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ABSTRAKT 

 

Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana 

 

Tato magisterská diplomová práce se zabývá jazykovou komikou v divadelních 

hrách Divadla Járy Cimrmana. Úvodní kapitola podává základní informace 

o divadle a autorech. Dále je práce rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V teoretickém bloku nacházíme přehled různých teorií komiky počínaje Henri 

Bergsonem, přes Bohuslava Brouka, Ladislava Dvorského až k nejnovějším 

výzkumům Vladimíra Boreckého. Vlastní analýza zahrnuje detailní popis všech 15 

her Divadla Járy Cimrmana. Práce sleduje různé druhy jazykové komiky a způsob 

jejich uplatnění. Jazykové jevy jsou analyzovány postupně podle principu 

jednotlivých jazykových rovin. Práce se okrajově zabývá také mystifikací, která 

tvoří obecný základ všech komických projevů ve hrách Divadla Járy Cimrmana.  

 

 

Klí čová slova 

 

Jára Cimrman, divadelní hra, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, jazyková komika, 

intertextovost, mystifikace 
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ABSTRACT 

 

Language and style of the plays written for Jára Cimrman Theatre  

 

This magister thesis deals with language analysis of the stage plays of Jára 

Cimrman Theatre. The opening chapter describes general information about the 

theatre and it´s authors as well. The thesis is divided into two parts, the theoretical 

part and the practical part. The theoretical part is based on results of theoretical 

studies of different authors, especially Bohuslav Brouk, Henri Bergson, Ladislav 

Dvorský and Vladimír Borecký. The practical part contains the detailed language 

analysis of all 15 stage plays. This diploma work analyzes which types of language 

comic we can find there and how much are they extended. Linguistic performances 

are separated on the principle of linguistics on individual linguistic branches. This 

diploma work also discusses mystification as a common framework for realization 

of all comic means. 

 

 

Keywords 

 

Jára Cimrman, stage play, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, language comic, 

intertextuality, mystification  
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 

Ve své práci se budu věnovat divadelním hrám autorské dvojice Ladislav 

Smoljak – Zdeněk Svěrák, tedy Divadlu Járy Cimrmana. Pokusím se provést rozbor 

jazyka všech doposud vydaných her a pokusím se též popsat specifika jejich stylu 

v jednotlivých jazykových rovinách. Začnu rozborem na úrovni hláskové, dále budu 

pokračovat rovinou lexikální a slovotvornou, morfologickou a syntaktickou.  

U jazykových prostředků budu sledovat hledisko formální i funkční, tedy 

kromě popisu individuální soustavy výrazových prostředků se pokusím odpovědět 

také na otázku jejich funkce. Dotknu se rovněž otázek spojených s intertextovostí.  

Zaměřím se na analýzu prostředků, které umožňují čtenáři vnímat některé 

pasáže textu jako komické, proto bude nutné v úvodních kapitolách osvětlit 

základní metodologické pojmy a různá pojetí komiky. Po teoretickém úvodu bude 

následovat vlastní analýza. Jako její materiál mi poslouží textové podoby her 

i záznamy jejich jevištní realizace. 

Hry Divadla Járy Cimrmana budu popisovat jako celek, nebude mě zajímat 

vývoj jejich komiky v čase (od 60. let do současnosti). Nebude mě zajímat ani 

dobový kontext, do nějž Smoljak a Svěrák svou tvorbou vstoupili – to ponechám 

literárněhistorickým bádáním. 

Cílem této práce, jejíž téma jsem si zvolila na základě vlastní nadšené 

konzumace her Divadla Járy Cimrmana, je poskytnutí komplexního pohledu 

na cimrmanovskou komiku a především pak zachycení specifického způsobu práce 

s jazykem v divadelních hrách zmiňované autorské dvojice.  
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2. HISTORIE DIVADLA A PODOBA HER  

 

Počátky Divadla Járy Cimrmana se datují do roku 1966, kdy se konala 

zakládající schůze. Vlastnímu založení divadla, zasvěcenému postavě českého 

génia, předcházely rozhlasové pořady z fiktivní Nealkoholické vinárny U pavouka, 

jejichž autory byli Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek. Pomocí prostředků seriózní 

reportáže udržovali své posluchače v iluzi, že jsou svědky dění ve skutečné hudební 

vinárně, která je sice v mnoha směrech podivná, ale ne tolik, aby to vylučovalo 

pravděpodobnost. Autoři se nebáli donutit rozhlasového posluchače představit si 

ve vinárně vystoupení akvabel, návštěvu konstruktéra Žižkova bojového vozu 

či “reportáž” z kuchyně. V těchto přenosech z neexistujícího pražského podniku 

také poprvé zaznělo jméno Cimrman.  

Divadlo Járy Cimrmana bylo založeno v říjnu uvedeného roku jako 

recesistický spolek navazující na tradice ochotnického divadla. Jeho členy byli 

výhradně muži, z nichž žádný neměl herecké vzdělání. První hra Akt vznikla v roce 

následujícím. V této době nebylo ještě úplně jasné, zda je Cimrman jen výmysl, 

nebo zda skutečně existoval. Cimrmanologové o jeho postavě referovali s naprostou 

vážností a podporovali tak mystifikační hru plnou absurdit a nesmyslů, dobově 

zakotvenou do časů Rakouska-Uherska a soustředěnou k postavě zapomenutého 

velikána. Po úvodním Aktu vzniklo v průběhu čtyř desetiletí ještě dalších 14 her.1 

Nejnovější (a zřejmě definitivně poslední) hrou je České nebe (2008). Naprostou 

většinu her napsali Smoljak i Svěrák společně. Výjimkou jsou hry Akt, jejímž 

autorem je pouze Svěrák, a Vyšetřování ztráty třídní knihy, jejímž autorem je jen 

Smoljak. 

Cimrmanovská představení navázala na tradici českého humoru 

a mystifikace, která zahrnuje mimo rukopisné padělky např. Haškovu tvorbu 

i Osvobozené divadlo, kromě toho navazují na patafyziku Alfreda Jarryho. 

Komická postava Járy Cimrmana se stala postupně národním fenoménem. Český 

                                                
1 Jejich úplný seznam včetně data premiéry viz Přílohy. 
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všeuměl, hrdina z lidu, vynikající ve všech vědních oborech i sportovních 

disciplínách, byl vytvořen proto, aby nastavil zrcadlo naší národní povaze. Činí tak 

mj. zobrazováním trapných scén, popisováním tělesných záležitostí člověka bez 

sebemenšího studu, infantilnostmi i vulgárnostmi. Cimrmanovy hry v mnohém 

překračují hranice vkusu, ale vždy jen tam, kde to vede k nečekané pointě. 

Základem her je hospodský humor. Hry Divadla Járy Cimrmana jsou dále 

charakteristické tím, že demytizují národní dějiny i významné historické postavy, 

převracejí estetická kritéria a přehodnocují a parodují tradiční žánry (jako je např. 

pohádka). Nikdo si před cimrmanology nemůže být jist, nic není nedotknutelné, 

žádný symbol, žádná historická skutečnost, vědecký fakt, tradice ani literární 

či dramatický divadelní postup. 

Od počátků divadla se ustálil neměnný tvar všech inscenací. Ty se skládají 

vždy z přednáškového bloku o Cimrmanovi a z bloku Cimrmanova dramatu.2 

Avšak původním záměrem bylo uvést dvě Cimrmanovy hry; kromě Aktu to měla 

být Domácí zabijačka, již se nepodařilo dopsat včas. Bylo proto nutné něčím 

vyplnit díru v programu. Seminář, který vznikl vlastně náhodou, se stal integrální 

součástí představení a také polem, na kterém mohli cimrmanologové naplno 

rozvinout celou mystifikaci. Úvodní semináře se snaží napodobovat vědeckou 

konferenci, neboť jeho účastníci diváky o všem velmi zevrubně informují, podávají 

řadu detailů a odboček, využívaje při tom mnoha názorných pomůcek. Často pracují 

s poupravenými fakty a ironizují vědecká bádání. Druhá část představení je 

divadlem na divadle, hraním rekonstruovaného Cimrmanova dramatu, které herci 

ztvárňují s naivní zapáleností ochotníků a neuměle tak demonstrují Mistrův odkaz. 

Smoljakovy a Svěrákovy hry se váží na ojedinělou divadelní poetiku, na typ 

tzv. naivního herectví. Hlavním atributem her Divadla Járy Cimrmana je komičnost, 

proto bude nyní potřeba objasnit, co se pod tímto pojmem skrývá. 

 

 

                                                
2 Výjimku tvoří představení Němý Bobeš, v němž jsou hra i seminář vzájemně propojeny.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na objasnění pojmu komika a slov 

s ní úzce souvisejících a budou zde nastíněny základní poznatky vážící se k různým 

teoriím komiky.  

Existuje mnoho teoretických pohledů na komiku a na její klasifikaci. 

Na základě dostupné literatury se pokusím osvětlit základní termíny a jejich různá 

pojetí. V nedávné době se komikou zabýval např. Vladimír Borecký, který 

konstatoval značný chaos v terminologii. Neexistuje obecně přijatá konvence, 

určující vzájemný vztah základních pojmů. 

Alespoň základní představu o tom, co se skrývá pod pojmy komika, 

komično, komické, má snad každý. Je tomu tak proto, že se komikou zabývají různé 

vědní obory: počínaje literární teorií, před historii, filozofii, psychologii, 

k sociálním vědám či estetice. Pro potřeby mé práce bude nutné přesně vymezit 

význam a etymologii základní dvojice komika-humor. 

 

 

 

3.1 DEFINICE POJMŮ 

 

Slovo komika mající podle Slovníku spisovné češtiny3 význam „žertovnost, 

směšnost“ a stojící v protikladu k tragice, pochází z řeckého kōmos. Již v antice 

mělo spojitost se směšným, neboť znamenalo veselý průvod, hlučný houf 

či sváteční zpěv. Z pohledu literární teorie je komika definována jako „forma 

emocionálního hodnocení jevů – ať životních či estetických, projevující se zpravidla 

smíchem jakožto fyziologickou reakcí subjektu. Komično se stává estetickou 

kategorií tehdy, je-li součástí uměleckého obrazu. Je realizováno vždy na pozadí 

konfrontace dvou jevů: jeden je předmětem emocionální kritiky, zatímco druhý 

                                                
3 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2007, str. 140. 
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předkládá ideální obraz, s nímž srovnáváme komický jev, a zjištěné nedostatky 

považujeme za komické.“4 Komické je pro nás to, co neodpovídá našim ideálním 

představám, ovšem pouze za předpokladu, že se nás tento stav nedotýká 

existenciálně. Komicky působí například dortová bitva, ovšem jen pro ty, kteří 

netrpí hlady. Při posuzování, zda je něco komické, nebo není, je důležitá role 

vnímatele. Záleží jen a jen na každém jedinci, zda bude daný objekt vnímat jako 

komický.  

Slovo humor má podle Slovníku spisovné češtiny5 význam „veselost 

se smyslem pro komičnost a vtip“. Jeho původ je v latinském hūmor a mělo význam 

„vlhkost, mok, vláha, tekutina“. Označovalo humorální šťávy v lidském těle, 

respektive temperamenty, které z poměrů jednotlivých šťáv vyvodil Hippokrates. 

Antika ještě neznala humor v jeho komickém významu. Teprve v 16. století nabylo 

slovo významu „rozmar, nálada, rozpoložení mysli“.6 V české jazykovědné tradici 

se humor pojímal spíše jako konstrukční prostředek komiky. J. V. Bečka7 popisuje 

humor jako chtěnou jazykovou komiku, jejímž cílem je vyvolat veselí u jiných. 

Váže se na schopnost nahlížet věci z jejich komické stránky a předkládat je takto 

ostatním. Jedná se v jeho pojetí o úmyslnou myšlenkovou komiku. Novější definice 

humoru jej chápou např. jako „ironický výsměch, který prochází sebereflexí, tj. je 

napřed vztažen na vlastní osobu a druhým se vysmívá až sekundárně prizmatem 

sebevýsměchu.“8 Primárně je to výsměch sobě samému, který může být rozšířen 

i na okolí. Podle Slovníku literární teorie vyjadřuje humor estetické osvojování 

skutečnosti, která je sice kladná, ale která trpí určitými dílčími nedostatky nebo 

odchylkami od běžné normy. Humor je reakcí na tyto nedostatky.    

                                                
4 VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984, str. 177. 
5 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2007, str. 104. 
6 BORECKÝ, Vladimír: Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005, str. 148. 
7 BEČKA, Josef Václav: Komika a humor v jazyce. Naše řeč, 1946, roč. 30, č. 4-5 a 6-7, s. 71-78 a 

111-120, dostupné z internetového odkazu: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3959  
8 BORECKÝ, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000, str. 40. 
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Vztah mezi komikou a humorem bývá v teoretických pracích vymezen tak, 

že se kategorie humoru obvykle odvozuje z kategorie komična. Například 

francouzský filozof Henri Bergson ve své studii Smích vidí vztah mezi komikou 

a humorem takto: komika, jejímž hlavním rysem je náhodnost, má více stupňů, 

od těch nejbanálnějších až po nejvyšší formy – humor a ironii.9 O Bersgonův Smích 

se opírá do jisté míry Boreckého Teorie komiky. Borecký vyčleňuje čtyři hlavní 

mody komiky: jedná se o ironii, humor, absurditu a naivitu. Jako základní kritérium 

pro rozlišení uvádí psychologický pohled na vztah mezi subjektem a komikou. 

Bergson i Borecký pojímají komiku jako obecnější pojem a humor jako podtyp 

komiky. O humoru se naopak vůbec nezmiňuje Bohuslav Brouk, který hovoří 

výhradně o komičnu. 

Ať už je poměr mezi komikou a humorem jakýkoliv, s oběma se tradičně 

spojuje ještě pojem smíchu. Podle Bergsona je smích „účinek mechanismu, 

nastaveného v nás přírodou nebo (…) dlouhým zvykem společenského života.“10 

Souvislost mezi komičnem a smíchem je zřejmá. Smích je obvyklou reakcí 

na komickou situaci, ale existuje také smích bez komična (způsobený např. něčím 

mechanickým – lechtáním) a komično bez smíchu.11  

K tomu, abychom mohli mluvit o komičnosti něčeho, je nutná přítomnost 

subjektu a objektu. Musí být přítomen někdo, kdo objekt vnímá a hodnotí jej jako 

komický. V pozici subjektu vystupuje člověk, neboť zvířata komické nedokážou 

rozpoznat. V pozici subjektu může být cokoliv, dokonce i subjekt sám. Smích je 

odpovědí na komický podnět jen tehdy, pokud se odehrává na základě protikladu 

ideál X nedokonalost. Tím, že se něčemu zasmějeme, upozorníme na skutečnost, 

že daný stav neodpovídá naší představě. Donutí nás to přemýšlet, proč tomu tak je. 

Svou roli zde hraji i další faktory: někdy zjistíme, že i nejobyčejnější 

                                                
9 Podrobněji viz BERGSON, Henri: Smích. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 59. 

10 BERGSON, Henri: Smích. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 86. 
11 Srov. BORECKÝ, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000, str. 28-29. V této souvislosti je 

paradoxní, že je podle Boreckého ekvivalentem komična směšno (když současně tvrdí, že smích není 

stoprocentní reakcí na komické). 
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automatizovaný jazykový obrat je nám k smíchu, pokud se s ním setkáme v příznivé 

konstelaci, a na druhou stranu výborný vtip v nás smích nevyvolá a dokáže nás 

i znechutit. Smích je i formou společenského gesta a potřebuje alespoň částečné 

sdílení. Mnoho komických efektů není možné přeložit do jiného jazyka, neboť se 

vztahují jen na myšlení daného společenství. Jedná se o záležitost individuální 

a spletitou. 

 

 

 

3.2 DRUHY KOMIKY 

 

Vezmeme-li v úvahu, že v pozici subjektu může stát kdokoliv a pozici 

objektu komiky může zastávat cokoliv, vede nás to k závěru, že komično může 

nabývat různých podob. Zmíněná studie Smích Henriho Bergsona vymezuje tři 

základní podoby komiky: 

 

1. Charakterová komika, jejímž zdrojem je například fraška, se 

projevuje chováním jednotlivých hrdinů a poznáme ji z gest, z pohybů 

a celkového projevu postavy. Postava může být redukovaná jen na 

několik málo znaků a svým chováním nebo vzhledem se zpravidla liší 

od normy. Proto se s ní recipient nemůže ztotožnit. 

2. Situační komiku přinášejí různé situace, v nichž se postavy ocitají, 

často prostřednictvím náhody. Situační komika využívá k tomu, aby 

vyvolala směšnost, např. záměnu osob, vydávání se za jinou osobu, 

změnu identity apod. Na situační komice jsou založeny mj. situační 

komedie. 

3. Třetím typem je komika vycházející z materiálu jazyka, která bude 

předmětem analýzy v této práci. V centru pozornosti jazykové komiky 

jsou funkce komických druhů textů (např. vtipu) nebo stylistické 

prostředky s potenciálním komickým účinkem (např. různé hříčky – 
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viz dále). Jazyk nabízí opravdu širokou škálu způsobů, jak vytvořit 

komično. 

 

 Žádný ze tří typů komiky neexistuje sám o sobě v čisté podobě, nýbrž se 

navzájem doplňují. Ladislav Dvorský poznamenává, že mezi situační a jazykovou 

komikou není velký rozdíl, a to proto, že „jazyková komika má se situační komikou 

společné to nejpodstatnější: shledává směšnými a jako směšné předkládá tytéž 

jevy.“12 Rovněž hry Divadla Járy Cimrmana kombinují jazykovou komiku 

s komikou situační i charakterovou. Rozdíl je jen v procesu vnímání.  

 

 

 

3.2.1 JAZYKOVÁ KOMIKA 

 

Při analýze her Divadla Járy Cimrmana mě bude zajímat pouze komika 

jazyková, tedy taková, jejímž prostředkem a pramenem je jazyk. Bohuslav Brouk ji 

ve své estetické studii Jazyková komika z roku 1941 definuje jako: „takovou komiku 

jazykových projevů, která vyvěrá ze zvláštní povahy výrazových prostředků.“13 

Za základní považuje prostředky mluvené a psané, tedy dělí komiku 

na proslovitelnou a záznamovou. U záznamové komiky uvádí dva základní zdroje 

komičnosti: komickou anortografii a komickou grafiku. Grafika dosahuje 

komického účinku zvláštní vnější úpravou. Anortografie znamená záměrně 

pravopisně chybný text. Zdroje komičnosti u komiky proslovitelné jsou komická 

výslovnost a slovní komika. Komická výslovnost je závislá na způsobu vyjádření, 

zatímco ve slovní komice je téma komické samo o sobě.  

