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 Krátký esej o snech a kýči je úvahou nad tím, jakou roli hraje sen 

v moderním uvažování i v moderním umění, jaký je jeho vztah k realitě a 

k tomu, co nazýváme kýčem. 

 Text začíná odkazem na romantismus, jímž Walter Benjamin 

upozorňuje na důležité období historického vývoje, v němž sen byl 

úběžníkem umělcova vztahování ke světu. Takřka zbožštěno bylo 

Novalisovo směřování k nedosažitelnému ideálu modré květiny… Tento 

čas je ovšem již přežitý. Sny jsou vždy zakotveny v době, ve které se 

odehrávají. Ideál návratu k přírodě ve snění byl pouze dočasným jevem, 

vycházejícím z Rousseauova „ušlechtilého divocha“ a zbožšťujícím svět 

gotických kulis a hrdinských zpěvů. 

 Ideál romantických básníků, kteří také v platónském duchu 

odkazovali ke snu jako k něčemu reálnějšímu než realita, kteří ve snu 

toužili nalézt trvalost, spojnici mezi minulým a současným a zařadit se do 

linie těch, kteří poznávají a uchopují realitu, je již překonaný. Musel být 

překonaný, protože sen jako takový neodkazuje k jediné pravé realitě, 

ale vždy odráží to, co se od něj žádá. K tomu se vztahuje i obraz, 

poukazující na vztah snu a válečných tažení: už kdysi dávno býval sen 

používán jako nástroj, jako něco, co nemělo absolutní platnost, ale jako 

relativizovatelná pomůcka v uchopování reality. 

 Z tohoto bodu se také odvíjí myšlenka sepsání dějin snu – chápání 

obsahu a významu snů může tvořit základ pro náhled na jednotlivá 

historická období. 

 Dnes se sny odvrátily od nedosažitelných ideálů, obsah snu se 

vztahuje k věcem blízkým, důvěrně známým, obyčejným. A protože 

reálný svět mizí, to, co člověka obklopuje, je stále více proměňováno a 

zpochybňováno, zůstává sen cestou, která umožňuje kontakt s realitou. 

S všednodenní realitou věcí. Právě v tom je jeho důležitá úloha, 



uchovává obraz toho, co je v době rozvinuté technologie pomalu, ale 

jistě rozmazáváno, zapomínáno. 

 Na otázku po tom, jaký obraz věcí sen zachovává, Benjamin 

odpovídá, že sen se vrací k člověku nejbližší stránce věcí, ke kýči. Ten je 

nejsnáze uchopitelnou a nejsnáze nahlédnutelnou stránkou věcí, 

s vnímáním kýče máme intimní zkušenost. Právě kýčovitě se věci jeví 

nejčastěji, a proto obraz věcí v konturách sentimentality a kýče je ten, 

který zůstává. 

 V další části textu je pozornost obrácena k surrealismu. 

Freudovská inspirace snem jako něčím, co člověka ponořuje hlouběji do 

jeho duše, k tomu, co stojí v pozadí věcí a co řídí člověka ve všech jeho 

činnostech, ve vnímání, prožívání, v chování, vede surrealisty k tomu, 

aby hledali to, co je na věcech podstatné, ve snu. Freud řekl, že sen je 

branou do nevědomí, a právě nevědomí surrealisté ve své tvorbě touží 

postihnout. 

Jejich prostředky jsou stejné jako ty, které používali romantici, ale 

směřují k jinému cíli. Zatímco v době romantismu se snění soustřeďovalo 

na dokonalost, na něco, co stálo v pozadí jako abstraktní ideál a cíl 

směřování, surrealisté hledají to, co stojí za jednotlivými věcmi, co je tím, 

co tvoří jejich podstatu, co dnes tvoří na věcech jejich hodnotu. Sen je 

prostředkem poznání těchto hodnot. 

Neobvyklost obrazů samotných (v tomto smyslu je obrazem míněn 

nejen grafický prvek, ale také například slovo) nebo neobvyklé spojování 

obrazů naprosto obvyklých je právě tím, čím surrealisté vyjadřují 

odlišnost podstaty od toho, co lidé zakouší jako realitu – přičemž tato 

realita je stále více vyprazdňována. 

V čistotě v přístupu k neobvyklým věcem je proto podle surrealistů 

třeba obrátit se opět směrem k dětství. V dětství lidé nejsou vedeni 

potřebou protestovat proti tomu, co je okolo nich, nepřipadají si tím nijak 



omezeny, nemají potřebu se vůči realitě, která je obklopuje, vymezovat 

projevy odporu. Svůj svět bezpečně ovládají, protože má jednoduchý 

řád, který není třeba definovat, který existuje naprosto samozřejmě. Není 

nutné pochybovat o realitě, která dítě obklopuje. 

