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Anotace 

V této diplomové práci se budu věnovat hrám Divadla Járy Cimrmana. Pomocí deskripce  

a explanace budu zkoumat vliv mystifikace, intertextuality a komiky na úspěšnost tohoto 

pražského divadla. Nápomocné mi k tomu budou záznamy představení Divadla Járy 

Cimrmana i knižní vydání jejich her. Teorii budu přebírat především od B. Brouka, V. 

Boreckého, J. Homoláče, H. Bergsona a L. Dvorského. 
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Abstract 

This Diploma thesis deals with the plays of the Divadlo Járy Cimrmana. I will use description 
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1. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma týkající se her Divadla Járy Cimrmana.  

Jedná se o specifický divadelní soubor, se specifickými hrami a jedinečnou fanouškovskou 

základnou. Cílem této práce je prostřednictvím deskripce a explanace vystihnout jednotlivé 

jevy, které způsobily fakt, že se jedná o jedno z nejúspěšnějších českých divadel, navíc 

založeném na mystifikaci.  

V první části se diplomové práce se věnuji mystifikaci. Historický přehled a poznatky o teorii 

jsem přejala od Lenky Pařízkové, která se mystifikaci věnovala ve své dizertační práci z roku 

2011. Na pojmový aparát pohlížím stejnou optikou jako výše zmíněná autorka, ovšem její 

pohled doplňuji o konkretizaci směrem k Divadlu Járy Cimrmana. Na ukázkách z her popisuji 

konkrétní mystifikační praktiky, které jsou ve hrách praktikovány.  

K mystifikaci se váže pojem intertextuality, o které bude pojednávat druhá část této 

diplomové práce. Terminologii přebírám od Jiřího Homoláče. Na jeho dělení intertextuality 

zakládám deskripci intertextuality přímo ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Konkrétně se 

věnuji aluzím, citacím a ironii.  

V poslední částí této diplomové práce se věnuji komice. Pojmový aparát jsem přejala mj.  

od Vladimíra Boreckého, Bohumila Brouka a dalších. Po obecnějším úvodu, který jsem 

v poslední části zvolila, kvůli ustálení pojmu komika se opět věnuji popisu a vysvětlení 

groteskních situací ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Z větší části jsem vybrala pro deskripci 

jazykovou komiku, která je pro hry nejdůležitější. Uvědomuji si ovšem, že v některých 

případech se prolíná i s komikou charakterovou a situační, proto i jim je věnována kapitola.  

Pro upřesnění je důležité uvést, že v práci na několika místech používám jméno „Divadlo Járy 

Cimrmana“ a na jiných hovořím například o „Cimrmanově básni, písni…“ Oba dva výrazy 

jsou pro mě totožné. Vždy hovořím o hrách Divadla Járy Cimrmana, které byly napsány 

Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem.  
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2. Mystifikace 

Na principu mystifikace je založený celý koncept Divadla Járy Cimrmana. Jedná  

se o nejpropracovanější český mystifikační konstrukt. Proto si v následující kapitole ukotvíme 

pojem mystifikace. Nebudeme rozebírat historii, ale diskurz mystifikace jako takový, 

z pohledu světové a české literární vědy a jeho pojetí v různých odvětvích. 

2.1. Mystifikace jako předmět zkoumání 

Mystifikace je často studována jako určitý kulturní fenomén.1 Pod tento pojem spadají  

(dle širokého povědomí veřejnosti) i podvrhy a padělky. Mnohdy je totiž nelze zcela oddělit, 

jelikož se při odhalování podvrhů a mystifikací se řídíme vlastními pocity (dá se říci, že nás 

domněnky zajímají více než fakta). Je ale zcela logické, že si dané pojmy pleteme.  

Jsou si totiž velice podobné a mají i téměř totožný dopad na literární vědu a její dobové pojetí. 

Obecně je tedy mystifikace spojována s různorodými jevy (manipulace, imitace žánrů, aluze, 

paratexty2…) 

2.1.1. Světová věda a mystifikace 

Zahraniční literární vědci se (obzvlášť v posledních letech) věnují psaní publikací, které  

se snaží pojem mystifikace pochopit.3 V těchto publikacích je ovšem na mystifikaci nahlíženo 

poněkud jinak než jak je tomu v českém prostředí. Zmínky o ní jsou v různých textech  

o literárních konceptech (například fikční světy).4 První pokusy o zkoumání mystifikaci se 

objevují v Evropě již od 19. století. Avšak k většímu počtu výzkumů dochází až v posledních 

letech. Vědci se o mystifikaci začínají více zajímat při zjištění, jaký historický a ekonomický 

dopad měly některé podvrhy. Jak ty uměleckých děl, tak i literární. Druhým zmiňovaným se 

věnoval Umberto Eco. V Mezích interpretace se zabývá definováním pojmu „originál“, díky 

kterému definuje i „padělek“ a „podvrh“.5 

                                                             

1Ačkoliv je mystifikace imanentním prvkem struktury psaného díla, zároveň určitým způsobem reflektuje roli 
autora. Jak uvidíme dále v textu, je důležité určit (najít…) záměr autora, co ho k mystifikaci vedlo. 
2Paratextům se budu věnovat v další části této kapitoly, jelikož z DJC se objevují ve více než hojném počtu 
3Například Melissa Katsoulisová ve své knize Literární mystifikace  uvádí, že mystifikace je „zrcadlem kultury“ 
Uvádí, že dílo mystifikátorů zachycuje to, co inspiruje, děsí a motivuje určitou generaci, a v tom smyslu 
vypovídá o společnosti stejně tolik jako práce poctivých spisovatelů. Taktéž nerozlišuje mezi mystifikací a 
podvrhem, proto se ve své knize nevěnuje textům, které autoři vydali „jen pro pobavení“. KATSOULIS, Melissa. 
Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být. Praha: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7388-618-9. 
4V literárních analýzách se se pojem mystifikace objevuje jako jev, který se snaží čtenáře znejistit v procesu 
interpretace (v obecné rovin, ve spojitosti s postmoderními texty). 
5 ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9. 
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2.1.2. Česká literární věda a mystifikace 

Na českém literárním poli jsou tyto studie ojedinělé. Dokonce i přes to, že český národ bere 

svůj um mystifikovat jako jednu ze svých povahových vlastností (viz dále Největší Čech). 

Prvním dílem, který se problematikou zabýval, je text Ernsta Fischera Skutečnost a 

mystifikace. Oba termíny jsou v práci postaveny do vzájemné opozice. Mystifikaci vidí  

u autorů, kteří se snaží čtenářovu pozornost odvést od díla samotného, konkrétně „k existenci, 

jež zrcadlí a stravuje sama sebe“6Stejně jako ve světě se i v Česku objevují zmínky  

o mystifikaci v literárních studiích jen okrajově. Naši autoři v ní vidí humorný aspekt 

literatury, anomálii (viz. Radko Pytlík a Vladimír Borecký). 

Mystifikace v Česku slouží k popisu různorodých jevů. Přes zatajování totožnosti autora  

(ať již z důvodu cenzury či přivedení čtenáře na jinou interpretaci) po falzifikáty (v česku 

nejznámější Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský). Výše zmiňovaný Vladimír Borecký 

popisuje ve své práci mystifikaci jako jeden z projevů absurdní komiky. Svá slova prokazuje 

na textech Jaroslava Haška, Ladislava Klímy a Josefa Váchala. Uvádí, že: „Mystifikace se drží 

přízemních a povrchních poloh, jejichž banality umocňuje do filosofických rovin.“7Což 

ukazuje na „přehánění“ klasických situací. Borecký si ovšem uvědomuje roli náhody 

v humoru. „Vše je hra a náhoda. Na mystifikace, které navozuje absurdní svět, je možno 

reagovat jen vlastními mystifikacemi.“8V mystifikaci též vidí propojení s mystikou. 

Další autorka, která se v české literatuře zabývá mystifikací je L. Lederbuchová. Ta ve svém 

díle Průvodce literárním dílem vidí komický efekt v absurdně dovedené hyperbole.9 

Mystifikace je dle ní velkou měrou obsáhlá v detektivních příbězích.10 Pytlík uvádí, že 

mystifikace je: „schopnost uvádět někoho v omyl tak, aby dotyčný záměnu nezpozoroval.“ 

11Texty (dle Pytlíka mystifikační) jsou ovšem zcela výhradně ty, které mají humorný záměr.12 

Účinek mystifikace je pro něj pouze dočasný. Zastává názor, že by měla být demystifikována, 

tudíž odhalena 

                                                             

6 FISCHER, Ernst (ed.). Skutečnost a mystifikace: k několika problémům moderní literatury : výbor studií. 
Praha: Československý spisovatel, 1961. Dílna (Československý spisovatel). Str. 126 
7 BORECKÝ, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-162-5. S. 109 
8 Tamtéž s.109 
9 LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární 
teorie. Praha: Nakladatelství H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6. 
10. Autoři do textu vkládají nepravé stopy, postavy jsou popsány „tajemně“ mají čtenářovu interpretaci zmást. 
11PYTLÍK, Radko. Fenomenologie humoru, aneb, Jak filozofovat smíchem. Praha: Emporius, 2000. ISBN 80-
86346-04-8. 
12Nejsou pro něj tedy mystifikací podvrhy a podvodné texty 
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2.1.3. Teorie mystifikace 

Po rychlém exkurzu o autorech, kteří se mystifikaci věnují, si nyní vymezíme samotný pojem. 

Jedná se o text, ve kterém si autor „pohrává“ se záměnou a předstírá, že za určité situace  

a podmínek platí to, co je napsáno. Mystifikaci můžeme chápat na úrovni věty, uvnitř narativu 

a také v nejširším pojetí – jako hru utvářenou pomocí paratextů.13 „Mystifikační princip 

buduje text na významovém rozporu mezi zjevným a skrytým, mezi denotátem a konotátem, 

významem izolovaným a kontextovým. Odhalení skrytého významu (demystifikace) probíhá 

postupně, anebo naráz.“14 Mystifikací je tedy pro nás určitá záměna dvou složek textu,  

kdy ovšem následuje (dříve či později)vodítko (signál), jak tuto mystifikaci odhalit.  

Tyto „stopy“ jsou jedním z primárních rysů mystifikace.15 Tím čtenáře přivádí na další 

možnou interpretaci díla. K docílení autorova mystifikačního záměru napomáhá konvence, 

které si je čtenář vědom. Zde si musíme ovšem uvědomit, že z tohoto hlediska velice záleží 

 na čtenářově kompetenci.16 

2.1.4. Mystifikace a její pojetí v různých odvětvích 

Nesourodost v pojmech kolem mystifikace souvisí s jejím využitím v různých odvětvích. 

Záměna dvou složek textu může být pojímána různými podobami. My si v následující části 

přiblížíme pojetí mystifikace v teorii komunikace, sémiotice a komice. 

2.1.4.1. Teorie komunikace a mystifikace 

V teorii komunikace je mystifikace řečovým aktem, který má specifický způsob kódování  

a dekódování. Záleží na tom, s jakými informacemi autor pracuje. Může používat informace 

pravdivé, nepravdivé a ty, jejichž pravdivostní hodnota je nejasná a nelze tudíž určit.17 

 Pro stanovení pravdivostní hodnoty je důležitý kontext. Pomáhá nám přesněji určit význam 

znaku a ilokuční intenzitu výpovědi. Existují 4 varianty kontextuálního zařazení: 1. Pravdivá 

                                                             

13Třetí zmiňované se týká právě her Divadla Járy Cimrmana. Viz další kapitola 
14 LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární 
teorie. Praha: Nakladatelství H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6. S. 203 
15Navíc by bez nich nebylo možné mystifikaci správně interpretovat 
16Autor počítá s tím, že je čtenář obeznámen se všemi kontexty, situacemi, historickými fakty, stylistickými 
pravidly patřící k jednotlivým literárním žánrům… 
17Řečovým aktům se věnoval např  J. L. Austin Jak udělat něco se slovy. Rozděluje dva typy tvrzení: konstativ a 
performativ. Aby mohl být performativ zdařilý musí být splněny určité podmínky (viz. Austin 2000) Dále Austin 
rozlišuje v promluvě 3 různé aspekty řeči: lokuční, ilokuční a perlokuční. Při mystifikaci se pohybuju v aktech 
ilokučních. Tzn., že říkání něčeho má určitou platnost, jeho vyřčením uskutečňujeme určitý druh jednání. Jedná 
se právě o provedení aktu uskutečňujícího se, když něco říkáme. Vykonání ilokučního aktu má určitou platnost. 
Aby byl proveden správně, vyžaduje porozumění. 
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informace v kontextu uváděna jako pravdivá 2. Nepravdivá informace představována jako 

nepravdivá 3. Pravdivá informace, popisována jako nepravdivá a za 4. Nepravdivá informace 

uváděna jako pravdivá.18 

Jak již bylo zmíněno, v demystifikaci je velice důležitá kompetence čtenáře. V ideálním 

případě je totiž schopen plně rozpoznat autorovu myšlenku, použít ji v interpretaci díla a text 

rozšifrovat.19 Praxe je ovšem složitější. Pokud autor do textu nevloží dostatečný klíč, 

 musí snížit nárok na čtenáře a jeho schopnost demystifikace. Na paratextové úrovni 

mystifikace může autor využívat konvencí, ovšem na intratextovém stupni uvádí výroky,  

u nichž si čtenář jen těžce vyvodí pravdivostní hodnotu. Jedná-li se ovšem o hry Divadla Járy 

Cimrmana, pohybujeme se na paratextové úrovni. K čemuž se dostaneme dále v textu. 

2.1.4.2. Sémiotika a mystifikace 

Ze sémiotického hlediska se podíváme na teorii Iva Osolsoběho. Jeho koncept token:token. 

Tedy dva různí reprezentanti jedné série jsou zaměnitelní (i když se nemusí vzájemně 

podobat) z hlediska funkce. Právě díky tomuto se může uskutečnit mystifikace. Osolsobě  

do této oblasti omylů (ke kterým může dojít) řadí i token – zmetek (parodii). Uvádí,  

že sémantickou podmínkou parodie je právě to, že si dílo hraje na něco jiného. Z toho 

můžeme lehce vyvodit pragmatickou podmínku mystifikace – kompetence čtenáře (včetně 

jejich nedostatků) jsou dorovnávány autorem (vodítky na metatextové i intertextové rovině). 

Dostáváme se tedy opět ke kompetencím čtenáře díla. Autor mystifikace text sestavuje tak, 

aby čtenář odhalil „skryté poselství“ na základě úrovně jeho čtenářských kompetencí.  

Ivo Osolsobě v knize Ostenze, hra, jazyk rozděluje komunikaci na symetrickou a 

asymetrickou.20 Na základě tohoto rozdělení jsme schopni pochopit výsledek mystifikace. 

V jejím případě je komunikace asymetrická.21 

 

 

                                                             

18Třetí a čtvrtý případ může být mystifikací jen tehdy, když jsou splněny ostatní podmínky mystifikace (záměr a 
přítomnost vodítka) Toho rozdělení přebírám od Lenky Pořízkové: POŘÍZKOVÁ, Lenka. Přátelský podvod: 
mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století. Praha: Academia, 2014. Literární řada. ISBN 978-80-200-2398-8. 
19K tomu se váže teorie U. Eca z knihy Šest procházek literárními lesy (1997): modelového čtenáře – tzn. 
Reprezentativního vzorku publika, kterému bylo určeno dílo. Ten přichází k textu s očekáváním, které je 
definováno (buď předem, nebo v průběhu čtení díla) 
20 OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk: sémiotické studie. Brno: Host, 2002. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. 
21Tudíž Osolsobě uznává, že mystifikací může být i takový text, u kterého čtenář ví, že se jedná o mystifikaci.  
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2.1.4.3. Teorie her a mystifikace 

S pomocí teorie her můžeme přistupovat k mystifikaci jako ke hře o tom, zda pozná čtenář 

„pravdu“. Mystifikace je hra s neúplnou informací (nevíme, jaké možnosti má protihráč). 

Jedná se o mentální souboj plný pravidel. Počítáme s tím, že cílem hry je odhalení 

mystifikace. Iniciátorem hry je autor. Ilokuční akt nás může v této hře splést a navíc, 

 pokud selže i kontext, tak nedojde ke zdárnému konci – tedy demystifikaci. Z předchozího 

textu bychom mohli snadno vyvozovat závěr, že klíčovým hráčem je čtenář, ovšem autora 

nelze opomenout. Není jen někým, kdo text napsal, ale je čtenářovým spoluhráčem.  

Je na něm, jakou formu, v jakém množství zvolí. Čtenáři to svými vodítky může ulehčit,  

ale i ztížit. Ačkoliv má hra daná pravidla, protihráči mohou používat nepravdivé informace, 

mohou (ale nemusí) sdělit svůj záměr.22 Autor tedy před čtenářem maskuje některé informace 

o své strategii, přičemž ale zároveň doufá, že je protihráč (tedy čtenář) rozluští.23 

2.1.4.4. Komika a mystifikace 

Dostáváme se k tématu, které se do této diplomové práce hodí nejvíce. Samotné teorii komiky 

bude věnována poslední kapitola. Zde si vymezíme pojem mystifikace tak, jak ho uvádí 

V. Borecký (z jehož terminologie vycházím i v poslední kapitole) a R. Pytlík. Borecký 

mystifikaci řadí jako podoblast verbální komiky, jako mezi stupeň mezi nižší formy (travestie) 

a vyšší formy (komedie, frašky…) 

Radko Pytlík a jeho „tři prameny smíchu“ z knihy Fenomenologie humoru mají podobný 

základ jako podmínky mystifikace. Jsou to: 1. Kontrastnost věcí, idejí, 2. Překvapivé 

odhalení kontrastů a 3. Zveličení, které vede k rozšifrování skrytých událostí.24 

Smích přichází tedy v okamžiku, kdy jsme pochopili situaci. Jedná se tedy o důsledek toho, 

 že jsme porozuměli záměru a odhalili rozdílnost dvou prvků. 

 

 

                                                             

22 MAREŠ, Milan. Principy strategického chování. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v 
Praze. ISBN 80-246-0616-X. 
23Což je markantní rozdíl oproti podvodům. Tam mystifikátor doufá, že se na něj nepřijde a dílo bude bráno jako 
právé/pravdivé 
24 PYTLÍK, Radko. Fenomenologie humoru, aneb, Jak filozofovat smíchem. Praha: Emporius, 2000. ISBN 80-
86346-04-8. 
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2.1.4.5. Společnost a mystifikace 

Důvody, proč mystifikační autoři svá díla píší, by se daly rozdělit do dvou skupin. 