                                                
12 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 13. 
13 BROUK, Bohuslav: Jazyková komika. Praha: Václav Petr, 1941, str. 9. 
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          � komická výslovnost 

                                              proslovitelná komika  

                                          �                                    � slovní komika 

JAZYKOVÁ KOMIKA                                               

                                          �                                  � komická anorthografie 

                                              záznamová komika   

                                                                               � komická grafika14 

 

O Broukovo pojetí se částečně opírá Ladislav Dvorský ve své práci 

Repetitorium jazykové komiky. Podle Dvorského využívá jazyková komika 

rozličných prostředků, jejichž pomocí vyjadřuje komické situace. K vyjádření 

komického efektu se využívá všech jazykových oblastí, celé struktury jazyka: tedy 

nejen slovníku, ale i mluvnice, tvoření slov, zvukové stránky jazyka, eventuálně 

grafiky.  

Ladislav Dvorský mluví o jazykové komice v širším a užším smyslu.15 

Jazyková komika v širším smyslu zahrnuje projevy, ve kterých se jazykovými 

prostředky vyjadřuje komická situace. Do komiky v širším smyslu slova patří různé 

hříčky, které působí zřetelně záměrným, nápadným uspořádáním jazykových 

prostředků. Může se jednat například o hromadění obtížně vyslovitelných slov, 

imitaci cizích jazyků, úmyslná přeřeknutí nebo například využití tzv. 

pseudoetymologie (smyšlený výklad původu slova). To je jen několik z mnoha 

příkladů, neboť podle Dvorského je jazyková hravost neomezená.  

Jazyková komika v užším smyslu využívá podle Dvorského k dosažení 

komického efektu takových prostředků, které jsou schopny komického efektu 

dosáhnout samy o sobě (bez nutnosti kombinovat je s jinými jednotkami). Ty jsou 

čerpány ze všech rovin jazykového systému. Mezi komiku v užším slova smyslu 

                                                
14 BROUK, Bohuslav: Jazyková komika. Praha: Václav Petr, 1941, str. 118. 
15 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 12 a dále. 
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patří podle Dvorského především kalambúry, tj. případy komického využití 

homonymie nebo polysémie.16  

 

 

 

3.2.1.1 HŘÍČKY 

 

Předmětem mých analýz v této práci budou, jak jsem již zmínila, mj. různé 

hry s jednotkami jazyka. S jazykovými vyjádřeními si lze hrát v tom smyslu, že se 

dají kombinovat běžné obsahy s neobvyklými formami a naopak. V terminologii 

týkající se her se slovy (hříček) není ustálený pořádek. Mluví se o hříčkách 

jazykových a hříčkách slovních, přičemž není úplně zřejmé, zda jsou oba pojmy 

synonymní, nebo je mezi nimi vztah nadřazenosti.17 Explicitní definice, které by 

odlišily oba pojmy, chybějí. 

Domnívám se, že bude vhodné oba pojmy odlišit. Nyní se pokusím 

navrhnout, v čem by mělo spočívat jejich rozlišení. Za jazykové hříčky považuji 

takové, které jsou produktem kombinace jazykových jednotek a jsou založeny právě 

na specifickém vztahu mezi jednotlivými členy, jinými slovy: v kombinaci jiných 

jednotek nebo záměnou některých členů by se jazyková hříčka nerealizovala. 

Spojení slov v jazykové hříčce by mělo být především neotřelé, aktuální, aby 

vyvolalo žádaný účinek. Dalším charakteristickým znakem jazykové hříčky je 

skutečnost, že není bezpodmínečně závislá na situaci, ve které se promluva 

odehrává. Jako příklad uvedu jazykovou hříčku uplatněnou ve hře Akt: 

 dva oční důlky, dva ušní otvory a dvě brady 

                                                
16 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 162. 
17 Jako synonymní oba pojmy chápe např. Čmejrková (ČMEJRKOVÁ, Světla: Hra se slovy a 

jazykový humor. In: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996, s. 104-107) nebo Pytlík 

(PYTLÍK, Radko: Umělecké možnosti komiky. Česká literatura, 1964, roč. 12, č. 6, s. 441-464). 

Nejasně je používá Dvorský (DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 

1984).  
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I v jiném kontextu by působila jako projev hry a vyvolávala by komický účinek. 

Mezi jazykové hříčky řadím hromadění obtížně vyslovitelných slov, imitaci cizích 

jazyků, pseudoetymologické výklady, zkrátka vše, co je vyvoláno záměrným 

uspořádáním jazykových prostředků. Typů jazykových hříček je zcela jistě ještě víc.  

Za hříčku slovní považuji především tu, která se realizuje na rovině 

lexikální, slovotvorné a fonetické, tedy komičnost je zakódována již ve slově 

samotném, s nezbytným přihlédnutím ke kontextu. Patří sem například úmyslná 

přeřeknutí, záměna slov na základě např. asociace, posuny ve významu slov 

(metafora, metonymie), různé přesmyky hlásek. Příkladem slovní hříčky v mém 

chápání by mohlo být podtržené slovo v následující replice: Možná, že teď něco 

plácnu, jestli, tak ať mě pan zemský školní rada laskavě popraví… (VZTK). 

Zatímco jazykové hříčky jsou založené především na kombinaci prvků 

a jsou schopny se v téže podobě uplatnit i v jiném okolí (ve větě i v rámci textu), 

hříčky slovní vyžadují právě ten určitý kontext.  

Jazykovým a slovním hříčkám v mém chápání by odpovídaly dva základní 

systémové vztahy mezi jazykovými jednotkami: pro vytváření jazykových hříček 

jsou důležité vztahy syntagmatické, zatímco pro vytváření slovních hříček jsou 

důležité vztahy paradigmatické. Syntagmatické vztahy jsou dány kombinací 

jednotek, které tvoří lineární řetězec. Paradigmatickými vztahy rozumím vztahy 

dané jednotky k jejím možným proměnám, tedy k alternativám, které mohou stát 

na jejím místě. Do vztahů syntagmatických a paradigmatických je zapojena každá 

lexikální jednotka (slovo). Paradigmatické vztahy odpovídají selekci 

a syntagmatické kombinaci jakožto dvěma základním operacím při produkci řeči.  

 

Jazyková hříčka   ~   Syntagmatické vztahy     ~   Kombinace 

 

Slovní hříčka       ~ Paradigmatické vztahy    ~ Selekce 
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3.2.1.2 KONTEXT 

 

Podstatným pojmem mé práce bude už mnohokrát zmíněný kontext. 

Dvorský říká, že „jazykové prostředky nemůžeme posuzovat izolovaně, bez poznání 

souvislostí nejsme s to komičnost prostředků ocenit.“18 Na kontextu se zakládají 

slovní hříčky. Pokud vytrhneme z  věty pro nás komické jednotlivá slova, sama 

o sobě směšně působit nemusejí, v oné větě však mohou nabýt komických rysů. 

Tytéž jazykové prostředky zdrojem komického efektu jednou jsou a podruhé 

nejsou. V tomto případě se jedná o kontext slovní, který spolu s kontextem 

situačním a zkušenostním rozlišuje Firbasova Funkční perspektiva větná (FSP).19 

Kontextem je míněno vždy různě široké okolí, ve kterém se nachází analyzovaný 

prvek. Kontext slovní váže složky výpovědi, kontext situační spojuje složky 

výpovědi s konkrétní situací, do níž je promluva zakotvena. Kontext zkušenostní je 

založen na předpokladu autora, že čtenář (posluchač) bude mít stejnou zkušenost 

jako on.  

 

 

                                                
18 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 12. 
19 Srov. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, str. 229. 
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4. ANALÝZA 

 

Dvorského kniha Repetitorium jazykové komiky mi poslouží jako hlavní 

teoretické východisko této práce. Pro účel jazykové analýzy jsem excerpovala 

doklady z textové podoby patnácti her, respektive ze záznamů jejich jevištní 

podoby, majíc při tom na paměti, že nelze plně ztotožňovat textovou podobu her 

a jejich jevištní inscenaci. Divadelní inscenace může být na textové podobě 

relativně nezávislá a text je na inscenaci nezávislý absolutně.  

Během excerpcí jsem narazila na řadu odlišností mezi textem a vlastním 

představením. Některé pasáže z textové podoby se při dramatizaci vypouštějí 

a naopak se přidávají repliky, jež v textu nejsou. Je to logické, texty se proměňují 

podle okamžitých reakcí publika a některá původně improvizační doplnění se 

stávají integrální součástí představení, neboť vyvolávají kladné odezvy u publika. 

V rámci svých analýz nebudu zvláštně upozorňovat na to, zda je excerpovaná pasáž 

obsažena jen v textu, nebo jen v představení.  

Vlastním tématem mých analýz je komika jazyková. Otázek spojených 

s komikou charakterovou a situační se dotknu jen tehdy, pokud budou souviset 

s jazykovými vyjádřeními.  

Cílem rozborů bylo postihnout mechanismy, které mohu vést k výslednému 

komickému účinku textu u recipienta. Při excerpci byla hlavním kritériem 

zamýšlená neobvyklost jazykového vyjádření (aktualizace20). Projevy aktualizací 

byly zaznamenávány na všech jazykových rovinách, tzv. jazykových plánech, 

a byly srovnávány s bezpříznakovými jazykovými strukturami, aby bylo možné 

objasnit charakteristické postupy, které vedou k vyvolání komického efektu. 

V žádném případě jsem neexcerpovala pouze ty prostředky, které ve 

videonahrávkách představení způsobovaly v publiku smích (ten není nutným 

                                                
20 Aktualizaci výrazových prostředků rozpracovala Pražská škola ve shodě s teorií spisovného 

jazyka. Jedná se o záměrnou odchylku od standardního užívání jazyka, čímž se obrací pozornost na 

způsob vyjádření. Aktualizace je opakem automatizace. 
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doprovodem jazykové komiky). Avšak vzhledem k typu textu byl smích v publiku 

u mnoha mnou excerpovaných vyjádření obvyklým průvodním jevem.  

Jednotlivé příklady uvádím alespoň v minimálním slovním kontextu, 

nutném pro pochopení. Při uvádění konkrétních dokladů z her Divadla Járy 

Cimrmana odkazuji pouze na hru, v níž se daný jev vyskytl. Tento údaj uvádím 

zkratkou v závorce za citovaným jevem. Seznam zkratek – viz přílohy. Veškeré 

úryvky z cimrmanovských představení uvádím kurzívou, potřebuji-li zvýraznit 

některé výrazy, které jsou dokladem určitého jazykového jevu, použiji podtržení 

daného výrazu.  

 

 

 

4.1 AKTUALIZACE NA FONETICKÉ ROVIN Ě JAZYKA 

 

Základní dělení příznakových (a tedy potenciálně komických) prostředků na 

fonetické úrovni jsem převzala od Ladislava Dvorského21 a doplnila jsem jej 

o některé další typy: 

 

 

 

4.1.1 KOMICKÁ VÝSLOVNOST N ĚKTERÝCH HLÁSEK A 

HLÁSKOVÝCH SKUPIN 

 

 Komický charakter může mluva nabýt pouhou zvukovou kvalitou, a to např. 

zvláštní výslovností hlásek a hláskových skupin nebo posuny v jejich četnosti. 

Miroslav Červenka označuje toto umělecké využití konfigurací hlásek jako 

hláskovou instrumentaci.22 (Bohuslav Brouk mluví o „artikulačních úchylkách“) 

                                                
21 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 186. 
22 ČERVENKA, Miroslav: Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001, str. 240. 
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Porucha řeči 

Komický účinek má bezesporu imitovaná porucha řeči u některé postavy. 

Dvě postavy ve hře Záskok napodobují tzv. ráčkování (rotacismus). Rotacismus je 

ve hře přímo tematizován: Ne to vy říkáte mchtvá chuka. Já říkám normálně mrtvá 

ruka (Zás). V nápodobě vady řeči se spojuje komika jazyková s charakterovou, 

neboť to dotváří celkový charakter postavy.  

 

Změny v kvantitě a kvalitě hlásek 

Smoljak se Svěrákem si pohrávají se záměnou hlásek často. Například 

ve hře Dobytí severního pólu je celá pasáž věnována záměně ústních a nosových 

konsonantů, k níž došlo následkem Cimrmanovy rýmy: 

 přetržené dítě (nítě)  

 zadní brada (brána) 

 debil v divadle (nebyl)  

ubil jsi ho? (umyl) 

dáb si padáka (dám si panáka) 

K dalším změnám v kvalitě hlásek by patřil příklad ze hry Afrika. Postava barona 

Ludwiga Úvalského zaměňuje hlásky S, Z a Š, Ž: 

My víme, co děláme, český národ je prosíravý.  

Teď už vám to můžu prosradit.  

Já jenom sírám.  

Ať si ušiju adrenalín.  

Von má natažený dráty ze Zmíchova až do Štiřína.  

A to jsme si právě nevšimli, že ji ukrad ten zup. 

Jedná se tu o tradiční prostředek jazykové komiky, o nápodobu německé 

výslovnosti češtiny. Pro záměnu znělých a neznělých hlásek jsou záměrně vybírána 

slova, která mohou asociovat vulgarismus (prosíravý, prosradit). Další záměnu 

hlásek obsahuje hra Hospoda na mýtince, v níž si autoři pohrávají s délkou vokálu:  
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KOTEK: Malér   

SVĚRÁK: Pozor, pozor na to [Ma:ler] (Mahler) (HNM) 

Na několika místech je v cimrmanovských představeních využito konfrontace 

českého systému hlásek s hláskami, které čeština nemá. Ve hře Vyšetřování ztráty 

třídní knihy se demonstruje zvuková odlišnost úzkého německého ie a „temného, 

tvrdého“ ü: das Bier X das Büro (VZTK). Obdobně je tomu i ve hře Vražda 

v salonním coupé, kde přehnaná výslovnost hlásky ö pokračuje včleněním této 

hlásky do českého slova: obr Lungström, z Malmö, měřící 250 centimötrů (VSC). 

Při všech záměnách hlásek hraje pochopitelně velkou roli i významová 

stránka, respektive konfrontace původního a zaměněného slova, proto nelze omezit 

tyto hry se slovy jen na fonetickou rovinu jazyka.  

 

Přeřeknutí 

Přeřeknutím se myslí nezdařilé vyslovení obtížnějších hlásek nebo 

hláskových skupin. Někdy dochází k přesmyknutí hláskových skupin: bylo by snad 

nejlíp, kdyby sám pan zemský školní rada mihule… mohylu… mohu-li prosit 

(VZTK) nebo: a není tedy divu, že se syté Zoře do pranic tkanic, pardon, do tkanic 

pranic nechtělo (Akt). I přeřeknutí je jedním z jevů, u kterých se kombinuje 

formální stránka výrazu (tedy jeho zvuková podoba) se stránkou významovou. 

Ze hry Hospoda na mýtince pochází věta V Polsku se za ně plotí zlotem, ve které se 

záměna samohlásky dostává do významové souvislosti se slovem zlotý. Jedná se 

o tzv. aluzi, o které bude pojednáno dále. Obdobně také ve hře Akt: z Brna 

Pisoárek. Ne, Pisárek! (…) V Brně je čtvrť a ta se jmenuje Pisárky. Až tam někdy 

bidete… Budete! (Akt). 
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4.1.2 KOMIKA ZALOŽENÁ NA ZVLÁŠTNÍM SLEDU HLÁSEK  

 

Do hláskové instrumentace by dle mého názoru patřil i výběr a uspořádání 

hlásek vedoucí k nelibým zvukovým efektům, tzv. kakofonie. I tím lze dosáhnout 

komického účinku, jak dokládá následující příklad: 

 (…) jsou dobří proutkaři, jsme my, absolutní sluchaři dobří krbaři (Akt) 

Dvorský kakofonii mezi zvukovými prostředky s potenciální možností vytvořit 

komický efekt neuvádí a neuvádí rovněž ani možnost zvláštním sledem hlásek 

napodobovat jiný jazykový systém. V několika hrách Divadla Járy Cimrmana se 

imituje cizí řeč (nebo nářečí češtiny označované za cizí jazyk). Časté opakování 

nebo naopak vynechávání hlásek pro potřebu nápodoby jiného jazykového systému 

má za cíl upozornit na jeho typické znaky a také na to, jak na nás působí. Nářečí 

jsou imitována ve hře Dlouhý Široký a Krátkozraký. Postava Bystrozrakého se snaží 

domluvit s němým pocestným a postupně využívá různé „cizí řeči“: 

chodština: Hrom haby do toho huhodíl! Eště že sem se hučíl cizím 

řečím. Jsem Bystrozrakyj, hdehdo mě huž z dálky pozná. Chtíl bych se 

tě voptát, hde tu vostává děd Vševěd. Íčko nam tera řekni, kury se 

mušíme dát. 

 

lašština: Kam sme su to je? Co ty si za chachar? Švec prašivec, 

kopytem se žehna, panaboha nězna. Do pieruna! Ale tuž nešedče hevaj 

v kuchyni, pojče do izby, Marika odskočila do masařa. Hned bude 

naspadek.  

 

hanáčtina: Zme na Hané, přátelé. Tož stréco, si jakési oteklé. Eno, kdo 

oteče, ten vehraje. Tož stréco, kdepak toť vede cesta na totoť královské 

hradisko?23 

                                                
23 Tvar oteče, který je v této replice dán do souvislosti s adjektivem oteklé, je středomoravskou 

podobou slovesného tvaru uteče. Vztah mezi oteče od otéci a oteče (od utéct) je homonymní. Tuto 

pasáž lze hodnotit různě, kombinuje se v ní více jazykově zajímavých jevů (komický efekt vyvolá 

mj. i obměněný frazém). 
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Cizí jazyk je imitován např. ve hře Vražda v salónním coupé, v řeči maďarského 

stevarda: 

 Húš, hentešárom, petöfi piákula šárom. (…) Všechno erömü? 

 Hój, dénta aparátoš! 

 Fujvároš! 

Eréč piklóš neméči, huňár scépeň kámoš. 

Na první pohled/poslech je patrné, že je maďarština napodobována hláskovými 

skupinami -éš, -óš, -či, ö, ü. Kromě zvukové podoby slov je zajímavá také 

podobnost „maďarských“ slov s českými, díky níž má čtenář možnost domýšlet si 

řadu významů. O tom bude pojednáno dále.  

 

 

 

4.1.3 KOMICKÉ PROSTŘEDKY DYNAMICKÉ 

 

Síla hlasu se při řeči proměňuje podle individuálního záměru mluvčího 

v konkrétní situaci. Slouží nejčastěji ke zdůraznění myšlenky a může podpořit 

i význam některých slov nebo vět. Do dynamických prostředků s potenciálním 

komickým účinkem patří nadměrně hlasitá, nebo naopak příliš tichá řeč a také 

přemísťování přízvuků na jinou než první slabiku ve slově. S nadměrnou hlasitostí 

se setkáme např. ve hře Akt, kde je prostředkem situační komiky, neboť nadměrnou 

hlasitostí herec způsobí polekání svého kolegy.  

ČEPELKA: prosím doktora Svěráka, aby nám řekl několik slov o hře Akt, 

kterou uvidíte po přestávce 

 SVĚRÁK: (hlasitě) Velice rád.  

Tiché řeči je využito ve hře Dobytí severního pólu, kde vede účastník vědeckého 

sympozia rozhovor s technikem, jenž stojí schován za oponou a publikum jej takřka 

neslyší. Vědec stojící na jevišti při rozhovoru říká: To je zajímavá odpověď. Škoda 

že ji neslyšíte. Ve stejné hře v písni Polární noc najdeme i přemístění přízvuku na 
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nenáležitou slabiku slova: hrůzy se´veru slavně překoná, které rovněž patří mezi 

prostředky dynamické.  

