
SURREALISMUS



Surrealismus

„Když jste se usadili co nejpohodlněji, aby se váš duch mohl
soustředit sám na sebe, dejte si přinést psací náčiní. Vpravte se do
nejpasivnějšího nebo nejvnímavějšího stavu, jehož jste schopni.
Nechte stranou svou genialitu, své vlohy a genialitu a vlohy všech
ostatních. Pište rychle, bez předem promyšleného námětu, tak
rychle, abyste se nezastavovali a neupadli v pokušení číst po sobě.

Pokračujte tak dlouho, dokud se vám to bude líbit. Svěřte se 
nevyčerpatelnosti vnitřního šumotu.“

• (A. BRETON: PSANÁ A SURREALISTICKÁ SKLADBA NEBOLI PRVNÍ A POSLEDNÍ VÝTRYSK)

• Napište 5 přídavných jmen, které dle slov A. Bretona vystihují surrealismus???

• Jaký to byl směr? Co dle ukázky bylo pro surrealismus charakteristické? 



Základní charakteristika surrealismu

• Surréalisme = ______________

• Zrodil se ve ___________ počátkem 20. let 20. století

• Nový způsob čistého vyjádření v poezii

• Zásadní revoluční převrat v nazírání na duchovní život člověka a 
způsob, jak ho úplně osvobodit, i jeho fantazii, touhu a tvorbu

• Opírá se o učení zakladatele psychoanalýzy 
_________________

• Inspirace ve snech, halucinacích, stavech deliria   apod.



Základní charakteristika surrealismu

• První surrealistický text – Magnetická pole (1920)

autory jsou Andre Breton a Philippe Souphalt

metoda tzv. psychického automatismu (bezděčné tvoření obrazů 
z podvědomí)

• Manifest surrealismu vznikl v roce 1924

• Název převzat z hry G. Apollinaira - doplňte 
název_______________



Základní charakteristika surrealismu –
shrnutí:

• Jedná se o plynulý a automatický tok motivů vycházejících z nevědomí

• Fantazie není brzděna logickým myšlením

• Kladen důraz na hru a nahodilost

• Mnohdy je využíváno černého humoru a provokací

• Jsou potírána veškerá pravidla verše (rytmus, rým  apod.)

• Pracuje se s tzv. surrealistickým objektem – znamená to, že se do 
jednoho obrazu spojují skutečnosti, které nemají nic společného, díky 
tomu se důvěrně známé věci dostávají do jiného světla a dochází tak k 
odhalení zcela nových souvislostí. 



SURREALISMUS  DEFINUJE ANDRÉ BRETON následovně:

„Surrealismus je čistý psychický automatismus, 
jímž má být vyjádřen, ať slovně, ať písmem 
nebo jakýmkoli jiným způsobem, skutečný 

průběh myšlení.“ 
(A. Breton: První manifest surrealismu; 1924)



André Breton (1896 – 1966) 

• Francouzský  básník a prozaik. 

• Je považován za zakladatele a 

hlavního teoretika surrealismu.



Život:

• Ovlivněn symbolismem, původně se hlásil k dadaismu – po 
studiu medicíny fascinován učením S. Freuda → surrealismu

• Osobně se přátelil se zakladatelem dadaismu__________, 
zakladatelem tzv. kaligramu____________

• V roce 1919 založil revue Littérature
• Z počátku sympatizoval s komunistickou stranou, do které v 

roce 1925 vstoupil, ve 30. letech stranu opouští a stává se z 
něj velký kritik stalinismu.

• 2. světovou válku prožil v USA, po návratu do Evropy byl 
považován za celoživotního propagátora surrealismu

• (vliv na V. Nezvala)



Dílo A. Bretona

• Básnické sbírky: 

• Volná láska (Šílená láska, Bláznivá láska)

• osobní zpověď básníka, jejímž hlavním tématem je láska

• fantazie, sled asociací, které volně řadí za sebou

• Magnetická pole 1920 – sbírka poezie, napsal  s Philippem 
Soupaultem

• Spojité nádoby

• Bělovlasý revolver

• Próza:

• Nadja – román s prvky surrealismu



Ukázka z tvorby A. Bretona
b. Volná láska (Magnetická pole)

Má žena s lýtky z bezové duše

Má žena s chodidly iniciálek

S chodidly svazku klíčů s chodidly

ucpávačů lodí kteří pijí

Má žena s krkem ječmene

Má žena s hrdlem zlatého údolí

Schůzky přímo v řečišti potoka

S prsy noci

Má žena s ňadry mořského pahorku

Má žena s ňadry rubínové výhně

S ňadry přízraku orosené růže

Má žena s břichem rozvinutého vějíře dnů

S břichem obřího drápu

Má žena se zády ptáka který uniká vertikálně

Se zády rtuti

Se zády světla

Se šíjí z valounů a navlhčené křídy

A z pádu sklenice z níž jsme právě pili

Má žena s kyčlemi lodičky

S kyčlemi lustru a peří na šípu

A brků z per bílého páva

Necitelné váhy

Má žena se stehny z pískovce a z azbestu

Má žena se stehny jako labutí šíje

Má žena se stehny jara



Na závěr úkol na příště: podle návodu A. Bretona se 
pokuste napsat surrealistický text na téma 

KNIHA

• …Pište rychle, bez předem promyšleného námětu, tak rychle, 
abyste se nezastavovali a neupadli v pokušení číst po sobě. První 
věta se vynoří sama, neboť je pravda, že každou vteřinu proběhne 
naším vědomým myšlením cizí věta, která si nežádá nic jiného, 
než aby byla promítnuta navenek. Je dosti těžko vyslovit se o 
povaze věty následující; podílí se nepochybně zároveň na naší 
činnosti vědomé i té druhé, připustíme-li, že napsání první věty 
minimálně probudí vnímání. Na tom vám ostatně musí pramálo 
záležet; na tom z velké části závisí celá surrealistická hra 
(…)pokračujte tak dlouho, dokud se vám to bude líbit (…)“

• (Zdroj: Tajemství surrealistického magnetického umění)



Ukázka studentské práce na téma OKNO:

Vidím okno je na druhé straně ulice…kam nedofoukne list, který se 
potuluje po ulici. Za oknem je tma. Přemýšlím, kdo by za ním mohl 
žít. Představuji si starou dámu, která stále čeká na to, že za ní 
někdo přijde. Čeká marně…nikdo se nehlásí k příchodu  a ani 
odchodu….jsem zklamán dnešním světem, ve kterém se nezajímá 
nikdo o nikoho a o nic!!! Kéž by to nebyla pravda!


