žádný základní a podstatný rys šílenství, 

s kterým bychom se nesetkali v mentálních změnách způsobených užíváním 

422 Poprvé toto označení použil v roce 1816 Abbé Faria ve spise De la cause du sommeillucide 

ou étude de la nature de /'homme. In: Dominique BARRUCAND: Histoire de I'hypnose en 

France, Paris 1967,71. 

423 Jedná se o tzv. posthypnotické zážitky, in: Jiří zíKA: Hypnóza není spánek, 

Plzeň 1992,30-40. 

424 Alfred MAURY: Le Sommeil et les reves: études psychologiques sur ces phénoměnes, 

Paris 1865 3.edice, 46, překl. autorka textu. 

425 Tony JAMES: Les Hallucinés: "reveurs tout éveillés" - ou á moitié endormis, in: Donata 

Pesenti CAMPAGNONII Paolo TORTONESE: Les Arts de I'hallucination, Paris 2001,18. 

426 MAURY 1865, 270, překl. autorka textu. 
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hašiše, od prostého chorobného rozrušení po nejstrašnější delirium [ .. ]".427 

Moreauova asociace "bdělého snění" vyvolaného omamnou látkou se stavem 

šílenství korespondovala s názorem o vnitřní příbuznosti snu a těžkých 

duševních chorob, který se objevil v pozdějších lékařských pojednáních.428 

Z tohoto úhlu pohledu se dobová charakteristika umělce jako "snícího za bílého 

dne" stýkala s konceptem tvůrce jako geniálního šílence. Ostatně Moreau de 

Tours, který byl členem pařížského Klubu hašišínů, v mnohém ve své práci 

vycházel z pozorování "omámených" umělců.429 

Lidské vědomí upadá do "bdělého snění" jak přirozenou cestou při 

přechodu mezi bděním a spánkem, tak pomocí uměle navozené hypnózy či 

omamných látek. Tento stav je doprovázen smyslovými halucinacemi, jež se 

rodí v mysli člověka v onom příslovečném "spánku rozumu,,,430 který však je do 

té míry bdělý, že je schopen tyto představy a vjemy, i když pasivně, registrovat. 

Gustave Flaubert srovnával uměleckou intuici s vidinami před usnutím: 

"Umělecká intuice se ve skutečnosti podobá hypnagogickým halucinacím -

svým prchavým charakterem vám uniká před očima - a v této chvíli je třeba se 

po ní lačně vrhnout. ,-431 Právě ve stavu hypnotického spánku a bdělého snění 

se často v myslích umělců dostavuje inspirace v podobě náhlých vidin a 

halucinací. V uměleckých kruzích posledního desetiletí 19. století se sny a vize 

stávaly inspiračním polem pro umělce, v jejichž díle je kladen důraz na tvůrčí 

subjekt autora. 

427 MOREAU OE TOURS: Ou Haschish et de I'aliénation mentale, Paris 1855, 35, citováno 

podle: JAMES 2001, 18, překl. autorka textu. 

428 O tomto vztahu pojednává například francouzský lékař Paul-Max Simon v díle Le Monde des 

reves z roku 1882 či německý psychiatr William Spitt v díle Spánek a sen z roku 1892, 

in: ČERNOUŠEK 1988,141; PIERROT 1981,180, pozn.26, 286. 

429 POULET 1969, 104. 

430 Ad slavná grafika Francisca de Goyi s názvem "EI sueňo de la razón produces monstruos" 

z roku 1797-98, kde slovo "el sueňo" může znamenat jak spánek tak sen; in: Peter-Klaus 

SCHUSTER: Unausdeutbar: Goyas Caprichos 43 als Sinnbi/d der Moderne, in: Wilfried SEl PEL 

/ Peter-Klaus SCHUSTER: Francisco de Goya (1746-1828) - Prophet der Moderne, 

Kunsthistorisches Museum Wien 2006, 34. 

431 Gustav FLAUBERT: Correspondances, sv.III., Paris 1991, 562, citováno podle: 

JAMES 2001, 26. 
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Koncept umělecké činnosti jako denního snění rozpracovává ve spise 

Básník a vytváření fantazií z roku 1908 Sigmund Freud, jehož slavné dílo 

Výklad snů z roku 1900 vyšlo v době, kdy již zájem o sen v umění i ve vědě 

dosáhl svého zenitu.432 Podle Freuda se umělecká představivost básníka 

podobá imaginační činnosti malého dítěte: "Básník pak dělá totéž jako hrající si 

dítě; vytváří si svět fantazie, jejž bere velmi vážně, tj. vybavuje jej velkým 

množstvím afektů, zatímco jej ostře odděluje od skutečnosti [..] místo aby si 

hrál, vytváří nyní fantazie, staví si vzdušné zámky, vytváří to, co nazýváme 

denními sny. ,433 Vlastní popud k této činnosti vidí Sigmund Freud v touze 

naplnit to, čeho není umělci dáno ve skutečnosti: jeho umělecká tvorba se stává 

kompenzací neuskutečněných přání a zdrojem estetické slasti pro básníka i 

jeho publikum.434 Sigmund Freud přirovnával činnost básníka ke stavění 

"vzdušných zámků," jak zní doslovný překlad __ zněmčiny. V anglickém 

ekvivalentu je toto úsloví vyjadřováno ja~o "pipe dream" a bylo patrně odvozeno 

od zážitků spojených s kouřením opiové dýmky.435 Znamená neuskutečnitelné 

plány či přání a přemýšlení o nich ··("pipedreaming,?436 V přeneseném slova 

smyslu by se básníkovo "denní snění" dalo přirovnat nejen ke stavění 

"vzdušných zámků" ale také k vytváření "snů z dýmky". 

"Bdělé snění" mohlo být vyvoláno nejen omamnými látkami, ale též 

samotnou činností kouření, které mohlo u umělců navozovat až mělké 

hypnoidní stavy. Hypnotický trans, který má sám o sobě několik fází, lze navodit 

upoutáním pozornosti média na fixní pohled hypnotizéra, ale také na jakýkoliv 

jiný vnější objekt či automaticky opakovanou činnost: "Změna vědomí spočívá 

432 Jean CLAIR: The Self beyond Recovery, in: CLAIR (ed.) 1995, 131. Ernst GOMBRICH: 

Les Théories ethétiques de Sigmund Freud (poprvé in: Tributes: Intrepreters of Cultural 

Tradition, Oxford 1984, 93-115), in: Jean CLAIR (ed.): Vienne 1880-1938: L'Apocalypse 

joyeuse, Centre Georges Pompidou Paris 1986 (kat. výst.), 357. 

433 Sigmund FREUD: Básník a vytváření fantazií, in: Sebrané spisy Sigmunda Freuda, VII. kniha 

(spisy z let 1906-1908), Praha 1999, 170 (zvýrazněno v původním textu). 
"~; __ ... ~.r. ____ . 

434 Jiří STROMŠíK: Proč právě Freud? in: Sigmund FREUD: O člověku a kultuře, 

Praha 1990,411. 

435 Lesley BROWN (ed.): The New Shorter Oxford English Dictionnary, Oxford 1993,2220. 

436lbidem. 
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v zúženém zaměření vědomí na slabé, jednotvárné a rytmické smyslové 

podněty a v zaclonění všech silných, různorodých, arytmických smyslových 

podnětů i vnitřních myšlenkových procesů. ,.437 Jedním z těchto podnětů, 

uvádějících do hypnotického stavu, může být tedy i kouření.438 Vnímání kuřáka 

se koncentruje na vjemy spojené s požíváním tabáku, který tvoří základní objekt 

jeho vizuální, olfaktorické, auditivní i gustativní percepce a zaměstnává všechny 

jeho senzorické receptory, které působí na intelektuální činnost mozku. Jeho 

pozornost je soustředěna na kroužky kouře a jejich pozorováním se unavují 

kuřákovy oči, další smysly se koncentrují na chuť a vůni tabáku i na jemné 

praskání při hoření doutníku či cigarety.439 Také opakované gesto používané při 

kouření patří podle psychiatrů k naprosto automatické činnosti, která je 

vykonávána nižšími centry mozkovými, zatímco vyšší centra zůstávají v tuto 

chvíli mimo funkci.44o U kreativních jedinců je držení cigarety či doutníku 

spojováno s asociací štětce, pera či jiného pracovního nástroje, který umělec 

používá ke své práci.441 Ve chvíli "pokuřování" dochází k jistému druhu lehké 

autohypnózy: kuřákova mysl se stává pasivní a dává možnost představám 

proudícím z nevědomých rovin jeho osobnosti, aby vystoupily napovrch. 

Umělcovo vědomé Já se obrazně rozpouští ve spirálách kouře ... 

Použití metafory o "rozpíjení" kuřákova vědomí není zcela od věci 

vzhledem k pojetí subjektu ve filozofii přelomu 19. a 20. století. Plnohodnotné 

vědomí subjektu, vypěstované filozofií romantismu, bylo v druhé polovině 19. 

století čím dál tím více narušováno rozkladnými psychickými silami, nově 

pojmenovanými dobovou psychiatrií, které narušovaly neotřesitelné vědomí 

437 Jiří HOSKOVEC / Simona HOSKOVCOVÁ: Psychologie hypnózy a sugesce, 

Praha 1998, 72. 

438 "Technika kouření cigarety" je dokonce uváděna mezi nepřímými indukčními procedurami 

nastolujícími hypnotický stav, in: Mojmír SVOBODA: Psychoterapie - hypnosugestivní a 

imaginativní metody, FF UJEP Brno 1988,45. 

439 Alain GAFFET: Tabac et espace-temps de resistance, 

in: BOUYER / GAFFET (ed.) 1997,41. 

440 Alexandre WALTER: Des excitants artificiels dans le travail intellectuel (morphine, tabac, 

alcool), Dissertation Faculté de Médecine, Paris 1925, 36. 

441lbidem. 
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sebe sama.442 Vyvrcholení solipsistně orientovaných tendencí ve filozofii 

představuje zkoumání lidských smyslů vídeňského fyzika a filozofa Ernsta 

Macha (1838-1916). Teorii, kterou formuloval již ve svém spise Analýza počitků 

(Die Analyse der Empfindungen) z roku 1886, znovu připomněl ve slavném 

dopise Hermannu 8ahrovi z roku 1908: ,,[. . .] Já se rozpouští ve všem, co 

můžeme cítit, slyšet, vidět, čeho se můžeme dotknout. Všechno je pomíjivé, 

svět bez látkové podstaty je složen pouze z barev kontur a zvuků. Skutečnost je 

v nekonečném pohybu jako měnící se barvy chameléona. V této hře jevů 

krystalizuje to, co nazýváme 'Já'. Od chvíle zrození do naší smrti se bez 

přestání mění. ,.443 Jeho zkoumání ho přivedlo k závěru, že Já je 

nezachranitelné (unretfbar),444 protože nám stále uniká a vzpírá se uchopení, 

jsouc definovatelné pouze ve vztahu k vnějšímu objektu na základě našeho 

smyslového vnímání skutečnosti. 

Kouření, v kterém dochází k interakci mezi vnímáním objektu našimi 

smysly a vědomím našeho Já, je dokonalou metaforou machovského přístupu 

k subjektu. V případě zobrazení umělce jako kuřáka je možno klást jeho opíjení 

se nikotinem či jinými omamnými látkami také do těchto souvislostí. Umělec, 

hledající svoji identitu ve světě přelomu 19. a 20. století, a často nenacházející 

sebe sama, své společenské i individuální zakotvení, vystavoval svoje vlastní 

Já procesu ,./9'?:PouštěoL'~ ať již na základě umělých látek, či svými sklony 

k šílení a vypjatým duševním stavům, ve snaze znovuobjevit jeho jednotu 

v autentičtějších vrstvách své vlastní osobnosti.445 Umělec-kuřák je člověkem 

hledajícím v kroužcích dýmu sám sebe. 

Jak již bylo řečeno, kouření navozuje v umělcově mysli různé stavy 

vědomí od soustředěného zamyšlení po chvíle snění v bdělém stavu i 

skutečném spánku. Aniž bychom chtěli činit z portrétů a autoportrétů umělců

kuřáků ilustrace učebnice pro psychiatry, podíváme se nyní, jakým způsobem 

442 Jean CLAIR: The Self Beyond Recovery, in: CLAIR (ed.) 1995,125-130. 

443 Ernst MACH: dopis Hermannu Bahrovi, 1908, citováno podle: Yves KOBRY: Ernst Mach et 

"Ie moi insauvable," in. CLAIR (ed.) 1986, 125-126. 

444 Tento termín byl popularizován kolem roku 1880. In: CLAIR 1995,126. 

445 Ibidem 130. 
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tato zobrazení souvisí s popsanými stavy "bdělého snění." V charakteristice 

těchto stavů se objevuje jak snění se zavřenýma očima, které by mohl 

zastupovat Portrét Arnošta Procházky [91] od Karla Hlaváčka, tak proces snění 

probíhající při otevřených očích, na obraze naznačeném zasněným pohledem 

vedoucím do neurčita, jež nejlépe dokládá Portrét Maurice Maeterlincka [92] od 

Maxe Švabinského. Zatímco tato zobrazení představují tváře osob ponořených 

do sebe sama a nekomunikujících s divákem, v dalších podobiznách se 

pozornost portrétovaného obrací ven z obrazu, i když ne vždy s cílem střetnout 

se s divákovým okem. 

Za mezistupeň vnitřní absorpce a kontaktu s okolím lze považovat 

portréty kuřáků, na nichž má umělec jedno oko otevřené a druhé zavřené, jak 

můžeme vidět v Munchově pozdějším Autoportrétu v cigaretovém dýmu [112], 

v Kupkově studii ke Žluté škále [106] či v Jiránkově Melancholickém 

princi ll. [57]. Podobně je zachycen na Redonově imaginárním portrétu také 

Des Eissentes, i když ovšem bez cigarety. Zobrazený jako by byl zastižen 

v přechodu mezi dvěma stavy, kdy jedním okem ještě vnímá skutečnost a 

druhé je již ponořeno do snění. Mezi záměrností a arbitrárností takového 

pohledu u daných zobrazení vede nejasná hranice. Můžeme se jen dohadovat 

o možné souvislosti s názorem, že pravá hemisféra mozku náleží oblasti 

emocionální a instinktivní, zatímco levá té intelektuální a vědomé, jak vysvítá 

z dobových lékařských výzkumů.446 Zatímco ve většině případů intelekt umělce 

usíná, emocionální a instinktivní složky mysli zůstávají bdělé ... 

V posledním typu pohledu oči portrétovaného přesně zacilují na diváka, 

až agresivně na něj útočí, přenášejíce naň svoje psychické rozpoložení, ale 

zároveň jako by přesto směřovaly mimo něj a šlo pouze o druhotný efekt jejich 

duševního vytržení podporovaného kouřením Dobové rozšíření hypnózy, která 

byla používána k terapeutickým účelům, a její všeobecná znalost v kultuře fin 

446 Výzkumem mozku za účelem lokalizace centra řeči se v 60. letech 19. století zabýval 

antropolog a anatom Paul Broca. Teorie o rozdělení funkcí do pravé a levé hemisféry byly 

posléze posuzovány také ze sociálního hlediska, zatímco levou hemisféru měli mít více 

vyvinutou intelektuálně pracující muži, pravá byla zvětšena nejen u žen a dětí, ale také u idiotů, 

šílenců a zločinců. in: Anne HARRINGTON: Au-dela de la phrénologie: la théorie de la 

localisation a I'époque contemporaine, in: CLAIR (ed.) 1993,382. 
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de siecle,447 dovolují hledat spojitosti mezi těmito autoportréty a navozenými 

stavy "umělého spánku." Upřený pohled však může mít i širší myšlenkové 

zázemí. O podobných účincích Munchových portrétů v souvislosti s Podobiznou 

Stéphana Mallarmé z roku 1892, jež byla shodou okolností reprodukována ve 

Volných směrech v roce 1905, prohlásila básníkova dcera, že na ní působí ,,[. .. ] 

jako hlavy Kristů vyšívaných na kapesníčcích světic, pod kterými je napsáno: 

'Dívejte se dlouho, uvidíte, jak se jejich oči zavírají. ",448 Kuřácké autoportréty 

s očima upřenýma na diváka mají na jednu stranu funkci vlastního zpytování ve 

stavu sebehypnózy, při kterém hraje kouření roli mediátoru mezi vědomými a 

nevědomými složkami kuřákovy osobnosti, na druhou stranu jsou prostředky 

ovládání pozornosti diváka a jeho "vtahování" do obrazu. "Magnetické OkO,,449 

kuřákovo hledí na diváka ve snaze přenést na něj stav "bdělého snění." Takto 

působí Munchův Autoportrét s cigaretou [50] z roku 1895 a Portrét Stanislawa 

Przybyszewského [52] jako kuřáka. Podobně se do duše diváka zarývá zrak 

Karla Hlaváčka na jeho Autoportrétu s cigaretou [54]. "Hypnotizující" pohled, 

který, jak jsme viděli, má své kořeny již v 19. století, se objevuje také na Fi/lově 

Autoportrétu s cigaretou [70], jehož působení je posíleno "psychedelickou" 

zelení a modří barevného provedení obrazu. V neposlední řadě je možno 

připomenout nedatovaný Autoportrét Aloise Bílka [111], jehož dílo vychází ze 

symbolistních kořenů.450 

Jak jsme viděli v této i předchozích kapitolách, kouření může 

způsobovat u umělců změněné stavy vědomí od zvýšené koncentrace mysli k 

jejímu celkovému zklidnění, k zmalátnění a ospalosti, až ke spánku skutečnému 

či hypnotickému. Jako moment transcendence mysli do subjektivních světů snů 

a vizí se střetávalo s touhou po novém pojetí umění, v kterém je subjektu autora 

447 Jonathan CRARY: Suspensions of Perception - Attention, Spectacle and Modern Culture, 

Boston 2001,66. 