 

 

 

4.1.4 KOMICKÉ PROSTŘEDKY INTONA ČNÍ (MELODICKÉ) 

 

Intonací se rozumí ustálený model kombinace síly a výšky hlasu, který 

signalizuje hranice řečových celků. Základem intonace je průběh výšky tónu ve větě 

nebo její části, tj. melodické změny hlasu, které uživatel jazyka hodnotí jako 

součást výpovědi. Větná intonace rozlišuje otázku od sdělení či signalizuje 

neukončenou výpověď. Modifikací intonačního schématu se dosahuje 

emocionálního zabarvení výpovědi (výraz souhlasu, nesouhlasu, naléhavost, 

ironie).24 Modifikace výšky hlasu je využito ve hře Akt.25 Když doktor Pepa pronáší 

následující repliku, melodická křivka jeho výpovědi v posledních dvou slovech 

prudce stoupá: Já si vyprošuju, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady 

vyšetřuju pacienta. Hergot kuš! (Akt). Přehnaně stoupavá kadence se uplatňuje 

i v replice prince Jasoně ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký: 

Kdo to asi je?  

       _ 

_   _   _  –  

 

 

                                                
24 Podrobněji viz PALKOVÁ, Zdena:  Fonetika a fonologie češtiny. Praha: UK, 1994, str. 160-161. 
25 Slovní popis se tu zdá být nedostatečným, nejlépe by bylo danou pasáž slyšet. Pokusím se 

jednotlivé příklady charakterizovat co nejpřesněji.  
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4.1.5 KOMICKÉ PROSTŘEDKY TÉMBROVÉ 

 

„Barva hlasu neboli individuální hlasový témbr vzniká vzájemnou kombinací 

tónů a šumů a podílí se na ní rezonance.“26 Barva hlasu patří mezi stabilní 

individuální charakteristiky mluvčího, podle ní rozlišujeme hlasy lidí a to i tehdy, 

pokud s nimi nejsme v kontaktu. Pokus o modifikaci témbru se ve hrách Divadla 

Járy Cimrmana objevuje zejména v místech, kde je užito ironie. Podle Boreckého je 

ironie uměním říci něco, aniž bychom to skutečně vyslovili. Říkáme něco jiného, 

než si skutečně myslíme, za vážností se skrývá výsměch a pohrdání, za okázalou 

chválou zdrcující kritika.27 

V semináři hry Akt říká jeden z přednášejících druhému: Všechno tady mám 

podchyceno, pane doktore „INŽENÝRE“. Modifikací barvy hlasu v závěrečném 

slově dává najevo, co si ve skutečnosti myslí o inženýrových radách.  

Nápodoba barvy hlasu známého mluvčího, populární osobnosti, se může 

rovněž stát prostředkem komiky. Na samý závěr semináře v Českém nebi 

napodobuje Zdeněk Svěrák mluvu prezidenta Václava Klause právě změnami 

v témbru a navíc ještě použitím slova pro Klause typického: po léta mystifikovat 

český národ, to se nám opravdu mmm, ale opravdu příčí (ČN). 

Pomocí obměny barvy hlasu se napodobuje např. i maďarština, o níž byla 

řeč výše, nebo řeč trpaslíků ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký.  

 

 

 

4.1.6 KOMICKÉ PROSTŘEDKY TEMPOVÉ 

 

Mluvním tempem se rozumí rozložení mluvené řeči v čase, neboli rychlost, 

s níž projev přednášíme (obvykle udávaná počtem slabik za minutu). Na tempu 

                                                
26 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, str. 271. 
27 Podrobněji viz BORECKÝ, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000, str. 30. 
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přímo závisí pochopení celé výpovědi. Pokud je příliš rychlé, posluchač nemusí 

rozumět. Příliš pomalé tempo působí v běžném hovoru uspávajícím dojmem.  

Velmi pomalé tempo řeči je využito jako typický rys postavy děda Vševěda 

ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Jde o komiku charakterovou. Děd Vševěd 

mluví tak pomalu, až z toho sám usíná.  

Rychlé tempo je využito ve hře Hospoda na mýtince v řeči postavy hraběte. 

V rychlém tempu je komický efekt podpořen faktem, že posluchač nemá dostatek 

času odhadnout pointu a jeho překvapení je větší.  

 

Dvorského rozdělení28 tady končí, ale dle mého názoru by bylo vhodné doplnit ještě 

dva typy komiky na zvukové rovině jazyka: 

 

 

 

4.1.7 KOMIKA ZALOŽENÁ NA SPOJOVÁNÍ A ROZD ĚLOVÁNÍ 

SEGMENTŮ VÝPOVĚDI 

 

Frázováním se rozumí zvukové rozdělení věty na menší logické úseky, které 

spolu významově těsně souvisí. Za pomoci frázování mluveného projevu 

pomáháme posluchači vnímat naši řeč. Do oblasti frázování patří umístění pauzy 

(přerušení řečového proudu) nebo změna melodie řeči. Pauzy dávají posluchači 

možnost zpozornět, ale i dostatečný prostor na vstřebání informací.  

Pauza komunikativní odděluje větší řečové celky a měla by splývat s pauzou 

nádechovou, aby nedocházelo k narušení plynulosti mluvy. Pro porozumění řeči je 

důležitá také pauza potenciální, tedy možnost přerušení promluvy např. na hranicích 

promluvového úseku.  

                                                
28 DVORSKÝ, Ladislav:  Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 186. 
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Běžnou odchylkou od správného členění věty je oddělování těsných spojení 

slov pauzou. Jako příklad nám poslouží enumerativní výčet ze hry Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký: 

 Erben / Kubín / Němcová / Božena (DŠK) 

Komický účinek je ještě podtržen rytmickým čtením, tedy snahou o jistou formu 

periodicity v řeči. Pauza (spolu s klesnutím hlasu) často vede i ke změně významu: 

 Myslím, že má dost / tuhý kořínek (DŠK) 

 Himálajský muž trpí větry / vanoucími zdola nahoru (DSP) 

 Členy učitelského sboru zdraví žáci / ledabyle (VZTK) 

Dále děkuji profesorskému sboru za to, že se složil / a zakoupil půl 

kilogramu goudy… (DŠK) 

Příklad na neudělání pauzy, tedy vynechání hraničního signálu mezi slovy, pochází 

ze hry Posel z Liptákova: Nebude tvář lidu jasná a dobrá. Nebude rodina laskavý 

kruh. Promiňte… Ne, bude tvář lidu jasná a dobrá. Ne, bude rodina laskavý kruh. 

(PL). Pauzy se uplatňují také ve slabikování, například v semináři hry Vyšetřování 

ztráty třídní knihy se slabikuje všeobecně známé cizí jméno: korespondenci 

s Albertem Ein/stei/nem. Eh, to je jméno taky (VZTK). Komický efekt vzniká 

na základě inscenovaného zesměšnění mluvčího a rovněž i na základě kontrastu 

neznámý Einstein vs. známý Cimrman. A konečně komicky působí pauza daná 

do souvislosti s obsahem výpovědi: Chvíle nechápavého ticha (Pauza) Asi tak… 

(HNM). 

 

 

 

4.1.8 KOMICKÉ PROSTŘEDKY BÁSNICKÉ: RÝMY 

 

Rým se obvykle definuje jako zvuková shoda hlásek na konci rytmických 

jednotek. Jeho funkcí v jinak nerýmované pasáži je upoutání pozornosti čtenáře, 

jeho vytržení z poslechu příběhu či zaměření pozornosti na rýmující se jednotky. 
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Komického účinku dosahuje rým tehdy, je-li použit nečekaně (např. v projevu 

prozaickém): 

Vidíš, Smile, to jsi mi nikdy neřek, jak to vypadá, když to padá. (Bla) 

 Proboha, Cyrile, bratře, otče, blbče! (Afr) 

Mám syna Imricha. Je neduživý. Půda ho neuživí. (HNM) 

Bude to radost, mít takové oddané poddané (DŠK) 

Bože! Cože? (NB) 

Ačkoliv rým chápeme primárně jako jednotku zvukovou, není možné zapomenout 

ani na významy rýmujících se slov. Kombinace zvukové a sémantické funkce rýmu 

je hojně využito ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kde musejí postavy 

Cimrmanovy aktovky při rozhovoru s dědem Vševědem mluvit ve verších. 

Komického účinku se tu dosahuje enormní snahou postav sdělit si informaci 

veršovaně a také za pomoci tzv. rytmického impulsu, který u diváků vyvolává 

očekávání, že se zvuková shoda v následujícím textu rovněž uskuteční. Na základě 

zvukové podoby prvního členu rýmující se dvojice si divák domyslí možnou 

podobu druhého členu: 

 BYSTROZRAKÝ:  Před tvou moudrostí se vše v prach řítí. 

    Princ chce vědět, zda se neocitnem v … síti (DŠK) 

 

 KRÁL:   Podívejte, já mám zakletou dceru 

BYSTROZRAKÝ: Tohle chcete rýmovat? (DŠK) 

Na stejném principu je založena komická pasáž ve hře Blaník: 

VLASÁK:   Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku,  

tomu je třeba rozbít … 

   jeho bludné představy. (Bla) 

Tzv. absolutními rýmy se zabývá hra Hospoda na mýtince, ve které je prezentována 

Mistrova teorie absolutních rýmů.29 Rýmují se zpravidla polysémní výrazy nebo se 

dvakrát opakuje stejné slovo v témž významu: 

 
                                                
29 Ve versologii bývají označovány jako rýmy identické nebo epiforické.  
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 Miloval jsem děvče krásné 

 měla oči tuze krásné,   (stejné slovo) 

 vlasy měla jako len, 

 na políčku plela len.   (stejné slovo) 

 Naše staré hodiny 

 bijí čtyři hodiny.   (polysémie) 

 Sotva jsem s ní pohovořil 

 řekla, abych pohovořil  (stejné slovo) 

 zda mi staří dají dcerku, 

již jsem viděl venku, dcerku (stejné slovo) 

 A tak dohodla se svatba  

 a brzičko byla svatba,  (stejné slovo) 

 bydlíme teď na statku, 

 rodiče též na statku.  (stejné slovo) 

Naše staré hodiny 

 bijí čtyři hodiny.   (polysémie) 

 

 

 

4.1.9 SHRNUTÍ 

 

Zabývala jsem se jednotlivými činiteli na fonetické rovině odděleně, ale 

nutno podotknout, že se tyto činitelé při komickém působení navzájem kombinují. 

Nejvíce se objevuje záměna hlásek a uplatnění rýmu, přičemž velmi produktivním 

způsobem využití rýmů jako prostředku komiky je jejich kumulace. 

U fonetických prostředků je více než u prostředků z ostatních rovin jazyka 

důležité, který herec roli hraje. Závisí pouze a jen na schopnostech daného herce, 

zda dokáže vhodně modifikovat barvu hlasu, změnit tempo řeči apod., aby jeho 

projev působil na diváky komicky.  
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Jak jsem již několikrát uvedla, není možné posuzovat zvukovou stránku 

cimrmanovských představení bez přihlédnutí ke stránce významové. 

 

 

 

4.2 AKTUALIZACE NA LEXIKÁLNÍ A SLOVOTVORNÉ ROVIN Ě 

 

Lexikální rovina je nejčastějším zdrojem komiky obecně a platí to i o hrách 

Smoljakových a Svěrákových. Mezi aktualizace na lexikální rovině patří různé 

posuny ustáleného významu slov, hromadění slov podobného nebo opačného 

významu, porušování idiomatických spojení, mylné výklady původu slova apod. 

O všech těchto a o mnohých dalších případech bude pojednáno v následujících 

oddílech, neboť z hlediska slovní zásoby můžeme najít ve hrách Divadla Járy 

Cimrmana širokou škálu výrazů. Oba autoři si rádi pohrávají se slovy, s pojmy, 

s jejich významy.  

 Nejprve je třeba připomenout, že v systému jazyka jsou slova uspořádána 

do paradigmat, z nichž mluvčí jednotky vybírá (selekce) a následně je 

usouvztažňuje (kombinace). 

 

 

 

4.2.1 POSUNY USTÁLENÉHO VÝZNAMU SLOV A SLOVNÍCH SPOJENÍ 

 

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana bývá obvyklé, že se známý termín použije 

v novém (v našem případě často komickém) významu, a to buď na základě 

podobnosti, nebo na základě souvislosti.  
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4.2.1.1 METAFORA 

 

Metafora je přenesení pojmenování jednoho jevu na jiný jev na základě 

jejich podobnosti. Podobnost může být čistě vnější: je-li slovo „hlava“ použito 

v primárním významu, míní se jím část těla, sekundárně jím lze označit i jiné 

předměty připomínající hlavu svou kulatostí (hlava kloubu). Podobnost může mít 

i charakter vnitřní, je-li mezi porovnávanými jevy spjatost funkční (hlava rodiny). 

Metafora se dnes již nechápe jen jako prostředek básnický, nýbrž je to součást 

běžného vyjadřování. Z hlediska komického účinku je důležité posoudit, zda bylo 

metaforické spojení vybráno s cílem vyvolat překvapení či napětí, založené 

na souvislostech mezi prostředkem přeneseným a původním.  

 Pro Smoljaka a Svěráka je typické, že v rámci jedné pasáže volí metafory 

z téhož věcného okruhu. Jinými slovy rozvíjejí jednu základní metaforu dalšími 

metaforami. Tento princip se uplatňuje v semináři hry Afrika, kdy je popisováno 

Cimrmanovo informační šapitó, jinak řečeno prapředek internetové encyklopedie. 

Základní metafora informační šapitó = pra-počítač je dále rozvíjena: jeden 

z profesorů se hlásí do telefonu Wé, Wé, Wé, Weber, profesor Houdek operuje 

ve svých výkladech s myší, což má být první použití myši jako operátoru 

v počítačové technice, v chladném podzimu napadnou Cimrmanův informační 

systém viry a zavirují tři profesory, čímž přijde Cimrman o všechna data, a konečně 

k oblíbeným pochoutkám v Cimrmanově stanu patří zavináč. Jiný příklad pochází 

ze hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Výchozí je tu metafora Cimrman = sopka. 

 Z Cimrmana jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné 

erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky i filozofie, na něž pak 

dopadla sprška soch, obrazů, divadelních her, románů, básní, referátů 

a jeho slavných kondolenčních listů a vysoko nahoře se ještě dlouho 

vznášelo mračno drobných aforismů, matematických vzorců a 

pořekadel, aby nakonec, kdy už se zdálo, že se živel uklidnil, snesl se 

z jasné oblohy Mistrův epitaf. (DŠK) 
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Eva Minářová mluví v této souvislosti o tzv. tažené metafoře, kdy jedna 

vyvolá druhou.30  

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana lze často narazit na postup zvaný realizace 

metafory. Přenesený význam slova se zpětně proměňuje ve význam základní. 

Dochází k tomu zejména v případech lexikalizovaných metafor nebo „klišé“, kdy 

se autoři realizací metafory snaží poukázat na zautomatizovaný obrat (a snad jej 

tím i zaktualizovat). Např. ve hře Afrika: (herci) se odmítali mazat sazemi, protože 

pak z venkovských štací – bez možnosti koupele – odjížděli vlakem jako černí 

pasažéři. Černým pasažérem obvykle rozumíme cestujícího bez jízdenky. Ve hře 

je adjektivum černý použito v primárním významu barvy, od něhož bylo kdysi 

pravděpodobně spojení černý pasažér metaforicky utvořeno (souvisí patrně s něm. 

schwarz ve významu „bez peněz“, srov. být švorc). Doslovnou realizací metafory 

je i věta ze semináře hry Lijavec: …jsem si schoval otázky, tak bych se o ně opřel, 

která je následována hercovým opřením se o řečnický pult. Jiný příklad pochází ze 

hry Dobytí severního pólu: Ano! Stojíme tváří v tvář… (pootočí rampouch). Ne, 

takhle. Tváří v tvář americké polární výpravě profesora Mac Donalda. Další 

realizaci obrazného vyjádření najdeme v semináři hry Akt: Šťáhlavský se dostavil 

k obědu, a když dojedl, a všiml si té truhly… Přibližné časové určení doby kolem 

oběda se následujícími slovy ukázalo být skutečně realizovanou akcí.  

 

 

 

4.2.1.2 METONYMIE 

 

Metonymie je obrazné pojmenování vznikající na základě soumeznosti jevů: 

časové, prostorové či příčinné. Přenášení významů probíhá na základě souvislostí 

vnitřních. S metonymií bývá spojována synekdocha, jako její zvláštní druh. 

U synekdochy je vnitřní souvislost založena na vztahu části a celku. 

                                                
30 Eva Minářová In: ČECHOVÁ, Marie a kol.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008, str. 252. 
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Stejně jako metafora, i metonymie se může lexikalizovat a stát se v průběhu 

času běžným jazykovým prostředkem, který k sobě nepoutá pozornost. Tyto 

případy však nejsou předmětem mého zkoumání, neboť nevzbuzují komický 

účinek. Metonymií použitých s cílem vyvolat komický účinek ve hrách Divadla 

Járy Cimrmana mnohem méně než metafor. Za všechny uvedu jeden příklad – 

metonymií je replika ze hry Lijavec: Také Otto mlčí, kde „Otto“ zastupuje Ottův 

slovník naučný.  

 

 

 

4.2.2 HROMADĚNÍ SLOV PODOBNÉHO NEBO PROTIKLADNÉHO 

VÝZNAMU 

 

 

 

4.2.2.1 SYNONYMIE  

 

Synonymie je vztah mezi jazykovými jednotkami, které mají shodný nebo 

velmi podobný význam a odlišují se jen formou. Synonyma jsou užívána 

k upřesnění pojmového významu, ke stupňování jeho intenzity, k vyjádření 

emocionální a funkčněstylové příznakovosti. Rozlišuje se synonymie úplná 

(zaměnitelnost ve všech kontextech) a částečná (založená na významové 

podobnosti).  

Komika založená na synonymii se ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

objevuje např. v Africe v projevu barona Ludwiga Úvalského, který říká: Moje řeč 

bude prťavá. Použije místo předpokládaného výrazu „krátký“ expresivní 

synonymum, které je však v daném kontextu hodnoceno jako nevhodné. Komický 

efekt je podpořen baronovou nedokonalou znalosti češtiny.  
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Další příklad pochází ze hry Vražda v salonním coupé. Praktikant Hlaváček 

sděluje inspektoru Trachtovi obsah svého rozhovoru s podezřelou: 

HLAVÁČEK: Vilma je podle všeho zámožná. Má asi nějaká stáda. 

TRACHTA: Stáda? 

HLAVÁČEK: Pořád se mě ptala, jestli nechci být jejím pastevcem (VSC) 

Aby divák scénku pochopil, musí dojít od pastevce k synonymnímu pasákovi a dále 

k jednomu z významů tohoto polysémního slova. Komický efekt je navíc podpořen 

neznalostí předmětu rozhovoru na straně mladého policisty.  