Později je ale dítě konfrontováno s hodnoceními, která jeho řád 

světa narušují, je ve svém prožívání věcí znejisťováno a má potřebu 

svět, který je mu předkládán, odmítnout a vtisknout tomu svému jiný řád.  

Svět banality, nezpochybňované všednosti, proto v sobě nese 

znaménko plus. Banální rovná se dobré, protože banální představuje 

něco uspořádaného, co jsme schopni přijímat na základě dětské 

zkušenosti jako přístupnou, přijatelnou realitu. 

To, čím se dospělí – neboli naši rodiče – často vymezují vůči světu, 

jejich ukňourané, pitomě sentimentální tlachání, je proto ve svém 

základu právě tou realitou, která nejlépe odráží člověka a způsob, kterým 

vnímá a prožívá svět. Když jsme s tímto světem konfrontováni, často 

nesouhlasíme a můžeme proti němu protestovat; jeho působení ale jsme 

vystaveni a neseme ho v sobě. Právě tento způsob vidění věcí, způsob  

prožívání, způsob, kterému dominuje sentimentalita a banalita, je 

v základu toho, jak vidíme svět, jak hodnotíme to, s čím se setkáváme, 

co díky tomu vnímáme jako lásku nebo jako kýč. 

Kromě základových struktur, který leží v pozadí všeho hodnocení, 

které člověk činí, je svět utvářen v rámci dialogu. Citát z Bretona 

dokládá, že surrealisté usilují právě o to, aby čtenář byl tím, kdo určí, 

jaký je obsah toho, co se mu předkládá. Není třeba podkládat logiku, 

souvislost, něco, co má být sděleno, textu samotnému, naopak. Text má 

být pouze odrazovým můstkem pro to, co čtenář vytvoří sám. Právě 

dialektické nedorozumění, střet mezi autorem a čtenářem, rozdíl v tom, 

jak se oba vymezují vůči témuž, tedy vůči textu nebo jinému druhu 

obrazu, je tím, co je na komunikaci důležité a konstruktivní. Právě 



v rámci tohoto napětí je možné poznat pravou realitu, kterou ani jedna 

strana komunikace prohlédnout nemůže sama, a pochopitelně tím méně 

možné je tuto zakoušenou realitu sdělit. 

Cílem sdělování je tedy to, aby člověku nebylo rozuměno, aby 

čtenář byl tím, který do textu či obrazu vkládá maximum. Ve vyjadřování, 

které je ve svém obsahu co nejméně návodné a jednoznačné, je ukryto 

to, co je opravdovostí, co je skutečností – proto je nejen možné, ale 

dokonce vhodné a správné sdělovanému „nerozumět.“ 

Dále se Benjamin vrací k surrealismu a jeho manickému zaujetí pro 

sen. Snění, jímž se básníci snaží proniknout k podstatě věcí, totiž 

směřuje tam, kde je možné postihnout podstatu, jádro, to jediné důležité. 

Hledání jediného výkladu, to je ovšem, jak řečeno, v jednom ze svých 

aspektů tím, co není správné, tím, co básnictví zabíjí a nikoli oživuje, 

protože básníkem nalezená podstata nemusí dávat čtenáři prostor 

k hledání. 

Sen, kterým se psychoanalyticky dešifruje podstata světa z jinotajů, 

které k člověku promlouvají, je vlastně to, co je opravdu reálné. Ovšem - 

to, co „reálného“ se dá ve snu najít, je jen „nejohmatanější strana“ věcí, 

jen to, jak se nejčastěji ukazují, právě to, co je na nich banální a 

kýčovité. Proto to, co surrealisté v hloubce svých snů hledají a co 

nepochybně musí najít, je kýč, banalita. 

Kýč a banalita jsou nyní jediné způsoby, jimiž je možné člověka 

oslovit. Ostatní způsoby vyjadřování jsou člověku cizí, nemohou se 

dotknout toho, co je v něm z původního, uspořádaného, v dětství 

zakoušeného řádu a jednoduchosti. Právě ve formě kýče člověk nakonec 

svět, který ho obklopuje, je schopný přijmout. 

Benjamin úvahu uzavírá tím, že ve druhé polovině devatenáctého 

století vzniká „zařízený člověk,“ člověk, který je poučený vším, co 

předcházelo jeho době, který všechny dříve používané formy přijal tak, 



jak to dokázal, a ve vymezení vůči svému okolí dospěl k jistotě, 

souvztažnosti a srozumitelnosti pochopením světa prizmatem zkušenosti 

kýče a banality. 