448 Stéphane MALLARMÉ: CEvres complětes de Stéphane Mallarmé, Paris 1945, 1373. 

449V suspektní okultistické příručce G.H. Bratleye z roku 1903 je použití upřeného zraku 

popisováno jako jeden z prostředků, jak si získat a ovládnout své okolí; in: George H. 

BRATLEY: Umění ovládati (síla fascinace), Kladno 1919, překI.J.Říha, 20-21. 

450 Karel SRP: Utopie, vize, řád, in: České umění 1900-1990, Glaerie hlavního města Prahy 

(kat. stálé sbírky), Praha 1998, 146. 
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přisouzena svrchovaná tvůrčí role. Zobrazení umělce jako kuřáka na přelomu 

19. a 20. století akcentovalo chápání tvůrčího procesu jako mentální činnosti, 

která probíhá na pokraji snění a bdění, v mezním stavu vědomí, kde se podněty 

ze skutečnosti stýkají s fantazijním světem umělcových vizí. Mířilo až 

k samotnému jádru procesu vzniku uměleckého díla, které se vytváří 

z nehmotných subjektivních představ autora, jež krouží v umělcově mysli jako 

tabákový dým kolem jeho hlavy. 
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0.5. Prométheovský kuřák: synestetická materializace dýmu 

Kouření tabáku a omamných látek nejen, že ovlivňuje mentální činnost 

kuřáka tím, že podporuje práci jeho intelektu, či naopak jeho rozum "uspává," 

dávajíc tak prostor subjektivním představám, ale jeho neopominutelnou 

stránkou je též hédonické vychutnávání smyslových počitků, ono dandyovské 

"rozptylování smyslů." Důraz na senzuální percepci jakozál<tadITinomodtr" 

poznání světa se vyhraňoval již v novověkém empirismu -8 procházel 

filozofickými i uměleckými směry 19. století, v jejichž epistemologii byl na první 

místo postaven subjekt jedince. Myšlenka obsáhnout svět všemi smysly, jejichž 

vjemy si vzájemně odpovídají, a naplnit tím ideu univerzální harmonie, se 

poprvé objevila u švédského mystika Emanuela Swedenborga (1688-1772), a 

později se stala základním kamenem romantického a symbolistického 

Gesamtkunstwerku.451 Takové vnímání bylo zkoumáno jak vědecky, zejména 

byla věnována pozornost vztahu mezi sluchovou a vizuální percepcí 

(tzv."audition colorée''),452 tak v umění a dostalo se mu pojmenování synestezie. 

Možnost prožitku záměny smyslových vjemů přichází také ve chvílích 

opojení alkoholem či omamnými látkami, které často berou na pomoc své 

imaginaci také umělci.453 O zážitcích ve stavu " deliria, které předchází snu," 

způsobeného vínem, se zmiňoval v povídce Kreisleriana E.T.A. Hoffmann, jenž 

popisoval hudbu jako "všeobecný soulad mezi barvami, zvuky a vůněmi.,,454 

Charles 8audelaire ve slavné básni Correspondances vyjadřoval souvztažnosti 

mezi jednotlivými smyslovými počitky: "Jak echa předlouhá, jež zdaleka se mísí, 

[ . .j, zvuk vůně, barvy též včas odpovídají si. ,,455 Podobně v Umělých rájích pod 

vlivem hašiše splývaly smyslové vjemy, tóny a pachy získávají barevné odstíny. 

451 Marcella LlSTA: Le Rěve de Prométhée: art total et environnements synetsthésiques aux 

origines de I'abstraction, in: LEMOINE / ROUSSEAU: Aux origines de I'abstraction, 

Musée ďOrsay, Paris 2004 (kat. výst.) , 216. 

452 Tento termín byl poprvé použit v roce 1812 Dr. Sachsem. In: ibidem. 

453 Allen T. WEISS: L'Espace ivre de I'esthétique, in: Cahiers du Musée national 

ďart moderne 2000-2001/74, 58-75. 

454 E.T.A. HOFMANN: Kreisleriana, citováno podle: LlSTA 2004,216, překl. autorka textu. 

455 Charles BAUDELAIRE: Vztahy, překl. Vladimír Holan, in: Květy zla, Praha 1997,66. 
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Smyslově bohaté vnímání pěstoval také symbolismus - již v Huysmansově 

románu Naruby lze číst pasáže, v kterých se Des Esseintes nechá oblažovat 

hudbou, jež mu přináší rozličné další vjemy, podobně jako vůně květin. Victor 

Segalen v článku "Synestezie a symbolismus" z roku 1902 rozšířil tento pojem o 

vnímání vibrací, které se projevují při mnohasmyslových zkušenostech.456 Ideu 

synestetického vnímání pak přebírali do základního konceptu "art tota!' též 

umělci raných avantgard, zejména futuristé a průkopníci abstraktního umění.457 

Vztah mezi smyslovými počitky však nemusel být u umělců vždy založen na 

"čisté" synestezii, často se v uměleckých dílech jednalo spíše o synestezii 

"obraznou," založenou na asociativních vztazích mezi jednotlivými smyslovými 

zážitky.458 

Také František Kupka se zabýval úvahami o syn estetickém vnímání. V 

Tvoření v umění výtvarném z roku 1923 uváděl, že při vizuálním vnímání 

spolupůsobí další vjemy: ,,[ . .] doplňujeme nutně každou představu obrysů a 

barev představou vůní a zvuků, neboť v okamžiku, kdy byl dojem "zapsán," 

vnímali jsme jej všemi smysly najednou. ,,459 Prvotní dojem je obohacen o 

"arzenál asociací," který dodává ,,[ . .] barevné podoby vůním, zvuky barvám, 

odstiňuje jejich charakter, vokalizuje je, chromatizuje tóny atd. ,,460 Kupka však 

zdůraznil subjektivnost vnímání dojmů a jejich následných vjemových 

asociací.461 Zavrhl teorii o přesné souvztažnosti mezi barvami a zvuky na 

základě poznatku, že "chromatismus v hudbě a zvukovost barev mají platnost 

jen jako výrazy obrazné.,,462 

456 Článek Victora Segalena vyšel v Mercure de France v roce 1902. In: LlSTA 2004,215. 

457 Viz Marcella LIST A: L'CEvre d'art totale a la naissance des avant-gardes, Paris 2006. 

458 O REISBERG: Synesthesia, in: Raymond J. CORSINI: Encyclopaedia of Psychology, 

USA 1994, 499. 

459 František KUPKA: Tvoření v umění výtvarném, Brody 1999, 83. 

460 Ibidem 84. 

461 Ibidem 83. 

462 Zejména naráží na "vědecké" hledání přesných vztahů mezi zvuky jednotlivých hudebních 

nástrojů a jejich barvami. Ibidem 90. 
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Představa umělce jako tvůrce díla, které vzniklo na základě souhry 

mnoha vjemů, se naplňuje v symbolické postavě demiurgovského 

Prométhea.463 František Kupka se ve svém díle identifikoval s touto 

mytologickou postavou, ke které ho přivedla práce na ilustracích Ayschilovy hry 

Prométheus v letech 1908-1910. Zejména samostatný akvarel Prométheus 

v modré a červené z roku 1909-1910 má silný autostylizační náboj.464 Motiv 

Prométhea je v kontextu Kupkova díla spojován s nástupem orfismu a 

uvolněním nových tvůrčích sil v jeho umění.465 Prométheus, který "dřímá v duší 

každého umělce",466vyjadřoval Kupkovu roli polobožského tvůrce a stvořitele 

nové obrazové reality, který "hnětl" umělecké dílo ze svých subjektivních 

představ467 - každý dojem ze skutečnosti byl přetaven "vnitřním ohněm,,468 jeho 

vnímání, na kterém participují všechny smysly. 

Také kuřák vo dva roky starší studii ke Žluté škále [106] je nositelem 

světla a ohně v podobě cigarety, která představuje stimul multisenzorického 

vnímání či podle Kupky "dojmové zřídlo. ,,469 Pravidelně putující linie na pozadí 

kresby se spojují s asociacemi cigaretového kouře a jejich pomalý průběh 

evokuje plynutí jemných energií kolem kuřákovy postavy, jakési "vibrační 

463 Vyvrcholen í prométheovské tematiky ve spojitosti se synestezií představovala symfonie 

Alexandra Skrjabina Prométheus - Báseň ohně z roku 1909-1910 rozpracovávající vztah mezi 

hudbou a barvou; in: LI STA 2006,23-65. 

464 František Kupka: Prométheus, akvarel, papír, 32,1 x29,3 cm, Národní galerie, Praha, 

in: LlSTA 2004,216. 

465 Vojtěch LAHODA: František Kupka's Creation in Visual Arts: "Organic" and czech 

connections, in: Umění XLlV/1996, 18, cit: Margit ROWELL: Le "Prométhée" de Kupka in: 

František Kupka 1871-1957 ou I'invention d'une abstraction, Musée d'Art moderne de la Ville de 

Paris 1990 (kat. výst.), 25-29. 

466 "Důmyslný Prométheus dřímá v duši každého umělce. Noře se do hlubin svého nitra, každý 

může jej objevit v sobě samém, vezmou-Ii jej za průvodce, mohou umělci natrhat květy 

plastičnosti rozkvetlé na nekonečné zázračné nivě malířských prostředků. u 

ln: KUPKA 1999, 141. 

467 Ibidem 199. 

468 Citováno podle: LAHODA 1996, 18. 

469 "Jestliže některé dojmové zřídlo rySUJICI se v našem zrakovém centru šířilo nějakou 

příjemnou vůni, je to okolnost, jež stačí, aby mu zajistila dobré přijetí." (podtrženo aut.) 

ln KUPKA 1999,83. 
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pOle,"47o odkazující jak k samotnému kuřákovi a jeho psychickému stavu, tak 

k širším duchovním perspektivám. Podobně zdůraznil kouř na svém kresebném 

Autoportrétu v cigaretovém dýmu [112] z roku 1908-1909 také Edvard Munch. 

Dým v tomto případě vytváří jakousi neklidně pulzující auru vyjadřující 

umělcovo duševní rozpoložení.471 

Kouř se stává v Kupkově díle nositelem psychického výrazu, ale 

zároveň se jeho zhmotnění vztahuje k prométheovské ideji souhry smyslových 

vjemů jako základu totálního uměleckého díla: kouř vyvolává v jeho 

konzumentech i nejbližším okolí zrakové i čichové počitky, které působí na 

výslednou představu v mysli člověka, respektive umělce, a následně na její 

zobrazení. Variace tónu žluté barvy ve Žluté škále [107] tak mohla být 

výsledkem transformace několika smyslových vjemů spolupůsobících při 

kouření tabáku - vlnění kouře na skice se přeměnilo ve variaci jednoho 

chromatického tónu jako "obrazného" zachycení synestezie. Tabák, který se 

přirozeně spojuje se žlutou barvou, jak o tom svědčí zažloutlé prsty a tváře 

notorických kuřáků, případně omamná látka v kuřákově cigaretě, mohly hrát 

svou roli při výběru právě tohoto tónu barevného spektra. 

S motivem kouře jako materializace vztahu mezi vizuálním a zvukovým 

se setkáme na plakátu od Emila Orlika pro vystoupení divadelního kabaretu 

Schall und Rauch [113] z roku 1902.472 Toto dílo, jež je svým pojetím pevně 

zakotveno v historii secesního plakátu, představuje hlavu pierota, kterému z úst 

stoupá bílá linie tabákového kouře (Rauch) , jež obkružuje jeho hlavu, mění se 

v rozechvělá písmena a tentokrát již v podobě zvuku (Schall) se zase vrací do 

470 Vuctor Segalen vc článku Synestezie a symbolismus evokuje ideu vibračního pole: "f .. ] 
Koupeme se v moři neznámých vlnění, jehož každý rytmus, každá perioda je možná 

uměleckým prvkem." Citováno podle: LlSTA 2004,215, překl. autorka textu. 

471 V tomto díle byly hledány také souvislosti s okultismem vzhledem k Munchovu vztahu ke 

Strindbergovi, který se zabýval teorií duchovních aur i vzhledem k okultní literatuře, kterou 

Munch mohl znát; in: Maurice TUCHMAN: Hidden Meanings in Abstract Art, in: 

MauriceTUCHMAN (ed.): The Spiritual in art: abstract painting 1890-1985, New York, 1986 

(kat. výst.), 33. 

472 Josef KROUTVOR: Polemická nároží, in: Hana ROUSOVÁ (ed.): Mezery v historii 1890-

1938, Polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi, GHMP Praha 1994 (kat. výst.) , 72. 
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pierotova ucha. Kouř, vizualizovaný ornamentální linií, představuje metaforu 

mluvení
l 

které je v divadle základní formou uměleckého sdělení. V temném 

pozadí asociujícím zšeřelou divadelní scénu se krčí malé postavičky, patrně 

herci, s expresivními výrazy ve tvářích, jako by každá symbolicky zobrazovala 

určitou činnost (čtení, dívání, mluvení. .. ). Ornamentální linie kouře propojuje 

celé představení, jehož je pierot hlavní postavou. Zasněná tvář, která má blízko 

k japonské masce,473 nepatří představiteli commedia del/'arfe zcela náhodou. 

Pierot jako melancholická bytost, která stojí jednou nohou na tomto a druhou na 

"onom" světě, byl oblíbenou postavou symbolismu a stal se dobovým 

ztělesněním umělce.474 Pierot, který z úst vypouští kouř, jenž se nad jeho 

hlavou mění v písmena, slova a zvuky, se stává zobrazením umělce, jehož díla 

v prchavých okamžicích vyjevují jinak nevyslovitelné. Kouř zde znovu v případě 

pierota hraje roli zprostředkovatele mezi skutečným světem a oním nehmotným 

"druhým" světem, který je naplněn tajemstvím.475 

Kouř jako metafora nehmotného se objevuje také v díle Josefa Váchala. 

Zatímco u Františka Kupky zobrazený kouř odkazoval k nejasnému vibračnímu 

poli energií a u Emila Orlika k vizualizaci zvuku, u Josefa Váchala je tabák a 

jeho kouř evokací čichu.476 Josef Váchal (1884-1969), jehož umělecké kořeny 

lze hledat v umění přelomu století s jeho východisky v dobovém mysticismu a 

spiritismu,477 byl autorem textu Mystika čichu, který vydal v roce 1920 v několika 

málo výtiscích, v miniaturním formátu a ve vlastní grafické úpravě ve fontu 

gotické minuskule. Její neodmyslitelnou součástí jsou ručně kolorované 

dřevoryty představující různé vůně a jejich původce, mezi jinými také tabák. V 

této knize vyložil Josef Váchal nauku o tajemství čichu, který patří k základním 

smyslům zprostředkovávajícím subjektu zkušenost se skutečností: "Při mocném 

473lbidem. 

474 Jean STAROBINSKI: Portrait de I'artiste en saltimbanque, Paris 2004,62. 

475 Divadelní scény využívající principů synestezie byly v symbolistickém divadle často naplněny 

atmosférou mysticismu. In: LlSTA 2006,13. 

476 Asociace čichu a vizuálního obrazu rozvíjí ve stejné době ve svém díle také v souvislosti 

s tabákem Antonín Procházka (in: Vojtěch LAHODA: Chuť broskví - Kubismus pro pět smyslů, 

in: MACHARÁČKOVÁ I SLAVíČEK I KRKOŠKOVÁ 2002,46-79. 

477 Viz kapitola o omamných látkách "Kouření omamných látek: zrádná cesta do 'umělých rájů'." 
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úderu barev, melodií a pachů onen Dojem Smyslů vyvolaný v těle astrálním 

splývá a porovnáván podvědomím ve chvíli nového vzrušení, znova se 

vybavuje co jediný Akord, mocný dle intenzity tehdejšího pobouření Smyslů. ,,478 

Ze všech počitků však Váchal vyzdvihuje čich, kterým vnímáme bezprostředněji 

než zrakem a sluchem a jenž nás přibližuje našim zvířecím prapředkům: "Zrak 

lidský hmotnosti upoután a sluch příliš loví v hlubinách podvědomí. Smysle, 

vrcholící v nižších bratrech lži neznajících a zaniklý v lidstvu kulturou 

schváceném! ČICHU, Vládče nad neviditelnými a neslyšitelnými věcmi, 

prozraditeli rozptylujících se hmot v hlubinách smyslům jiným nepřístupných!,,479 

Zážitky čichové tak jsou podle Váchala určitým novým sebepoznáním a 

nalezením souznění s okolním světem: ,,[ . .] čichem probuzenému a klíč Pachů 

naleznuvšímu otevírají se pokladové cennější uložených v knihách; pokladnice 

ty jsou uloženy v duši každého Člověka [ . .] Čichem uvědomuje sobě [člověk] 

více než jinými smysly uvolňující se Lásku všeho kol stvořeného, se vším 

splývá a Bratra ve všem hledati se učí. ,,480 Vnímání vůní a pachů se může stát 

cestou k mystickému povznesení duše člověka: "Zvíře čichem Stvořené vnímá, 

člověk vůněmi miluje a zasvěcenec vůní k výšině NEBES dojde [ .. ]"481 a toto 

povznesení vidí pod úhlem křesťanské mystiky - blažený bude ten, kdo ,J.'] 

přidržuje se vůně lásky, KRISTA, jenž jest, jsa VŮNĚ NEBES, bezpečná a 

spolehlivá CESTA ZASVĚCENCŮ. ,,482 

Váchalova nábožná oslava čichu je doplněna reprezentativní" Tabulí 

Pachů," v níž se objevuje také vyobrazení s nápisem" TABÁK" [114]. Vousatý 

stařec na něm pokuřuje z dýmky a v ruce drží skleničku. Kolem jeho hlavy 

světélkují plamínky žluté aury, zatímco modrý dým tabáku stoupá vzhůru. 