V této kapitole chci ještě zmínit dva případy enumerativních řad, jejichž 

členy sice nejsou plně synonymní, avšak se synonymií mají společné ono 

upřesňování pojmového významu. Komicky působí enumerativní řada ze hry 

Vražda v salonním coupé: Erich Fiedler ve své nedávno vyšlé knize (je to spíše 

brožura, nežli kniha, prostě sešit) Cimrman – Diletant oder Fachmann, v tomto 

svém, no letáku… (VSC). V tomto případě podtržená slova významově zpřesňují 

původní lexikální jednotku „kniha“. Funkcí této repliky je bagatelizovat spis 

profesora Ericha Fiedlera. Takovouto zpřesňující enumerativní řadu najdeme 

i ve hře Dobytí severního pólu: Domů. Do Prahy. Do Podolí. Do lékárny (DSP). 

Mezi její členy nelze položit rovnítko za všech okolností, ale v daném kontextu jsou 

tato slova z pohledu mluvčího synonymní.  

 

 

 

4.2.2.2 OPOZITNOST (ANTONYMIE) 

 

V tomto případě je komický účinek dán konfrontací slova se slovem 

protikladného významu. Antonymy jsou např. slovesa ponořit se – vynořit se. 

(Profesor Mac Donald) se jako čtrnáctiletý chlapec ponořil do studia biologie, aby 

se po osmi letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. (DSP). 
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Sloveso ponořit se je tu ve významu „zahloubat se“, avšak sloveso vynořit se tento 

význam nemá.  

Jiný příklad jsem objevila ve hře Dobytí severního pólu, v dialogu dvou 

postav se střetává opozitnost výrazů velký/malý a zároveň polysémie, neboť 

„velký“ má rovněž význam „významný“: 

 UČITEL: Byl to velký polárník. 

 FRIŠTENSKÝ: A co že je tak malej? (DSP) 

Podobně ve hře Záskok: buď moje nová oblouková lampa, nebo vaše stará (Zás). 

V tomto případě vstupuje do hry jeden z možných významů slova stará, a sice 

„manželka“. Poslední příklad pochází ze hry Švestka a kombinuje se v něm 

protiklad opozitních výrazů s homonymií: zastavila tady na kolejích drezína, 

vystoupil Nastoupil… (Šve). Dochází ke konfrontaci apelativa s propriem, jehož 

jinak vyprázdněný význam se aktualizuje. 

Ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký se komický účinek zakládá 

na nepravých antonymech, tedy slovech, která jsou synonymní, ač se liší záporkou 

ne-: Bude se s tebou bít, ty stvůro! Vlastně nestvůro! (DŠK)  

 

 

 

4.2.3 HOMONYMIE A POLYSÉMIE 

 

Homonymie a polysémie jsou případy víceznačnosti jazykových, především 

slovních forem. Komický efekt založený na homonymii a polysémii patří ve hrách 

Divadla Járy Cimrmana k frekventovaným jevům.  

Polysémií se rozumí existence více než jednoho významu pro jednu formu. 

Jednotlivá významová užití polysémní jednotky jsou od sebe odvoditelná (vznikla 

například na základě metafory). Polysémní je výraz „hřbet“ v replice Někdy se mu 

podařilo vytáhnout ze skrýše za hřbet i Chytrou horákyni (DŠK). Konfrontuje se tu 

význam „lidská záda“ s významem „svrchní část něčeho, např. knihy“. K pochopení 
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této repliky je nutné vědět, že „Chytrá horákyně“ je název literárního díla. Další 

případy polysémie jsem našla v těchto replikách: 

V literární pozůstalosti Járy Cimrmana jsme až dosud shledali dvacet 

osm her, vesměs celovečerních, z toho čtyři kompletní hry karetní... 

(Akt)  

 

Odhalili jsme i čistě bílou malbu z roku 1930, (…) kdy lokál vybílilo 

četnictvo. (PL) 

 

Tento světový šampion v zápase řeckořímském, který v Německu 

porazil Schichtela, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku 

bohatou výslužku. (DSP) 

Polysémní je taktéž sloveso „platit“ v případě: platil za největšího pijana (ČN) 

a polysémní verbum mající významy „vyrobit si“ a „způsobit újmu“ obsahuje 

i jedna replika ve hře Němý Bobeš: HAJNÝ: Kdyby se mně něco takového mělo stát, 

tak bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze dřeva kyj a zabil bych tě (NB). 

Ze stejné hry pochází i tento příklad: HAJNÝ: Nestarala se o ně. Dala dítě do jeslí. 

(…) Vychovaly ho srny (NB). Konfrontuje se tu význam „žebřiny na nakládání píce 

dobytku“ s významem „výchovné zařízení pro malé děti“.  

 

V případě homonymie má také jedna forma více významů (funkcí). Mezi 

homonymy neexistuje žádná přímá souvislost a jejich formální shoda bývá 

náhodná. Homonymní mohou být jednotky gramatické i lexikální. V případě 

lexikální homonymie jde o aktualizaci významu na základě konfrontace slov stejně 

znějících, ale významově odlišných.  

Podle rozsahu formálních shod se rozlišuje homonymie úplná a částečná. 

Úplná homonyma se shodují v celém paradigmatu a patří k nim např. klavírní výtah 

ze hry Hospoda na mýtince, který se stane předmětem komické záměny. Nejprve se 

zdá, že přednášející mluví o úpravě orchestrální skladby pro klavír, ale z na základě 

kontextu je brzy jasné, že jde o zařízení k dopravě klavíru na pódium. Mezi úplná 
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homonyma je možno zařadit rovněž i případy homonymie mezi apelativem 

a propriem: 

 Sníme Berana 

Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. (DSP) 

Částečnou homonymii charakterizuje shoda jen v některých tvarech paradigmatu. 

V těchto případech se opět jedná o homonymii mezi apelativem a propriem:  

Proti uhrům? 

Proti Uhrům i proti Rakušákům (NB) 

 

pod nimi jsme narazili na malbu z roku 1938, kdy místní henleinovci na 

počest paktu se slovenskými klerofašisty prosadili místo vápna hlinku 

(PL) 

Za částečnou homonymii bývá považována i shoda jednoho nebo několika tvarů 

slov patřících k různým slovním druhům: Nedbal na nic… Promiňte: Nedbal, na nic 

se neohlížeje…(HNM). Vedle pravých homonym (shodujících se zvukově 

i graficky) rozlišujeme i nepravá homonyma, tedy zvukově shodná, ale graficky 

odlišná slova (homofony):  

SMIL: Já jsem Smil Flek z Nohavic. 

UČITEL (rozumí „smyl flek z nohavic“): Já jsem si teď taky zrovna 

umazal kalhoty. (Bla) 

 

 totiž té Eriky T. [té] (VZTK) 

Dvorský zmiňuje ještě mezislovní homonyma, která vznikají shodou dvou nebo 

i více slov se slovem jedním: 

JENNY: Už jste slyšeli o hře Louny? 

WASSERFALL: Ohře Louny! Jakpak by ne. Stav vody na českých 

tocích. (Šve) 

 

HAJNÝ: Ba, ba. Baba. (NB) 
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4.2.4 PSEUDOETYMOLOGIE 

 

S homonymií a polysémií souvisí pseudoetymologie, která je ve hrách 

Divadla Járy Cimrmana velmi častým komickým prostředkem. Pseudoetymologie 

představuje mylné, obvykle nahodilé spojování slova etymologicky neprůhledného 

se slovem formálně (pravopisně, výslovnostně) nebo významově blízkým 

či podobným, ovšem geneticky odlišným. Autoři často hromadí blízko sebe slova 

navzájem podobná, předstírající společný základ. Uvedu jen několik málo příkladů 

tohoto frekventovaného jevu.  

Ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy je např. naznačena etymologie názvu 

pop-music: V kolektivu pravoslavných popů byl (Cimrman) velmi oblíben. Stal se 

učitelem tance a zpěvu a (…) položil základy dnešní pop-music. Ze stejné hry 

pochází i Cimrmanovo označení asistentky na základě jejího zvukového projevu: 

Vykládal-li Cimrman příliš rychle, takže nestačila zapisovat, slabě nad zápisem 

sténala. Proto jí Cimrman říkal sténografka (VZTK). Podobně i ve hře Vražda 

v salonním coupé, kde je Mojmír Frída nazván „půdoznalcem“, protože 

z nejrůznějších součástí nalezených na půdách sestrojil promítací přístroj (VSC). 

Zaměňují se tu jednotlivé významy polysémního výrazu „půda“, respektive je 

„půdoznalec“ dán do souvislosti s nesprávnou „půdou“ (s částí domu pod střechou). 

Ve Švestce je zase termín „vlasovci“ spojen se zdánlivě příbuzným slovem „vlasy“: 

Třeba otázka vlasovců. Já osobně jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si chodí každý 

ostříhán, jak chce (Šve). Poslední příklad pochází ze hry Akt, v níž zmiňuje postava 

Ládi Pýchy rozpíčky, které jsou později označeny za druh pečiva, ale doktor Pepa 

Turnovský si jejich název vyloží jako odvozeninu, poukazující na vulgárnější druh 

vtipu.  
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4.2.5 AKTUALIZACE VÍCESLOVNÝCH LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK  

 

Frazém je podle Příruční mluvnice češtiny31 ustálená kombinace alespoň 

dvou slovních forem, která má celistvý význam (zpravidla nerozložitelný 

na významy jednotlivých složek). Aktualizace frazémů je úspěšná jen tehdy, pokud 

čtenář původní frazém zná a je schopen poznat zásah do jeho struktury. Možnosti 

aktualizace jsou omezené, protože ne každý komponent frazeologizmu poskytuje 

stejné možnosti aktualizace (záleží např. na konkrétních slovních druzích frazému, 

na míře významové spjatosti komponentů jednotky atd.). Přesto je škála 

aktualizačních postupů široká. 

Obvyklá bývá situace, kdy je zachována konstrukce a princip, ale zamění se 

jedna pojmenovací jednotka za jinou – jedna postava ze hry Afrika například říká: 

Já nemám hluboko do trezoru, což je obměna rčení „mít hluboko do kapsy“. 

Aktualizaci frazému „ronit slzy“ obsahuje věta: Není pro muže hanbou, když 

v těchto končinách uroní kroupu (DSP). Na podobném principu je utvořeno 

i spojení ráčkujeme jako vejce vejci (Zás), věta Stálo tu černé na žlutém (Afr) nebo 

věta Kdo nepláče, není Čech (ČN). 

Objevují se i výraznější deformace frazémů, než je záměna pouhé jedné 

složky. Ve hře Vražda v salonním coupé říká maďarský stevard: Ta žena lže jako 

tiskárna, což je přirovnání vzniklé na základě rčení „lhát jako když tiskne“. 

Pozměněný je rovněž i frazém „turecké hospodářství“: …radost pohledět. Je to 

hospodářství. Inu, Turecko (VSC). Ustálené spojení slov „nechat něco daleko 

za sebou“ se objevuje v aktualizované podobě: Nechali brzy Stuttgart daleko před 

sebou (HNM). 

Podobně jako jsem výše mluvila o doslovné realizaci metafory, lze mluvit i 

o doslovné realizaci frazému. Jako příklad lze uvést repliky ze hry Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký. Postava Děda Vševěda říká králi: „Chceš, abych ti ukázal zuby?“ 

a v zápětí vytáhne ze sklenice s vodou svou umělou zubní náhradu. Po ukázání zubů 

                                                
31 Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2003, str. 71. 
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následuje jejich vhození zpět se slovy: „Zatím je nechám plavat“. Dalším případem 

je dialog dvou postav ze hry Dobytí severního pólu: 

NÁČELNÍK: Nejdřív musíme zamést před vlastním prahem. 

 FRIŠTENSKÝ: Ale náčelníku, koště nebylo v seznamu. (DSP) 

Poslední příklad jsem vybrala ze hry Blaník, kde postava rytíře Hynka z Michle hází 

s malou Jeskyňkou o zem, řka: Ta se může smíchy umlátit (Bla). 

Ve hře Afrika najdeme frazeologismus, který v daném okamžiku jako 

frazém zamýšlený není, je jen náhodným spojením lexikálních jednotek, které 

tvořívají frazém: Když sáhl Hrom do police (Afr). Podobně i ve hře Vyšetřování 

ztráty třídní knihy: Všechny rukopisy byly v pytli. Tedy chci říci, že byly zašity 

v pytli s velmi otráveným obilím (VZTK).  Komicky může působit i použití frazému 

bez jakékoliv změny jeho struktury, tedy užití obvyklé (byť méně obvyklého 

frazému): Zima jak v psírně (DSP).  

Smoljak se Svěrákem upozorňují také na různá klišé, tj. funkčně 

vyprázdněné formule. Ty se v jejich hrách mohou stát prostředkem parodie.32 Otřelé 

fráze jsou komické tehdy, jestliže jsou buď samy zesměšňovány, nebo je 

zesměšňován ten, kdo jich užívá, např. Podívejme se nyní, dokud je světlo… (DSP). 

Kromě různých úsloví patří mezi frazémy i přirovnání. Přirovnání mívají 

obvykle trojčlennou podobu a jsou častým prostředkem jazykové komiky. Prvním 

členem je to, co se přirovnává, druhým to, k čemu se přirovnává a třetím členem je 

to, co je oběma společné. Komický účinek mívají přirovnání tehdy, pokud jsou 

jistým způsobem neobvyklá. Posuzovat smysl a účinnost přirovnání je však možné 

jedině v případě, jsou-li v dostatečné míře známy všechny okolnosti, za nichž je jich 

užito.33 Vedle přirovnání ustálených využívá umělecká komika přirovnání autorsky 

osobitá:34 Máte figur jak na orloji (Zás) nebo Největší z těchto domorodců byl veliký 

                                                
32 Parodie napodobuje předmět výsměchu a zároveň ho karikuje. Interpretovat nějaký komický text 

jako parodický je možné jen se znalostí základního (parodovaného) textu. Totéž platí i pro žánry. 
33 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 123. 
34 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 126. 
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asi jako profesor Smoljak (Afr). Dvě zajímavá přirovnání v rámci jedné pasáže 

uvádějí Smoljak a Svěrák při popisu cesty do místa Cimrmanova pobytu:  

 …jsme projeli lesem a tu se před námi jako by se vynořil z moře, 

vztyčil mohutný masív Jizerských hor. A v něm se jako perla 

v královském diadému zaskvěl Cimrmanův Liptákov. (PL) 

K literární a filmové postavě je přirovnávána jedna z osob, o které se mluví 

v semináři: Inspektor Trachta – tento James Bond konce 19. století (VSC). 

Zajímavé je srovnání profesora F. C. Bohlena s kartami. Bohlen dříve platil za eso 

světové filozofie, zatímco dnes bychom ho zařadili tak mezi desítky, možná mezi 

filozofické spodky (Akt). 

 

 

 

4.2.6 AKTUALIZACE SLOVOTVORNÝCH POSTUP Ů  

 

Smoljak a Svěrák aktualizují pravidelné postupy slovotvorné např. tím, že 

tvoří neologismy nebo odvozují slova jinými než obvyklými příponami. 

 

 

 

4.2.6.1 TVOŘENÍ NEOLOGISM Ů 

 

Neologismy v uměleckých textech zpravidla nevznikají z potřeby označit 

dosud nepojmenovanou skutečnost, nýbrž z potřeby označit pojmenovanou 

skutečnost novým způsobem. Jak píše Dvorský: „komické neologismy neaspirují 

na všeobecné rozšíření a ve většině případů žijí jen v díle jediného autora.“35 

Často se uplatňují kompozita, která vznikají jako napodobeniny běžně 

používaných slov. Příkladem může být dvanitrotoluen ze hry Posel z Liptákova 

                                                
35 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 63. 
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nebo pasáž ve hře Vražda v salonním coupé: Na ta slova Vilda Bílek, bratrovrah 

a otcovrah, strýcovrah a tetovrah vstává… (VSC). Kompozici uplatnil Cimrman 

také při pojmenování sněžného muže Játy (DSP) nebo u výrazu autobusta (VSC).  

Neologismy mohou být vytvořeny i odvozením. Analogicky k názvům 

utvořeným jako označení „oblasti kolem nějakého města“ tvoří Smoljak se 

Svěrákem neologismus Melbournesko (VSC). Za neologismus vzniklý odvozením 

lze považovat i pomněnku a zapomněnku (VZTK). A ve hře Vražda v salonním 

coupé používá maďarský stevard neologický výraz „vyservisovat“: Jdu, vyservisuju 

celý podnos na stůl a zase jdu (VSC). 

V rámci skupiny neologismů ve hrách DJC je zajímavý korybut, označující 

součást opony, která je vyžvýkaná. Žádný z českých výkladových slovníků heslo 

korybut neobsahuje. Avšak mohlo by se jednat o aluzi,36 o narážku na polsko-

litevského knížete Zikmunda Korybuta, působícího v době husitství v Čechách. 

Komický efekt by byl zřejmě vyvolán nijak neodůvodněnou shodou mezi jménem 

historické postavy a názvem části opony. 

 

 

 

4.2.6.2 ODVOZENINY A JEJICH HROMAD ĚNÍ  

 

Velmi produktivním způsobem jak dosáhnout komického účinku je 

hromadění odvozenin od téhož základu. Ve hře Blaník si autoři pohrávají 

s odvozeninami od jména Václav:  

velitelské stanoviště označuje hanlivým názvem Václavák 

opakovaně pronáší Já se z toho zvencnu 

Svatováclavské lázně  

začalo se jistým houbám říkat václavky (Bla) 

                                                
36 Více o aluzi – viz kapitola 4.6.2. 



 44

Hromadění slov od jednoho základu se v nejvyšší možné míře objevuje ve hře 

Vyšetřování ztráty třídní knihy: … jakmile použijeme telefonního aparátu, stáváme 

se automaticky telefonistou. Každý telefonista to ví, a je tedy zbytečné, aby si to 

jednotliví telefonisté neustále během telefonování do telefonu… telefonovali 

(VZTK). 

 

 

 

4.2.7 VLASTNÍ JMÉNA  

 

Kromě jmen obecných, která pojmenovávají předměty a jevy skutečnosti 

všeobecně, rozlišujeme jména vlastní, jež mohou identifikovat objekt jako 

jedinečný. Z vlastních jmen se jako nejproduktivnější pro vytvoření komického 

účinku jeví antroponyma, následována toponymy a chrématonymy.  

 

 

 

4.2.7.1 ANTROPONYMA 

 

Velmi bohatou oblastí komiky, z níž Smoljak a Svěrák čerpají, je oblast 

jmen a příjmení. Jde o prostředek komiky v jistém smyslu tradiční, známý už 

z antických komedií.37 I když autoři zvolí pro své postavy zcela běžná jména, jsou 

tato jména vždy motivována.  