 První skupinou jsou tací, kteří reagují na díla, která byla napsána. Zaujímají tak postoj vůči 

době a společnosti (ať už kritický či oslavný). Zdá se jim, že je napsáno mnoho textu (jimi 

vybraného) žánru. Ironizují tak již vydaná díla v jejich vlastním, kde rysy typické pro tyto 

texty zveličují a tím je demaskují. Druhou skupinou jsou mystifikátoři, objevující „prázdné 

místo“ v kulturním prostření a vytvoří dílo, které by si podle nich zasluhovalo. Pro obě dvě 

skupiny je důležité zanalyzovat texty a dobu, do které chtějí svá díla usadit.  

Hledají stereotypy, slovní obraty, které se využívaly, vhodnou stylistiku, prostředí atd. Pokud 

jsou mystifikátoři důslední, může nastat okamžik toho, že jim široká veřejnost uvěří25 

2.2. Mystifikace a Divadlo Járy Cimrmana 

Autoři her Divadla Járy Cimrmana (dále DJC) prolínají obě dvě skupiny. Z pohledu doby, 

 do které je všestranný umělec, vynálezce, dramatik (a mnoho jiných přívlastků)  

Jára Da Cimrman26 usazen, se jedná o skupinu první. Smoljak se Svěrákem (autoři většiny 

 her a seminářů) reagovali na české obroditele. Dovedli do absurdnosti jejich snahu 

„povznést“ český národ na úroveň oslavování naší jedinečnosti.  Ovšem z pohledu doby,  

ve které jsou první texty napsány, se jedná o skupinu druhou. V šedesátých letech chyběla 

v české literatuře postava někoho, jako byli čeští obrozenci. Proto vznikl Jára Cimrman. 

Zajímavostí ovšem je, že do obrozenecké doby byl „dosazen“ až posléze. Jednak z důvodu 

cenzury, ale také právě kvůli spojitosti s českými obrozenci.27 Divadlo vznikalo v šedesátých 

letech, v době, kdy vznikaly i ostatní malé scény28 Jak je zmíněno výše, zasazení 

Cimrmanových textů do obrozenecké doby zapříčinila značnou částí neblaze proslulá 

okupační noc 21. 8. 1968. Z recese, kterou původně hry byly, se stala metafora pro křivdy, 

kterých se českému národu v průběhu dějin dostal nespočet.29 S tímto datem proběhlo i pár 

změn v „obsazení“ her. Například v Aktu vyměnil příslušníka národní bezpečnosti sexuolog, 

ve Vyšetřování ztráty třídní knihy nahradil ministra zemský rada. 

 

                                                             

25V nedávné době například kniha BÍLEJ KŮŇ, žlutej drak, prezentována jako text od vietnamské dívky, 
napsána ovšem Janem Cempírkem 
26V pozdějších hrách již jen Jára Cimrman 
27Konečně se dostalo českému národu velikána takových rozměrů, kterého si zasloužili 
28Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Divadlo Na zábradlí kolem V. Havla či Reduta 
29Hry a semináře úplné vydání str. 8 
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2.2.1. Kdo je Jára Cimrman 

Autoři Cimrmanova díla záměrně neuvádí jeho podobu, ani přesné datum narození. 

„…Cimrman se mohl narodit mrazivé únorové noci roku 1857, 1864, 1867 či 1887, přičemž 

matrikářův nejistý rukopis připouští i rok 1888“.30 Připravili si tak půdu pro všechny další hry, 

které byli uvedeny. Díky neurčitému původu a možným 136 podobám, které Cimrman měl31, 

mohli „objevit“ všechna díla. Každému totiž náleží zcela jiný Cimrman. Jednou  

je prezentován jako ambiciózní vědec, podruhé jako filosof, jindy zase jako recesista.32  

To, že si ho nespojujeme s jednou podobou, nám umožňuje „uvěřit“, že člověk, pln tolika 

rozporů, mohl existovat a svá díla vytvořit. Zdeněk Hořínek ve své knize O divadelní komedii 

uvádí další důvody, proč je Cimrman víc než „jen humor“: „Živost a spontánnost 

cimrmanovské hravé mystifikace spočívá v její věčné nehotovosti. Je to kult v pohybu, 

 je to hnutí. Předmět kultu je postupně ad infinitivum vytvářen, řetězovitě rozvíjen  

a obohacován o stále nové poznatky, objevy, nálezy, výmysly (…) Cimrman je Něco (či spíše 

Někdo), co (kdo) je teprve objevováno (objevován). Jeho obrysy se den ze dne mění, 

 jeho hranice se posunují, jeho tvářnost se přetvařuje.Je dán pouze náznakově..“33 

V současné době můžeme říci, že se v Česku najde málo lidí, kteří Járu Cimrmana neznají.  

Do kolektivního povědomí se dostal fakt, že se jedná o (nejpropracovanější českou) 

mystifikační hru. DJC od počátku počítalo s tím, že jejich záměr bude demystifikován. 

K čemuž ovšem docházelo až v sedmdesátých letech, kdy se větší část obecenstva obeznámila 

s tím, že prezentovaný autor nikdy neexistoval. V první etapě „dostání Cimrmana mezi 

českou společnost“ byl stěžejní rozhlasový pořad „Nealkoholická Vinárna U pavouka“ 

(1966). Rozhovory s odborníky (nejen) na život a dílo Járy Cimrmana: Z. Svěrák, L. Smojlak, 

M. Čepelka a v neposlední řadě E. Hedvábný (kterého představoval K. Velebný) zprvu 

nenasvědčoval tomu, že by se mělo jednat o mystifikaci. Jára (da) Cimrman byl nejdříve 

pouhým řidičem parního válce. Koncem roku ovšem došlo „k objevu“ dvou liptákovských 

nálezů – truhly s Cimrmanovou pozůstalostí. O „senzační“ události byla opět česká veřejnost 

informována ve „Vinárně“. Na ni posléze navázal pořad Salón Cimrman, ve kterém byly 

přednášeny kusy z díla samotného „mistra“. Jelikož byl ohlas více než kladný, rozhodli  

                                                             

30Hry a semináře úplné vydání str. 9 
31Tohoto využila v roce 2014 Česká pošta, kdy vydala sérii známek, na nichž byla vždy jedna ze 136 možných 
podob Járy Cimrmana. Navíc známky byly poprvé v České republice kulaté 
32CIMRMAN, Jára da, Ladislav SMOLJAK a Zdeněk SVĚRÁK. Hry a semináře: úplné vydání. Vyd. 2., dopl. V 
Praze: Paseka, 2010. Divadlo Járy Cimrmana. ISBN 978-80-7432-036-1. s. 9 
33HOŘÍNEK, Z. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. Str. 182 – 183. 
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se autoři přenést Cimrmana i na divadelní prkna. V říjnu roku 1966 se v Malostranské besedě 

konala premiéra první divadelní hry Akt. Předcházel jí seminář, v němž se divák seznámil 

s liptákovským nálezem, výtvarným uměním Cimrmana, jeho vřelým vztahem ke zvířatům 

(vlastnil slepici Zoru, kterou učil zavazovat tkaničky), či s první českou elektronickou 

valchou. Ten byl vložen „z nouze“, jelikož nebyla napsána druhá hra, Domácí zabijačka, 

 která měla být uvedena. 

Jak v předmluvě ke knize „Hry a semináře úplné vydání“ uvádí Přemysl Rut: Ti, co se při 

premiéře Aktu smáli, byli zasvěceni do mystifikačního prostředí autorů. Je to jeden ze 

základních kódů komunikace mezi divákem a hercem. „Mystifikace už se své povahy nemůže 

jinak než rozdělovat obecenstvo na ty, kdo pochopili, a na ty hloupé, kdo jen uvěřili.“34 

Mystifikace se tak liší od ostatních forem umění, které chápeme až tehdy, když jim uvěříme. 

Jak uvádí jeden z autorů, Zdeněk Svěrák, nešlo jim v první řadě o to, aby byl divák oklamán. 

Chtěli, aby jejich mystifikační hru prokoukl a hrál ji s autory. Z dnešního pohledu se může 

zdát, že důvěřivost posluchačů byla až bezmezná,35 ovšem musíme si uvědomit,  

že v 60. letech 20. století měl Československý rozhlas pověst vážené instituce, odkud by se 

nedostalo do éteru nic, co by nebyla pravda. Dalším faktorem, pro prvotní důvěru diváků,  

je pseudovědeckost, kterou si hry DJC drží do dnes. Vše se tváří naprosto seriózně. 

Cimrmanologové se oslovují tituly, úvodní seminář je přednášen s vážností, v oblecích, 

s poznámkami v deskách. 

2.2.2. Mystifikace – realita vs. historie 

Důležitým faktorem ve hrách DJC je divákova znalost (alespoň) základních historických 

faktů. Ty jsou propojovány s mystifikací. K prolínání reality s fikcí napomáhají osobnosti, 

které žily a jsou přidávány do textu buď ve zmínce, ve srovnání s Cimrmanem (většinou 

semináře a srovnávání vynálezů, děl…), nebo v přímé interakci. Ať už ve formě dopisů36  

či přímého setkání.  Narážíme v textech takto na jména, jako jsou Edison, Freud, Da Vinci, 

Jirásek, maršál Radecký, M. Curie, prof. Burian a další37 Dokonané do „dokonalosti“ je toto 

propojení ve filmu Jára Cimrman ležící, spící. Cimrman jen tak mimochodem potkává tyto 

                                                             

34Hry a semináře úplné vydání str. 7 
35Svěrák uvádí, že si dokonce vymysleli, že ve Vinárně U pavouka bude vystupovat L. Armstrong a E. 
Fitzgeraldová. Což předpokládali, že posluchače znejistí a následně pochopí, že se jedná o humor. Nestalo se tak. 
36O fiktivní korespondenci pojednává jedna z následujících částí této práce 
37Nemluvě tedy o hře České nebe, která je postavena přímo na interakci historických osob české historie – Hus, 
Komenský, praotec Čech, Tyrš, ale také babička Boženy Němcové… 
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slavné osobnosti a svými malými radami napomáhá ke světovým vynálezům. G. Marconimu 

shodí balónem dráty a poradí mu tak, aby vytvořil bezdrátový telegraf, Eiffelovi „srovná 

nohy“ od jeho slavné pařížské dominanty, Johannes Strauss dle Cimrmana upraví svůj známý 

valčík Na krásném modrém DunajiI do A-dur a  Čechova přesvědčí, že dvě sestry jsou málo.38  

Aby se divák mohl plně (tzn. „všude, kde by měl“) pobavit, musí tedy vědět nejen o tom,  

co ony slavné osobnosti vynalezly, ale i konkrétní historický diskurz.39 Je ale i možnost druhá. 

Historie má totiž ve hrách DJC dvojí funkci. Buď funkci, kterou popisuji výše v tomto 

odstavci, tedy takovou, která dopomáhá mystifikaci. Druhá funkce je ovšem čistě komická. 

Nemá sice moc vliv na mystifikační auru samotného Cimrmana, ale divák se zasměje 

v návaznosti na to, nakolik je rozvinuté jeho historické povědomí (tzn. „pochytí alespoň to, co 

je v jeho intelektuálních limitech“). 

2.2.3. Paratexty jako pomocníci mystifikačního procesu literatury 

Díky paratextům je mystifikace kolem DJC tolik rozpracovaná. Jedná se o různé druhy textů, 

kvůli kterým objevujeme vodítka k demystifikaci. Tyto varianty jsou spojeny s různými žánry, 

jenž mají určitý způsob čtení. 

Mystifikační mohou být všechny druhy textů. Dokonce i název díla může být mnohdy 

zavádějící. Stejně tak prohlášení o daném díle, které uvede čtenáře v omyl.40 Obdobně nás 

může zmást i motto.41 

2.2.3.1. Paratexty a Divadlo Járy Cimrmana 

Ty žánry, jenž jsou mystifikačními paratexty pro DJC, jsou autenticitní. Tzn., že se jedná  

o fiktivní autobiografie, deníky, paměti, korespondence…Nyní si některé z nich popíšeme 

přímo na ukázkách z textů DJC. 

 

 

                                                             

38Jára Cimrman inspirující. Youtube.com [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=eNDEEEy7Qzo 
39Například v několika hrách zmiňovaný generál Radecký a jeho socha na Malostranském náměstí – viz. České 
nebe: Hry a semináře úplné vydání str. 529-530 
40Například Viewegh a jeho Výchova dívek v Čechách (1994), Autor zprvu dílo představuje jako autentické, 
ovšem v závěru se od autenticity distancuje 
41Hovořím-li ovšem o tom, že se může stát, že nás dílo splete, musíme si uvědomit, že v dnešní době jsou čtenáři 
již obezřetní a nevěří všemu, co se jim předloží. Proto je pro mě toto slovní spojení spíše obrazné. 
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2.2.3.2. Fiktivní autobiografie/deník 

V roce 1991 vyšla v Západočeském nakladatelství kniha Já, Jára Cimrman. Jedná se  

o sborník o životě a díle Járy Cimrmana. Celý text je sestaven z různých paratextů. Nachází  

se tam již zmíněné rozhovory z Vinárny U pavouka, biografie, fotografie, na kterých může 

(ale nemusí být) Jára Cimrman, patenty a nákresy k jeho vynálezům, korespondence 

s velikány svých oborů…Celá kniha je psána jako zcela vážné dílo, což ještě podtrhává 

mystifikační hru DJC.42 

2.2.3.3. Fiktivní korespondence 

Korespondence, kterou měl vést Jára Cimrman s velikány různých oborů, je také důležitou 

součástí mystifikace DJC. Pomáhá k „realističtějšímu“ zasazení do skutečnosti. Navíc mají 

i za úkol ukotvit Cimrmanovu genialitu. Za všechny uveďme pár příkladů. 

V Záskoku je zmiňována korespondence mezi Cimrmanem a Ladislavem Stroupežnickým. 

Dopisy jsou uváděny v semináři, který se věnuje létům, kdy byl Cimrman principálem 

divadelní společnosti. Ačkoliv měl jeho soubor málo členů (v době největší slávy 6), dokázal 

se poprat i s náročnějšími hrami, jako například právě se Stroupežnického hrou Naší furianti.  

Cimrman měl jeden sen, chtěl nějakou ze svých her uvést v Národním divadle. Stroupežnický 

byl v té době dramaturgem v ND. Všechna dramata, která mu Jára Cimrman43 zaslal,  

shodil ze stolu. 

Vyměnili si nemnoho dopisů, ve kterých se přou o kvalitách Cimrmanovy (ztracené) hry 

Čechové na Řípu. Korespondence začíná dopisem z ledna roku 1890, kdy se Cimrman táže, 

zda jeho dílo Stroupežnický četl. Ten mu obratem v únoru téhož roku odpovídá a v dopise 

uvádí: „Váš dramatický pokus jsem bohužel četl (…) A to nemluvím o tom, co by řeklo 

publikum Vaší svérázné představě o úsvitu naší národní historie. Tomu jak na posvátnou horu 

přichází nejen praotec Čech, ale i praotec Žid a praotec Němec (…) od Roudnice míří k hoře  

i praotec Cikán, byl jsem konsternován…“44 V závěru dopisu doporučuje Cimrmanovi,  

aby se věnoval čemukoliv jinému než divadlu. Po několika dalších výměnách prosí 

Stroupežnický v posledním dopise Cimrmana, aby ho již nekontaktoval (stejně jako jeho alter 

                                                             

42Ačkoliv vyšla kniha až po revoluci, tedy v době, kdy již mělo DJC „auru“ mystifikace prozrazenou drží se text 
toho, co autoři nastolili od počátku divadla. 
43Nebo také Eliška Kutnohorská a Adalbert Kolínský – Cimrmanovy pseudonymy 
44Hry a semináře úplně vydání str. 412 
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ega). Ten však žádost nevyslyší a v posledním dopise Stroupežnickému tyká a chlubí se 

úspěchem uvedení jeho hry v cukrovaru v Dymokurech: (…)na radu ředitele cukrovaru 

v Dymokurech pana hlušiny jsem svou hru Čechové na Řípu mírně přepracoval.  

Na cedulích to teď píšeme s malým ř (…) A do práce se díky mému divadlu přihlásilo dokonce 

pět Němců, dva Cikáni a zkusmo i jeden Žid.“45 

Jako další z Cimrmanových korespondentů jsou uváděni například G. B. Shaw (který ovšem 

byl příliš hrdý na to, aby odepsal), František Josef I. (jemuž Cimrman psal, aby v roce 1990 

odstoupil či zemřel)46, Lenin (tomu poslal telegram) a v neposlední řadě Albert Einstein. 

V jejich korespondenci se cimrmanologové dozvěděli, že Cimrman propracoval svou filosofii 

externismu do dalších podrobností.47 Prohlásil, že předmět neexistuje tam, kde si myslíme,  

že je, naopak existuje tam, kde si myslíme, že není. Albert Einstein teorii pokládá za „funny“. 

Dokonce uvádí i námitky: „Jako fyzik Vás musím upozornit, že na podstatě skutečnosti samé 

se nic nemění, jestliže VĚC označíte jako PRÁZDNO a prázdné okolí jako VĚC. To je pouhá 

hra se slovy. V originále: 'The ping-pong with the words.' - Tolik Einstein.“48 

Do fiktivní korespondence spadá i komunikace s profesorem Erichem Fiedlerem z Vídně.  

Ten nechce uznat Járu Cimrmana jako ryze českého velikána a přivlastňuje ho i Rakousku. 

Patří taktéž mezi cimrmanology, ovšem s těmi českými jsou ve věčné rozepři. V semináři  

ke hře Vyšetřování ztráty třídní knihy J. Weigel upozorňuje na zmatečnost Fiedlera na Oživlém 

dřevu. Rakušan si myslel, že Cimrman vynalezl samorost. Bylo tím ovšem myšleno to, že 

Cimrman v Paraquayi předváděl místním bezzemkům to, co znamená loutková vláda. Jelikož 

nechápali, proč jsou marionety tak malé (takto nevypadají jejich ministři) nahradil marionety 

herci, které vedli polovodiči a ustálil se pro ně pojem Oživlá dřeva. 