Modré čáry plynoucí od dýmky dolů naznačující vztah mezi kuřákovými ústy a 

pohárem a linie stoupající od jeho hlavy vzhůru vyjadřují neviditelné rozlévání 

vůní a pachů a jejich jemných energií. Tabák je představen jako mocný 

prostředek povznesení a osvícení, jehož požitky se doplňují s těmi, které 

478 Josef VÁCHAL: Mystika čichu, 1920, reprint Praha-Litomyšl 1999, 112-113. V citacích textu 

jsou ponechány kapitálky jako v původním znění. 

479 Ibidem 12-13. 

480 Ibidem 100-103. 

481 Ibidem 19. 

482 Ibidem 118-121. 
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symbolizuje pohár, patrně naplněný vínem. O jejich účincích svědčí nejen zářící 

aura, ale také kuřákovo nepřítomně hledící oko. 

Váchalovo okouzlení říší pachů a vůní navazuje na estetiku 

symbolismu, v které bylo zdůrazňováno vnímání všemi smysly, mj. také 

percepce čichem. Přímou inspirací mohla být Huysmansova Katedrála,483 ale 

podnětem mu byl především jeho vlastní způsob vnímání skutečnosti. Jak 

popisoval ve svých pamětech, jeho první vzpomínkou z dětství byl vjem 

čichový.484 

Váchal se ve své knize pokusil převést do ilustrací tak nejasnou a 

nezobrazitelnou věc, jako jsou vůně či pachy. Pomáhal si přitom symboly, které 

se spojují s určitými čichovými vjemy, ale také zobrazením vlastní vonné 

esence stoupající z jejich zřídel či právě vstupující do nosu člověka. Nehmotná 

vůně se mění v linie a čáry a zaměňuje se se skutečným dýmem, který sám o 

sobě asociuje čichové počitky. Vedle Tabáku se v přehledu pachů objevuje 

zobrazení Dýmu [115]. Klikatě stoupající linie vyplněná modrými ploškami 

naznačuje dynamický pohyb kouře, který se zařezává do okolního prostoru, a 

její až agresivní průběh asociuje dotěrnost pachu, jenž s sebou dým přináší. 

Zobrazení, balancující na hranici figurativnosti, představuje čichový vjem dýmu, 

jenž se transformoval do vizuální podoby. 

Vnímání vůní vyvolávající prožitek barvy patří mezi jeden z druhů 

synestezie.485 Nevíme, zda Váchal tuto schopnost měl, nicméně jeho zapojení 

čichu mezi ostatní způsoby smyslového· poznávání světa a jeho barevné 

ztvárnění naznačuje, že čichové prožitky ovlivňovaly jeho uměleckou tvorbu. 

483 Rumjana DAČEVA: Josef Váchal, in: LARVOVÁ (ed.) 1996,147. 

484 Josef VÁCHAL: Paměti Josefa Váchala, Praha-Litomyšl 1995, 23, cit. in: Jiří OLIČ: Mystik 

čichu a jeho hlavní kniha, 

in: Josef VÁCHAL: Mystika čichu, reprint Praha-Litomyšl 1999, 234-235. 

485 Odborně je tato schopnost nazývána barevná olfakce a její výskyt je daleko méně častější 

než barevné vnímání zvuku; in: REISBERG 1994, 499. Současné psychologické výzkumy 

vztahu barvy a čichu se přiklánějí k pojmu "cross-modal correspondance" pro popis asociace 

barvy s určitým čichovým vjemem, která je ukotvena v paměti na základě předchozí zkušenosti; 

in: Avery N. GILBERT / Robyn MARTIN / Sarah E. KEMP: Cross-modal correspondance 

between vision and olfaction: The color of smells, 

in: The American Journal of Psychology 1996/vo1.1 09, 335-351. 
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Kniha Mystika čichu obsahuje vedle zobrazení vůně tabáku dřevoryt s názvem 

Básník a čich, na kterém se obličej sklání nad hromádkou sypké látky, z níž 

sálá vůně, vyjádřená vlnícími se barevnými plochami, soustředně oklopujícími 

básníkovu tvář. Podobně vyobrazení s názvem Mystik a jeho čich zachycuje 

postavu s autorovými vlastními rysy, která čichá ke květině, jež mu evokuje 

obličej ženy zjevující se za ním v pozadí. Tato zobrazení, stejně jako Tabák, 

ukazují, nakolik byly prožitky spojené s "nasáváním" vůní důležité pro 

Váchalovo zření světa i jeho tvorbu: "Pozornost k pachům a vůním souvisí 

s pojetím [Váchalovy] tvorby jako pohybu mezi tvarem a beztvarým. ,,486 

Kouř, zejména tabákový, kterým se Josef Váchal tak rád obklopoval, 

bafaje přitom ze své dýmky, může být metaforou koloběhu vznikání a zanikání 

myšlenek a představ, z kterých se rodí uměleckého dílo. Na dřevorytu 

Nikotiana [116] z roku 1919 zachytil Váchal metamorfózu dýmu, který vychází z 

fajfky kuřáka, jemuž je vyhrazena spodní část zobrazení. Dým se zhmotňuje 

v kruhy a kola, připomínající seskupení planet,487 z nichž povstávají části 

ženských postav i podivných skřetů. Jejich zhmotnění kolegové přihlížejí 

kuřákovu snění. Hlavním námětem zobrazení tu je dění probíhající v dýmu, 

v kterém se rodí kuřákovy představy, dění, jež odkazuje ke světu skrytému pod 

povrchem věcí, jehož neviditelnost, ale zároveň přítomnost, je materializována 

nehmotnou vůní. 

Na předchozích zobrazeních byl tabákový kouř kromě jiného evokací 

pohybu, ať již v podobě secesního ornamentu, energicky tažené linie či 

pomalého vlnění čáry. V souvislosti s jeho proměnlivou podstatou a prchavostí 

se stal metaforou vznikání a zanikání, nekonečně se opakujícího dění i 

konečnosti trvání a jako prostředek zhmotnění jinak nezhmotnitelného byl 

médiem synestetické percepce zaměňující zvuk a čich za barvu a tvar. Umělec

kuřák jako Prométheus zažehává cigaretou či doutníkem oheň své 

představivosti a v kouři rozněcuje své vnímání, na němž participují všechny 

smysly. 

486 Michal AJVAZ: Svět Josefa Váchala, in: Josef Váchal (1884-1969), Galerie Rudolfinum, 

Praha 1994 (kat. výst), 164. 

4871bidem 168. 
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0.6. Kuřák kubista: vyfukování dýmu z apollinairovské lulky 

V malířství realismu a impresionismu se dýmka stala součástí 

bezprostředního záznamu podoby umělce v neformální póze a oblečení, které 

přispívaly k jeho demytizaci jako romantického hrdiny. Linda Nochlin k tomu ve 

svém díle o malířství realismu poznamenává: ''[ ... J je těžké být obřadný a 

velkolepý, když popotahujete z dýmky. ,,488 V tomto pojetí byla dýmka součástí 

běžného života umělce, byla nástrojem, který plní svou funkci. Zatímco v druhé 

polovině 19. století bylo kouření dýmky běžnou záležitostí, a tak identifikace 

umělce s danou kuřáckou skupinou odpovídala sdílení této záliby se 

společenskou masou, ke konci 19. století se začínaly v čím dál větší míře 

objevovat cigarety, které byly vyhledávány zejména lidmi žijícími ve městech. 

Kouření dýmky postupně získalo přívlastek ojedinělosti a dlouhého trvání, jež 

mohlo být spojeno jak se staromilstvím a domácí intimitou, tak se zadumáním 

učence, filozofa a básníka. Dával-Ii umělec finde siecle přednost cigaretám a ' 

z dýmek ho lákala především dýmka opiová, umělci raných avantgard 

(fauvismu,expresionismu, kubismu ... ) se znovu vraceli ke klasickým lulkám, se . 

kterými se také zobrazovali. Navazovali tak na své umělecké vzory, jejichž dílo, , 

teprve v této době docházelo ze strany mladých umělců uznání, a zároveň na 

příklady umělců ze svého bezprostředního okolí. Zvláště kubismu příslušelo, 

aby motivu umělce-kuřáka dýmky zajistil novou životnost. 

Jedním z "otců zakladatelů" moderního umění, který byl posedlý 

zobrazováním vlastní tváře, byl Vincent van Gogh (1853-1890), jenž se 

několikrát zobrazil jako kuřák jako například v Autoportrétu ve slamáku a 

s dýmkou [117] z roku 1897 či v Autoportrétu s ovázaným uchem [140] z roku 

1889.489 Syrovost Goghovy malířské faktury a výraz psychického neklidu ve 

tváři zobrazeného oslovovaly na počátku 20. století mladé příslušníky 

nastupující avantgardy z řad fauvistů a expresionistů. Použití atributu dýmky 

488 Citováno podle: Linda NOCHLlN: Realism, Harmondsworth 1971, 187. 

489 Viz Von Evert Van UIERT: Van Gogh: Die Pariser Selbstbildnisse, Hamburger Kunsthalle, 

Hamburg 1995 (kat. výst.). 
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místo subtilní cigarety v portrétech a autoportrétech těchto malířů proto mohlo 

souviset se záměrnou rudimentálností jejich malířského stylu, který se zbavoval 

symbolistních, literárních konotací. Byl návratem k tradičním atributům umělce, 

ke kterým kromě palety a štětce patřila dýmka. 

Do těchto souvislostí můžeme klást například Portrét Henriho 

Matisse [119] od Andrého Deraina z roku 1905, který byl namalován 

ve fauvistických barvách. Tvář malíře je vystavěna z plošek sytých odstínů, 

kterým odpovídají větší barevné plochy modré haleny a zeleno okrového 

pozadí. Dýmka v ústech Matisse, která splývá přes jeho hustý vous, je jediným 

atributem umělce. Podobně ve stejném roce zobrazil Andrého Oeraina 

s dýmkou také Maurice Vlamminck [120]. 

S dýmkami se malovali také umělci raného expresionismu německé 

skupiny Die BrOcke, a to jak v možné návaznosti na Van Gogha, tak ve snaze 

zdůraznit nezávislost svého tvůrčího ducha. Ernst Ludwig Kirchner se zachytil 

s krátkou lulkou na autoportrétu z roku 1907 [118], který nemá svým malířským 

provedením daleko k Van Goghově Vlastní podobizně ve slamáku [117] z roku 

1887. Podobně je tomu na reprezentativním plakátu Die BrOcke [121] od 

Kirchnerova malířského kolegy Maxe Pechsteina, který byl vytvořen u 

příležitosti výstavy skupiny v drážďanské galerii Richter v roce 1908. Zatímco 

Kirchner se později zobrazoval také s cigaretami jako na svém nejslavnějším 

Autoportrétu jako voják z roku 1915,490 Max Pechstein zůstával věrný dýmkám, 

jak dokazuje mimo jiné ve vlastní podobizně [122] z roku 1919, v níž dýmka 

podtrhuje zamyšlený výraz umělcovy tváře, stejně jako gesto ruky, která 

podpírá jeho bradu. 

Motiv dýmky a kuřáka došel náležité pozornosti především 

v kubistických dílech Pabla Picassa a George Braqua. V zátiších, ale i ve 

figurálních kompozicích, zobrazovali malíři to, co je obklopovalo, včetně svých 

490 Ernst Ludwig Kirchner: Vlastní podobizna jako voják, 1915, olej na plátně, Allen Memorial Art 

Museum, Ohio. Dýmka či později cigareta byly tradičními atributy vojáka již od dob třicetileté 

války. V první světové válce dokonce probíhala kampaň za šetření tabákem pro vojáky. Viz 

dobový francouzský plakát od Andrého Ménarda s vojenskou helmou naplněnou tabáčnickým 

zbožím a nápisem: "Kuřáci v záloze, šetřte tabákem, aby nechyběl vojákům." 
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dýmek, naplněných většinou laciným tabákem. Zároveň tímto tématem 

navazovali na předchozí umění, jak na zátiší s dýmkami, mající svou tradici již 

od baroka, tak na Cézannova zobrazení kuřáků. 

Paul Cézanne (1839-1906), jehož dílo bylo jednou z učebnic malířů 

kubismu, se zabýval motivem kuřáka zejména v obrazech z 90. letech 19. 

století.491 Přestože se sám takto nikdy nenamaloval, dýmky patřily k tradičním 

doplňkům postav na jeho dílech. V jeho slavném obraze Hráči karet z Musée 

ďOrsay, který vznikl v letech 1890-1895, je moment soustředění dvou osob nad 

rozehranou karetní partií pevně ukotven v přesně budované struktuře obrazu.492 

Bílá holandská dýmka v ústech jednoho z hráčů podtrhuje dojem koncentrace a 

přemýšlení. Je symbolem konsumpce času, který neubíhá přirozeně, ale podle 

vlastních obrazových zákonitostí.493 Motiv kuřáka Cézanne osamostatnil na 

obraze z let 1891-1892 [123], na kterém je zachycen zamyšlený muž - kouření 

dýmky je pro něho chvílí usebrání a ponořením do sebe sama. V kubismu 

získávalo téma kuřáka dýmky podobné konotace, a to zejména v motivu 

básníka, v kterém probíhal dialog se Cézannovým odkazem nejen po stránce 

formální, ale také obsahové. 

Na pojetí kuřáka v díle kubistických malířů ovšem působila také vlastní 

"praxe" umělců a literátů, kteří se scházeli v prvních letech 20. století v Bateau

Lavoir na pařížském Montmartru. Tehdy zde bylo běžné kouřit kromě tabáku 

také opium, jež inspirovalo básníka Andrého Salmona k Opiové noci, v které 

popisuje jeden z dýchánků pod křídly "černé múzy." Opiem je také lehce 

načichnuto Picassovo modré a růžové období.494 Přes rané excesy příštích 

představitelů kubismu zůstal ovšem kubistický kuřák spjat s dýmkou tabákovou. 

Spojení umělce s kuřákem bylo kodifikováno v postavě Guillauma 

Apo/linaira (1880-1918), básníka, uměleckého kritika a také velkého vyznavače 

491 Phi/ipe CONISBEE: La Provence de Cézanne, in: Phi/ippe CONISBEE I Denis COUTAGNE: 

Cézanne en Provence, Musée Granet Aix-en-Provence 2006 (kat. výst.), 40. 

492 Hervé VANEL: Cézanne: Les Joueurs de cartes 1890-95, étude du tableau, in: Beaux Arts 

Magazine/1996 (Cézanne-hors série), 49. 

493 Ve vztahu k času je kouření možno chápat jako činnost, kterou vnucujeme svému okolí 

vlastní spatio-temporální měřítka. in: Alain GAFFET: Tabac et espace-temps de resistance, in: 

Sylvain BOUYERI Alain GAFFET (ed.): Anthropologie du tabac, Paris 1997,41. 

494 John RICHARDSON: A Life of Picasso, VoLI: 1881-1906, New York 1991, 321, 325. 
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tabáku, jehož Picasso mnohokrát ztvárnil v karikaturních kresbách [124]. 

Apollinaire je na nich skoro pokaždé zobrazen s dýmkou či cigárem. Jak je 

známo, mezi malířem a básníkem rozvinulo přátelství, které bylo pro oba 

umělce obohacující a plodné.495 Vzájemný dialog mezi tvůrcem a prvním 

obhájcem kubismu ovšem neprobíhal jen slovně, ale také obrazem. Překvapivě 

se odvíjel také objektivem fotoaparátu. 

V letech 1910-1911 vytvořil Pablo Picasso sérii snímků svých přátel, 

které byly pořízeny v malířově ateliéru na bulváru de Clichy a v některých 

případech se staly podkladem k pozdějším Picassovým obrazům.496 

Apollinairův fotografický portrét [125], který vznikl na podzim roku 1910, se zdá 

být důmyslně "naaranžován" a nemůže být pochyb, že vznikl ze vzájemné 

spolupráce mezi básníkem a malířem. Guillaume Apollinaire je na něm 

představen jako čtenář a zároveň jako kuřák. Usazen v křesle s nohou přes 

nohu a rozevřenou knihou, hledí na diváka s dýmkou v koutku úst. Na stěně za 

hlavou básníka visí kresba Nahé ženy (Femme nue), která byla Picassem 

vytvořena na jaře roku 1910.497 Představuje abstrahovanou figuru ženského 

aktu, jejíž objem je rozložen v geometrické kompozici pronikajících se ploch. 