Primární funkcí jmen a příjmení v literárních dílech je nejen identifikace 

postav, ale i jejich zařazení k národnostním skupinám, náboženskému vyznání, 

sociálnímu statutu. Někdy mohou být narážkami na známé osoby (žijící, historické 

i náboženské), jako například profesor Felix Vodička (NB), potenciální ženichové 

Kolben a Daněk (PL), syn manželů Henleinových Konrád (PL), Cyril Metoděj (Afr) 

                                                
37 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 135. 
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nebo indický plantážník Krišna (CŘH). Jindy jsou narážkami na vzezření, vlastnosti 

(hrabě Lidumil, Ota Plk), národnost (Erich Fiedler, Genaro Castelli, Stanko 

Milović, Ňamang Bata) nebo profesi označovaných osob. Ve hře Švestka vystupují 

dvě ženské postavy, jejichž jména jsou kontrastní. Andulka Šafářová (mj. jde 

o aluzi na lidovou píseň) reprezentuje již jen svým jménem prosté venkovské dívky 

a oproti tomu je zde městská slečna Jenny Suk, jejíž jméno paroduje dobovou módu 

nepřechylování ženských jmen.  

Komický efekt bezesporu vyvolává rozpor mezi věcným významem 

obsaženým v příjmení a vzezřením nebo vlastnostmi nositele příjmení jako např. 

starý vlastenec Kurt Heidenreich38 (Akt) nebo v případě abstinenta dr. Mazavky 

(PL). Literární antroponyma mohou napodobovat i trojčlennou podobu historických 

jmen: Smil Flek z Nohavic39 (Bla), Karel Infeld Prácheňský (PL), Josef Bohuslav 

Chvojka (Bla).  

Do další skupiny patří jména vyvolávající rozmanité reminiscence, aluze 

kulturních tradic apod. Ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký jsou zaměňována 

příjmení, která spolu logicky souvisejí. Přednášející zamění ve svém výkladu jména 

Ječný a Žitný, podobně jako mnoho lidí zaměňuje názvy ulic Ječná a Žitná v Praze. 

Poté, co se protagonista podívá do svých poznámek, opraví se podruhé: Pšenička.   

Z cizích jmen působí komicky plukovník Colonel (CŘH), jehož příjmení je 

jen doslovným překladem jeho vojenské hodnosti, nebo lord Badminton ze hry 

Vražda v salonním coupé, jehož jméno se objevuje jen v záznamu představení, 

zatímco v textu hry je v téže replice lord Snackbar. 

Komického efektu se nejlépe dosahuje tehdy, když je rodné jméno 

konfrontováno s příjmením. Najdeme spojení frekventovaného příjmení 

s neobvyklým jménem Helmuth Beránek (DŠK), René Ptáček (PL). Někdy se může 

uplatnit i hříčka založená na kombinaci všech částí jména. Ta se uplatňuje u již 

zmíněného jména Smil Flek z Nohavic (Bla) nebo u jugoslávského jména Stojan 

                                                
38 Je to narážka na slavistu Julia Heidenreicha, který přijal jméno Dolanský. 
39 Odkazuje k českému šlechtici Smilu Flaškovi z Pardubic.  
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Jakotyć (Akt). Častá je i hříčka založená na kombinaci jmen více postav. Ve hře 

Afrika se dva domorodci jmenují Uku a Lele. Komicky působí i vzájemná 

konfrontace několika významů příjmení: vnučka inženýra Holého, paní Marie 

Huňatá, rozená Holá (Afr).  

Smoljakovy i Svěrákovy hry jsou někdy konkrétními jmény doslova 

přesyceny. Autoři ve snaze diváka o všem velmi detailně informovat odkazují 

na jména domněle autentických osob, které však pro děj nemají žádný význam. 

Divák se dozví, že parkoviště na Malostranském náměstí hlídají pánové Josef Landa 

a Karel Baštýř (VSC). Dozví se i jména liptákovských obyvatel. Kloboučník je 

Lešner, soused Padevět, starosta Josef Fulín, posluhovačka se jmenuje Anna 

Hanžlová, sedlák je Liesler a traktorista Karel Teplý – ti všichni se ve hrách jen 

na okamžik objeví, aby vzápětí nadobro zmizeli.  

Oproti tomu je mnoho postav ve hrách Divadla Járy Cimrmana označeno jen 

apelativem, jako např. král, hostinský, učitel, inspektor, neboť v těchto případech 

autorům nejde o individualizaci postav, ale spíše o popis typu charakteristického 

pro určitý literární žánr. Objeví se i proprium odvozené z apelativa označujícího 

pohádkovou postavu Jeskyňka (Bla).  

Ve hře Lijavec je využito záměny jmen: člen vědeckého sympozia Petr 

Brukner je Zdeňkem Svěrákem postupně označen za Pergnera, Baumgartnera 

a Montelíka. Brukner mu to záhy oplatí, když jej nazve Smoljakem. Je zde zjevná 

narážka na běžné zaměňování jmen komických dvojic, u nichž si lidé nemohou 

zapamatovat, který je který. Záměna jmen se objeví i v Aktu, kde je Bedřich Síra 

označen za Draslíka (na základě asociace).  

Zbývá zmínit se ještě o jednom jméně – Járy da Cimrmana. To je svou 

strukturou nápadně podobné jménu renesančního velikána Leonarda da Vinci, 

s nímž měl Cimrman společný zájem o řadu vědních oborů a k němuž je 

mimochodem Cimrman ve hře Akt i přirovnáván. Předložka „da“ však neodkazuje 

k místu původu (jako u Leonarda), nýbrž je vložena mezi jméno a příjmení. Je proto 

spíše jen projevem parodie.  
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4.2.7.2 TOPONYMA 

 

Literární toponymum naznačuje, kde se děj odehrává, a kromě toho 

klasifikuje objekty z hlediska národnostního. Smoljak se Svěrákem používají 

ve svých hrách řadu toponym, a to jak skutečných, tak i smyšlených.   

Ústředním toponymem všech 15 her je Liptákov, fiktivní ves situovaná 

do Jizerských hor. Jméno této vsi přebírá typické zakončení českých místních jmen, 

čímž se vytváří iluze existence vsi i v reálném světě. Smyšlený je i název Struk – 

jde o osadu, ve které Cimrman vykonával pedagogickou praxi. Její název působí 

komicky, neboť si jej divák spojí se slovem označujícím část kravského vemena. 

Fiktivní je železniční stanice Středoplky ze hry Švestka, jejíž název je nápadně 

podobný názvu obce Středokluky. 

Mezi skutečně existující toponyma zmíněná v cimrmanovských 

představeních patří např. Držkov, označovaný za bránu Jizerských hor. Dále 

Frymburk v Pošumaví nebo Uhlířské Janovice. Z cizích skutečně existujících 

místních názvů jsou zmíněna města Grünbach nebo Heidelberg.  

Objeví se i názvy pražských čtvrtí Michle a Uhříněves, které mají v daném 

kontextu spíše dehonestující účinek: konference v Uhříněvsi, rytíř Hynek z Michle.  

 

 

 

4.2.7.3 CHRÉMATONYMA 

 

Jako chrématonyma se označují „ jména lidských výtvorů, které jsou 

zakotveny nikoliv v přírodě, nýbrž v společenských, ekonomických, politických, 

kulturních aj. vztazích.“40 Mezi chrématonyma s potenciálním komickým účinkem 

lze zařadit název firmy Zakoupil a Zbořil  (Šve), který nejen paroduje tradiční 

způsob označování společností, ale navíc konfrontuje významy obou antroponym. 

                                                
40 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, str. 173.  
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Komicky může působit i název další firmy ze hry Vražda v salonním coupé: 

zlatnický závod Straka a syn, který si pohrává se známou skutečností, že straky 

kradou lesklé (často zlaté) předměty.  

Název Cimrmanovy organizace Sup (PL), který se zdánlivě podobá názvu 

Sokol, působí komicky ve chvíli, kdy je odhaleno, že se jedná o zkratku „Sport, 

umění, peří“.  

Do oblasti chrématonym s komickým účinkem patří i parodické názvy 

domnělých Cimrmanových literárních děl: horor O třinácti tchyních, pohádka Jak 

chudák do ještě větší nouze přišel, pohádka Kašpárkův hrobeček (vše DŠK) nebo 

název taneční choreografie Chromý jelen (Akt). 

 

 

 

4.2.8 VYUŽITÍ CIZÍCH JAZYK Ů A PSEUDOJAZYKŮ 

 

Téměř ve všech hrách se objevuje řada cizích slov i vět, přičemž repertoár 

původních jazyků je poměrně široký. Střídavé mluvení dvěma nebo více jazyky 

s komickým účinkem bývá označováno jako makarónská mluva a ve hrách Divadla 

Járy Cimrmana se objevuje jen v malé míře v opeře Úspěch českého inženýra 

v Indii v rámci představení Cimrman v říši hudby: 

Plukovník Colonel    Nerozčilujte se, please. 

v bílých šortkách 

řekne good, řekne well  My dear, vždy jsem byl hrdý 

a vše je all right.  

 V ostatních případech výskytu cizojazyčného textu se jedná vždy jen o krátké 

úseky, nikoliv o vzájemnou kombinaci více jazyků. Nejvíce je do her zapojena 

němčina. Funkcí němčiny je snaha o autenticitu a evokaci doby, neboť němčina 

vyvolává atmosféru Rakouska-Uherska, kde byla úředním jazykem. Němčiny je 

využito také v Cimrmanových citátech, neboť Cimrman byl po otci Němec a sám 
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mluvil německy: autor sám označil toto veršované drama jako „das naive 

Schrecklichstück“ (Akt). Ve zmíněné opeře Úspěch českého inženýra v Indii 

vystupuje postava německého inženýra mluvící (přesněji řečeno zpívající) svým 

rodným jazykem.  

Často se využívá také angličtiny. Ta se objevuje např. ve hrách Dobytí 

severního pólu, Němý Bobeš nebo Cimrman v říši hudby. Typické je její použití pro 

označování reálií z oblasti sportu a pro citace; anglický název má např. 

Cimrmanova práce History and memory (Bla), která může vyvolat komický účinek 

mj. i rýmem mezi oběma slovy.41 

Ze slovanských jazyků se uplatňuje ruština (DSP) i slovenština: A toto bola 

naozaj pekná akcia!42 (DŠK), Máme dosť pekných slovenských slov a netreba nám 

zadných brád z Prahy, ktorej bolo aj tak dosť
43 (DSP). Jinak je slovenština 

zastoupena spíše jednotlivými slovy: Ani v tisku ani v tlači (DSP), aby byli 

připraveni, až řekne teraz! (Bla).44 Ve hře Hospoda na mýtince zazní polština: 

Proše pana, mluvi pan po polsku? i srbština: Dobro je prisjetiti se da prividno prav 

put prema cilju predstavlja u stvari pravodlivo krivudanje.45 

Nyní se zastavím u možné recepce cizojazyčné pasáže. Pokud čtenář daný 

jazyk ovládá, pak je vše v pořádku. Pokud jej neovládá, může mu být pochopení 

usnadněno, a to buď přímým překladem, nebo parafrází a vysvětlením 

cizojazyčného úseku. Vysvětlen je např. ruský výraz pro psa ve hře Dobytí 

severního pólu, jehož je využito v české větě: Sabáky nemáme. Pro diváky/čtenáře, 

                                                
41 Podobně využívají rýmu i další Cimrmanova domnělá díla: Zuby, pohroma huby (VSC), Rukopisy 

dnes a kdysi (ČN). 
42 Jde o narážku na komentáře sportovních akcí ve slovenštině v tehdejším rozhlase a televizi.  
43 Narážka na heslo slovenských nacionalistů „dosť bolo Prahy“. 
44 Naráží se tu na problém mezijazykových ekvivalentů. Úplnou shodu (totožnost obsahu) mají 

v různých jazycích jen základní slova (např. pojmenování rodinných příslušníků). Naprostá většina 

slov se shoduje jen částečně, např. jen v jednom významu a ostatní významy jsou odlišné. Tato 

asymetrie bývá využívána ke komickému účinku, avšak jen pro ty, kteří ovládají oba jazyky. 
45 Komicky působí tato replika především proto, že se jedná o heslo k bankovnímu účtu, které je sice 

pro svou extrémní délku neprolomitelné, ale ze stejného důvodu je také majitelem účtu zapomenuto.  
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kteří ruštinu neovládají, je vzápětí objasněn: My místo psů máme tohohle. Třetí 

možnou situací je neuvedení žádného vysvětlení cizojazyčných výrazů. Toho je 

využito např. ve hře Dobytí severního pólu, kde se čeští polárníci anglicky 

představují poručíku Beranovi. Jejich lámaná angličtina (My name is Václav 

Poustka. Teacher. Under… Underground teacher) spolu s „českou“ výslovností 

anglického jazyka působí komicky. Jelikož i neanglicky mluvící čtenář/divák 

pochopí, co je obsahem dialogu, není rozhovor přeložen ani nijak parafrázován. 

Nejvíce nepřeložených cizojazyčných pasáží obsahuje opera v představení 

Cimrman v říši hudby – ani repliky postavy německého inženýra, ani anglické 

výrazy plukovníka Colonela v textové podobě her přeloženy nejsou, ale překlady 

byly uváděny v programu představení. V cimrmanovských představeních nastává 

poměrně často i opačná situace, kdy se nejprve objeví výraz český a teprve po něm 

následuje cizojazyčný překlad (nebo pseudopřeklad): 

Je to Čech jako poleno. V originále: Das ist ein Holztscheche. (HNM) 

Přátelé stručně, neboli briefly. (Afr) 

Českých výroků překládaných do cizího jazyka je mnohem více: To je pouhá hra se 

slovy, v originále the ping pong with the words (VZTK) nebo Anglický král Eduard 

VII. (…) naznačil, že by se svými schopnostmi mohla vykonávat nějakou 

intelingentní službu, doslova řekl Intelligence Service (NB). Ve druhém případě je 

k rozluštění hříčky znalost angličtiny nutná, neboť jen anglicky mluvící divák 

pochopí, že nejde o službu inteligentní, ale výzvědnou. Znalost cizího jazyka pro 

pochopení vtipu je nezbytná i ve hře Posel z Liptákova: …až k nám na podzim 

zavítá již dříve ohlášená návštěva petrohradských ochotníků. Jak se však ukázalo, 

tito ochotníci, v originále ochótniki, měli zájem jen o lovení zvěře a žádnou 

divadelní činnost nevyvíjeli (PL). Komický efekt je postaven na skutečnosti, 

že některá cizí slova se zvukově podobají slovům českým, a tudíž s nimi mohou být 

i zaměněna.   

Z hlediska uvádění cizojazyčných ekvivalentů pro české výrazy jsou 

zajímavé i výrazy pomněnka a zapomněnka ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy, 
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které následuje jak překlad německý (Vergismeinnicht, Nichtvergissmeinnicht) tak 

i ruský (zabúdka, nězabúdka). Dochází tu k míšení reálných cizojazyčných 

ekvivalentů s fiktivními. 

Trochu jiná situace nastává s pseudojazyky, o nichž již byla řeč v kapitole 

4.1.2. Imitace jiných jazyků jsou zpravidla jen v rozsahu izolovaných slov a vět. 

Výjimku tvoří hra Afrika, ve které postavy značnou dobu rozmlouvají jazykem 

kmene babaru. Výrazy z tohoto „cizího“ jazyka jsou paralelně tlumočeny do češtiny 

jednou z postav. Divák má možnost konfrontovat české a „cizí“ výrazy, respektive 

si na základě asociací domýšlet významy jednotlivých slov nebo pro jazyk babaru 

typického výrazu kch.   

Vatapa ňumba.      Dobrý den. 

Ňum kherva, al bachra – kch.    Nepodřízneš – zbohatneš. 

Uma kárta – kch?     Jak se jmenujete? 

Hujaja kondom.     Poradíme se s náčelníkem. 

Och kondom Papula mázdra – kch!   Náš náčelník se jmenuje Líná huba. 

Guma čeko blábola – kch?    Nechcete se naučit česky? 

Meldo blábola – kch.    Opakujte po mně.  

Další hrou, ve které se objeví imitace cizího jazyka ve větším rozsahu, je 

zmiňovaná Vražda v salonním coupé. Princip je stejný jako ve hře Afrika. 

Maďarský stevard používá výrazy, které v divákovi vyvolávají nejrůznější asociace: 

Hoj, denta aparátoš, Fujvároš nebo Huňár scépeň kámoš se tak přiklánějí k jejich 

českým ekvivalentům. V semináři je vysvětleno, že Mistr měl při psaní hry 

k dispozici jen jídelní lístek z hotelu a jízdní řád uherských železnic. Proto 

zkombinoval česká slova s maďarským lexikem, poskytnutým dvěma jmenovanými 

prameny (např. hús „maso“, hentesáru „uzenina“, város „město“), a k tomu použil 

seskupení hlásek charakteristická pro maďarštinu: óš, ár, om.  

Využití pseudojazyků je nedílnou součástí cimrmanovské mystifikace. 

Najdeme jej i ve hře Hospoda na mýtince, kde se uplatňuje pseudočínština: Hwong 

pink či pink ung honkong pink tse? (HNM) a indický plantážník říká ve hře 
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Cimrman v říši hudby svým pseudojazykem Raválpindí (ve skutečnosti město 

v Pákistánu). 

Nejobecnější funkcí použití cizího jazyka, případně pseudojazyka ve hrách 

Divadla Járy Cimrmana je přesné vystižení atmosféry prostředí, v němž se příběh 

odehrává. Cizí jazyky v textech Divadla Járy Cimrmana nejsou rozhodně šifrou, 

jsou spíše jen dokreslením situace. V textové podobě her jsou cizojazyčné repliky 

psány buď v autentické podobě vlastní danému jazyku, nebo jsou některé repliky 

přepsány foneticky (jejich pravopis je přizpůsoben výslovnosti, např. u polštiny). 

 

 

 

4.2.9 SHRNUTÍ 

 

Pojmenovala jsem nejproduktivnější prostředky komiky na rovině lexikální. 

Bylo by možno jistě vymezit i další typy. Mým cílem bylo zaměřit se na ty, které 

jsou ve hrách Divadla Járy Cimrmana početně nejvíce zastoupené. Jevy, které 

přesahují rámec pojmenování (jako např. ironie), budou popsány v dalších 

kapitolách. 

 

 

 

4.3 AKTUALIZACE NA MORFOLOGICKÉ ROVIN Ě 

 

Někdy mohou komický účinek vyvolávat příznakové tvary jmen a sloves. 