Ještě větší zmínka je o Fiedlerovi ve hře Němý Bobeš. Jedná se o hru, která má jiný formát 

než ostatní díla DJC. Jelikož se Fiedler ujal rekonstrukce hry, která se nezachovala celá DJC 

nejprve uvádí interpretaci svou a po krátkých seminárních vsuvkách pokračuje v pojetí prof. 

Fiedlera. 

 

                                                             

45Tamtéž 
46Tamtéž str. 370 
47Externismus – filosofická myšlenka Cimrmana. Oponuje solipsistům. Ti věří, že existuje pouze Já a neexistuje 
okolní svět. Externismus je zcela opačný. Dle Cimrmana existuje jen okolní svět a Já ne. Viz. Hry a semináře 
úplné vydání str. 32 
48Hry a semináře úplné vydání str. 65-66 
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2.2.3.4. Paratexty vzniklé bez invence Divadla Járy Cimrmana 

Všechny texty, které jsem zmiňovala, vznikaly pod taktovkou DJC. O úspěšnosti mystifikační 

hry ovšem svědčí „fanouškovská invence“. Za všechny jmenujme tři. Před jedenácti lety  

se v Česku konala anketa Největší Čech. Pořádala ji Česká televize a v průběžném hlasování 

Cimrman dostal nejvíc hlasů. Po konzultaci s Británií (odkud byla licence na pořad) 

Cimrmana diskvalifikovala s odůvodněním neprokázané existence. Na to to reagoval Zdeněk 

Svěrák humorným prohlášením: „Cimrman byl za svého života zneuznaným vědcem 

i umělcem, a když národ konečně dozrál k tomu ocenit ho, stejně se našla hrstka lidí,  

kteří mu trofej odepřou.“49 Zajímavostí je, že v Britské verzi ankety se v roce 2002 umístil 

král Artuš, kterého současní historici berou jako neexistující postavu.50 

Druhou akcí iniciovanou fanoušky se stala petice za Cimrmanovo kandidování  

do prezidentské volby v roce 2002. Recesistický výbor za jeho kandidaturu sbíral podpisy  

po kavárnách.51 Poslední ukázkou je text, ve kterém pojednává polský doktorand Bohdan 

Małysz o chybách v Cimrmanových textech. Pozastavuje se nad tím, jak je možné,  

že profesor Fiedler neodhalil nepřesnosti, kterých se čeští badatelé dopustili. Za všechny 

jmenujme otázku „Kdo stanul jako první na severním pólu? Jak uvádí Cimrman, byl to Čech, 

Karel Němec, ne tedy Robert Peary, jak si myslí celý zbylý svět. V samotné hře ovšem 

zvolání o dobytí severního pólu pronáší učitel Václav Poustka. Proč tedy Cimrman upírá toto 

prvenství Poustkovi?52 Małysz si na své otázky i sám odpovídá, nejinak je tomu u bodu  

o severním pólu: „Snad proto, že Cimrmanovo demokratické smyšlení nemohlo ještě v dobách 

rakouských dosíci absolutní úrovně, což mu velelo v poněkud elitářském duchu vyzvednout 

vedoucího výpravy namísto jejího řadového účastníka.“53 

Fakt, že se dílem DJC zabývají texty, které je rozebírají i do takovéto hloubky a nebrání  

se vlastním spekulacím, je známkou toho, že mystifikace DJC je lidem blízká. O tom ostatně 

                                                             

49Největší Čech: Jára Cimrman. Http://kultura.zpravy.idnes.cz/ [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
http://kultura.zpravy.idnes.cz/nejvetsi-cech-jara-cimrman-dcl-
/show_aktual.aspx?c=A050201_211139_domaci_sas 
50 100 největších Britů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/100_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_Brit%C5%AF 
51Je tu další kandidát na křeslo prezidenta. Jára Cimrman [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/je-tu-dalsi-kandidat-na-kreslo-prezidenta-jara-cimrman/r~i:article:738899/ 
52Co by na to řekl profesor Fiedler? [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2009/8/co-by-na-to-rekl-profesor-fiedler-/ 
53Tamtéž 
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svědčí i má práce, stejně tak jako mnohé jiné bakalářské a diplomové práce zabývající 

se komikou her DJC. 

2.2.3.5. Grafické zpracování a fotodokumentace součástí paratextové hry 

Grafický styl her DJC kopíruje secesní styl. Všechna díla, všechny knihy, vydané sborníky, 

programy, plakáty, reklamy, jednoduše veškerý vizuál kolem DJC je jednotný a dotváří iluzi 

skutečnosti. Na svědomí ho má jeden ze současných členů DJC, Jaroslav Weigel. Jak sám 

uvádí v rozhovoru pro Všechnopárty Karla Šípa na ČT1, dostal se k Cimrmanům krkolomnou 

cestou. Dělal grafika v Mladém světě, odkud znal L. Smoljaka. Ze známosti pro něj navrhoval 

pozvánky a programy pro divadlo. Posléze začal i vystupovat.54 Nicméně tolik signifikantní 

grafika DJC vznikla vlastně náhodou. Samotný font a grafické ozdoby jsou ve většině děl 

doplněny o fotodokumentaci a dobové inzeráty, které dokreslují dílo.55 

Stejně tak jako grafika a fotografie, patří neodmyslitelně ke hrám DJC vynálezy (nebo tedy 

jejich prototypy). Dokonce byly uspořádány dvě výstavy, kde mohli návštěvníci vidět jak 

fotografie, tak vynálezy. První z nich byla uspořádána ve Vídni, druhá poté v přízemí 

petřínské rozhledny v Praze. 

V dílech DJC se tedy mystifikace a faktografické události neoddělitelně prolínají.  

Jako vrcholné dílo mystifikační hry celého života Járy Cimrmana by se dala brát hra poslední, 

tedy České nebe. Celá hra je založena na rozhovorech slavných (více či méně skutečných)  

o situaci v českých zemích a v nebi. Zajímavostí je, že na konci semináře k této hře hovoří 

sami autoři o jejich postoji k mystifikaci.  Jedná se o část pojednávající o Rukopisných 

padělcích. Zároveň se ale jedná o pěkné ironické ukončení objevů56 českého velikána:  

„Jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my cimrmanologové? My dobré 

úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. A dovedeme dokonce pochopit, že je taková práce 

těšila. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, a postavy, které nikdy nežily, a po léta 

mystifikovat celý národ, to se nám opravdu, ale opravdu příčí.“57 

 

                                                             

54Všechnopárty [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-
vsechnoparty/213522161600016/obsah/259006-jaroslav-weigel 
55V současné době převzal grafický aparát DJC syn J. Weigela, Michal. 
56Jedná se o poslední hru DJC 
57SMOLJAK, L. – SVĚRÁK, Z. České nebe. In CIMRMAN, J. – SMOLJAK, L. – SVĚRÁK Z. Hry a semináře: 
Úplné vydání. Praha, Litomyšl: Paseka, 2009. Str. 536. 
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3. Intertextualita 

K mystifikaci se úzce váže pojem intertextualita. Ten je v díle Divadla Járy Cimrmana taktéž 

velice důležitý. Bez něj by nemohly vzniknout hry, ani celkový mýtický úzus o životě a díle 

neuznaného českoněmeckého génia Járy Cimrmana. V této kapitole si představíme samotný 

pojem, společně s konkrétními příklady z her Divadla Járy Cimrmana. Z nepřeberného 

množství knih, které o intertextualitě byly napsány, přebírám z větší části teorii od Jiřího 

Homoláče z knihy Intertextovost a utváření smyslu v textu. 

V Lexikonu literárních pojmů58 je intertextualita definována jako „souhrnné označení sféry 

vazeb a mezitextových odkazů, v níž se literární dílo nalézá.“ V dnešní době je literární 

zpracování témat tak široké, že těžko najdeme něco, co ještě nebylo nikým napsáno. 

V obecném (a zjednodušeném) chápaní intertextuality tedy můžeme říci, že se jedná 

o vlastnost textů vztahovat se k textům jiným. Teorie intertextuality pak tedy systematizují 

vazby mezi texty. Tak jednoduché to ovšem není a stejně jako v jiných teoriích i zde se 

problematice věnovalo mnoho autorů, kteří do ní přinesli své poznatky a úvahy. S pojmem 

poprvé přišla Julia Kristeva, která ho dovádí do extrému a konkrétně prohlašuje, že: „každý 

text je vystavěn z mozaiky citátů, pohlcuje a přetváří jiný text“.59 

Gérard Genett ve své práci Palimpsestes z roku 1982 přichází s pojmem transtextovost.  

Ten rozděluje do dalších pěti skupin: metatextovost, paratextovost, architextovost, 

hypertextovost a v neposlední řadě intertextovost. Jiří Homoláč redukuje Genettovo 

rozdělení do třech skupin: architextovost metatextovost a intertextovost. 

3.1. Jiří Homoláč: architextovost, metatextovost a intertextovost 

Homoláč se svým pojetím inspiruje u Głowińského a jeho rozdělení vztahů mezi texty. 

Upravuje jeho teorii dle sebe a rozlišuje dvě hlavní skupiny transtextovosti: architextovost 

a mezitextové navazování (kam spadá právě metatextovost a intertextualita). 

 

 

                                                             

58PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 
ISBN 80-7182-124-1., str. 152 
59Homoláč, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, str. 10 
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3.2. Architextovost dle Homoláče 

V definici architextovosti pokračuje ve stopách Genetta a Glowińského. Jedná se dle něj 

o vztah textu k pravidlům, ve kterých byl samotný text napsán.60 Ovšem zároveň upozorňuje, 

že je dle něj text ve vztahu se všemi ostatními texty, se kterými sdílí určitý kód. 

Architextovost tedy spojuje nejen texty jednoho autora, období, ale také všechny texty 

jednoho motivu, žánru…61 Architextovost navíc může existovat bez závislosti na čase. Jelikož 

vztah textů k autorovi, období či žánru je stejný jak s texty napsanými, tak s těmi, které teprve 

napsány budou.62 

3.3. Mezitextové navazování dle Homoláče 

Oproti tomu mezitextové navazování, které Homoláč definuje jako „vztah k textům 

předchozím“.63 Tedy texty již napsané se podílejí (resp. mohou mít vlit) na tom, jak budou 

vypadat texty budoucí, ještě nevytvořené. Dělí je na dva typy: metatextovost a intertextovost. 

U metatextovosti se jedná o explicitní navazování na předchozí text (čili pretext).  

Jedná se tedy o tematizaci, která je vlastní spíše historii či kritice. V literatuře se neobjevuje 

tak často.64 Oproti intertextualita je v literatuře častější prvek. Podle Homoláče se jedná  

o navazování na předchozí texty, když se aplikuje jejich určitá rovina, výstavba či část  

do textu nového. Nebo naopak, pokud se určitá rovina, výstavba či část textu nepoužije.65 

Pretextem může být i text, který je fiktivní, neexistuje. S čímž se setkáváme i DJC. 

Odvolávají se na autory, kteří neexistují (například E. Fiedler) či na vymyšlené texty 

(například již zmiňovaná fiktivní korespondence…). Homoláč taktéž neopomíjí důležitost 

schopnosti čtenáře. Stejně jako u mystifikace i zde je důležitá čtenářova kompetence.  

Nestačí-li jeho obecný přehled k rozšifrování intertextuality, zůstanu mu navždy utajena a text 

se stane nerozkódovaným. Taktéž se může stát nadinterpretovaným, to v případě, že čtenář 

„hledá“ intertextualitu a jiný smysl tam, kde to autor ani nezamýšlel.66 

 

                                                             

60Tamtéž 
61Tamtéž 
62Tamtéž 
63Tamtéž str. 47 
64Výjimkou je parodie, kde se s metatextovostí setkáváme – o té se zmíním v poslední kapitole této části 
65HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996. Acta Universitatis 
Carolinae. ISBN 80-7184-201-X. 
66Čtenářova kompetence je více rozebrána v kapitole o mystifikace, proto zde již více nerozebírám. 
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3.4. Intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

Homoláč se v rámci intertextovosti věnuje aluzi, citátu a parafrázím. Ty budou sloužit  

i při ukázkách z her Divadla Járy Cimrmana. Aluzí definuje jako nějaký odkaz k historické 

osobnosti, události či textu. Citací rozumí text, který je formálně i významově přenesen  

do textu nového a parafráze je popisována jako citát, který není úplně přesný, ovšem nezměnil 

se jeho smysl. V této části DP si představíme ukázky intertextovosti. 

3.4.1. Aluze 

Jedná se o narážku na historickou osobnost, události či na jiný text. Může být tedy literární  

či mimoliterární. Literární navíc můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Není v textu nijak 

zvýrazněná a tím se liší od citátů. Nemusí být tak přesná, dokonce může být tak „skrytá“,  

že ji může postřehnout jet určitá část recipientů. Homoláč rozlišuje dvě fáze rozpoznávání 

aluze. První je fáze identifikace – proces, ve kterém rozpoznáváme narážky, které nám 

posléze pomohou. Jsou to například vlastní jména, stylistické prvky, které do textu nepasují, 

grafické rozlišení… Druhou fází je interpretace – v tomto úseku využívá čtenář vlastních 

zkušeností.67 

3.4.2. Aluze literární a Divadlo Járy Cimrmana 

Literární aluze je tedy narážka v textu, která přivede naše myšlení k jiným událostem.  

Přímé aluze jsou takové, které jsou použity záměrně, nepřímé jsou ty, když autor navazuje  

na text mimoděk a nevědomky. Aluze se u Cimrmana nachází již v několika názvech her. 

Například Němý Bobeš je narážkou na Malého Bobše. Stejně tak  

Dlouhý, Široký a Krátkozraký je jasně inspirován pohádkou od Karla Jaromíra Erbena 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ostatně v této pohádce, která u dětí propadla68. to není jediná 

literární aluze. Setkáme se v ní s postavou Děda Vševěda, který kdysi míval zlaté vlasy.  

„Já jsem také míval zlaté vlasy. Takže vím, co to je, když o ně člověk přijde. Mně je vyrvala 

matka. Kdo přišel, tomu dala. Teď už žádné nemám, a je pokoj.“69 Opět narážka na pohádku 

od K. J. Erbena. V semináři k této hře je výklad o hře, kterou Cimrman napsal, jménem 

                                                             

67 HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996. Acta Universitatis 
Carolinae. ISBN 80-7184-201-X. 
68Podtext názvu hry 
69Hry a semináře: úplné vydání: str. 235 
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Dědeček. Což je odkaz na Babičku Boženy Němcové. Všechny postavy jsou narážkou  

na obsazení původní: bláznivý Viktor, dvě kočky, pan kníže… 

Ve hře Záskok je literární aluzí také povícero. V semináři se uvádí upravený Hamlet bez 

Hamleta, v samotné hře poté Prácheňský recituje texty z Lucerny Aloise Jiráska a Maryši 

bratrů Mrštíkových. Setkáváme se i s aluzí mezi texty her Divadla Járy Cimrmana.  

Ve hře Švestka vystupuje postava Sváti Pulce. Toho se Blažej Motyčka (další postava ze hry) 

táže: „Poslyšte, pane Pulec, já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Nejste vy jeho syn?“70 

Na tuto pasáž odkazuje hra Afrika, kde vystupuje postava doktor Žába. Toho se opět ptá další 

postava hrabě Ludwig: „Poslyšte, doktore Žábo, já jsem znal nějakýho inženýra Pulce. Nejste 

vy jeho otec?“71Jako poslední literární aluzi jmenujme odkaz na Rukopisy ve hře České nebe: 

„(…)Hus: Vy je pořád nazýváte jen křestními jmény. Jak se ta Hanka a Linda jmenovaly dál? 

Havlíček: Hanka se jmenovala Václav a Linda se jmenovala Josef.“72 

Velice časté jsou narážky na dílo Jana Nerudy. V Němém Bobšovi nalezneme aluzi k jeho 

básní Jen dál ze Zpěvů pátečních: „Nerudova kritika nese název, S vraným koněm  

do Vraného‘(…)doktor Šavrda navrhoval strávit zbytek dne v místním hostinci. Mým cílem byl 

však hostinec jiný. U Plechatých ve Vraném, kde se toho večera mělo konati představení 

kočující herecké společnosti pana Jaroslava Cimrmana. Proto jsem zastávku odmítl a kočího 

jsem pobídl: Dál, jen dál!73 V Dobytí Severního pólu je použit Nerudův známý verš 

 „kdo chvíli stál, již stojí opodál“74, ovšem v pozměněné verzi tak, aby bylo dospěno ke 

grotesknímu efektu: „Frištenský: Heleďte, nepočkáme chvilku? Třeba se šel jenom vymočit. 

Náčelník: Kdo chvíli močil, již močí opodál! Tak tedy za mnou, směr jih, hajdy… DOMŮ!“75 

Stejně tak ve hře Posel z Liptákova je vzpomenut Neruda a jeho Dědova mísa. 

V Poslovi je narážka také na Petra Bezruče a jeho Slezské písně: „Všichni vy na Slezské, / 

všichni vy, dím, / hlubokých páni vy dolů, / přijde den, z dolů jde plamen a dým, / přijde den, 

zúčtujem spolu!“76 Ve hře je aluze formulována takto: „Ptáček: No jo, to je on. Ale že já bych 

po něm pojmenoval důl? To je nesmysl! Ledaže by ho ode mě koupil. Ale že by mu ty básničky 

                                                             

70Tamtéž str. 461 
71Tamtéž str. 502 
72Hry a semináře: Úplné vydání str. 552 
73Tamtéž str 162 
74  NERUDA, Jan, VODIČKA, Felix (ed.). Balady a romance: Zpěvy páteční. 2. vyd. v SNDK. Praha: Státní 
nakladatelství dětské knihy, 1956. Mimočítanková četba (Státní pedagogické nakladatelství).s. 27. 
75Hry a semináře str. 346 
76BEZRUČ, P. Slezské písně. Praha: Československý spisovatel, 1985, s. 69. 
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tak vynášely? Možné to je. Když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Piš, barde, 

střádej, a až budeš mít dvacet milionů, přijde den, zúčtujem spolu.“77 

V neposlední řadě nalezneme aluzi i ve hře první, Aktu. V semináři, v části, která pojednává 

o dramatickém díle Járy Cimrmana. Ukázka z Cimrmanova celovečerního hororu Elektrická 

sesle nabízí aluzi na název lidové písně: Horo, horo, vysoká jsi! Vynálezce elektrické sesle  

se omylem sám uškvaří, jeho krejčí Liška (který ve hře též vystupuje) mu měří tep a zpívá: 

„Liška: Jaká hrůza! Wie ein Horror! Horror, horror, vysoká jsi…“78 

3.4.3. Aluze mimotextová a Divadlo Járy Cimrmana 

Neliterární aluze se ve hrách DJC objevují ještě častěji než literární. Většinou odkazují 

k historickým událostem či osobnostem. Nejobsáhlejší jsou na tyto narážky hry historické, 

tedy Blaník a České nebe. 