Figura se stává odhmotněnou hrou prostorových plánů, které mohou stále 

představovat ženu, ale zároveň se ve své tvarové neuchopitelnosti stát něčím 

zcela jiným ... třeba dýmem z Apollinairovy lulky, jež je na fotografii zachycena 

tak, že vzniká dojem, jako by z ní byla kubistická kompozice přímo 

"vyfukována." Dým jako efemérní látka mezi vznikem a zánikem se zde stává 

metaforou kubistické dematerializace objektu, ale zároveň odkazuje k samotné 

tvorbě zobrazeného básníka. Picassova kresba, která se v Apollinairově podání 

mění v kouř stoupající z dýmky, je tak metaforou transformace skutečnosti 
, 

v kubistickou kompozici a zároveň zobrazením samotné básníkovy poezie ve 

smyslu Mallarmého přirovnání básně k " vydechované duši" doutníku. 

495 Ibidem 327-349. 

496 Zejména je zmiňován přímý vztah fotografie Daniela-Henryho Kahnweilera z ateliéru na 

bulváru de Clichy k jeho portrétu vytvořeného Picassem stejného roku, in: Anne SALDASSARI: 

La těte, le visage, le corps ... De quelques usages du portrait photograhique, in: William RUSIN: 

Picasso et le portrait, Musée Picasso, Paris 1996 (kat. výst.), 209-211. 

497 Pierre DAIX: Dictionnaire Picasso, Paris 1995, obrazová příloha, 2. 
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Asociace básně s dýmem je u Apollinaira zřetelná v pozdějších 

Kaligramech z roku 1916. V básni Fumées (Kouře) [126] je graficky evokována 

dýmka či přímo kouř dolů sestupujícím veršem ("Et je fume du tabac de 

zoNE"),498 kde zdůrazněný konec slova zoNE může asociovat rozšiřující se 

hlavičku dýmky, či překážku, o kterou se zarazil volně plynoucí verš. Báseň 

obsahuje evokace vůní, které se spojují s barvami ("Je haussse les odeurs/ 

pres des couleurs-saveurs [ .. ]")499 a jejich básnické obrazy se volně přeskupují 

ve verších bez interpunkce. Báseň jako volná otevřená struktura založená na 

asociativních vztazích mezi jednotlivými slovy, které mohou být čteny z mnoha 

úhlů pohledu, se svým charakterem blíží kubistické kompozici. 50o Podobně 

s asociací volně plynoucích slov s kouřem nakládá Apollinaire v básni Kouřím a 

vzpomínám [127] ze stejné sbírky, v které se jeho verše zhmotňují do tvaru 

dýmky. 

Přirovnání kubistického obrazu ke kouři na Picassově fotografii 

Apollinaira z roku 1910 rozehrává subtilní hru asociací mezi výtvarným dílem a 

básní, mezi textem a obrazem, které se budou později v dílech obou umělců 

prostupovat.5
0

1 V zobrazení Apollinaira jako kuřáka, který "vyfukuje" kubistickou 

kompozici, je zachycen dialog mezi básníkem a malířem na téma vizuálního 

zobrazení a jeho možného uchopení slovy - pomocí metafory kouře.502 

Apollinaire je navíc sám představen jako tvůrce, pro něhož činnost kouření 

symbolizuje jeho vlastní básnictví. Z Apollinairovy lulky se obrazně rodí básně a 

dýmka se stává tvůrčím nástrojem umělce. Ta je ovšem nejen nástrojem 

básníka, ale také malíře, protože "malovat můžeme vším, třeba i 

498 Guillaume APOLLINAIRE: Calligrammes, Paris 1966, 71. Český překlad: "A pokuřuji si 

frontový taBÁK" (Kouř, Kaligramy, 1916), in: Guillaume APOLLINAIRE: Básně-obrazy, překl. Jiří 

Konůpek, Praha 1965,26. 

499 Ibidem, český překlad: "já mezi barvy-chutě / ó vůně povznesu tě." 

500K rozboru básně: www.french.pomona.edu/msaigal/classes/FR1 02/Spring97/ rengelberg

jchubak-skerbeshian/ (27.11.2006). 

501 Pablo Picasso začal od léta roku 1911 vkládat nápisy do svých obrazů a Guillaume 

Apollinaire vytvářel básně-obrazy od roku 1913, in: Pierre DAIX: Le cubisme de Picasso, 

Neuchi'del 1979, Catalogue raisonné de I'cevre peinte 1907-1916266; Jan O. FISCHER (ed.): 

Dějiny francouzské literatury 19.a 20. století! II., Praha 1983, 511. 

502 Kouř evokovaly kubistické obrazy Braqua a Picassa z let 1910-1914 také Vincenci Kramářovi 

(O kubismu 1921), in: Vojtěch LAHODA: V kouři kubismu, in: Ateliér 1991/26, 8. 
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dýmkami [. .]"503 jak prohlašuje Guillaume Apollinaire v eseji Les Peintres 

cubistes z roku 1913. Básnictví a malířství se zde prostupují ve všeobjímajícím 

kouři. .. 

Při svém pobytu v Céret v létě roku 1911 namaloval Pablo Picasso dva 

obrazy, které spolu souvisí nejen námětem a kompozicí, ale také zřejmým 

vztahem k fotografii Apollinaira z Picassova ateliéru na bulváru de Clichy.504 Na 

prvním z nich, který je oválného formátu, je zobrazen Muž s dýmkou [128], jak 

píše na papír. Jeho činnost je zde připomenuta ještě kalamářem a perem 

v pravé části výjevu. Poslední dvě písmena slova journa/, vetknutá do obrazu, 

naznačují, že kuřák dýmky je také čtenářem novin. Část nápisu restaurant nad 

písmeny AL odkazuje k prostředí kaváren a hospod. V druhém obraze [129], 

jenž má čtvercový formát, je kompozice stranově převrácena, zůstává však 

zachována figura muže, který píše a přitom kouří dýmku. Postava kuřáka je 

tentokrát spojena s Básníkem, jak nazval Picasso své dílo. Plány, na které se 

rozkládá kubistická figura, jsou ještě více rozrušeny světlem na drobné plošky 

barev v hnědošedé tonalitě asociující kouř vycházející z básníkovy dýmky. 

Jediným jasně čitelným předmětem v kuřákově okolí je "věšák" na dýmky, který 

Picasso vlastnil ve svém pařížském ateliéru. 505 Jiné detaily objektů jsou 

potlačeny na úkor větší abstrakce a produchovnění obrazu, jehož zázemím již 

není vnější svět reprezentovaný novinami a restaurací, ale intimní prostředí, v 

kterém je možno přemýšlet, tvořit a kouřit ad libitum. 

Na obou dvou obrazech je intelektuální činnost, reprezentovaná čtením 

a psaním, spojena s motivem kouření, které zde podtrhuje zobrazení myšlení a 

tvoření jako trvajícího procesu, podobně jako tomu bylo již v Manetově Portrétu 

Stéphana Mallarméa [89].506 Do motivu básníka-kuřáka se promítá pojetí 

umělce, jehož dílo je založeno na bohaté myšlenkové činnosti. Je v něm 

503 Guillaume APOLLINAIRE: Les Peintres cubistes, Paris 1965,67, překl. autorka textu. 

504 Na tento vztah upozornila Anne Baldassari in: Anne BALDASSARI (ed.): Picasso 

photographe 1901-1916, Musée Picasso, Paris 1994 (kat. výst.), cit. podle: DAIX: 1995, 788. 

505 Je zachycen na Picassově fotografii Ramóna Pichota (podzim-zima 1910) a Franka Burty 

Havilanda Qaro 1912), in: BALDASSARI1996, 211. 

506 Potlačení anekdotičnosti na úkor zachycení stavu trvání vobraze hlásali ve své knize 

Ou Cubisme z roku 1912 také Gleizes a Metzinger. Jejich myšlenky v souvislosti s ikonografií 

kuřáka a v návaznosti na Mallarméa připomenul Vojtěch Lahoda. In: LAHODA 1991,8. 
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vyjádřena představa tvůrce, jehož aktivita je "více intelektuální (cérébral) než 

smyslová, " jak označoval tvorbu kubistických malířů Guillaume Apollinaire, 507 a 

jehož umění je ,,[ . .] uměním koncepce, které se pozvedá na úroveň tvoření. ".508 

Právě obrazy Muže s dýmkou či Básníka patří mezi první, které Picasso vytvořil 

na základě abstraktního pyramidálního schématu, jakési "prostorové 

armatury, ,609 jež byla plodem umělcovy náročné intelektuální práce. 

V obou obrazech z léta 1911 použil Picasso detaily z fotografií, které 

pořizoval během předchozího podzimu a zimy ve svém ateliéru na bulváru de 

Clichy.51O Bližší rozbor ukázal, že obraz Muže s dýmkou a následně také 

Básníka vycházely z Apollinairova fotografického portrétu z podzimu roku 1910: 

jak v podobném tvaru hlavy, nosu i oka a výrazu, tak v držení dýmky.511 V době, 

kdy Picasso dospěl k budování figury na základě přesné konstrukce a potlačil 

konkrétnost zobrazení, byla podoba Guillauma Apollinaira přetvořena v obecný 

typ básníka, který zároveň vyjadřoval Picassovo pojetí uměleckého tvůrce. 

Detaily z fotografického portrétu jsou libovolně použity ve výsledném obraze, 

zbavují se individuálnosti a stávají se systémem obecných formálních znaků, ve 

kterých má dýmka s výše naznačenými konotacemi své nezastupitelné místo. O 

rok později během letních prázdnin v Sorgues se Picasso znovu vrátil k tématu 

umělce-kuřáka v obrazu Básník [130], tentokrát se omezil pouze na zobrazení 

hlavy, která kouří dýmku, jejíž dým se rozplývá v kubistických plánech. 

Povýšil-Ii Picasso Apollinairovo zobrazení na úroveň obecného typu, 

později vzniklo několik dalších portrétů básníka [131] od jeho přátel malířů 

507 APOLLINAIRE 1965,53, překl. autorka textu. 

508 ,,[..] un art de conception qui tend a s'é/ever jusqu'a /a création." ln: ibidem 56, překlad 

autorka textu. 

509 DAIX 1979, 266 

510 Rozbor fotografií a Picassových obrazů in: Anne BALDASSARI (ed.): Picasso 

photographe 1901-1916, Musée Picasso, Paris 1994 (kat. výst.) , citováno podle: 

DAIX 1995, 788. 

511 Anne BALDASSARI (ed.): Picasso photographe 1901-1916, Anne BALDASSARI (ed.): 

Picasso photographe 1901-1916, Musée Picasso, Paris 1994 (kat. výst.) , citováno podle: 

ibidem, 446. 
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(Louis Marcoussis, Jean Metzinger), v kterých byla znovu v konkrétní podobě 

spojena tvůrčí činnost s kouřením a Apollinaire s dýmkou. 

Motivy kuřáků se objevují i u českých kubistických malířů. Ovlivnil-Ii 

však francouzský kubismus české výtvarné umění zejména po formální stránce, 

jeho ikonografické motivy nebyly přebírány do důsledku. To platí také o 

zobrazení básníka jako kuřáka, jak se ním setkáme v díle Pabla Picassa 

v letech 1911-1912. Ačkoliv u Emila Filly nalézáme přímou parafrázi Picassova 

Básníka z roku 1912, v obraze Hlava starého muže (1914),512 v kterém převzal 

jak tvar a formální výstavbu hlavy, tak motiv vlnících se loken vlasů, nezůstal 

zachován jeho původní význam ani atribut dýmky. Filla použil Picassovu 

předlohu k zobrazení myslitele, v němž rembrandtovské světlo zdůrazňuje 

spiritualitu díla i postavy.513 Z tohoto příkladu vyplývá, že Filla ve svém díle 

téma básníka jako kuřáka nerozvíjel, avšak prohloubil Picassův motiv větším 

produchovněním obrazu. Ve Fillově Kuřákovi [132] z roku 1913, se vnitřní 

světlo, které prozařuje jednotlivé plány hlavy rozpadající se na drobné plošky 

šedí a hnědí, spojuje s asociací kouře jako všeprostupující látky, která 

odhmotňuje tvar. Bez přímé souvislosti s postavou básníka se v tomto díle a v 

dalších obrazech kuřáků,514 Emil Filla přece jen napojoval na významovou 

vrstvu, jaká byla kouření přisouzena Picassem v případě zobrazení básníka 

z let 1911 a 1912. 

Kouř představoval pro Fillu substanci, která rozrušovala pevnou hmotu. 

Motiv formální hry kroužků kouře prostupujících hlavu se objevil na obraze 

Kuřák [133] z let 1913-14, kde se kouř vystupující z dýmky mění v kuřákovy 

kučeravé vlasy. V obraze Námořník [134] z roku 1916 dochází k průnikům 

512 Vojtěch LAHODA: Svět Emila Filly, GHMP Praha 1987 (kat. výst.) , 20-21. Emil Filla: Hlava 

starého muže, 1914, olej, plátno, 66x50 cm, Západočeská galerie Plzeň. 

513 V souvislosti s Fillovým pobytem v Holandsku v letech 1914-1918 byla vyslovena domněnka, 

zda se nejedná o imaginární portrét Jana Amose Komenského.lbidem, 21; Vojtěch LAHODA: 

Emil Filla, in: Jiří ŠVESTKA/ Tomáš VLČEK: Český kubismus 1909-1912, 

Národní galerie v Praze 1991 (kat. výst.) , 131. 

514 Fillovy hlavy kuřáků z let 1912-1914 jsou charakteristické vnitřní "prozářeností" světlem. In: 

Vojtěch LAHODA: Figura v díle Emila Filly, in: Umění XXX/1982, 500. 
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hlavy, dýmky a kouře ve znejasňující kompozici tvarů.515 "Vytetovaný" 

monogram EF na námořníkově krku je formální hříčkou uvádějící signaturu do 

kontextu vlastního zobrazení, a tím i malířův subjekt do přímého vztahu k jeho 

dílu. Nejen námětem námořníka dobrodruha, ale také jeho jistou životní 

nezakotveností, se Filla v době svého holandského exilu, kdy obraz namaloval, 

mohl s touto postavou ztotožňovat.516 "Bílá dýmka, z jakých se u nás nekouří"517 

se stala součástí mnoha a mnoha Fillových zátiší, náležejíc do základního 

arzenálu kubistických nature-morte. V souvislosti s umělcovým zájmem o 

barokní malířství v době pobytu v Holandsku byla v objektu dým~y_z (3oudy 

zdůrazněna také návaznost na tradici evropského umění jako například v Zátiší .. 

s mapou z roku 1914.518 

Motivy kuřáků se objevily i v dílech jiných malířů českého kubismu, 

avšak ani ta nijak důsledně nenavazovala na picassovského básníka-kuřáka. 

V postavě námořníka Josefa Čapka, který tento námět několikrát zpracoval 

v letech 1913-1917, můžeme hledat souvislosti s motivem umělce jako 

dobrodruha.519 Námořník [135] z roku 1913-1914 drží v ruce cigaretu, která je 

zde především atributem námořníků, kteří přivezli tuto zálibu do Evropy.52o 

Kubistickou variaci kuřáka zobrazil také Antonín Procházka. Kresba [136] 

z roku 1915 představuje souhru černých diagonál, které se prostupují a 

vytvářejí zvláštní útvar, v němž naznačené vlasy a zejména pak bílá cigareta, 

vystupující ze změti čar, dávají tušit, že se jedná o obličej kuřáka. Cigareta jako 

rozpoznávací atribut tu sekunduje snaze abstrahovat tvar i identitu kuřáka do 

soustavy vztahů naznačených diagonálami. Hlava kuřáka zde, podobně jako u 

515 LAHODA 1991,9. 

516 Vojtěch Lahoda uvádí stylizaci Emila Filly do postavy piráta na maškarním bálu SVU Mánes 

v roce 1934. In: LAHODA 1987,16. 

517 Tento výraz je výtkou Františka Kovárny Fillovi k přejímání motivických prvků z Picassových 

zátiší. In: František KOVÁRNA: Práce malířovy laboratoře, in: Večerník Práva lidu XX (XLI)/ 

1932/109,4, cit. in: Tomáš WINTER (ed.): Zajatec kubismu: dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné 

kritiky (1907-1953), Praha 2004,16. 

518 Emil Filla: Zátiší s mapou, 1914, olej, plátno, 51,5 x46 cm, Národní galerie v Praze. Repro. in: 

ŠVESTKA/VLČEK (ed.) 1991, 131. 

519lbidem. 

520 PEJML 1947, 37. 
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Fi/ly, představuje odhmotněnou strukturu prostupujících se plánů, která vznikla 

na cestě za novým uchopením reálného tvaru. V českém kubistickém malířství 

dochází k asociacím mezi kouřem a kubistickou kompozicí jako u Pabla 

Picassa, potažmo ve francouzském kubismu, avšak bez přímé souvislosti 

s postavou básníka a umělce. 