Pomocí prostředků morfologických se také dosahuje komiky, ale nejsou tak často 

využívány jako prostředky lexikální. Příznakové jsou infinitivy sloves zakončené 

na -ti, které podporují stylizaci do starého jazyka. Kromě koncovek knižních jsou 
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cimrmanovská představení (spíše pak vlastní hry, ne tolik semináře) plná koncovek 

nespisovných, neboť se v nich užívá obecné češtiny.46 

Komického účinku lze dosáhnout záměnou morfologických kategorií, např. 

použitím množného čísla u jevů, které zpravidla ve více než v jednom výskytu 

neexistují: ale možná po sjednocení Němecek (Bla). Komické je rovněž množné 

číslo ve významu podobnosti v případě: a již lezli na světlo všichni ti neohrožení 

Mikešové, Červené Karkulky, Obušky z pytlů ven… (DŠK) 

Řada aktualizací stojí na pomezí morfologie a syntaxe. Do této kategorie 

bych zahrnula veškerá nesjednocení hodnot některých morfologických kategorií 

mezi výrazy, které jsou součástí jedné syntaktické konstrukce. Ve dvou případech 

se objevila záměna první a třetí slovesné osoby:  

Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral. (VSC) 

 

Naštěstí se později našel člověk, kterého to napadlo. A byl to shodou 

okolností člověk, který platil v našem kolektivu za outsidera a kterému 

byly svěřovány většinou jen pomocné, kopáčské práce. Nuže a tento 

člověk strávil nad stránkami místní kroniky řadu hodin a tam jsem na 

straně 235 našel tento zápis z roku 1902. (PL) 

Singulár a plurál ve funkci vykání a tykání je zaměněn v případě: Tak co, pane 

továrníku Meyere, ženu máš? (VSC). Je to replika z inscenovaného výslechu 

podezřelého. Přechod od zdvořilého vykání k méně zdvořilému tykání v rámci 

jedné věty lze odůvodnit snahou mluvčího o větší tlak na vyslýchaného. Chybný 

jmenný rod obsahují následující příklady: Sama jsem je mydlil (NB), je to zlý, zlý, 

nepěkná věc (VZTK). Užívání generického maskulina, resp. hru s přirozeným 

rodem postavy, nacházíme v replice: Naštěstí spal hned ve vedlejší místnosti 

liptákovský předseda MNV Kučerová (Akt). Komicky působí i nepřechýlený tvar 

„úředník“ v replice: i moje sestřenice je úředník (PL). A s  nespisovnými 

koncovkami si pohrává pasáž ze hry Akt, která upozorňuje na silně knižní ráz 

spisovných koncovek neutra: 
                                                
46 O spisovném a nespisovném jazyce ve hrách Divadla Járy Cimrmana viz dále. 
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 ŽÍLA: Dvojčata se navzájem jen škrtily 

LÁĎA: Škr-ti-la! 

ŽÍLA: Když nespaly, tak se škrtily. 

ŽÍLOVÁ: Ale byly roztomilá (Akt) 

Ve dvou případech se neshoduje zájmeno s číslovkou: Široko daleko jen my pět 

(HNM) a Protože jich vyráběl denně i tři (Akt).  

 

 

 

4.4 AKTUALIZACE NA SYNTAKTICKÉ ROVIN Ě 

 

Syntaktická výstavba projevů rovněž poskytuje široké pole pro různé 

aktualizace. Obměny slovosledu, vazeb slov, neobvyklá míra implicitnosti nebo 

explicitnosti, syntaktický paralelismus či vytváření disharmonie ve výčtech – to vše 

může být aktualizováno a způsobovat komický účinek.  

V úvodních přednáškách jsou syntaktické prostředky komponentem pseudo-

odborného stylu. Z tohoto důvodu se pak komickým prostředkem může stát 

nesrozumitelné souvětí s využitím vsuvek, závislých vedlejších vět vztažných 

a chybného slovosledu, jako v případě: 

Při průjezdu Starou Boleslaví dostal můj spolujezdec kolega Brukner 

právě v místech, kde byl na prahu románského kostelíka zavražděn 

svým bratrem Boleslavem roku 929 nebo 935 – o tom jsou dosud spory 

– kníže Václav, žízeň. (PL) 

Tyto věty, doplněné o nejrůznější vsuvky, se objevují hlavně v úvodních vědeckých 

přednáškách. Množství vsuvek zapříčiňuje vznik monstrózních syntaktických 

konstrukcí: 

HOSTINSKÝ: Chceš vědět Ludvíku, můj starý – a dalo by se říci – ano, 

vlastně jediný dobrý příteli, jak jsem se zde v této osamělé pustině 

uprostřed hlubokého lesa, kde široko daleko nikdo nebydlí a kudy 
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nevede ani pěšina a kde bys za celý boží den neviděl živáčka nebýt těch 

zatracených vzducholodí, ocitl? (HNM) 

Chybná a komicky působící je i stylizace této věty: Když Cimrman viděl slepici 

nohama, Václave, vzhůru, div se nám nerozplakal. Poručil mi: „Hanžlová!“ 

chlapče… (Akt) 

Nelogické, věcně nesprávné konstrukce jsou rovněž zdrojem komiky. 

Naprosto nesmyslná je např. větná stavba v těchto případech: Bude syn otci, otec 

synu, dcera matce, matka dceři, synovec strýci, strýc tetě, teta vnuku, vnuk dědovi, 

všichni pak sobě vzájemně skývu? (PL). Nebo v jiné hře: Učí se dobře, to nemohu 

říct (VZTK). 

Smoljak se Svěrákem často využívají paralelní konstrukce pro vytvoření 

komického efektu. Syntaktický paralelismus spočívá v opakování stejného nebo 

podobného syntaktického vzorce. Slouží k důrazu a gradaci: …kromě nedostatku 

peněz mě ženou pryč ještě dva další důvody: první důvod je, že se každou chvíli 

může z tamté díry vynořit dozorce Hurych, a druhý důvod je, že se každou chvíli 

může z tamté díry vynořit dozorce Šíma (HNM). Podobně též ve hře Švestka: Denně 

žehlit, denně zašívat, denně rodit, to by se vám líbilo (Šve). 

K dalším projevům syntaktické aktualizace patří syntaktická parafráze. Tou 

je např. replika ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy: Nemá smysl pro jeden 

neúspěch házet pana třídního do žita (VZTK), v níž se parafrázuje frazém házet 

flintu do žita. Nápodoba syntaxe cizího jazyka za účelem parodování, se objevuje 

ve zdravici německého bohemisty Helmutha Beránka: Já přijel na vaši konferenci 

jsem včera večer a zaslechl mnoho zajímavých referátů. Některé já budu stranou 

ležet nechat muset býti… (DŠK). 

Projevem syntaktické aktualizace jsou i asyndetická nebo polysyndetická 

spojování větných členů a vět. Polysyndeton nadměrně využívá spojovacích 

prostředků v rámci jedné syntaktické konstrukce a najdeme jej kupříkladu ve hře 

Hospoda na mýtince: 
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A takový host, neurazíš se, to snad ani není host. A bez hosta hospodu 

neuživíš. A uživíš-li, nepobavíš se. A pobavíš-li se, jen do pláče. 

 

A bác! Dolu spadneš, sem přijdeš a tady si sedneš. A pivo si dáš! Jenže 

z flinty na zepelín nevystřelíš. A vystřelíš-li, nedostřelíš. A dostřelíš-li, 

netrefíš se. (HNM) 

Funkcí polysyndeta je rozčlenění výpovědi, snížení výpovědní dynamiky. Uplatňuje 

se i opakování, pokud je použito stále stejné spojky. Toto nadbytečné připojování 

navozuje podle Slovníku literární teorie „představu množství, kumulace předmětů 

a činností, zvyšuje patos řeči apod.“47 Opakem polysyndeta je asyndeton. V případě 

asyndeta se obvyklé spojky z větných spojení vypouštějí. Funkcí asyndeta je dodat 

sdělení spád a dynamiku. Asyndeton obsahují repliky ze hry Švestka:  

chtěla, snažila, plakala, nezvládla 

 

vystoupí z vlaku hezká, hodná, věrná, milující cestující 

 

Co říkáte, Kamile, že byste půjčil, vylezl, očesal, rozdělil, zavařil, 

usušil…nesouhlasil?  

 

Já bych vylezl, očesal, naložil, odvezl, vykázal. (Šve)  

Aktualizací je i záměna slovosledu, tedy změny v pořadí větných členů. Najdeme je 

například v maňáskové scéně Nevěřící Vlasák ve hře Blaník, kde je slovosled 

zaměněn z důvodu zachování rýmu: 

 VLASÁK: Dívám se skutečné na zjevení 

nebo je to jen přestrojení? 

STRÁŽ: Díváš se skutečnou na stráž. 

Dobře teď uši nastraž! (Bla) 

Komicky mohou působit i veškeré syntaktické chyby, např. anakolut, tedy situace, 

kdy věta pokračuje jiným syntaktickým schématem, než kterým začala: …jsme se 

vydali na prohlídku města pod vedením docenta Weigela, který tudy před světovou 

                                                
47 VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984, str. 284. 
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válkou jako děcko již jednou projíždělo (PL). Řadu takových vět obsahuje hra 

Vyšetřování ztráty třídní knihy: 

Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.  

 

No pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane 

řediteli, nepěkná věc. 

 

Ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto! 

 

Už mě to namouduši žádná legrace! (VZTK) 

Do syntaktické podoby výpovědi se promítají i vazby slovesa. V následujícím 

případě si autoři pohrávají s transitivním a intransitivním slovesem: 

 PULEC: Kamile, outěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. 

 PATKA: Aha, a ono přijede sem? 

 … 

 PULEC: Kdy to čekáte, Emilko? 

 EMILKA: Za čtyři měsíce. 

PATKA: Že byste tu na něj čtyři měsíce čekala… To tedy nevím. (Šve) 

Jedná se i o problém lexikologický, protože rozdílné vazby odpovídají rozdílným 

významům polysémního výrazu (čekat někoho X čekat na něco/někoho). 

Frekventovaným prostředkem na syntaktické rovině je opakování výrazů – 

iterace. Ačkoliv bývá index opakování slov v umělecké literatuře nižší než v jiných 

typech textů48, objevuje se i tendence opačná, tedy opakování slov nebo 

stereotypních formulí. Komicky působí opakování v těch případech, pokud slouží 

jako prostředek parodie syntaxe mluvené řeči. V textech Divadla Járy Cimrmana se 

opakují nejen slova, ale i větné úseky, v některých případech i celé věty: 

Mládí, chlapci, síla, chlapci, odvaha, vášeň… (Akt) 

 

Říkal, že by z toho případu nerad dělal případ (VSC) 

 

                                                
48 Srov. ČECHOVÁ, Marie a kol.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008, str. 326. 
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A to je setsakra rozdíl, když já řeknu, tak a nyní jezte a pijte, já to 

platím, nenechte se pobízet, tady tomu, kterej nejí a nepije, anebo když 

řeknu, tak a nyní jezte a pijte, já to platím, nenechte se pobízet, vám, 

kterej dvacet let nejed a nepil a na Vánoce si půjčoval jabko! (HNM) 

 

Do Prahy. Do Podolí. Do lékárny. Do prdele, to je mi smutno! (DSP) 

Části textu se v průběhu her vracejí a působí jako jakýsi refrén. Ve hře Vyšetřování 

ztráty třídní knihy se v různých obměnách pořád opakují repliky: Neplatí pro třídu 

7. C, která je na školní exkurzi v pivovaru, Tři vlněné pletené a jedna plátěná se 

štítkem! a Tak co, kolego třídní, co vaše třída? (VZTK) a ve hře Hospoda na 

mýtince se opakuje: Před týdnem se vypravila do města pro šafrán a trochu toho 

zázvoru, děvenka moje starostlivá (HNM). 

Texty se zdají být pohybem v kruhu a jsou i neukončeny, nevedou 

k žádnému cíli. Hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký končí toutéž replikou 

Bystrozrakého, kterou pronesl na počátku hry: Koho to vidí mé bystré oči? Není to 

kralevic na bujném oři? Buď zdráv kralevici! Je zde naznačeno další opakování 

téhož příběhu. Stejně jako hry, nikam nevedou ani vědecká bádání prezentovaná 

v seminářích.  

 

 

 

4.5 STYL CIMRMANOVSKÝCH P ŘEDSTAVENÍ 

 

V této kapitole se budu věnovat rozmanitým jevům, které charakterizují styl 

cimrmanovských představení. Důraz je v cimrmanovských představeních kladen 

na fantazii, invenci a vlastní tvůrčí potenciál autorů. Co se jazykové stránky týče, 

základem her Divadla Járy Cimrmana je neutrální spisovný jazyk. Platí to 

především pro semináře. Oproti tomu rekonstruovaná Cimrmanova dramata 

využívají hodně obecné češtiny, jazyk pouze spisovný by v nich naopak působil 

příznakově. V obou částech představení se ve velké míře objevují knižní 
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prostředky, jejichž funkcí je evokovat dobu minulou. Příkladem mohou být výrazy 

plovat (NB), jurista (PL), trudnomyslnost (DSP), bezdětek (Šve).  

Funkce všech uměleckých textů, a tedy i divadelních her dvojice Smoljak - 

Svěrák je esteticky sdělná.49 Umělecký styl je specifický v tom, že často využívá 

i prostředků ostatních stylů. Jevištní inscenace např. využívají afektovanosti 

a působnosti stylu řečnického (a zesměšňují jej). Patetická výslovnost herců je 

zveličena např. v citátu z Jiráskovy Lucerny: Ale téé, líípy se nevzdáám! (Zás). 

V seminářích je využito prvků stylu odborného a půdorysu odborných slohových 

útvarů. Odborný styl je i s jeho prostředky parodován, jsou zesměšňovány např. 

odborné termíny, jimiž se označují skutečnosti jednoduché až banální: separace 

průtokových poznatků (VZTK), ortodoxní monologista (PL). Zesměšňováni jsou 

i jednotliví členové vědeckého sympozia, kteří rozhodně nesplňují obecné představy 

o vzdělancích. Jsou to spíše roztěkané domýšlivé figurky, které důsledně dbají 

na uvádění svých vědeckých titulů. Karikována je i jejich argumentace 

v seminářích. Spíše než o skutečnou argumentaci jde o pseudoargumentaci, 

zvrhávající se mnohdy v hašteření.  

Účastníci semináře dokážou z čehokoliv udělat vědu. Své diletantství 

provozují s velkou cílevědomostí a soustředěností. Výsledky svých bádání 

předkládají nejrůznějšími médii a formami – slovem i zpěvem, zvukovými 

záznamy, obrázky, schématy i dalšími pomůckami. Využívají i obecně známých 

poznatků ze školní docházky. Známé poučky jako „světlo je rychlejší než zvuk“ 

nebo „světlo se při dopadu láme“, které se badatelé snaží publiku objasnit, 

se v jejich podání proměňují v grotesku. Absurdnost nápadu se tu konfrontuje 

s dokonalostí provedení pokusu. Groteskní je i stanovování definic základních 

pojmů jako například Toto je světlo, řekl Cimrman, a toto je tma (VZTK). Způsob 

vedení výkladu v seminářích přitom odpovídá základní škole, navzdory vědeckým 

titulům přednášejících.    

                                                
49 ČECHOVÁ, Marie a kol.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008, str. 299. 
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Ve hrách Divadla Járy Cimrmana dále parodují autoři styl určitých 

konkrétních textů, druhů textů a žánrů. V největší míře je tomu ve hře Dlouhý, 

Široký a Krátkozraký, která paroduje styl pohádkových textů hrou samotnou 

i zmínkami o Cimrmanových dalších pohádkách (např. Kašpárkův hrobeček, 

Samotář Alibaba, O třinácti tchýních). Styl úředních vyhlášek a nařízení (především 

pak ne zcela srozumitelná spojení slov) zesměšňuje replika školního inspektora 

ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy: Počínaje dnem 23. října vyplácejí se zálohy 

zásadně pátý den předcházejícího měsíce nebo dva dny po následujícím týdnu 

(VZTK). V Poslu z Liptákova je parodováno množství číselných údajů typické 

pro informace o počasí v rozhlasovém zpravodajství: Z Prahy jsme vyjeli 22. září 

v 9 hodin ráno. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní 

fronta 356-42, 359-44, 360-30. Teplá fronta: 350-38, 345-34, 341-33. Výška, tlak, 

teplota, rosný bod: 570-954-7,6-3,6; 2760-725-9,9-14 (PL).  

Prostředkem stylové aktualizace je balancování mezi krajnostmi (vysoký 

a nízký styl, odbornost a uměleckost, závažnost obsahu a prostor, který je sdělení 

vymezen). Vedle sebe jsou kladeny prvky, které dehonestují celé sdělení, například 

konference o české pohádce v Uhříněvsi (DŠK), četl jsem to v Učitelských novinách 

(DSP), nebo: K objevu (…) došlo 23. února v deset hodin pět minut dopoledne, 

kolem roku 1966 (Akt). Neurčení nejdůležitější části data znevažuje celý „vědecký“ 

výklad. Dehonestující je rovněž i oslovení „Lojzo“ v odborné korespondenci 

Cimrmana s Jiráskem.  

Divák/čtenář ve hrách Smoljakových a Svěrákových mnohdy očekává 

(na základě předchozích zkušeností nebo kontextu) prvek z určité stylové vrstvy 

nebo tematické oblasti, případně nějakou obvyklou konstrukci, avšak jeho 

očekávání bývá zklamáno:50  

MOTYČKA: První den nic. Druhej den taky nic. A teprve třetí den, 

nebudete tomu věřit… 

HÁJEK: Bolesti povolily, co? 

                                                
50 Jak nápadně se to podobá Mistrově teorii střídání prvku očekávání s prvkem zklamání.  
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MOTYČKA: Ne, poblil jsem se. (Šve) 

Ve zmíněné pasáži čeká divák/čtenář informaci o vyléčení Motyčky. Svou úlohu 

hraje i symbolika čísla 3, vyjádřená např. rčením „do třetice všeho dobrého“. Místo 

předpokládaného závěru se dozví pointu diametrálně odlišnou.  

Někdy se v jednom celku vedle sebe objeví prostředky různých jazykových 

vrstev. Tak například ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký se do pohádkového textu 

dostanou nepatřičné výrazy: Vyřiď svému královskému otci… Ježišmarjá, teď mi to 

někam upadlo… (DŠK). Kontrast mluvy poetické a zhrubělé najdeme i ve spojení: 

Pozdrav pámbu vandráku, pocházející z téže hry.  

Také vulgarismy jsou ve hrách Divadla Járy Cimrmana často užívaným 

prostředkem komiky. Např. ve hře Akt se vulgarismus dostává do kontrastu 

s dětskou řečí: 

ŽÍLOVÁ: Vidíš tuhle čmáranici inkoustovkou? Jestlipak víš, kdopak to 

sem tátovi udělal a kdo byl za to bacanej? 

ŽÍLA: Tos mě tenkrát nasral, kamaráde. (Akt) 

Vulgarismy patří do oblasti slov expresivních se záporným citovým příznakem 

a v pasáži jinak neexpresivní působí drsně, jak je tomu např. v semináři hry Dobytí 

severního pólu v odpovědi jednoho přednášejícího druhému: 

Já jsem to celé pozorně vyslechl a vyvodil jsem z toho ten závěr, že 

bude-li k tomu ještě někdy příležitost a budu-li požádán o nějakou další 

rekonstrukci, že se vám na to vyseru. (DSP) 

Zdrojem komiky je tu překvapivé narušení relativně ustálené konstrukce v zásadě 

z okruhu odborných diskuzí. Účinek nečekaného využití nestandardního 

jazykového prostředku je posílen i momentem překvapení. Podobně nepatřičně 

působí vulgarismus také ve služebním sdělení telegramem: Milý Kamile, předem 

mého telegramu přijmi srdečný pozdrav ze sousední stanice. Jinýmu bych žebřík 

půjčil, ale Hájkovi naser (Šve). Nečekaný je i vulgarismus ve hře na motivy 

pohádky: Člověk se chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno, takováhle práce 
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(DŠK). Nenadálé užití vulgarismu je dokonce jednou z metod v rámci 

kriminalistického vyšetřování (tzv. šrapnel) ve hře Vražda v salonním coupé.  