V prvním jmenovaném jsou uváděny narážky na slavné České bitvy – Bílá hora, Lipany 

a Moravské pole, tedy na vojska, která mají dřímat v hoře Blaník. Další narážkou je jméno 

jedné z postav Veverka z Bítýšky je odkazem na město Veverská Bítýška. Aluze jsou v Blaníku 

i na další události. Například na zabití 27 českých pánů z 21. 6. 1621 a pražskou defenestraci. 

Citace ze hry Blaník: „Hynek: To je pořád Bílá hora, Bílá hora…Ale co my tu věděli? Nejdřív 

nám to tu dvakrát cinklo…Učitel: Kdy to bylo? Smil: Dvojitý cink, 23. května 1618. Učitel: 

Tak ten první cink byl Slavata a ten druhý Martinic. Jak vyletěli z okna do hradního příkopu.79 

V Blaníku se setkáme i s narážkou na pozvání vojsk do Česka. „Učitel: (…) Potvrzujeme,  

že zde jmenovaný byl – to bych nechal – a vyzýval blanické vojsk, vidíte, ještě že jsem to 

nedospal!… já bych to nepovažoval za pozvání vojsk. (…).“80 Blaník je první porevoluční 

hrou Divadla Járy Cimrmana a proto si mohli dovolit i tuto aluzi. 

V Českém nebi jsou aluze na známé české postavy a události k nim vázané.  

Za všechny uveďme několik narážek na upálení Mistra Jana Husa. „Hus: (hovoří o 

Zikmundovi) Jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkama! (…)  

Komenský: Ale je to praktická věc, taková břidlicová tabulka. Víte, jaká je to výhoda?  

Hus: To mi povídejte!(…)Hus: Za jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Tak do ohně přímo ne, 

                                                             

77Hry a semináře: Úplné vydání s. 286 
78Tamtéž str. 30 
79Hry a semináře, Úplné vydání str. 393 
80Tamtéž 
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ale pro tu myšlenku opravdu planu! (…)Václav: Mistře Jene,(…)Ty se zjevíš Čechům, jak jsou 

na tebe zvyklí. Hus: Jak? Václav: V plamenech.“81 

Dokonce ve dvou hrách je aluze na nechvalně proslulé sedláky u Chlumce. V Blaníku 

a v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém. Ve druhém jmenovaném díle je uvedena tato narážka: 

„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.“82 

3.4.4. Citace, parafráze a Divadlo Járy Cimrmana 

Jak je již zmíněno v úvodu, citace se od parafráze liší tím, že se jedná o přesnou reprodukci 

textu. 83 Citáty jsou většinou věty, souvětí, maximálně pár souvětí za sebou.  

Zpravidla nebývají nijak dlouhá a nefungují jako samostatný text. Jedná se jen o jeho část. 

Lze jej tedy odstranit a neporušit tak strukturu celého textu. K tomu, abychom v díle poznali 

citát, slouží identifikátory. Mohou být buď explicitní (tedy uvedené sloveso „cituji“,  

nebo jasně napsáno: „citát – (…) Konec citátu) či implicitní (ohraničené uvozovkami, 

označené kurzívou…) Oproti tomu parafráze nemusí být označena nijak.84 

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana se citáty objevují pravidelně, jedná se ale většinou  

o citáty smyšlené. Citován bývá samotný Jára Cimrman. Ukázka ze semináře ke hře Blaník: 

„Spočítali jste padlé, volá Cimrman na adresu historiků, „ale spočítal někdo i ty statisíce 

dětských traumat, rodinných tragédií, zákazů vycházení, tělesných trestů, disciplinárních 

řízení s učiteli, sebevražd školních inspektorů? Ne, pánové, historická bitva napáchá často 

větší škody v učebnici než na válečném poli.“85 Citována je i Emilie Weberová86: „(…)nemohu 

s Tebou jít životem pro Tvou směšnou chůzi, prevíte87“ ale i například badatel Erich Fiedler. 

 

 

                                                             

81Tamtéž, str. 541,542,563 
82Tamtéž str. 217 
83Teoretik H. F. Plett uvádí, že citace je intertextové opakování, když reprodukujeme pretext v posttextu. 
84Resp. uvádíme v práci, jako je například diplomová, v poznámce pod čarou uvedeme autora a knihu. 
V divadelních hrách ovšem parafráze označovány nejsou. Opět záleží na schopnosti čtenáře díla je poznat a 
uchopit. 
85Hry a semináře: úplné vydání str. 369 
86Cimrmanova přítelkyně a sténografka 
87Hry a semináře: Úplné vydání str. 443 
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3.4.5. Parodie a Divadlo Járy Cimrmana 

Podíváme-li se na prvotní tvorbu Divadla Járy Cimrmana, zjistíme, že se jedná o hry,  

které mají evokovat parodii na určitý žánr. Proto tento pojem zmiňuji i v mé práci. 

 Konkrétně jsou to hry (řazeno chronologicky): Hospoda na mýtince (Operetní představení), 

Vražda v salónním coupé (detektivní žánr), Cimrman v říši hudby (opera) a Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký (pohádka, která u dětí propadla). 

Parodování žánrů se projevuje ve více rovinách. Například už v seminářích nalezneme 

narážky na osobnosti či díla, která jsou s daným žánrem spjati. Například v Hospodě na 

mýtince se hovoří o známých operetách Polská krev aj.88 Konkrétní hry jsou již parodií zcela 

nepokrytou. Nalezneme v nich konkrétní prvky přisuzované danému žánru. Tzn. typické 

postavy, zápletku – její následné rozuzlení, dle nějakého klíče, taktéž gesta postav a kostýmy. 

Nejjednodušší je ukázat všechny tyto prvky v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém.  

Již z dětství máme zažité určité principy a náležitosti, které má mít pohádka.  

Hovoříme-li o postavách z pohádek, představíme si krále, prince, princeznu, kouzla…  

Toto vše Dlouhý, Široký a Krátkozraký obsahuje, ovšem v pozměněné formě – tedy v takové, 

jenž nám má „rozkódováním“ typických znaků přinést komický zážitek. Stejně tak zápletka  

je všeobecně známá. Princ Jasoň musí porazit obra, aby vysvobodil princeznu Zlatovlásku  

a zasloužit si tak její srdce. Oponenta má ve svém zlém dvojčeti Drsoňovi. 

Také kostýmy odpovídají představě o pohádce. Prince Jasoně a Drsoně hraje jeden herec, 

který se při dialogu těchto dvou postav chodí převlékat za paraván. Princ Jasoň má totiž plášť 

bílý – což evokuje dobrotu a princ Drsoň plášť černý – stejně jako jeho černá duše. Dalším 

prvkem je interakce s publikem. V dětských představeních se setkáváme s tzv. „prolomením 

čtvrté stěny“.89 Herec se v jednu chvíli obrátí na diváky a položí jim otázku, na kterou děti 

bezprostředně odpovídají. Toto je použito i v Dlouhé, Širokém a Krátkozrakém. Bystrozraký 

se obrátí do publika a zeptá se: „Co říkáte, děti? Obr? Že je tady? Musím se rozhlédnout 

(…).“90 

                                                             

88Tamtéž str. 99 
89O čtvrté stěně hovořil poprvé Denis Diderot. Jedná se o pomyslnou linii mezi divákem a hercem na jevišti. 
90Hry a semináře: Úplné vydání str. 240 
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Na konec je důležité podotknout, že ve hrách Divadla Járy Cimrmana se sice jedná o parodii, 

ovšem celá hra, včetně semináře, je podávána tak, že o parodii vůbec jít nemělo.  

I to napomáhá komickému účinku na diváky. 

4. Teorie komiky 

Následující kapitola bude věnována teoretickému zkoumání komiky. V první části ukotvím 

terminologii, která je mnohdy nesourodá. Existuje mnoho teoretických podkladů zabývajících 

se komikou. Tyto podklady mají různé definice pro základní termíny teorie komiky.  

O sjednocení se pokusil Vladimír Borecký, jehož kniha Teorie komiky mi bude sloužit jako 

jeden z hlavních zdrojů. Připojeny budou i zmínky o dalších autorech a jejich pohledu. V části 

druhé se budu věnovat třem makroteoriím, které jsou dle moderního myšlení nadřazené všem 

ostatním studiím o komice. Dále se přes strukturující rysy komiky  

a podmínky komiky dostaneme k jejím druhům. Zde jsem použila dělení od H. Bergsona 

z jeho tří esejí o smíchu. V části poslední se zaměřím na jazykovou komiku, která je stěžejní 

ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Zde mi posloužily jako hlavní zdroje Repetitorium jazykové 

komiky od L. Dvorského a od B. Brouka Jazyková komika. 

4.1. Ukotvení terminologie 

Terminologie je v teorii komiky značně nesourodá. Pod komikou si můžeme představit pojmy 

jako: humor, vtip, parodie, satira, smích… Různorodost zapříčiňuje nejednotnost představ  

o teorii. Komika i výše zmíněné pojmy jsou definovány v obecných slovnících91, slovnících 

psychologických či jiných sbornících. Nemáme tedy jasně dané definice poplatné ve všech 

odvětvích, kde se mohou tyto pojmy objevit. Borecký uvádí, že je velmi důležité rozlišit mezi 

těmi pojmy, které můžeme vztáhnout k rysům komiky, které jsou pro nás podstatné,  

a na straně druhé pojmy, které jsou pro nás v chápání téhož vedlejší. Jak z hlediska formální,  

tak z hlediska obsahové charakteristiky. Komika je pro nás určitým diskurzem,  

díky kterému můžeme nahlížet na svět. Autor vymezuje 4 hlavní orientace komiky: ironie, 

humor, absurdita a naivita. Uvědomuje si též problematické zařazení smíchu.  

                                                             

91Například slovník Spisovného jazyka českého uvádí pod pojmem Komika - komika, -y ž. (z řec.) 1. umění 
vzbuzovat smích; komičnost, směšnost, žertovnost, veselost (op. tragika): k. situace; jazyková k.; výrazná k. 
postavy ve veselohře 2. obor komického umění 
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Ten je dle Boreckého „fyziologickou evidencí komičnosti“.92 Proto smích nezařazuje ani mezi 

prvky hlavní ani vedlejší.93 

 

4.1.1. Komika 

Nejdůležitější pojem bádání. Jedná se o protiklad k tragice. Pokud slovo komika použijeme 

v běžné řeči, překrývá se jeho smysl často s pojmem humoru (tomu bude ale věnována 

samostatná podkapitola dále v textu). Již v antice výraz komikos, ze kterého pojem pochází, 

představoval veselohru. Jednalo se o výraz jakési směšnosti. V antice byly kromě pojmu 

komiky známy i pojmy ironie a absurdita. Humor ovšem nebyl znám ve spojitosti s komikou,  

ale s temperamentem či povahou.94 K antickým komickým žánrům patřily kromě komedie 

taktéž komický epos (heroikomika)95, menippská satira, ale také mimoliterární komika 

karnevalová.96 

4.1.2. Ironie 

První ze čtyř hlavních orientací komiky. Samotný pojem ironie původně představoval 

přetvářku. Později je brán jako jedinečný způsob zkoumání a kladení otázek ve smyslu 

sokratovské metody (sokratovská ironie). Tázající předstírá nevědomost a klade mnoho 

dalších dotazů, díky kterým tázaného čím dál více dostává do rozhovoru a nutí ho k neustálé 

interakci. 

Ironie není vždy primárně komická, ovšem je jí ke komickým situacím využíváno.  

Dle Boreckého je ironií umět sdělit něco, aniž bychom to skutečně řekli. Sdělujeme vlastně 

opak toho, co doopravdy myslíme. Ironie je hojně využívána ve vtipech, groteskách či satiře. 

Může být využita i v naivitě (zde představuje určitou nevinnost). D. C. Muecke se snaží ironii 

oddělit od humoru a představuje vlastní disciplínu: ironologii. Rozlišuje tři stupně ironie: 

otevřenou, skrytou a soukromou. Zároveň uvádí čtyři způsoby jejího projevu (neosobní, 

                                                             

92BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
93Smíchu se věnuje Henri Bergson ve své knize Smích. Smích je pro něj spojen s komičnem. Přikládá smíchu 
funkci společenskou 
94BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2., rozš. a opr. vyd., (v Tritonu 1.). V Praze: Triton, 2005, 347 
s. ISBN 80-725-4503-5. 
95V České republice jsou nejznámější heroikomické texty: starořecký epos Žabomyší válka a z pozdějších textů 
Don Quijote 
96BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
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sebeironizující, naivní a dramatický). Dle Mueckeho definice musí být ironie dvojznačná, 

zdánlivě nevinná a musí mít terč (svou oběť).97 

Z hlediska historického je ironie známá již od antiky (viz. například zmíněná sokratovská 

metoda). V době římské byla brána spíše jako rétorická figura. Ve středověku se nijak zvlášť 

nerozvíjela a zůstala na stejné úrovni jako v období antiky. V dílech se moc neobjevovala.  

Jen zřídka ji někdo použil (například F. Villon). Až renesance a její obrat ke člověku jako 

k individuu umožňuje ironii rozvoj. V Itálii napomáhá k jejímu většímu využití známý román 

Decameron (Giovanni Boccaccio), ve Francii Ravebalise a jeho obři Gargantua a Pantagruel, 

ve Španělsku Don Quijot (Cervantes), v Německu se objevují ironické pamflety a v Anglii 

nalézáme prvky ironie v alžbětinském divadle. V Baroku napomáhá ironie parodiím 

a travestiím (ty jsou určitou oponenturou na barokní manýry). Již jsou vidět náznaky ironizace 

náboženství. V Klasicismu můžeme sledovat určité zlehčení. V Romantismu již dochází 

k rozdělení ironie a humoru. Autoři pracují s ironií ve smyslu naivity, ve smyslu sebeironie  

(ta míří k humoru) a ve smyslu kosmické ironie (ta míří k absurditě).98 

4.1.3. Naivita 

Pojem naivita se objevuje již ve 12. století ve Francii. Odtud se dostává i do ostatních jazyků 

a do celé Evropy. Komičnost ovšem získává až později. Pokud je něco naivní, je to prosté, 

nevinné, přirozené… Objevuje se i v ironii a humoru. Jako samostatný prvek komiky  

se objevuje až koncem minulého století. Zpočátku byl komický rozsah zaměřen pouze na děti, 

byl to projev prosťáčků.99 S. Freud uvádí jako příklad naivního humoru výrok dítěte, který je 

humorný i pro dospělé. Dítě výrok nezamýšlelo říci jako vtip, ovšem v kontextu „dospělého 

světa“ takto vyzní.100 

4.1.4. Absurdita 

Absurdní komika nemá žádné nevědomé rysy (jako tomu je u výše zmíněného naivního 

humoru dítěte). Absurdita je slovo, které je odvozené od latinského slova surdus,  

které znamená něco, co pochází od hluchého. Hluchý člověk nemůže sledovat celou 

konverzaci a slyšet vše, co je k tématu. Proto se od něj očekává, že řekne něco,  

                                                             

97Tamtéž 
98Tamtéž 
99Tamtéž 
100FREUD, Sigmund. Vtip a jeho vztah k nevědomí. V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. Praha: 
Psychoanalytické nakladatelství, 2005, 251 s. ISBN 80-861-2321-9. 
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co je nepřiměřené, směšné, nemístné – tedy absurdní.101 Absurdní komika pracuje 

s nesmyslem. Ten nám představuje metaforu světa, ale zároveň si je vědoma své absurdity. 

Vzdává se humoristické sebereflexe, jelikož ví, že je vlastně bezvýznamná a nepodstatná. 

4.1.5. Humor 

Nejmladší konfigurace komiky. Ve smyslu komické kategorie pochází z angličtiny 

(humour)102, která výraz převzala u latinského slova humor, který znamenal vláhu, tekutiny. 

Označoval šťávy v lidském těle a tedy temperamenty. Ty určovala hippokratovská medicína 

na základě poměrů šťáv. Tento význam přetrvával i v angličtině až do 16. století. Posléze se 

význam tohoto slova sémanticky přesunul ke smyslu rozmaru, nálady, rozpoložení mysli 

s určitou charakterovou extravagancí, fantazií v komické rovině. Zároveň si ale pojem humor 

uchovává i svůj původní význam (povaha, nátura). K chápání pojmu jako komického 

přispívají divadelní hry B. Johnsona. Anglický dramatik, píšící v období alžbětinského 

divadla, k posunu výrazu humor směrem ke komice přispěl například v dílech Každý podle 

své letory (1598) či Každý mimo svou letoru (1599), kde sice používá pojmu ve svém starém 

smyslu, ale vzhledem ke komičnosti uspíšil jeho vývoj.103 

Podíváme-li se opět na historický vývoj pojmu humor, zjistíme, že v 17. A 18. století  

se dostává do většiny evropských jazyků jako označení pro nečekaný a originální žert. 

Například Francouzi v 18. století začali rozlišovat l’humeur (nátura) a l’humour (komický 

význam). Od druhé poloviny 19. století se setkáváme s rozličným chápáním humoru. 

Setkáváme se s tím, že je humor brán jako součást komična, synonymum komična,  

jako rodový pojem či kategorie zcela odlišná od komična.104 Vladimír Borecký, z jehož knihy 

vycházím, se přiklání k názoru, že humor je pouze částí (konfigurací) komiky. 

O shrnutí toho, co je humor, se pokoušel (mimo jiné) i italský dramatik Luigi Pirandello. 

