
„Smích skrz slzy. Česká karikatura 20. století ze sbírek Galerie 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě“ 

aneb 

cesta z naivní veselosti k palčivému sžíravému humoru… a zpět. 

Výstava společenské a politické karikatury představuje veřejnosti početnou skupinu děl ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, která byla dosud v souborných 
výstavách opomíjena. Jedná se většinou o kresby, jež vznikly především za účelem 
reprodukce v nejrůznějším tisku. Byly tedy primárně určeny k „okamžité spotřebě“ a 
povětšinou reagovaly na aktuální otázky doby svého vzniku. V naší sbírce pak přežila část 
z těchto jedinečných uměleckých děl, která dokládají nejen vývoj novinové kresby jako 
takové, ale jsou zároveň odrazem malých i velkých dějinných okamžiků v české kotlině 
během 20. století. Dle časové posloupnosti můžete projít výstavu prostřednictvím pěti 
období začínajícím 20. léty 20. století a končící současností. 

Původní význam slova „karikatura“ – z latinského „caricare“ – přehnat, zveličit zobrazované 
či popisované a jejím základním kamenem či živnou půdou je svoboda projevu.  

Prvopočátky karikatury – jako formy zesměšnění antického ideálu krásy, projevující se např. 
disproporčností lidské fyziognomie, spojujeme s obdobím renesance a manýrismu. Vlastní 
zrod karikatury (politické) můžeme datovat do 18. století, což má přímou souvislost s 
rozvojem kritického myšlení a vývojem společenských a politických věd včetně rozvoje 
tiskovin. 

Politická karikatura nese oproti humorné kresbě znak útočnosti, je kritická a jejím účelem 
není vyvolat smích, ale zalarmovat diváka; reaguje na okolní společensko-politický život, je 
jako útočná zbraň, a jako taková musí být rychlá a pohotová. Proto je její vývoj právě přímo 
úměrný vývoji tisku a novin. První politicko- satiristický časopis byl francouzský „La 
Caricature“ založený r. 1830 a za prvního průkopníka klasického karikaturního zobrazování 
bývá považován až Honoré Daumier (1808-79). 

Mezi první české karikaturisticko-satiristické časopisy můžeme zařadit „Šotek“ Karla 
Havlíčka Borovského a „Brejle“ Bedřicha Mosera. Další vývoj těchto časopisů zmařila 
revoluce 1848. Nejtrvalejším časopisem tohoto žánru se tak na našem území staly 
Humoristické listy vydané poprvé r. 1859 nakladatelem Josefem R. Vilímkem. Na počátku 
20. století zde působili Viktor Oliva, Karel Rélink, začínal zde Josef Lada.  Po pádu Bachova 
absolutismu vznikají politicky angažované listy mladočechů („Šípy“ i staročechů „České 
kopřivy“ či „Břitva“, obé se velmi aktivně strefují do svých politických protivníků). 

Konec 19. století přinesl kromě politické satiry i lehký měšťácký humor. S  novým stoletím 
se i česká karikatura stává průbojnější. Důležitým mezníkem pro vývoj české politické 



karikatury je rok 1907 – zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva v Předlitavsku. 
Velkým vzorem pro zdejší scénu je německý politicko satirický list Simplicissimus (1896-
1944) s předním ilustrátorem Thomasem Theem Heinem. Pod vlivem modernismu 
nahrazuje dřívější složité kresby výtvarná zkratka. V Čechách se formuje silná 
karikaturistická trojka v listu národních socialistů „Karikatury“ (Josef Lada, Zdeněk 
Kratochvíl, František Gellner).  