K vulgarismům počítám i různé náznaky vulgárních pojmenování, např. 

Mám to tady před panem ředitelem na plné kou… naplno říci? (VZTK). 

A s vulgarismy souvisí i různé nadávky založené na hrubé metafoře: „štětináčem“ je 

nazvána správcová ve hře Lijavec, která má na bradě vousy, a nadávkami „kachna“, 

„potápka“ či „bukač“ je častován Cimrman, mající na pravé noze blánu mezi prsty 

(Lij). Hanlivým označením je i expresivní výraz páprďa sloužící jako přezdívka 

pro ředitele školy ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy.  

Všem těmto pejorativním pojmenováním jsou blízká také zaklení. Ta se ve 

hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký stávají i prostředkem charakterové komiky, když 

odlišují projevy princů Jasoně a Drsoně: 

 JASOŇ: Kde to jsem? Kam jsem se to zase dostal? 

DRSOŇ: Kde to sakra jsem? Kam jsem se to sakra zase dostal? (DŠK) 

Na závěr této kapitoly se zmíním krátce o ironii. Ironie má v oblasti 

jazykové komiky zvláštní postavení, jak říká Dvorský.51 Přesahuje rámec 

pojmenování a pracuje se dvěma významovými rovinami, mezi nimiž je napětí: 

rovina vyslovená, klamavá X rovina zamlčená, pravdivá. Pochopit skutečný smysl 

sdělení pak umožňuje adresátovi kontextová souvislost a komunikační situace, 

v mluveném projevu i intonace. 

Ironické jsou v případě zkoumaných her nejen jednotlivé repliky, ale 

i představení celá. Účinkující v nich ironizují vědecká bádání (např. prostřednictvím 

pseudopokusů) a ironizují i styl vědeckých projevů. Navíc jednotliví členové 

vědeckého sympozia zesměšňují své kolegy či sebe navzájem, např. To je profesor 

Vondruška – ten nám tu ještě chyběl (CŘH), nebo: Doktor Petr Brukner, jeden 

z našich předních recitátorů, myslím v našem souboru, vám přednese Cimrmanovu 

nově objevenou báseň Školní brašnička (DSP). Sebeironii obsahuje replika: List 

newyorských finančníků Business Times, který odbírám…Tedy platíme si to napůl 

                                                
51 DVORSKÝ, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, str. 106. 
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s kolegou Smoljakem. Tedy tento náš list, tento list… prostě nedávno jsme se tam 

dočetli, když nám to přeložili (HNM). Ironické jsou např. i podtituly her: Švestka – 

Jevištní sklerotikon nebo Němý Bobeš – Český Tarzan. 

 

 

 

4.6 UPLATNĚNÍ INTERTEXTOVOSTI 

 

Intertextovost (intertextualita) je souhrnné označení sféry vazeb 

a mezitextových odkazů, v nichž se literární dílo nalézá. Jinak řečeno je to 

schopnost textů vztahovat se ke všem ostatním textům (v obecnějším smyslu) 

a k několika konkrétním textům, ne vždy odhaleným. Každý text se zapojuje do sítě 

dříve vzniklých textů tak, že je buď následuje, přetváří, přijímá nebo odmítá. 

Francouzská sémiotička Julia Kristevová toto zapojení dovádí téměř do extrému, 

když říká že „každý text je vystavěn z mozaiky citátů, pohlcuje a přetváří jiný 

text.“52  

Intertextualita je druhem zastřešujícího pojmu transtextovost, kterým se 

rozumí souhrnné označení pro všechny vztahy mezi texty. Transtextovost je termín 

Gérarda Genetta, který ve své práci Palimpsestes (1982) rozdělil pět typů 

transtextovosti. Kromě intertextovosti klasifikoval ještě metatextovost 

(komentování jiného textu), architextovost (příslušnost textu k jistému žánru), 

paratextovost (vztah mezi textem a titulem, mottem nebo doslovem) 

a hypertextovost, kterou rozuměl vztah mezi hypertextem a hypotextem.53 Toto 

Genettovo vymezení pěti typů transtextovosti bylo později (1986) zredukováno M. 

Głowińským a na Głowińského rozlišení tří typů transtextovosti navazuje 

Homoláčova studie, z níž jsem vycházela. 

                                                
52 HOMOLÁČ, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 10. 
53 HOMOLÁČ, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 19-20. 
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Homoláč rozlišuje intertextovost, architextovost a metatextovost. 

Architextovostí rozumí odkaz textu k obecným pravidlům, podle nichž byl 

vytvořen. Pro architextové vztahy je klíčové slovo „sdílení“. Podle Homoláče je 

každý text ve vztahu se všemi texty, s nimiž sdílí jistý kód – jednotku či pravidlo 

(například motiv, autora, období atd.). Architextové vztahy jsou tedy vytvořeny už 

samotnou existencí textu a jsou nezávislé na čase. Naproti tomu intertextovost 

a metatextovost jsou časově závislé. Jedná se vždy o vztah k textu předchozímu. 

Rozdíl mezi metatextovostí a intertextovostí tvoří míra a způsob zapojení pretextu, 

čili textu původního, do významové výstavby navazujícího textu. Pokud je pretext 

(stačí jeho část či konstrukční princip) v navazujícím textu explicitně tematizován, 

hovoříme o metatextovosti. Intertextovostí se rozumí situace, „kdy se jistá část, 

rovina nebo jistý výstavbový princip pretextu stávají součástí navazujícího textu, ale 

i případy, kde se díky již existujícím vztahům k jinému textu (textům) zvýznamňuje 

i to, že jistá část, rovina pretextu převzaty nebyly.“54  

Text, na který se při intertextovosti navazuje, bývá označován jako text-

zdroj, nebo pretext. Tento text může být i fiktivní, je možné se odvolávat 

i na vymyšlené autory nebo vymyšlené texty. Primární je vztah pretext-následující 

text, ale nelze vyloučit ani vztah text-recipient. Role vnímatele je v případě 

intertextovosti klíčová. Jakýkoliv text může zůstat buď sémanticky nerozkódován 

(intertextovost není odhalena), nebo naopak nadinterpretován. „Pokud [recipient] 

potom považuje za intertextové i další elementy daného textu, neznamená to nutně, 

že byly jako intertextové do textu vloženy autorem. Jakkoli se tedy čtenář domnívá, 

že další intertextový odkaz odhalil, mohl jej ve skutečnosti vytvořit.“55 

Každý autor literárního díla předpokládá u čtenáře jistý soubor sdílených 

zkušeností a vědomostí o světě. Jedná se o tzv. kulturní encyklopedii, kterou 

Umberto Eco charakterizuje jako rozsah znalostí, ať už historických, lingvistických, 

uměleckých nebo jiných, kterými je konkrétní čtenář vybaven a které může použít 

                                                
54 HOMOLÁČ, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 48.  
55 HOMOLÁČ, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 54. 
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při aktualizaci literárního textu. Eco předpokládá, že čtenář, který přichází do styku 

s dílem, je vybaven aktualizovanou verzí kulturní encyklopedie a že jeho 

individuální encyklopedie je jakousi integrální podmnožinou této sumy informací 

a výroků o světě.56 

Zapojení společných znalostí o světě do her Divadla Járy Cimrmana je 

různé. Texty všech 15 her jsou plné citátů, aluzí, narážek, parafrází a komentářů 

jiných textů, a proto „vyžadují aktivního čtenáře/diváka, který je schopen přistoupit 

na hru autorů, uvědomit si (i bez příslušných signálů) návaznost mezi texty a její 

funkci, odhalit různé typy intertextových vztahů.“ 57 Integrace částí prvků z jiných 

textů do textu nového bývá často rafinovaně skrytá a uplatňuje se při ní princip hry.  

Intertextovost se týká v prvé řadě oblasti žánrové (opera, opereta, 

detektivka, pohádka, rodinné drama, mýtus). Původní žánr nabývá ve hrách 

Smoljakových a Svěrákových nových rozměrů. Např. vedlejší motivy původního 

žánru jsou tu dlouze rozváděny, věci podstatné pomíjeny a naopak. Jedna hra 

přináší výraznější inovaci, de facto vznik nového žánru. Jde o Švestku, z níž se stane 

jevištní sklerotikon.  

Projevem intertextuality jsou vedle žánrové návaznosti zejména citáty 

a aluze, které se od sebe odlišují přesností reprodukce původního textu, a jimž se 

nyní budu postupně věnovat. Oba typy jsou závislé na kompetenci diváka/čtenáře 

a utvářejí se až v procesu interpretace. 

 

 

 

                                                
56 Srov. ECO, Umberto: Joyce a encyklopedie. In: Týž: Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2005.  
57 HOFFMANNOVÁ, Jana: K charakteristice postmoderního textu. Slovo a slovesnost, 1992, roč. 

53, č. 3, str. 175. 
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4.6.1 CITÁTY A PARAFRÁZE 

 

Citát je podle Encyklopedického slovníku češtiny58 věrnou reprodukcí jiného 

textu, popřípadě bibliografickým odkazem na jiný text, například v odborné 

literatuře. Německý teoretik H. F. Plett jej charakterizuje takto: jde o intertextové 

opakování, kdy je pretext reprodukován v následujícím textu (posttextu).59 Citát je 

zpravidla jen částí pretextu, není nikdy soběstačný, není organickou částí textu, ale 

odstranitelným cizím elementem. Mimo to citát vykazuje povrchovou a hloubkovou 

strukturu, přičemž povrchová může být autory posttextů upravována, hloubková 

obsahuje více rovin významu a záleží na novém kontextu, které z nich budou 

v posttextu zdůrazněny. 

K identifikaci citátu přispívají signály. Jsou buď explicitní (např. sloveso 

„cituji“, obvyklá formule „citát – konec citátu“, uvedení zdroje, upozornění 

v doslovu nebo komentáři) nebo implicitní (např. uvozovky, kurzíva, pauza před 

citátem a po něm60). Citát se odlišuje od parafráze, pro kterou věrnost reprodukce 

jiného textu není konstitutivním rysem.  

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana najdeme skutečných citátů poměrně málo. 

Mnoho takových, které se zdají být citátem, jsou spíše aluzí (viz kapitola 4.6.2.2). 

Naopak vymyšlené citáty, navazující na fiktivní pretext, tvoří ve hrách Divadla Járy 

Cimrmana velký podíl. Velmi často bývá citován sám Mistr. Za všechny případy 

uvedu jen jeden příklad: On (tj. Cimrman) chápe poznání jako proces v podstatě 

pozitivní, při němž se vymaňujeme z počátečního omylu, abychom – jak doslova říká 

– „stanuli nakonec před tváří Všehomíra s hlavou jasnou a prázdnou“ (VZTK). 

Cituje se i fiktivní rakouský badatel Erich Fiedler, který např. ve své knize 

„Cimrman – Diletant oder Fachmann?“ na straně 428 tvrdí, že Cimrman nemá 

v oblasti kriminalistiky naší době vůbec co říct (VSC).  

                                                
58 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, str. 55.  
59 HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 26 - 27. 
60 Tyto prostředky však mohou však nést i jiné významy, např. uvozovky mohou znamenat ironii 

apod. 
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V semináři hry Afrika se objevuje citace z mykologického atlasu Alberta 

Piláta, v němž autor velmi barvitě líčí účinky muchomůrky zelené: „Je to dávka tak 

nepatrná, že množství jedu, které bychom nabrali na špičku nože (o váze ½ gramu) 

usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou, tvořily by řadu 18 km dlouhou, 

podle níž bychom vykračovali 4 a půl hodiny vojenským krokem.“ 61 Tato pasáž je do 

hry beze změny převzata, ovšem je označena za citaci profesora Schustera, jednoho 

z členů Cimrmanova encyklopedického stanu.62 

  

 

 

4.6.2 ALUZE  

 

Aluze představují nepřímou, implicitní narážku, respektive nepřesnou 

reprodukci, která využívá jen některých složek původního textu. Může jít o narážku 

na jiný text (literární aluze) nebo na nějakou mimoliterární skutečnost: může se 

odkazovat např. k historickému nebo politickému kontextu a k osobě (neliterární 

aluze). Od citátu se aluze liší tím, že nebývá v textu nijak zvýrazněna a nemusí být 

přesná. Aluzí je však i nevyznačený citát. Aluze může být tak specifická, že ji 

dokáže postřehnout jen omezený okruh lidí.  

Při recepci aluze rozlišuje Homoláč dvě základní fáze. Za prvé je to fáze 

identifikace, kde se uplatňují signály aluze (vlastní jména, prvky jazykově a stylově 

nesourodé, grafické odlišení), a za druhé je to fáze interpretace, v níž se uplatňují 

vlastní prostředky aluze. Běžným prostředkem aluzivního navazování na jiný text je 

např. převzatý motiv. Nezřídka se odkazuje pouze na titul pretextu. 

Jak jsem již zmínila, záleží jen na kompetenci konkrétního recipienta, zda 

aluze dojde naplnění, či zůstane nenaplněna. Ačkoliv aluze neliterární nepatří mezi 

intertextové vazby (jde o navazování mimotextové), nyní se o nich krátce zmíním. 

                                                
61 PILÁT, Albert: Kapesní atlas hub. Praha: SPN, 1968, str. 170.  
62 O vědomém přebírání cizích textů a jejich integraci do textu nového viz dále (kapitola 4.7). 
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4.6.2.1 ALUZE NELITERÁRNÍ (MIMOTEXTOVÁ)  

 

Texty se mohou vztahovat k všeobecným znalostem a hodnotám sdíleným 

jistým společenstvím. Neliterárních aluzí je ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

opravdu mnoho. Najdeme tu například narážky na různé historické události: 

Například nedaleko Chlumce, si na něho počíhali sedláci, vypřáhli mu 

koně, rozebrali si knihy a prázdný vůz svrhli do Cidliny. Toto jejich 

vítězství se tak stalo malou náplastí na předchozí neúspěchy. (DŠK)  

 

PRAOTEC: Jsem teprve na začátku, ale vypadá to, že ten jeden Mrštík 

zabije toho druhýho Mrštíka. 

Sv. VÁCLAV: To se bohužel mezi bratry stává (ČN) 

 

UČITEL: Potvrzujeme, že zde jmenovaný byl – to bych nechal – a 

vyzýval blanické vojsko… já bych to nepovažoval za pozvání vojsk! 

(Bla) 

Rozsáhlejší aluzi na historickou událost najdeme ve hře České nebe, kde si autoři 

pohrávají s narážkami na upálení Mistra Jana Husa:  

HUS (o Zikmundovi): Jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkama! 

 

KOMENSKÝ: Ale je to praktická věc taková břidlicová tabulka. Předně 

je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda? 

HUS: To mi povídejte! 

 

HUS: Za jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Tak do ohně přímo ne, 

ale pro tu myšlenku já opravdu planu.  

Další narážkou na historickou událost je tato replika: Teprve naše doba podala 

úplný důkaz neplatnosti blanického mýtu: byli jsme napadeni ne ze čtyř, ale z pěti 

stran a v Blaníku se nepohnula ani myš (Bla). Odkaz na politické ovzduší doby 

vzniku textu nacházíme ve hře Dobytí severního pólu: Jak ti lidé ve tmě na tom 
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vozíčku jedou, tak tady soudruh jim bral klobouky. Jé, promiňte, já mám ještě starej 

text (DSP). 

Několikrát se vyskytnou narážky na různé osobnosti, žijící i historické. Ve 

hře Vyšetřování ztráty třídní knihy je zmíněn účetní Václav Klaus, z Aktu pochází 

výše zmiňovaná narážka na Julia Dolanského a ze hry Blaník pochází odkaz 

k Fidelu Castrovi: Kubánské kleště? Přece ho tu nebudeme kastrovat (Bla). 

Očividné narážky na současného i bývalého prezidenta obsahuje hra České nebe: 

On rozumí naprosto všemu. Ale takové lidi bychom měli nechat přednášet a psát. 

Tím prospějí národu víc, než když budou sedět na Hradě (ČN). Ve Švestce je 

zmíněna historická postava českého šlechtice: Tohle je Krištof. Jeden ten jeho 

harant. Bydlí v Polžicích. Nebo Bezdružicích? Teď nevím (Šve). 

Další typ tvoří narážky na různá místa: Prátr kultury a oddechu (VSC) 

odkazuje k Parku kultury a oddechu, jméno postavy ze hry Blaník Veverka 

z Bítýšky je narážkou na obec Veverská Bitýška. Narážka na konkrétní místo – 

horní část Václavského náměstí – pochází ze hry Blaník: No tak to zařiďte, ať je 

nahoře živo. Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať 

tu sochu vidí. Třeba zezadu (Bla). Tento odkaz je srozumitelný jen těm, kteří dané 

místo v Praze znají. Narážkou na pražské ulice je zmiňovaná záměna slov Ječný – 

Žitný ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký.  

K dalším mimoliterárním aluzím patří narážka na polskou měnu – zlotý: Je 

to vzácné zboží, v Polsku se za ně plotí zlotem (HNM), narážka na hospodářskou 

pomoc Evropě Marshallův plán: moudrý maršálkův plán (ČN), narážka na český 

podnik Solo Sušice: Je to český hudební nástroj, sólový ze Sušice (Afr), dokonce 

najdeme i odkaz k filmu: norský badatel Skansen ve své knize Kam se poděla třetí 

věta soudí… (CŘH). Zvláštní místo mezi všemi narážkami zaujímá odkaz 

k Beethovenově symfonii: učitel hudby slíbil krejčímu Leopoldu Cimrmanovi, že 

jeho synovi udělí devět lekcí houslové hry jako protislužbu ušití svatebního obleku, 

avšak nikdo netušil, po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích osm lekcí, že 

devátá bude osudová (CŘH). Divák pochopí, že „osudová“ je odkazem 
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na přídomek Beethovenovy symfonie. Nikoliv však deváté, ale páté. Dochází tu k 

záměně Beethovenovy symfonie s nejznámějším numerickým označením, 

tj. deváté, se symfonií s nejslavnějším slovním označením (Osudová). Nejedná se 

o autorskou chybu jako spíše o schopnost vsugerovat divákovi určitou myšlenku. 

Terčem vtipu je divák sám a jeho neznalost. Zasvěcený posluchač, orientující se 

v dějinách hudby, potom může v této pasáži odhalit Cimrmanovu anekdotu 

odbornou, podobající se chemické anekdotě H2SO5 ze hry Lijavec.  

 

 

 

4.6.2.2 ALUZE LITERÁRNÍ 

 

Literární aluze je typ uměleckého prostředku, který se vytváří mezi vlastní 

tvorbou autora a jeho sepětím s literární tradicí. Literární aluze je možné rozdělit 

na přímé a nepřímé. Aluze přímé vznikají vědomým užitím nebo navázáním 

na starší text, aluze nepřímé začínají tam, kde autor svým textem na určitou tradici 

navazuje podvědomě, pouhou reminiscencí a nezáměrně.  