Uvědomuje si, stejně jako V. Borecký, že existuje mnoho teorií. Uvádí, že pokud bychom 

                                                             

101
DURDÍK, Josef. Absurdní. In Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných 

vědomostí/ první díl A – Alpy. Sdružení pro Ottův slovník naučný. Český Těšín: Argo/Paseka, 
1999, s. 102-103. 
102L. Pirandello ve své knize Humor uvádí, že italské slovo umore sice znamená stav mysli či momentální 
rozpoložení, ovšem není nijak zabarvené. Musí se tedy k němu přidat přídavné jméno viz. •
 PIRANDELLO, Luigi. Humor. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006, 220 s. ISBN 80-865-1565-6. 
103BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
104Tamtéž 
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vzali veškeré teorie, které o humoru jsou, vyvstala by nám opět otázka: „Tak co že je vlastně 

ten humor?“105 

4.1.6. Smích 

V. Borecký si uvědomuje, že smích je součástí komiky, ovšem není pro něj podstatným rysem 

komiky. Uvádí, že smích je vlastně jen fyziologickým jevem komického. Ovšem nemusí být 

vždy rysem. Smích je společně s imaginací, řečí, myšlením a vzpřímeným postojem brán jako 

podstatné odlišující rysy člověka od zvířat. Hlavním důvodem, proč Borecký nebere smích 

jako jeden z podstatných rysů komiky, je, že smích si můžeme navodit i jinými způsoby. 

Například mechanicky (šimrání nohou) či chemicky (intoxikace chemickými látkami). 

Existuje tedy komika bez smíchu a smích bez komiky.106 Oproti názoru Boreckého  

jsou i teorie, které smích mají jako stěžejní téma svého bádání. Uveďme například  

H. Bergsona, který sepsal tři eseje o smíchu. Pro Bergsona je velice důležitý sociální kontext,  

který komice (a tedy i smíchu) přisuzuje. 

4.1.7. Vedlejší rysy komiky 

Vedlejší rysy komiky se týkají nejen obsahu, ale i formy. Pokud dělíme rysy dle obsahu, 

rozlišuje čtyři velké oblasti: animální, sexuální, sociální a kulturní. Animální oblast –  

důraz je kladen na polaritu humanity vůči bestialitě. Jedná se o personifikaci zvěře.  

Zvířata sama o sobě směšná nejsou, ovšem pokud je polidšťujeme, srovnáváme je s lidským 

světem, začnou být směšná. Sexuální oblast se týká odlišnosti pohlaví. Objevují se zde jak 

biologické odlišnosti, tak rodinné či partnerské. Sociální témata se zabývají vztahy na úrovni 

partnerské, rodinné, skupinových rozdílů, třídní diferenci… Poslední oblast kulturní se věnuje 

jak umění či vědě, tak národnosti, etnicitě… Formy komiky lze dělit od jednodušších  

po složitější. Od neverbálních (žerty, gagy), verbálních (anekdoty, slovní hříčky, epigramy, 

palindromy, vtipy, ale i dramatické formy jako fraška či komedie) a výtvarné formy (komiksy, 

karikatury…).107 

 

                                                             

105PIRANDELLO, Luigi. Humor. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006, 220 s. ISBN 80-865-1565-6. 
106BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
 

107BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2., rozš. a opr. vyd., (v Tritonu 1.). V Praze: Triton, 2005. 
ISBN 80-7254-503-5. 
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4.1.8. Konfigurace komiky 

Po vymezení hlavních charakteristik komiky docházíme ke konfiguraci komiky.  

Všechny zmíněné orientace se navzájem prolínají a překrývají. Díky tomu můžeme stanovit, 

jaký mají vztah ke komice. V jaké pozici je vůči komice subjekt. 

 Naivita je cosi nevědomého. Subjekt si neuvědomuje svoji komičnost.  

Je tedy předmětem humoru ostatních osob, aniž by si toho byl vědom. 

 

  Ironie je oproti tomu vědomá. Pokud někdo hovoří ironicky, chce docílit výsměchu. 

Subjekt chce tedy zesměšnit někoho jiného (a to zcela záměrně). Nikdy ale nesměřuje 

humor směrem k sobě. Vždy k někomu (něčemu) jinému. Humor je vlastně jakýmsi 

ironickým výsměchem, ovšem zaměřeným na subjekt. Ten dokáže zapojit 

do směšného i sebe, skrze sebereflexi a uvědomění si druhého. Absurdita překračuje 

humor. Využívá toho, že se vzdá své sebereflexe jako něčeho nepodstatného. Důležitá 

je zde autenticita.108 

4.2. Makroteorie komiky 

Studia komiky se značně liší. Snaží se zjistit, co nám na komice (humoru) přijde komické 

(humorné). Za předmět svého zkoumání berou smích, humor,(či jako Borecký) komiku.  

Ať je již názvosloví těchto studií jakékoliv, dle posledních trendů se dají všechny zařadit do 

třech tzv. makroteorií. Ty se navzájem překrývají a ani jedna nepokrývá celý úzus komična. 

Tyto makroteorie přisuzují humoru funkci. V současné době jsou nejznámější: 

teoriesuperiority, teorie inkongruence a teorie relaxace. 

4.2.1. Teorie superiority 

Jedná se o teorii nadřazenosti. Příčinou komiky je podle ní to, že když se někomu smějeme, 

cítíme se mu být nadřazení, přičemž on je nám podřazený.109 Komika je určována jakousi 

agresí. Člověk je pobaven něčím, co je pro něj zcela nebezpečné. Dalo by se říci, že je to 

něco, čím zcela pohrdá. Ten, kdo se směje je povýšený a získává tak převahu pro sebe.  

Mezi hlavní představitele patří Thomas Hobbes, ale i řečtí filosofové Platón a Aristoteles. 

                                                             

108BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
109Právě kvůli tomuto nepřímo úměrnému vztahu se tato makroteorie někdy nazývá teorií podřazenosti. 



33 

 

Z novověkých autorů Henri Bergson. Poslední zmiňovaný vidí ve smíchu nápravný 

společenský mechanismus.110 Pro Boreckého je teorie superiority spjatá především s ironií. 

4.2.2. Teorie inkongruence 

Podstatou této teorie je nesourodost prvků. Komické vychází z něčeho nepatřičného. Hledá 

zdroj komična v určitém kontrastu, konfliktu. Postavíme-li k sobě dva různé prvky, které se 

k sobě nehodí, vznikne nám humorná situace. Komická věc může být rozporuplná sama  

o sobě (rozličné rysy postavy…),  

ale ve většině případů se jedná o spojení dvou odlišných věcí, kdy humor vzniká v linii 

kontextu. Jedná se například polidštěná zvířata (medvěd na kole,pes v šatech…). Rozpor 

může vzniknout i na jazykové úrovni. Například narušením větné stavby či přílišným lpěním 

na nějaké nesmyslnosti… Za původce této teorie je považován Immanuel Kant.111 

4.2.3. Teorie relaxace 

Vychází k lidské potřeby uvolnit se. Při komice se lidé chtějí osvobodit od problémů, které je 

trápí. Chtějí nechat odeznít napětí a přebytečné psychické energie, které se v nich 

nahromadily. Smích je zdravým katalyzátorem těchto energií. Zaměřuje se tedy  

na fyziologické a psychosomatické aspekty komična a smíchu. Bývají sem zařazovány práce 

S. Freuda, za původce je považován Herbert Spencer. 112 

4.3.  Strukturující rysy komiky 

Pokud chceme porozumět komice, musíme si určit také její strukturující rysy. Ty se na komice 

podílejí a spoludotvářejí její celistvost. Vladimír Borecký přebírá strukturující rysy hry113  

a aplikuje je na komiku. Tyto charakteristiky nám napomáhají rozpoznat komické ladění. 

Jedná se o: 

 Smysl komiky – paradoxní situace, jelikož smyslem komiky bývá mnohdy 

nesmysl. O komice tedy můžeme přemýšlet na hermeneutické rovině porozumění. 

Dalo by se i říci, že smyslem komiky je komika sama. 

                                                             

110Ačkoliv Borecký řadí Bergsona do teorií superiority, tak například Gajgůšková jeho práci řadí do teorie 
inkongruence.  I to je důkazem toho, že většina teorií komiky (humoru smíchu…) se nedá zcela zaškatulkovat 
jen pod jednu teorii. 
111BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
112Tamtéž 
113Ty specifikoval Eugen Fink ve své knize Hra jako symbol světa (1993) 
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 Reduplikace – překrývá se s příčinami, které jsme zmiňovali v kapitole  

o makroteoriích. Zdvojování v sobě nese jakýsi nesoulad. Komický efekt  

je vyvoláván na inkongruentních  protikladech. Ty působí nepřirozeně. Může působit 

násilně, ale komický efekt vyvolává ve všech čtyřech konfiguracích.114 

 Sociálně-kulturní oblast – jedná se o nezbytný rys komiky. Váže se k reálným 

vazbám. Ať už se jedná o vazby sexuální, generační, rasové, národností… Určuje 

referenční rámec komiky. Kvůli držení hierarchie manifestuje odlišnost superiority a 

inferiority. 

 Svoboda – k pobavení člověk potřebuje cítit i vnitřní svobodu. Jde o svobodu 

ve smyslu fyzickém či fyziologickém. Člověk má navozen pocit svobody od 

každodenních starostí. 

 Náhoda – pro Bergsona je moment náhody a překvapení důležitým prvkem 

komiky. Tu nelze opakovat. Intenzita prožitku komického zážitku se vytrácí s jeho 

opakováním.115 

 Ludismus – díky tomuto rysu můžeme vystoupit ze své vážnosti. Umožňuje 

nám pocítit uspokojení ve směšném. Může se rozvinout až v kreativitu. V teorii 

inkongruenci může dojít ke tvůrčímu rozvoji. 

 Pokleslost – další rys, který napomáhá vymezit se vůči vážnosti. 

Nejvýznamnější zastoupení má v lidové komice. 

 Svět komiky – imaginární dimenze. Je ve spojení s komikou světa a napomáhá 

nám ji pochopit. Spojují se zde všechny strukturující rysy.116 

4.4. Podmínky komiky 

V návaznosti na vymezení komiky dle Vladimíra Boreckého nastíním i podmínky komiky tak, 

jak je uvádí Jan Orlický ve své knize Záhady komična. Podíváme-li se na podmínky primární, 

nejdůležitější je, aby byl člověk zdráv, v dobrém rozpoložení, měl příznačnou náturu a uměl 

pojmout mentalitu své sociální skupiny (tudíž jevy: tělesné, psychické, povahové a sociální). 

V dalším členění autor určuje podmínky, které se týkají přímo komiky. Hlavních je uvedeno 

pět, ostatní jsou důležité, ovšem ne nezbytné. Jedná se o: 

                                                             

114Výše zmíněné: Naivita, ironie, humor a absurdita 
115Např. se nikdy nesmějeme vtipu, který jsme již slyšeli, se stejnou intenzitou jako poprvé. 
116BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 210 s. Dílna (Hynek).ISBN 80-862-0265-8. 
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 Přístupnost – aby komika fungovala tak, jak má, musí být adekvátní k osobě 

toho, kdo jí vnímá. Příliš sofistikovanému vtipu neporozumí dělník.  

Stejně jako vulgární či jednoduchý vtip ve většině případů nepobaví intelektuála. 

 Konkrétnost – vtip nemůže fungovat v abstraktní rovině. Humorné nám přijdou 

konkrétní situace, ve kterých se můžeme poznat a ztotožnit se s nimi.  

Na příliš obecné rovině humor nefunguje. 

 Novost – jak uvádí Bergson, vtipné nám přijdou věci takové, které jsou 

překvapivé nebo nové. Pokud nám někdo vypráví vtip, který jsme již slyšeli, nejen, že 

se nebudeme smát, ale spíš nás situace znudí. 

 Souměřitelnost – ačkoliv jsme si u makroteorie superiority uvedli, že se smějící 

cítí nadřazený tomu, komu se směje, existuje hranice této „propasti“.  

Pokud bude rozdíl mezi nadřazeností a podřazenosti moc velký, nedostaví se kýžený 

komický efekt. Pokud překročíme určitou hranici (jak na úrovní intelektuální tak 

mravní), bude nám objektu našeho vtipu spíše líto. 

 Přijatelnost – musíme brát v potaz i kontext. Pokud budete vtip vyprávět  

na pohřbu, nemůžete čekat burácivý smích. Stejně tak se nehodí vyprávět  

vtipy o policistech zaměstnancům PČR… 

 Provokativnost – známá situace z filmu i z divadla. Pokud je někdo 

zesměšňován, máme mnohokrát pocit, že si to zasloužil svým předchozím chováním. 

Neexistuje moc postav, které jsou nám bez výhrad sympatické. 

 Důstojnost – osoba, které se smějeme, pro nás tím okamžikem  

ztrácí na důstojnosti. Klesl pro nás její společenský statut.117 

 Zvýšené napětí  -  pokud vtip (přiměřeně) „natahujeme“, zvyšujeme jeho 

komičnost. Divák se více soustředí a následně se i s větší silou zasměje. 

 Zdvojený smích – Vidí-li recipient více vtipů za sebou, smích se mu násobí. 

Požitek z komické situace je intenzivnější. 

 Kladná příměs – situace, kdy ke smíchu přidáme nějaký další kladný pocit 

(například spokojenost, pocit plného žaludku…). 

 Hodnotnost – divák si prožitek z humoru užije více, má-li pocit,  

že se jedná o kvalitní, hodnotné dílo. 

                                                             

117 Můžeme se dohadovat o tom, zda je tomu z přirozené lidské škodolibosti. Následné radosti z toho, že se 
někomu nedaří. 
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 Přirozenost – humorná situace by měla být do značné míry uvěřitelná.  

Právě přirozenost určuje tenkou hranici mezi absurditou a absurdní komikou. 

 Klamavost – komický pocit pomáhá zintenzivnit díky rozřešení.  

Ve smyslu, sice jsme byli klamáni, ale mělo to svůj důvod vzhledem k humoru. 

 Sympatičnost vypravěče – je-li nám někdo sympatický, rádi se zasmějeme jeho 

vtipu. Participujeme tak na jeho výsměchu někomu dalšímu. Pokud vtip, který  

by se nám líbil, vypráví pro nás nesympatická osoba, mámě se smíchem problém.118 

4.5. Druhy komiky 

Jak jsme si ukázali v předchozí části, teorie komiky jsou různé. Komično může nabývat 

několika různých podob. Pokud bychom se zamysleli nad otázkou, jak se tedy komika 

projevuje navenek (tedy skrz člověka na člověka), dojdeme k určité kategorizaci. Vladimír 

Borecký uvádí tři formy komiky: neverbální, verbální a výtvarné.119 Jan Orlický komično dělí 

na kategorie vzhledu, jednání, situace, myšlenky, slova a charakteru.120 Henri Bergson uvádí 

tři podoby komiky: charakterovou komiku, situační komiku a komiku vycházející z materiálu 

jazyka.121 Koncepci posledně zmiňovaného autora se budeme věnovat v následující části 

textu, kde si osvětlíme dělení, které nám bude nápomocné v další části práce.  

Žádný z následujících druhů komiky neexistuje sám o sobě ve své čisté podobě,  

ale navzájem se doplňují. 

4.5.1. Charakterová komika 

Poznáme ji z gest, pohybů a celkového projevu postavy. Ta může být představena jen několika 

málo znaky a divák se s ní nemůže ztotožnit. Nezáleží na tom, zda je charakter dobrý nebo 

špatný. Dokážeme se mu zasmát, ale pozor, pouze tehdy, když nás nedojme. „Společenskost 

postav, nečitelnost diváka, to jsou v kostce dvě základní podmínky (…) existuje i třetí(…) 

je to automatismus.122 Pokud necháme stranou to, co v nás projeví nějaké city a mohlo by nás 

dojmout, vše ostatní se může stát komickým.123 

 
                                                             

118 ORLICKÝ, Jan. Záhady komična: teorie komična, vtipu, gagu a smíchu. Vyd. 1. Praha: Futura, 2003, 262 s. 
ISBN 80-855-2393-0. 
119 Viz. Kapitola 1.1.7 Vedlejší rysy komiky 
120 ORLICKÝ, Jan. Záhady komična: teorie komična, vtipu, gagu a smíchu. 
121 BERGSON, Henri. Smích. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1993, 91 s. ISBN 80-206-0404-9. 
122 Tamtéž  s. 68 
123Tamtéž 
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4.5.2. Situační komika 

Situace, které jsou náhodné, vyvolávají komičnost. Bergson uvádí tři postupy situační 

komiky, které se dle něj objevují jak v komedii, tak v divadle. Jsou to: 

 Opakování – nejde o opakování slov či vět, ale situací. Sled okolností. 

Například neustálé potkávání stejného přítele (jeden den, druhý den…).Do takových 

situací je ovšem třeba zavést řád, jinak recipientovi nepřijdou vtipné. Musí mít pocit, 

že je zachována „skutečnost“, že by se to mohlo stát i v jeho životě. 

 Inverze – je podobný prvnímu postupu. Když si představíme komickou situaci, 

kde budou dvě postavy s určitými vlastnostmi, a následně si představíme tu samou 

situaci, kdy ovšem vlastnosti postav budou prohozené. Tomu se říká inverzní postup. 

Nemusíme ovšem ukazovat obě situace, pokud bude jasné,  

že k té druhé dojde (například když dítě kárá rodiče). Bergson upozorňuje, že se 

nezřídka stává, že situace, kterou vidíme 

se nám zdá humorná jen kvůli tomu, že víme, že má býti humornou. „(komický 

výstup)(…) stává se z něho „kategorie“ nebo model. Je zábavný sám o sobě, nezávisle 

na příčinách, které ho činí zábavným.“124 

 Vzájemná spojitost sledů událostí – nelze zcela popsat její komický účinek, 

jelikož se projevuje v různých formách. Bergson se pokouší o definici: „Situace je 

komická vždy, když se objevuje ve dvou absolutně časově nezávislých sledech události 

a když jí lze najednou definovat ve dvojím, zcela odlišném smyslu.“125 Jako typický 

příklad uvádí nedorozumění. Smysl mu totiž připisují  

jak herci, tak diváci. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

124Tamtéž str. 49 
125 Tamtéž str. 49 
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4.5.3. Komika vycházející z materiálu jazyka 

V centru jazykové komiky jsou funkce komických druhů textů či stylistické prostředky, které 

mají potencionální komický účinek. Jazykové komice se bude věnovat kapitola další. Věta má 

svou vlastní komickou hodnotu. I když je pravda, že se netvoří sama, ale skrz autora. Bergson 

rozlišuje mezi duchaplnými a komickým.126 I přes toto vymezení si u slov nejsme zcela jisti, 

kam je zařadit. Proto je pro nás slovo směšné. 