Od 20. let 20. století si karikatura nachází pevné místo i v denním tisku, jako první s tímto 
nápadem přišly Lidové noviny (spolupracovníky se stali Ondřej Sekora, Adolf Hoffmeister, 
Josef Čapek, Otakar Mrkvička), následovány dalšími periodiky jako Národní listy, Prager 
Presse aj. Tehdejší karikatura je zmítána aktuálními událostmi doby – zejména korupčními 
skandály a místní politikou. Od 30. let však nastupuje zájem o zahraniční politiku, kdy se 
karikatura stává jedním z důležitých prostředků v boji proti sílícímu nacismu a fašismu. 
(*1933 časopis Simplicus, 1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru v Mánesu). V době 
protektorátní se někteří z karikaturistů stáhli do ústraní (František Bidlo), někteří byli 
odvlečeni do koncentračního tábora (Josef Čapek), někteří emigrovali (Adolf Hoffmeister, 
Antonín Pelc). Protifašistickou karikaturu však tito dva jmenovaní dělali i ze svého 
amerického exilu. Po válce se stala všeobecným evropským trendem levicová orientace a 
nenávistná nálada vůči poraženému Německu. V r. 1946 vyšlo vládní usnesení o zrušení 
všech protektorátních periodik a na jejich místa nastupují levicová periodika Mladá fronta, 
Pravda, Rudé právo, Dikobraz. Zde všude se objevují útočné kresby, v nichž se pomalu stává 
cílem místo Německa vítězná Amerika a s ní její čelní představitelé, včetně aktuálních 
doktrín, např. Marschallova plánu. Zejména Antonín Pelc se vrátil ke svému útočnému 
projevu, který zastával už před válkou, tentokrát se však stal účinným nástrojem 
propagandy plně ve službách nového režimu.  

Na konci 50. a zač. 60. let, kdy se režim cítí již dostatečně pevně ukotven, nastává mírné 
politické uvolnění a pomalu přicházející liberalizace sebou přináší i nový výtvarný projev. 
Důležitými mezníky pro karikaturu se stávají roky 1959 a 1960. Jsou to roky vzniku časopisu 
Mladý svět a v přímé souvislosti na něj i vznik výtvarné skupiny Polylegran – okruhu mladých 
výtvarníků kolem Mladé fronty a Mladého světa (Miroslav Liďák, Jiří Kalousek, Adolf Born, 
Jiří Jirásek, Oldřich Jelínek, Jiří Neprakta, František Skála, Karel Nepraš…). Miroslav Liďák 
vrátil do kresleného humoru motiv Švejka jako synonymum malého českého človíčka. 
V roce 1963 vytvořil kresbu pro divadelní představení v Rokoku, šlo o imitaci státního znaku, 
na němž je místo lva zobrazen dvouocasý Švejk. Za tuto karikaturu byl Liďák jako první 
československý výtvarník odsouzen za hanobení republiky kresbou. Nejprve na rok 
nepodmíněně, tento rozsudek mu byl změněn na podmíněný a nakonec byl v roce 1968 
omilostněn. Ke kritickému výtvarnému projevu ostatně dospívá většina karikaturistů v čele 
s Miroslavem Liďákem a Bohumilem Štěpánem.   

Situace se mění po roce 1969, nastupující normalizace jednoznačně určuje tematicky 
vhodné okruhy, k nimž rozhodně nepatří karikatura vnitřní či vnější politiky. Řada dosud 



aktivních politických karikaturistů odchází ze scény (emigrace, zákaz činnosti), ostatní se 
uchylují ke společenské,  a zejména ve druhé polovině 70. let, ekologicky orientované 
karikatuře. Typický je humor vztahový, genderově zabarvený, konzumní, ekologický. 

Karikatura po roce 1989 mění své obrysy. Její náplní je po celá 90. léta místní politický 
rybník, od vstupu do Evropské unie pak její přebujelý byrokratický aparát, ekologická 
témata, společnost a samozřejmě i kritika konzumní společnosti. Na naší výstavě prezentují 
poslední, ne ještě zdaleka uzavřené období, práce tří výtvarníků - Miroslava Bartáka a Jiřího 
Slívy, jejichž typickým znakem je humor laskavý až skrytý. Třetici doplňuje Josef Blecha, 
jenž se vrací s karikaturou v pravém slova smyslu, tak jak ji na začátku naší výstavy přinesl 
Adolf Hoffmeister – karikaturu osobností.  

Karikatura a kreslený humor jsou kategorií, která nutně podléhá době svého vzniku či zrodu. 
Berte, prosím, tento fakt v potaz při prohlídce i v přehnaných soudech. Řečeno slovy 
karikaturisty Miroslava Liďáka alias Haďáka: „Troufnout si na Adenauera není nic mimořádně 
těžkého, ale troufněte si někdy sami na sebe…“ 

Přejeme příjemnou cestu od naivního veselí ke sžíravé satiře a zpět. 

Mgr. Daniela Růžičková 
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