Patrně jediným českým kubistou, jehož dílo zapadá do kategorie 

zobrazení umělce jako kuřáka, je Bohumil Kubišta, který vytvořil v roce 1910 

obraz Kuřák [137], jenž nese umělcovy vlastní rysy, stejně jako skica, jež mu 

předcházela.521 Tímto dílem, které bylo první vlašťovkou Kubištova příštího 

kubistického období a v českém kontextu je považováno za vůbec první projev 

tohoto stylu, se vracíme zpět ke konkrétnímu zobrazení kuřáka, které je ovšem 

svým názvem posunuto do obecné roviny. Bohumil Kubišta vytvořil v raném 

období své tvorby řadu vlastních podobizen a obraz Kuřák stojí na hranici mezi 

raným zaujetím vlastní tváří a složitějšími autostylizacemi, v kterých je subjekt 

ukryt v postavě herce (Pierot, 1911) či mučedníka (Sv. Šebestián, 1912 ).522 Jak 

po formální, tak po obsahové stránce je Kubištův Kuřák důležitým mezníkem 

v jeho díle: "Uzavřel jím dlouhé období příprav, experimentů a hledání, v němž 

postupně nahrazoval prvotní popisnost nápovědí a manifestací dramatu 

vlastního nitra, v níž i každý tah štětce se řídil 'stylovým zákonem,' jehož 

výsledek měl nést stopy života a zároveň ho mělo být dosaženo přesnou 

formou. ,623 

Touto "přesnou formou" se stalo budování vlastní tváře pomocí fazet 

barevného dvojakordu modré a hnědočervené, která byla v černobílé podobě 

realizována již v autoportrétech z pařížského náčrtníku vytvořených 

521 Motivem kuřáka se Bohumil Kubišta zabýval již v leptu z roku 1907 (Kuřák, 1907, lept, papír, 

39,2 x 31,5 cm, Národní galerie v Praze), avšak bez přímé souvislosti k pozdějšímu dílu. 

Repro. in: Mahulena NEŠLEHOvA Bohumil Kubišta, Praha 1984, č.kat. 34. 

522 Mahulena Nešlehová popisuje postupné "významové zastiňování vlastní tváře" 

v Kubištových autoportrétech, které bylo katalyzováno setkáním s kubismem. Karel Srp vidí 

zejména ve třetí skice z pařížského skicáku počátek Kubištovy "depersonalizace" vůči světu i 

sobě samému. In: NEŠLEHOVÁ 1984, 100; Karel SRP: Bohumil Kubišta, in: ŠVESTKA / 

VLČEK 1991, 121. 

523 NEŠLEHOVÁ 1984, 45. 
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pravděpodobně pod přímým vlivem tehdejších Picassových a Braquových děl 

na jaře stejného roku.524 Bohumil Kubišta v tomto díle vyjádřil svoje názory na 

výstavbu tvaru pomocí střetávání osvětlených a neosvětlených ploch, které 

bude dále rozvíjet. Tento "skrytý portrét" je manifestací jeho vlastního 

malířského přesvědčení, ke kterému došel na základě dlouhého uvažování a 

uměleckých pokusů, jimž byl kubismus katalyzátorem. V tomto kontextu se nám 

může jevit dýmka v kuřákových ústech. Jako tvarově zajímavý objekt také ona 

podlehla "výstavbě" pomocí akordu hnědočervené barvy v plasticky pevný tvar. 

Mahulena Nešlehová v Kubištově monografii z roku 1984 interpretovala 

dýmku jako "vzpomínku na apollinairovskou lulku".525 Nicméně podobně jako 

s Apollinairem [125] by se mohla dýmka spojovat s Van Goghem [117, 140], 

jehož vlivem byla silně zasažena expresionistická perioda Kubištova díla, či 

s Paulem Cézannem [123], jehož dílo Kubišta dobře poznal za svého 

pařížského pObytu,526 a nakonec též s dobovou tendencí raných avantgardistů 

zobrazovat se s dýmkami, jak ji nalezneme v německém a francouzském 

prostředí. Všechny tyto ikonografické předlohy, jakož i Kubištova vlastní záliba 

v kouření, mohly spolupůsobit na to, že si vybral za námět svého díla právě 

kuřáka dýmky. Pravý význam Kubištova Kuřáka však leží především v jeho 

vlastním díle a v jeho pojetí umění. 

Bohumil Kubišta kladl ve svém díle důraz na intelektuální složku tvorby, 

která nakonec vyústila v doslovné "konstruování" obrazů na základě složité 

kompozice pronikajících se geometrických těles a tvarů, jak tomu bylo například 

v dílech Svatý Šebestián (1912) či Oběšený (1915). Jeho analytické myšlení 

vedlo malířský štětec podle přesných a předem promyšlených zákonů na úkor 

spontánnosti malířského projevu, i když umělecká imaginace zůstávala stále 

přítomným protipólem intelektu.527 Kubištův Kuřák zkoumavě hledící z obrazu 

stranou, jako by pozoroval svou vlastní tvář v imaginárním zrcadle, představuje 

člověka pochybujícího, který ke světu přistupuje kritickým rozumem. Dýmka 

v jeho ústech může být odznakem myslitele, jak se objevuje v dobových 

524lbidem, 97; idem: Bohumil Kubišta (1884-1918), Národní galerie v Praze 1993 (kat. výst.) , 9. 

525 NEŠLEHOVÁ 1984,97. 

526 NEŠLEHOVÁ 1993,8. 

527 Ibidem 7. 
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zobrazeních filozofů a vědců,528 ale zároveň symbolem tvůrčího ducha umělce. 

V obraze Kuřák se v atributu dýmky střetávají obě polohy Kubištovy osobnosti a 

povýšeny na obecnou rovinu, představují sumu tvůrčích zisků, které vedou od 

konkrétního k vyjádření trvale platného. 

528 K zobrazení vzdělanců s dýmkami: Annina KLAPPERT: ln den Handen des 

Wissenschaftlers Die Pfeife im Bild uns als Bild des "Wissenschaft,"in: MaUhias BICKENBACH 

(ed.): Manus Loquens: Medium des Geste / Geste der Medien, Kain am Rhein 2003,158-187. 
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D.7. Umělec a dýmka: dýmka metonymií umělce 

Ve francouzské literatuře 19. století vystupovala dýmka ve vztahu 

k básníkovi jako jeho konejšitelka, která zahání chmury, ať již je to habeššká 

dýmka Baudelairova "žal jeho srdce těšící / a mdlobu ducha léčící, ,,529 či dýmka 

Tristana Corbiéra, jejíž majitel, zaneprázdněn kouřením, "pavouky v stropě 

nevidí. ,,530 Z dýmky Stéphana Mallarméa, jeho ;,nej/epší přítelkyně," zase 

vzlínají vzpomínky na uplynulou zimu.531 Dýmka je-v těchto básních 

personifikací ženy, ale zároveň je předmětem, který patří do nejbližšího okolí 

básníka a stává se takřka jeho vlastní součástí, stejně jako žena součástí 

manžela, i se všemi riziky tohoto svazku. Dýmka v imaginaci básníků doslova 

dýchá vlastním životem. 

Osamostatnili-Ii francouzští básníci téma dýmky v souvislosti se ženou, 

ve výtvarném umění se setkáme s tímto motivem v daleko prozaičtějším 

kontextu. Často je dýmka součástí zátiší, a to již od doby barokní, kdy 

symbolizovala vanitas. V několika málo případech se však setkáme se 

spojením dýmky s osobností umělce. Malíři, většinou náruživí kuřáci, byli se 

svým kuřáckým nástrojem natolik srostlí, že zobrazili svoji dýmku jako 

připomínku sebe sama, jako by byla jejich zástupným symbolem, či spíše 

jakousi "prodlouženou rukou," "záměnou části za celek," metonymií umělce ... 

Podívejme se nyní na několik málo příkladů takových zobrazení, které se dají 

považovat také za jakýsi předstupeň slavné dýmky Reného Magritta s nápisem 

"Ceci n'est pas une pipe" z roku 1929,532 v níž osobní kontext díla přerůstá 

v obecnou úvahu o podstatě vizuálního zobrazení. 

529 Charles BAUDELAIRE: Dýmka, in: idem, Květy zla, překl. Svatopluk Kadlec, 

Praha 2001, 120. 

530 Tristan CORBIERE: Básníkova dýmka, in: idem: Žluté lásky, překl. Jindřich Hořejší, 

Praha 1973, 49. 

531 Stéphane MALLARMÉ: Dýmka, in: Básně v próze, in: idem: Souhlas noci 11., překl. Jan M. 

Tomeš, Praha 1977, 44-45. 

532 René Magritte: Ceci n'est pas une pipe, 1929, olej na plátně, Los Angeles County 

Museum of Art. 
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Umělcem, jenž se v 19. století nejvíce proslavil zobrazením vlastní 

dýmky, byl bezpochyby Gustav Courbet (1819-1871). Jeho poněkud kurióznímu 

obrazu ovšem předcházelo hned několik autoportrétů, v kterých se Courbet 

zobrazil s dýmkou.533 Jedním z nich je Vlastní podobizna s černým psem z roku 

1844, na které se mladý umělec zachytil v póze romantického poutníka, který 

usedl uprostřed krajiny, odložil knihu a hůl a zapálil si svou dýmku. Jak si již 

všiml Michael Fried, Courbet v tomto obraze drží dýmku ve stejné poloze jako 

malíř štětec před plátnem. Namalovaná ruka kuřáka představuje věrný "otisk" 

skutečné Courbetovy ruky tak, jak ji používal při malování, a její umístění do 

obrazu vede k narušení tradičního vztahu mezi obrazem a jeho autorem a 

následně mezi obrazem a jeho divákem.534 Podobně Courbet nakládá s tímto 

objektem na obraze Muž s dýmkou [138], který vznikl v letech 1848-1849. 

Autorova podobizna se zde tentokrát omezuje pouze na zobrazení Courbetovy 

hlavy a ramen a na jediný atribut, jímž je dýmka. Malíř se zde zachytil 

s přivřenýma očima ve stavu polobdění, které bylo navozeno patrně kouřením 

tabáku.535 Michael Fried interpretuje dýmku v Courbetových ústech jako 

součást "tělesného prostoru" zobrazeného. 536 V obou uvedených příkladech 

namalovaná dýmka úzce souvisí se skutečným objektem, který tvořil intimní 

svět malíře, jako by se tak doslova "otiskovala" do samotného díla. 

Obraz Dýmka [139], který Courbet namaloval v roce 1858, může být 

v tomto kontextu chápán jako zobrazení umělcova pracovního nástroje, ale též 

jeho samého. K obrazu se podle malířova životopisce George Riata váže 

historka z roku 1968, kdy byl malíř na návštěvě v Mnichově požádán tamními 

kolegy, aby jim na památku namaloval nějaký obraz, jenž by jim ho připomínal. 

533 Patrně poprvé tak učinil ve svém náčrtníku z raných čtyřicátých let, kde je zobrazen 

v klobouku a s dýmkou v ústech. In: Michael FRIED: Courbeťs Realism, London 1990, 

fig. 38, 72. 

534 Michael Fried ve svém díle vychází z teorií fenomenologie Maurice Merlaeu-Pontyho. In: 

ibidem 81; pozn. 38, 11. 

535 Studie "Baudelaire, Courbet et I'inconscient" upozorňuje na vztah Courbeta k dobovým 

výzkumům spánku. In: Aaron SHEON: Courbet, le réalisme franc;:ais et la découverte de 

I'inconscient, in: CLAIR (ed.) 1993, 288-299. 

536 ,,[..] the pipe in the Man with Pipe functions as a virtua/ extension af the sitter's 

embadiedness [..]" ln: FRIED 1991,78. 
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Courbet měl tehdy na základě tohoto přání zobrazit svou dýmku, pod kterou 

napsal do pasparty: "Courbet, sans ideál et sans religion. ,,537 Nicméně dle 

datace (1858), která je uvedena v samotném díle, se pozdější interpreti 

přiklánějí ke vzniku obrazu v době Courbetova předchozího pobytu 

v Německu.538 Dýmka je na obraze zachycena pověšená na hřebíku na zdi, 

který vyvolává dojem trompe-/'rei/, i tento fakt tak může přispět ke ztotožnění 

namalované dýmky se skutečnou dýmkou malířovou, která zastupuje 

samotného umělce. 

Rovněž Vincent Van Gogh učinil dýmku ústředním prvkem několika 

svých děl. Jeden z jeho nejpůsobivějších autoportrétů z roku 1889 [140] 

představuje umělce s kouřící fajfkou v ústech, v čepici a s ovázaným uchem 

jako následek osudného konfliktu s Paulem Gauguinem.539 Van Gogh se zde 

namaloval v beranici, jakou nosí venkované, a stejně tak dýmka je tu atributem 

rustikálního života. Symbolizuje umělcovu snahu po návratu do skutečnosti po 

přestálé duševní krizi oceněním prostého požitku kouření z dýmky, jemuž se 

Van Gogh rád oddával.54o 

V obraze Vincentova židle [141] z roku 1888 pak učinil tento předmět 

zástupným symbolem pro svou vlastní osobnost. Pandán tohoto obrazu tvoří 

dílo Gauguinovo křeslo ze stejného roku.541 Hořící svíce na křesle Goghova 

uměleckého souputníka tvoří protiklad k vyhaslé dýmce na jeho vlastní židli. 

Dýmka bývá interpretována jako vyjádření Van Goghova pocitu méněcennosti a 

poddanosti ve vztahu ke svému příteli a uměleckému kolegovi.542 Zatímco 

537 "Courbet bez ideálů a náboženství." in. Georges Riat: Gustave Courbet peintre, 

Paris 1906, 274, citováno podle: Robert FERNIER: La Vie et I'revre de Gustav Courbet 1., 

Lausanne 1978, překl. autorka textu, 144. 

538 Obraz je dnes uložen v soukromé sbírce tamtéž. In: ibidem. 

539 Ibidem 33. 

540 Dýmku, která vypadá jako by byla k malířovým ústům přilepena, údajně Van Gogh 

domaloval do portrétu o něco později. In: UIERT 1991, 33. 

541 Vincent Van Gogh: Gauguinovo křeslo v Arles se svíčkami a knihami, prosinec 1888, olej, 

plátno, 90,5x 72 cm, Rjiksmuseum, Amsterdam, repro. in: Ingo F. WALTHER: Vincent Van 

Gogh (1853-1890): vis ion te reálité, Berlin 1993, 57. 

542 H.R.GRAETZ: The symbolic language ofVincent van Gogh, London 1963, 139. 

143 



Gauguinova židle ozářená hned dvěma zdroji světla vyvolává dojem naděje a 

životní síly, Goghovo prázdné místo s vyhaslou dýmkou budí dojem 

pochmurnosti a sklíčenosti.543 

Dalším umělcem, v jehož díle hraje motiv dýmky důležitou roli, byl 

bezesporu Pablo Picasso, který ji vkládal jak do kubistických zátiší, tak do rukou 

námořníků, toreadorů či básníků. Sám sebe zobrazil jako kuřáka dýmky na 

kresbě z roku 1902, kde se zachytil spolu se svými přáteli-bohémy Angelem de 

Soto a Junyerem Vindalem u stolku jednoho z barcelonských podniků, či na 

kresbě z roku 1904, kterou věnoval svému pařížskému příteli, básníkovi Maxu 

Jacobovi.544 Také později se často objevoval na veřejnosti s dýmkou v ústech, 

jak dokládají nesčetné fotografie, a sám jich vlastnil hned celou sadu.545 Snímek 

pořízený v letech 1914-1916 v jeho ateliéru v rue de Schrelcher [142], 

představuje malíře, který sedí v křesle před svým obrazem a kouří. Fotografie je 

zajímavá nejen záběrem seshora, který zachycuje velkou část Picassova 

ateliéru, ale také obrazem na stojanu před malířem, kterým je Kuřák z roku 

1914.546 Umělec-kuřák dýmky tu vstupuje do dialogu se svým vlastním dílem a 

touto stylizací nabízí možné asociace mezi svou osobou a obrazem, mezi 

dýmkou skutečnou a namalovanou ... 

Konfrontoval-Ii Picasso v této fotografii sebe sama se zobrazením 

anonymního kuřáka, již v předcházejícím období analytického kubismu spojoval 

v některých obrazech dýmku se svým jménem či jinými předměty, nápisy a 

543 Ibidem 138. 

544 Pablo Picasso: Autoportrét s Angelem de Soto a Sebastianem Junyerem Vidalem, 

Barcelona 1902, perokresba na papíru, 14x9 cm, Museu Picasso, Barcelona; idem: Autoportrét 

s dýmkou, Paříž 1904, tužka na papíře, 20,9x13,1 cm, Nationalmuseum, Stockholm. Repro. in: 

John RICHARDSON: A Life of Picasso, VoLI: 1881-1906, New York 1991, 17, 333. 

545 Např. fotografie Pabla Picassa z roku 1907 (Archives Picasso), repro. in.: John 

RICHARDSON: A Life of Picasso, Vol.lI: 1907-1917, New York 1991,21. Viz Picassovy vlastní 

fotografie uměleckých přátel z let 1910-1911, které pořizoval ve svém ateliéru na bulváru de 

Clichy, v kterých se objevuje též cézannovský "věšák na dýmky." 

ln: BALDASSARI1996, 209-211. 

546 Pablo Picasso: Kuřák, jaro 1914, olej, lepený papír na plátně, 138x66,5 cm, Musée Picasso, 

Paříž. Repro. in: William RUBIN: Picasso-Braque: Pioneering of Cubisme, The Museum of 

Modern Art, New York 1989 (kat. výst.). 
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tvary, které se ho osobně týkaly. Dýmka, ač byla ve všech Picassových dílech 

latentní připomínkou jeho vlastního světa, jenž zobrazoval ve svých zátiších a 

figurálních obrazech, v některých případech vstupuje od přímých souvislostí 

s malířovou osobou. Je tomu například na obraze Dopis [143] z roku 1912, na 

kterém je namalována obálka se skutečnou, vlepenou známkou a s Picassovou 

adresou na bulváru de Clichy. Spolu s dýmkou a sklenicí tvoří malé zátiší, jež 

umělec zobrazil v oválném formátu. Dýmka, která je položena tak, že přesně 

odděluje slova "Monsieur Picasso," zde bezprostředně souvisí s umělcovým 

jménem a jeho osobou a spolu se sklenicí vína, absintu či bolsu, představuje 

osobní atributy tohoto průkopníka kubismu.54
? 