4.5.3.1. Jazyková komika 

Pro Divadlo Járy Cimrmana je stěžejní komika jazyková.127Jak si ale ukážeme v následujících 

částech textu, bývá často propojována s komikou situační i komikou charakterovou. Bohuslav 

Brouk ji definuje jako: „takovou komiku jazykových projevů, který se vyvěrá za zvláštní 

povahy výrazových prostředků.“128 Dále ji dělí na komiku záznamovou a komiku 

proslovitelnou (tedy psanou a mluvenou). Záznamová komika je pro něj buď komickou 

anortografií (tedy záměrnou pravopisnou chybou) nebo komickou grafikou (zvláštní vnější 

úprava). Zdrojem humoru i proslovitelného jsou: slovní komika (něco je komické samo  

o sobě) a komická výslovnost (ta je závislá na způsobu vyjádření).129Ladislav Dvorský  

se částečně opírá o Broukovo pojetí jazykové komiky. Dle něj ovšem jazyková komika 

používá několik prostředků k vyjádření humorných situací. K vytvoření komického je využito 

všech oblastí jazyka, celé jeho struktury. Uvádí širší a užší smysl jazykové komiky. 

 Širší smysl – zahrnuje různé projevy, ve kterých je slovy vyjádřena komická 

situace. Patří sem různé hříčky, imitace cizích jazyků, nahromadění obtížně 

vyslovitelných slov, přeřeknutí (které je ovšem použito schválně), ale také 

pseudoetymologie a mnoho dalších. V této kategorii se meze nekladou  

a hříček, které může autor vymyslet, je nepočítaně. 

 Užší smysl – využívá takových prostředků, které jsou schopné  

být humorné samy o sobě. Nemusí se kombinovat s dalšími jednotkami. Tyto humorné 

prvky jsou tvořeny všemi rovinami jazyka. Jedná se například o použití homonymie či 

polysémie. Stejně jako u prvků mimojazykových, i zde dochází k tomu, že některé 

                                                             

126 Dle Bergsona je komické slovo tehdy, vysloví-li ho člověk, kterému se smějeme a duchovní tehdy, smějeme-li 
se třetí osobě či sobě samému. 
127Ačkoliv se žádný z druhů komiky neobjevuje jen sám o sobě, pro DJC je stěžejní právě komika jazyková – i 
když je kombinována jak s komikou situační tak s komikou charakterovou. 
128 BROUK, Bohuslav: Jazyková komika. Praha: Václav Petr, 1941, str. 9. 
129Tamtéž 
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jazykové prvky jsou v určité situaci komické  

a v jiné nikoliv. Při posuzování komičnosti projevů musíme brát v potaz i fakt, zda 

jsou za komické brány.130 

 

4.5.4. Komika a Divadlo Járy Cimrmana 

Komiku v díle Divadla Járy Cimrmana si rozdělíme do několika skupin, ve kterých budu 

citovat i ukázky z konkrétních her. V první části se budu věnovat komice jazykové, která je, 

jak již bylo zmíněno, stěžejní. I ta bude rozdělena do několika skupin. Skupinou první je 

komika založená na fonetice a výslovnost, skupinou druhou jsou větné anomálie, jazykové 

druhy a výjimky. Ve třetí podkapitole jazykové komiky se budeme věnovat cizím jazykům, 

nářečím, slangům, argotům a jménům (jak vlastním, tak popisným) a v poslední části částečně 

spojíme jazykovou komiku a hudbu a rozebereme rýmy společně s písněmi z her. Následovat 

bude pár ukázek situační a charakterové komiky a nesmíme zapomenout ani na popis souboru 

Divadla Járy Cimrmana, který jeho komice dodává specifickou originalitu. 

4.5.5. Jazyková komika a Divadlo Járy Cimrmana 

Důležitý prvek Cimrmanových her. Ukázky jsem rozdělila do několika kategorií.  

Na nich si předvedeme mechanismy, které nás přivedou ke komickému účinku her. 

4.5.5.1. Mluva – fonetika, výslovnost, přeřeknutí, intonace, frázování… 

To, jak samotní herci pracují s textem, je velice důležitým aspektem komiky Divadla Járy 

Cimrmana. Prvotním identifikačním znakem je „amatérismus“131, se kterým jsou odříkávány 

semináře. Důležité jsou rozdíly v intonaci, tónu hlasu, kolísaní hlasu, protahování určitých 

hlásek. To je ovlivněno jak typem postavy, kterou herec hraje, ale i samotným hercem. 

Vladimír Dvorský ve svém díle Repetitorium jazykové komiky rozděluje jazykové prostředky 

na fonetické úrovni na několik skupin. Z jeho rozdělení z části vycházím i já. První kategorií 

jsou dynamické komické prostředky. Většinou pomáhají zdůraznit nějakou myšlenku. 

Ovlivněny jsou tedy situací, ve které se postava nachází. Patří sem například tichá řeč, 

hlasitá řeč, větný přízvuk a další. 

                                                             

130DVORSKÝ, Ladislav. Repetitorium jazykové komiky. Praha: Novinář, 1984, 205 s. Knihovnička Novináře. 
131Ve smyslu herecké průpravy, nikoliv ve smyslu přípravy a obsahu 
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S tichou řečí se setkáváme ve hře Dobytí severního pólu, kde Zdeněk Svěrák vede rozhovor 

se zájemcem o nové místo technika, který ovšem hovoří velice potichu a jeho odpovědi 

nejsou v publiku slyšet. Celý rozhovor se nese v „tichém“ duchu. Ukázka: „Svěrák:  Kde jste 

pracoval předtím? Měcháček: (nesrozumitelně): Na strašidelné dráze. Svěrák: Na dráze.  

Teď jsem nerozuměl, říkal jste…na severozápadní?“132 Specifické užití tiché řeči je ve hře 

Záskok. Jelikož principál společnosti nesehnal náhradu za herečku Bittnerovou,  

která ze souboru odešla a měla hrát ve Vlastě,133do postele vložil jen umělou ruku.  

Jelikož ale probíhá interakce mezi doktorem Vypichem, jednou postavou hry a hlavním 

hrdinou hry Vavrochem a matkou, je využito „ticha“. Oba se nad postel naklání a hrají, že 

matka již nemůže mluvit více nahlas. Ukázka: „Vypich: (skloní se opět nad duchny): Copak, 

panímámo? (Přiblíží ucho až k polštáři a vzápětí se prudce vztyčí.) Cože?! Ne!!! Opravdu?  

To je neuvěřitelné! Tenkrát v červnu o senách? A jste si jista? Je si jista. – Přátelé, to,  

co jsem se právě dověděl, úplně mění situaci a rodinné vztahy.“134 

S řečí hlasitou operuje především Zdeněk Svěrák a jeho postavy ve hrách, tedy i jím 

ztvárněný Vavroch v Záskoku. V momentě, kdy se absolutně neorientuje ve hře, kterou  

se nestihl naučit, cituje text, který si pamatuje – pasáž z Maryši bratrů Mrštíků. Aby umocnil 

jeho slova, mluví velice hlasitě, tím neumocňuje jen slova, ale i komickou situaci, jelikož 

špatný text ještě zdůrazňuje. V ukázce jsou části, které jsou říkány velice hlasitě, vyznačeny 

tučně: „Vlasta: (…) Marně jste mamince míchal do mléka jedu (…)Vavroch: (…) Jedu říkáš? 

Do kávy! A mně se zdála jakási ztuchlá (…) Na hromech líháme, na hromech vstáváme.  

Musí to bét Maryšo?“135 

Další skupinou jsou prvky melodické, tedy takové, které si pohrávají s intonací. Pracuje  

se s výškou tónu, ale i se silou hlasu. Intonací odlišujeme větu rozkazovací od tázací 

a oznamovací. Ukázkou je replika z Aktu, kdy postava doktora Pepy říká větu:  

„Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju 

pacienta. Hergot kuš!136 Poslední dvě slova jsou zakřičena hysterickou fistulí. Což nás přivádí 

ke skupině třetí – k barvě hlasu a prací s ní. Ta je ovlivněna individuálními možnosti daného 

herce, ovšem dá se s ní určitým způsobem pracovat. V Divadle Járy Cimrmana se s barvou 

                                                             

132Hry a semináře úplné vydání: str. 328 
133Tak se jmenuje „hra ve hře“, o které se pojednává. Herci zde vlastně hrají dvě postavy. Herce, kteří mají 
nazkoušet novou hru, která je uvedena v poslední části představení. 
134Hry a semináře uplné vydání str. 435 
135 Hry a semináře: Úplné vydání str. 428 
136 Tamtéž str. 49 
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hlasu pracuje především v ironicky myšlených situacích. Například v poslední části semináře 

k Českému nebi hovoří Zdeněk Svěrák o postoji divadla k mystifikaci.137 V poslední větě 

využije změnu svého hlasu k napodobení bývalého českého prezidenta Václava Klause,  

který má velice specifickou barvu. Vloží do věty i jeho typickou pauzu, kterou vyplňuje 

slovem „hmmmm“. 

Zmíněné skupiny se jistě váží k mluvě, ovšem já bych se ještě zastavila u dalších komických 

aspektů mluvy. Bohuslav Brouk ve své knize Jazyková komika uvádí, že humorně působí 

i různé řečové deformace, jako je například ráčkování, koktání, záměrně (i nezáměrně)  

špatná výslovnost, řeč přerušená emocemi (pláč, smích…), řeč ovlivněná nemocí atd. 

 Dalším komickým prvkem může být špatně určená rychlost textu, délka samohlásek, 

frázování či přeřeknutí. 

Ráčkování nalezneme ve hře Záskok. Je na něm z části založená celá zápletka smyšlené 

divadelní hry Vlasta. Ve hře ráčkuje hlavní postava Vlasty a doktora Vypicha. Jak se na konci 

hry zjistí, není za tím jen komický prvek, ale důkaz, že je Vypich Vlasty otec. Ne tedy 

Vavroch, záporná postava hry138: „Vlasta: Tatínku, (…) teď mě to teprve trklo. Vždyť my oba 

ráčkujeme jako vejce vejci! Vypich: Opravdu? Prubneme to. Řekni Rumburk. Vlasta: 

Rumburk. Vypich: Hurrrá! (…) Vavrochu, řekni Rumburk, srabe! Vavroch: Zabiju učitele 

Jander! Až do čtvrté třídy jsem obstojně ráčkoval. Ale to bylo pořád: tdám (…) a dědictví  

je v pdachu.“139 Jak je na ukázce vidět, ráčkování je umocněno tím, že text ráčkujících postav 

obsahuje co nejvíce slov s písmenem R. 

Záměna hlásek je taktéž obvyklým jevem. Můžeme jí najít například ve hře Afrika,  

kde postava Barona Ludwiga Úvalského zaměňuje (nutno podotknout, že ne zcela pravidelně) 

hlásky S, Z a Š, Ž. „Ludwig: Ano. Já chci nebezpečí. Když už jsem od rodiny, ať si ušiju 

adrenalin(…)140 Ludwig: (…)My víme, co děláme, český národ je prosíravý(…).“141 

Specifickou rychlost mluvy má postava Děda Vševěda v Dlouhém, Širokém a Krátkozrákém. 

Jeho pomalá mluva koresponduje s tím, že je věčně ospalý a není příliš nadšen, že je 

                                                             

137 V části o mystifikaci již zmíněno 
138Ráčkování v psaném textu vyznačeno není, sama tedy vyznačuji ráčkující postavy tučným r 
139 Hry a semináře úplné vydání str. 439 
140Tamtéž str. 503 
141Tamtéž str. 498 
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„otravován“.142 V ukázce vyznačuji jeho pomalou řeč výpustkami: „Vševěd: Ano…Podívejte 

se…Já jsem s obrem hovořil…On tu byl…tady seděl…Jak sedíš ty…ty…ty…a ty…Tady všude 

seděl (…)“143 

V neposlední řadě bych ráda zmínila přeřeknutí a jeho užití ve hrách Divadla Járy 

Cimrmana. Například rozdílná délka samohlásek v Českém jazyce velice lehce změní význam 

slova. I tohoto je využito v Cimrmanových textech. Například v Lijavci se Generál Pihrt 

přeřekne při loučení: No, přestává pršet, musím jít. To víte, povinnost. Povinnost vola.  

Totiž povinnost volá.“144 Omyly se ve hrách zpracovávají ve více rovinách. Jak v komice 

jazykové, tak v situační. Přeřeknutí se stávají zdánlivě neplánovaně, ovšem jedná  

se o inscenovaný omyl. Samozřejmě se ale může stát, že je omyl skutečný. Diváci Divadla 

Járy Cimrmana jsou v tomto ohledu velice specifičtí. Jelikož žádná z her nikdy nezažila 

derniéru a hrají se dodnes, existují jak zvukové, tak obrazové záznamy, publikum zná všechny 

hry slovo od slova. Pokud se herec splete byť jedním slovem, většina hlediště to pozná.145 

Přeřeknutí cílené je například v semináři k Aktu. Když Zdeněk Svěrák hovoří o Cimrmanově 

vztahu ke zvířatům, neustále ho opravuje Jan Hraběta. Taktéž se nachází např. v semináři  

ke hře Posel světla. Zdeněk Svěrák předčítá dopis pro záhřebského herce: „Stanko!(…) 

vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog(…)Říkáš tam: ,Ó! Budoucím čase tótó!‘ Promiňte… 

Říkáš tam o budoucím čase toto: ,Ó, řeko času,(…) Nebude tvář lidu jasná a dobrá! Nebude 

rodina laskavý kruh!‘ Promiňte… ,Ne! Bude tvář lidu jasná a dobrá! Ne! Bude rodina laskavý 

kruh!‘“146 

4.5.5.2. Jména, cizí jazyky, nářečí… 

Na pojmenování postav, her, vynálezů i místních názvů si autoři her dávají velice záležet. 

Proto i v této oblasti nalezneme rysy důležité pro jazykovou komiku. Ostatně v humoru, 

anekdotách a všech komických kategoriích se jedná o běžnou praxi. Co je odlišné na autorech 

her Divadla Járy Cimrmana je to, že ne vždy používají prvoplánové vtipy, ale chtějí od diváků 

určitou vnímavost. 

                                                             

142 Zde vidíme příklad, kdy se jazyková komika prolíná s komikou charakterovou 
143 Hry a semináře str. 234 
144Tamtéž str. 310 
145Jaroslav Weigel uvedl v rozhovoru ve Všechnopárty, že v jednom městě měli diváka, kterému říkali Kyvi 
(jelikož se neustále kýval), nedíval se na představení a jen poslouchal text. Proto se jednoho dne rozhodl, že 
změní slovosled. Divák se zvedl a překvapeně koukal. 
146 Hry a semináře: Úplné vydání str. 260 
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4.5.5.2.1.  Jména 

Jména postav mají velice často příjmení, které v českém jazyce zaujímá další význam. 

Komicky působí i vyjmenovávání několika jmen za sebou. Ve hře Vyšetřování ztráty třídní 

knihy takto čte ředitel jména přítomných žáků, což vytváří nový smysl celé scénky: „Brázda, 

Budil, (…)Nechutný, Nepevný, Netěsný, Nerez,(…).“147 

Samotné jméno postavy většinou neevokuje přímou narážku na vtip, ovšem v kontextu 

s dalšími replikami dojdeme ke komické zápletce. Jak je již zmíněno, jména s komickým 

zabarvením nalezneme v každé hře. Například v Aktu si malíř Žíla nemůže zapamatovat 

příjmení svého znovunalezeného syna Bedřicha Síry a oslovuje ho neustále Draslíku.148 

V Dobytí Severního pólu se jedna z postav jmenuje Varel Frištenský, když je tedy ostatními 

oslovován (ve správném tvaru 5. pádu), je na něj voláno „Varle“. V Záskoku je hlavní postava 

hry pojmenována Vlasta. Tedy jménem, které může být jak mužské tak dámské (což je,  

jak se v rozuzlení příběhu dozvíme, velice důležité). Bárta tedy může pronést tuto repliku: 

„Vlasto, co to říkáš? Ty nejsi Machová? Ty jsi Mach? Ty nejsi Vlasta? Ty jsi Vlasta?!“149 

Dalším příkladem je jméno ze hry Blaník, které má dvojí funkci komiky. Nejen, že je aluzí  

na Smila Flašku z Pardubic, ale při rozhovoru s učitelem dostává i humorný význam. „Smil: 

Já jsem Smil Flek z Nohavic. Učitel: A čím vám to pustilo? Smil: RYTÍŘ Smil Flek z Nohavic! 

Učitel (obrátí se k Veverkovi): Tak to tady pan rytíř se pokecal!“150 

A příklad poslední. Hříčka založená na kombinaci jmen (jedné či více postav) v Lijavci  

se v semináři hovoří o „umělkyni“ Hermíně Froditové: „Jmenuji se Hermína Froditová 

a vystupoval jsem pod uměleckým jménem Herma Frodit.“151 Komickou kombinaci nalézáme 

i ve hře Afrika ve jménech dvou domorodců. Jeden se jmenuje Uku a druhý Lele. 

Humornou konotaci nalezneme i u místních jmen či názvů firem. Ve Vraždě v salónním coupé 

se hovoří o firmě Straka a syn, která zhotovila zlatý přívěšek. Vidíme zde tedy narážku  

na obecný fakt, že straky kradou vše třpytivé. Cimrmanova organizace Sup je podobného 

ražení jako Sokol. Liptákov je vymyšlená ves, ze které pocházel Jára Cimrman. Jak uvádí 

                                                             

147 Tamtéž str. 73 
148Tamtéž s. 36 
149Tamtéž s. 433 
150 Tamtéž s. 386 
151 Tamtéž s. 294 
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Ladislav Dvorský: „Vtipní uživatelé jazyka si (…) pomohou i v případě, kdy inventář 

místních jmen pro aktuální potřebu nestačí; prostě si potřebné jméno pohotově utvoří.“152 

Ve hře Švestka hovoří sufražetka Jenny Suk o hře Louny, kterou sepsala. Její posluchači  

si ovšem myslí, že hovoří o ustáleném českém výrazu Ohře Louny, kde se nachází známá 

osada: „Jenny: (…) Už jste slyšeli o hře Louny? Wass: Ohře Louny! Jakpak by ne. Stav vody 

na českých tocích v sedm hodin ráno. Motyčka: Ohře Louny! Tam bejvalo ryb. Jenny: 

Nemyslím Ohře Louny (…) o své hře (…) Je to o mladém převozníkovi na Ohři. Hájek: V tom 

případě bych tu hru klidně nazval Ohře Louny. Když už tam tu řeku máte. Jenny: To je pravda 

(…) Co bych vám tak o hře Ohře Louny řekla (…).“153 Pozastavím se ještě u jména sufražetky 

Jenny Suk. Ve Švestce vystupují tři ženské postavy. Všechny mají jména, která odpovídají 

jejich charakteru. Služka, jednoduššího myšlení, se jmenuje Emilka Najbrtová, představuje  

se tedy dětinsky, zdrobnělinou svého jména. Sufražetka má jméno dalo by se říci „mužské“, 

což odpovídá její ostřejší nátuře, poslední ženskou rolí je Anna Šafářová. Vystupuje jako selka 

s husou v košíku, proto i její jméno je „typicky“ české (aluze na českou píseň Andulko 

Šafářová, husičky nemáš doma…). Zde tedy máme další příklad, kdy se jazyková komika 

prolíná s komikou charakterovou. 