Aluzi můžeme najít už v samotných titulech her. Jedna z her autorů Smoljak 

– Svěrák nese název Dlouhý, Široký a Krátkozraký a touto parafrází názvu odkazuje 

k pohádce Karla Jaromíra Erbena. Hra Němý Bobeš zase odkazuje ke knize Malý 

Bobeš od J. V. Plevy.  

Příkladem literární aluze je věta ze hry Posel z Liptákova: Piš, barde, 

střádej, a až budeš mít dvě stě miliónů, přijde den, zúčtujem spolu (PL). Poslední 

čtyři slova této repliky pocházejí z Bezručovy básně Ostrava. Replika Kdo chvíli 

močil, již močí opodál ze hry Dobytí Severního pólu odkazuje k verši básně Jen dál 

od Jana Nerudy: Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Je dodržena struktura pretextu 

a mění se jen verbum. 

Rozvinutější aluzi nacházíme ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. 

V semináři této hry se nachází výklad o Cimrmanově díle Dědeček, které je zjevnou 
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narážkou na Babičku Boženy Němcové. Nejen hlavní hrdina, ale i další postavy 

z fiktivního díla Dědeček odkazují k původnímu textu: zámecký pan kníže, 

schovanec Narcis, bláznivý Viktor, čtyři vnoučata a dvě kočky. Toto vše doplňuje 

ještě neliterární aluze Dědečkovo údolí (Babiččino údolí).  

Nejen že hry Divadla Járy Cimrmana odkazují na jiné texty, ale odkazují i 

na sebe navzájem. Hra Afrika odkazuje ke hře Švestka, když převrací vtipnou pasáž 

z původního textu: 

MOTYČKA: Poslyšte, pane Pulec, já jsem znal nějakýho doktora Žábu. 

Nejste vy jeho syn? (Šve) 

 

LUDWIG: Poslyšte, doktore Žábo, já jsem znal nějakýho inženýra 

Pulce. Nejste vy jeho otec? (Afr)  

Podobně také v Záskoku. Když šikovatel Vogeltanz plánuje svatbu, zmíní se, že ji 

v Českých Budějovicích měl i poručík Pihrt. Poručík Pihrt je přitom postavou 

z Lijavce. I v těchto dvou případech se jedná o narážky, které rozluští jen ten, kdo 

zná pretext.  

Mezi aluze můžeme zcela jistě zařadit i příklad ze hry Němý Bobeš: „Polka 

jede! Polka jede!“ volá Neruda na vozku, když potkají kočár polské hraběnky. 

Ačkoliv je tento úryvek v uvozovkách a ačkoliv se jedná o úplnou shodu 

s veršem jedné básně Balad a romancí (Balada o polce), jde ve skutečnosti o aluzi, 

kterou odhalí jen čtenář zběhlý v četbě Nerudy. Jako citát to označit nelze, neboť 

úryvek není iniciálním znakem (indexem) původního textu.63 V téže hře se nachází 

další taková aluze: „Dál! Jen dál“,  která je narážkou na Zpěvy páteční (báseň Jen 

dál). Neruda je ve hrách autorů Smoljaka a Svěráka velmi produktivním zdrojem 

aluzí. Další narážku na jeho dílo obsahuje hra Posel z Liptákova, kde je zmiňován 

útulek pro staré lidi s názvem Dědova mísa (jde o titul Nerudovy básně, všeobecně 

známé ze školní četby). S návazností na jiné texty se setkáme i v Záskoku. 

                                                
63 Srov. MACURA, Vladimír: Citát. In: VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie. Praha: 

Československý spisovatel, 1984, str. 56. 
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V replikách Karla Infelda Prácheňského se objevují útržky z Maryši, Lucerny 

a z Ostrovského.  

Podle Homoláče se některé cizí elementy v textu uplatňují už spíše jako 

jednotky kulturního kódu než jako jednotky konkrétních pretextů. Mají tedy 

všeobecný význam. Patří sem různá rčení, pohádkové syžety nebo biblické citáty, 

jakým je např. veselá mysl – půl zdraví, zmíněný ve hře Afrika. Jde o citát 

Šalamounův nacházející se v Bibli. Obecně známý pohádkový motiv Smrtky, 

kterou přelstí venkované, využívá hra Posel z Liptákova: 

HLAVSA (přinese židli): Tak se tady zatím posaďte… 

SMRTKA (se zasvěceně usměje): Pane Hlavsa, tyhle triky s tím 

lepidlem já znám. Jednou jsem si na to sednul, ale přece si na to 

nesednu podruhý. (PL) 

 

 

 

4.7 CIMRMAN JAKO REPREZENTANT POSTMODERNY  

 

Metoda, kterou jsem výše charakterizovala a kterou oba autoři při psaní her 

využívají, bývá označována jako palimpsest. Palimpsestová podoba literárního textu 

úzce souvisí s intertextualitou, neboť její podstata spočívá ve vědomém 

„překrývání“ textů původních s citacemi a parafrázemi bez explicitního odkazu 

ke zdroji (pretextu). Jde o vědomou tvorbu na pozadí jiných textů, avšak metoda 

palimpsestu nespočívá jen v pouhém okopírování textu a vložení do jiného celku. 

Celý tento proces je spojen s významovým posunem ve směru parodie, ironizace 

a desakralizace všeho honosného.  

Metoda palimpsestu je charakteristickým znakem tzv. postmoderních 

textů.64 Postmoderní text je dále charakterizován svou otevřeností. Pojem 

                                                
64 O postmoderních textech více viz HOFFMANNOVÁ, Jana: K charakteristice postmoderního 

textu. Slovo a slovesnost, 1992, roč. 53, č. 3, s. 171-184. 
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otevřeného literárního textu byl zpopularizován Umbertem Ecem. Otevřenost je 

chápána jako přístupnost textu na několika rovinách, texty zůstávají otevřené 

pro aktivitu recipienta a vybízejí jej k mnoha různým interpretacím. Otevřenost se 

projevuje nejen v rámci jednotlivých složek, ale i celého literárního díla.   

Hry Divadla Járy Cimrmana se dále vyznačují mnohovrstevnatostí. Přes 

prvoplánový text vystupují spodní významové struktury, které umožňují různost 

čtení a interpretací. Předpokládá se existence několika recepčních rovin. Texty 

dávají recipientovi a jeho aktivitě značný prostor a vsugerovávají mu pocit, že je 

součástí zasvěceného dialogu (jakási spiklenecká hra s divákem). Charakter a síla 

recipientovy reakce jsou závislé na jeho vzdělání a pozornosti. Ve hrách Divadla 

Járy Cimrmana si dokáže každý divák/čtenář najít to „své“, neboť poetika 

Smoljakova a Svěrákova dokáže přitáhnout recipienty nejširšího sociálního 

a světonázorového spektra. Text je orientován jak na masového, naivního čtenáře, 

tak i na čtenáře vyspělého. Jsou zde prvoplánové vtipy: Až na toho Stanislava 

Krychli Neumanna (ČN), aby koupil dítěti ve Schlessingově vetešnictví 

ve čtvrtletních splátkách za poloviční cenu tříčtvrteční housle (CŘH), ale i 

rafinovanější narážky. Příkladem budiž složitější pasáž ze hry Blaník: 

SMIL: Dáme mu albánskou rukavici nebo kubánské kleště? 

HYNEK: Kubánské kleště? Přece ho tu nebudeme kastrovat. 

Albánskou rukavici. 

VEVERKA: Nechte mě, půjdu sám. 

SMIL: Tak pojď, Veverko. Dej sem ruku. 

VEVERKA: A jéje. Tirana. 

Výchozí je asociace Kuba – Fidel Castro, od níž se pokračuje k homonymům Castro 

– kastrovat. Albánské hlavní město Tirana se zvukově podobá slovům tyran/týrat, 

které souvisejí se zamýšleným mučením.  

Mnohovrstevnaté není jen postmoderní dílo samotné, ale i jeho kompozice, 

která často netvoří koherentní celek. Nečekaně dochází ke zlomům, k opakování 

či vkládání různých úvah, odboček, zdánlivě nesouvisejících prvků. Extrémní 
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množství odboček a zapomenutí výchozího tématu ve vědeckém výkladu je 

parodováno ve Švestce. 

Hry Divadla Járy Cimrmana jsou plné paradoxů. Enormní snahu 

o autenticitu střídá vágnost sdělení. Dále se přidává sentiment (badatelé se často nad 

přednášenou látkou dojímají), který se záhy mění v naivitu a infantilní pubertální 

projevy.  

Na několika místech jsem již v této práci zmínila, že pro Divadlo Járy 

Cimrmana je charakteristické prolínání stylů literatury triviální a intelektuální 

i uplatňování neliterárních žánrů. Jde opět o typický rys postmoderní literatury, 

která popírá hranici mezi dříve oddělovaným vysokým uměním a nízkým uměním. 

Do her tak vstupuje svět hororu (scénka Elektrická sesle v Aktu), sci-fi (PL) 

a nejrůznějšího braku, stejně jako novinové články (NB) nebo reklama (VSC).  

Zajímavé je křížení času a prostoru dramatu s reálným časoprostorem 

inscenace. Ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký je uplatněno vystoupení z role 

a následné hodnocení textu z vnějšku. Postava Bystrozrakého říká: Tato fáze hry, 

jak slyšíte, není textově příliš náročná (DŠK). Text je hodnocen jednou z postav 

i v Záskoku, kde volá invalida Karásek na herce Prácheňského: Taková krásná hra 

a on ji úplně zničí! (Zás). Komentovány jsou rovněž i žánrové zákonitosti a jejich 

porušování. V Blaníku se zamýšlí postava rytíře Hynka z Michle nad existencí 

jeskyněk: Slyšel si někdy, že by v Blaníku byly jeskyňky? (…) Prosím, v pohádkách 

dejme tomu. Ale v pověstech? (Bla). 

Čas a prostor postmoderního díla ztrácejí svou kontinuitu, proměňují se 

v nepředvídatelné veličiny. Pro postmoderní texty je také typické, že před čtenářem 

odkrývají proces tvorby, proto v nich nalezneme mnoho metatextových pasáží. 

Téměř ukázkovým případem je Němý Bobeš: prostřednictvím tematizace 

rekonstruování díla autoři v rámci textu komentují své (i Cimrmanovy) postupy, 

poetiku, možnosti příběhu a jeho smysl.  
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4.8 FUNKCE CIMRMANOVSKÉ MYSTIFIKACE  

 

Nyní se zastavím u několikrát již zmíněné mystifikace. Slovník spisovné 

češtiny ji charakterizuje jako „úmyslné oklamání něčím zdánlivě pravdivým.“65 

Radko Pytlík mystifikaci definuje jako „schopnost uvádět někoho v omyl tak, aby 

dotyčný záměnu nepozoroval“ 66 a připomíná staletou tradici mystifikace. Cimrman 

nestojí v dějinách klamání osamocen. V českém kontextu se mystifikace objevuje 

už ve spojitosti s emancipačními snahami národního obrození (podvrhy literárních 

památek). Avantgarda počátku 20. století, ovlivněná Alfredem Jarrym, potom 

přidává k mystifikaci rozměr hry. Objevuje se dadaismus, který princip hry 

považuje za uměleckou výpověď a hlásá právo nebrat všechno, co člověka 

obklopuje, vážně.  Současně ustupuje polárně chápaná estetika vážného versus 

komického. Je nahrazena estetikou relativizace. Dadaistický přístup reprezentují 

články Jaroslava Haška ve Světě zvířat a potom Osvobozené divadlo. U obou je sice 

mystifikace spojena spíše s improvizací, nikoliv se složitě vymyšleným logickým 

systémem, ale objevuje se u nich záměrné využití mystifikace pro parodii 

(politickou). Krausová67 považuje cimrmanologii za dovršení mystifikačních 

pokusů v naší historii a označuje ji za nejvelkolepější mystifikaci v českém 

prostředí. Autoři hrají se čtenářem poměrně složitou hru a vyžadují mnohem 

aktivnější způsob čtení než v případě výše zmíněných mystifikačních pokusů.  

Cimrmanovskou mystifikaci tvoří zejména napětí mezi informacemi 

o různém stupni pravdivosti, zaměňování příčin a následků, zvrácená významová 

hierarchie směřující od podstatného k určujícím margináliím. Hry balancují 

na hranici mezi skutečností a fikcí, mezi výmyslem a pravdou. Vedle skutečných 

údajů (historických, politických, literárních…) tu stojí naprosté smyšlenky, které 

                                                
65 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2007, str. 191. 
66 PYTLÍK, Radko: Fenomenologie humoru, aneb Jak filozofovat smíchem. Praha: Emporius, 2000, 

str. 47.  
67 KRAUSOVÁ, Lenka: Mystifikace jako literárněvědný problém. In: Acta Universitatis 

Palackianae Olomoucensis. Philologica, sv. 91. Olomouc: VUP, 2007, str. 295-310. 
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jen podporují věrohodnost iluze. Může však nastat situace, kdy je sdělovaná 

informace pravdivá, ale divák ji považuje jen za výmysl, za součást mystifikace. 

Tak je tomu např. s teorií absolutního rýmu. Opravdová fakta mohou být zaměněna 

s mystifikací i v Africe, kde je zmíněn cestovatel Vojta Náprstek, vlastním jménem 

Fingerhut. Videonahrávka představení dokládá, že se publikum po uvedení 

skutečného Náprstkova jména zasměje. Je pravděpodobné, že se (německy mluvící) 

diváci, kteří nevědí, že tento cestovatel skutečně přijal počeštěnou podobu svého 

původního jména, domnívají, že jde o vtip, o pouhý výmysl autorů.  

Základní funkcí cimrmanovské mystifikace je snaha o odhalení stereotypů, 

poukázání na klišé a problematizování mýtů. Zatímco však tato mystifikace 

na jedné straně mýty boří, na druhé straně jeden mýtus sama vytváří. O účincích 

této mystifikace svědčí kupříkladu Mistrovo vítězství (anulované) v anketě Největší 

Čech v roce 2005, stejně jako skutečnost, že se v knihovnách nacházejí Smoljakovy 

a Svěrákovy hry zpravidla pod písmenem C – Cimrman. Původně fiktivní postava 

je ontologizována a v povědomí lidí funguje jako skutečná, podobně jako je tomu 

v případě Haškova Švejka.  

Cimrmanovská mystifikace měla největší účinek v počátcích divadla, kdy 

diváci neměli jistotu o existenci/neexistenci českého velikána. Postupně slábla, 

přestávala své diváky klamat, neboť ti prohlédli základní principy cimrmanovské 

hry a přistoupili na ni.68 Cimrmanovská hra je jedinečná právě v tom, že je určena 

k oboustrannému pobavení – těch, kdo ji provozují aktivně, i těch, kdo se tohoto 

provozování účastní jako diváci.69  

 

 

                                                
68 Je to vždycky jen nejmladší generace diváků, která je mystifikací zasažena. Tito noví diváci 

přistupují ke hrám nezasvěceni a postupně si budují svůj vztah k nim až k poznání, že se vyprávění o 

géniovi nesmí brát vážně. 
69 Srov. HOŘÍNEK, Zdeněk: O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003, str. 181. 
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5. ZÁVĚR 

 

Tématem práce byla analýza verbální komiky v divadelních hrách autorů 

Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Hlavním prostředkem verbální komiky je 

aktualizace, která se vždy zakládá na bezpříznakovém vyjádření a je uváděna 

do kontrastu s ním.  

Jak bylo v analýze prokázáno, nejfrekventovanějším prostředkům jazykové 

komiky patří především specifické prostředky lexikální (cizí slova, neologismy, 

komická vlastní jména, slova nespisovná, knižní, zastaralá i expresiva). Velkou 

měrou jsou využívány prostředky založené na homonymii a polysémii, hříčky 

s obrazným pojmenováním (metafora, metonymie), příznačná je pro hry Divadla 

Járy Cimrmana práce s frazeologismy (jejich obměna nebo užívání frazeologismu 

v nepřeneseném významu), komická jsou též originální přirovnání.  

Prostředky fonetické, tvaroslovné a syntaktické jsou užívány jako komicky 

příznakové v menší míře. Ze zvukových prostředků se nejvíce uplatňuje záměrně 

chybná výslovnost, nevhodné umístění pauzy nebo chybné frázování. 

Z tvaroslovných prostředků to jsou hlavně zastaralé, nespisovné nebo chybné tvary 

slov, využívá se rovněž kategorie osoby a čísla. Z prostředků syntaktických se 

nejvíce uplatňuje tvoření rozsáhlých vět, anakolut nebo nesprávný slovosled. 

Postupně se prokázalo, že cimrmanovská komika čerpá ze všech rovin jazyka. 

Ve Smoljakových a Svěrákových hrách je podstatné mísení vysokého 

s nízkým. Texty oscilují mezi zábavou pivní a intelektuální a příznačný je právě 

nečekaný přechod z jedné roviny do druhé.  

Kvůli velkému množství různých náznaků a odkazů k mimotextovým jevům 

jsou však Smoljakovy a Svěrákovy hry velmi obtížně přeložitelné. Vyžadují totiž 

divákovu znalost české historie, reálií, mýtů i literatury (jak bylo prokázáno 

v kapitole o aluzi). Jedná se o záležitosti obtížně přenositelné do jiných jazyků.  

Hry Divadla Járy Cimrmana jsou specifické tím, že jsou přístupné všem 

generacím a širokému spektru diváků, z nichž každý si v nich najde to „své“. Podle 
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vlastních schopností interpretace si diváci vybírají z široké škály ohraničené 

protiklady triviální narážka – sofistikovaný vtip. Je to rovněž i jeden důvod 

všeobecné oblíbenosti her. Pobavení je zaručeno na každé úrovni znalostí 

a schopností interpretace.  

Od „zrození“ tvořivého velikána i vlastence Cimrmana uplynulo už více než 

45 let a jeho popularita neklesá. Divadlo Járy Cimrmana dalo navíc vzniknout celé 

řadě komických slovních obratů, tzv. „hlášek“, které zlidověly a dále se tradují 

v ústním podání. Jára Cimrman se stal nepostradatelným a nesmrtelným 

fenoménem v české kultuře. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, 

můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je všechno, co se proti tomu dá dělat. 
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PŘÍLOHY 

 

Seznam všech her Divadla Járy Cimrmana spolu jejich zkratkami a rokem 

premiéry 

 

1. Akt       1967   (Akt) 

2. Vyšetřování ztráty třídní knihy  1967   (VZTK) 

3. Hospoda na mýtince    1969   (HNM) 

4. Vražda v salonním coupé   1970   (VSC) 

5. Němý Bobeš    1971   (NB) 

6. Cimrman v říši hudby   1973   (CŘH) 

7. Dlouhý, Široký a Krátkozraký  1974   (DŠK) 

8. Posel z Liptákova    1977   (PL) 

9. Lijavec     1982   (Lij) 

10. Dobytí severního pólu    1985   (DSP) 

11. Blaník     1990   (Bla) 

12. Záskok     1994   (Zás) 

13. Švestka     1997   (Šve) 

14. Afrika     2002   (Afr) 

15. České nebe    2008   (ČN) 
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