Podobně jako v obraze Dopis zobrazil Picasso obálku s přesnou 

adresou, namaloval v jiném díle zjara 1912 vizitku s nápisem "Miss Gertrude 

Stein," kterou mu zanechala americká mecenáška umění při návštěvě jeho 

nového ateliéru v Bateau-Lavoir.548 Obraz, který Henri Kahnweiler později 

nazval Architektův stůl [144], však obsahuje jiný důležitý motiv objevující se i 

v dalších Picassových dílech v souvislosti s dýmkou. V pravé části obrazu je 

namalován list notového papíru, na kterém leží dýmka, a nad ním "pluje" nápis 

MA JOLlE. Tato úvodní část refrénu tehdy populárního pařížského šansonu 

se spojovala s Picassovou milenkou Évou Gouel, která v této době vstoupila do 

umělcova života.549 Nápis MA JOLlE na hudební partituře se v souvislosti 

s dýmkou objevuje ještě ve Vzpomínce na Le Havre ze stejné doby.550 

Picasso osamostatnil motiv dýmka-MA JOLlE v kvaši [145] z r. 1914, 

který představuje malé zátiší hudební partitury a bílé dýmky, namalované v 

547 Stejného motivu využívá v obraze Zátiší se sklenicí a dýmkou také Emil Filla. Dýmka zde leží 

na papíru se signaturou Rotterdam 1914/ Emil Fil/a. Emil Filla:Zátiší s dýmkou a sklenicí, 1914, 

olej, sdřevo, 16 x11,5 cm, Galerie Antonína Procházky v Brně. Repro. in: Jiří HLUŠiČKA: 

Emil Filla (1882-1953), Brno 2003, č.kat. 37. 

548 Pierre DAIX: Dictionnaire de Picasso, Paris 1995, 861. 

549 Ibidem, 546-547, dále také např. Jack FLAM: Picasso et "Ma Jolie": Vers une poétique de 

la peinture, in: Revue de I'art 1996/3, 32-39. 

550 Pablo Picasso: Housle, sklenice, dýmka a kotva / vzpomínka na Le Havre, 1912 (Národní 

galerie v Praze). Samotný motiv nápisu "Ma Jolie" poprvé nalezneme na obraze Žena s kytarou 

z podzimu 1911 (The Museum of Modern Art, New York) a později se v různých obměnách 

vyskytuje také v zátiších z následujících tří let. 

ln: DAIX 1979, č.kat. 486, 622, 627, 683, 737, 738, 740, 742. 
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iluzivním rámu upomínajícím na rokokovou tradici. 551 Dýmka se v tomto díle 

znovu objevuje v souvislosti s připomínkou Picassovy milované ženy. Zatímco 

list notového papíru odkazuje k ženě, navazujíc na tradiční spojení ženy 
r'- - •. , .-~ •. , 

s hudbou a hudebním nástrojem, dýmka jako. typický atribut muže a zároveň 

osobní symbol umělce zastupuje s~motného Picas~a. Umělcovo jméno, jež je 

vepsáno ve štítku iluzivního rámu, jen podtrhuje osobní podtext tohoto spojení 

dvou zdánlivě neslučitelných věcí: hudební partitury, na které leží dýmka. 

Českým umělcem, který ve svém díle věnoval patrně nejvíce místa 

dýmkám, byl bezesporu Josef Váchal. Jak bylo naznačeno již v předchozích 

kapitolách, dýmka se u Váchala objevuje v mnoha rozličných významových 

polohách, jako prostředek rozštěpení osobnosti v Kuřáku opia (1910) [105], 

jako médium materializace představ, pojmenovávání skrytých světů vůní 

v Nikotianě (1919) [116] či jako nástroj asketova povznesení v Mystice 

čichu (1920) [114]. Všechna jmenovaná zobrazení, ačkoli nejsou výslovnými 

autoportréty, svým způsobem souvisejí s Váchalem-umělcem a s jeho vztahem 

ke kouření. Ještě větší měrou je téma zastoupeno na umělcových autopor

trétech, v kterých se dýmka stává takřka nezbytnou součástí Váchalovy osobní 

stylizace, spolu s věrnou fenkou Doxou či jiným čtvernohým přítelem [146]. 

Fajfky a tabák představovaly přirozenou součást Váchalova světa již 

od jeho dětství. Ve svých pamětech vypravuje zážitek, jak mu jeho dědeček 

dával na hraní svou dýmku: ,,['.J vždy vrací se jako nejstarší a nejdávnější 

vzpomínka z dětství vjem čistě čichový, a sice drsná a přec tak sladká vůně 

višňové troubele a tabákové močky dýmky, již dědeček ku hraní do postele mi 

dával, když jsem žádostivě ručky vztahoval po tomto nářadí tabák spalujícím, 

tak nezbytném pro mě později a nezbytném asi jako jiné, užitečnější nástroje 

lidmi vytvořené. ,,552 Dýmka se později stala pro Váchala takřka 

nepostradatelnou průvodkyní jeho všedních dní a její kouření udávalo rytmus 

umělcovu životu: "Kouření udržovalo životnost moji v jakémsi taktu, tak jako 

551 Dýmka a partitura, Paříž, jaro 1914, koláž, olej, uhel, 50 x 65, Museum of fine Art, Houston. 

Tato koláž byla součástí tří podobně koncipovaných děl v iluzivně malovaných rámech. 

ln: DAIX 1979, č.kat. 683, 684, 685. 

552 Josef VÁCHAL: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce, Praha 1995, 23. 
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kyvadlo určuje běh hodin, a stalo se znamenitou výplní mezi jednotlivými 

pohyby svalů či mozkového dynama z práce i klidu, ač této rovnováze docílené 

působením jedů říká se pouze: šeredný návyk. ,,553 O kouření se zmiňuje také 

v dopisech svým přátelům a ve svých denících, jež představují každodenní 

záznamy prostých životních činností i důležitých událostí umělcova života.554 

Dýmka naplněná tabákem byla pro Váchala nejen zdrojem smyslových požitků, 

ale také prostředkem uklidnění a soustředění, které práce grafika vyžadovala. 

Zároveň se často proměňovala ve zřídlo umělcových nápadů, které se 

zhmotňovaly v kouři, jako tomu je v Nikotianě [116] či na obraze Imaginace 

spánku (Snění) z roku 1921.555 

Dýmka se jako předmět umělcovy každodennosti stala Váchalovi také 

samostatným námětem, a to jako samostatný objekt, který Váchal vyřezal ze 

dřeva,556 či jako předmět hodný pozornosti při fotografování. Z roku 1916 

pochází fotografie Zátiší z dýmek [147], v které Váchal vytvořil podivuhodnou 

fajfkovou asambláž, v které možná nalezneme také jeho autorské "kousky." 

Stejný motiv opakuje v Receptáři barevného dřevorytu [148] z roku 1934, kde 

mu jako předloha sloužila zmíněná fotografie. 55? V jiné grafice z této knihy 

umisťuje dýmku mezi květiny558 - stejně jako v Mystice čichu je zde tabák další 

složkou Váchalova světa vůní. 

553lbidem. 

554 Váchal psal deníky od r. 1922, některé zápisy zmiňují též kouření: 16. února 1922: 

"Odpoledne veržinko vykouřil, na domino barvy červ. a žluté schystal. "; 15. května 1923: " [ .. ] 

nervosa, hlava pustá po otravě nikotinem, káva, krátký hovor a spát." in: Josef VÁCHAL: 

Deníky 1922-1964, Jiří OLIČ (ed.), Praha-Litomyšl 1998, 13, 29; Dále také viz pozdější 

korespondence: Josef VÁCHAL: Zapáliv si cigáro Operas: Výbor z korespondence 

z let 1940-1962, Jiří OLIČ (ed.), Praha-Litomyšl 1999; Josef VÁCHAL: Kus žvance a hrst 

tabáku. Dopisy Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949-1958, Praha-Litomyšl, 2004. 

555 Repro. in: VÁCHAL (kat. výst.) 1994,267. 

556 Dýmka, 1915, dřevo, výška 80 cm, průměr 40cm, soukromá sbírka, 

in: VÁCHAL (kat.výst.) 1994. 

557 Miloš ŠEJN: Fotografie Josefa Váchala, Moravská galerie Brno 1984 (kat. výst.). 

558 Kytice, barevný dřevoryt, 46,9 x 31 cm, z knihy Receptář barevného dřevorytu, Praha 1934, 

repro. in: VÁCHAL (kat. výst.) 1994, 381. 
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Dýmka se ve Váchalových dílech objevovala jako atribut jeho vlastního 

zobrazení či jako samostatný objekt v obraze, který upomínal na jeho kuřáckou 

vášeň a stával se zástupným symbolem pro umělce. Krajní polohu ztotožnění 

Váchala se svou dýmkou představuje obraz Moji přátelé [149] z roku 1911, na 

němž je zobrazena skupina podivných bytostí, jež ve svitu svíce sledují dýmku 

v rukou omámené bytosti, patrně samotného malíře. Dýmka, z níž září světlo, 

jako by byla naplněná vědomím, které se do ní přesunulo z kuřákovy mysli 

podobně jako v Baudelairových Umělých rájích. 

Dýmka doprovázela Váchala doslova od kolébky do hrobu - také na 

jedné z grafik z pozdního období - Starý rytec z roku 1954 - se Váchal zobrazil 

jako kuřák, který se ztrácí v objetí pozemsky vyhlížející múzy a v dýmu své 

fajfky ... 559 

559 Josef Váchal: Starý rytec, 1954, barevná skoblená rytina (mezzotinta ve dřevě), 38,3 x 34,6, 

repro. in: VÁCHAL (kat. výst.)1994, 437. 
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E. Závěr: Individualita moderního umělce vystupuje 

z kouře ... 

Ve své práci jsem se zabývala motivem zobrazení umělce jako kuřáka 

v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století. Kouření bylo chápáno 

jako prvek, který charakterizuje umělcovy osobní záliby, ale zároveň může být 

součástí jeho stylizace Z tohoto hlediska byla práce rozdělena do jednotlivých 

kapitol podle různých "stylizací" umělce, v kterých hraje kuřácký motiv roli 

charakteristického atributu. V porovnání s významem motivu v barokním umění 

se ukázalo, že některá témata přežívala a jiná se ztrácela, zajímavá je v tomto 

kontextu zejména vanitární symbolika kouření tabáku, která se znovu objevila 

v souvislosti s představou dekadentního umělce u Edvarda Muncha a v českém 

prostředí u Karla Hlaváčka. V 19. století pak byly v ikonografii kuřáka vymezeny 

jeho základní sociální "typy", proti kterým se později umělci ve svých 

zobrazeních vyhraňovali. 

Kuřácké gesto moderního umělce bylo především vyjádřením jeho 

vlastní individuality, která se vymezovala proti většinové buržoazní společnosti 

konce 19. století. Bylo projevem dandyho, který je aristokraticky povznesen nad 

každodenní dění, kultivuje svůj zevnějšek do ideálu krásy s cílem přetvořit svůj 

život v umělecké dílo, v kterém je moment kouření jedním z prvků jeho nedbalé 

elegance a rafinovanosti jeho smyslových prožitků. S návaznostmi na 

dandysmus v anglické a francouzské literatuře se motiv kouření cigaret objevil u 

Arthura Breiskeho jako součást jeho dandyovské stylizace se zázemím v jeho 

vlastním literárním díle, zejména v Kvintesenci dandysmu z roku 1909, či 

v podobizně Hanuše Jelínka z jeho mladých let. V portrétech českých 

výtvarných umělců se s motivem cigarety jako součásti jejich elegantního 

vzhledu, který obsahuje též prvky dandysmu, setkáme u Maxe Švabinského 

(Autoportrét, 1895) či na portrétní fotografii Jakuba Obrovského od Františka 

Drtikola z roku 1913. Ve spojitosti se symbolikou černého oděvu u Charlese 

Baudelaira se dandyovská cigareta objevuje také u Jana Preislera na 

Autoportrétu (1902) s jeho předstupněm z roku 1899. 
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V kontextu dekadence se zobrazení umělce jako kuřáka dotýká motivu 

nemoci a šílenství a lze ho chápat jako identifikaci umělce s "nezdravými" jevy 

ve společnosti, které byly z hlediska teorií darwinismu považovány za známky 

degenerace společnosti pozdního 19. století. Tyto asociace se rozvinuly 

především na základě názorů, že kouření tabáku a omamných látek se podílí 

na vzniku a rozvoji neurastenie, "nemoci století", jak byla nazývána dobovými 

psychiatry. Motiv kouření v portrétech umělců se spojuje s představou 

"nemocného" umělce a ze strany umělců je kategorickým odmítnutím názorů 

vědců, kteří, pod vedením Maxe Nordaua, považují umění, hlásící se 

k symbolismu, za zdegenerované. Na druhou stranu představa umělce jako 

neduživého neurastenika souzní s pojetím tvůrce jako šíleného génia 

s odkazem na starší uměleckou tradici. V tomto kontextu lze v návaznosti na 

názory Stanisfawa Przybyszewského a dílo Edvarda Muncha hledat souvislosti 

s motivem kouření jako symbolem nemoci, smrti a degenerace v Autoportrétu 

s cigaretou z roku 1897 od Karla Hlaváčka. Jeho stylizace do dekadentního 

umělce na základě atributu cigarety vyplyne zejména ve vztahu k sokolskému 

kultu zdraví, jehož byl stoupencem. Se zobrazením umělce jako 

neurastenického kuřáka, který svou mysl "rozpouští" v parách opia, se setkáme 

v sérii čtyř karikatur dekadentního umělce z roku 1897 od Miloše Jiránka. 

Umělec-kuřák, vymezující se proti dobové společnosti, se stylizoval též 

přímo do role společenské rebela, jehož revolta se realizuje také v umění. Ve 

vztahu ke společenskému určení kuřáka, jak vyplývá z dobových karikatur, se 

umělec, kouřící cigarety, vyhraňoval proti vládnoucí buržoazní třídě, která byla 

charakterizovaná kouřením doutníků, a zároveň se identifikoval s dělnickou 

třídou a myšlenkami anarchismu. Tyto souvztažnosti můžeme hledat 

v Autoportrétu s cigaretou z roku 1897 Karla Hlaváčka s návazností na jeho 

angažovanost v sokolském hnutí i jeho "buřičské" názory na umění. V přímém 

vztahu k propagaci anarchistických názorů lze interpretovat kuřácký autoportrét 

Františka Kupky z almanachu L'Assiette au Beurre z roku 1906, kde sociální 

ikonografii kuřáka rozvíjel také Alexandre-Théophile Steinlen. V kontextu 

nastupující avantgardy v českém umění prvního desetiletí 20. století za přímého 

působení "revolučního" pojetí malířství Edvarda Muncha a v souznění 

s myšlenkami společenského anarchismu vznikla také Vlastní podobizna 
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s cigaretou z roku 1908 od Emila Filly, v kterém kuřácký atribut podtrhuje 

umělcovu stylizaci rebela umění a společenského buřiče. 

V kontextu definice tradičních rolípohlavr-v~ společnosti, kde bylo 

kouření výhradně doménou mužů, se cigareta stala prostředkem definice "nové 

ženy", která se pomocí tohoto atributu stylizovala jako svobodná, intelektuálně 

tvůrčí bytost. Překonávala tak dobová klišé, která přisuzovala kouření výhradně 

ženám pokleslých mravů, a přibližovala se koncepci androgyna jako nového 

ideálu lidství. V tomto duchu se zobrazovaly na přelomu19. a 20. století ženy

umělkyně jako francouzská malířka Louise Lavrut či americká fotografka 

Frances Benjamin Johnston. Ačkoliv se v českých zemích setkáme se 

zobrazením umělkyň v dobových karikaturách, jejichž atributem je vždy 

cigareta, v autoportrétech a portrétech se emancipované kuřačky neobjevují, a 

to zejména vzhledem k postavení umělkyň v českých zemích, jejichž pozice se 

v této době teprve začínají tvořit. Výjimečným příkladem bylo zobrazení herečky 

Xeny Longenové z počátku 20. let, která byla na návrhu plakátu od Jaroslava 

Krále charakterizována atributem cigarety. 

Umělec-kuřák se objevoval v roli aristokratického dandyho, 

neurastenického dekadenta, společenského buřiče, rebela umění a genderu. 

Ve všech těchto stylizacích fungoval kuřácký atribut jako symbol bohémského 

odmítnutí stávající společnosti a jejich konvencí na základě identifikace s jejími 

"okrajovými" jevy, ať již jimi byli aristokraté (ducha), šílenci, sociálně slabí nebo 

emancipované ženy. Právě cigareta v tomto kontextu představovala atribut 

vymezování se vůči buržoaznímu doutníku a tradiční dýmce, byla symbolem 

exkvizitního požitku dandyho, ale také moderního městského života s umělými 

náhražkami štěstí v podobě tabáku a omamných látek. 