4.5.5.2.2.  Cizí jazyky, pseudojazyky a nářečí 

Ve většině her se objevují cizí slova. Objevují se jazyky jako angličtina, maďarština, ruština, 

slovenština, čínština, polština, ale nevětší zastoupení má němčina. Slouží nejen komickému, 

ale napomáhá i uvěření dobového kontextu. Němčinu objevíme i v citátech samotného 

Cimrmana (jeho otec byl Němec). Například v Aktu je uveden jeho citát, kde se objevuje 

němčina. Nejedná se ovšem o nějaké větší celky, ale o kratší části, slova… 

Německý jazyk je hojně zastoupen v Němém Bobšovi. Je to hlavně díky stylu představení.  

Na rozdíl od ostatních her se zde prolíná seminář s hrou tak, jak jí zrekonstruovali čeští 

cimrmanologové a s ukázkami, jak hru pojal vídeňský profesor Fiedler. Zde došlo 

k nepochopení původního textu. Za všechny situace uveďme příklad, kdy se ve hře objevuje 

postava havíře Wassermana. Fiedler jméno vzal doslova a do hry přibyla postava vodníka. 

Zde je tedy využita základní znalost německého jazyka. Divák musí vědět, že wasserman 

je německy vodník. 

                                                             

152 DVORSKÝ, Ladislav. Repetitorium jazykové komiky. Brno: Novinář, 1984, s. 148. 
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Velké zastoupení má maďarština (tedy alespoň pseudojazyk, který si na maďarštinu hraje)  

ve Vraždě v salónním coupé. Jedna z hlavních postav je maďarský Steward. Využito je 

zkomolení českých výrazů do podoby, která evokuje maďarštinu: „Steward: Hoj, dénta 

aparátoš! Já jdu zamrkat na váš zub, pane továrníku. Otevřete si na mě hubu, prosím. 

(Bierhanzel otevře ústa, Steward se podívá dovnitř.) Oj! Fujvároš! (vrtá) Tak, prosím. 

Flusněte, prosím. (Podá mu skleničku a Bierhanzel vyplivne vodu do květináče.) Bierhanzel: 

Děkuji vám, Stewarde. Vzpomenu si na vás ve své závěti. Steward (na odchodu): Eréč piklóš 

neméči, huňár scépeň kámoš.“154 

Na ukázce je vidět, že komičnosti je docíleno i vzájemným propojováním češtiny a jazyka 

cizího. Nejinak je tomu v Dobytí Severního pólu. Je zde propojena čeština s angličtinou: 

„Beran: Hallo, boys! Good evening everybody!(…)Učitel: My name is Václav Poustka. 

Teacher. Under…underground teacher- Beran: Václav Pustka! I tis a Czech name, isnt it? 

Učitel: Já jsem začátečník. Takže odteďka už nevím, co říkáte.“155 

Setkáváme se i s překladem českých výroků do cizích jazyků (a opačně).  

Příkladem je například zmiňovaný překlad Alberta Einsteina a jeho „ping pong with words“. 

Dalším typem propojení je vkládání do vět ta slova v cizím jazyce, kterým rozumíme, 

a pomohou nám chápat situaci. Například místní názvy tak, jak je tomu v Hospodě na 

mýtince: „Hrabě: (…) Nebo že bych…Hwong pink či pink ung honkong pink tse?156 

Do této kapitoly zařadíme i nářečí. Komické situace jsou na podobném principu jako u cizích 

a pseudojazyků. Ve hrách Divadla Járy Cimrmana jsou navíc zastoupeny ve stejné míře. 

S nářečím se můžeme setkat ve hře Blaník, kde je předvedeno nářečí moravské: „Smil: Také 

musíš vzít v úvahu, že jsme tenkrát neměli dostatek zpráv. Co jsme o bitvě věděli? Šlupka 

přived Moraváka a ten pořád jenom opakoval: ,Zle, matičko, zle!‘ Víc jsme z něho nedostali. 

Veverka: To není pravda. Ještě volal: Včíl jsme v řiti! A to jste Václavovi zatajili.(…) Jak se 

má velitel správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme“.157 

Ještě ve větší míře nalezneme nářečí v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém. Zde je komika 

založena na tom, že ačkoliv rozumíme všemu, co Krátkozraký říká, v kontextu hry nemá jeho 
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proslov absolutně smysl (na rozdíl od předchozí ukázky, kde je moravské nářečí nápomocné 

smysluplné). Krátkozraký se ve hře chlubí tím, že rozumí 130 jazykům. Použije ovšem 

maximálně slovenštinu a nářečí pokaždé, když skupina potká pocestného. Divákovi je jasné, 

že se jedná o jednoho samého. Krátkozraký ovšem vždy dle nějaké indicie vydedukuje, kde se 

zrovna nachází. Jednou je to Chodsko, podruhé Lašsko: „Bystrozraký: Je to pocestný! (sáhne 

pocestnému na oděv.) Podle houně soudím, že jsme na Lašsku. Tuž vitam če do nas. Vitam če. 

Dobry den, mačičko, tuž jak? (…)Kam sme su to je? Co ty si za chachar? (…) Marika 

odskočila do masařa. Hned budě naspadek. (Pocestný se sebere a odejde.) Je to tak, jak jsem 

říkal. Jdeme správně a jiná cesta tam prý ani nevede.“158 Jak je z ukázky vidět, 

Krátkozrakému absolutně nevadí, že vede monolog bez smyslu, ujistí se sám, že je vše 

v pořádku. 

4.5.5.3. Lexikální komické principy 

Lexikální úroveň bývá (v obecném smyslu) nejčastějším zdrojem komiky. Můžeme sem 

zařadit hromadění slov (opačného či podobného významu), homonymii a polysémii, 

frazeologismy, posuny ve významu ustáleného výrazu (metonymie a metafory) a další. 

My si v této části uvedem ty skupiny, které se ve hrách Divadla Járy Cimrmana objevují. 

4.5.5.3.1. Hromadění slov 

V textech her se objevuje hromadění slov jak podobného (synonyma), tak opačného významu 

(antonyma). To má za funkci umocnit nejen slova postavy, ale taktéž komický prvek. 

Setkáváme se až s přehnaným využitím těchto výrazů. 

a) Synonymické hromadění slov 

Synonymie -  jev, že v jazyce různá slova mají stejný nebo podobný význam.159 

Rozlišují se pouze formou. V textu jsou používána tehdy, když chce autor vystupňovat 

pointu. Můžeme rozlišit synonymii částečnou (významová podobnost) a úplnou 

(výrazy lze zaměnit ve všech kontextech) Příklad nalezneme ve hře Vražda v salónním 

coupé. Mladý vyšetřovatel Hlaváček vedl výslech s podezřelou a tlumočí jeho 

výsledek inspektotu Trachtovi: „Hlaváček: Vilma je podle všeho zámožná. Má asi 

nějaká stáda. Trachta: Stáda? Hlaváček: Pořád se mě ptala, jestli nechci být jejím 
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pastevcem.“160 Zde je využito podobnosti slov pasák a pastevec. K rozšifrování tohoto 

synonymního humorného prostředku si musí divák nejdříve spojit synonyma a uchopit 

další význam druhého slova. 

b) Antonymické hromadění slov 

Antonymy jsou slova opačného významu. Humorný prostředek je zde vyjádřen 

porovnáním dvou slov, která se k sobě „nehodí“. Příklad nalezneme ve hře Švestka. 

Zde je dokonce antonymie spojena s homonymií. Strom musí být očesán do doby, 

 než přijede inspektor Nastoupil. Když Přemysl Hájek hořce vzpomíná na léta, kdy mu 

takto inspektor očesal švestku před očima říká: „Inspektor Nastoupil. (…)Vždycky když 

přišel čas švestek, zastavila tady na koleji drezína, vystoupil Nastoupil…Patka:  

Tak vystoupil, nebo nastoupil?“161 

4.5.5.3.2.  Homonymie a polysémie 

Jak je již zmíněno v předchozí části, setkáváme se ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

i s homonymií a polysémií. 

a) Homonymie 

Jedná se o stav, „kdy jedna jazyková forma (např. lexém, morfém) je nositelkou dvou nebo 

více jazykových funkcí (významů).“162 Mezi jednotlivými výrazy neexistuje souvislost. 

Stejně jako synonyma můžeme homonymii rozdělit na úplnou a částečnou. Shoda bývá 

náhodná. Úplnou homonymii nalezneme mj. v Dobytí Severního pólu: „Frištenský: Víte 

co? Sníme Berana. Lekárník: Ty máš berana? To je naše spása“ Ty se vždycky s něčím 

vytasíš…Kde ho máš?(Frištenský ukáže přes rameno, kde má na zádech zmrzlé polárníky.) 

Učitel: Jo, ty myslíš poručíka Berana? Krajana?“163 Jak vidíme, vtip je vlastně 

konverzací vysvětlen. S tím se ve hrách taktéž setkáváme. Jedná se o „nápovědu, těm, 

kteří jsou méně chápaví“. 
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48 

 

b) Polysémie 

Jinými slovy mnohoznačnost. Jednotlivé významy se dají odvodit, jelikož vznikly 

odvozením od sebe (například z metafory, o které bude řeč v další části). Polysémním 

slovem je například sloveso „udělat“ využité ve hře Němý Bobeš: „Hajný: (…) Řeknu ti, 

kdyby se mně něco takového mělo stát, tak to bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze 

dřeva kyj a zabil bych tě.164 

4.5.5.3.3. Frazeologismy 

Frazeologismus je ustálené spojení slov. Má jednotný význam – nelze jeho význam rozložit. 

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana jsou využity v různých podobách a smyslech. Například 

frazeologismu, který je brán doslova (tedy tak, jak by s ním nemělo být pracováno)  

je v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém. Děd Vševěd se ptá: „Vševěd: Pojď sem blíž. Chceš, 

abych ti ukázal zuby“165 Načež si nechá podat sklenici se svojí zubní protézou. 

Druhým příkladem je frazeologismus „mít housera“: „Frištenský: Zač bych se měl stydět? 

Tejden vám to melduju. V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám 

housera. A ty, náčelníku, jsi sám řek, to nevadí, zatni zuby a táhni. V úterý zase učitel, že by 

jed hřebíky. Ve středu jste všichni kňučeli hlady. Já na to: Ještě pořád mám toho housera. A co 

řek náčelník? No vzpomeň si. Ještě slovo, jsi řek, a zapíšem tě do deníku, bačkoro.“166 

Postava Frištenského měla pod kabátem celou dobu houseru, což se snažil ostatním říci, 

ovšem ti brali jeho zvolání vždy jen jako stěžování na jeho bolest v zádech. 

4.5.5.3.4.  Posuny ve významu 

Ve hrách Divadla Járy Cimrmana je s výrazy a slovy nakládáno mnohdy tak,  

že se až posluchač diví, jak je daný výraz možné využít. Většinou se nějaký známý termín 

použije na místě, kde bychom ho nečekaly a získá tak komickou auru. Objevují se jak 

metafory tak metonymie. Opět popíšeme několik ukázek přímo z her. 
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a) Metonymie 

Jedná se o obrazné pojmenování, které vzniká spojením dvou významů na základně časových, 

prostorových či příčinných jevů.167 Metonymií je například zmínka o baronově zámku 

s početnou rodinou ve hře Afrika, která má poukázat na baronovo vysoké postavení168  

či v semináři ke hře Lijavec, kde se objevuje věta: „Také Otto mlčí.“169 V tomto případě 

zastupuje jméno Otto Ottův slovník naučný. 

b) Metafora 

Metafory se v Cimrmanových textech objevují častěji než metonymie. Jedná se o přenesení 

významu na základě vnější podobnosti. 170 V současné době je již metafora brána jako běžná 

složka mluvy.  Metafora tedy může navozovat jak komický efekt, ale i napětí či překvapení. 

Autoři her používají v jednotlivých částech, kde se objevují metafory, výrazy ze stejného 

prostředí. To ještě umocní komický výsledek jejich snahy. Drží se tedy jednoho tématu 

a původní metaforu rozšiřují o další. Jedná se tzv. taženou metaforu.171 Příkladem je text ze 

hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký: „(…)Italský věděc (…) přirovnal nedávno Cimrmana 

k sopce (…) Z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce 

objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, filozofie, na něž pak dopadala sprška soch obrazů, 

divadelních (…) a vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobných aforismů 

(…)když už se zdálo, že se živel uklidnil, snesl z jasné oblohy výmluvný Mistrův epitaf: 

Budoucnost patří Aluminiu!“172 

Taktéž ve hrách nalezneme metaforu, která je zrealizovaná. Například ve hře Dobytí 

Severního pólu: „Učitel (vyskočí): Počkej! Ukaž! Nekopej do toho! (Sehne se k ledové hmotě.) 

Víš do čeho to kopeš? Víš, do čeho to kopeš?! Ještě jednou se opovaž! (Postaví ledový sloup 

do původní polohy.) Přátelé, pojďte sem. Nerad bych se mýlil, ale… Ano! Stojíme tváří v 

tvář… (Pootočí rampouch do správné polohy.) Ano, teď. Stojíme tváří v tvář americké polární 
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169Tamtéž 291 
170 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/metafora 
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výpravě profesora Mac Donalda“173 Zde je metafora „být něčemu tváří v tvář“ dovedena  

do komické koncovky absurditou tak, že musí postava učitele otočit postavu směrem k sobě. 

 

4.5.5.3.5. Vulgarismy 

Do kategorie, která se zabývá lexikální složkou komiky jazyka, přiřadíme ještě vulgarismy. 

V Cimrmanových hrách jsou, dá se říci, v každé hře. Nutno ovšem podotknout, že nejsou  

ve hrách „zbytečné“. Důležité je pro autory načasování. Diváci mohou vulgarismus očekávat, 

ale nedočkat se ho (je využit eufemismus). Jako například v Aktu: „Bedřich: My jsme museli 

bejt rodina! Bratr učitel se nám do třetí třídy…neudržel stolici (…)174 Nebo se sprostý výraz 

dostaví zcela nečekaně. Ukázka opět z Aktu: „Žílová: Bodejť bys ho neznal! (…) Vidíš tuhle 

čmáranici inkoustovkou? (…)a kdo byl za to bacanej? Žíla: Tos mě tenkrát nasral, kamaráde. 

(…)175 Další variantou jsou výrazy, které nejsou prvoplánově sprosté, ale vulgarismus nám 

evokují.176 

Posledním příkladem, který chci uvést v souvislosti s užíváním vulgarismů, je interakce přímo 

s publikem. Autoři her počítají s určitou benevolencí publika, a proto si mohou dovolit vtipy 

mířené přímo na diváky. Karel Čapek o humoru uvedl, že „(…)čistý humor, je možný jen mezi 

rovnými (…) Předpokladem humoru je lidská solidarita (…)“.177 S tím autoři pracují 

a můžeme se s „ostřejší“ komunikací s publikem setkat ve Vyšetřování ztráty třídní knihy“, 

kdy ředitel hodnotí zasedací pořádek ve třídě, kterou nepovažuje za příliš schopnou: „Ředitel: 

Rozumní chlapci! Toto jsou rozumní chlapci!? Vždyť je to tu jeden vedle druhého samý debil 

nebo blbeček! Vždyť se podívejte! (Ukazuje do zasedacího pořádku.) Debil – blbeček, debil – 

blbeček, debil – blbeček, debil – blbeček, debil – blbeček. Akorát tamhle vzadu – to je snad 

jediná výjimka – sedí dva blbečci vedle sebe.“178 

Ostatně se zasedacím pořádkem souvisí i příklad druhý. V Záskoku chce herecký bard 

Prácheňský, který přijede hostovat, předat své moudro jednomu z ochotnických kolegů. 

                                                             

173 Tamtéž s. 353 
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Popisuje, jak za ta léta odpozoroval, kde sedí jaký divák: „Heleďte, všimli jste si, jak si který 

lidi kam sedaj? Tak tady v prostředku v první řadě místní honorace, to je jasný. Ale tady vlevo 

(ukáže příslušný prostor v hledišti), to je zajímavý, tady seděj vždycky blbci.“179 

4.5.5.3.6.  Rýmy a hudební doprovod 

Rýmem je nejčastěji myšlena rytmická zvuková shoda hlásek. Ve hrách Divadla Járy 

Cimrmana jsou použity dvěma způsoby. Buď plní funkci upoutání divákovy pozornosti – 

například použití rýmů v „klasickém“ textu. Druhý podoba rýmů je představení básní Járy 

Cimrmana v seminární části. Do stejné kategorie jsou zde umístěny i hudební čísla ve hrách. 

Oba dva aspekty jsou mnohdy propojeny. 

Prvně zmiňovaný způsob – použití v prozaickém textu, se objevuje buď v „náhodné“ formě, 

kdy se rýmují slova nečekaně. Například v Africe „nechtěně“ zarýmuje Žába: „Proboha, 

Cyrile, bratře, otče, blbče! (…)180nebo v Blaníku: „Vidíš, Smile. To si mi nikdy neřek,  

jak to vypadá, když to padá.“181 Jinou verzí jsou rýmy v „klasickém“ textu, které jsou cílené. 

Za všechny hry uveďme příklad z Dlouhého, Širokého a Krátkozrakého. Když se hlavní 

hrdinové dostaví do sluje Děda Vševěda, musí hovořit pouze ve verších. Humorného efektu 

autoři docílili snahou postav říci vše, co je důležité, vyměnit si informace – to vše jen pomocí 

rýmů. Divák již očekává, že v dalším pokračování přijde rým. To vede i k tomu, že si sám 

v hlavě představuje, co se rýmuje na právě řečené slovo: „Jasoň: Před tvou moudrostí, děde, 

všechno bledne. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli je lepší jít na obra ve dne, nebo v noci. 

