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evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli, 
zdůrazňuje podvědomí
slova „umělecký směr“ nejsou plně vystihující, neboť
surrealismus znamená nejen umělecký směr, ale i životní
styl
první impulsy surrealismus dostal od André Bretona
surralismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních 
myšlenek značně vzdálil
termín surrealismus poprvé použil Guillaume Apollinaire
počátky surrealismu navazovaly na dadaismus, ze kterého 
přišlo mnoho umělců, surrealismus má však výrazně širší
rozsah



A. Breton definoval surrealismus jako „čirý psychický 
automatismus“, jeho cílem je posílit písmem, kresbou a 
výrazovými prostředky všeho druhu skutečnou funkci 
myšlenky. 
rozumem nekontrolovatelný proud asociací,  při tvorbě měl 
být umělec ponořen sám do sebe a bez jakékoli rozumové
kontroly, či záměru zaznamenávat stavy své duše. 
své sny samozřejmě také zkoumali, a to i pod vlivem drog a 
uměle u sebe navozovali (či se o to pokoušeli) stavy 
porušení psychické rovnováhy (exaktické, hypnotické, ale i 
psychopatologické). 



André Breton
(1896 – 1966)

Zdroj obrázku: http://commons.wikimedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton

francouzský básník, prozaik a esejista, zakladatel a 
teoretik surrealismu



původně studoval medicínu, ale studium bylo přerušeno 
1. světovou válkou 
během války pracoval jako vojenský ošetřovatel 
při práci v psychiatrických léčebnách se seznámil
s Freudovým učením o psychoanalýze
od roku 1924 se věnoval výhradně literatuře a publicistice
2. světovou válku prožil v Americe 
po návratu roku 1946 se pokusil obnovit surrealistickou 
skupinu – nebyl příliš úspěšný
roku 1956 založil časopis Le Surréalisme



Manifesty surrealismu – 1924, 1930, 1942

Básnické sbírky:
Neposkvrněné početí –spolu s Paulem Éluardem
Bělovlasý revolver
Spojité nádoby
Vzduch vody





Definuj metaforu, najdi a pokus se vysvětlit básnické
metafory v textu.
Definuj anaforu, najdi a pokus se vysvětlit básnické
anafory v textu.



Metafora - literární konstrukce spočívající v přenášení významu na 
základě vnější (strukturální) podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení
významu původního pojmenování na jiný předmět. Metafory na ženské
tělo (s pasem přesýpacích hodin, s řasami dětského hůlkového písma, 
s obočím okraje vlaštovčího hnízda…)
Anafora - slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na 
začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. (Má žena s pasem vydry mezi 
tygřími zuby  - Má žena s ústy jak kokarda a kytice hvězd) 
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