Odmítnutí stávající společnosti, reality, která umělce fin de siecle dusila, 

vedlo k obratu do jeho vlastního nitra, kde hledal naplnění svých ideálů ve 

vysněných říších, pro něž se podle Baudelairova díla vžilo označení "umělé 

ráje". Kouření, zejména omamných látek, představovalo jednu z bran vedoucí 

do těchto imaginárních světů. Stylizace moderního umělce do postavy kuřáka 

se stalo vyjádřením jeho vlastního pojetí umělecké tvorby, která byla založena 

na subjektivním vnímání skutečnosti a imaginaci autora. Kouření představovalo 

metaforu umělecké činnosti, v které byla skutečnost sublimována na literární 
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symbol jako v básních Stéphana Mallarméa, jehož portrét od Édouarda Maneta 

z roku 1876 se stal ikonickým zobrazením umělce symbolismu. V českém 

umění se s přímou návazností na Mallarmého podobiznu setkáme v Portrétu 

Arnošta Procházky z roku 1897 od Karla Hlaváčka. Podobně pojal Maurice 

Maeterlincka také Max Švabinský v roce 1899. 

V souladu s těmito představami se zobrazovali také výtvarní umělci, 

kteří se výměnou cigarety za štětec ztotožnili s pojetím moderního tvůrce jako 

básníka, jehož tvůrčí aktivita je založena na intelektuální činnosti a snění. 

Z tohoto hlediska lze pohlížet na vlastní podobizny Jana Preislera, zejména na 

jeho Autoportrét s cigaretou z roku 1907. Asociace mezi cigaretoú a ~ štětcem 
- '--- - "--., .. '-" 

jako symboly intelektuální a manuální složky umění rozvíjeli ve svých dílech 

také umělci Os;'y: -~~humil K~bišt~--(-T;~jpOrlí-ét, 1907) a Emil Filla (Autoportrét 

se štětci a paletou a Autoportrét s cigaretou, 1908). 

"Umělé ráje" byly metaforou umělcova vnitřního světa, ale zároveň je 

umělci v podobě hašišovém či opiovém opojení zakoušeli na "vlastní kůži". ° 
zintezívnění smyslového vnímání a umocnění imaginačních schopností básníka 

psali již Thomas De Quincey a Charles Baudelaire, jejichž popisy intoxikací 

působily v okruhu umělců symbolismu a dekadence jako nepsané vzory. 

Užívání drog však nebylo pouze záležitostí osamocených bohémů, ale na konci 

19. století se stalo celospolečenským problémem. Také v kruzích českých 

dekadentních básníků a umělců můžeme předpokládat zkušenosti s "umělými 

ráji" na základě omamných látek. V rovině přirovnání se narkotika objevila 

v básních Jiřího Karáska ze Lvovic či Jarmila Krecara z Růžokvětu. 

"Omámeného" dekadentního umělce představovala také karikatura kuřáka od 

Miloše Jiránka z roku 1897. V souvislosti s okultismem se drogy objevily u 

Josefa Váchala, jehož Kuřák opia z roku 1910 bylo dílem, jež v kontextu 

českého umění patrně nejlépe odráželo dobový zájem o omamné látky. 

V návaznosti na pojetí umělce symbolismu i v přímém vztahu k Baudelairovým 

Umělým rájům lze interpretovat také obraz Žlutá škála (1907) od Františka 

Kupky, a to na základě jedné ze skic, na které je zobrazen básník kouřící 

cigaretu. 

Kouření tabáku a omamných látek, které vyvolávalo v umělcově mysli 

různou škálu stavů od zvýšené koncentrace k ospalosti až malátnosti tak mohlo 

podporovat práci intelektu, ale na druhou stranu ho také "uspávat" a dávat 
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prostor k rozvinutí fantazijních představ, které se objevují v přechodech mezi 

bděním a sněním. Zobrazení umělce jako kuřáka implikovalo ideu umělce 

"snícího za bílého dne", která byla rozšířena v kruzích umělců symbolismu, 

například u Stéphana Mallarméa, jehož kuřácký portrét z roku 1876 lze také 

včlenit do této kategorie. Tato představa souvisela s dobovými výzkumy spánku 

a lidského vědomí, které se zejména v podobě hypnózy, jež byla využívána 

k terapeutickým účelům, dostávaly do širšího povědomí veřejnosti. Rovněž 

zobrazení kuřáků v portrétech a autoportrétech českých umělců lze spojit 

s těmito změněnými stavy vědomí, které se navenek projevují zasněným, 

nepřítomným pohledem směřujícím do dáli, zavřenýma očima, které naznačují 

vnitřní duševní děj i pohledem hypnoticky upřeným na diváka. Cigareta, která je 

subtilnější než dýmka či doutník, se v těchto portrétech stala prostředkem 

transcendence umělcova vědomí do nevědomé oblasti jeho mysli. 

Kouření, které působí na všechny smysly, může být také 

zprostředkovatelem mezi jednotlivými počitky. Zobrazení umělce jako kuřáka 

souviselo také se syn estetickým vnímáním, které stálo v základech 

romantického a symbolistického Gesamtkunstwerku. Žlutá škála (1907) od 

Františka Kupky představovala obrazné naplnění myšlenek synestezie na 

základě motivu kouření na skice, v které se umělec-kuřák stal pomyslným 

Prométheem, jenž ohněm své cigarety zažehuje své vnímání, na kterém 

participují všechny smysly. V jiné rovině se dým jako vizuální materializace 

zvuku objevil na plakátu Emila Orlika Scha/l und Rauch z roku 1902, kde pierot 

představoval typ romantického umělce jako prostředníka mezi lidským světem a 

zásvětím. V Mystice čichu (1920) a dřevorytu Nikotiana (1919) Josefa Váchala 

se zobrazení tabákového dýmu stalo zhmotněním vůně, z které se rodí 

umělcovy představy a jež je zároveň prostředkem k mystickému povznesení. 

V zobrazení umělce jako kuřáka v dílech umělců spojených svými 

názory s myšlenkami symbolismu a dekadence, ať pevným či volnějším 

poutem, kouření tabáku či omamných látek aktivovalo subjektivní vnímání 

skutečnosti, která byla přetvářena jejich intelektem i imaginací. Zobrazení 

kouřících a snících umělců představovala stylizace moderních tvůrců, v kterých 

mizel rozdíl mezi básníkem a výtvarným umělcem. 
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V kontextu umění raných avantgard se v kuřáckých (auto)portrétech 

objevovala spíše dýmka, a to v návaznosti na vzory v díle Vincenta Van Gogha 

či Paula Cézanna a zároveň v rámci zdůrazňování jistého primitivismu 

malířského slohu i obsahu děl oproti "literárnosti" symbolismu. V postavě 

Guillauma Apollinaira bylo kouření znovu spojeno s básnickou tvorbou. Námět 

básníka-kuřáka rozvíjeli umělci kubismu, zejména Pablo Picasso, v jehož 

obrazech Muž s dýmkou a Básník (léto 1911) byl tento motiv zobecněn v poloze 

zachycující uměleckou tvorbu jako stav trvání, který byl symbolizován motivem 

kouření. V Picassově fotografii Apollinaira (podzim 1910) byla metafora dýmu 

vztažena na samotnou kubistickou kompozici, v které se tvary postavy 

rozpouštěly stejně jako v kouři. Podobně Apollinairovy básně lze 

charakterizovat stejným způsobem. V motivu dýmu docházelo k vzájemné 

výměně mezi obrazem a slovem. V českém kubistickém umění nebyl 

picassovský motiv básníka-kuřáka reflektován, i když se ve Fillových obrazech 

kuřáků z let 1912-914 setkáme s využitím motivu kouře jako materializace 

vnitřního světla ve figuře. V Kuřákovi (1910) od Bohumila Kubišty byl atribut 

dýmky spojen s osobou umělce a odkazoval jak k zobrazení jeho malířských 

vzorů, tak na obecný symbol myslitele. Osamostatnění motivu vlastní dýmky, 

která se stala zástupným symbolem samotného umělce a jeho umění, jenž 

nalezneme v dílech několika umělců (Gustav Courbet, Vincent Van Gogh, 

Pablo Picasso a v českém kontextu Josef Váchal), ukazuje na širší tradici 

tohoto motivu, který později vrcholil v zobrazení dýmky Reného Magritta. 

Fenomén kouření, který byl součástí každodenního života a prostupoval 

všechny společenské vrstvy, reprezentuje v obrazu umělce na přelomu 

19. a 20. století polyvalentní symbol, v kterém může docházet k posunu 

významu mezi jeho jednotlivými sémantickými rovinami i v rámci jednoho 

zobrazení. Kuřácký atribut vstupuje do různých souvislostí, které vypovídají o 

povaze moderního umělce, jenž se představuje v různých polohách svých 

stylizací. Ty dokládají rozmanitost a složitost konstituce identity moderního 

tvůrce na přelomu 19. a 20. století, který se vyhranil jako svobodná tvůrčí 

individualita proti tradičnímu pojetí umělce i proti stávající společnosti. 
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Z širšího hlediska je kouř (tabákový, hašišový, opiový .... ) proměnlivou 

substancí, která svou efemérní povahou symbolizuje zrod a zánik. V rámci 

zobrazení umělce znamená metaforu představ vznikajících v jeho mysli, které 

se zhmotňují v pomalu plynoucí ornamentální linii, v pulzující pole energií či v 

přízraky nikotinových a opiových víl. Zároveň však může kouř hmotu 

dematerializovat stejně jako samotnou mysl kuřáka, jehož vědomé Já se 

obrazně rozpouští v kroužcích kouře. Kouř se stává symbolem penetrace, 

rozpadu a rozkladu a v časové perspektivě se jeví jako symbol uplývání času, 

jenž však ubíhá podle vlastní doby hoření, stejně jako myšlenky rodící se 

v umělcově hlavě vznikají podle "vnitřního" času subjektivní mysli. 

Zobrazení umělce jako kuřáka se dotýká vlastní podstaty vzniku 

uměleckého díla, které se zhmotňuje na hranicích mezi zrodem a zánikem 

ideje, mezi efemérním zjevením inspirace a jejím zmizením v říši kuřákova 
.~ - , . . 

podvědomí. Kouření se tak stává metaforou umělcova tvůrčího gesta ... 

V naznačených souvislostech se objevují nové možnosti interpretace 

děl českých umělců přelomu 19. a 20. století, například Autoportrétu 

s cigaretou (1897) Karla Hlaváčka či skici a obrazu Žlutá škála (1907) Františka 

Kupky, u jiných autorů, zejména u Josefa Váchala, se v rámci studia motivu 

kuřáka ukazují zajímavé souvislosti mezi jednotlivými díly. Zároveň se otevírají 

ke studiu problémy související s identitou moderního umělce, které byly jen 

zčásti reflektovány v odborné literatuře, jakými je fenomén dandysmu v českém 

umění, "chorobnost" dekadentního umělce ve světle lékařských názorů i 

umělecké kritiky, či vztah českých umělců přelomu 19. a 20. století k omamných 

látkám a jejich "stopy" v uměleckých dílech. 
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OBRAZOVÁ PŘílOHA 



B.Umělec-kuřák v biedermeieru a 1. pol. 19. století 

B.1. Barokní "pití tabáku" 

1. André Thevet, Cosmographie universelle, 1575 
(Indiáni kouřící tabák). 

Van den Taback. 
-00 

2. Johann Beverwyck: Schat de Gesondheyt, Dordrecht 1636 
(O tabáku). 



3. Rcemer Visscher: Sinnepoppen, Amsterdam 1614, 
Koninklijke Bibliotheek, Haag. 

4. Hendrick Barry, podle monogramisty AE: Kuřák, nedatováno, 
rytina, 16,5x 13 cm, Albertina, Vídeň. 
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5. Petru s Scriverius: Saturnalia, Ofte Poětisch Vasten-avond-spel. .. 
(titulní list), Haarlem 1630, Koninklijke Bibliotheek, Haag. 

6. Judith Leyster: Veselí pijáci I Poslední doušek, nedatováno, olej, 
plátno, 88,9x 73 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. 



7. Adriaen Brouwer: Kuřák, kolem 1636, olej, dřevo, 46,4 x 36,8 cm, 
Metropolitan Museum of Art, New York. 

8. Barent Fabritius: Čich, 1666, olej, dřevo, 39,5 x 33 cm, 
Suermondt-Museum, Cáchy. 



9. Jan Davidsz de Heem: Autoportrét (detail), kolem 1636, olej, dřevo, 24x19 cm 
Rjiksmuseum Amsterdam. 

10. Gerrit Dou: Autoportrét, 1635-1640, olej, dřevo, 48x37 cm, 
Rjiksmuseum Amsterdam. 



11. Jan Kupecký: Vlastní podobizna, 1707, olej, plátno, 86,5x 70,5 cm, 
Národní galerie v Praze. 



12. William Hogarth: Bůh času kouří na obraz, 1761, lept, mezzotinta, 
20,2x 17,3 cm, British Museum, Londýn. 



B.2. Biedermeierovské pokuřování z pěnovky 

13. Anonym: Karikatura kuřáků dýmek 1., Čechy 19. století, 
lept, papír, 23,5x 23,5 cm, Národní galerie v Praze . 

. r ... 

14. Anonym: Karikatura kuřáků dýmek Ilo, Čechy 19. století, 
lept, papír, 23,5x 23,5 cm, Národní galerie v Praze. 



15. Josef Navrátil: Autoportrét, Vodopád pod Dachsteinem (detail), 
kolem 1845-1847, nástěnná malba, Alpský pokoj, zámek Jirny. 

16. Josef Navrátil: Epitaf stolní společnosti U Klébatů, 1840, kvaš, 
papír na lepence, 21,9x 18 cm, Národní galerie v Praze. 



17. Josef Navrátil: Společnost u stolu/ Kuřáci, před 1861, 
olej, papír, 18,5x23 cm, Národní galerie v Praze. 

18. Jaroslav Čermák: Portrét Josefa Navrátila, 1852-1853, 
olej, plátno, 63x78 cm. 



19. Josef Mánes: Vlastní podobizna na cestách, 1854, 
Národní galerie v Praze. 

20. Quido Mánes: Vesnická hospoda (detail), 1863, 
olej, plátno, Sbírky Pražského hradu. 



21. Soběslav Pinkas: V ateliéru, 1854, olej, plátno, 29,5x 37,5 cm 
Národní galerie v Praze. 
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22. Karel Purkyně: Vlastní karikatura Karla Purkyně z jinošských let, 
nedatováno, kresba tužkou, Národní galerie v Praze. 



c. Umělec-kuřák et/versus společnost 

23. Henri Gervex: Scéna z kavárny, 1877, olej, plátno, 136x 100,5 cm, 
Detroit Institute of Arts, Michigan. 
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24. Paul Verlaine: Přátelé Verlaine, Valade a Mérat na večeři 
Sprostých dobráků, nedatováno. 



C.1. Dandyovská elegance gesta 

25. Charles Baudelaire: Autoportrét pod vlivem hašiše, 1844, kresba perem, 
rumělka, akvarel, 21 ,5x 17 cm, soukromá sbírka. 



26. Charles Neyt: Portét Baudelaira s doutníkem, 1864, 
fotografie, Brusel. 

27. Paul Gavarni: Autoportrét, 1845, litografie, 
Wellesley Colellege Museum, Wellesley. 



28. Anselm Feuerbach: Autoportrét, 1878, 
Kunsthaus, Curych. 

29. Beneš Knupfer: Autoportrét, 70. léta 19. století, olej, 
plátno, 129x93 cm, Národní galerie v Praze. 



30. Alfred Ellis Walery: Oscar Wilde, fotografie, detail, kolem 1884. 

31. Clarence H. White: Frederick Holland Day, kolem 1897, platinový 
tisk, 24,2x 18, 8 cm, Gilman Paper Company Collection. 
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32. Leslie Ward (Spy): James MacNeill Whistler, 1878 
The New York Public Library (A.E. Gallatin Collection). 

33. James MacNeill Whistler: Autoportrét, leden 1879, 
fotografie, Courtesy of Glasgow University Library. 



34. August Strindberg: Autoportrét, 1896, fotografie na vizitce 
Strindbergsmuseet, Stockholm. 

35. Anne Constenoble: Stanistaw Przybyszewski, 1893, 
reprodukováno v Moderní revue 1986/1987. 



36. Gigerle, Humoristické listy 1897/18 . 
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37. Umělec, Humoristické listy 1900/38. 



38. Portrét Arthura Breiskeho, 1910, foto, Fotoarchiv PNP Praha. 



39. Jarmil Krecar: Arthur Breisky, 1910, Fotoarchiv PNP Praha. 

40. Portrét Arthura Breiskeho (v kouři), 
nedatováno, Literární archiv PNP Praha. 



41. Portrét Hanuše Jelínka z mladých let. 

42. František Gellner: Hanuš Jelínek, Šibeničky, 1906. 



43. Jan Preisler: Autoportrét, 1899, pastel na papíře, 33 x 24 cm, 
Sbírky Pražského hradu. 



44. Jan Preisler: Autoportrét, 1902, olej na plátně, 69x39 cm, 
Národní galerie v Praze. 



45. Max Švabinský: Autoportrét, 1895, perokresba. 

46. Fotografie Maxe Švabinského na schodech AVU, 1903-1904. 



47. František Drtikol: Autoportrét, 1913, olejotisk 
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

48. František Drtikol: Jakub Obrovský, 1913, olejotisk, 
33,5x24 cm, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 



C.2. Šílený génius a zdegenerovaný neurastenik 

49. Thomas Leal da Camara: Vidiny?, L'Assietle au Beurre1903/127. 



50. Edvard Munch: Autoportrét s cigaretou ,1895, olej, plátno, 11 O,5 x 85,5 cm, 
Nasjonalgalleriet, Oslo. 

51. Edvard Munch: Autoportrét s kostmi paže, 1895, litografie, 45,5x 31,7 cm, 
British Museum, Londýn. 



52. Edvard Munch: Stanistaw Przybyszewski, 1895, uhel a olej, 
lepenka, 62,5x55,5 cm, Munch-museet, Oslo 

53. Edvard Munch: Portrét Stanistawa Przybyszewského s pažní kostí, 1893-1894, 
tempera, plátno, 75x60 cm, Munch-museet, Oslo 



54. Karel Hlaváček: Autoportrét s cigaretou, 1897, kresba tužkou a běloba, 14 x 10,9 cm, 
Umělecké sbírky PNP Praha. 

Vl.:. " 

55. Karel Hlaváček: Autoportrét, 1896-97, kresba perem tuší, 10x7 cm, 
Umělecké sbírky PNP Praha. 



56. Miloš Jiránek: Melancholický princ 1., 1897, akvarel, papír, 28x 19,8 cm, 
Národní galerie v Praze. 



57. Miloš Jiránek: Melancholický princ ll., 1897, akvarel, papír, 28x 19,8 cm, 
Národní galerie v Praze. 



58. Miloš Jiránek: Melancholický princ 111., 1897, akvarel, papír, 28x 19,8 cm, 
Národní galerie v Praze. 



59. Miloš Jiránek: Melancholický princ IV., 1897, akvarel, papír, 28x 19,8 cm, 
Národní galerie v Praze. 



C.3. Společenský buřič a rebel umění 

60. František Kupka: Stránka z deníku, detail, 1887, papír, tužka, 
15x 19,5 cm, Národní galerie v Praze. 

61. Josef Sudek: Autoportrét, kolem 1914, 12x9 cm. 



62. Alexandre-Théophile Steinlen: Mothu et Doria, 1893, 
barevná litografie. 

63. Alexandre-Théophile Steinlen: Autoportrét, 1901, barevná litografie, 
(Dans La Vie. par Steinlen: Cent dessins en couleur). 



64. Alexandre Théophile 8teinlen: Zítra!, 1894, 
barevná litografie. 

JI/Jemen' _ .. --
65. František Kupka: Ti ptáci mi můžou ... , cyklus Peníze, 

L' Assietle au Beurre 1902/41. 



66. Hlídka sociální: "Kapitalisté nás tíží!", Humoristické listy 1897/49. 

67. František Gellner: ilustrace pro Šibeničky 1903/12. 



68. František Kupka: Autoportrét, Almanach L'Assietle au Beurre 1906. 

69. Fotografie Františka Kupky, 1904-1907. 



70. Emil Filla: Vlastní podobizna s cigaretou, 1908, olej na plátně , 66x50 cm, 
Národní galerie v Praze. 

71. Fotografie Skupiny výtvarných umělců ze Silvestra 1911 
(Emil Filla v pravém dolním rohu). 
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72. Hugo Boettinger (Dr. Desiderius): Ornament, 1912-1925. 



C.4. Zženštilý muž a zmužnělá žena: cigareta na hranicích 
genderu 

73. Max Slevogt: Feierstunde, 1900, olej plátno, 127x 155,2 cm, 
Neue Pinakothek, Mnichov. 

74. Edvard Munch: Těte-a-těte, 1895, lept, 21 ,8x 32,8 cm 
Munch-Museet, Oslo. 



75. Alfons Mucha: Job 1., 1898, barevná litografie, 149,2x101 cm, 
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

76. Alfons Mucha: Job 11., 1898, barevná litografie, 66x44 cm, 
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 



77. Alfred Bryan: Oscar Wilde v ženských šatech, nedatováno. 
The Raymond Mander and Joe Mitchenson Theatre CoIL, Londýn 

78. A. Morrow: The New Woman, 1894, barevná litografie, 
Musée des arts décoratifs, Paříž. 



79. Frances Benjamin Johnston: Autoportrét, 1896, fotografie 
Library of Congress, Washington. 

80. Louise Lavrut: Dívka z Montmartru, 1900, pastel. 



81. Jan Preisler: Cyklistka v baretu, 1897, tužka, papír, 24,3x 23,8 cm, 
Národní galerie v Praze. 

82. Ženské budoucího století, Humoristické listy 1896/15. 



83. Jundy a lence, Humoristické listy 1905/25 

84. J.KoČí: Manžel akademické malířky, Humoristické listy 1911/21. 



85. Jaroslav Král: Xena Longenová, návrh na plakát, 20. léta, černá křída. 



D. Polibek opiové a nikotinové múzy: kouření jako 

pramen umělecké inspirace a metafora tvůrčí 

činnosti 

86. Louis-Philippe Hébert: Duše nikotinu, 1902, 
The Museum od Fine Arts, Montreal. 

87. Alfred Zimmermann: Hašiš, časopis Jugend 1901. 



0.1. symbolistní básník: zahledění v kroužky dýmu 

88. Gustave Courbet: Charles Baudelaire, kolem 1848, olej, plátno, 53x61 cm, 
Musée Fabre, Montpellier. 



89. Édouard Manet: Stéphane Mallarmé, 1876, olej, plátno, 27x36 cm, 
Musée d'Orsay, Paříž. 
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':;0. M. Blancher (?) podle É. Maneta: Stéphane Mallarmé, 
Paul Verlaine: Poétes maudits, Paris 1884, frontispis. 



91. Karel Hlaváček: Portrét Arnošta Procházky, 1897, kresba uhlem, 47x 30,6 cm 
Umělecké sbírky PNP, Praha. 



92. Max Švabinský: Portrét Maurice Maeterlincka, 1899, 
tuš, 25,8x 22,7 cm, soukromá sbírka. 



0.2. Spiritualizace výtvarného umělce: cigareta 
místo štětce 

93. Edvard Munch: Autoportrét s cigaretou (detail), 1895, 
olej, plátno, Nasjonalgalleriet, Oslo. 



94. Edvard Munch: Noc I Noc v Saint-Cloud, 1890, olej, plátno, 
64x54 cm, Nasjonalgalleriet, Oslo. 



95. Jan Preisler: Autoportrét, 1907, olej na plátně, 50,5x45 cm, 
soukromá sbírka. 



96. Antonín Procházka: Vlastní podobizna, 1906, olej, 
lepenka, SO,Sx37,S cm, Muzeum města Brna. 



97. Bohumil Kubišta: Trojportrét, olej, lepenka, 86 x108 cm, 
Národní galerie v Praze. 



98. Emil Filla: Vlastní podobizna se štětci a paletou, 1908, olej, plátno, 78x58 cm, 
Národní galerie v Praze. 

99. Emil Filla: Vlastní autoportrét s cigaretou (detail), 1908, olej, plátno 
sNárodní galerie v Praze. 



0.3. Kouření omamných látek: zrádná cesta 

do .. umělých rájů" 

100. Jean Martin Charcot: Halucinativní kresba pod vlivem hašiše (detail), 1853, 
inkoust na papíře, 19,5x 31 cm, bibliothéque Charcot, 

h6pital de la Salpetriére., Paříž. 
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101. Honoré Daumier: Kuřáci hašiše (Fumeurs de Hadchids), litografie, 1845. 

102. D' Ostoya: "Umělé ráje pánů důstojníků", Assietle au Beurre/1909. 



103. Gaetano Previati: Kuřačky opia, 1887,olej, plátno, 80x150 cm, 
Ga"eria ďArte Moderna Ricci-Oddi, Piacenza. 

104. Josef Navrátil: Kuřáci opia, 1849, nástěnná malba, 
Orientální salonek, zámek Liběchov. 



105. Josef Váchal: Kuřák opia, 1910, olej, plátno, 38 x46,5 cm, 
Umělecké sbírky PNP, Praha. 



106. František Kupka: Studie ke Žluté škále, 1907, uhel, papír, 16,5x16,8 cm, 
soukromá sbírka, Paříž. 

107. František Kupka: Žlutá škála, 1907, olej, plátno, 79x79 cm, 
Musé national ďArt modeme, Centre Georges Pompidou, Paříž. 



108. František Kupka: Vlastní podobizna, 15. září 1910, olej, plátno, 46x55 cm, 
Národní galerie v Praze. 



D.4. Kuřákovo "bdělé snění": rozpouštění 

umělcova Já v kouři 

/ 

109. Akselli Gallén Kallela: Symposium, 1894, olej, plátno, 
Aivi Gallen-Kallela Sirén, Helsinki. 



110. Miloš Jiránek: Melancholický princ II. (detail), 1897, akvarel, papír, 
Národní galerie v Praze. 

111. Alois Bílek, Autoportrét s cigaretou, nedatováno, tužka, karton, 
36,2 x 17,3 cm, Národní galerie v Praze. 



0.5. Prométheovský kuřák: synestetická materializace 

dýmu 

František Kupka: Studie ke Žluté škále. 1907 

112. Edvard Munch: Autoportrét v cigaretovém dýmu. litografie, 1908-09, 
Kommunes Kunstsamlinger, Oslo. 



113. Emil Drlik: Schall und Rauch,1902, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 



114. Josef Váchal: Tabák (Mystika čichu), 1920, dřevořez, 12,2x 9,2 cm. 

115. Josef Váchal: Dým (Mystika čichu), 1920, dřevořez, 12,2x 9,2 cm. 



116: Josef Váchal: Nikotiana , 1919, barevný dřevořez, 26,7x 34,7 cm. 



0.6. Kuřák kubista: vyfukování dýmu z apollinairovské lulky 

117. Vincent Van Gogh: Autoportrét se slamákem a dýmkou, 1887, 
olej plátno, 42x31 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam. 

118. Ernst Ludwig Kirchner: Autoportrét, 1907, 
uložení neznámé. 



119. André Derain: Henri Matisse, 1905" olej, plátno, 39,4x28,9 cm, 
Tate Gallery, Londýn. 

120. Maurice Vlamminck: André Derain, 1905, olej, plátno, 27,3x22,2 cm, 
The Jacques and Natasha Gelman Collection. 
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121. Max Pechstein: Die Brucke, plakát, Galerie Richter, Drážďany, 1908 
dřevořez, 82 x58,3 cm. 

122. Max Pechstein: Kuřák (Autoportrét s dýmkou), 1921 
dřevořez, 34,3x28,2 cm. 



123. Paul Cézanne: Kuřák, 1891-1892, olej, plátno, 92,5x73,5 cm, 
Stadtische Kunsthalle, Mannheim. 



124. Pablo Picasso: Apollinaire kouřící dýmku, 1905-1906, 
perokresba, papír, 16x 11 cm, soukromá sbírka. 

125. Pablo Picasso: Guillaume Apollinaire v Picassově ateliéru, podzim-zima 
1910, fotografie, 21 ,9x17,4 cm, Musée Picasso, Paříž. 
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126. Guillaume Apollinaire: Fumées (Kouře), 
Calligrammes, Paris 1916. 

127. Guillaume Apollinaire: Je fume en pensant (Kouřím a vzpomínám), 
Calligrammes, Paris 1916. 



128. Pablo Picasso: Muž s dýmkou, Céret, srpen 1911, olej, plátno, 
90,7x 71 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth. 

129. Pablo Picasso: Básník, Céret, srpen 1911, olej, plátno, 131,2x 89,5 cm, 
Peggy Guggenheim Collection, Benátky. 



129. Pablo Picasso: Básník, Sorgues, léto 1912, olej, plátno, 60x48 cm, 
Kunstmuseum Basilej. 

130. Louis Marcoussis: Guillaume Apollinaire, 1912-1920, 
suchá jehla, 49,6x27,8 cm. 



132. Emil Filla: Kuřák, 1913, olej, plátno 62,5 x 52,5 cm, 
Státní galerie výtvarného umění Ostrava. 

133. Emil Filla: Kuřák, 1913-14, olej, email, plátno, 45 x 30 cm, 
Národní galerie v Praze. 



134. Emil Filla: Zátiší (Námořník), 1916, uhel, tempera, akvarel, tužka a olej na 
papíře, 51 x35,5 cm, Galerie hlavního města Prahy. 

135. Josef Čapek: Kuřák (Námořník), 1913-1914, olej, plátno, 80,5 x 50,5 cm 



136. Antonín Procházka: Kuřák, 1915, tuš, tužka, akvarel, místy škrábaný povrch, 
papír kašírovaný na papír, 27,1 x18 cm, Moravská galerie Brno. 



137. Bohumil Kubišta: Kuřák, 1910, olej, plátno, 69 x 51,2 cm, Národní galerie 
v Praze. 



0.7. Umělec a dýmka: dýmka metonymií umělce 

138. Gustave Courbet: Muž s dýmkou I Autoportrét, 1848-1849, olej, plátno, 
45x37 cm, Musée Fabre, Montpellier. 

139. Gustav Courbet: Dýmka, 1858, olej, plátno, 42x32 cm, 
soukromá sbírka, Německo. 



140. Vincent Van Gogh: Autoportrét s ovázaným uchem, 1889, 
olej, plátno, 51 x45 cm, soukromá sbírka. 

141. Vincent Van Gogh: Vincentova židle, 1888, 
olej, plátno, 93 x 73,5 cm, Tate Gallery, Londýn. 



142. Picasso ve svém ateliéru v rue de Schcelcher, 1914-1916, 
fotografie, autor neznámý. 

143. Pablo Picasso: Dopis, 1912, olej, poštovní známka, oválné plátno, 
16x22 cm, uložení neznámé, fotografie: 

Kahnweiler: Galerie Luise Leiris. 



144. Pablo Picasso. Architektův stůl, Paříž, počátek roku 1912, olej, plátno na 
dřevě, 72,6 x59,7 cm, The Museum ofthe Modern Art, New York. 

145. Pablo Picasso: Dýmka a hudební partitura, počátek roku 1914, papír, olej, uhel, 
51 ,4x66,6 cm, The Museum of Fine Arts, Houston. 
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146. Josef Váchal: Voříšek Doxa a vlastní portrét, 
barevný dřevoryt, 28x18 cm. 



147. Josef Váchal: Zátiší z dýmek, kolem 1916, 8,8x13,8 cm, 
hnědé tónování, Literární archiv PNP Praha. 

148. Josef Váchal: Zátiší z dýmek, in: Receptář barevného dřevorytu, Praha 1934, 
barevný linoryt, 46x31 cm, Literární archiv PNP Praha. 



149. Josef Váchal: Moji přátelé, 1911, olej, plátno, 
99x79 cm, soukromá sbírka. 



E. Závěr: Individualita "tvůrce" vystupuje z kouře ... 

150. Portrét kuřačky, podzim 2005. 
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Repro. in: Naděžda BLAžíČKOVÁ-HOROvA Malířská rodina Mánesů, Národní 
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20. Quido Mánes: Vesnická hospoda (detail), 1863, olej, plátno, Sbírky Pražského 
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25. Charles Baudelaire:Autoportrét pod vlivem hašiše, 1844, kresba rumělkou a 

perem, akvarelováno, 21 ,5x17 cm, soukromá sbírka. Repro. in: Claude PICHOIS 

1 Jean-Paul AVICE: Les Dessins de Baudelaire, Paris 2003, 16, č.kat. 2. 

26. Charles Neyt: Portét Baudelaira s doutníkem, 1864, Brusel 
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The "New Woman" as Prometheus: Women Artists Depict Women Smoking, in: 

Woman's Art Journal, vol. XII., n01 (spring/summer 1991), titulní strana. 
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Summary: 

"(Self)-Portrait in the Circles of Smoke": self-fashioning of the modern 

artist as a smoker in the Czech Art at the turn of the 19th and 20th century 

The topic of this Diploma Thesis is the representation of an artist as a 

smoker in the Czech Art at the turn of the 19th and 20th century. The motive is 

studied in the works of artists of the 1890s generation and the early avant-garde 

(Osma, Skupina výtvarných umělců), with the focus on the iconography of a 

smoker in art as well as the cultural history of smoking. Apart from paintings and 

graphics it uses other visual sources such as portrait photographs, caricatures 

published in contemporary newspapers and posters. 

The Thesis looks for a wider tradition in the European art and maps 

specific types of artist-smoker for whom cigarette, pipe or cigar is a part of his 

personal stylization. The first part concentrates on the early usage of the motive 

in the baroque painting and in the 19th century as such. The next part focuses 

on self-fashioning of modern artists characterized by their definition against 

social conventions. The attribute of smoking plays a role of a symbol of 

bohemian Iife, dandy astuteness, neurasthenic decadent, social or artistic revolt 

or emancipation of female-artists. 

The last part deals with the relationship of smoking to the actual art 

production of modern artists. Smoking is a metaphor for creativity of the 

symbolist poet or painter who draws the inspiration from his subjective 

imagination. Smoking of tobacco and opium is one of the gates to "the artificial 

paradise" of artisťs fantasy, awakened by the induced half-vigil half-dreaming 

state. Smoking as a metaphor for creativity reappears again in Cubism. In a 

wider artistic tradition, a pipe is a symbol of the artist himself. 

Cigarette, cigar or pipe represent polyvalent symbols which allow us to 

interpret particular works of art from different points of view. This multitude of 

semantic layers indirectly points to the complexity of art production in the 

society at the turn of 19th and 20th century, in larger context, to a phenomenon 

of smoking as a symbol of art performance. 
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