(Vševěd nesouhlasně zabručí) V noci nebo ve dne. Bystrozraký: Musíte si to vždycky předem 

rozmyslet. Před tvou moudrostí se vše v prach řítí. Princ chce vědět, zda se neocitnem v…síti 

zlého obra (…)Král: Tak dost. Podívejte, já mám zakletou dceru. Bystrozraký: To chcete 

rýmovat? (…)Král: Byla krásná v každém směru! A teď? Je bledá jako smrt. Bystrozraký:  

A jsme zase tam, kde jsme byli. Smrt, no. Říkám vám, nepouštějte se samostatně do žádných 

projevů. Člověk se chce vyhnout určitým slovům to je na hovno, takováhle práce.“182Jak si 

můžeme všimnout, na konci citace bylo použito vulgarismu, kterým bude věnována jedna 

z dalších částí práce. 

                                                             

179 SMOLJAK, L., SVĚRÁK, Z. Záskok. In: CIMRMAN, J., SMOLJAK, L., SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: 
Úplné vydání. 1. vyd. Praha, Litomyšl: Paseka, 2009, s. 416. 
180 Tamtéž s. 507 
181Tamtéž s. 394 
182Tamtéž s. 234-235 
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Druhé použití básní ve hrách je představení básní, které napsal sám Jára Cimrman.  

A nejen básní. Cimrman se věnoval i teorii. V Hospodě na mýtince je představena 

Cimrmanova Teorie absolutních rýmů. Cimrman tvrdí, že dokonalý rým lze vytvořit jen tak, 

že se budou opakovat totožná slova. Tento prvek použil ve svém libretu k operetě Uhlířské 

Janovice: „Miloval jsem děvče krásné/měla oči tuze krásné/ vlasy měla jako len/ Na políčku 

plela len/ Naše staré hodiny/ bijí čtyři hodiny (…)“183 Svým oponentům, kteří tvrdili, 

 že libozvučnosti ustoupil smyslu obsahu básně, dokázal, že si poradí i s tímto problémem.  

Do své teorie vložil tzv. akustickou konstantu – zpěvnou skupinu slabik, která uzavírala 

všechny rýmy: „Jede paní z Frýdlantu, dyja dyja dá/ Co si přeje paní z Frýdlantu, dyja dyja 

dá/ přeje si dceru, dyja dyja dá/ Který to má býti, dyja dyja dá (…).“184 

Další Cimrmanovy básně se vyznačují naivitou.  Ať už obsahovou či stylistickou. Rýmovaný 

je i jeho hororový příběh Elektrická sesle: „Schmied: Sesličku si nažhavíme/na Lišku se 

připravíme (…).“185 

Pro představu básní, které jsou přímo od Cimrmana, uveďme ještě jeden příklad. Jak bylo 

zmiňováno, přátelil se s Josefem Václavem Sládkem, holt mu složil ve hře Afrika, kde se 

domorodci učí jeho báseň. Přátelství ovšem nepomohlo tomu, aby Sládek otiskl v časopisu 

Lumír Cimrmanovu báseň Cizina: „Cizino, cizino/ drahá a vzdálená/ jak je mi těsná/ ta 

domácí halena/ Jinde jsou krásnější/ jinde jsou šťastnější/ například v Japonsku/ poznal jsem 

dvě gejši.“186 V tomto úryvku můžeme taktéž nalézt literární aluzi na Sládkův Domov.“187 

Hudební představení jsou v Divadle Járy Cimrmana taktéž velice časté.188 Opět plní dvojí 

funkci. Mohou fungovat jako samostatná jednotka či pouze doplňují hry.189 Za všechny 

uveďme příklady z her Švestka, Dobytí Severního pólu a Akt. 

V prvně jmenované se setkáme v semináři s písní „Šel nádražák na mlíčí. Píseň zde je právě 

samostatnou jednotkou. Zpěv je zde propojován s recitací jednotlivých členů sboru, kteří 

uvádějí publikum do obrazu: „Brukner: Vážení přátelé, na závěr si zazpíváme. Objevili jsme 

Cimrmanovu píseň (…)její melodii tvoří jen dva tóny s intervalem pouhého půltónu (…)Sbor: 

                                                             

183Tamtéž str. 88 
184Tamtéž s. 89 
185 Tamtéž s. 29 
186Tamtéž s. 494 
187Ten je ostatně v Africe recitován před Cimrmanovou Cizinou. 
188Jako všechny zmiňované jevy. Autoři her se drží svého zažitého postupu, o kterém vědí, že funguje. 
189Nebudeme zde vůbec v této souvislosti zmiňovat hru Cimrman v říši hudby ani Hospodu na mýtince, které 
jsou hudební celé. Ukázky jsem tedy vybrala z her, které nejsou myšleny jako opera či opereta 
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V poříčí, v Poříčí/ šel nádražák na mlíčí/ mezi pražce, mezi pražce/ Než příští vlak profičí (…) 

Na železnici dějou se věci/ na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci(…)Reidiger:  

Nad pešunkem se rozhostil vlahý podvečer (…)Na železnici dějou se věci/ na dráze jsou 

zaměstnáni švarní mládenci (…) Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotónní píseň 

dále (…) Přidávají se předchozí: Dobře to dopadlo/ Berka spěchá na hradlo (…).“190 

Druhá ukázka je z Dobytí Severního pólu. Ukázka je vybrána proto, že na rozdíl od písní 

z Aktu a Švestky se obejde bez tanečního doprovodu. Tudíž její komická podstata vychází  

jen z textu. Jedná se o Píseň proti trudomyslnosti. Tu vymyslela cestou na Severní pól jedna 

z hlavních postav (konkrétně učitel) pro případ, že by na družinu přišly chmury. Píseň by měla 

členy výpravy rozveselit, ovšem jak uvidíme v ukázce, stal se pravý opak, z čehož vyplývá 

humorná situace: „Učitel: (…) zazpívám tu píseň, kterou jsem složil ve vlaku pro tyhle 

případy: (…) Polární noc/ má zvláštní moc/ každého přepadne smutek/ Němec i Brit/ křesťan i 

žid/ každý by nejradši utek (…) Tam, kde hynou vlci/ tam, kde hynou sobi/ Čech se přizpůsobí/ 

Čech se přizpůsobí (…)Náčelník: Člověče, Vašku, mně nic nebylo a po tý tvý písničce  

se mi dělá nějak na nic (…).“191 

Třetí jmenovanou ukázkou je část ze hry Akt. První píseň je uvedena hned na začátku 

představení, kdy se snaží uklidnit matka Žílová před příjezdem svých dlouho ztracených dětí: 

„Skleničky skleněné/ skleničky skleněné/ ó jak je mé srdce/ ó jak je mé srdce/ sklíčené/ Ej, vy 

mé mističky/ z umělé hmotičky/ padáte mi z ruky/ padáte mi z ruky/ z ručičky.“192 Stejný motiv 

písně je použit i na konci hry, kdy se všichni usmíří a společně si zazpívají tuto verzi: „Žílová: 

Skleničky skleněné. Všichni: Skleničky skleněné. Žílová: Ó, jak je mé srdce Všichni: Ó, jak je 

tvé srdce Žílová: Blažené. Ej, vy mé mističky Všichni: Z umělé hmotičky Žílová: Už mi 

nepadáte Všichni: Už jí nepadáte Žílová: Z ručičky Všichni: Ej, z ruky z ručičky.“193 

Písně plní v dílech komickou funkci především svými texty. Což se úzce váže na rýmy 

a básně, jelikož většina textů písní je rýmovaná. V oblasti komiky se zde ovšem prolíná 

komika jazyková s komikou situační i charakterovou. Záleží na tom, jak je hudební číslo 

prezentováno. 

                                                             

190 Tamtéž s. 452-454 
191 Tamtéž s. 344 
192Tamtéž s. 35 
193 Tamtéž s. 51 
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Ve Švestce je píseň doplněna tancem. Je na tom postavena celá komická situace. Tanec je totiž 

doplněn velice primitivní a toporný. První přednášející odrecituje svou část. Na zpěv dalších 

slok se připojují druhý, třetí (tedy všichni, kteří již stáli v řadě). Hromadně se posouvají  

o jednoho (tím, jak přichází další člen sboru) a hromadně otáčí hlavami do rytmu, včetně 

překračování nohou (což má být „taneční část“ tohoto čísla).Hudební čísla nám pomohla jako 

oslí můstek pro poslední část této diplomové práce, která bude věnována charakterové  

a situační komice, bez které by Divadlo Járy Cimrmana nemohlo fungovat. 

4.5.5.4.  Styl her – situační a charakterová komika Divadla Járy Cimrmana 

Styl her Divadla Járy Cimrmana je velice specifický. Stejně tak složení souboru a tudíž 

i herecké rysy, které z toho plynou. Všechny hry jsou psány pro konkrétní herce,  

dá se říci, že přímo na tělo. Charakterová komika zde tedy vychází ze dvou směrů.  

Zaprvé z typu postavy, kterou herec hraje, ale taktéž ze samotné osobnosti herce. Ve většině 

her se role alternují. Hlavní postavy hrál dříve buď Zdeněk Svěrák či Ladislav Smoljak. 

 Kdo měl to štěstí a viděl obě alternace her, mohl si povšimnout, že oba dva pánové dávají roli 

naprosto jiný styl, povahové rysy – a tedy i jinou charakterovou komiku dané postavy.  

Opět uveďme příklady. Svěrák se Smoljakem se alternovali například ve hrách Švestka  

a Záskok. Z podstaty osobnosti Ladislava Smoljaka byly všechny jeho role klidnější, tišší, 

mluvily spíše monotónně, Řeč byla vázaná. Herecký projev byl mnohdy, dalo by se říci, 

uspávající, relaxační. Oproti tomu Zdeněk Svěrák působí rázně. Jeho mluva je ostrá – 

hudebníci by řekli staccato, používá hodně intonaci, melodii v řeči. 

V Záskoku je tedy Svěrákův Vavroch ostrým bardem, který nepřizná, že je absolutně zmaten 

a neuznává jinou autoritu. Oproti tomu Smoljakův Vavroch je zmateným, rádoby egoistickým, 

hercem, který je taktéž absolutně zmaten, ovšem „nestojí tak pevně za svým názorem“. 

Švestka dokonce vyšla jako dvojalbum, kde byly obě alternace. Diváci si tedy mohli 

poslechnout obě verze. I zde se opakuje výše zmíněný prvek. Svěrákův Hájek je ráznější 

povahy, Smoljakův opět působí o trochu klidněji. 

Zmíněné dvojalbum nás přenáší do dalšího situačního aspektu her Divadla Járy Cimrmana. 

Konkrétně do rozdílného vnímání vtipů při četbě, návštěvě divadla či poslechu. A následného 

vysvětlení, proč je důležitá kooperace mezi komikou jazykovou a situační. 
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Hry Divadla Járy Cimrmana se hrají dodnes. Divák má tedy možnost se jít podívat  

na představení do divadla. Ty jsou ovšem vyprodané i několik měsíců dopředu. Chceme-li se 

tedy potěšit Cimrmanovou tvorbou a nemáme to štěstí sehnat lístky, můžeme zvolit mezi 

třemi recepčními kanály, kterými se ke hrám dostaneme. Jelikož byla všechna představení 

nahrána, můžeme si je doma pustit na DVD (či v dostupných verzích na internetu). V tomto 

případě se ve směru vnímání komiky neuskuteční žádný rozdíl. Vidíme to, co bychom viděli 

i v divadle. 

Další dva způsoby ovšem omezují jeden ze smyslů, kterými vnímáme představení (sluch 

a zrak) a proto je i rozdíl v chápání komických situací. V místech, kde se prolíná jazyková 

komika s komikou situační (příkladem je například přeměna princezny v Dlouhém, Širokém 

a Krátkozrakém) je potřeba, aby čtenář scénáře hry či posluchač CD záznamu věděl, co se na 

pódiu odehrává.194 Takových míst je ve hrách několik. Zpravidla se objevují i v seminářích. 

Za všechny uveďme ještě jeden příklad. Ve hře Akt je v semináři uvedena Cimrmanova hra 

Dvě kysny a škatulka s podtitulem Pud a stud. Hra byla napsána pro tzv. divadlo bez herců, 

které taktéž vymyslel Cimrman. Představoval si, že místo herců budou na jevišti pomocí lan 

a klacků posouvány bedny. Kus je posléze opravdu předveden.195 Posluchač CD nosiče tedy 

pochopí komickou situaci díky textovému popisu, ovšem je ochuzen o situaci přehrávanou na 

jevišti a může si jen představovat, jak konkrétní představení vypadalo. 196 

Předchozí ukázka nás dostává k dalšímu důležitému faktoru komiky Divadla Járy Cimrmana, 

kterými jsou kulisy a rekvizity. Kulisy jsou většinou jednoduché, jelikož mají evokovat 

amatérské zpracování. Jejich vizuální stránka napomáhá diváka dostat do prostředí, ve kterém 

se děj odehrává. V některých hrách dopomáhá jazykové komice k rozluštění humoru. 

Například v Aktu jsou namalovány nejen kulisy, ale i obraz matky Žílové, na kterém malíř 

Žíla ukazuje, kde se narodilo které dítě. Jelikož nebyl schopen malovat Akt své ženy bez toho, 

aby udržel svou vášeň na uzdě, na nedokončeném obrazu popisuje: „Doktor Pepa: Pane Žílo, 

netrpíte náhodou halucinačními stavy? Žíla: já zde při plném vědomí prohlašuji, že Láďa se 

                                                             

194Je využito kladek a přístrojů, které „odčarovávájí“ princeznu Zlatovlásku do její původní podoby. Vrátí se jí 
zlatý vlas, útlý pas i ňadra dmoucí, což je dá pochopit i ze čtené verze, ovšem v divadelním představení je 
komická situace podpořena faktem, že herec, který hraje Zlatovlásku má knír, který mu nezmizí. 
195 Hry a semináře s. 33 
196 V tištěné verzi je situace přiblížena popisem, což napomůže představě, ovšem kýžený komický efekt navodí 
jen z části. 
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narodil, když jsem byl s prací asi tady (ukazuje na obraze), ty, Pepo, tady, ty Bedřichu, zde a 

Manča s Karlíkem zde. Viď mamko. Žílová: Níž. (Žíla ukáže na klín).“197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

197Hry a semináře s. 43 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo nalezení jevů, které přispěly k úspěšnosti Divadla Járy Cimrmana. K tomu 

mi měly pomoci rozbory hlavních skupin, které se podílejí na celém jeho konceptu. 

Výsledkem je tedy několik důvodů, proč je divadlo jedním z nejúspěšnějších a neustále 

vyprodaných divadel.  

 

Divadlo Járy Cimrmana se drží svých ustálených forem představení. Autoři her, Zdeněk 

Svěrák a Ladislav Smoljak, od počátku natrefili na formát, který na divadelním poli chyběl. 

Jak v oblasti mystifikace, která nebyla absolutně zastoupena, tak ve stylu představení. 

Rozdělení na seminární část a hru se dodnes nikde jinde nenalezne. To je pro mě prvním 

důvodem, proč má divadlo úspěch až do dnešních dní.  

 

Druhým jevem, který má dle mého podíl na úspěšnosti divadla, je ucelený mystifikační 

koncept, který je kolem Járy Cimrmana vytvořen. Paratextová výbava je v této době širší než 

samotné hry. Dokonce na internetových stránkách, které jsou mu věnované, mohou lidé 

přidávat vlastní příběhy z Cimrmanova života.  

 

Předposledním důvodem, který je dle mě zodpovědný za velkou oblibu mezi diváky, je jev, 

který bych nazvala „chytrý“ humor. Jak jsme si v práci ukázali, mají vtipy a komické situace 

ve hrách často historický kontext. Divák, který na hru jde a pochopí žert, se cítí jako 

specialista na dějiny.  

 

Jevem čtvrtým je dle mého názoru civilnost, se kterou jsou hry Divadla Járy Cimrmana 

přednášeny. Divadlo „neherců“ působí na diváky dojmem, jakoby herce znaly. Důvodů může 

být samozřejmě mnohem více, opět záleží (stejně, jako je ve diplomové práci několikrát 

zmíněno) na individuálních náležitostech recipienta.  
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Záznamy divadelních her 

Akt (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Vyšetřování ztráty třídní knihy (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Hospoda Na mýtince (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Vražda v salónním coupé (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Němý Bobeš aneb Český Tarzan (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Cimrman v říši hudby (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Posel z Liptákova (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Lijavec (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Dobytí severního pólu (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Blaník (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Záskok (Ladislav Smoljak, ČR, 1997). 

Švestka (Ladislav Smoljak, ČR, 2001). 

Afrika (Ladislav Smoljak, ČR, 2004). 

České nebe (Ladislav Smoljak, ČR. 2010). Pozn.: v roli Komenského Ladislav Smoljak. 

České nebe (Ladislav Smoljak, ČR, 2010). Pozn.: v roli Komenského Zdeněk Svěrák. 


	Z hlediska historického je ironie známá již od antiky (viz. například zmíněná sokratovská metoda). V době římské byla brána spíše jako rétorická figura. Ve středověku se nijak zvlášť nerozvíjela a zůstala na stejné úrovni jako v období antiky. V dílech se moc neobjevovala. �Jen zřídka ji někdo použil (například F. Villon). Až renesance a její obrat ke člověku jako k individuu umožňuje ironii rozvoj. V Itálii napomáhá k jejímu většímu využití známý román Decameron (Giovanni Boccaccio), ve Francii Ravebalise a jeho obři Gargantua a Pantagruel, ve Španělsku Don Quijot (Cervantes), v Německu se objevují ironické pamflety a v Anglii nalézáme prvky ironie v alžbětinském divadle. V Baroku napomáhá ironie parodiím�a travestiím (ty jsou určitou oponenturou na barokní manýry). Již jsou vidět náznaky ironizace náboženství. V Klasicismu můžeme sledovat určité zlehčení. V Romantismu již dochází k rozdělení ironie a humoru. Autoři pracují s ironií ve smyslu naivity, ve smyslu sebeironie �(ta míří k humoru) a ve smyslu kosmické ironie (ta míří k absurditě).�

