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řed dvěma měsíci bylo nutno ho 
opět zavřít na samotku, proto-
že surově napadl spolupacienta. 
v cele se zdánlivě rychle uklidnil, 
ale jednoho rána zničil své kloze-

tové křeslo a jeho troskami prorazil dveře 
cely. Podařilo se mu dostat se na chodbu, 
kde zcela zničil rám jednoho okna a vy-
tloukl všechna skla. Přitom byl bledý 
a potil se rozčilením. Přesto se ale nepo-
kusil o útěk, i když by to nebylo těžké. 
od té doby zůstává zavřený v cele a tráví 
čas kreslením… i nadále je nejtěžším pa
cientem ve Waldau. nepřipadá v úvahu, 
že by kliniku opustil, dokonce se sám 
obává, abychom ho nechtěli pustit,“ uvádí 
lékařská zpráva z počátku Wölfliho po-
bytu v ústavu pro choromyslné ve Waldau 
u švýcarského bernu, kde byl internován 
ve věku jednatřiceti let po opakovaném 

pokusu o sexuální zneužití nezletilé dív-
ky. od dětství osiřelý sezonní nádeník, 
kterému se dostalo jen základního vzdě-
lání, tak definitivně ztratil svoji identitu. 
minulost zůstala venku a budoucnost ne-
existovala. bez nároku na majetek, rodinu 
a práci, bezejmenný, společností odvrže-
ný, vzedmul se k velkolepému znovuzro-

zení své osobnosti v tvorbě: vybudoval 
zcela ojedinělý paralelní svět, jehož se 
stal epicentrem, stvořitelem a vládcem. 
Za pětatřicet let, které ve Waldau strávil, 
vytvořil ohromující dílo čítající 25 000 

stran textů, hudebních záznamů a čísel-
ných výpočtů, a především na 1600 kre-
seb a obdobný počet koláží. 

Wölfliho universum bylo vystavěno 
na uceleném konceptu. nejprve musel 
anulovat nevydařené etapy svého před-
chozího života. namísto dětství ubo-
žáka, kterého si jako horký brambor 

předávala jedna pěstounská rodina za 
druhou, si vybájil úchvatné dětství, plné 
dramatických událostí a dobrodružných 
cest, při nichž prozkoumal a zmapoval 
Zeměkouli. tu si později celou – i včet-

P„

„V  plné  kráse  tu  vidíme  triumfátora,  jenž  je  zároveň  obětí;  ještě  nikdy  nebyl  líc  mince  v  takovém 
kontrastu  s  rubem:  na  jedné  straně  se  topoří  ve  štvanici  na  nebohá  děvčata,  na  straně  druhé 
s bohorovným klidem, byť  zavřený na doživotí,  stojí  s  vyhrnutými  nohavicemi a  žvýkacím  tabákem 
v ústech před hromadou svých výtvorů,  jejichž celek  tvoří  jedno ze dvou tří hlavních děl 20. století: 
‚A nechť se stane, co není. Amen, amen – staniž se. A stane se,‘“ napsal roku 1964 „papež surrealismu“ 
André Breton. A stalo se. Celoživotní mizerábl, trestanec a šílenec Adolf Wölfli (1864 – 1930) vstoupil 
do uměleckého Pantheonu, kam se ostatně sám vždy řadil. Průřez tvorbou stvořitele unikátního universa 
je do 27. května vystaven v pražském Domě U Kamenného zvonu. 

text Terezie zemánKoVá, foto ArChiV

Wölfli vybudoval zcela ojedinělý paralelní svět, jehož se stal
epicentrem, stvořitelem a vládcem. Za pětatřicet let, které ve 
Waldau strávil, vytvořil ohromující dílo.
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ně vymyšlených kontinentů – podmanil, 
překřtil ji jménem Svatého Adolfa ii., na 
kterého se roku 1916 sám pasoval, a ex-
pandoval do vesmíru. Protože stávající 
číselný systém nemohl dostačovat olbří-
mím rozměrům jeho všehomíra, musel 
vymyslet nové řády číslovek. vedle slova 
a obrazu obsahoval jeho svět také zvuk. 
ten byl v jeho kresbách a spisech zane-
sený nejprve v podobě prázdných osnov, 
které se později zabydlely notami, a ná-
sledně se transformovaly v zacyklené 
fonetické básně složené ze solmizačních 
slabik, čísel a zkomolených slov. 

„…Jeho kresby jsou naprostý nesmy-
sl, galimatyáš not, slov a postav,“ píše se 
v lékařské zprávě z roku 1902, tři roky 
poté, co se Wölfli chopil tužky. o dva-
cet let později se tento přístup radikálně 
mění. Waldauský psychiatr Walter mor-
genthaler vydává monografii zasvěce-
nou osobnosti a tvorbě Adolfa Wölfli-

ho DUŠEVNĚ NEMOCNý UMĚLCEM. Přestože 
kniha zůstala opomenuta psychiatrickou 
i kunsthistorickou obcí, změnila dějiny 
umění: psychicky chorý jedinec v ní 
byl poprvé v historii označen za umělce 
a byl uveden celým svým jménem, a ni-
koli přezdívkou nebo číslem případu, jak 
bývalo v té době zvykem. Wölfliho mís-
to v dějinách bylo zpečetěno. 

Paradoxně ho ale proslavily kresby, 
které vznikaly na prodej nebo je vyměňo-
val za pastelky a tabák a které jsou v kon-
textu celého jeho díla druhořadé. Jeho 
celoživotní tvorba, komplexní wölfliov-
ská civilizace, byla objevena až čtyřicet 
let po jeho smrti švýcarskými historiky 
umění elkou Spoerri a Haraldem Szee-
manem, který ji roku 1972 prezentoval na 
mezinárodní výstavě současného umění 
DOCUMENta 5 v německém Kasselu. ta 
rozpoutala do té doby doutnající celosvě-
tový zájem o Wölfliho dílo. 

„A co na tom? Je to tak. bengálské ohně 
a blesky metané hlavní našeho nevyčer-
patelného superděla nikdá neustanou. 
nové ‚Óbrdílo Sv. Adolfa‘ se opět rozšíří 
na všechny světové strany větrné růžice 
a rozměrů nabude mnohem větších než 
kdy předtím.“ (Adolf Wölfli, 1913)

A stalo se. beznadějný outsider, zvěč-
něný na svých kresbách nespočtem por-
trétů s nezbytným křížkem na temeni, si 
podmanil nejprve své rodné švýcarsko 
(tj. les Svatého Adolfa), kde byla roku 
1974 zřízena nadace nesoucí jeho jmé-
no, a pokračoval podrobením si muzeí 
v evropských metropolích, a své pole 
působnosti rozšířil i za oceán Svatého 
Adolfa – do Ameriky. Pražská výstava 
je jen dalším důkazem o jeho rozpína-
vosti – tentokrát směrem na východ. 

„Díla, jako je to Wölfliho, působí na 
dějiny umění a na jejich terminologii jako 
rozbuška a hluboce ji zpochybňují. Je na 
nás, abychom mu přizpůsobili naše inter-
pretační systémy, a nikoliv opačně. A právě 
v tom tkvěla a stále tkví výbušná síla Wöl-
fliho umění: je to cizí vojsko, které vyzývá 
na souboj náš myšlenkový svět a které od 
základů mění naše vidění světa,“ uzavírá 
svůj text pro katalog výstavy současný ře-
ditel Wölfliho nadace a spolukurátor praž-
ské výstavy Daniel baumann. X
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