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Smích nás věrně doprovází našim životem. Víme ale, proč se směje-
me? Odpověď zní následovně: „Protože nám něco připadá komic-
ké.“ Tento postřeh je sice správný, ale velmi obecný a povrchní. 
Abychom vnikli do „tajemství“ smíchu, musíme jeho příčinu  podro-
bit důkladné psychologické a „technické“ systematické analýze, 
o což se toto dílo v souvislé teorii pokouší, přičemž nahlédneme 
do podstaty humoru, komiky a ironie. Psychoanalytické rozuzlení 
nám v tomto díle podává konečné vysvětlení „tajemství“ smíchu.
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Úvod

V této práci pronikneme do podstaty humoru, komiky a ironie, do psy-
chologie těchto jevů. V životě se často smějeme, ale nikdo nepřemýšlí o tom, 
proč tomu tak je. Abychom dostali na tuto otázku uspokojivou odpověď, 
musíme podstatu humoru, komiky a ironie podrobit příslušné analýze. Tato 
práce slouží jak vědeckému pohledu studentům a literárním odborníkům, 
tak i široké veřejnosti.

Komika nás doprovází všude v životě, musíme jenom být schopni nahléd-
nout pod její roušku a zviditelnit ji humorem, o což se hned v úvodu pokusím. 
Kdysi jsem se vydal na myslivecký ples. Nahodil jsem si zbrusu nový oblek 
a nádhernou kravatu. Tombola byla opravdu bohatá. Vystavená byla zvěř 
všeho druhu: bažanti, zajíci a další zvířecí ceny. V mém dětství byla divoká 
zvířata mým největším koníčkem. Miloval jsem ale jenom živá zvířata. Četl 
jsem dokonce náruživě časopis „Myslivost“ a řadu podobných knih. Abych 
podpořil myslivecké sdružení, sáhnul jsem hluboko do kapsy a zakoupil si 
celou kupu lístků do tomboly. Čas utíkal jako voda. Přišla hodina dvanáctá 
a s ní vylosování šťastných výherců. U mě se dostavila nepopsatelná úzkost. 
Modlil jsem se ze všech sil, abych nic nevyhrál. Největší strach jsem měl 
z výhry divočáka. Měl jsem tenkrát ale opravdu štěstí. Nic jsem díky Bohu 
nevyhrál.

Zabýváme -li se vážně humoristickou literaturou, tak je nepostradatelné 
věnovat pozornost i podstatě humoru, komiky a ironie. V humoru, komice 
a ironii se nachází psychologické a technické zákonitosti, které jsou skryté 
povrchnímu pohledu a které je možné přivést na světlo pouze důkladnou 
analýzou. Pokusím se tedy vyvinout souvislou teorii, která bude použita při 
analýze některých příkladů. Je možno ji však používat všeobecně při analýze 
humoristické produkce ať textové nebo vizuální. – Povšimneme si pospoli-
tostí a rozdílů u komiky, ironie a u humoru. Pouhá definice nemůže postačit 
rozsahu tohoto předmětu, poněvadž bere v úvahu pouze jeden aspekt, při-
čemž existuje celá řada vedlejších podmínek, jako je, abych zmínil alespoň 
jednu, stupeň soustředění při vnímání komiky, od něhož závisí silně množ-
ství uvolněné energie během smíchu.

Tato teorie představuje vertikální systém, který jsem vyvinul na základě 
humoristických textů a vizuálních vjemů z objektivního pozorování a pomo-
cí introspekce. Introspekce je spolehlivá metoda v oblasti psychologického 



6

bádání, poněvadž jsme jako lidé v základě všichni stejně programovaní. 
Je ale nutné rozlišovat při vyhodnocování zjištěných poznatků mezi kon-
stantními a individuálně -subjektivními prvky. Vycházím z toho, že „svět“ 
je v našem vědomí zachycen jako pevná norma, která je obsazena určitým 
obsahem psychické energie. Asociativní cestou jsou zaznamenávány verti-
kální odchylky, které uvolní na základě buď pozitivního nebo negativního 
impulzu při vnímání v nervovém systému energie. Pozitivní podnět, jež 
vyplývá z překročení normy, směřuje nahoru a způsobuje tím zrychlení na 
nervový systém, negativní podnět, který je vyvolán čímkoliv, což se nachází 
pod normou, směřuje směrem dolů a způsobuje útlum na nervový systém. 
V obou případech dochází k produkci energie, jak je tomu i například skrze 
nadšení nebo uleknutí. Smích je podle toho mimo jiné psycho -mechanický 
fenomén, který vzniká v součinnosti psychiky a nervového systému.

Pokouším se prozkoumat i kvantitativní stránku komiky, ironie a humoru. 
S kvalitou se zabývám jenom částečně.

Považoval jsem za důležité osvětlit i zčásti vztah mezi humoristickou 
produkcí a její recepcí, což prosvítá v jednotlivých kapitolách. Neschází ani 
pohled do duše komika, ironika a humoristy. Psychoanalytický pohled jak 
do podstaty humoru, tak i do duševní soustavy jeho tvůrce a recipienta jsou 
centrálním aspektem této práce. V závěru se věnuji distribuci postav a jejich 
konstelací v humoristických dílech, což vytváří specifický účinek na vnímání 
komiky a humoru u recipienta.

Připojuji na závěr humoristické výňatky ze dvou děl této edice, a sice z hu-
moristického románu „Ozvěny lásky“ a z pedagogického díla „Prameny 
studánky pedagogické praxe“.

Zvolil jsem pro úvodní stránku symbolický vstup do tohoto díla. Trojúhel-
níky v kruhu symbolizují dle mé sekundární interpretace jednotlivé složky 
duše člověka: červená zastupuje nevědomí, zelená podvědomí a modrá vě-
domí jako barva aktivity konkrétně v tomto díle. Vědomí zde tedy hraje první 
hlavní úlohu. Při sloučení těchto tří základních barev vzniká barva bílá, která 
vyjadřuje jednotu lidské duše. Duha je primárním pozitivním symbolem ne-
vědomí dobré budoucnosti člověka, kterou tímto symbolickým aktem přeji 
jak čtenáři tohoto díla, tak i všeobecně člověku, jemuž by z obsahu této práce 
mohlo vyplynout i nějaké dobro.



7

Kapitola I

1. Podstata komiky

Následující osobní zážitek je klíčem k příčinám smíchu u komiky. Podává 
tedy základní zákonitost: Když jsem setrvával v létě roku 1978 v Jižních Ty-
rolích na dovolené, šel jsem do sousední vesnice, abych si poslechl koncert 
několika dechovek. Stovky turistů stály kolem silnice, na níž tyto dechové 
soubory pochodovaly a vyhrávaly v patřičných odstupech. Byly vítány bouř-
livým potleskem. Když se docela nečekaně objevila kapela s hudebními ná-
stroji vyrobenými z kořenů stromů a důstojně pochodovala kolem, vyvolalo 
to u kolemstojících tak srdečný a hlasitý smích, že kuňkání těchto muzikan-
tů nebylo vůbec slyšet. Bylo jenom vidět, jak se tito namáhají jako v němém 
filmu. Na tomto příkladě nacházíme dva z nejdůležitějších bodů, které jsou 
u smíchu nepostradatelné. Náhlé objevení se kapely s nástroji z kořenů, 
s jejíž existencí nikdo nepočítal, turisty překvapilo a přimělo k smíchu. Na 
základě této skutečnosti se můžeme odvážit tvrdit, že efekt překvapení tvoří 
základ smíchu. Efekt překvapení se dostaví pouze tehdy, pokud se to, čemu 
se smějeme, vymyká rámci zvyklosti. Musíme si taky uvědomit, že zcela 
nový vjem vyvolá silnější psychický vzruch. Druhou důležitou zákonitostí 
pro komiku je asociace, to znamená, že nesmí scházet vztah mezi normou 
a její odchylkou. Schází -li, nemůže dojít k žádné asociaci. Komika je zpra-
vidla sice rozpoznána, ale smích se nedostaví. Normální kapely, které jako 
první kolem procházely, tuto asociaci podporovaly. Z toho lze odvodit, že by 
nebylo správné definovat „předmět“ komiky jako cizí, to je zcela neznámý 
element. Toto jsou objektivně subjektivní předpoklady, které mají svůj sub-
jektivně individuální pól v pozorovateli. Jeho reakce na „komický podnět“ 
je subjektivní. Závisí na jeho schopnosti zrekonstruovat scénu v literatuře 
tím, že ji vztahuje na svou informaci uloženou v paměti. Toto mu umožní 
rozpoznat diskrepanci mezi novou informací a informací dřívější.

Čerstvost podložené, to je dřívější informace, zájem a sympatie recipienta 
k danému „předmětu“ komiky, nebo jeho účast, ať minulá nebo aktuální, 
v podobném jednání nebo scéně, které odpovídají normě, slouží jako ka-
talyzátor. Jeho nálada však, v níž převládá pozitivní cítění, je pro sklon ke 
smíchu nepostradatelná.
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2. Vnímání a smích

Inteligentní smích vzniká na základě psychického stimulu, který spočí-
vá buď na vizuálním nebo akustickém vjemu. Dostane -li se tento vjem do 
mozku, je srovnán s existující zásobou vědění nebo zkušeností, z nichž je 
vybrán takový element, který se novému vědomému obsahu nějakým způ-
sobem podobá. Teprve pak může být tento nový vjem pochopen a zařazen 
do již existujícího inventáře vědomí podle stupně podobnosti. Můžeme ro-
zeznat čtyři kategorie ve vztahu na reakci, která se dostaví bezprostředně 
po asociativním procesu:

1. Nový vjem je akceptován bez rozporu, když se se starým obsahem 
vědomí ve své substanci dokonale kryje, nebo tvoří součást nějakého aso-
ciačního pole. Psychická reakce, co se týče smíchu, je neutrální. Známý 
člověk ve své původní podobě a obvyklém jednání odpovídá normě.

2. Nový vjem je srovnán se starým obsahem vědomí, který mu v jeho sub-
stanci docela odpovídá, přičemž je zjištěn přiměřený vnitřní rozpor mezi 
nimi, který se však nachází v rámci reality. Psychická reakce je smích, skrze 
nějž je tento rozpor odvrácen. Například známý člověk podivně oděn nebo 
v silně podnapilém stavu se odchyluje od normy a může působit komicky.

3. Nový vjem je odmítnut jako absurdní, existuje -li mezi ním a starým 
obsahem vědomí stejné substance silný rozpor, který překročil hranice 
reality. Psychická reakce je negativní, poněvadž se dostaví nepříjemné 
rozladění, které předem vyloučí smích.

4. Schází -li asociace, nový vjem se vytrácí z vědomí. Člověk nerozumí, 
o co se vlastně jedná. Psychická reakce je pouhá rozpačitost. I při komic-
kých předmětech nebo slovech se smích nedostaví.

3. Intenzita komického účinku a její vrchol

Následující skica tuto souvislost znázorní:
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Komika narůstá se vzdáleností od normy. Podle toho dosáhne komický účinek svého 
vrcholu jenom tehdy, když existuje maximální napětí mezi obvyklým stavem, to znamená 
normou (A) a odstupem nového stavu (B), který označuje přesně hranici mezi možným a 
nemožným, uvěřitelným a neuvěřitelným.  
          Je-li nový vjem příliš konkrétní, jinými slovy odstup od normy příliš malý, klesne 
napětí, čímž upadne silně i intenzita stimulu. Naopak narůstá intenzita komického účinku 

Komika narůstá se vzdáleností od normy. Podle toho dosáhne komický 
účinek svého vrcholu jenom tehdy, když existuje maximální napětí mezi 
obvyklým stavem, to znamená normou (A) a odstupem nového stavu (B), 
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který označuje přesně hranici mezi možným a nemožným, uvěřitelným 
a neuvěřitelným.

Je -li nový vjem příliš konkrétní, jinými slovy odstup od normy příliš 
malý, klesne napětí, čímž upadne silně i intenzita stimulu. Naopak narůstá 
intenzita komického účinku s velikostí vnitřního rozporu, tedy s odstupem 
od A k B. Je- li překročen kritický bod B, dojde k přerušení spojení s rea-
litou a komický účinek, po němž by měl následovat smích, se nedostaví. 
Se stejným průběhem je třeba počítat, pokud se odchylka od normy změní 
v její opak.

Z předcházejícího výkladu vyplývá tedy lineární vzdálenost od normy, 
s kterou se v životě stále setkáváme. Výsledek tohoto vzdalování je možno 
zachytit náčrtem:

 7 

s velikostí vnitřního rozporu, tedy s odstupem od A k B. Je- li překročen kritický bod B, dojde 
k přerušení spojení s realitou a komický účinek, po němž by měl následovat smích, se 
nedostaví. Se stejným průběhem je třeba počítat, pokud se odchylka od normy změní v její 
opak. 
 

Z předcházejícího výkladu vyplývá tedy lineární vzdálenost od normy, s kterou se 
v životě stále setkáváme. Výsledek tohoto vzdalování je možno zachytit náčrtem: 
 
oblast oblast oblast oblast, 
 
norem komiky absurdity a protihodnot které nerozumíme 
 
 

Karikatura se vzhledem k přehnanému zobrazení nachází v oblasti absurdity. Spojení 
s normou však zůstane přesto uchováno. U groteskních výjevů se ovšem jedná o směs dvou 
norem, například zvířete a člověka.  
 
 
 
 
4. STUPŇOVÁNÍ KOMICKÉHO  ÚČINKU 

 
 

Komický účinek je zvyšován skrze vzdálenost od normy. Čím větší je tato vzdálenost, 
tím větší je komický účinek.  
 
 
                   norma                                                             
 
 
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                      s úbytkem hodnoty 
 
 

Žil jsem léta v omylu, poněvadž jsem se domníval, že úchylka od normy u komiky 
představuje zásadně úbytek hodnoty. V Americe jsem však zjistil, že i nárůst hodnoty působí 
komicky. Když jsem v univerzitním areálu spatřil hráče amerického druhu fotbalu, kteří jsou 
opravdovými obry, musel jsem se rovněž tak smát jako u amerických trpaslíků, ale ne jenom 
já, nýbrž i jiní němečtí studenti. Američani jsou na tuto odchylku od normy zvyklí, poněvadž 
tento fotbal je národním koníčkem. Taky přehánění je odchylka od normy směrem nahoru. 
Redukce hodnoty je její protiklad.  
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                     s nárůstem hodnoty 
 
 
                 norma 

Karikatura se vzhledem k přehnanému zobrazení nachází v oblasti ab-
surdity. Spojení s normou však zůstane přesto uchováno. U groteskních 
výjevů se ovšem jedná o směs dvou norem, například zvířete a člověka.

4. Stupňování komického účinku

Komický účinek je zvyšován skrze vzdálenost od normy. Čím větší je tato 
vzdálenost, tím větší je komický účinek.
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s velikostí vnitřního rozporu, tedy s odstupem od A k B. Je- li překročen kritický bod B, dojde 
k přerušení spojení s realitou a komický účinek, po němž by měl následovat smích, se 
nedostaví. Se stejným průběhem je třeba počítat, pokud se odchylka od normy změní v její 
opak. 
 

Z předcházejícího výkladu vyplývá tedy lineární vzdálenost od normy, s kterou se 
v životě stále setkáváme. Výsledek tohoto vzdalování je možno zachytit náčrtem: 
 
oblast oblast oblast oblast, 
 
norem komiky absurdity a protihodnot které nerozumíme 
 
 

Karikatura se vzhledem k přehnanému zobrazení nachází v oblasti absurdity. Spojení 
s normou však zůstane přesto uchováno. U groteskních výjevů se ovšem jedná o směs dvou 
norem, například zvířete a člověka.  
 
 
 
 
4. STUPŇOVÁNÍ KOMICKÉHO  ÚČINKU 

 
 

Komický účinek je zvyšován skrze vzdálenost od normy. Čím větší je tato vzdálenost, 
tím větší je komický účinek.  
 
 
                   norma                                                             
 
 
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                      s úbytkem hodnoty 
 
 

Žil jsem léta v omylu, poněvadž jsem se domníval, že úchylka od normy u komiky 
představuje zásadně úbytek hodnoty. V Americe jsem však zjistil, že i nárůst hodnoty působí 
komicky. Když jsem v univerzitním areálu spatřil hráče amerického druhu fotbalu, kteří jsou 
opravdovými obry, musel jsem se rovněž tak smát jako u amerických trpaslíků, ale ne jenom 
já, nýbrž i jiní němečtí studenti. Američani jsou na tuto odchylku od normy zvyklí, poněvadž 
tento fotbal je národním koníčkem. Taky přehánění je odchylka od normy směrem nahoru. 
Redukce hodnoty je její protiklad.  
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                     s nárůstem hodnoty 
 
 
                 norma 

Žil jsem léta v omylu, poněvadž jsem se domníval, že úchylka od normy 
u komiky představuje zásadně úbytek hodnoty. V Americe jsem však zjis-
til, že i nárůst hodnoty působí komicky. Když jsem v univerzitním areálu 
spatřil hráče amerického druhu fotbalu, kteří jsou opravdovými obry, mu-
sel jsem se rovněž tak smát jako u amerických trpaslíků, ale ne jenom já, 
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nýbrž i jiní němečtí studenti. Američani jsou na tuto odchylku od normy 
zvyklí, poněvadž tento fotbal je národním koníčkem. Také přehánění je 
odchylka od normy směrem nahoru. Redukce hodnoty je její protiklad.

 7 

s velikostí vnitřního rozporu, tedy s odstupem od A k B. Je- li překročen kritický bod B, dojde 
k přerušení spojení s realitou a komický účinek, po němž by měl následovat smích, se 
nedostaví. Se stejným průběhem je třeba počítat, pokud se odchylka od normy změní v její 
opak. 
 

Z předcházejícího výkladu vyplývá tedy lineární vzdálenost od normy, s kterou se 
v životě stále setkáváme. Výsledek tohoto vzdalování je možno zachytit náčrtem: 
 
oblast oblast oblast oblast, 
 
norem komiky absurdity a protihodnot které nerozumíme 
 
 

Karikatura se vzhledem k přehnanému zobrazení nachází v oblasti absurdity. Spojení 
s normou však zůstane přesto uchováno. U groteskních výjevů se ovšem jedná o směs dvou 
norem, například zvířete a člověka.  
 
 
 
 
4. STUPŇOVÁNÍ KOMICKÉHO  ÚČINKU 

 
 

Komický účinek je zvyšován skrze vzdálenost od normy. Čím větší je tato vzdálenost, 
tím větší je komický účinek.  
 
 
                   norma                                                             
 
 
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                      s úbytkem hodnoty 
 
 

Žil jsem léta v omylu, poněvadž jsem se domníval, že úchylka od normy u komiky 
představuje zásadně úbytek hodnoty. V Americe jsem však zjistil, že i nárůst hodnoty působí 
komicky. Když jsem v univerzitním areálu spatřil hráče amerického druhu fotbalu, kteří jsou 
opravdovými obry, musel jsem se rovněž tak smát jako u amerických trpaslíků, ale ne jenom 
já, nýbrž i jiní němečtí studenti. Američani jsou na tuto odchylku od normy zvyklí, poněvadž 
tento fotbal je národním koníčkem. Taky přehánění je odchylka od normy směrem nahoru. 
Redukce hodnoty je její protiklad.  
 
 
                                                                                     odchylka od normy 
                                                                                     s nárůstem hodnoty 
 
 
                 norma 

Stupňování komického účinku probíhá ve dvou fázích. Vycházíme -li 
z průměrné velikosti člověka a necháme ho se zmenšovat, stupňujeme 
komiku v záporném poli tak dlouho, až dosáhneme maxima. K tomu po-
třebujeme nejmenšího člověka na světě, jinými slovy: největšího trpaslí-
ka. Totéž můžeme provést i v pozitivním poli tím, že najdeme největšího 
člověka na světě, to znamená obra. Postavíme -li nyní tyto dvě odchylky od 
normy proti sobě, pak jsme dosáhly maxima komického účinku, přičemž 
vlastní norma ustoupí do pozadí. Tím se komika uvolní od recipienta a je 
objektivizována.

K našemu trpaslíku je třeba ještě dodat, že jeho komický účinek nespočí-
vá pouze v jeho malé postavě, nýbrž i v jeho dospělých rysech, takže si dělá 
nárok na normu, i když jí zdaleka nestačí. Obr se zdá být od normy zcela 
osvobozen.
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Stupňování komického účinku probíhá ve dvou fázích. Vycházíme-li z průměrné 
velikosti člověka a necháme ho se zmenšovat, stupňujeme komiku v záporném poli tak 
dlouho, až dosáhneme maxima. K tomu potřebujeme nejmenšího člověka na světě, jinými 
slovy: největšího trpaslíka. Totéž můžeme provést i v pozitivním poli tím, že najdeme 
největšího člověka na světě, to znamená obra. Postavíme-li nyní tyto dvě odchylky od normy 
proti sobě, pak jsme dosáhly maxima komického účinku, přičemž vlastní norma ustoupí do 
pozadí. Tím se komika uvolní od recipienta a je objektivizována.   
          K našemu trpaslíku je třeba ještě dodat, že jeho komický účinek nespočívá pouze v jeho 
malé postavě, nýbrž i v jeho dospělých rysech, takže si dělá nárok na normu, i když jí zdaleka 
nestačí. Obr se zdá být od normy zcela osvobozen.  
 
                                                                  
                                                                                     obr 
 
                                                                                                      maximální 
                    člověk                                                                         rozpětí 
                                                                                      
                                                                                      trpaslík 
 

 
V tomto náčrtu je obsažena celá komická dynamika. Obr zde ztělesňuje maximální 

komické zrychlení, trpaslík maximální komický útlum.  
          Tato statická komická konstelace obdrží komickou dynamiku, když oba póly 
aktivizujeme. Oba musí stát před dvěma stejně velkými kvádry. Zde je však třeba použít triku. 
Obr se pokouší zvednout kvádr z kamene, trpaslík ale z polystyrénu. Zatímco obr to 
nezvládne, zvládne to trpaslík, jako by to byla pro něj hračka.   
 
 
                                                                                trpaslík 
 
 
                    člověk 
.   
 
                                                                                obr 
 
 

Zjev v komice, kde je silnější poražen slabším, můžeme nazvat peripetií. Tato podléhá 
zákonu anticipace, to znamená, že soupeření se musí odehrát na rovině, kterou protivníci 
reprezentují, obr sílu, trpaslík slabost. Na morální nebo intelektuální rovině by byl komický 
účinek v tomto případě silně oslaben. Žádalo by to zcela jiné soupeře, reprezentanty 
příslušných hodnot, jednu pozitivní a jednu negativní postavu.  
 

Předcházející model této kapitoly odpovídá matematické logice přírodních věd. Vědy 
přírodní mají tedy logiku, kdežto vědy humánní mají smysl. V tom se vlastně od sebe liší. 
Proto musíme brát celý model s obrem a trpaslíkem pouze jako pokus objektivního 
zviditelnění této záležitosti. Nemůžeme očekávat, že bude recipient při pohledu na uvedenou 
konstelaci člověk – obr  - trpaslík „pukat smíchy“ i při absolutním maximu. Toto maximum 
musíme hledat  v hloubce zakotvení objektu komiky a jejího smyslu v psychice člověka. – 
Chtěl bych to znázornit na jednom komickém skeči, který jsem shlédnul v České republice 

V tomto náčrtu je obsažena celá komická dynamika. Obr zde ztělesňuje 
maximální komické zrychlení, trpaslík maximální komický útlum.

Tato statická komická konstelace obdrží komickou dynamiku, když oba 
póly aktivizujeme. Oba musí stát před dvěma stejně velkými kvádry. Zde je 
však třeba použít triku. Obr se pokouší zvednout kvádr z kamene, trpaslík 
ale z polystyrenu. Zatímco obr to nezvládne, zvládne to trpaslík, jako by to 
byla pro něj hračka.
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Stupňování komického účinku probíhá ve dvou fázích. Vycházíme-li z průměrné 
velikosti člověka a necháme ho se zmenšovat, stupňujeme komiku v záporném poli tak 
dlouho, až dosáhneme maxima. K tomu potřebujeme nejmenšího člověka na světě, jinými 
slovy: největšího trpaslíka. Totéž můžeme provést i v pozitivním poli tím, že najdeme 
největšího člověka na světě, to znamená obra. Postavíme-li nyní tyto dvě odchylky od normy 
proti sobě, pak jsme dosáhly maxima komického účinku, přičemž vlastní norma ustoupí do 
pozadí. Tím se komika uvolní od recipienta a je objektivizována.   
          K našemu trpaslíku je třeba ještě dodat, že jeho komický účinek nespočívá pouze v jeho 
malé postavě, nýbrž i v jeho dospělých rysech, takže si dělá nárok na normu, i když jí zdaleka 
nestačí. Obr se zdá být od normy zcela osvobozen.  
 
                                                                  
                                                                                     obr 
 
                                                                                                      maximální 
                    člověk                                                                         rozpětí 
                                                                                      
                                                                                      trpaslík 
 

 
V tomto náčrtu je obsažena celá komická dynamika. Obr zde ztělesňuje maximální 

komické zrychlení, trpaslík maximální komický útlum.  
          Tato statická komická konstelace obdrží komickou dynamiku, když oba póly 
aktivizujeme. Oba musí stát před dvěma stejně velkými kvádry. Zde je však třeba použít triku. 
Obr se pokouší zvednout kvádr z kamene, trpaslík ale z polystyrénu. Zatímco obr to 
nezvládne, zvládne to trpaslík, jako by to byla pro něj hračka.   
 
 
                                                                                trpaslík 
 
 
                    člověk 
.   
 
                                                                                obr 
 
 

Zjev v komice, kde je silnější poražen slabším, můžeme nazvat peripetií. Tato podléhá 
zákonu anticipace, to znamená, že soupeření se musí odehrát na rovině, kterou protivníci 
reprezentují, obr sílu, trpaslík slabost. Na morální nebo intelektuální rovině by byl komický 
účinek v tomto případě silně oslaben. Žádalo by to zcela jiné soupeře, reprezentanty 
příslušných hodnot, jednu pozitivní a jednu negativní postavu.  
 

Předcházející model této kapitoly odpovídá matematické logice přírodních věd. Vědy 
přírodní mají tedy logiku, kdežto vědy humánní mají smysl. V tom se vlastně od sebe liší. 
Proto musíme brát celý model s obrem a trpaslíkem pouze jako pokus objektivního 
zviditelnění této záležitosti. Nemůžeme očekávat, že bude recipient při pohledu na uvedenou 
konstelaci člověk – obr  - trpaslík „pukat smíchy“ i při absolutním maximu. Toto maximum 
musíme hledat  v hloubce zakotvení objektu komiky a jejího smyslu v psychice člověka. – 
Chtěl bych to znázornit na jednom komickém skeči, který jsem shlédnul v České republice 

Zjev v komice, kde je silnější poražen slabším, můžeme nazvat peripetií. 
Tato podléhá zákonu anticipace, to znamená, že soupeření se musí ode-
hrát na rovině, kterou protivníci reprezentují, obr sílu, trpaslík slabost. Na 
morální nebo intelektuální rovině by byl komický účinek v tomto případě 
silně oslaben. Žádalo by to zcela jiné soupeře, reprezentanty příslušných 
hodnot, jednu pozitivní a jednu negativní postavu.

Předcházející model této kapitoly odpovídá matematické logice pří-
rodních věd. Vědy přírodní mají tedy logiku, kdežto vědy humanitní mají 
smysl. V tom se vlastně od sebe liší. Proto musíme brát celý model s obrem 
a trpaslíkem pouze jako pokus objektivního zviditelnění této záležitosti. 
Nemůžeme očekávat, že bude recipient při pohledu na uvedenou konste-
laci člověk – obr – trpaslík „pukat smíchy“ i při absolutním maximu. Toto 
maximum musíme hledat v hloubce zakotvení objektu komiky a jejího 
smyslu v psychice člověka. – Chtěl bych to znázornit na jednom komickém 
skeči, který jsem shlédnul v České republice v televizi. Jiřina Bohdalová 
si chtěla pozvat odborníka na renovování bytu. Došlo ale k nedorozumění 
a dostavil se dodavatel sexuálních služeb. Zatímco Jiřina Bohdalová měla 
plnou hlavu malířských aktivit ve svém bytě, mířil mistr erotiky neustále 
a odhodlaně úplně jinam. Následoval popis „náplně jeho práce“, který Ji-
řina Bohdalová v domnění zkrášlení svého bytu s uspokojením přijímala. 
Diváci „pukali smíchy“. Komika se dostala do maxima, v němž delší dobu 
setrvávala právě díky smyslu, který si musel nacházet divák hravě sám. 
Jiřina Bohdalová dovedla jako vždy zahrát, často spolu s nosným pilířem 
televizní humoristické zábavy Karlem Šípem, dokonale nevědomost, 
nebo naivitu, která celou komickou scénu dynamizovala. Slavný americký 
humorista Mark Twain vyžadoval právě tento aspekt. Humorista nesměl 
vzbudit v nejmenším dojem, že si je vědom komičnosti svých slov, svého 
projevu. Mám za to, že při zažívání komiky a humoru dochází k aktiviza-
ci podvědomí, které zde přebírá pomocnou funkci pro vědomí, přičemž 
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vědomí tento komický rozpor nakonec překoná a na popud nevědomí smí-
chem nad nim vítězí. Tuto souvislost si vyjasníme později. Komický nebo 
humoristický element je ve vědomí „neplatný“, neuznaný a nadbytečný 
a tak je třeba jej odstranit. Děje se to smíchem.

5. Kvalitativní komická hloubka

Odchylka od normy není jediným a absolutním kritériem. Poněvadž 
je komika vázána na určitou rovinu, morální, intelektuální, odbornou, 
fyzickou, citovou, atd., připojuje se ještě druhá dimenze, totiž kvalitativ-
ní komická hloubka. Tato se řídí stupněm reprezentace dané hodnoty. 
Například intelektuální rovina začíná analfabetem a končí univerzitním 
profesorem. Přesto i zde nelze zabsolutnit tento žebříček podle matema-
tické logiky, neboť i analfabet může mít vysoký stupeň inteligence. Přesto 
by univerzitní profesor klesl v příslušném komickém kontextu nejhlouběji 
ze všech reprezentantů této roviny, analfabet nejméně. Ačkoliv je komický 
odstup od normy stejný, je kvalitativní komická hloubka různá. Máme zde 
opět zákonitost anticipace.
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v televizi. Jiřina Bohdalová si chtěla pozvat odborníka na renovování bytu. Došlo ale 
k nedorozumění a dostavil se dodavatel sexuálních služeb. Zatímco Jiřina Bohdalová měla 
plnou hlavu malířských aktivit ve svém bytě, mířil mistr erotiky neustále a odhodlaně úplně 
jinam. Následoval popis „náplně jeho práce“, který Jiřina Bohdalová v domnění zkrášlení 
svého bytu s uspokojením přijímala. Diváci „pukali smíchy“. Komika se dostala do maxima, 
v němž delší dobu setrvávala právě díky smyslu, který si musel nacházet divák hravě sám. 
Jiřina Bohdalová dovedla jako vždy zahrát dokonale nevědomost, nebo naivitu, která celou 
komickou scénu dynamizovala. Slavný americký humorista Mark Twain vyžadoval právě 
tento aspekt. Humorista nesměl vzbudit v nejmenším dojem, že si je vědom komičnosti svých 
slov, svého projevu. Mám za to, že při zažívání komiky a humoru dochází k aktivizaci 
podvědomí, které zde přebírá pomocnou funkci pro vědomí, přičemž vědomí tento komický 
rozpor nakonec překoná a na popud nevědomí  smíchem nad nim vítězí. Tuto souvislost si 
vyjasníme později. Komický nebo humoristický element je ve vědomí „neplatný“, neuznaný a 
nadbytečný a tak je třeba jej odstranit. Děje se to smíchem.  
 
 
 
 
5. KVALITATIVNÍ  KOMICKÁ  HLOUBKA 
 
 

Odchylka od normy není jediným a absolutním kritériem. Poněvadž je komika vázána 
na určitou rovinu, morální, intelektuální, odbornou, fyzickou, citovou, atd., připojuje se ještě 
druhá dimenze, totiž kvalitativní komická hloubka. Tato se řídí stupněm reprezentace dané 
hodnoty. Například intelektuální rovina začíná analfabetem a končí univerzitním profesorem. 
Přesto i zde nelze zabsolutnit tento žebříček podle matematické logiky, neboť i analfabet 
může mít vysoký stupeň inteligence. Přesto by univerzitní profesor klesl v příslušném 
komickém kontextu nejhlouběji ze všech reprezentantů této roviny, analfabet nejméně. 
Ačkoliv je komický odstup od normy stejný, je kvalitativní komická hloubka různá. Máme 
zde opět zákonitost anticipace.   
 
 
                                           komický odstup    
 
norma                                                                                                   komická hloubka 
                                                                   analfabet 
                                                                                                              narůstající komické 
                                                                                                              zrychlení 
 
                                                                   univerzitní profesor                        
 
 

Tato kvalitativní komická hloubka se rovná reálné, to znamená kvantitativní komické 
výšce, kterou obdržíme, když náčrt otočíme o 180° na ose normy. Přitom zaujmou všichni 
zástupci pozici profesora, poněvadž se jedná o stejné kvantum komiky. Relativní komická 
hloubka dynamizuje navíc komický účinek.  
 
 
 

 

Tato kvalitativní komická hloubka se rovná reálné, to znamená kvan-
titativní komické výšce, kterou obdržíme, když náčrt otočíme o 180° na 
ose normy. Přitom zaujmou všichni zástupci pozici profesora, poněvadž 
se jedná o stejné kvantum komiky. Relativní komická hloubka dynamizuje 
navíc komický účinek.

6. Kvalitativní komická výška

Když přesuneme „kvalitativní komickou hloubku“ svisle nad rovinu 
normy, tak obdržíme „kvalitativní komickou výšku“.
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6. KVALITATIVNÍ  KOMICKÁ  VÝŠKA 
 
 

Když přesuneme „kvalitativní komickou hloubku“ svisle nad rovinu normy, tak 
obdržíme „kvalitativní komickou výšku“. 
 
           
                                                     univerzitní profesor  
                                                                                                  narůstající komický  
                                                                                                  útlum 
 
                                                     analfabet                              komická výška 
norma                                                                                        
            
                                         komický odstup 
 
  

Zůstaneme-li i zde na intelektuální rovině, tak bude působit intelektuální výkonnost u 
analfabeta a zdráhání se ve stejné situaci u profesora nejkomičtěji. Kvalita této komiky je 
ovšem zcela jiná než v předcházejícím případě s komickou hloubkou.  
 Když tuto kvalitativní komickou výšku otočíme na ose normy o 180°, dostaneme 
kvantitativní komickou hloubku. Zde se sejdou všichni zástupci této intelektuální roviny 
v analfabetovi.  
 

Komika má všeobecně kvalitativní šířku, která prochází celou skálu od šprýmu 
(špásu) s rostoucí vážností až po tragiku, a končí tam, kde má jako fólii překonané utrpení. 
V literatuře proto existuje i tragikomedie jako varianta literárního druhu dramatu. 
 
 
 
 
7. TECHNIKY  KOMIKY 
 
 

Základním pravidlem je zde „odchýlit se od normy“, přičemž vznikne diskrepance 
mezi normou a novou skutečností. Proto je komika možná ve všech oblastech lidské existence 
a bytí. Existuje tedy mnoho možností, které má komik k dispozici. Ta nejjednodušší je 
kakografie. Dále jsou to silný cizí akcent, záměny, které vzniknou buď jako nedorozumění 
nebo přestrojením, přehánění, vysoká čísla v příslušném smyslovém kontextu, vytvoření 
protikladu, nebo norma může být postavena na hlavu, kde se například bojí muž nepřiměřeně 
ženy, přičemž žena převezme úlohu nelítostné velitelky, nebo „trpaslík“ zvedne lehce těžkou 
váhu, zatímco „obr“ pod ní sténá. Dále je možné bezvýznamnou osobu nebo věc vyvýšit nebo 
považovat za velmi důležitou, zatímco vysoká a důstojná osoba nebo věc je snížena a 
vystavena smíchu. Tato zákonitost umožní komikům vytvořit uměle komickou situaci tím, že 
jednoduše vyjmou postavu z její obvyklé přirozené role a přemístí ji do úlohy, která je pro ni 
nepřiměřená, ne-li cizí. Nejsilněji působí tato diskrepance, když vysoká osobnost vykonává 
jednoduché úkony, nebo bezvýznamná osoba se potýká se zodpovědnými nebo dokonce 
vznešenými úkony. Podle Flögla se jedná v prvním případě o burlesku, v poslednějším o 
heroickou komiku (1), které se psychologicky projevují při vnímání jako zrychlení a útlum.  
 

Zůstaneme -li i zde na intelektuální rovině, tak bude působit intelek-
tuální výkonnost u analfabeta a zdráhání se ve stejné situaci u profesora 
nejkomičtěji. Kvalita této komiky je ovšem zcela jiná než v předcházejícím 
případě s komickou hloubkou.

Když tuto kvalitativní komickou výšku otočíme na ose normy o 180°, do-
staneme kvantitativní komickou hloubku. Zde se sejdou všichni zástupci 
této intelektuální roviny v profesorovi.

Komika má všeobecně kvalitativní šířku, která prochází celou skálu 
od šprýmu (špásu) s rostoucí vážností až po tragiku, a končí tam, kde má 
jako fólii překonané utrpení. V literatuře proto existuje i tragikomedie jako 
varianta literárního druhu dramatu.

7. Techniky komiky

Základním pravidlem je zde „odchýlit se od normy“, přičemž vznikne 
diskrepance mezi normou a novou skutečností. Proto je komika možná 
ve všech oblastech lidské existence a bytí. Existuje tedy mnoho možností, 
které má komik k dispozici. Ta nejjednodušší je kakografie. Dále jsou to 
silný cizí akcent, záměny, které vzniknou buď jako nedorozumění nebo 
přestrojením, přehánění, vysoká čísla v příslušném smyslovém kontextu, 
vytvoření protikladu, nebo norma může být postavena na hlavu, kde se 
například bojí muž nepřiměřeně ženy, přičemž žena převezme úlohu nelí-
tostné velitelky, nebo „trpaslík“ zvedne lehce těžkou váhu, zatímco „obr“ 
pod ní sténá. Dále je možné bezvýznamnou osobu nebo věc vyvýšit nebo 
považovat za velmi důležitou, zatímco vysoká a důstojná osoba nebo věc 
je snížena a vystavena smíchu. Tato zákonitost umožní komikům vytvořit 
uměle komickou situaci tím, že jednoduše vyjmou postavu z její obvyklé 
přirozené role a přemístí ji do úlohy, která je pro ni nepřiměřená, ne -li 
cizí. Nejsilněji působí tato diskrepance, když vysoká osobnost vykonává 
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jednoduché úkony, nebo bezvýznamná osoba se potýká se zodpovědnými 
nebo dokonce vznešenými úkony. Podle Flögela se jedná v prvním případě 
o burlesku, v poslednějším o heroickou komiku (1), které se psychologicky 
projevují při vnímání jako útlum a zrychlení.

Roviny, na nichž se komika odehrává, mají tedy dvě dimenze, horizon-
tální a vertikální. Když necháme vykonávat řemeslníka cizí řemeslo, vzni-
ká komika v horizontální dimenzi.Také Shakespeare tuto možnost využívá 
ve svých komediích. Ve „Snu noci svatojánské“ vytvořil zábavnou komic-
kou scénu tím, že nechá londýnské řemeslníky nastudovat a pak předvést 
divadelní hru. Řemeslníci přitom působí vrcholně nemotorně a komicky. 
V komedii „Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete“ se nachází komika na 
sociální rovině, a komický proces ukazuje opět směrem nahoru. Malvolio 
propadá komice, poněvadž opustí ve své fantazii svou společenskou úlohu 
komorného a považuje se za důstojného ženicha své paní hraběnky. Zema-
ni Tobiáš a André upadají do komiky skrze své jejich šlechtickému stavu 
nepřiměřené chování a opilství.

8. Hranice a překážky v komice

Všechno má své hranice. I komika podléhá tomuto faktu. Její hranice je 
možno pozorovat na několika rovinách. Když určíme, kde komika začíná 
a kde končí, najdeme všeobecně platný zákon. Uvnitř tohoto zákona je 
první hranicí uznávaná norma a druhá hranice je dělící stěna mezi realitou 
a absurditou. Norma je však podřízena individuálnímu úsudku a sociální 
struktuře společnosti, což tvoří synchronický aspekt komiky: co se jeví jed-
né osobě komické, to může být normální pro druhou osobu, nebo pro třetí 
to může být zcela nesrozumitelné. Věk, stupeň vzdělání, zájem a individu-
ální zkušenost hrají přitom tedy rozhodující úlohu. V každé společnosti 
existují skupiny, které přichází v úvahu pro určitou oblast komiky jako 
recipienti. Část komiky je srozumitelná všem občanům. Jedná se o komiku 
v sexuální oblasti.

Nedostatečná znalost pozadí, o něž se příslušná komika opírá, předsta-
vuje rovněž rušivou překážku. Vtip překoná tuto překážku tím, že před 
pointou toto pozadí vytvoří. – Čas je rovněž rozhodující. To, čemu se lidé 
smáli před padesáti lety, nemusí nám dnes bezpodmínečně připadat ko-
mické, nebo to, čemu se lidé tehdy nesmáli, může na nás působit komicky: 
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jejich zvyky, vyjadřování, móda atd. V takovém případě jsme konfronto-
váni se „světem“, který se odchyluje od našeho „světa“. Některé normy se 
neustále mění s postupem času. S časovým odstupem roste kontrast, což 
je diachronickým aspektem komiky.

Všechno, co v recipientu vyvolá nepříjemný pocit, oslabuje nebo dokonce 
často překazí komický účinek. Jedná se přitom o vzbuzené asociace, které 
zraňují cit recipienta. Toto se zpravidla stává, když nějaká komická výpo-
věď nebo jednání mu něco připomene, co je mu trapné, co ještě psychicky 
nezpracoval. Často stojí rozveselení v cestě bdící zábranný mechanismus. 
Soucit může smích zcela potlačit, poněvadž čtenář nebo divák začne mít 
strach o příslušnou postavu. Ale i útok na estetický cit tlumí ochotu k smí-
chu. Komika může lehce zranit i morální cítění. V takových případech není 
reakce smích, nýbrž rozladění a odmítnutí celé zábavy.

9. Smích u komiky

Smích je jenom produktem komiky, z něhož nemůžeme vyčíst proces 
jeho vzniku. Proto je třeba celý psychologický proces, který předchází 
smíchu, podrobit důkladné analýze. Toto prohloubí naše poznání komiky: 
Nejdříve asociativně spojíme náš vizuální nebo akustický vjem věty, před-
mětu, jednání nebo situace s našimi dřívějšími podobnými vjemy, které 
tvoří prvek asociačního pole. Dřívější podobný vjem nám umožní nový 
vjem rozpoznat, přesně jej identifikovat. Další krok je reakce na výsledek 
oné asociace. Když nový vjem se od dřívějšího odklání, leží ale v rozmezí 
hranic, které jsme schopni akceptovat jako možné neboli realistické, tak 
se smějeme. Toto se děje následovně: Nový vjem, který se vymyká rámci 
zvyklosti, ale má stejnou substanci jako dřívější vjem, není zaintegrován 
do inventáře vědomí, nýbrž je na základě disharmonie odražen. Poté ukáže 
poněkud vědomější srovnání nápadnou diskrepanci mezi těmito dvěma 
vjemy. Kvůli této diskrepanci je integrace čerstvého vjemu prozatím ne-
možná. Na rozdíl od případů, kde oba vjemy, starý a nový, byly identické, 
nebo kde existovala volná asociace, zdá se být nový vjem přebytečný a tím 
zbytečný. Odmítneme tento nový vjem, poněvadž jsme vystaveni vázané 
asociaci. S vázanou asociací míním absolutní závislost nového vjemu na 
dřívější zkušenosti stejné substance, například dechovky s nástroji z ko-
řenů stromů na obvyklé dechovce. Nelze pochybovat o tom, že přitom 
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vždy dojde ke změně hodnoty, buď k jejímu nárůstu nebo snížení, přičemž 
vznikne spád, který stimuluje doposud nepoužité nervové dráhy. S vol-
nou asociací míním možnost spojovat například zelenou barvu s loukou, 
stromem nebo papouškem. V tomto bodě jsme jenom na půli cesty při 
řešení celého problému. Musíme zvážit další aspekt, abychom si mohli 
vysvětlit prozatím alespoň částečně výbuch smíchu. Skutečnost, že jsme 
rozpoznali mezi oběma příbuznými vjemy rozpor, nestačí k vyvolání smí-
chu. Krvesmilstvo je rovněž jasnou odchylkou od normy, která nás sotva 
přinutí k smíchu. Porušení normy nesmí dosáhnout nikdy rozměru, který 
v nás vyvolá pocit nevole. Mimo to je krvesmilstvo známé jako amorální 
subnorma, která neskýtá žádnou variabilitu v možnostech komického 
zpracování, jak je tomu u jiných známých neřestí, takže nedojde k efektu 
překvapení. Efekt překvapení čerpá svoji dynamiku z rozštěpení normy 
a z toho vzniklého nového „stavu věci“.

Nový vjem, který se odchyluje od normy a tím odporuje našemu očeká-
vání, vytvoří čerstvý stimulus. Po efektu překvapení následuje tedy snaha 
vědomí za podpory podvědomí toto rozštěpení normy překonat, neboť 
představuje ve vědomí recipienta překážku. Přitom se hromadí psychická 
energie až k bodu, když je objeven mezi oběma póly rozdíl ve vodorovné 
poloze, jinými slovy spád. Tento poznatek ústí do naší sebevědomé pře-
vahy. Tuto odchylku od normy nebereme vážně. Nahromaděná energie je 
uvolněna a odstraní existující rozpor ve vědomí. Redundantní komický 
nový vjem najde své místo v našem vědomí jako subnorma. Kapela s ná-
stroji z kořenů stromů není doposud uznávanou normou. Toto vysvětlení 
je vysvětlení povrchové psychologie. Musí být doplněno vysvětlením psy-
choanalytickým, tedy hlubinnou psychologií, což prozatím odkládám na 
pozdější části této práce.

Model negativní komiky

 12 

9. SMÍCH  U  KOMIKY   
 
 

Smích je jenom produktem komiky, z něhož nemůžeme vyčíst proces jeho vzniku. 
Proto je třeba celý psychologický proces, který předchází smíchu, podrobit důkladné analýze. 
Toto prohloubí naše poznání komiky: Nejdříve asociativně spojíme náš vizuální nebo 
akustický vjem věty, předmětu, jednání nebo situace s našimi dřívějšími podobnými vjemy, 
které tvoří prvek asociačního pole. Dřívější podobný vjem nám umožní nový vjem rozpoznat, 
přesně jej identifikovat. Další krok je reakce na výsledek oné asociace. Když nový vjem se od 
dřívějšího odklání, leží ale v rozmezí hranic, které jsme schopni akceptovat jako možné neboli 
realistické, tak se smějeme. Toto se děje následovně: Nový vjem, který se vymyká rámci 
zvyklosti, ale má stejnou substanci jako dřívější vjem, není zaintegrován do inventáře vědomí, 
nýbrž je na základě disharmonie odražen. Po té ukáže poněkud vědomější srovnání nápadnou 
diskrepanci mezi těmito dvěma vjemy. Kvůli této diskrepanci je integrace čerstvého vjemu 
prozatím nemožná. Na rozdíl od případů, kde oba vjemy, starý a nový, byli identické, nebo 
kde existovala volná asociace, zdá se být nový vjem přebytečný a tím zbytečný. Odmítneme 
tento nový vjem, poněvadž jsme vystaveni vázané asociaci. S vázanou asociací míním 
absolutní závislost nového vjemu na dřívější zkušenosti stejné substance, například dechovky 
s nástroji z kořenů stromů na obvyklé dechovce. Nelze pochybovat o tom, že při tom vždy 
dojde ke změně hodnoty, buď k jejímu nárůstu nebo snížení, přičemž vznikne spád, který 
stimuluje doposud nepoužité nervové dráhy. S volnou asociací míním možnost spojovat 
například zelenou barvu s loukou, stromem nebo papouškem. V tomto bodě jsme jenom na 
půli cesty při řešení celého problému. Musíme zvážit další aspekt, abychom si mohli vysvětlit 
prozatím alespoň částečně výbuch smíchu. Skutečnost, že jsme rozpoznali mezi oběma 
příbuznými vjemy rozpor, nestačí k vyvolání smíchu. Krvesmilstvo je rovněž jasnou 
odchylkou od normy, která nás sotva přinutí k smíchu. Porušení normy nesmí dosáhnout 
nikdy rozměru, který v nás vyvolá pocit nevole. Mimo to je krvesmilstvo známé jako 
amorální subnorma, která neskýtá žádnou variabilitu v možnostech komického zpracování, 
jak je tomu u jiných známých neřestí, takže nedojde k efektu překvapení. Efekt překvapení 
čerpá svoji dynamiku z rozštěpení normy a z toho vzniklého nového „stavu věci“.   

Nový vjem, který se odchyluje od normy a tím odporuje našemu očekávání, vytvoří 
čerstvý stimulus. Po efektu překvapení následuje tedy snaha vědomí za podpory podvědomí 
toto rozštěpení normy překonat, neboť představuje ve vědomí recipienta překážku. Při tom se 
hromadí psychická energie až k bodu, když je objeven mezi oběma póly rozdíl ve vodorovné 
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ká mezi jinými možnými variantami právě i tím, že se útlum v předmětu, 
například kapele s nástroji vyrobenými z kořenů stromů, spojí v jednání 
této kapele s komickým zrychlením a tato kombinace je příslušně vnímána 
a prožívána. S touto souvislostí se budu později ještě obsáhleji zabývat. – 
Negativní komika může být například dále stupňována tím, že v komické 
souvislosti zvyšujeme stále neviditelnou váhu nebo sílu, s níž komická 
postava zápolí.Vzpomínám si na jeden televizní pořad ve SRN o jednom 
dirigentovi symfonického orchestru. Nevím už, z které země pocházel. 
Při svém nástupu před orchestr vyvolal maximální komiku tím, že zápolil 
a překonával právě shora uvedenou sílu, což vyjadřoval jak mimikou, tak 
i tělesnými pohyby. Diváci pukali v sále smíchy, já jsem nebyl jako televizní 
divák na tom lépe. Samozřejmě, že tento komik dirigent tím chtěl něco 
vyjádřit ve vztahu na své povolání dirigenta.

U čisté komiky útlumu je produkována negativní psychická energie, 
u čisté komiky zrychlení se naproti tomu jedná o pozitivní psychickou 
energii. Asociativní pochody budou stejné, jenom cesty jsou rozdílné, po-
něvadž oba psychické stimuly jsou protichůdné.

Model pozitivní komiky
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Samozřejmě, že tento komik dirigent tím chtěl něco vyjádřit ve vztahu na své povolání 
dirigenta. 
 

U čisté komiky útlumu je produkována negativní psychická energie, u čisté komiky 
zrychlení se naproti tomu jedná o pozitivní psychickou energii. Asociativní pochody budou 
stejné, jenom cesty jsou rozdílné, poněvadž oba psychické stimuly jsou protichůdné.   
 
 
Model pozitivní komiky 
 
                                                                                                 (+) odstup od normy (nový vjem) 
                                   komická diskrepance 
 
 
                                                         komické stoupání 
 
norma 

komický odstup 
 
 

Proti útlumu, který vychází z komického objektu, působí zrychlení ve vnímajícím 
pozorovateli , nebo-li recipientu, zrychlení komického objektu se ale staví na odpor útlum v 
recipientu komiky. 
 

 
 
 

10. DRUHY  KOMIKY 
 
 

Smyslem této kapitoly není mluvit o již známé oblasti, nýbrž jde o to, objasnit moji 
představu o podstatě komiky, a sice pouze na komice pohybu, charakteru, jednání a situace. 
 
 
a) Komika pohybu 
 

Komika pohybu je důležitá pro hlubší pochopení komiky všeobecně. Představme si, že 
dospělý člověk se zapojí s dítětem do hry na honičku. Komiky se zde docílí ve dvou krocích. 
Při hře se nejdříve odpojí od vážnosti. Je možné pozorovat, že dítě se směje v obou případech, 

Proti útlumu, který vychází z komického objektu, působí zrychlení ve 
vnímajícím pozorovateli, neboli recipientu, zrychlení komického objektu 
se ale staví na odpor útlum v recipientu komiky.

10. Druhy komiky

Smyslem této kapitoly není mluvit o již známé oblasti, nýbrž jde o to, ob-
jasnit moji představu o podstatě komiky, a sice pouze na komice pohybu, 
charakteru, jednání a situace.
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a) Komika pohybu

Komika pohybu je důležitá pro hlubší pochopení komiky všeobecně. 
Představme si, že dospělý člověk se zapojí s dítětem do hry na honičku. 
Komiky se zde docílí ve dvou krocích. Při hře se nejdříve odpojí od vážnos-
ti. Je možné pozorovat, že dítě se směje v obou případech, jak honěné, tak 
i honící. Prozatím se nacházíme ještě na rovině čisté hry. Zpomalí -li ale 
dospělý své tempo, zatímco utíká za dítětem, a uchová -li dítě své původní 
tempo, tak se změní hra v dospělém a taky v neutrálním pozorovateli v ko-
miku, která o to více zesílí, čím více zpomalí dospělý své tempo. Zůstane -li 
dospělý stát a dítě běží přesto stejně rychle dál, dosáhla u dospělého ko-
mika vrcholu. Odpojil se totiž ve svém vědomí od této hry a od dítěte. Na 
tento proces se můžeme dívat jako na znázornění myšlenkových procesů, 
které probíhají při dekódování komiky. – Zpomalí -li nyní dítě své tempo, 
poněvadž vidí, že není „pronásledováno“, zdá se, že komika u neutrálního 
pozorovatele ustupuje. Vyrazí -li ale dospělý, aby ho chytil, komika znovu 
začíná, tentokrát jako komické zrychlení. Dítě reaguje opožděně, jakož 
i neutrální pozorovatel, a směje se. Neutrální pozorovatel ale zakusí dva 
zvenčí přicházející stimuly, komické zrychlení od dospělého a komický 
útlum od dítěte, na což reaguje smíchem. Tato hra na honičku by byla 
mnohem zábavnější, kdybychom nahradili dítě myslivcem a dospělého 
divočákem. Komiku by posilovalo příslušné přepólování norem.

Druhý příklad nám komický stav dále znázorní. Představme si následu-
jící scénu: Sedíme na stromě a přehlížíme část nádherné letní krajiny. Před 
námi leží pole se zralými jahodami. Na toto pole navazuje pole s obilím. Za 
ním se nachází pás políčka, na němž roste mák, který je chráněn před sý-
korkami a jinými ptáky strašákem. Náhle vstoupí do našeho zorného pole 
„poutník“, zpozoruje jahody a dostane na ně chuť. Poněvadž není kvůli 
vysokým rostlinám schopen vědět, že se v okolí nikdo nenachází, blíží se 
k jahodám nanejvýš opatrně a pomalu, což nás rozesměje. Když ale náhle 
spatří pirátský klobouk strašáka, dá se hbitě na útěk. Opět se smějeme. 
Pročpak? Rozum je zde roznětkou komiky. Bojácný, pomalý krok poutní-
ka postrádá podle našeho úsudku skutečnou příčinu. Tím tlumil náš rychlý 
krok, který v našem vědomí doprovázel poutníka, poněvadž snížil tempo 
normy. Proti tomuto stimulu útlumu, který směřuje dolů, působí stimul 
zrychlení, který směřuje nahoru a který byl námi vložen do jeho pomalého 
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chodu, to znamená, že jsme jej v podvědomí tlačili dopředu, což v nás vy-
volalo komické „lechtání“. Když se dal na útěk, stimuloval svým výkonem, 
jenž překračoval danou normu, pozitivně naše vnímání, což odpovídalo 
komickému zrychlení. Do tohoto zrychlení jsme vložili v našem vědomí 
útlum, v podvědomí jsme jej přitahovali zpět, čímž bylo v nás vyvoláno 
komické „lechtání“. Toto komické lechtání probíhá zřejmě v oblasti mezi 
hlavou a lopatkami. U komiky stojí proti sobě vždy nejméně dvě síly. Jedna 
vychází z objektivní reality komického předmětu, druhá, která jí odporuje, 
je produktem podvědomí, které se ve své pomocné funkci snaží podpořit 
vědomí, jež rozpoznalo „nesmyslnost“ komického jevu, a tím se snaží 
všechno „znormalizovat“.
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jak honěné tak i honící. Prozatím se nacházíme ještě na rovině čisté hry. Zpomalí-li ale 
dospělý své tempo, zatímco utíká za dítětem, a uchová-li dítě své původní tempo, tak se 
změní hra v dospělém a taky v neutrálním pozorovateli v komiku, která o to více zesílí, čím 
více zpomalí dospělý své tempo. Zůstane-li dospělý stát a dítě běží přesto stejně rychle dál, 
dosáhla u dospělého komika vrcholu. Odpojil se totiž ve svém vědomí od této hry a od dítěte. 
Na tento proces se můžeme dívat jako na znázornění myšlenkových procesů, které probíhají 
při dekódování komiky. – Zpomalí-li nyní dítě své tempo, poněvadž vidí, že není 
„pronásledováno“, zdá se, že komika u neutrálního pozorovatele ustupuje. Vyrazí-li ale 
dospělý, aby ho chytil, komika znovu začíná, tentokrát jako komické zrychlení. Dítě reaguje 
opožděně, jakož i neutrální pozorovatel, a směje se. Neutrální pozorovatel ale zakusí dva 
zvenčí přicházející stimuly, komické zrychlení od dospělého a komický útlum od dítěte, na 
což reaguje smíchem. Tato hra na honičku by byla mnohem zábavnější, kdybychom nahradili 
dítě myslivcem a dospělého divočákem. Komiku by posilovalo příslušné přepólování norem.  
 

Druhý příklad nám komický stav dále znázorní. Představme si následující scénu: 
Sedíme na stromě a přehlížíme část nádherné letní krajiny. Před námi leží pole se zralými 
jahodami. Na toto pole navazuje pole s obilím. Za ním se nachází pás políčka, na němž roste 
mák, který je chráněn před sýkorkami a jinými ptáky strašákem. Náhle vstoupí do našeho 
zorného pole „poutník“, zpozoruje jahody a dostane na ně chuť. Poněvadž není kvůli 
vysokým rostlinám schopen vědět, že se v okolí nikdo nenachází, blíží se k jahodám nanejvýš 
opatrně a pomalu, což nás rozesměje. Když ale náhle spatří pirátský klobouk strašáka, dá se 
hbitě na útěk. Opět se smějeme. Pročpak? Rozum je zde roznětkou komiky. Bojácný, pomalý 
krok poutníka postrádá podle našeho úsudku skutečnou příčinu. Tím tlumil náš rychlý krok, 
který v našem vědomí doprovázel poutníka, poněvadž snížil tempo normy. Proti tomuto 
stimulu útlumu, který směřuje dolů, působí stimul zrychlení, který směřuje nahoru a který byl 
námi vložen do jeho pomalého chodu, to znamená, že jsme jej v podvědomí tlačili dopředu, 
což v nás vyvolalo komické „lechtání“. Když se dal na útěk, stimuloval svým výkonem, jež 
překračoval danou normu, pozitivně naše vnímání, což odpovídalo komickému zrychlení. Do 
tohoto zrychlení jsme vložili v našem vědomí útlum, v podvědomí jsme jej přitahovali zpět, 
čímž bylo  v nás vyvoláno komické „lechtání“. Toto komické lechtání probíhá zřejmě 
v oblasti mezi hlavou a lopatkami. U komiky stojí proti sobě vždy nejméně dvě síly. Jedna 
vychází z objektivní reality komického předmětu, druhá, která jí odporuje, je produktem 
podvědomí, které se ve své pomocné funkci snaží podpořit vědomí, jež rozpoznalo 
„nesmyslnost“ komického jevu, a tím se snaží všechno „znormalizovat“.  
 
 
 
                                           +                                 -    
          vnímající subjekt                                              komický objekt 
 
     -                   + 
  
Při tom se hromadí psychická energie.  
 
 

Jestliže komika nezávisí na rámci normy recipienta, nýbrž na vnitřních souvislostech 
v humoristickém díle, musí autor recipientovi tyto souvislosti zjevit, od nichž ale odpojí 
komickou postavu tím, že jí odejme náhled do aktuální situace.  
 Tuto kapitolu můžeme uzavřít, když si odpovíme na otázku: Proč je běžící trpaslík tak 
komický? Trpaslík má v sobě vzhledem k jeho negativnímu překročení normy komický 

Přitom se hromadí psychická energie.
Jestliže komika nezávisí na rámci normy recipienta, nýbrž na vnitřních 

souvislostech v humoristickém díle, musí autor recipientovi tyto souvis-
losti zjevit, od nichž ale odpojí komickou postavu tím, že jí odejme náhled 
do aktuální situace.

Tuto kapitolu můžeme uzavřít, když si odpovíme na otázku: Proč je 
běžící trpaslík tak komický? Trpaslík má v sobě vzhledem k jeho negativ-
nímu překročení normy komický útlum. Když utíká, spojí se tento útlum 
s komickým zrychlením, které je vlastně podmíněno komickým útlumem, 
takže intenzita stimulu je podstatně zesílena. Dynamika komedie spočívá 
ve zdařeném spojení zrychlení a útlumu, i když tyto dva faktory nemusí být 
vždy obsažené v jednom objektu, jak je tomu u našeho trpaslíka. Recipient 
je pak vystaven rychle se střídajícím komickým stimulům, na něž musí 
reagovat protichůdně. Trpaslík nám dokázal, že v komice je obsažen i čis-
tě mechanický stimulus, neboť se smějeme i tehdy, když náš trpaslík má 
smysluplný důvod k běhu. Podařilo se nám tento mechanický stimulus izo-
lovat. Toto nám potvrdí ještě reakce králíka, na něhož Mark Twain s jeho 
kumpány v humoristickém cestopise „Roughing It“ z legrace vystřelí, 
aby mu nahnali pořádně strach: „Spustil uši, zvedl ocas, a vyrazil do San 
Francisca rychlostí, kterou je možné popsat jenom jako blesk a jiskru!“ 
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V originále: „He dropped his ears, set up his tail, and left for San Francisco 
at a speed which can only be descibed as a flash and vanish!“(2)

Běží -li někdo před zdánlivým nebezpečím, obdržíme komponentu útlu-
mu skrze jeho strach, který rozpoznáme v tomto „hrdinovi“, a zrychlující 
komponentu obdržíme skrze jeho útěk. Norma je u běžícího trpaslíka, pr-
chajícího strašpytle, přemoudřelého dítěte a samozřejmě u všech komic-
kých jednáních a pohybech současně překračována jak v pozitivním, tak 
i negativním směru a obsahu. Z této polarity, která se sloučí v komickém 
objektu a která se setká se svými sloučenými protiklady v recipientu, vyplý-
vá komika a smích.
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útlum. Když utíká, spojí se tento útlum s komickým zrychlením, které je vlastně podmíněno 
komickým útlumem, takže intenzita stimulu je podstatně zesílena. Dynamika komedie 
spočívá ve zdařeném spojení zrychlení a útlumu, i když tyto dva faktory nemusí být vždy 
obsažené v jednom objektu, jak je tomu u našeho trpaslíka. Recipient je pak vystaven rychle 
se střídajícím komickým stimulům, na něž musí reagovat protichůdně. Trpaslík nám dokázal, 
že v komice je obsažen i čistě mechanický stimulus, neboť se smějeme i tehdy, když náš  
trpaslík má smysluplný důvod k běhu. Podařilo se nám tento mechanický stimulus izolovat. 
Toto nám potvrdí ještě reakce králíka, na něhož Mark Twain s jeho kumpány 
v humoristickém cestopise „Roughing It“ z legrace vystřelí, aby mu nahnali pořádně strach: 
„Spustil uši, zvedl ocas, a vyrazil do San Francisca rychlostí, kterou je možné popsat jenom 
jako blesk a jiskru!“ V originále: „He dropped his ears, set up his tail, and left for San 
Francisco at a speed which can only be descibed as a flash and vanish!“(2) 
 

Běží-li někdo před zdánlivým nebezpečím, obdržíme komponentu útlumu skrze jeho 
strach, který rozpoznáme v tomto „hrdinovi“, a zrychlující komponentu obdržíme skrze jeho 
útěk. Norma je u běžícího trpaslíka, prchajícího strašpytle, přemoudřelého dítěte a 
samozřejmě u všech komických jednáních a pohybech součatně překračována jak 
v pozitivním tak i negativním směru a obsahu. Z této polarity, která se sloučí v komickém 
objektu a která se setká se svými sloučenými protiklady v recipientu, vyplývá komika a 
smích. 
 
 
 
 
+ 
                                                                                                                      rovina normy 
- 
 
 
 
běžící trpaslík:                         (-) malá postava                                         (+) jeho běh 
prchající strašpytel:                  (-) strach                                                    (+) jeho útěk  
přemoudřelé dítě:                     (-) nízké intelektuální očekávání               (+) jeho moudrost 
    
 
 
Komickému zrychlení je vždy základem komický útlum:  
 
 
norma                                                                                                    rovina normy 
 
 
              komponenta útlumu                                       komponenta zrychlení 
 
 

Čím větší je útlum, tím větší je i zrychlení a opačně. – Komický útlum nepotřebuje 
ovšem komické zrychlení, poněvadž vyplývá z negativního impulzu, který představuje 
počátek a základ komiky. 

Opakování stejné scény je humoristou často používáno k dosažení komického efektu. 
Na první pohled se zdá být zvláštní, že opakování působí komicky. Toto spočívá v tom, že 

Komickému zrychlení je vždy základem komický útlum:

 15 

útlum. Když utíká, spojí se tento útlum s komickým zrychlením, které je vlastně podmíněno 
komickým útlumem, takže intenzita stimulu je podstatně zesílena. Dynamika komedie 
spočívá ve zdařeném spojení zrychlení a útlumu, i když tyto dva faktory nemusí být vždy 
obsažené v jednom objektu, jak je tomu u našeho trpaslíka. Recipient je pak vystaven rychle 
se střídajícím komickým stimulům, na něž musí reagovat protichůdně. Trpaslík nám dokázal, 
že v komice je obsažen i čistě mechanický stimulus, neboť se smějeme i tehdy, když náš  
trpaslík má smysluplný důvod k běhu. Podařilo se nám tento mechanický stimulus izolovat. 
Toto nám potvrdí ještě reakce králíka, na něhož Mark Twain s jeho kumpány 
v humoristickém cestopise „Roughing It“ z legrace vystřelí, aby mu nahnali pořádně strach: 
„Spustil uši, zvedl ocas, a vyrazil do San Francisca rychlostí, kterou je možné popsat jenom 
jako blesk a jiskru!“ V originále: „He dropped his ears, set up his tail, and left for San 
Francisco at a speed which can only be descibed as a flash and vanish!“(2) 
 

Běží-li někdo před zdánlivým nebezpečím, obdržíme komponentu útlumu skrze jeho 
strach, který rozpoznáme v tomto „hrdinovi“, a zrychlující komponentu obdržíme skrze jeho 
útěk. Norma je u běžícího trpaslíka, prchajícího strašpytle, přemoudřelého dítěte a 
samozřejmě u všech komických jednáních a pohybech součatně překračována jak 
v pozitivním tak i negativním směru a obsahu. Z této polarity, která se sloučí v komickém 
objektu a která se setká se svými sloučenými protiklady v recipientu, vyplývá komika a 
smích. 
 
 
 
 
+ 
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běžící trpaslík:                         (-) malá postava                                         (+) jeho běh 
prchající strašpytel:                  (-) strach                                                    (+) jeho útěk  
přemoudřelé dítě:                     (-) nízké intelektuální očekávání               (+) jeho moudrost 
    
 
 
Komickému zrychlení je vždy základem komický útlum:  
 
 
norma                                                                                                    rovina normy 
 
 
              komponenta útlumu                                       komponenta zrychlení 
 
 

Čím větší je útlum, tím větší je i zrychlení a opačně. – Komický útlum nepotřebuje 
ovšem komické zrychlení, poněvadž vyplývá z negativního impulzu, který představuje 
počátek a základ komiky. 

Opakování stejné scény je humoristou často používáno k dosažení komického efektu. 
Na první pohled se zdá být zvláštní, že opakování působí komicky. Toto spočívá v tom, že 

Čím větší je útlum, tím větší je i zrychlení a opačně. – Komický útlum 
nepotřebuje ovšem komické zrychlení, poněvadž vyplývá z negativního 
impulzu, který představuje počátek a základ komiky.

Opakování stejné scény je humoristou často používáno k dosažení ko-
mického efektu. Na první pohled se zdá být zvláštní, že opakování působí 
komicky. Toto spočívá v tom, že jsou v něm obsaženy dva komické stimuly, 
totiž útlum a zrychlení. Opakování se jeví jako redundantní. Zrychlení 
vychází z komického objektu a útlum z podvědomí recipienta, který toto 
opakování vytláčí z vědomí. Zdá se, že hranice nasycení leží u třetího 
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opakování, poněvadž čtvrté se podle mého vědomí v humoristické praxi 
ve verbální formě vyskytuje zřídka. Setkáváme se s ním častěji u vizuální 
komiky jednání klaunů, kteří udrží diváky odpoutáním v napětí a neustále 
se vrací ke svým žertům.

b) Komika charakteru a jednání

Lidský charakter je směsí různých charakterových rysů. Negativní cha-
rakterový rys je zpravidla vyrovnán a držen na uzdě komplementárním 
pozitivním rysem, takže není příliš nápadný. Když ale přesto nadměrně 
zesílí, izoluje se a osamostatní, začne jednání jednostranně určovat. Do-
tyčný člověk je tímto izolovaným komickým charakterovým rysem, který 
je někdy trvalý, někdy pronikne do popředí na základě vnějšího tlaku 
aktuální situace, veden jako na provázku. Vůle a rozum u něj viditelně 
ustoupí. Ztratil sebekontrolu. Máme pocit, že komickou postavu ovládá 
neviditelná moc. Stupňování komického účinku lze dosáhnout tím, že 
se stane hračkou dvou komických charakterových rysů, přičemž první je 
obsazen komickým útlumem, druhý komickým zrychlením, a oba v něm 
vstoupí do vnitřní závislosti. Toto se stane například u lakomce, v němž 
někdo rozdmýchá ideál štědrosti.

Komika charakteru je sama o sobě neviditelná. Spící člověk prozradí 
sotva nějaký komický charakterový rys. Komika jednání, která často spadá 
v jedno s komikou pohybu, je bez komiky charakteru nemyslitelná, neboť 
je produktem komiky charakteru, takže ji odkryjeme právě skrze komiku 
charakteru, nebo když komiku charakteru už známe, jsme schopni komi-
ku jednání podle situace anticipovat. Navzájem se osvětlují. Proto je třeba 
počítat se zvýšením komického obsahu, poněvadž jsou zažívány obě sou-
časně. Mimo to probíhají obě na stejné rovině: každá komika charakteru 
má totiž za následek svou odpovídající komiku jednání. Její směr je tedy 
určený. Od strašpytle se dá například očekávat neodůvodněný útěk.

Drsná komika je často komikou jednání, která je nabyta agresí a které 
je věnováno dokonce i přísloví: Když se dva hádají, raduje se třetí. V ne-
utrálním pozorovateli jsou přitom mobilizovány energie a jsou odváděny 
smíchem, poněvadž se stále vnitřně distancuje od hádky a nebere ji tím 
vážně. Chová -li se jedna strana pasivně a jenom jedna aktivně, tak se změ-
ní účinek scény. Od trpící postavy vychází útlum, od agresivní zrychlení, 
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které narazí v recipientovi na své protisíly, útlum na zrychlení a opačně, 
což ho dráždí k smíchu.

c) Situační komika

Theo Vater definuje situační komiku následovně: „Pro situační komiku 
je typické překvapivě nastávající obrat dění, který odporuje obvyklému 
průběhu.“(3) Žádný pán nemůže za to a nespočívá to ani v jeho komic-
kém zavinění, když mu vítr sejme klobouk z hlavy a žene ho přes strniště. 
Poněvadž jsme zde použili pojem, který pochází z lidské sféry, kde jsme 
vítr personifikovali: „sejme klobouk“, obdržela tím komika humoristický 
nádech. V textu nebo v ústním vyprávění se vedle vyprávěné komiky tedy 
nachází dodatečný humoristický přídavek, který by měl při analýze být 
oddělen od čisté komiky.

Podobně může aktivní komická postava komiku humorizovat tím, že 
naznačí, že si je svého komického stavu vědoma, čímž se změní v humori-
stickou postavu, čehož je při analýze rovněž třeba dbát.

11. Definice komiky

Poněvadž jsem své představy o komice získal praktickou cestou skrze 
analýzu působení komiky na mne a na jiné recipienty, nemohl jsem celé to 
množství definic, které pochází mimo psychologie taky z filozofie a esteti-
ky, začlenit do mého psycho -mechanického systému. Vyplatí se však tyto 
vzít pod lupu. K daným citátům připojím vždy pár vlastních myšlenek.

Většina definic nemá zpravidla společný výchozí bod. Pro Karla Rosen-
kranze je komika čistě estetickým problémem: „Komika je ale v rozporu 
nejenom pouze se vznešeným, je v rozporu vůbec s jednoduše krásným 
nebo správněji spíše, není s nimi v rozporu, nýbrž je rozjasněním ošklivé-
ho do komického.“(4) Když se díváme na estetiku psychologicky, tak zjis-
tíme, že estetika je z objektivního pohledu povrchová záležitost. Samotná 
definice však vyplývá z hlubšího subjektivního cítění nebo intuice autora. 
Jean Paul se v estetickém myšlení dokázal přesto věcně přiblížit definici 
komiky. Jeho citát je na porozumění velmi složitý, poněvadž jej musím pře-
ložit z němčiny a v češtině nezní dostatečně srozumitelně. Pokusím se tedy 
jeho myšlenku vyjádřit vlastními slovy. Jean Paul rozeznává rozpor mezi 
komickým objektem a subjektivním vjemem, čímž dochází ke komunikaci 
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mezi komickým objektem a představou subjektu. Tím se Jean Paul dostává 
na práh psychologického pohledu na komiku.(5) Schelling vidí komiku 
jako čistě technický problém: „Chceme -li uvést obrat každého možného 
poměru, tak je bez pochyby vrchol komiky jakoby jeho výkvět tam, kde pro-
tiklady jsou obráceny v nejvyšší potenci, a to jako nutnost a volnost…“(6) 
Schelling touto definicí účinek komiky současně i maximalizoval. Jako 
příklad zde může posloužit soutěž mezi trpaslíkem a obrem.

Kant míní: „Smích je afektem náhlé proměny napjatého očekávání 
v nic.“(7) Očekávání, které je ovšem podvědomé a vázané na normu, hraje 
bez pochyby jednu z centrálních rolí v komice. Smějeme se ale i tehdy, když 
to, co očekáváme, se dostaví, když se nám podaří někoho v legraci vlákat 
do pasti, nebo často neočekáváme vůbec nic, jako například u situační ko-
miky. Místo očekávání je třeba postavit do popředí překvapení, které však 
u shora zmíněné pasti je zrovna tak vyřazeno jako proměna očekávání 
v nic. Očekávání se naopak potvrdilo. Kantova definice platí spíše pro žert, 
od něhož ji odvozuje.

Na Kanta navazuje Lipps: „Komika vznikne, když se místo něčeho oče-
kávaného významného a působivého a právě za předpokladu souvislosti 
představy, která to dovoluje očekávat, dostaví něco méně působivé pro nás, 
pro náš cit, naše ponětí, naše aktuální chápání.“(8) Toto nemůžeme taky 
bez omezení akceptovat. Přemoudřelé dítě nás rovněž rozesměje a sice 
právě proto, že jeho chápavost neočekáváme. Očekáváme spíše opak, to 
je omezenou chápavost. Toto odpovídá pozitivní komice, kterou můžeme 
nazvat komikou zrychlení. Setkáváme se i zde spíše s efektem překvapení. 
Zde záleží na překvapení, které se chová komplementárně k očekávání. 
Očekávání může být nejenom zklamáno, ale i překonáno. Lippsova teorie 
obsahuje pouze negativní komiku, a poněvadž vychází z napjatého očeká-
vání, jedná se dle mé klasifikace o „komiku pádu“, neboť pozorovatel je 
skrze očekávání vyzvednut na vyšší úroveň potenciální energie. Již zmobi-
lizovaná energie je pak skrze zklamání náhle uvolněna. Tato komika pádu, 
podle Lippse komika zklamaného očekávání, má svou „sestru“ ve spod-
ním protipólu a týká se především sexuální a fekální komiky a může být 
nazývána komikou uvolnění. Sexualita je jako tabu do značné míry ještě 
dnes ve vazbě psychických zábran. „Humoristická nálož“ toto „tabu v kal-
hotách“ náhle uvolní a dá podnět ke smíchu. Doplníme si tím náš diagram.
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Specerova definice obsahuje rovněž komiku pádu: „Jak je shora uvedeno, smích přirozeně 
vzniká, když je vědomí nevědomě převedeno od velkých věcí k malým – jenom tehdy, když 
existuje to, čemuž říkáme sestupná rozdílnost.“ V originále: „As above showen, laughter 
naturally results only when consciousness is unawares transferred from great things to small  - 
only when there is what we call a descending incongruity „(9) 
 Schopenhauer vysvětluje komiku zase následovně: „Každý smích tedy vzniká na 
popud paradoxní a proto neočekávané subsumpce, nezáleží na tom, zda se tato subsumpce 
projeví skrze slova nebo činy. Toto je ve stručnosti správné vysvětlení směšnosti.“(10)  
Jünger vidí paradoxní a neočekávanou subsumpci jako konflikt, což je z povrchního pohledu 
na komiku taky správné: „Všechno komické vychází z konfliktu.“(11)  
Hobbes vrhl do diskuse nový aspekt: „Všeobecně je smích náhlý pocit vlastní převahy 
vzhledem k cizím chybám. Přitom náhlost je potřebná.“(12)  
 Vater zavrhuje Hobbesovu teorii a nabízí vlastní: „Toto vysvětlení smíchu je ve svých 
základních formách už dlouho známé pod označením Degradační teorie. Chceme ji nazvat 
teorií nárůstu hodnoty, poněvadž  není rozhodující snížení jiného, nýbrž zvýšení 
sebevědomí.“(13) Také tento náhled je zajímavý. Podle mého ponětí však oba tyto fenomény 
se vyskytují současně v trvalé komplementární vazbě, z čehož pramení energie. S touto 
skutečností se setkáváme v objektivní komice, když stojí dvě strany proti sobě a jednají. 
Zatímco poražená klesá, stoupá vítězná, takže pozorovatel zažívá dva stimuly. Při tom se 
identifikuje při obvyklé neutralitě při komickém vnímání spíše s vítězem, při bezpráví opět 
zase s poraženým, v komice tomu však tak není, i když je držen na noremním vlákně 
sympatie recipienta, což Jolles správně viděl: „Svět komiky je světem, v němž jsou věci ve 
svém uvolnění a odpojení závazné.“(14) Z pohledu recipienta je jeho vazba na komický 
objekt podstatně intenzivnější než při jiných vjemech, které nevyžadují zvýšené kognitivní 
nebo intelektuální úsilí.  
 Ritter poukazuje se svou definicí stejným směrem jako Jolles: „Ruge jednou řekl, že 
člověk, který se směje a jemuž se smějeme, je tentýž člověk. To je správné a vystihuje to zde 
rozhodující, že jde totiž o to, zhotovit identitu mezi protistojícím a vyřazeným  s vyřazujícím. 
Tak je pro všechen smích tento vzájemný účinek neviditelného partnera podmínkou pro 
životní a světoví řád.“(15)  
 Semler se nezaměřuje na vzájemné působení mezi normou a její odchylkou, nýbrž 
pouze na odpojení od normy: „Co nás dráždí ke smíchu, je neočekávané a budící napětí, 
většinou horlivé a troufalé překročení dané hranice.“(16)    
 Staiger vychází ze vnímajícího subjektu a dotýká se právě okamžiku, v němž se tento 
intelektuálně odpojí od komického objektu: „Komika vzniká v náhlém přepnutí z napjaté 
doby na čirou trvanlivou existenci.“(17)  
 Stierle se pokouší poukázat na příčinu budící komiku: „Objektivní předpoklad pro 
komiku je v tom, že ztroskotání děje je zřejmé jako cizí určení jednání.  …  Prameny cizího 
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recipienta, což Jolles správně viděl: „Svět komiky je světem, v němž jsou 
věci ve svém uvolnění a odpojení závazné.“(14) Z pohledu recipienta je 
jeho vazba na komický objekt podstatně intenzivnější než při jiných vje-
mech, které nevyžadují zvýšené kognitivní nebo intelektuální úsilí.

Ritter poukazuje se svou definicí stejným směrem jako Jolles: „Ruge jed-
nou řekl, že člověk, který se směje a jemuž se smějeme, je tentýž člověk. To 
je správné a vystihuje to zde rozhodující, že jde totiž o to, zhotovit identitu 
mezi protistojícím a vyřazeným s vyřazujícím. Tak je pro všechen smích 
tento vzájemný účinek neviditelného partnera podmínkou pro životní 
a světový řád.“(15)

Semler se nezaměřuje na vzájemné působení mezi normou a její od-
chylkou, nýbrž pouze na odpojení od normy: „Co nás dráždí ke smíchu, je 
neočekávané a budící napětí, většinou horlivé a troufalé překročení dané 
hranice.“(16)

Staiger vychází ze vnímajícího subjektu a dotýká se právě okamžiku, 
v němž se tento intelektuálně odpojí od komického objektu: „Komika vzni-
ká v náhlém přepnutí z napjaté doby na čirou trvanlivou existenci.“(17)

Stierle se pokouší poukázat na příčinu budící komiku: „Objektivní před-
poklad pro komiku je v tom, že ztroskotání děje je zřejmé jako cizí určení 
jednání… Prameny cizího určení jednání jsou zcela obecně prameny ko-
miky.“(18) Není divu, že komický děj připadá Stierlemu jako cizí. Komika 
skutečně obsahuje nejenom cizost v objektu, nýbrž také jakoby cizí „moc“. 
V situační komice můžeme její „navštívení“ přímo pozorovat. Cizí určení 
v komice vyplývá právě z toho, že recipient čelí probíhajícímu komickému 
ději vlastními protikladnými impulzy, přičemž se dostaví odcizení mezi 
ním a sledovaným dějem.

Co Stierle pociťuje jako cizí určení, zažívá Bergson jako mechanismus 
v živém objektu: „Směšné je v tomto jakož i v onom případě určitá me-
chanicky působící ztuhlost v okamžiku, kdy se od člověka očekává bdělá 
pohyblivost a živá přizpůsobivost.“(19) Bergson se spokojil se svým po-
vrchním poznáním a nevysvětluje příčinu mechanicky působící ztuhlosti. 
Vystihuje se svou teorií pouze jednu stránku komiky, její útlum – přičemž 
existuje vedle toho i mechanické zrychlení, neboť i hbitost a rychlé přizpů-
sobení na požadavky aktuální situace dráždí k smíchu právě i tehdy, když 
postrádáme veškerý mechanický účinek, zažijeme komické zrychlení, 
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které příslušnou osobu komizuje. Přes její dovednost nad ní vítězíme pro-
jevem smíchu.

Marquard poukazuje na nepřiměřenost komiky a omezuje ji na burlesku 
a heroickou komiku: „Komické je a přivádí ke smíchu, co zjevuje v oficiál-
ně platném neplatné a v oficiálně neplatném platné.“(20)

Hecker argumentuje psychologicky: „Vysvětlili jsme tedy podstatu 
komiky jako zrychlený zápas citů, to znamená jako kolísání mezi libostí 
a nelibostí.“(21) Nelibost nemůžeme přijmout, poněvadž by pocit komi-
ky zničila. Jedná se o zápas zrychlení a útlumu, jež spočívají v komickém 
objektu a jejich protisil, to znamená rovněž zrychlení a útlumu, které jim 
v recipientu odporují.

Předcházející definice zachycují vždy pouze část fenoménu komiky. 
Souvisí to z mého psychoanalytického pohledu s tím, že komika není po-
vrchní záležitost, která by se dala objasnit jednoduchým způsobem. Není 
lehké ji rozumově vysvětlit, což dokazuje jistá těžkopádnost předložených 
definic a blízkost k intuitivnímu vnímání tohoto fenoménu. Je tomu tak 
proto, že komika a smích nejsou jednodimenzionální záležitostí, nýbrž 
dvojdimenzionální, a proto je třeba je osvětlit psychoanalyticky, o což se 
později pokusím. Mělo by to odstranit závoj, pod nímž se komika a smích 
zahalují. Jak jsme si shora povšimli, neunikly komika a smích pozornosti 
i velkých filozofů. Filozofické myšlení je svobodné a často vysoce abstrakt-
ní. Komika a smích však vyžadují konkrétní pohled.

12. Sekundární asociační pole

Existují vtipy, komické předměty, jednání a situace, které jsou srozu-
mitelné z jejich vnitřní substance, které ale v určitém kulturním prostředí 
působí mnohem silněji, poněvadž obsahují narážky, jež se vymykají po-
rozumění recipienta, který pochází z cizího prostředí. Následující vtip by 
mohl sekundární asociativní pole blíže osvětlit: „Rusové mají největšího 
trpaslíka – dva metry deset.“ Komika tohoto vtipu je každým posluchačem 
okamžitě pochopena, poněvadž má nezávisle všeobecně platnou existen-
ci. Vedle substanciálního komického účinku je v něm obsažený satirický 
význam. Za totality jsme slýchali, že Rusové mají největší zvon, největší 
pšenici atd. Musí mít tedy i největšího trpaslíka. – To znamená, v primár-
ním asociačním poli vězí komika, zatímco v sekundárním asociačním 
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poli je obsažena satirická výpověď a tím i příčina pro vznik komiky a její 
posílení. Samozřejmě k potěšení z tohoto vtipu patřil celý politický kon-
text. Československo bylo v nedobrovolném zajetí oné velmoci. Smíchem 
vítězíme nad příslušnými protějšky. V této souvislosti stojí za zmínku 
i humoristické dílo „Černí baroni“ od Miloslava Švandrlíka. Toto dílo je 
humoristickou satirou části Československé lidové armády, v širším rámci 
celého komunistického systému. Samozřejmě, že se zde zasměje nejvíce 
čtenář, který se nacházel v opozici ke komunismu.

Vedle politické a geografické komponenty hraje také historická kom-
ponenta důležitou úlohu. Humor, který používá komiku, je jistou měrou 
odleskem svého času. Komika, která nemá žádný reálný podklad, je mrtvá. 
Živá literární komika existuje v životě vždy v nějaké formě nebo alespoň 
jako tendence. V tom spočívá její celé kouzlo. Když si otevřeme historické 
a sociologické pozadí času, do něhož je komická produkce vložena, zvýší-
me sice naše porozumění pro tehdejší komiku, ale náš požitek nedosáhne 
stupně jejich současníků. My jsme dětmi jiného ducha doby.
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Kapitola II

1. Podstata ironie

Poněvadž se ironie rovněž vyskytuje jak v humoristické literatuře, tak 
i v životě, zaslouží si bližší pozornost. Má -li být ironie pocítěna, musí 
být známé dvě věci: za prvé norma a její odchylka, za druhé rozladěnost 
autora u pozitivní ironie, který s něčím nesouhlasí, nebo jeho souhlas 
v duchu nadšení u negativní ironie. Rozladěnost jako negativní cit musí 
být komicky přehodnocena, musí totiž obdržet komickou kvalitu, zatímco 
nadšení u negativní komiky je proměněno v humoristické naladění autora. 
Jak uvidíme později, je třeba pozitivní a negativní ironii chápat kvantita-
tivně ve vertikálním systému, neboť kvalitativní vnímání znamená u ironie 
pravý opak, to znamená, že nádherné počasí při ošklivém počasí odporuje 
kvalitě.

Ironie je převážně omezena na mluvené a psané slovo a skrze její pří-
buznost s komikou a humorem se hodí zvláště pro satiru. Když jsme na-
příklad nespokojení s šikovným řemeslníkem, který platí v našich očích 
jako norma, a necháme jej naši nespokojenost pocítit výtkou, která často 
v ironii představuje důležitý prvek, posloužíme si nejdříve v myšlenkách 
komikou tím, že z něj uděláme fušeráka. Druhý krok spočívá v tom, že 
jej z komické situace osvobodíme zdánlivě tím, že k tomuto negativnímu 
pojmu z komického prostoru vytvoříme pozitivní pojem z humoristického 
prostoru nad rovinou normy, to znamená, neřekneme mu „Ty jsi fušerák“, 
když podle našeho mínění selhal ve svém obvyklém dobrém výkonu a tím 
nás zklamal, nýbrž mu řekneme: „Ty jsi mistr“.

U subjektivní ironie je myšlenkový průběh stejný. Když něco člověk 
„zfušuje“, tak si řekne: „Já jsem přece mistr“, přirozeně s odpovídajícím 
tónem, který posluchači, jež nezná přímo pozadí, ironii prozradí.



29

Model pozitivní ironie s myšlenkovou křivkou:
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Ironie je jako i komika také vázána na určitou rovinu normy: odbornou, morální, 
intelektuální, atd. Toto vyplývá ze skutečnosti, že každý negativní pojem má svůj protiklad. 
V běžném životě se setkáváme s výrazy jako „jemná, jízlivá, kousavá ironie“. Také komice a 
humoru jsou přidělovány určité přívlastky, které pochází z různých kvalitativních účinků na 
recipienta. U těchto kvalitativních nuancí tvoří základ různé psychologické hloubkové 
struktury a vztahy v daných tématických kontextech.  
 Kvalita ironie závisí vždy na individuálním případě. Můžeme však všeobecně 
předpokládat, že s poklesem odstupu ironika od ironického předmětu, jeho vnitřní účast, 
intenzita jeho negativního citu, tím také jeho negativní postoj k tomuto předmětu narůstá, až 
ke stupni negativní protihodnoty k normě, kde je komická komponenta zrušena, takže při 
zrcadlovém zobrazení této negativní protihodnoty dosáhne ironie svého vrcholu. Zde je podle 
vší pravděpodobnosti překročena hranice k sarkasmu. 

Jancke váže ironie správně na komiku: „Ironii je vždy vlastní subjektivní komika.“ 
(22)  S nárůstem vnitřního odstupu ironika od ironického předmětu slábne intenzita citu a tím 
přirozeně také ostrost ironie od trpké až k jemné.  
 Že se u ironie jedná o zvláštní spojení komiky a humoru, dokazuje skutečnost, že proti 
odchylce od normy, tedy komice, je postavena jiná norma jako je tomu u humoru, čímž se 
získá vnitřní odstup od stavu věcí, s nimiž je člověk konfrontován. Aby autor vytvořil vůbec 
komiku, musí mít v sobě humor. Ten mu zaručuje svobodu vnitřního postoje danou 
příslušným vnitřním odstupem. Ovšem odstup ironika zde není, jak už bylo shora naznačeno, 
jak je tomu u humoristy. Mimo to stojí druhá odchylka od normy v pravoúhle vertikálním 
poměru ke svému protikladu, zatímco u humoru, jak v příslušné kapitole shledáme, zaujímá 
k ní šikmou pozici. 
 Není divu, že humoristé mají sklon k jemné ironii, neboť z čistě komické situace se 
nemohou vždy vysvobodit čistým humorem. Psychotechnická souvislost mezi komikou a 
humorem, který je základem ironie, nechá automaticky vzniknout ironii jako výsledek 
humoristického postoje, ovšem jenom tehdy, když se humorista cítí  dotčený a jeho dotčenost 
nevyvolá pocit studu, zloby atd. Vlastně ono spočívá ve schopnosti humoristy tomuto 
zabránit, avšak ne v určitých situacích překonat, jak také Jünger míní: „Všeobecně se dá říct, 
že tam, kde se dá konflikt odstranit a smír je možný, převažuje humor, kde možnost 
vyrovnání mizí, začíná převládat ironie.“(23) 
 Pozorný čtenář by mohl namítnout, že se celá souvislost u ironie odehrává jenom 
v oblasti komiky a s humorem nemá nic společného, což vyplývá z vertikality negativní a 
pozitivní komiky. S mým ponětím se neztotožňuje pohled Janetzkého: „Při tom je jedno 
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od normy v pravoúhle vertikálním poměru ke svému protikladu, zatímco 
u humoru, jak v příslušné kapitole shledáme, zaujímá k ní šikmou pozici.

Není divu, že humoristé mají sklon k jemné ironii, neboť z čistě komické 
situace se nemohou vždy vysvobodit čistým humorem. Psychotechnická 
souvislost mezi komikou a humorem, který je základem ironie, nechá au-
tomaticky vzniknout ironii jako výsledek humoristického postoje, ovšem 
jenom tehdy, když se humorista cítí dotčený a jeho dotčenost nevyvolá 
pocit studu, zloby atd. Vlastně ono spočívá ve schopnosti humoristy to-
muto zabránit, avšak ne v určitých situacích překonat, jak také Jünger 
míní: „Všeobecně se dá říct, že tam, kde se dá konflikt odstranit a smír je 
možný, převažuje humor, kde možnost vyrovnání mizí, začíná převládat 
ironie.“(23)

Pozorný čtenář by mohl namítnout, že se celá souvislost u ironie ode-
hrává jenom v oblasti komiky a s humorem nemá nic společného, což 
vyplývá z vertikality negativní a pozitivní komiky. S mým ponětím se 
neztotožňuje pohled Janetzkého: „Přitom je jedno jasné, že člověk ne-
může být humoristou, aniž by byl ironikem, že ale opačně ironie v sobě 
nezahrnuje humor.“(24) Toto samozřejmě nesouhlasí. Člověk může být 
humoristou, aniž by byl ironikem a ironie zahrnuje v sobě i humor, a sice 
i s humoristickým naladěním u ironika humoristy. Záleží pouze na tom, 
zda je člověk vnitřně negativně „dotčen“ nebo ne. Při pohledu na trpaslíka 
můžeme poznamenat: „To je ale obr“. Při pohledu na obra lze podotknout: 
„To je ale trpaslík“. U poslednějšího případu, to je u negativní ironie, se 
setkáváme vždy s humoristickým naladěním, u pozitivní ironie to zvládne 
s humoristickým naladěním právě pouze humorista. Humorista -ironik 
je vnitřně podstatně svobodnější, což humoristu a jeho produkt definuje. 
Podobně se můžeme vyjádřit i o počasí. Ošklivé počasí změníme ironicky 
v krásné, kdežto nádherné v ošklivé. V povaze „čistokrevného“ ironika se 
nachází stopy skepse a pesimismu. Ironik humorista je však optimistou, je 
duševně převážně trvale vyrovnaný a nepodléhá kolísání svých nálad. Pro-
to dokáže i negativní situaci pojmout v humoristickém duchu a naladění 
a tím humorizuje ve svém postoji i pozitivní ironii. Ošklivé počasí je pro 
něj nádherné, protože toto ošklivé počasí ho přesto vnitřně nerozladilo. 
Mám za to, že ironik humorista užívá s oblibou i negativní ironii, napří-
klad, že označí nádherné počasí jako ošklivé. Podle své vyrovnané duševní 
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povahy vyrovnává i vysoce pozitivní vjemy. „Čistokrevný“ ironik neužívá 
negativní ironii, poněvadž ta má silně humoristickou povahu a odporuje 
vnitřní povaze ironika. Nádherné počasí naplňuje duši člověka pozitivním 
pocitem, takže výchozí bod pro negativní ironii je rozhodující pro humori-
stický počin a výsledek. Ironie obsahuje, jak už bylo řečeno, komiku, která 
je na rozdíl od humoru objektivně pravdivá, jak můžeme usoudit z našeho 
náčrtu člověk – trpaslík – obr. Když poukážeme na trpaslíka poznámkou 
„To je ale obr“, tak jsme z něj určitě neučinili obra. Máme před sebou po-
zitivní ironii.
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Tak jak se komika nevyčerpá jenom v negativním prostoru, tak má i ironie dvě strany. 
Můžeme totiž na obra poukázat, jak jsme shora již uvedli, poznámkou: „To je ale trpaslík“. 
Při tom pocítíme lehké cuknutí v prsou, poněvadž myšlenková křivka a doprovodná energie 
nejdříve stoupá a pak pravoúhle vertikálně padá.   
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Negativní ironie je také produktem německé romantiky. Literární epo-
cha Romantiky se totiž zrodila v Německu. – Pozitivní snaha romantika, 
opustit ve svém díle rovinu normy, je zrušena negativním pólem, čímž se 
romantik osvobodí a povznese v duchu humoru nad svou fantazii. Nega-
tivní ironie nese v sobě rysy burlesky, obvyklejší pozitivní ironie zase rysy 
heroické komiky.
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2. Stupňování ironického účinku

Intenzita ironického účinku závisí na hloubce komiky. Poněvadž se čas-
to jedná o podstatné jméno, je stupňování až k příslušnému vrcholu lehce 
proveditelné. První stupeň obdržíme tím, že postavíme před podstatné 
jméno hodnotící přídavné jméno, které pak gramaticky stupňujeme. Tak 
se stane ze zbabělce nejdříve velký, pak velmi velký a nakonec největší zba-
bělec, kterého zrcadlově zobrazíme v pozitivním prostoru a proměníme jej 
v největšího hrdinu, kde ironie na rovině strachu a odvahy vrcholí. Rozpě-
tí, jež tyto dva póly dělí, dosáhlo svého maxima.
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gramaticky stupňujeme. Tak se stane ze zbabělce nejdříve velký, pak velmi velký a nakonec 
největší zbabělec, kterého zrcadlově zobrazíme v pozitivním prostoru a proměníme jej v 
největšího hrdinu, kde ironie na rovině strachu a odvahy vrcholí. Rozpětí, jež tyto dva póly 
dělí, dosáhlo svého maxima.     

 
                                                      největší hrdina   

 
 
 

norma                                                                                 ironické rozpětí 
 
 
 

                                                                                           největší zbabělec 
                                                       1    2    3     4 
 
 
 

Tento mechanický příklad nám skýtá možnost, přezkoumat progresivní zhoršování 
vnitřního postoje ironika. Při tom stoupá psycho-mechanické napětí a taky rozladěnost. Když 
největší zbabělec zůstane stále ještě komickým hrdinou, takže sarkasmus je vyloučen, 
vděčíme to  vnitřnímu odstupu a silnému humoristickému postoji ironika. 
 Pozitivní ironii změníme  v negativní tím, že skutečně  největšího hrdinu „zničíme“ a 
prezentujeme jako největšího zbabělce, přičemž zakusíme silné psycho-mechanické uvolnění.  
 
 
 
 
3. SMÍCH  U  IRONIE 
 
 

Je možné pozorovat, že se smích u ironie dostaví později než u komiky nebo humoru. 
Při tom není smích obzvlášť srdečný, naopak je krátký a tlumený. Příčinu lze odhalit po stopě 
myšlenky: Recipient musí rekonstruovat pozitivní ironii z výšky od pojmu, který vnímal, přes 
protichůdný pojem pod osou normy až k samotné normě. 

Tento mechanický příklad nám skýtá možnost, přezkoumat progresivní 
zhoršování vnitřního postoje ironika. Přitom stoupá psycho -mechanické 
napětí a také rozladěnost. Když největší zbabělec zůstane stále ještě ko-
mickým hrdinou, takže sarkasmus je vyloučen, vděčíme to vnitřnímu od-
stupu a silnému humoristickému postoji ironika.

Pozitivní ironii změníme v negativní tím, že skutečně největšího hrdinu 
„zničíme“ a prezentujeme jako největšího zbabělce, přičemž zakusíme 
silné psycho -mechanické uvolnění.

3. Smích u ironie

Je možné pozorovat, že se smích u ironie dostaví později než u komiky 
nebo humoru. Přitom není smích obzvlášť srdečný, naopak, je krátký 
a tlumený. Příčinu lze odhalit po stopě myšlenky: Recipient musí rekon-
struovat pozitivní ironii z výšky od pojmu, který vnímal, přes protichůdný 
pojem pod osou normy až k samotné normě.
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Model pozitivní ironie:

 24 

Model pozitivní ironie: 
 
 
                                                                     mistr 
                                                                      
 
řemeslník                                                                                     osa normy   
 
                                            
                                           fušerák 
 
 

 
Toto vyžaduje zaprvé více práce a tím více energie, zadruhé zde přechází efekt 

překvapení v efekt znejištění, který spočívá na protikladu existujícího pozitivního  a zpravidla 
skrytého negativního pojmu. Tento rozpor mezi vysloveným a míněným pojmem je odstraněn 
slabým až apatickým smíchem nebo úsměvem. V souvislé ironické řeči nebo vyprávění běží 
negativní rovina, současně s komickou rovinou, automaticky ve vědomí jako průvodce s touto 
řečí nebo s tímto vyprávěním.  
 
 
Model negativní ironie:  
 
 
                                            mistr 
                                             
 
řemeslník                                                                                       osa normy 
 
                                                                         
                                                                        fušerák 
 
 

 
 

Kapitola III 
 
 
1. PODSTATA  HUMORU 
 
 

Zde si musíme nejprve položit otázku: V čem spočívá rozdíl mezi humorem a 
komikou? Rozdíl je jasný. U komiky se jedná buď o rozštěpení normy s úbytkem nebo 
nárůstem hodnoty, nebo o konfrontaci dvou rozličných norem. Necháme-li například kováře 
vykonávat povolání hodináře, vznikne komika za předpokladu, že tento odborník se pokusí 
uvézt hodiny do chodu svým kovářským kladivem, aniž by si byl vědom svého mylného 
jednání. Vykonává tedy dále své původní povolání. Přizpůsobí-li se ale novým okolnostem, 
dojde pouze k rozštěpení normy, přičemž na základě jeho odborné nevědomosti a 
„nešikovnosti“ vznikne případně rovněž komika.  

Toto vyžaduje za prvé více práce a tím více energie, za druhé zde přechá-
zí efekt překvapení v efekt znejištění, který spočívá na protikladu existu-
jícího pozitivního a zpravidla skrytého negativního pojmu. Tento rozpor 
mezi vysloveným a míněným pojmem je odstraněn slabým až apatickým 
smíchem nebo úsměvem. V souvislé ironické řeči nebo vyprávění běží ne-
gativní rovina současně s komickou rovinou automaticky ve vědomí jako 
průvodce s touto řečí nebo s tímto vyprávěním.

Model negativní ironie:

 24 

Model pozitivní ironie: 
 
 
                                                                     mistr 
                                                                      
 
řemeslník                                                                                     osa normy   
 
                                            
                                           fušerák 
 
 

 
Toto vyžaduje zaprvé více práce a tím více energie, zadruhé zde přechází efekt 

překvapení v efekt znejištění, který spočívá na protikladu existujícího pozitivního  a zpravidla 
skrytého negativního pojmu. Tento rozpor mezi vysloveným a míněným pojmem je odstraněn 
slabým až apatickým smíchem nebo úsměvem. V souvislé ironické řeči nebo vyprávění běží 
negativní rovina, současně s komickou rovinou, automaticky ve vědomí jako průvodce s touto 
řečí nebo s tímto vyprávěním.  
 
 
Model negativní ironie:  
 
 
                                            mistr 
                                             
 
řemeslník                                                                                       osa normy 
 
                                                                         
                                                                        fušerák 
 
 

 
 

Kapitola III 
 
 
1. PODSTATA  HUMORU 
 
 

Zde si musíme nejprve položit otázku: V čem spočívá rozdíl mezi humorem a 
komikou? Rozdíl je jasný. U komiky se jedná buď o rozštěpení normy s úbytkem nebo 
nárůstem hodnoty, nebo o konfrontaci dvou rozličných norem. Necháme-li například kováře 
vykonávat povolání hodináře, vznikne komika za předpokladu, že tento odborník se pokusí 
uvézt hodiny do chodu svým kovářským kladivem, aniž by si byl vědom svého mylného 
jednání. Vykonává tedy dále své původní povolání. Přizpůsobí-li se ale novým okolnostem, 
dojde pouze k rozštěpení normy, přičemž na základě jeho odborné nevědomosti a 
„nešikovnosti“ vznikne případně rovněž komika.  
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Kapitola III

1. Podstata humoru

Zde si musíme nejprve položit otázku: V čem spočívá rozdíl mezi hu-
morem a komikou? Rozdíl je jasný. U komiky se jedná buď o rozštěpení 
normy s úbytkem nebo nárůstem hodnoty, nebo o konfrontaci dvou rozlič-
ných norem. Necháme -li například kováře vykonávat povolání hodináře, 
vznikne komika za předpokladu, že tento odborník se pokusí uvést hodiny 
do chodu svým kovářským kladivem, aniž by si byl vědom svého mylného 
jednání. Vykonává tedy dále své původní povolání. Přizpůsobí -li se ale no-
vým okolnostem, dojde pouze k rozštěpení normy, přičemž na základě jeho 
odborné nevědomosti a „nešikovnosti“ vznikne případně rovněž komika.

Humor se naproti tomu jako objekt vyčerpá zpravidla ve slovech. Norma 
zůstává nedotčená, humorista na ni pouze poukáže, přičemž si zachová 
odstup, který zjevuje určitou neutralitu. Tohoto odstupu může dosáhnout 
pomocí mimiky, gestiky nebo vhodných příslovcí. Posluchači si uvědomí 
to, že se odpojil od vážnosti a že dělá legraci. I kdyby zde humor scházel 
jako předmět, je zastoupen alespoň humoristickým postojem. Mimikou, 
gestikou a příslušným držením těla je možné prakticky všechno, včetně 
jednání a dějů, odít nejenom do humoru, ale i do komiky, ironie a satiry.

Humor se ale může napojit na odchylku normy, tedy na komiku. V obou 
případech stojí humorista na humoristické rovině. Humorista vlastně ze 
svého humoristického postoje tvoří i komiku všech druhů, v jednání, cha-
rakteru atd.

 25 

 Humor se naproti tomu jako objekt vyčerpá zpravidla ve slovech. Norma zůstává 
nedotčená, humorista na ni pouze poukáže, přičemž si zachová odstup, který zjevuje určitou 
neutralitu. Tohoto odstupu může dosáhnout pomocí mimiky, gestiky nebo vhodných 
příslovcí. Posluchači si uvědomí to, že se odpojil od vážnosti a že dělá legraci. I kdyby zde 
humor scházel jako předmět, je zastoupen alespoň humoristickým postojem. Mimikou, 
gestikou a příslušným držením těla je možné prakticky všechno, včetně jednání a dějů, odít 
nejenom do humoru, ale i do komiky, ironie a satiry.  
 Humor se ale může napojit na odchylku normy, tedy na komiku. V obou případech 
stojí humorista na humoristické rovině. Humorista vlastně ze svého humoristického postoje 
tvoří i komiku všech druhů, v jednání, charakteru atd.  
 
 
                                                
                          humoristický              humoristický                    humoristická    
                          odstup                         postoj                               rovina 
 
norma                                                                                                                     rovina normy 
                          humoristický 
                          odstup 
 
                           

odchylka od normy                                                           komická rovina 
 
 
 

Tím dochází ke smíšení humoru s komikou. Většinou však postaví humorista proti 
normálnímu „předmětu“ svého zájmu jinou normu, a sice buď z vyššího nebo nižšího 
prostoru norem, čímž vznikne zřetelná polarizace s inkongruencí, která představuje hlavní 
znak humoru.  
 
                                                                                                        
Model pozitivního humoru:                                                          
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                 humoristický postoj  
                                                                                                                                
                                                                                             norma 2  
                                                                                  
                         inkongruence                                                        
                         
                      
                                               humoristické stoupání  
 
 
norma 1 
                         
                         humoristický odstup 
 

Tím dochází ke smíšení humoru s komikou. Většinou však postaví hu-
morista proti normálnímu „předmětu“ svého zájmu jinou normu, a sice 
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buď z vyššího nebo nižšího prostoru norem, čímž vznikne zřetelná polari-
zace s inkongruencí, která představuje hlavní znak humoru.

Model pozitivního humoru:

 25 

 Humor se naproti tomu jako objekt vyčerpá zpravidla ve slovech. Norma zůstává 
nedotčená, humorista na ni pouze poukáže, přičemž si zachová odstup, který zjevuje určitou 
neutralitu. Tohoto odstupu může dosáhnout pomocí mimiky, gestiky nebo vhodných 
příslovcí. Posluchači si uvědomí to, že se odpojil od vážnosti a že dělá legraci. I kdyby zde 
humor scházel jako předmět, je zastoupen alespoň humoristickým postojem. Mimikou, 
gestikou a příslušným držením těla je možné prakticky všechno, včetně jednání a dějů, odít 
nejenom do humoru, ale i do komiky, ironie a satiry.  
 Humor se ale může napojit na odchylku normy, tedy na komiku. V obou případech 
stojí humorista na humoristické rovině. Humorista vlastně ze svého humoristického postoje 
tvoří i komiku všech druhů, v jednání, charakteru atd.  
 
 
                                                
                          humoristický              humoristický                    humoristická    
                          odstup                         postoj                               rovina 
 
norma                                                                                                                     rovina normy 
                          humoristický 
                          odstup 
 
                           

odchylka od normy                                                           komická rovina 
 
 
 

Tím dochází ke smíšení humoru s komikou. Většinou však postaví humorista proti 
normálnímu „předmětu“ svého zájmu jinou normu, a sice buď z vyššího nebo nižšího 
prostoru norem, čímž vznikne zřetelná polarizace s inkongruencí, která představuje hlavní 
znak humoru.  
 
                                                                                                        
Model pozitivního humoru:                                                          
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                 humoristický postoj  
                                                                                                                                
                                                                                             norma 2  
                                                                                  
                         inkongruence                                                        
                         
                      
                                               humoristické stoupání  
 
 
norma 1 
                         
                         humoristický odstup 
 

a) Když například student nabídne profesorovi bonbony a tento se 
zdráhá vzít si alespoň jediný s odůvodněním: „Děkuji, děkuji, jsem příliš 
tlustý“, a když jiný student přijde a nabídne profesorovi pomoc: „Já vás 
zastoupím“, pak se směje zbytek. Proč pak? Tento nápomocný student 
převzal vyšší normu ze správní oblasti, která byla nepřiměřená situaci. 
Tento objektivní humor je možno proměnit v subjektivní, když profesor 
požádá o pomoc studenta slovy: „Zastupte mne“.

b) U negativního humoru se setkáváme s normou z nižšího prostoru no-
rem. V jednom šprýmu německé literatury 16. století si nese urostlý mnich 
pod svou kutnou dospělou dívku. Svému nadřízenému ale na otázku, co si 
to nese, odpoví: „Sedlo“.

Model negativního humoru:

 26 

a) Když například student nabídne profesorovi bonbóny a tento se zdráhá vzít si alespoň 
jediný s odůvodněním: „Děkuji, děkuji, jsem příliš tlustý“, a když jiný student přijde a 
nabídne profesorovi pomoc: „Já vás zastoupím“, pak se směje zbytek. Proč pak? Tento 
nápomocný student převzal vyšší normu ze správní oblasti, která byla nepřiměřená situaci. 
Tento objektivní humor je možno proměnit v subjektivní, když profesor požádá o pomoc 
studenta slovy: „Zastupte mne“.  
 
b) U negativního humoru se setkáváme s normou z nižšího prostoru norem. V jednom šprýmu 
německé literatury 16. století si nese urostlý mnich pod svou kutnou dospělou dívku. Svému 
nadřízenému ale na otázku, co si to nese, odpoví: „Sedlo“.  
 
 
Model negativního humoru: 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                             humoristický postoj 
 
                             humoristický odstup                                             
 
norma 1            
(dívka)                  
                            
                             humoristický spád 
                             inkongruence 
                                                                                    norma 2 
                                                                                      (sedlo)                                                                    
 
 
 
c) Často bývá i produkt komiky humoristicky prosvícen tím, že humorista ke komice něco 
dodá. Jde-li například lesem a vidí staromódní vůz, který se snaží za těžkého supění a silného 
kouře překonat mírný svah, poznamená: „On potřebuje taky čerstvý vzduch. Ve městě by se 
mohl udusit.“ – Zde tedy navazuje humor na komiku, což se zdá být všeobecně platnou 
zákonitostí. Pokus zbavit tento vůz komiky by vedl automaticky k jeho ironizaci.  
 

Komika útlumu, které je vůz vystaven, obdrží jako odpověď pozitivní humor. Tato 
komika způsobí humoristické přeladění a postoj a povzbudí k humoristické aktivitě. Energie, 
která vznikne na základě komického stimulu, není spotřebována, nýbrž odsáta a humoristicky 
využita.  
 
 
                                                                         norma 2 (= humor) 
 
 
norma                                                                                     rovina normy  
 
 
                                            odchylka od normy 
                                            (= komika) 
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c) Často bývá i produkt komiky humoristicky prosvícen tím, že humoris-
ta ke komice něco dodá. Jde -li například lesem a vidí staromódní vůz, který 
se snaží za těžkého supění a silného kouře překonat mírný svah, pozname-
ná: „On potřebuje taky čerstvý vzduch. Ve městě by se mohl udusit.“ – Zde 
tedy navazuje humor na komiku, což se zdá být všeobecně platnou zákoni-
tostí. Pokus zbavit tento vůz komiky by vedl automaticky k jeho ironizaci.

Komika útlumu, které je vůz vystaven, obdrží jako odpověď pozitivní 
humor. Tato komika způsobí humoristické přeladění a postoj a povzbudí 
k humoristické aktivitě. Energie, která vznikne na základě komického sti-
mulu, není spotřebována, nýbrž odsáta a humoristicky využita.

 26 

a) Když například student nabídne profesorovi bonbóny a tento se zdráhá vzít si alespoň 
jediný s odůvodněním: „Děkuji, děkuji, jsem příliš tlustý“, a když jiný student přijde a 
nabídne profesorovi pomoc: „Já vás zastoupím“, pak se směje zbytek. Proč pak? Tento 
nápomocný student převzal vyšší normu ze správní oblasti, která byla nepřiměřená situaci. 
Tento objektivní humor je možno proměnit v subjektivní, když profesor požádá o pomoc 
studenta slovy: „Zastupte mne“.  
 
b) U negativního humoru se setkáváme s normou z nižšího prostoru norem. V jednom šprýmu 
německé literatury 16. století si nese urostlý mnich pod svou kutnou dospělou dívku. Svému 
nadřízenému ale na otázku, co si to nese, odpoví: „Sedlo“.  
 
 
Model negativního humoru: 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                             humoristický postoj 
 
                             humoristický odstup                                             
 
norma 1            
(dívka)                  
                            
                             humoristický spád 
                             inkongruence 
                                                                                    norma 2 
                                                                                      (sedlo)                                                                    
 
 
 
c) Často bývá i produkt komiky humoristicky prosvícen tím, že humorista ke komice něco 
dodá. Jde-li například lesem a vidí staromódní vůz, který se snaží za těžkého supění a silného 
kouře překonat mírný svah, poznamená: „On potřebuje taky čerstvý vzduch. Ve městě by se 
mohl udusit.“ – Zde tedy navazuje humor na komiku, což se zdá být všeobecně platnou 
zákonitostí. Pokus zbavit tento vůz komiky by vedl automaticky k jeho ironizaci.  
 

Komika útlumu, které je vůz vystaven, obdrží jako odpověď pozitivní humor. Tato 
komika způsobí humoristické přeladění a postoj a povzbudí k humoristické aktivitě. Energie, 
která vznikne na základě komického stimulu, není spotřebována, nýbrž odsáta a humoristicky 
využita.  
 
 
                                                                         norma 2 (= humor) 
 
 
norma                                                                                     rovina normy  
 
 
                                            odchylka od normy 
                                            (= komika) 

Norma 2 pochází z oblasti lidského života. Má -li být dosaženo humori-
stického účinku, tak musí existovat v analogii organický vztah, který zde 
spočívá ve skutečnosti, že jak člověk, tak i vůz potřebují kyslík, bez něhož 
by se oba udusili. Druhá paralela vyplývá z toho, že unavenému člověku 
lesní vzduch lépe prospěje než otrávený městský vzduch. Opotřebované-
mu vozu je lesní vzduch rovněž prospěšnější, poněvadž spalovací proce-
sy jsou při vyšším obsahu kyslíku zrychleny, takže je u něj zvýšen výkon 
podobně jako u člověka. V tomto případě jsme komiku vozu humorem 
zlidštili.

Přesto nesouhlasím s Bergsonem, když deklaruje: „Neexistuje žádná 
komika mimo toho, co je po pravdě lidské“.(25) Komiku můžeme shle-
dat i na předmětech, které v sobě neobsahují žádné asociační spojení 
s lidskostí. Musíme do nich pouze vnést naše sympatie, což je vlastně již 
humoristický výkon. Humoristický postoj obsahuje ve svém vztahu vždy 
sympatie, smír, přátelství a lásku. Útočná satira tyto hodnoty postrádá. 
V souvislosti předcházejícího Bergsonova ponětí komiky pohlédneme 
ještě na jeden příklad: Jízdní kolo, které má kruhovitě zatočené řízení 
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a připomíná nám tím rohy muflona, vnutí nám úsměv soucitu, který se 
vztahuje na kolo, poněvadž si klade požadavek na přírůstek hodnoty, který 
ale nemůže prosadit, takže je odmítnut a končí úsměvem nad vzniklou ko-
mikou, i když jízdní kolo nemá v sobě nic pravdivě lidského. Lidskost do 
něj vkládáme naší sympatií. U zvířat to můžeme velmi dobře pozorovat. 
Skotačení kůzlat nás také rozesměje, protože kůzlata v nás budí sympatie 
a komika vychází zde z pohybu, jako komika zrychlení a útlumu podobně 
jako u běžícího trpaslíka. Pozorujeme -li kočku při hovění, tak se rovněž 
zasmějeme, protože nás zaujme přes sympatie a lásku a připomíná nám 
často polohu a chování člověka, třeba tím, že si překryje při spánku oči 
přední nohou, aby ji nezlobilo světlo, nebo se uvolní a natáhne daleko lépe 
než by to dokázal samotný člověk na pláži. Zvládl by to podobně vlastně 
jenom komik. Chování kočky nám na rozdíl od skotačivých kůzlat připo-
míná člověka. V následujícím případě dochází k silnému zkrácení odstupu 
zvířete od člověka. V jedné zoologické zahradě jsem měl možnost pozoro-
vat s množstvím diváků šimpanza. Jeden divák mu podal banán. Šimpanz 
si ho oloupal a snědl, slupkou však mrsknul mezi diváky a k tomu si ještě 
poskočil a zatleskal. Zřejmě ho to naučil jeho chovatel. Samozřejmě tím 
náš zvířecí hrdina rozesmál všechny přítomné diváky. Zde se dotýkáme 
vlastně grotesky, kde dochází k propojení dvou norem v jednání, to je stej-
nosti chování opice a člověka

Také na pozitivní komiku se napojuje humoristické přeladění a postoj, 
na což se reaguje s negativním humorem, který uvolní napětí.
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e) Lidské slabosti všeho druhu neuniknou oku humoristy. Pronese -li 
například někdo ke konci oslavy: „Zmocňuje se mne velký strach, když 
vidím, že nás obléhají jenom prázdné skleničky a láhve“, pak se jedná 
o cizost normy. Inkongruence je viditelná na první pohled. Druhá norma 
pochází z válečnictví. Máme zde dokonce humoristické „dramatizování“ 
aktuální situace, neboť tento člověk neřekl nic jiného než, že zatraceně rád 
pije, i když tomu ve skutečnosti vůbec není. Vyslovil to pro pobavení třeba 
jiných hostů, kteří by si ještě rádi vypili. Humorista schvaluje a trpí život – 
na rozdíl od ironika a satirika – s jeho nedokonalostmi a slabostmi.

Humor odhalí pravdivý charakter člověka a skrytý sociologický mecha-
nismus společnosti. Přes humoristické brýle se jeví absolutně všechno 
včetně humoristy obnažené. Zdání se rozpustí a vlastní bytí se zviditelní. 
Holandský televizní bavič Rudi Carrell například ukázal v západoněmecké 
televizi, pro niž dlouhá léta pracoval, svým geniálním nápadem a předsta-
vením „křížovou cestu“ občana, který pronikne s námahou přes neviditel-
né skleněné dveře až k úředníkovi, který ho odmítne, protože právě obědvá 
a proto má plná ústa práce, ne ale plné ruce, jak to uchovává rčení.

f) Sexuálním nebo i vulgárním projevům se humorista obratně vyhýbá 
použitím eufemismů.

Polarita a humoristický spád hodnoty tvoří substanci humoru. Lazarus 
má místy pravdu, když vidí humor jako spojení vznešeného s komickým.
(26) Vznešené spočívá totiž buď již v objektu (N1) a to u negativního hu-
moru, nebo je poskytnuto ve druhé normě (N2+) v případě pozitivního 
humoru. Komika spočívá v inkongruenci obou norem a nárůstu nebo 
úbytku hodnoty při jejich srovnávání.

Rozdíl mezi humorem a komikou je možno objasnit ještě následujícím 
příkladem: V jednom západoněmeckém kostele se kněz v měsíci únoru 
zeptal dětí: „Co se musí v postní době dělat?“ Jedno malé děvče se přihlásí 
a odpoví: „Držet dietu.“ Celý kostel se rozesmál. Ačkoliv zde byla „postě-
ní“ představena příbuzná norma, nevznikl humor, nýbrž komika. Kdyby 
na tuto otázku dal stejnou odpověď dospělý, vznikl by humor. Postoj mlu-
vícího je tedy při určování druhé rozhodující kritérium. Dospělý člověk by 
to mimo jiné naznačil alespoň mimikou, že si je komičnosti jeho nápadu 
vědom. Tato norma držení diety by ho humoristicky naladila tak jak ostat-
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ní dospělé v kostele rozesmála. Tuto celou souvislost můžeme graficky 
zachytit:
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Humorista stojí nad předmětem (normou 2) a komizuje ji. Komická po-
stava se naproti tomu nachází pod předmětem, který ji komizuje, poněvadž 
si není vědoma – často to jenom předstírá – existující komiky. Náčrt vyja-
dřuje psychologickou realitu, neboť také skutečně pociťujeme, že humori-
stická postava na základě rozdílných úrovní psychické energie ve vztahu 
k nám stojí výše a komická postava níže. My se smějeme pouze tomu, 
co nám humorista třeba i jako vypravěč vtipů sděluje, kdežto u komické 
postavy se smějeme jak tomu, co říká, tak i jí samé jako osobě. Komická 
postava je proto v produkci smíchu u diváka zpravidla mnohem silnější 
než postava humoristická. – V televizi v české republice jsem měl možnost 
vidět herce a komika Sobotu. Jednalo se o parodii udělování filmových 
cen. Děkoval prostě všem, své matce za to, že se seznámila s jeho otcem, 
děkoval i otci, že ho udělal, děkoval i Darwinovi a opicím, že může držet 
toto ocenění, děkoval i sobě, že je tak velký – v v velký – v v v, diváci přitom 
„slyšeli“ velký vůl, i když to neslyšeli a lapali smíchy pod dechu. Já jsem už 
očekával, že zahrne do své děkovné řeči i Karla Marxe a jeho vědecký ma-
terialismus a poděkuje hmotě za to, že ho zorganizovala tak dokonale, že 
obdržel filmové ocenění, a nebo, že se přikloní k Západu a sáhne 15 miliard 
světelných roků do minulosti až k Velkému třesku a poděkuje Pánu Bohu 
za to, že ho už tehdy vymrštil do Vesmíru, aby mohl po dlouhém pobytu 
mezi hvězdami Mléčné dráhy spadnou jako slavná hvězda filmu s Oska-
rem v ruce na Zem před mikrofon. Sobota vytvořil ohromně dynamickou 
komiku právě tím, že předstíral nevědomí nad komičností svých slov. Toto 
podporovalo jeho hrané vnitřní rozrušení vyvolané vděčností a slávou, což 
mu jakoby překáželo ve vyjadřování. Své komické myšlenky hledal oprav-
du s velkou námahou, čímž vytvořil velmi účinnou komiku útlumu. Diváci 
se smáli jak tomu, co říká, tak i jeho osobě jako komické postavě, která 
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z něho udělala dokonalého sympatického blbečka. Sobota je velký komik 
a pokud si svůj program i sám tvoří, tak je i velký humorista. Kdysi jsem 
ho viděl v Silvestrovském televizním pořadu v jednom sexuálním skeči. 
Divákům smíchy docházel dech.

Parodie může ostatně použít humor jako například při parodování bás-
ní a nebo i komiku při parodii dějů, filmů. Limonádový Joe je příkladem 
parodie Westernu. Humoristická a komická díla se neparodují. Parodie 
vyžaduje zásadně vážnost substance díla pro své použití.

Forster rozlišuje ve své disertaci správně mezi humorem „postoj“ a hu-
morem „jev“. (27) Dále upřesňuje: „Můžeme právem říct, že humor bez 
komiky nevystačí, avšak komika bez humoru, jak zjišťuje Fromm, beze 
všeho.“(28) Myslím, že se nám podařilo identifikovat humor konkrétně 
jako objekt.

2. Geneze neboli vznik humoru, ironie, grotesky a komiky

Po předcházejícím náhledu do podstaty komiky, ironie a humoru může-
me určit jejich původ a genezi, jíž se účastní vědomí, podvědomí, nevě-
domí a ještě jednou vědomí v chronologickém pořadí. Víme, že všechny 
podstatné podvědomé a vědomé vjemy jsou registrovány v nevědomí. Za-
tímco jedna část těchto informací je osobní, je druhá část společná všem 
členům společnosti. Z toho vyplývá následující struktura:
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                                                                 podvědomí                                      
 
kolektivně osobní                                                                                               osobní 
nevědomí                                                                                                           nevědomí 

 
Podvědomí je u každého člověka ve stálé bdělosti a četná rozhodnutí 

se realizují na jeho popud. U humoristy je podvědomé Já v určitých si-
tuacích oživeno, přičemž ho chrání. Souvisí to s jeho ochrannou funkcí. 
(Viz Návrat k základům). Čím silněji je vědomé Já oslabeno a zpasivněno 
a rozkládáno, tím aktivnější se stává podvědomé Já, a tím se humor častěji 
dostavuje. Mohl jsem to pozorovat u jednoho studenta, který přednášel 
referát. Byl značně rozrušený, avšak plný humoru.
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Humor uvede do chodu automatický kreativní proces, aby vyrovnal 
oslabení vědomí. Poněvadž humorista stojí pod vlivem negativního im-
pulzu, který vyplývá v našem konkrétním případě ze strachu ze zkoušky 
a vystoupením před svými spolustudenty, nemůže každá myšlenka na své 
cestě z nevědomí přes podvědomí vniknout volně do vědomí. Dochází 
k jisté blokádě, neboť podvědomí interpretuje celou situaci jako „ohro-
žení“. Podvědomí se tedy ujímá obrany. Každé „ztroskotané“ myšlence, 
která vyvolá specifický dojem v podvědomí, jsou otevřeny dveře zpět do 
nevědomí, kde je tento dojem zpracován symbolicky podobně jako ve snu, 
a odsud putuje jako nový pojem přímo do vědomí. U kreativního proce-
su, který probíhá stejně, dochází v podvědomí výběrem k asociativnímu 
přizpůsobení pro bezproblémové přijetí ve vědomí. Produkt nevědomí 
vyvolá, na základě jeho cizosti (norma 2) a negativního nebo pozitivního 
spádu jeho hodnoty k základní normě, pozornost, a způsobí po vědomém 
zhodnocení a zjištění humoristické naladění. Přitom jsou energie strachu 
nebo nejistoty, které se v celé psychické soustavě vytvořily a oslabily vědo-
mé Já, humoristicky přeladěny a proudí jako pozitivní energie do vědomí, 
aby jej posílily. Všechny psychické jevy mají totiž vždy svůj smysl, a to 
i u samotných duševních onemocnění na rozdíl od onemocnění tělesných. 
Humor mimo jiné uklidňuje.

Často předchází humor jakémukoliv afektu před jeho vzniknutím díky 
ochranné funkci humoru, který uvede do chodu podvědomí. Sigmund 
Freud dedukuje požitek humoru od ušetřené spotřeby citu.(29) Tento jeho 
poznatek je možno integrovat právě do mého předcházejícího zjištění.

Humorista je komunikativní osobnost, která nereaguje na psychickou 
subjektivní nejistotu mlčením, nýbrž humorem. Mimo objektivní pozoro-
vání jsem tuto vlastnost objevil i u sebe. Jednou jsem se vypravil společ-
ným autobusem do divadla. Na zastávce už čekalo asi dvacet žen a já byl 
sám v této dámské společnosti muž. Samozřejmě, že jsem ihned prohlásil: 
„Kdyby náhodou, tak já vás ochráním.“ Všechny ženy se po tomto prohlá-
šení rozesmály. Překonal jsem tím nejistotu a komunikativní bariéru a tím 
se plně integroval do této dámské společnosti. Jsme -li konfrontováni s více 
osobami, tak to pociťujeme jako převahu vůči nám, což nás oslabuje, často 
v nás vyvolává podvědomě pocit strachu. Tímto mým humoristickým pro-
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hlášením jsem získal vlastně psychickou převahu nad celým protějškem 
skupiny žen.

Nevědomé Já, jehož základní funkcí je dle mého zjištění (viz Návrat 
k základům) osvobozování, zneškodní na popud podvědomí každý škodli-
vý stimulus. Všechno, co by způsobilo v duši humoristy skrze subjektivní 
myšlení nebo objektivní vjem stres, konflikt, nebo nějaký negativní afekt 
jako zlost, smutek, strach atd., je skrze odpoutání od vlastního problému 
anulováno, poněvadž nevědomý produkt je cizí a odporuje vědomé ak-
ceptaci rozumem, neodpovídá realitě, s níž je humorista konfrontován. 
Nemůže být brán vážně. V duši nemůže vzniknout žádné škodlivé napětí. 
Dochází k vnitřnímu odstupu od objektu živého či neživého, s nímž je hu-
morista konfrontován. I symboly jsou vlastně produktem nevědomí a tím 
nám připadají v aktuálním kontextu cizí. Přesto v nás nevyvolají komické 
cítění a smích.

Pohlédneme -li zpět na příklady uvedené v předcházející kapitole, na-
lezneme v každém humoristickém vyjádření skutečně sublimaci určitého 
stimulu, po němž by se dostavila určitá citová identita. V a) by to byl pocit 
vzrušení.(S. 35) Celý proces zde probíhá z velké části podvědomě ná-
sledovně: Student rád mlsá, stydí se ale „žebrat“. Ve zdráhání profesora 
spatří ale svou šanci, která jej pohne k činu. V tomto okamžiku je současně 
navštíven nejistotou, která hrozí z psychické oblasti, to znamená jako vzru-
šení určitých nervových center v mozku, vystoupit a zachvátit celý nervový 
systém. Ještě dříve než se toto dostaví a vznikne specifické citové zabarve-
ní, váže student svou prozatím neutrální psychickou energii nejistoty včas 
v humoristické nabídce: „Já vás zastoupím.“ Vznik pocitu rozrušení byl 
tímto způsobem vyloučen. Student zachytil a zneškodnil potenciální nega-
tivně obsazenou energii v pozitivně humoristickém vyjádření pocházející 
ve vztahu na danou situaci z vyšší, konkrétně správní oblasti.

Vzniklá inkongruence je pramenem smíchu recipienta. Tato inkongru-
ence s pozitivním stoupáním způsobí skrze její „logickou nesrovnalost“ 
lehkou negativní komizaci profesora a pozitivní studenta, což podporuje 
smích. Humor sbližuje, překonává zábrany, je nositelem smíru. – Konste-
lace osob hraje pro humoristickou a komickou kvalitu důležitou roli.

Následující výpovědi nesmí být zaměněny s psychoanalytickým zpraco-
váním:
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V a) (S. 35) se jedná o negativní humoristicky zneutralizovaný pocit 
nejistoty

V b) (S. 35) je v sedle erotika humoristicky spoutána a sublimována.
V c) (S. 36) je zachycen komický pocit, kterému se humorista pokouší 

rovněž vyhnout.
V d) (S. 37) spočívá humoristické vyrovnání pozitivního vjemu a ener-

gie.
V e) (S. 38) je spoutána setrvačnost zůstat věrný láhvi a tím i příslušný 

pocit aktivity s její slinou.
V f) (S. 38) může vězet zmrazený cit studu, trapnosti.
Chceme -li recipienta rozesmát, nesmíme v něm vyvolat žádný cit, jinak 

by se uvolněná psychická energie vnořila do tohoto citu. V ironii se mění 
psychická energie, která následuje stimulus, částečně v cit. Proto se smě-
jeme jenom tlumeně.

Předcházející humoristické příklady zjevují zajímavou souvislost. V a) 
(S. 35) například je negativní stimulus nejistoty pozitivně sublimován, 
v b) (S. 35) je to pozitivní stimulus erotiky, který byl převeden do nega-
tivní normy. Tento jev můžeme nazvat humoristickým přepólováním. Že 
to není pouhá teorie, nýbrž objektivní skutečnost, která spočívá na určité 
zákonitosti, dokazuje ironické přepólování, kde je negativní cit částečně 
sublimován pozitivním citem, a pozitivní cit negativním. V přepólování se 
rodí také humoristický postoj, který vede k humoristickému přehodnocení 
míněného verbálního pojmu, takže vznikne nová výpověď. Všechno toto 
scházelo u malého děvčete v kostele („Držet dietu“ místo „Držet půst“). 
Humoristická postava rozpozná totiž potenciální komiku, což ji humoris-
ticky naladí a zvedne hladinu její psychické energie.

Humor je vázán mimo literární tvorbu na aktuální situaci. Doprovází 
člověka při jeho kontaktu s prostředím, v němž se nachází. Humorista 
odolává psychickým vztahovým zatížením skrze prostředí lehčeji, poně-
vadž jej chránící podvědomé „Já“ odpojí od vážnosti, čímž získá odstup 
a tím převahu ve vztahu k protějškům v jeho prostředí.

Nápomocnou funkci podvědomého „Já“, která se projevuje i u humoru, 
můžeme pozorovat, když je podvědomé „Já“ „probuzeno“ extremním 
stresem, psychickým napětím a tlakem, šokem nebo strachem, přičemž 
strach je zde vždy všudypřítomný. Toto podvědomé „Já“ pak jedná jis-
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tou měrou samostatně, avšak jeho funkce závisí na aktuálních vjemech. 
U této poruchy se dá pozorovat následující: Nově pojatá slova se po krátké 
době vrací do vědomí: Pozoruje -li dotyčný člověk krásný strom, tak mu 
vnikne do vědomí samovolně akusticky slyšitelná myšlenka: „Krásný 
strom“, aniž by ji vědomě formuloval. Je -li tento člověk přerušen během 
věty, tak mu přijde zbytek automaticky a logicky do vědomí jako akusticky 
vnímatelná slova. Anticipace stimuluje v tomto případě silněji produkci 
myšlenek v podvědomí. Toto je možné, poněvadž se značný obsah energie 
přesunul z vědomí do rozrušeného podvědomí. Celá duševní soustava je 
silnější měrou senzibilizována. Vědomé funkce jsou zpomalené až spo-
radicky inaktivní. Hlubší příslušné vrstvy mozku jsou zato aktivizovány. 
V tomto případě je směr podvědomí – vědomí zachován a přímý příspěvek 
podvědomého „Já“ je logicky vázán na vědomé „Já“. Porucha spočívá 
pouze v tom, že přechod myšlenek se neudává pozvolna jako v normálním 
případě funkce psychické soustavy, nýbrž náhle. Pacient tyto myšlenky do-
slova slyší. Samozřejmě, že se zde nejedná o žádnou duševní nemoc. Tato 
psychická porucha po ústupu stresu a uklidnění samovolně odezní. Znovu 
bych chtěl připomenout, že duševní poruchy a nemoci mají na rozdíl od 
nemocí tělesných vždy svůj smysl. Konkrétně zde se jedná o zvýšenou 
nápomocnost podvědomí ve službě oslabeného vědomí. Nejedná se však 
o humor.

Humor jako obranný mechanismus postupuje následovně: Zredukuje 
silněji vědomé procesy v rámci obrany. Vytvořený příslušný dojem z osla-
beného vědomého pojetí situace klesá do podvědomí, které jej propustí 
do nevědomí, kde tento dojem je symbolicky zpracován na rozdíl od snu 
v srozumitelném příbuzném asociativním kontextu k předcházejícímu 
vědomému vjemu, a vniká přímo do vědomí. Ve vědomí je rozpoznán jako 
cizí element, což vytvoří odstup od původního vjemu, s nímž tento cizí ele-
ment je vědomě srovnáván. Člověk, ať již jako humorista nebo jako recipi-
ent posluchač nebo divák – zde se celý proces obou stran stýká – tento cizí 
element nebere po srovnání s původní normou vážně. Tento dojem klesá 
do podvědomí a odsud do nevědomí, kde je převeden ve smích, který sym-
bolizuje intelektuální vítězství ať již nad pouhým pojmem nebo samotným 
komickým živým objektem ve formě jednání, a to zpravidla člověka.



45

Ještě se vrátím do oblasti patologie, kde se tradičně opírám o vlastní 
poznatky. Při silnější déle trvající redukci vědomých pochodů nedodává 
podvědomé „Já“ své příspěvky logicky a přímo k „věci“, nýbrž je propustí 
do nevědomí, jehož „myšlení“ v tomto případě čerpá mechanicky z asoci-
ativní příbuznosti k původnímu vjemu. Uvádím k tomu nějaké příklady: 
Žena pozoruje svého muže, jak pracuje v zahradě s rýčem. Vnikne jí auto-
maticky do vědomí slovo „herec“. Její manžel ale pracuje v úřadě.

Děda, který pozoruje sukni své babky, obdrží ze svého nevědomí auto-
maticky slovo „líbánky“.

Jiná žena, která jede autem a zahlédne pejska, který by mohl být přejetý, 
obdrží slovo „katastrofa“. V těchto příkladech se již jedná o humoristické 
narážky, to znamená primární humor. Když zde nahradíme pejska kuře-
tem nebo myší, zvýšíme kontrast a tím i humoristický účinek. „Pacienti“ 
interpretují slova této poruchy zpravidla jako nesmysl. Ačkoliv tyto „hu-
moristické komentáře“ vniknou do jejich vědomí samovolně, nevyvolají 
u nich žádný humoristický postoj. Jejich vědomé funkce jsou ochablé. 
Účel této poruchy spočívá podle mého ponětí ve snaze podvědomého „Já“, 
„vyburcovat“ oslabené a ochablé vědomé Já, probudit sebecit a odstranit 
vnitřní izolaci, což má vykonat přehnaná funkce těchto nadsazených „pří-
spěvků“. Schopnost smát se na popud komiky a humoru je spolehlivým 
indikátorem zdravé funkce duševní soustavy.

Podle Sigmunda Freuda je humor příspěvkem ke komice skrze zpro-
středkování „Nad -Já“ „Über -Ich“ (30), zatímco genezi vtipu přesouvá 
do nevědomí (31). U geneze vtipu můžeme s Freudem souhlasit, musíme 
však vzít do zorného pole celistvost humoru.V mém psychoanalytickém 
díle „Návrat k základům“ jsem přidělil každé z duševních složek svou spe-
cifickou funkci: Nevědomí neustále osvobozuje, podvědomí dbá na bez-
pečnost a jistotu a vědomí hledá pravdu. U humoru se jedná o komplexní 
proces, na němž se podílí všechny tyto tři psychické složky. Podnět však 
vychází z ochranné funkce podvědomí, které utlumí vědomí podobně jako 
v hypnóze a aktivizuje nevědomí, v němž dochází k osvobozujícímu počinu 
vytvořením nové normy, která vchází do vědomí, kde je vědomím identifi-
kována v rozporu s realitou, s níž je humorista konfrontován. Tím získává 
vnitřní odstup a svobodu a převahu. Tento pocit vytvořen v podvědomí, 
klesá do nevědomí a je proměněn ve smích, jenž je symbolem intelektuál-
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ního vítězství. Humor u kreativního humoristy obsahuje dva okruhy, jeden 
je kreativní, druhý je požívaný. U recipienta se jedná pouze o druhý okruh. 
Ochrannou funkci podvědomí za součinnosti nevědomí nalézáme v sym-
bolických formách například i u psychosomatických potíží. Zádušnost při 
tělesném zdraví znamená varování před nějakým nebezpečím, třeba před 
poškozením zdraví. (Viz „Návrat k základům“).

Následující humoristický okruh znázorňuje popsanou genezi humoru 
a její dekódování:
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                                                       vědomí 
                                                       (herec) 
                                             
                   narážka                  
 
(+) podvědomí         
(úředník)  
                                                                                    nevědomí 
                                                                                    (herec) 
 
 
 
 
 
Proces z „podvědomí – nevědomí“ je zkrácenou cestou vnesen do vědomí a odsud je zpětně 
vložen do podvědomí. 
 
 
 
vědomí                                  2. líbánky                             3. katastrofa 
 
                                (+)                                              (-)                        
                           sukně                                          nehoda 
podvědomí                                                                                                      rovina normy 
                                                                                  
 
 
 
nevědomí                                  líbánky                                 katastrofa 
 
  
 

V příkladech číslo 1 a 2 byla anticipace u příslušných osob nastavena pozitivně a 
konstruktivně, v příkladě číslo 3 byla psychologicky negativní. Humorista však negativní 
anticipaci na rozdíl od duševní poruchy během humoristického procesu ve svém nitru 
zpozitivní a tím neutralizuje.  

Proces z „podvědomí – nevědomí“ je zkrácenou cestou vnesen do vědo-
mí a odsud je zpětně vložen do podvědomí.
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V příkladech číslo 1 a 2 byla anticipace u příslušných osob nastavena pozitivně a 
konstruktivně, v příkladě číslo 3 byla psychologicky negativní. Humorista však negativní 
anticipaci na rozdíl od duševní poruchy během humoristického procesu ve svém nitru 
zpozitivní a tím neutralizuje.  

V příkladech číslo 1 (úředník) a 2 byla anticipace u příslušných osob na-
stavena pozitivně a konstruktivně, v příkladě číslo 3 byla psychologicky ne-
gativní. Humorista však negativní anticipaci na rozdíl od duševní poruchy 
během humoristického procesu ve svém nitru zpozitivní a tím neutralizuje.

Není lehké najít kořeny humoru. Sigmund Freud je podle mého ponětí 
hledal na nesprávném místě, jakož i někteří psychoanalytici. I já si nechci 
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dělat nárok na poslední slovo v hledání pravdy v této oblasti. Přesto se 
alespoň o to pokusím a začnu v počátcích života člověka. Pozorujeme -li 
nemluvně, jak se usmívá na svou matku, tak se jedná o stav, kde došlo 
ve vztahu mezi matkou a nemluvnětem k proměně přijaté lásky od mat-
ky v důvěru, v níž se zrodil úsměv. Kde je totiž úsměv, tam je překonána 
nedůvěra a strach, tam vládne důvěra, sympatie a láska. Humor je rovněž 
vztahovou komunikativní záležitostí, kde dochází k humoristickému nala-
dění a postoji na stejném základě. I humorista se ve svém humoristickém 
postoji spíše usmívá než směje, pociťuje sympatii a lásku. Toto zjištění 
nevylučuje nikterak skutečnost, že se u humoru jedná o způsob specifické 
duševní obrany. Humor je tedy způsob a forma hledání a nastolení důvěry. 
Dispozice k humoru je spíše vrozená, musí být však příslušně rozvinuta, 
což se u některých jedinců podaří lépe, u jiných hůře. Je to věcí daru neboli 
talentu, ale i životního prostředí. V kontextu těchto myšlenek vylučuji zá-
měrnou satiru.

Geneze komiky se podobá genezi humoru, když upustíme od komiky, 
která vzniká samovolně. Zatímco humor předchází stresu, komika jej 
odstraní nebo alespoň oslabí. Komické scény pojmou více psychické ener-
gie než pouhé humoristické slovní výroky. Nahromaděné nevědomé psy-
chické energie jsou spotřebovány. I ve snu jsou nahromaděné psychické 
energie spotřebovány skrze zpracování do symbolu, zhuštěním nebo pře-
sunem. Sekundární podvědomý obranný mechanismus, který tvoří základ 
humoru, použije komiku, aby snížil silný vnitroduševní tlak. Silné vnitřní 
vzruchy jsou komicky přeladěny a vytvořené energie odstraněny smíchem.

Komika je vždy dynamičtější než humor. Je vyvolána zpravidla buď sil-
ným negativním vnitřním tlakem, nebo útlumem na vědomí. Toto bych 
chtěl potvrdit příkladem z vlastního zážitku. Kdysi jsem potkal na vlako-
vém nádraží v zahraničí nějaké přátele. Jeden z nich vyprávěl, že si jeho 
kamarád koupil zahradu. Jedna paní chtěla vědět, jak je tato zahrada veli-
ká. Požádala ho, aby její plochu názorně vyznačil. Začal tedy pravou rukou 
ukazovat na okolní předměty, aby ohraničil plochu této zahrady. Skočil 
jsem mu náhle do řeči: „Počkej, já poběžím kolem, aby to bylo lépe vidět.“ 
Tato jednoduchá nabídka rozesmála celou skupinu, přičemž jedna paní 
poznamenala: „To bylo vtipné.“ Zatímco jsem své komické jednání nazna-
čil, pocítil jsem v sobě tlumící, vertikálně dole působící impulz, a tlak na 
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ramena, na nějž se napojilo komické zrychlení s lehkým podřepem nohou. 
Vlastně i komický útlum byl vyvolán komickým zrychlením, když jsem 
celou akci předvídal, poněvadž této předcházelo humoristické naladění 
s příslušným postojem, který je zakotven v komickém útlumu. Vědomí, 
že chci předvést legraci, vyvolalo první komické zrychlení. Otočil jsem se 
a učinil rychlý krok kupředu. Následoval jsem informačním obsahům, kte-
ré začaly klesat do nevědomí, kde naráží na symbol intelektuální převahy, 
jež u recipienta vyvolává smích. Na tomto místě bych chtěl poukázat na 
to, že když zažijeme nebo očekáváme nějakou újmu spojenou s ponížením, 
tak ve snu zažijeme, jak se nám někdo směje. Kreativní humorista a ko-
mik předchází tomuto ponížení a smíchu vlastně tím, že vyvolává situace 
a výroky, které jeho posluchače rozesmějí. Přitom zůstává uchráněn před 
skutečným ponížením a je vítězem celé situace. Tím, že jsem se v kolenou 
zhoupnul a učinil krok kupředu ve snížení postavy, jsem se na popud ne-
vědomí subjektivně ponížil, u recipientů jsem se však jakoby ponížil ob-
jektivně, to je viditelně, ovšem neplatně. Vidíme zde opět, že do humoru 
a komiky je zapojeno mimo vědomí také podvědomí a nevědomí. Kvalita 
smíchu by byla však jednotná jak u humoristy tak i u recipientů, kdyby 
humorista smích v sobě podvědomě nepotlačil. Humorista se sjednotil 
s posluchači v porozumění komiky.

V humoru se smiřujeme s člověkem a prostředím, které s námi nezachází 
vždy jenom přátelsky. Podvědomé „Já“ se snaží odvrátit duševní stresové 
situace a uklidnit vědomí.

 Následující diagram zachycuje duševní struktury jednotlivých repre-
zentantů v rozdělení do jednotlivých částí. Všechny tyto struktury však 
mohou být obsaženy ve stejné osobě a nebo mohou být kvantitativně různě 
rozloženy třeba s převahou jenom jedné nebo několika struktur.
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1. pozitivní humorista – negativní humorista
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Pozitivní struktura komika zahrnuje vedle všeobecné definice komiky 
i heroickou komiku, a negativní struktura komika obsahuje i komickou 
burlesku.
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4. pozitivní groteska – negativní groteska
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bodu, u ironie pouze výjimečně. Přepólování se děje přes přírůstek nebo 
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humoru. Osobnost humoristy v tom hraje základní úlohu.
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se setkáváme u humoru a komiky, s „tvořením protikladu“ u ironie, se 
„zhuštěním“ u grotesky a se „symboly“ u humoru jako objektu. Proč se ale 
nesmějeme u snu? Je tomu za prvé proto, že schází ve vědomí na rozdíl od 
humoristických druhů primární součást, to je základní norma, – ve snu je 
přes podvědomí zpracována symbolicky nebo jiným způsobem a tím ukrytá 
ve „druhé normě“, za druhé je u humoru vzhledem k přítomnosti vědomí 
v bdělém stavu zvolena užším výběrem taková druhá norma, která konkuru-
je ve vědomí normě základní. V ironii si najdeme lehce protiklad jako normu 
původní, kdežto ve snu nám strach připadá jako strach, protože došlo k vy-
tvoření protikladu k předcházejícímu zažití velké odvahy v bdělém stavu. 
Strach je tím přeměněn ve své podstatě v odvahu. Došlo k zániku odvahy ve 
strachu a tím k osvobození od tohoto silného emocionálního dojmu. K to-
muto původnímu dojmu se dostaneme přes výklad snu. U humoristických 
druhů tuto původní normu uchováváme naproti tomu ve vědomí a k ní do-
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jde ke zpracování určitého dojmu nebo očekávání v nevědomí za selektivní 
účasti podvědomí. V této úvaze se jedná o kreativní procesy u humoristic-
kých druhů.

Chtěl bych zde uvést příklad, který zapadá do takzvaného černého humo-
ru. V roce 2010 mi jeden dědeček vyprávěl o svém pobytu v nemocnici. Pro-
dělal operaci, po níž dostával injekce proti bolesti. Tyto injekce jsou určené 
proti řezným ranám a jedná se u nich o narkotika, která působí ve spánku na 
psychickou činnost. Pacient prožívá intenzivní sny, které vnikají silněji do 
vědomí, takže sní mnohem více než za přirozeného spánku, a tyto sny jsou 
od běžných snů vzdálenější obvyklé realitě obsažené ve snu. Tento dědeček 
mi vyprávěl svůj sen po příslušné injekci v nemocnici. Byl to sen, který si oné 
noci z mnoha snů přesně zapamatoval. Seděl prý v „Perníkové chaloupce“ 
u dveří. Po jeho pravici stál malý chlapec, po jeho levici nějaký dospělý muž. 
Tento muž chlapce oslovil: „Pojď sem spratku!“ Chlapec vykročil směrem 
k němu a zeptal se ho: „A máš mě rád?“ Muž mu odpověděl: „Já nemám, ale 
potkan tě má rád. Za chvíli si na tobě pochutná.“ Tento sen obsahuje psy-
chotický prvek a sice potkana kanibala. Rovněž bych zařadil do psychotické 
povahy tohoto snu, že přebudoval původní Perníkovou chaloupku tímto 
způsobem. – Dědeček totiž visel na svých pravnoučatech a tak okamžitě od-
mítnul příslušné injekce proti bolesti a nazval je „svinstvem“. Poté mu pri-
mář naordinoval tablety. Tento sen tohoto dědečka má strukturu vtipu, což 
spočívá v dvojsmyslnosti slova mít rád, jednou citově a podruhé chuťově. 
– Kdo zažil po nějaké operaci s příslušnými injekcemi proti bolesti následné 
sny, ten dokáže srovnat tyto psychotické sny s běžnými sny. Zatímco „při-
rozený sen“ probíhá v rámci reálné možnosti, má svou logiku a organizaci, 
je psychotický sen pod vlivem narkotik kvůli blokádám v nervové soustavě 
prožíván intenzivněji, je mnohem trvanlivější, proniká silněji, jak jsem shora 
uvedl, do vědomí, je emocionálně zpřetrhaný, odtažený od reality a sekvence 
jeho scén je chaotická. Toto jsou všechno psychotické jevy snu způsobené 
konkrétně tímto narkotikem.

Setrváme ještě chvíli u přirozeného snu. Ve snu jsou aktuální zážitky 
zpracovány výše uvedeným způsobem. Jak se to konkrétně děje, závisí 
na asociativní příbuznosti, vnitroduševním postoji a osobních zážitcích. 
K přesunu dochází především tam, kde existuje zážitek z minulosti, který 
se nějakým způsobem podobá aktuálnímu dojmu. Potkáme -li osobu po-
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dobající se našemu starému známému, tak se v našem snu objeví tento náš 
starý známý. Psychické energie obsahující informaci dojmu se přesunou 
do minulého zážitku, přičemž se spotřebují, neboť musí uvolnit místo dal-
ším zážitkům. U humoru se přesune původní norma do normy nové.

Když chce sen zachytit společný aspekt u dvou osob, zvířat nebo věcí, 
zhustí, to je spojí je v jedno jako siamská dvojčata, třeba člověka se zvíře-
tem, s čímž se setkáváme i u grotesky nebo jí příbuzné karikatury. Tato se 
však vyskytuje řidčeji. Častější je zpracování protikladem. V humoru se pak 
jedná zpravidla o ironii, ale i o jiné komické scény, kde například lakomý 
člověk jedná neobvykle štědře, nebo naopak, kde štědrý člověk je neočeká-
vaně ovládán lakotou. Tento protiklad je spojen buď s pozitivním nebo ne-
gativním přepólováním. Nevědomí osvobozuje člověka vnitřně snem, nebo 
i humorem. To, co nacházíme ve snu, můžeme najít i v humoru, třeba ve 
vtipu. Lidské exkrementy jsou nevědomým symbolem peněz jakož i přímá 
sexualita konkrétně ve vtipu. Kdo aktuálně očekává peníze, nebo je obdržel, 
může ve snu snít právě o zmíněných elementech. Tyto elementy však může-
me potkat i v humoru jako produkt nevědomí. Před lety jsem slyšel násle-
dující vtip, který vyvolal u přítomných posluchačů srdečný smích: „V létě 
si hrají venku malé děti. Rozeznávají své pohlaví. Stranou dřepí děvčátko. 
Jeden z chlapečků k němu přistoupí, sáhne mu pod sukýnku a zeptá se ho: 
Tak ty jsi taky chlapeček? Děvčátko mu odpoví: Ne, já jsem děvčátko, ale já 
právě kakám.“ Samozřejmě autor tohoto vtipu je neznámý. Přesto můžeme 
s jistotou identifikovat původ geneze tohoto vtipu. Jedná se o zpracování 
peněz, které autor buď obdržel a nebo očekával, protože oba tyto elementy 
jsou v zjištění chlapce zhuštěny v jednom, a oba symbolizují peníze. I sen 
zhušťuje tam, kde chce vyjádřit stejnou věc. Děvčátko však ve své odpovědi 
opravuje chybnou domněnku chlapečka, čímž dochází vlastně k přesunu 
z původní normy pohlavní oblasti do normy nové, která anuluje normu pů-
vodní a tím dochází ke komické pointě tohoto vtipu. – Nebyli bychom dobří 
psychologové, kdybychom si autora tohoto vtipu představili jako člověka 
s výraznými sexuálními nebo dokonce pedofilními sklony. Mimo to vylučuje 
humor účinek pohlavního pudu.

U snu obdržíme tedy stejné struktury nevědomých procesů jako u vzniku 
humoristických druhů, to je komiky, ironie, humoru a grotesky. Následuje 
tedy grafické znázornění, které zachytí současně jak genezi snu, tak i genezi 
humoru.
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U kreativní komiky se jedná o přesun, i když ne vždy o takový, jak jej zažíváme 

ve snu, kde je přesunut aktuální zážitek na dřívější asociativně příbuzný zážitek, 

nýbrž předmět komiky je představen v jeho přehnané formě, takže například 

šetrnost je vystupňována do lakoty, čímž dochází i v řadě jiných případů daných 

konstelací k zesílení komického útlumu a komického zrychlení. Pomocí následu-

jícího příkladu bych chtěl srovnat genezi komiky s genezí snu: Kdysi v minulosti 

jsem byl před nějakou důležitou zkouškou velmi nervózní. Asi pět minut před 

začátkem zkoušky jsem pohlédl z okna a spatřil muže v sympatickém klobouku, 

jak spokojeně kráčí. Pravděpodobně se jednalo o pojišťovacího agenta, který uza-

vřel právě výhodnou smlouvu. Jeho lehce komický vzhled mě vnitřně odpojil od 

vážnosti postoje, načež jsem v sobě zakusil humoristické přeladění, které posílilo 

komické nutkání. Neváhal jsem déle. V příštím okamžiku jsem tomuto šťastlivci 

vsadil v myšlenkách za klobouk dlouhé kohoutí pero. Účinek tohoto počinu byl 

blahodárný. Ve zlomku vteřiny jsem se cítil jako znovuzrozený. Tento myšlenkový 

humoristický počin, jemuž předcházelo pozitivní přepólování psychické ener-

gie v duševní soustavě, mě osvobodil od strachu, což bylo v souladu se základní 

funkcí nevědomí, to je osvobozování. Přesun z reálné situace, v našem případě 

od skutečného objektu do objektu kreativně vytvořeného je Via Regia neboli Krá-

lovská cesta k vnitřní svobodě. V tomto kreativním počinu je obsaženo odpoutání 

vnitroduševní pozornosti, což vede k uvolnění duševní funkce, takže dojde k pozi-

tivnímu přeladění duševních sil. I sexualita má vnitroduševně silně odpoutávající 

účinek, poněvadž u ní dochází k přepnutí na podvědomí.

Právě zmíněný příklad s domnělým pojišťovacím agentem poukazuje bez po-

chyby na nevědomý přesun podobný snu. Jedná se o přesun z pojišťovacího agen-

ta na muže, kterého jsem vídával ve svém dětství a který nosíval za kloboukem 

dlouhé pestré pero, aby si nadzvedl své Já a tím sebevědomí. Komický přesun je 

usnadněn negativním přepólováním duševních sil, poněvadž cesta do nevědomí 

se tím otvírá. Toto negativní přepólování spočívalo u mne na strachu ze zkoušky. 

Kreativní komik se musí tedy vždy dostat do stavu útlumu, pokud už tento útlum 

není přítomen. Na druhé straně je ale útlum uvolněn kreativní komikou. Každý 

dostatečně citlivý psychoanalytik dokáže všechny tyto psychické pochody pomocí 

introspekce v sobě zachytit a popsat. Útlum v duševní soustavě pozitivního komi-

ka je vlastně zesílením útlumu, který je základem všech forem humoru.
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Ve snu jsou zpracovány dojmy nebo očekávání, která jsou od vědomí a aktuální 

reality vzdáleny několik minut nebo hodin, u humoru je všechno bezprostředně 

spojeno s aktuální situací.

V následujícím příkladě uvádím vtip z německé literatury 16. století. Jeden 

prostý občan ze Švábska dostane v Itálii od číšníka po jídle skleničku vynikajícího 

vína, které mu ohromně zachutná. Tento švábský poutník se zeptá číšníka, co je to 

za tak lahodný nápoj. Číšník mu odpoví: „To jsou slzy našeho Pána Boha.“ Šváb-

ský poutník se okamžitě obrací přímo na dodavatele těchto slzí s výtkou: „Ach 

ty milý Bože. Proč jsi jenom neplakal také v naší Švábské zemi?“ Tento vtip by 

u dnešního ateisty pravděpodobně nevyvolal žádný smích. K humoru patří totiž 

sympatie k danému předmětu nebo osobě. V 16. století věřil hluboce každý jed-

notlivec, takže se také srdečně tomuto vtipu zasmál. Samozřejmě, že i víno bylo 

ve Švábsku, kde se hodně pěstovalo, oblíbeným nápojem, což zvýšilo podstatně 

sympatie tohoto vtipu. Tento vtip je produktem nevědomí na bázi symbolického 

zpracování. Boží slzy v první části pointy tohoto vtipu vidím jako vysoce pozitivní 

symbol nevědomí vyjadřující vnitřní štěstí a vysoký nárok, zde na kvalitu vína. 

Druhá část pointy, to je pláč Pána Boha, je symbolickým zpracováním darované-

ho vynikajícího vína, neboli tohoto specifického dárku. První i druhá část pointy 

se nachází ve vzájemném vztahu a jsou zpracovány chronologicky ve vzájemné 

symbolické závislosti. Ve vědomí je vztah Božích slzí k vínu zachován, což vyvolá 

u recipienta smích. Shoda mezi logikou nevědomí a vědomí je rozhodujícím prv-

kem vtipu a všeobecně humoru. Vědomou logiku podporuje v tomto případě jako 

nosný pilíř víno.

Následující náčrt znázorňuje genezi předcházejícího vtipu:

 40 

je rozhodujícím prvkem vtipu a všeobecně humoru. Vědomou logiku podporuje v tomto 
případě jako nosný pilíř víno.  
 
 
Následující náčrt znázorňuje genezi předcházejícího vtipu: 
 
 
                                         1. víno (cit štěstí)                           2. dárek 
vědomí 
(podvědomí) 
 
                                      1. Boží slzy                                  2. Boží pláč 
                                       (produkt                                             (produkt 
                                        nevědomí)                                          nevědomí)    
 
 
                                                                     pointa 
 
 
 
 
4. STUPŇOVÁNÍ HUMORISTICKÉHO ÚČINKU 
 
 

U humoru je stupňování rovněž možné. Čím vyšší je hodnota normy, kterou 
humorista postaví před existující normu, tím silnější je humoristický účinek. Německý 
humoristický autor Montanus staví ve své humoristické krátké povídce před pohlavní 
styk „sladkosti“, později „nebeské radosti“. Na první místo bych postavil výrok z roku 
2010 jednoho z předních českých sexuologů, který vidí sexualitu a pohlavní styk jako 
zábavu, což může v určité souvislosti vyznít jako humor, i když tomu v příslušném 
příspěvku tohoto sexuologa tak nebylo. Zde se jedná o pozitivní stupňování humoru, 
což můžeme nazvat „humoristickou výškou“.  
 
 
                                                                            3  norma 2   
                                                                      2                                                                 
                                                                1                                humoristická  
                                                                                                  výška 
 
 
                                  norma 1    
   
 
 
Humor zmizí, když norma 2 vyjadřuje nějakým způsobem realitu normy 1 jak to 
vidíme u snu. Právě symbolické zpracování ve snu nepůsobí jako humor, i když se 
setkáme se stejným symbolem. Odehrává se v kontextu reality a tím vážnosti. Chtěl 
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Humor zmizí, když norma 2 vyjadřuje nějakým způsobem realitu normy 1 jak to 
vidíme u snu. Právě symbolické zpracování ve snu nepůsobí jako humor, i když se 
setkáme se stejným symbolem. Odehrává se v kontextu reality a tím vážnosti. Chtěl 

Humor zmizí, když norma 2 vyjadřuje nějakým způsobem realitu normy 
1, jak to vidíme u snu. Právě symbolické zpracování ve snu nepůsobí jako 
humor, i když se setkáme se stejným symbolem. Odehrává se v kontextu 
reality a tím vážnosti. Chtěl bych zde pro objasnění uvést několik symbolů, 
které jsem identifikoval ve své psychoanalytické práci „Návrat k zákla-
dům“. Chléb je například symbolem zajištěné budoucnosti, ježek nezra-
nitelnosti, krokodýl nepřítele, bolest u srdce je symbolem nemoci, červ 
intriky. V humoru druhá norma neodpovídá konkrétní realitě ve vztahu 
k normě první, jak je tomu u snu. V humoru druhá norma není akcepto-
vána vědomím jako realita. Stává se tedy neplatnou pro přijetí ve vědomí. 
Vynikající víno totiž nemá s Božími slzami nic společného, jak je tomu 
u chleba se zajištěnou budoucností. Pohlavní styk rovněž není symboli-
zován nebeskými radostmi. Přesto musím přiznat, že i tento aspekt není 
jediným kritériem humoru. Někdy mohou být výpovědi naprosto realistic-
ké a přesto nejsou jiným recipientem brány vážně a proto jej humoristicky 
naladí. Jako ještě nezletilý učeň jsem jel ve vlaku domů ze školy. Do vlaku 
nastoupili tři dělníci. Vraceli se podle všeho z práce. Zahájili rozhovor 
o tom, jak je na tom muž, když má sexuálně velmi náročnou a aktivní ženu. 
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Jeden z těchto dělníků se díval v této souvislosti na pohlavní styk jako na 
dřinu, druhý jej viděl jako trápení a třetí jako pokus o sebevraždu. Tyto 
úvahy mne humoristicky naladily, protože jsem je nebral vážně. Dusil jsem 
při poslechu v sobě smích. Zdálo se mi to silně přehnané. Bylo to pro mne 
prostě v rozporu s pozitivitou sexuality u pohlavního styku. Nedá se vylou-
čit, že se někdy muž i do onoho psychického stavu může reálně dostat. Pře-
hánění je tedy druhým základním prvkem humoru a komiky. I u sladkostí 
a nebeských radostí se setkáváme s prvkem přehánění, které odpovídá ve 
snu přesunu. – Musím ještě ke srovnání zpracování dojmů do symbolu ve 
snu a v humoru dodat, že u humoru je vědomí v bdělém stavu, což ovlivňu-
je výběr symbolů v nevědomí za pomocné spolupráce podvědomí. Ve snu 
je okruh zkrácený na podvědomí a nevědomí.

Následující náčrt zachycuje shora uvedený negativní humor jako humo-
ristickou hloubku.
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Následující náčrt zachycuje shora uvedený negativní humor jako humoristickou 
hloubku. 
 
 
                                                  norma 1                                                               
                                                                                                             humoristická  
                                                                                                              hloubka 
 
                                                                             1 
                                                                                   2      
                                                                                         3  norma 2      
 
  

 
Humoristická výška a hloubka nám zjevují, že stupňování humoru spočívá vedle 

přírůstku a úbytku hodnoty základní normy i v přepólování. Každá základní pozitivní 
norma může být přepólována v negativní a negativní v pozitivní hodnotu. U výše  
prezentované humoristické výšky schází přepólování. Jedná se o stupňování 
v pozitivním směru. U humoristické hloubky došlo v tomto konkrétním případě i 
k přepólování pozitivní hodnoty a dále jejímu stupňování. V přepólování se 
manifestuje silněji humoristický postoj jak u humoristy, tak i u recipienta.  

Humoristická výška a hloubka nám zjevují, že stupňování humoru spo-
čívá vedle přírůstku a úbytku hodnoty základní normy i v přepólování. 
Každá základní pozitivní norma může být přepólována v negativní a nega-
tivní v pozitivní hodnotu. U výše prezentované humoristické výšky schází 
přepólování. Jedná se o stupňování v pozitivním směru. U humoristické 
hloubky došlo v tomto konkrétním případě i k přepólování pozitivní hod-
noty a dále jejímu stupňování. V přepólování se manifestuje silněji humo-
ristický postoj jak u humoristy, tak i u recipienta.
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Náčrty prezentovaného jevu: 
 
 
                                            
                                             N 2 + 
 
+ N  
 
                                             N 2 -                   s přepólováním 
 
 
                                             N 2 +                  s přepólováním 
 
- N 1 
 
                                              N 2 - 
 
 
 
 
5. SMÍCH U HUMORU 
 
 

Jak již víme, je předsazena původní normě jiná norma, která pochází z vyšší nebo 
z nižší oblasti, čímž vznikne polarizace se spádem nebo stoupáním hodnoty k normě 1. 
Srovnání těchto dvou pólů nedovolí jejich splynutí, i když se jedná o jednu věc, poněvadž 
recipient nemá k dispozici identitu normy, nýbrž pouze její příbuznost nebo cizost, z níž 
vyplývá efekt překvapení. Tato neobvyklá polarizace, která se vymyká logice a organizaci 
myšlení, obdrží při prvním vjemu dynamiku právě z její novosti. Čím cizejší je norma 2, tím 
více času potřebuje recipient, aby si uvědomil nepřiměřenost a nevinnost existující situace. 
Podvědomí se snaží pomoci vědomí, tuto inkongruenci překonat. To vede k hromadění 
energie podvědomé obrany. Náhlé rozpoznání disharmonie způsobí mezeru ve vědomí. Toto 
poznání klesá přes podvědomí do nevědomí, kde je jako intelektuální vítězství převedeno 
v symbol smíchu. Humor vyžaduje vyšší intelektuální zralost a větší životní zkušenost než 
komika. Děti se smějí více u komiky než u humoru a to v písemné formě, to znamená i 
v literatuře a  vizuálně ve filmu nebo v konkrétním aktuálním předvedením třeba klaunem 
v cirkuse.  
 
 
 
 
6. ŠKÁDLENÍ 
 
a) negativní škádlení 
 

Škádlení spočívá jako humor a ironie na mluveném nebo psaném slově. Škádlící 
subjekt se obrátí na jinou osobu nebo skupinu a dráždí ji něčím, co nerada slyší a co je 
prvkem komického obsahu, který se nachází časově v minulosti. Škádlená osoba se cítí být 

5. Smích u humoru

Jak již víme, je předsazena původní normě jiná norma, která pochá-
zí z vyšší nebo z nižší oblasti, čímž vznikne polarizace se spádem nebo 
stoupáním hodnoty k normě 1. Srovnání těchto dvou pólů nedovolí jejich 
splynutí, i když se jedná o jednu věc, poněvadž recipient nemá k dispozi-
ci identitu normy, nýbrž pouze její příbuznost nebo cizost, z níž vyplývá 
efekt překvapení. Tato neobvyklá polarizace, která se vymyká logice a or-
ganizaci myšlení, obdrží při prvním vjemu dynamiku právě z její novosti. 
Čím cizejší je norma 2, tím více času potřebuje recipient, aby si uvědomil 
nepřiměřenost a nevinnost existující situace. Podvědomí se snaží pomoci 
vědomí, tuto inkongruenci překonat. To vede k hromadění energie podvě-
domé obrany. Náhlé rozpoznání disharmonie způsobí mezeru ve vědomí. 
Toto poznání klesá přes podvědomí do nevědomí, kde je jako intelektuální 
vítězství převedeno v symbol smíchu. Humor vyžaduje vyšší intelektuální 
zralost a větší životní zkušenost než komika. Děti se smějí více u komiky 
než u humoru a to v písemné formě, to znamená i v literatuře a vizuálně ve 
filmu nebo v konkrétním aktuálním předvedením třeba klaunem v cirkuse.
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6. Škádlení

a) negativní škádlení

Škádlení spočívá jako humor a ironie na mluveném nebo psaném slově. 
Škádlící subjekt se obrátí na jinou osobu nebo skupinu a dráždí ji něčím, 
co nerada slyší a co je prvkem komického obsahu, který se nachází časově 
v minulosti. Škádlená osoba se cítí být znovu vtláčena do komické situace, 
která je jí známá, a proto se brání. Musí mít však smysl pro humor, nebo 
být dobře naladěna, jinak reaguje podrážděně.

Předmět škádlení se může ale nacházet i v budoucnosti.V tomto případě 
se jedná o výzvu, která má svůj počátek v původní normě a jejíž odchylku 
lze předvídat jako komický výsledek určitého děje škádlené osoby. Vzpo-
mínám si, jak jeden mladík předváděl na ulici artistické kousky, dělal pře-
mety a stavěl se na hlavu. Ke skupině diváků patřila i mladá zletilá dívka 
v pestré sukni. Jeden z přítomných ji požádal, aby provedla i ona přemet 
a postavila se na hlavu. Pohotově mu odpověděla: „Proč mě škádlíš?“

Škádlící osoba se dostane do humoristické nálady tím, že předvídá jak 
komiku, která působí na jeho vnímání jako zrychlení, tak i zdráhání ob-
jektu škádlení, které se v něm projevuje jako útlum, přičemž hladina jeho 
duševní energie stoupá. Neutrální pozorovatel zažije celý proces stejným 
způsobem, jenom poněkud opožděně.

Negativní škádlení se podobá v jistém ohledu pozitivní ironii. Toto do-
kazuje průběh myšlenkových směrů. U ironie přecházíme z komiky do 
prostoru humoru, tedy nahoru, u negativního škádlení ale z humoristické-
ho postoje přes normu do komiky, to znamená shora dolů. U pozitivního 
škádlení a negativní ironie jsou myšlenkové směry zaměněny.
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znovu vtláčena do komické situace, která je jí známá, a proto se brání. Musí mít však smysl 
pro humor, nebo být dobře naladěna, jinak reaguje podrážděně.  
 Předmět škádlení se může ale nacházet i v budoucnosti.V tomto případě se jedná o 
výzvu, která má svůj počátek v původní normě a jejíž odchylku lze předvídat jako komický 
výsledek určitého děje škádlené osoby. Vzpomínám si, jak jeden mladík předváděl na ulici 
artistické kousky, dělal přemety a stavěl se na hlavu. Ke skupině diváků patřila i mladá zletilá 
dívka v pestré sukni. Jeden z přítomných ji požádal, aby provedla i ona přemet  a postavila se 
na hlavu. Pohotově mu odpověděla: „Proč mě škádlíš?“  
 Škádlící osoba se dostane do humoristické nálady tím, že předvídá jak komiku, která 
působí na jeho vnímání jako zrychlení, tak i zdráhání objektu škádlení, které se v něm 
projevuje jako útlum, přičemž hladina jeho duševní energie stoupá. Neutrální pozorovatel 
zažije celý proces stejným způsobem, jenom poněkud opožděně.  
 

Negativní škádlení se podobá v jistém ohledu pozitivní ironii. Toto dokazuje průběh 
myšlenkových směrů. U ironie přecházíme z komiky do prostoru humoru, tedy nahoru, u 
negativního škádlení ale z humoristického postoje přes normu do komiky, to znamená shora 
dolů. U pozitivního škádlení a negativní ironie jsou myšlenkové směry zaměněny.  
 
 
Model negativního škádlení: 

 
 
 

          humoristický  
                                                                      postoj 

 
 

                                                  druhá škádlená osoba (umístěná  
                                                   podle tohoto textu 
norma  
 
 
                                                                         odchylka od normy (komika) 
                                                                         nebo první škádlená osoba             
 
 
 

 
Zde spočívá humoristické zrychlení ve verbálním jednání a ve vědomí škádlící osoby, 

humoristický útlum v potenciálním komickém „ponížení“ a zdráhání škádlené osoby.  
 Je-li škádlená osoba humoristou, přechází škádlení ve špás, takže humoristická rovina 
není škádlenou osobou opuštěna.  
 
b) pozitivní škádlení 
 

Pozitivní škádlení začíná v negativní oblasti. Škádlená osoba se nachází v komické 
situaci. Škádlící osoba se ji pokouší z této situace vysvobodit tím, že ji povzbudí k výkonu, 
který se nachází nad normou, tedy v pozitivní oblasti. Poněvadž ale tato škádlená osoba svou 
„porážku“ ještě psychologicky nepřekonala, zdráhá se podniknout nový pokus z obav, že by 

Zde spočívá humoristické zrychlení ve verbálním jednání a ve vědomí 
škádlící osoby, humoristický útlum v potenciálním komickém „ponížení“ 
a zdráhání škádlené osoby.

Je -li škádlená osoba humoristou, přechází škádlení ve špás, takže humo-
ristická rovina není škádlenou osobou opuštěna.

b) pozitivní škádlení

Pozitivní škádlení začíná v negativní oblasti. Škádlená osoba se nachází 
v komické situaci. Škádlící osoba se ji pokouší z této situace vysvobodit 
tím, že ji povzbudí k výkonu, který se nachází nad normou, tedy v pozitivní 
oblasti. Poněvadž ale tato škádlená osoba svou „porážku“ ještě psycholo-
gicky nepřekonala, zdráhá se podniknout nový pokus z obav, že by mohla 
znovu ztroskotat. U bojácné osoby je možné skončit na rovině normy, 
nebo vycházejíc od ní poukázat na vyšší cíl.

Zde vznikne ve škádlící osobě humoristické naladění rovněž tím, že je 
současně vystavena dvěma psychickým stimulům, zrychlení a útlumu. 
Útlum je zde zesílen ještě komickou situací, v níž se škádlená osoba na-
chází, což dodá škádlení specifickou kvalitu.
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mohla znovu ztroskotat. U bojácné osoby je možné skončit na rovině normy, nebo vycházejíc 
od ní poukázat na vyšší cíl.  
 Zde vznikne ve škádlící osobě humoristické naladění rovněž tím, že je současně 
vystavena dvěma psychickým stimulům, zrychlení a útlumu. Útlum je zde zesílen ještě 
komickou situací, v níž se škádlená osoba nachází, což dodá škádlení specifickou kvalitu.   
 
 
Model pozitivního škádlení: 

 
 

                                      odchylka od 
                                      normy                                                       humoristický 
                                                                                                             postoj 
 
norma 
                  druhá škádlená osoba 
 
 
                                        první škádlená osoba 
                                            
 
 
 
7. ŽERT 
 
 

Žert vyžaduje vždy dvě strany. Jeho klasická forma je aprílový žert. Přitom jde vždy o 
úmysl jedné strany druhou oklamat tím, že ji konfrontuje s fiktivní „skutečností“ a napíná. 
Požitek žertující osoby vyplývá ze skutečnosti, že ve své „oběti“ budí buď aktivitu, kterou 
sama brzdí ve svém vědomí, nebo že vyvolá ve své „oběti“ psychický útlum, který se spojí s 
psychickým zrychlením žertující osoby. Psycho-mechanické napětí, které se vytvoří během 
desorientační fáze postižené strany v žertující osobě, se uvolní v okamžiku, v němž 
„oklamaný“ si uvědomí, že svému komunikačnímu partnerovi sedl na lep, což poskytuje 
pointu, to je vyvrcholení celé akce žertu. 
 Zdá se, že žert pochází z pudu k hraní. Žert pomáhá odbourávat neškodná mezilidská 
napětí. Podle Ulshöfera projevují děti už od věku sedmi let radost z žertu, když jsou k tomu 
povzbuzeny. (32) 
 
 
 
 
8. ŠELMOVSKÝ KOUSEK 
 
 

V anglickém jazyce se šelmovskému kousku říká „practical joke“, v doslovném 
překladu „praktický vtip“. Když se žertující osoba ujme jednání a své protější straně například 
něco schová, přechází žert do šelmovského kousku, přičemž se autor zpravidla stáhne a 
jednání předurčené v šelmovském kousku pouze pozoruje. Humoristický požitek čerpá při 
tom z náhledu do celé situace a z komických situací, do nichž se jeho „oběť“ dostane. 

7. Žert

Žert vyžaduje vždy dvě strany. Jeho klasická forma je aprílový žert. Při-
tom jde vždy o úmysl jedné strany druhou oklamat tím, že ji konfrontuje 
s fiktivní „skutečností“ a napíná. Požitek žertující osoby vyplývá ze sku-
tečnosti, že ve své „oběti“ budí buď aktivitu, kterou sama brzdí ve svém 
vědomí, nebo že vyvolá ve své „oběti“ psychický útlum, který se spojí s psy-
chickým zrychlením žertující osoby. Psycho -mechanické napětí, které se 
vytvoří během desorientační fáze postižené strany v žertující osobě, se 
uvolní v okamžiku, v němž „oklamaný“ si uvědomí, že svému komunikač-
nímu partnerovi sedl na lep, což poskytuje pointu, to je vyvrcholení celé 
akce žertu.

Zdá se, že žert pochází z pudu k hraní. Žert pomáhá odbourávat neškod-
ná mezilidská napětí. Podle Ulshöfera projevují děti už od věku sedmi let 
radost z žertu, když jsou k tomu povzbuzeny. (32)

8. Šelmovský kousek

V anglickém jazyce se šelmovskému kousku říká „practical joke“, v do-
slovném překladu „praktický vtip“. Když se žertující osoba ujme jednání 
a své protější straně například něco schová, přechází žert do šelmovského 
kousku, přičemž se autor zpravidla stáhne a jednání předurčené v šel-
movském kousku pouze pozoruje. Humoristický požitek čerpá přitom 
z náhledu do celé situace a z komických situací, do nichž se jeho „oběť“ 
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dostane. V anglickém jazyce se šelmovský kousek proto správně jmenuje 
„praktický vtip“, to je „practical joke“.

S šelmovskými kousky se setkáváme vždy tam, kde vznikne uzavřená 
společnost menšího rozsahu, v níž vládnou intenzivní vztahy, kde dochází 
ke ztrátě vzájemné vážnosti a získání vnitřního odstupu po předcházejí-
cím vzrůstu psychické energie a vnitřního napětí. Máme zde podobnou 
psychologickou základnu jako u jednotlivce v roli humoristy. V internátě, 
v němž bydlí v jednom křídle dospívající chlapci, v jiném dospívající děvča-
ta, se nahromadilo erotické napětí, které se vybíjí v šelmovských kouscích. 
Je mi osobně známý případ, kde chlapci vyházeli děvčatům za dne během 
jejich nepřítomnosti jejich ložní prádlo na společný dvůr. Děvčata vnikla 
v noci do jejich pokojů a nalíčila kliky dveří a ložní prádlo zubní pastou. 
Odveta se zdařila.

Ve škole nalijí troufalí žáci svému učiteli vodu na stoličku nebo na ni po-
loží rýsováček. Když to nestačí, tak mu zavěsí nebo přilepí cedulku na záda 
s obsahem, který jej odsune na komickou rovinu.

V jedné moravské vesnici před kolektivizací zemědělství odcizili sedláci 
jednomu svému kolegovi pluh, rozebrali jej a zavěsili na strom. Pak se za-
pojili fiktivně do jeho hledání za pomoci policisty, kterého o této „krádeži“ 
informovali.

S šelmovskými kousky jsou konfrontovány často osoby, které vyzařují 
nějaký komický rys. Tato komika naladí humoristicky některé osoby a pro-
vokuje je k příslušnému šelmovskému jednání.

V minulosti se vyskytovaly častěji šelmovské kousky, poněvadž mezi-
lidské vztahy byly podstatně užší než dnes. Především obyvatelé měst 
upadají dnes do anonymity, která vylučuje šelmovské kousky. U všech 
forem humoru patří osobní vztah zaměřený k objektům humoru. Dnes 
se setkáváme v médiích s šelmovskými kousky přímo před kamerou. Je to 
„nejjednodušší forma“ humoru a komiky. Do západní Evropy se tato for-
ma televizní zábavy dostala už před páry desítkami let ze Spojených států, 
kde jsem se s ní poprvé setkal, než ji přebrala západoněmecká televize.

9. Špás neboli šprým

Špás probíhá na rovině hry. V tiché shodě se všechny strany odpojí jak 
v komunikaci, tak i v jednání od vážnosti tím, že zaujmou humoristický 
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postoj ke svému okolí a jeho osobám. I zde se setkáváme s kolísáním 
mezi humoristickým zrychlením a útlumem autora špásu, jehož zábavná 
aktivita uvádí „společnost“ do veselé nálady. Autor této humoristické va-
rianty dosáhne hlubší úrovně psychické energie například tím, že inves-
tuje krátkodobě psychickou energii do komických jednání, takže se stane 
komicko -humoristickou figurou a pak se dostane na rovinu normy nebo 
na humoristickou rovinu. Náhlá nabídka k sňatku nebo neodůvodněné 
vyznání lásky z legrace dokáže posluchače rozveselit a rozesmát.

Špás čerpá jak z humoru, tak i z komiky, která se však mění automaticky 
v humor. Vyskytuje se i škádlení a ironie. U vtipu špás končí, poněvadž 
se jedná o standardní humoristickou formu vyprávění. Špás se dá použít 
i v komedii.

10. Vtip

V této části se pokusím osvětlit strukturu a podstatu vtipu. Jako příklad 
jsem zvolil vtip, který jsem slyšel v rádiu ve Spolkové republice Německo: 
Potkají se bavorský a württemberský Šváb. Bavorský Šváb je toho mínění, 
že mezi Šváby jako typickým německým kmenem neexistuje žádný rozdíl, 
protože všichni lidé mají beztak stejné prarodiče. Württemberský Šváb 
tento názor odmítá slovy: „To nesouhlasí.“ „Jak to víš?“ ptá se ho bavorský 
Šváb. „To vím docela jistě.“ Odpoví mu. „Kdyby Adam a Eva byli württem-
berskými Šváby, tak by jablko v ráji nejedli, ale zmoštovali.“
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10. VTIP 
 
 

V této části se pokusím osvětlit strukturu a podstatu vtipu. Jako příklad jsem zvolil 
vtip, který jsem slyšel v rádiu ve Spolkové republice Německo: Potkají se bavorský a 
württemberský Šváb. Bavorský Šváb je toho mínění, že mezi Šváby jako typickým 
německým kmenem neexistuje žádný rozdíl, protože všichni lidé mají beztak stejné prarodiče. 
Württremberský Šváb tento názor odmítá slovy: „To nesouhlasí.“ „Jak to víš?“ ptá se ho 
bavorský Šváb. „To vím docela jistě.“ Odpoví mu. „Kdyby Adam a Eva byli 
württemberskými Švábi, tak by jablko v ráji nejedli, ale zmoštovali.“   
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Autor vtipu vychází při povrchním pohledu na celou genezi vtipu z kolektivní 
zkušenosti, kterou pouze naznačí tím, že první část, v našem konkrétním případě „jablko“, 
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což tlumí jeho myšlenkový pochod, takže se u něj hromadí psychická energie, která je náhle 
uvolněna, jakmile se dostaví pochopení.  
 
Vtip můžeme v jeho variabilitě zachytit graficky v trojúhelníku: 
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Vysvětlení:
N = základní norma
N1 = norma z horní oblasti
N2 = abstraktní nebo metaforická norma k N
N3 = norma z nižší oblasti
a = naznačení/narážka
P = pointa
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U kombinace N + N1 například je zřejmý nárůst hodnoty, který je do-
provázen komickým zrychlením, N + N3 vykazuje naproti tomu úbytek 
hodnoty, který se pojí s komickým útlumem, což ovlivní specifický účinek 
vtipu. I u kombinace N + N2 se nachází spád hodnoty, s komickým zrych-
lením, i když se obě normy nachází graficky na stejné rovině. U kombinace 
N2 + N se setkáváme opět s komickým útlumem, poněvadž cesta pointy 
vede od abstrakta ke konkrétnu.

Vtip je, jak míní Franz Gass(33), miniaturou komedie s expozicí, stou-
pavým jednáním, konfliktem, klesavým jednáním a rozuzlením konfliktu. 
Četné vtipy obsahují vyprávěné fyzické jednání.

Poněvadž v sexuální komice jsou z pohledu dnešního člověka otevře-
ně zpracovány potlačené představy, připojí se k obvyklé komice útlumu 
a zrychlení komika uvolnění, která zvýší hladinu psychické energie a tím 
podstatně posílí komický účinek. Sexuální komika, která se manifestuje 
i ve vtipu, není zaměřena na nahou sexualitu a pudové stimuly, jak je tomu 
u pornografie, což definují někteří autoři jako obscenitu. V sexuálním hu-
moru se hlásí ke slovu pozitivní postoj k sexualitě, který ve své podstatě 
neoslovuje pohlavní pud u žádného normálního člověka se schopností se 
zasmát. Stempel přesně odlišuje sexuální komiku od obscenity: „…, neboť 
v estetizování skrze komiku je zároveň rozhodnuto, že hranice k neeste-
ticky obscénnímu není překročena.“(34) Toto má přirozeně i praktické 
následky, neboť komika odpojí, jak jsem se již zmínil, pohlavní pud, pro-
tože se nejedná o konkrétní realitu s příslušnou vážností, takže komická 
sexualita nemůže uvést do chodu příslušné fyziologické procesy u čtenáře 
nebo posluchače, neboť nedochází k napojení na podvědomí.

Politika rovněž skýtá bohatý poklad pro vznik vtipů. K tomu alespoň 
jeden příklad. Sovětský svaz nastolil v období totality v zemích své mo-
censké sféry nadvládu, které se lidé bránili humorem, především ve formě 
vtipu: V Německé demokratické republice přijde důstojník sovětských 
okupačních sil k hodináři se svým budíkem. Hodinář jej otevře a vypadne 
z něj mrtvá štěnice. Důstojník se otočí a odchází. Hodinář za ním volá: 
„Počkejte přece!“ Důstojník odmítá: „Proč? Mašinist kaputt.“

Jak vidíme, je sovětský důstojník komickou figurou, což vytváří ko-
mickou pointu. Hodinář se nachází na rovině normy. Je -li figura vtipu 
humorista, tak vznikne humoristická pointa. – Politické vtipy osvobozují 
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psychicky utlačovaného občana od útlaku a pocitu nesvobody tím, že ví-
tězí nad svým negativním protivníkem. Toto vítězství se na povrchu ode-
hrává mimo skutečnou realitu. Psychoanalyticky má tento vtip však svůj 
hluboký význam. Štěnice symbolizuje nevědomím zpracovaný negativní 
vztah východoněmeckého občana k tehdejší okupační velmoci. Nevědomí 
osvobozuje tedy, jak je možno vidět, celou duševní soustavu člověka. Velká 
kultura ruského národa, jeho technická a vědecká vyspělost, je přitom vti-
pem vytlačena z vědomí.

Poněvadž vtip vzbudil pozornost několika autorů, necháme je následně 
přijít ke slovu: Jean Paul jej nazývá poeticky přestrojeným knězem, který 
oddá každý pár.(35) Vischer míní: „…vtip je dovednost spojit s překva-
pující rychlostí několik představ v jednu, které jsou podle svého vnitřního 
obsahu a souvislosti, k níž patří, navzájem cizí.“(36) Narážka, kterou Prei-
sendanz obzvlášť zdůrazňuje, je ve Vischerově definici rovněž obsažena.
(37) Zatímco Röhrich vidí ve vtipu komický konflikt (38), je pro Welleka 
paradoxie základní formou všech vtipů.(39) Jednotlivé definice vyjadřují 
více méně svým způsobem totéž. Plessner si bere na mušku pointu: „Pře-
krytí a přetnutí je to podstatné a místo přetnutí chápeme jako pointu.“(40) 
Bausinger se soustřeďuje na rozhodující okamžik před pointou před vy-
puknutím smíchu: „Neboť nezáleží jenom na doteku dvou světů, nýbrž 
i na tom, že oba světy v porozumění pojmu.“(41)

Nakonec se musíme ještě pokusit rozhodnout, zda patří vtip k humoru 
nebo ke komice. Někteří autoři jej definují jako poddruh komiky. Plessner 
naproti tomu je toho mínění, že ve vtipu nevládne princip komiky, nýbrž 
princip pointy. Komika prý nemá žádnou pointu.(42) Jak jsme zjistili, je 
narážka a pointa základem pravého vtipu. Mimo to jsme v něm objevili 
humoristické přehodnocení. Humor však sklouzne do komiky, když mu 
přes humoristickou substanci schází humoristický postoj „autora“, jak 
nám zjevuje příklad s „držet dietu“ v postní době. Proto je humor ve vtipu 
zpravidla tupý, to znamená, že jeho postavy jsou komické. Vtipy, které 
vzniknou ve veselé společnosti v dialogu, můžeme definovat jako humor, 
protože jsou zakotveny v humoristickém postoji. Autor vtipu ale chová 
zdání vážnosti, od níž se odráží žert pointy, takže její odhalující účinek 
vychází o to silněji najevo.
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Na závěr můžeme říct, že autor vtipu používá humor a pomocí narážky 
komizuje kolektivní zkušenost. Je -li pointa připravena na komické rovině, 
obdrží vtip mimo to i komiku. Já jej přesto považuji za zvláštní druh humo-
ru. Zijderveld, který řadí vtip všeobecně k humoru a celou problematiku 
redukuje na hru s významy, míní: „Humor je hrou s takovými existujícími 
a institucionalizovanými smyslovými náplněmi ve společnosti.“(43)

Při obsáhlé analýze vtipů zjistíme, že pointa může být připravena na 
všech třech rovinách, komické, humoristické a rovině normy. Přitom se 
projevuje tendence proti těmto rovinám, která se snaží o vyrovnání, což je 
podstatě humoru všeobecně vlastní. Zatímco se postavy na rovině normy 
pohybují buď nahoru nebo dolů, to znamená, že se projeví jako humori-
zované nebo komizované figury, zdá se naproti tomu, že humoristická 
rovina upřednostňuje komickou postavu a komická rovina humoristickou 
postavu, čímž vznikne stimulus, který svým komickým útlumem nebo 
zrychlením, které spočívají na příslušných postavách, podpoří mimoto 
vtipnost pointy.
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Tento diagram naznačuje pohyb druhé postavy, která je původcem po-
inty. První postava, která dodala první část pointy, totiž její základ, zakusí 
zpětný účinek pointy, tedy odpověď druhé postavy. Tato odpověď ji poníží 
nebo povýší, podle pohybu komunikačního partnera. Padá -li ten první, 
stoupá ten druhý a naopak, za předpokladu, že se nachází oba na stejné 
rovině. Nenachází -li se ale první postava na stejné rovině, tak dochází 
k výměně pozic.
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Pokud se nachází první postava na humoristické rovině a druhá stojí na komické 
rovině, nedojde k záměně pozic, nýbrž k jejímu upevnění. Totéž platí i pro opačný poměr, 
když je první komickou postavou a druhý humoristou.  
                                                                                                                        
                                           1.                                                                                2. 
humoristická rovina  
 
rovina normy  
 
komická rovina  
                                                            2.                                         1.           
 

 
V pointě dochází k porážce nebo vítězství, což vyvolává smích jak u autora, tak i 

recipienta vtipu. Ruský důstojník je například poraženým. U vtipu malých dětí na straně 37 se 
odehrává jak porážka, tak i vítězství v jedné pointě. Zatímco chlapeček je poraženým, je 
děvčátko, které právě kaká, vítězem. Recipient vítězí a současně se směje buď na straně vítěze 
anebo vítězí nad poraženým, což se projevuje jeho smíchem. Ve vtipu těchto dětí se smějeme 
prakticky na obou stranách. - Neuvědomění si komičnosti situace nebo naivita příslušné 
postavy posiluje v humoristické produkci všech druhů současně její porážku a vítězství 
recipienta. Toto vítězství v pointě bych nazval přetrumfováním, protože jde o verbální 
vítězství. Následující vtip by to mohl doložit: Šéf se ptá své sekretářky: „Slečno, umíte 
počítat?“ „Umím“, odpoví sekretářka. Šéf na to: „Tak počítejte s tím, že vás zítra pomiluji.“  
„Tak to jsem se přepočítala. Myslela jsem, že už dnes.“, přiznává sekretářka svou chybu 
v počítání a při tom vítězí a s ní i posluchač tohoto vtipu.         
 
 
 
 

 
 

Pokud se nachází první postava na humoristické rovině a druhá stojí na 
komické rovině, nedojde k záměně pozic, nýbrž k jejímu upevnění. Totéž 
platí i pro opačný poměr, když je první komickou postavou a druhý humo-
ristou.
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prakticky na obou stranách. - Neuvědomění si komičnosti situace nebo naivita příslušné 
postavy posiluje v humoristické produkci všech druhů současně její porážku a vítězství 
recipienta. Toto vítězství v pointě bych nazval přetrumfováním, protože jde o verbální 
vítězství. Následující vtip by to mohl doložit: Šéf se ptá své sekretářky: „Slečno, umíte 
počítat?“ „Umím“, odpoví sekretářka. Šéf na to: „Tak počítejte s tím, že vás zítra pomiluji.“  
„Tak to jsem se přepočítala. Myslela jsem, že už dnes.“, přiznává sekretářka svou chybu 
v počítání a při tom vítězí a s ní i posluchač tohoto vtipu.         
 
 
 
 

 
 

V pointě dochází k porážce nebo vítězství, což vyvolává smích jak u auto-
ra, tak i recipienta vtipu. Ruský důstojník je například poraženým. U vtipu 
malých dětí na straně 52 se odehrává jak porážka, tak i vítězství v jedné 
pointě. Zatímco chlapeček je poraženým, je děvčátko, které právě kaká, 
vítězem. Recipient vítězí a současně se směje buď na straně vítěze anebo 
vítězí nad poraženým, což se projevuje jeho smíchem. Ve vtipu těchto dětí 
se smějeme prakticky na obou stranách. – Neuvědomění si komičnosti 
situace nebo naivita příslušné postavy posiluje v humoristické produkci 
všech druhů současně její porážku a vítězství recipienta. Toto vítězství 
v pointě bych nazval přetrumfováním, protože jde o verbální vítězství. Ná-
sledující vtip by to mohl doložit: Šéf se ptá své sekretářky: „Slečno, umíte 
počítat?“ „Umím,“ odpoví sekretářka. Šéf nato: „Tak počítejte s tím, že 
vás zítra pomiluji.“ „Tak to jsem se přepočítala. Myslela jsem, že už dnes,“ 
přiznává sekretářka svou chybu v počítání a přitom vítězí a s ní i posluchač 
tohoto vtipu.
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Kapitola IV

1. Společný model humoristických druhů

Z předcházejících výkladů vyplývá, že se komika, humor, ironie, škádle-
ní, žert a vtip pohybují v jednom kruhu, a sice stejným směrem.
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Tyto náčrty představují abstrakci komplexního humoristického díla. 
Špás se napojuje na celý systém, poněvadž si může všechny uvedené druhy 
osvojit s výjimkou vtipu.

Má -li humor své kořeny v komické rovině, které je vlastní kritický pod-
tón, tak obdrží humoristická křivka ironický nádech. Tuto zvláštnost za-
chycuje následující náčrt:
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Kritický podtón vychází především z kritického postoje autora. Rozhodující bod, který 
celou záležitost obrátí do ironického směru, může být například morální nebo právní 
provinění proti normě jejím reprezentantem. Pokud je toto provinění relativně „neškodné“,  je 
komika podporována humoristickým postojem autora, což recipient přijímá s úsměvem 
s výjimkou silně moralisticky zaměřených jedinců.  
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humoristických prvků. Především při analýze humoristických zobrazení, která jsou 
zprostředkovávána současně vizuálně a akusticky, vnímá pozorovatel najednou více prvků, 
například komickou mimiku, gestiku, pohyb, jednání, charakter a řeč, což celý komický efekt 

Kritický podtón vychází především z kritického postoje autora. Rozho-
dující bod, který celou záležitost obrátí do ironického směru, může být na-
příklad morální nebo právní provinění proti normě jejím reprezentantem. 
Pokud je toto provinění relativně „neškodné“, je komika podporována 
humoristickým postojem autora, což recipient přijímá s úsměvem s výjim-
kou silně moralisticky zaměřených jedinců.

2. K analýze humoristických děl

Vitalita humoristického díla spočívá v proměnách intenzity psycho-
-mechanického účinku, to znamená ve změnách komické a humoristické 
výšky (zrychlení), hloubky (útlumu) a jejich kombinací, které udávají spe-
cificky objektivní relaci intenzity stimulů. Subjektivní veličina, která není 
generelně měřitelná, spočívá na konkrétní volbě komických a humoris-
tických prvků, které oslovují každého recipienta odlišně, a sice podle jeho 
asociativního obsahu a asociativní struktury.

Při analýze humoristického díla by měla být věnována pozornost jeho 
humoristické šířce, to znamená celkovému součtu existujících prvků ko-
miky, ironie, škádlení, humoru, žertu, špásu a vtipu. Pak může být určena 
jejich pozitivita a negativita.
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Dynamika humoristického díla je rovněž důležitým faktorem, který 
musí být zohledněn. Tato se skládá z řady aspektů: rozmanitosti humo-
ristických prvků, zdařilé kombinace zrychlení a útlumu a humoristické 
hustoty, která obsahuje odstup jednotlivých humoristických prvků. Přede-
vším při analýze humoristických zobrazení, která jsou zprostředkovávána 
současně vizuálně a akusticky, vnímá pozorovatel najednou více prvků, 
například komickou mimiku, gestiku, pohyb, jednání, charakter a řeč, 
což celý komický efekt dynamizuje. Taková humoristická koncentrace se 
v textu objevuje jenom v rychlém časovém sledu.

Chceme -li postupovat velmi důkladně, musíme vzít na mušku i kvalitu 
komiky, ironie a humoru. Její kvalita se nejprve stanoví skrze její pozitivitu 
a negativitu, to znamená jako komické zrychlení a komický útlum. Rovi-
ny, na nichž se odehrává komika, humor a ironie, jsou dalším důležitým 
kritériem. Tyto roviny mohou být, jak již víme, různé: odborná, morální, 
právní, intelektuální, hygienická, charakterová, rovina luxusu atd.

Určitě ovlivní kvalitu i kvantita. Například optimální složení útlumu 
a zrychlení na nás působí příjemně legračně. Kde jsou společensky vysoce 
významní lidé poníženi, zažíváme burleskní komiku, kde jsou společensky 
nízcí lidé povýšeni, zakusíme heroickou komiku, která je subjektivně jinak 
prožívána než komika burleskní.

Kvalita humoru se obměňuje vedle negativity a pozitivity také s přepólo-
váním. Afektivní pozadí jako je zloba, smutek, strach, urážka atd. – všech-
no afekty, které humor neutralizuje, zabarvuje bez pochyby humoristickou 
kvalitu. Kvalita černého humoru by měla být analyzována individuálně.

Při současném smíchání komiky a humoru se mění i kvalita, a tato se 
znovu změní, je -li přimíchána ironie. Negativní komika smíchaná s pozi-
tivním humorem poskytuje jinou kvalitu než s negativním humorem. Mož-
nosti kombinací jsou značně rozsáhlé. Pojmy negativní a pozitivní komika, 
humor a ironie v této kapitole neznamenají kvalitativní hodnocení, nýbrž 
pouze psycho -mechanický účinek jako zrychlení a útlum. Kvalitativní 
hodnocení, o které se zde jedná, je kvalita humoru, která se mění ve svém 
účinku při vnímání. Je možno ji spojit i s pozitivností estetického cítění, 
přičemž u černého humoru a s drsným obsahem může hranice estetiky být 
překročena, to však zpravidla nesnižuje všeobecně požitek z komičnosti. 
U některých jedinců však takový humor může narazit na odpor, protože se 
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negativně dotknul jejich cítění. Humor dokáže do jisté míry „zpacifikovat“ 
nejenom estetiku, ale i morálku.

Poměr smíchání umožní vznik určité kvality. Mimo to připadají v úvahu 
různé vedlejší podmínky, které jsou velmi četné a které vyvolají dodatečně 
asociace, takže se objeví určité nuance. Projekce subjektivního, osobního 
asociativního obsahu, který se dotýká prezentovaného objektivního ko-
mického, budí v nás sympatie k danému komickému obsahu a „zahřeje“ 
komický zážitek.

Určování satirického stupně otvírá další pracovní pole. Julius Wiegand 
se dotýká citelně tohoto problému: „Komika se dotýká se satirou a hu-
morem. Komika nehodnotí, satira pranýřuje, humor přiznává objektu 
hodnému posměchu vnitřní hodnotu, svědčí o pochopení křehkosti, nedo-
konalosti všech pozemských věcí. Komika, Satira, Humor se často míchají 
v témže díle.“ (44)

Určitě je možné satiru izolovat pomocí systému kritérií a určit blíže její 
dobovou hodnotu. Brummack se mezi jiným zmiňuje například o žertující 
a vážné satiře.(45)

K tomu je třeba vzpomenout ještě jeden důležitý předpoklad. Objekt 
vážné satiry musí být do společenské struktury tak začleněn, že poškozuje 
nějakým způsobem blaho svých občanů nebo společnost skrze svou nedo-
statečnost nebo zkaženost. Satirik napadá tohoto parazita ve jménu spo-
lečnosti, přičemž má k němu vždy – může se jednat i o skupinu – osobní 
negativně -afektivní vztah.

Historicko -sociologický kontext musí být zpřístupněn, pokud se zabý-
váme starou literaturou, abychom mohli přesně určit skutečný humoris-
tický výnos v dané době. Nebo i naprosto vážně míněné sdělení nás dnes 
může rozesmát. Jednou jsem v zahraničí narazil v knihovně na následující 
výchovný pokyn z 18. století: „Jdeme -li kolem osoby, která vykonává tě-
lesnou potřebu, tak se tváříme, jako bychom si toho nepovšimli. A je tedy 
také proti zdvořilosti tuto osobu pozdravit.“ V 18. století se zdravilo trochu 
odlišně od naší doby. Běžným pozdravem bylo v přírodě pronést: „Pomož 
Pánbů.“ Něžné pohlaví se spokojilo zamáváním kapesníkem. Muži zase 
zdravili nadzvednutím klobouku. Komunisté tyto náboženské a buržoazní 
„zlozvyky“ proměnili v „Čest práci“, což by vyznělo v naší době neméně 
komicky.
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Dalším historickým faktorem je odchylná podoba jazyka, která působí 
na dnešního čtenáře komicky, ačkoliv se jedná pouze o věcný výklad.

Sémantika nepředstavuje žádný problém, poněvadž její funkce může být 
diagnostikována pomocí zákonitostí humoru v příslušném kontextu jako 
humoristické nebo nehumoristické projevy.

3. Diagram zástupců humoru

Poté co jsme jednotlivé humoristické druhy definovali a zařadili do mo-
delu, můžeme vložit i jejich autory do komplexního příbuzenského vztahu.
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Přerušovaná linka naznačuje, že se jedná o poněkud vzdálenější příbuznost, která 
nespočívá v nejhlubší podstatě těchto zástupců. Škádlícího, žertujícího a šprýmaře spojuje 
s humoristou humoristický postoj. Vztah tohoto tria ke komikovi je sekundární, protože 
komika se zjevuje jako výsledek jejich jednání přímo nebo v náznaku. Všichni tři mohou 
mimo humor použít i ironii. Autor vtipu zaujímá v tomto systému zvláštní pozici. Existují 
totiž velcí humoristé, kteří netvoří a nevypráví žádné vtipy. Spojovací element, to znamená 
humoristický postoj autora vtipu, sice existuje, ale pointa jej dělí na základě své zvláštnosti 
částečně  nejenom od nich, nýbrž také od komika. Hierarchie diagramu je rovněž viditelná, 
neboť humorista stojí výše než ironik, ale níže než autor vtipů. 
 

 
V analogii k jednotlivým specifickým formám humoru vyplývají následující pozice 

jejich autorů. 

Přerušovaná linka naznačuje, že se jedná o poněkud vzdálenější příbuz-
nost, která nespočívá v nejhlubší podstatě těchto zástupců. Škádlícího, 
žertujícího a šprýmaře spojuje s humoristou humoristický postoj. Vztah 
tohoto tria ke komikovi je sekundární, protože komika se zjevuje jako 
výsledek jejich jednání přímo nebo v náznaku. Všichni tři mohou mimo 
humor použít i ironii. Autor vtipu zaujímá v tomto systému zvláštní po-
zici. Existují totiž velcí humoristé, kteří netvoří a nevyprávějí žádné vtipy. 
Spojovací element, to znamená humoristický postoj autora vtipu, sice 
existuje, ale pointa jej dělí na základě své zvláštnosti částečně nejenom 
od nich, nýbrž také od komika. Hierarchie diagramu je rovněž viditelná, 
neboť humorista stojí výše než ironik, ale níže než autor vtipů.

V analogii k jednotlivým specifickým formám humoru vyplývají násle-
dující pozice jejich autorů.
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4. Komik, ironik a humorista

V této kapitole vnikneme hlouběji do duševní struktury komika, ironika 
a humoristy. Kdysi jsem měl možnost analyzovat dílo německého literár-
ního komika Schumanna, který žil v 16. století. V tomto jeho díle sděluje, 
že během kreativního procesu na tomto díle trpěl zármutkem a strachem.
(46) Je zajímavé vidět, že se v jeho díle vyskytuje převážně komika zrychle-
ní. Tato vděčí za svou živost a dynamiku jistě jeho negativnímu psychické-
mu stavu. Strach, který vychází z negativního impulzu, přivádí autora do 
stavu psychického útlumu, proti němuž se duše brání komickým zrychle-
ním a snaží se dosáhnout přepólování duševních sil, poněvadž pozitivně 
kreativní komika váže přebytek negativní psychické energie a tím sníží 
její obsah. Tímto způsobem může být překonán silný stres, který rozloží 
komické přeladění. Mimo to skýtá komika vysoce účinné odpoutání, kte-
ré dodá úlevu centrům produkujícím strach a umožní obnovení zdravé 
funkce duševního orgánu. Člověk jednoduše prchá do komiky, aby unikl 
strachu, který je při hlubší příčině a dlouhém trvání alespoň přechodně 
odstraněn, což zlehčí celkové osvobození.

Mark Twain jednou prohlásil: „Everything human is pathetic. The 
secret source of humor itself is not joy but sorrow. There is no humor in 
heaven.“(47) V překladu vyjádřil Mark Twain toto: „Všechno lidské je pa-
tetické. Skrytý pramen humoru samotného není radost, ale smutek. V nebi 
není žádný humor.“ Tento pohled na humor se mi zdá být příliš subjektivní 
a nevystihuje všeobecnost povahy humoru, kterou jsem už místy naznačil. 
Jedná se pouze o jednu část. Smutek a radost jsou dvě protikladné emoci-
onální pohnutky. Radost může být u duševně zdravého jedince reakcí na 
smutek. Jedná se zde o přirozenou funkci duševní soustavy, kterou může-
me pozorovat velmi zřetelně po pohřbu, kde se smutek promění v intenziv-
ní radost. Smuteční hosté vyprávějí vtipy, smějí se a stírají si slzy smíchu, 
a když je přítomná i dechovka, která hrála ve smutečním průvodu, tak se 
mnozí i roztančí. Přes tento protiklad dojde k psychickému osvobození 
a získání duševní rovnováhy.

Komika slouží člověku k tomu, aby se osvobodil z duševní tísně. Čím více 
je člověk sklíčený, tím intenzivněji propuká komika, ale pouze za předpo-
kladu, že existuje vrozená nebo nabytá dispozice. V opačném případě by 
mohlo dojít i ke skluzu do deprese.
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Smutek není vedle strachu určitě jedinou příčinou komiky. Může to být 
i zraněný pocit sebehodnoty, který zakusí v komice kompenzaci, dojde 
vlastně k vysvobození z tohoto zranění. I již vzniklé negativní afekty mohou 
být komikou odstraněny. Tomuto procesu předchází přepojení, přičemž 
dojde ke komickému přeladění existující psychické energie, to znamená, 
že afekt se změní náhle v komický cit, za což vděčíme obrannému mecha-
nismu duševní soustavy. Toto se děje na místech v mozku a v míše, kde je 
regulován citový život. Poté se dotyčný člověk odpojí od vážnosti a použije 
příslušnou komickou energii pro kreativní komická zobrazení. Poněvadž 
chce zpravidla ponížit protivníka, směje se přitom zřídka. Je -li však ve 
svém postoji vzhledem k okolí neutrální, směje se svým nápadům zrov-
na tak, jako jejich pasivní recipient. Proto můžeme předpokládat, že má 
nadbytek psychické energie. Pohlédneme -li důkladně na tento problém, 
tak zjistíme, že nadbytek energie, který se projevuje jako smích, je produ-
kován schopností komika, vnímat komickou diskrepanci k normě nebo ji 
vytvořit, přičemž současně vzniká komické naladění.
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Kreativní proces komiky je zrcadlovým obrazem k procesu vnímání reci-
pienta. Pro senzibilního komika představuje jeho okolí občas v příslušném 
naladění otevřenou komedii, zatímco pro jiné lidi zůstává požitek životní 
komiky nepřístupný. On je tak řečeno divákem a zmiňuje se jenom o dané 
situaci.

Antropologicky -sociologický aspekt v tomto ohledu vyjadřuje velmi 
zřetelně Siegfried Neumann: „Je třeba však uznat, že je pravěkou lidskou 
potřebou rozveselit sebe a jiné, a že podle toho je přání a nadání podávat 
dál veselé dění ve formě vyprávění už tisíce let na zemi rozšířeno.“(48)

Ironik je „hermafroditem“, který v sobě sjednocuje jak humoristu, tak 
i komika. Jeho základní duševní postoj by mohla být rezignace, od níž se 
snaží osvobodit tím, že prchá vnitřně do protikladu. Nepříjemnost, kterou 
pociťuje, změní nejdříve v komiku. Tuto pak podrobí humoristickému 
přehodnocení a osvobodí se ze své bezmocnosti předstíranou vnitřní 
převahou. Zdá se, že pozitivním hodnotám není zrovna přesvědčivě na-
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kloněn. Odejme jim jejich substanci tím, že je humorizuje a pak přesune 
do komického prostoru. U duševně vyrovnaného humoristy může hrát ra-
dost z krásného počasí rozhodující úlohu v tom, že například poznamená: 
„Ošklivé počasí.“ Samozřejmě, že se nejedná pouze o jednotlivé ironické 
poznámky. Některé literární dílo vykazuje někdy takřka konstantní ironic-
ký podtón.

Pozitivní ironie prozrazuje negativní psychický stav, stav rozladěnosti 
nebo nespokojenosti, když například poznamená při ošklivém počasí: 
„Nádherné počasí.“ U negativního ironika by se mohlo jednat i o komplex 
méněcennosti, který je skrze pozitivnost drážděn a v negativní ironii opět 
uklidněn, nebo dochází dokonce i k aktuálnímu přechodnému duševnímu 
osvobození od tohoto komplexu.

Zdá se, že základem humoru je subjektivní nejistota. Toto je možno 
odvodit od vnitřního odstupu, který se humorista snaží získat. Podle toho 
trpí strachem z reality, který se projevuje pouze v daných situacích. Tento 
strach je eliminován tím, že zaujme humoristický postoj k realitě, jedno-
duše k životu. Nechce se „věci“ dotknout. Zdá se, že jde z cesty i komice 
a stává se tak ironikem.
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Nejistota má totiž svůj účinek na obsah psychické energie. Jakmile je humorista  
konfrontován s nějakým člověkem nebo předmětem, je v něm okamžitě mobilizován 
nadbytek psychické energie, který spotřebuje skrze humoristické představy nebo výpovědi.  
 V souvislosti s tímto pojednáním jsem podrobil důkladné analýze dílo německého 
literárního humoristy Montanuse z 16. století. Přitom jsem zjistil, že jeho literární produkce 
na rozdíl od literárního komika Schumanna obsahuje pouze humor a ironii, převážně 
pozitivní, a komické scény zcela postrádá. Jak informuje ve svém díle, utrpěl v minulosti 
loupežné přepadení, při němž téměř ztratil život. Tento psychický šok u něj přispěl určitě 
k tomu, že měl silný sklon k humoru. Tento šok byl proměněn v humoristický postoj tím, že 
jeho negativní impulz a negativní stav byl přepólován a nahrazen pozitivním humorem a 
pozitivní ironií. Svůj zážitek  dokonce zveršoval. Loupežníci jej připravili o peníze a život mu 
ušetřila přímluva jednoho z nich. Když to vyprávěl ve vesnici, kam hned po loupeži dorazil, 
nikdo mu to nechtěl věřit.(49) To vedlo k psychickému znejistění ve vztahu k člověku a 
k okolí. Jeho dílo oplývá humorem.   

Nejistota má totiž svůj účinek na obsah psychické energie. Jakmile je 
humorista konfrontován s nějakým člověkem nebo předmětem, je v něm 
okamžitě mobilizován nadbytek psychické energie, který spotřebuje skrze 
humoristické představy nebo výpovědi.

V souvislosti s tímto pojednáním jsem podrobil důkladné analýze dílo 
německého literárního humoristy Montanuse z 16. století. Přitom jsem 
zjistil, že jeho literární produkce na rozdíl od literárního komika Schu-
manna obsahuje pouze humor a ironii, převážně pozitivní, a komické scé-
ny zcela postrádá. Jak informuje ve svém díle, utrpěl v minulosti loupežné 
přepadení, při němž téměř ztratil život. Tento psychický šok u něj přispěl 
určitě k tomu, že měl silný sklon k humoru. Tento šok byl proměněn v hu-
moristický postoj tím, že jeho negativní impulz a negativní stav byl pře-
pólován a nahrazen pozitivním humorem a pozitivní ironií. Svůj zážitek 
dokonce zveršoval. Loupežníci jej připravili o peníze a život mu ušetřila 
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přímluva jednoho z nich. Když to vyprávěl ve vesnici, kam hned po loupeži 
dorazil, nikdo mu to nechtěl věřit.(49) To vedlo k psychickému znejistění 
ve vztahu k člověku a k okolí. Jeho dílo oplývá humorem.

Musíme v tomto bodě ještě jednou pohlédnout na humoristu, u něhož 
jsme předpokládali nejistotu jako rozhodující faktor humoru. Toto není 
samozřejmě jedinou možností. Mimo to má humor svůj původ i v hlubším 
náhledu humoristy do souvislostí života a řádu světa. Tento humorista se 
nadnese nad jisté skutečnosti a shlíží na ně v duchu humoru. Nespotřebuje 
endogenně připravenou energii zcela, nýbrž ji díky své humoristické po-
vaze přehodnotí a podrží. Poněvadž nedojde k spotřebě psychické energie 
a k přehodnocení nedojde náhle, nýbrž se dostaví pozvolna, není příliv 
energie do vědomí přerušen, takže se tam soustředí a humoristu citově 
nadzvedne. Poněvadž není možné stabilizovat silně zvýšenou úroveň psy-
chické energie, je tato úroveň doprovázena lehkým permanentním pokle-
sem v nervovém systému, jemuž je opět psychicky kladen odpor, z čehož 
vyplyne humoristický postoj. Humorista se vyznačuje subjektivní převa-
hou nad svým vztahovým protějškem. On opustí vskutku rovinu normy, 
což i jako senzibilní recipienti pociťujeme.
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Často jednoduše postačí nebrat něco vážně, abychom se dostali do humoristického 

naladění a uvedli do chodu humoristickou produkci. Kurt Esselbrügge má se svým míněním 
určitě pravdu: „Humor ale nevděčí jenom šťastné charakterové vloze, nýbrž je i výsledkem 
zralé struktury osobnosti.“(50) Zrání struktury osobnosti se děje za určitých podmínek, 
například pod dlouholetým stresem, životem v cizím prostředí nebo v zahraničí, nebo nabytím 
kladného postoje k životu a jeho závadám a nedostatkům.  
 Humor může být i plodem překonané neurózy. Jak říká přísloví: „Spálené dítě se bojí 
ohně.“ Duševní orgán se pak má na pozoru a zlikviduje všechny nebezpečné psychické 
náplně, než se zahnízdí v nevědomí a vyvolají tam konflikty a napětí. Tyto „náplně“ jsou 
v humoru zneškodněny a anulovány, poněvadž nejsou brány vážně, což jim odejme půdu pro 
jejich účinnost. Jsou okamžitě psychicky zpracovány.  
 Lidé, kteří trpí nejistotou a jsou náchylnější na neurózy a vnitřní napětí, mají větší 
sklon k humoru, poněvadž toto ohrožení aktivizuje humoristický obranný mechanismus, takže 
daná nevýhoda je v duševní struktuře vyrovnána. – U humoristy dochází ke komickému a 
humoristickému přeladění endogenně, u všech ostatních lidí, kteří se dokáží smát, spočívá 
toto přeladění na vnějších komických vjemech. Humorista se osvobodí od negativního 
stimulu nebo tlaku, který je způsoben strachem, tím, že příčinu humoristicky neutralizuje, 
vydá ji smíchu. Jenom to, co bereme vážně, nás může vnitřně přemoci. U každého člověka 
předchází propuknutí smíchu útlum, tedy negativní tlak.  
 Rovněž se člověk může stát humoristou, pokud trpí nějakou, především tělesnou, 
okolím vnímatelnou vadou, která je subjektivně pociťována jako pocit méněcennosti. 
Nezdaří-li se Adlerova kompenzace, která tento nedostatek chce více méně přímo a 
uspokojivě, v každém případě realisticky vyrovnat, použije duševní soustava humor jako 
psychickou obranu. Humoristé tohoto ražení zničí v přímém vztahu dané normy a ponižují 
komunikativního partnera, aby jej tak postavili na svou osobní zraněnou pozici. Kdysi jsem 
pozoroval jednoho muže, který silně kulhal, ale byl přesto plný humoru, zatím co se bavil 
s jinými muži. Jeden otec chválil svého pětiletého syna, jak vjel autem do garáže. Tento 

Často jednoduše postačí nebrat něco vážně, abychom se dostali do hu-
moristického naladění a uvedli do chodu humoristickou produkci. Kurt 
Esselbrügge má se svým míněním určitě pravdu: „Humor ale nevděčí 
jenom šťastné charakterové vloze, nýbrž je i výsledkem zralé struktury 
osobnosti.“(50) Zrání struktury osobnosti se děje za určitých podmínek, 
například pod dlouholetým stresem, životem v cizím prostředí nebo v za-
hraničí, nebo nabytím kladného postoje k životu a jeho závadám a nedo-
statkům.

Humor může být i plodem překonané neurózy. Jak říká přísloví: „Spá-
lené dítě se bojí ohně.“ Duševní orgán se pak má na pozoru a zlikviduje 
všechny nebezpečné psychické náplně, než se zahnízdí v nevědomí a vy-
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volají tam konflikty a napětí. Tyto „náplně“ jsou v humoru zneškodněny 
a anulovány, poněvadž nejsou brány vážně, což jim odejme půdu pro jejich 
účinnost. Jsou okamžitě psychicky zpracovány.

Lidé, kteří trpí nejistotou a jsou náchylnější na neurózy a vnitřní napětí, 
mají větší sklon k humoru, poněvadž toto ohrožení aktivizuje humoris-
tický obranný mechanismus, takže daná nevýhoda je v duševní struktuře 
vyrovnána. – U humoristy dochází ke komickému a humoristickému pře-
ladění endogenně, u všech ostatních lidí, kteří se dokáží smát, spočívá toto 
přeladění na vnějších komických vjemech. Humorista se osvobodí od ne-
gativního stimulu nebo tlaku, který je způsoben strachem, tím, že příčinu 
humoristicky neutralizuje, vydá ji smíchu. Jenom to, co bereme vážně, nás 
může vnitřně přemoci. U každého člověka předchází propuknutí smíchu 
útlum, tedy negativní tlak.

Rovněž se člověk může stát humoristou, pokud trpí nějakou, především 
tělesnou, okolím vnímatelnou vadou, která je subjektivně pociťována jako 
pocit méněcennosti. Nezdaří -li se Adlerova kompenzace, která tento ne-
dostatek chce více méně přímo a uspokojivě, v každém případě realisticky 
vyrovnat, použije duševní soustava humor jako psychickou obranu. Hu-
moristé tohoto ražení zničí v přímém vztahu dané normy a ponižují komu-
nikativního partnera, aby jej tak postavili na svou osobní zraněnou pozici. 
Kdysi jsem pozoroval jednoho muže, který silně kulhal, ale byl přesto plný 
humoru, zatímco se bavil s jinými muži. Jeden otec chválil svého pětile-
tého syna, jak vjel autem do garáže. Tento humorista se zeptal: „Stojí ta 
garáž ještě?“ – V Kanadě jsem jednou naslouchal prošedivělému pánovi 
velmi malé postavy, kterou označuje hovorová mluva slovem „trpaslík“. 
Poněvadž jeho pocit méněcennosti byl příliš silný, nejenom že se neustále 
skrze sebechválu povyšoval, nýbrž také jiné ponižoval oplzlostmi, které 
prozrazovaly nádech humoru.

Humor je tedy schopen, vedle odpoutání pozvednout pocit sebehodno-
ty svého tvůrce nepřímo přes ponížení svého vztahového protějšku. To 
však není všechno. Jeho výkon je ve vztahu k humoristovi mnohostranný. 
Povzbuzuje regulaci napětí v nervovém systému, která začne, jakmile hu-
morista zaujme humoristický postoj, což naznačuje, že vegetativně labilní 
lidé projevují větší náklonnost pro humor než lidé s nižší potřebou spánku. 
Humor vyrovnává tedy deficit v regulaci napětí ve vegetativním nervovém 
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systému. Vedle toho reguluje humor stav psychické energie, napomáhá 
udržení duševní rovnováhy tím, že skrze přepólování vyrovnává vertikální 
psychické impulzy a stabilizuje humoristickým přehodnocením afektů 
citový život.

Všeobecně můžeme říct, že komické přehodnocení uvolňuje vnitřní 
napětí, poněvadž proniká centrálním nervovým systémem, což dokazuje 
i velké množství psychické energie, která se přitom tvoří tím, že existující 
energie napětí je částečně přehodnocena a uvolněna, částečně se k ní přidá 
nově vzniklá komická energie. Smích osvobozuje v pravém smyslu slova.

Občas se setkáme s lidmi, kteří si dělají legraci sami ze sebe. Tím získají 
odstup od sebe, což už plní svůj účel. Na povrchu to vypadá tak, jakoby tito 
lidé měli o sobě tak dobré mínění, že si mohou dovolit se trochu ponížit. Ve 
skutečnosti se při tomto druhu humoru podle mého ponětí jedná o před-
sazenou sebeobranu proti možným duševním zraněním zvenčí. Člověk si 
je v některém bodu své nedostatečnosti vědom. Často je tím kompenzován 
nějaký komplex, neboť příslušná „slabina“ je humoristicky přehodnocena 
a tím se stává snesitelnou. Vnitřní subjektivní odůvodnění humoristy se 
dá jen stěží přetrumfovat a odzbrojí protivníka, zvláště tehdy, je -li zamě-
řena proti vlastní osobě. Jako protivník může člověk humoristu zasáhnout 
jenom tehdy, když jeho humoristické výpovědi schválí, dá mu za pravdu 
a nebo jej ironicky odmítne. I když má humorista, který se sám bere na 
mušku, o sobě dobré mínění, odhalí přece jenom svou slabost a očekává 
od posluchačů podvědomě vlastně popření této slabosti.

Celý proces je podmíněn psychofyziologickými změnami. Humorista 
zažije při sebehumoru útlum na vědomí. Vzniklou diferenci po útlumu 
hodnotí podvědomí jako „zmenšení“ osobnosti, načež reaguje nevědomí 
s humoristickým sebeponížením. Ne zřídka dochází k přepólování nega-
tivního tlaku na „Já“ humoristy, což vede k humoristickému sebepovýšení 
a kompenzaci deficitu osobnosti, který byl vyvolán skrze vnitřní nejistotu 
vzhledem k jeho komunikačním partnerům, takže jeho „já“ se jeví větší 
než v normálním případě. Konkrétně při tomto přepólování se projevuje 
obrana humoru jako kompenzace, podle mé definice jako osvobození od 
pocitu méněcennosti. Kompenzaci můj psychoanalytický pohled neu-
znává, i když toto slovo tu a tam užívám, a nahrazuje ji pojmem a faktem 
duševního osvobození.
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Zvenčí pocházející urážky a ponížení nebo jenom lehká zranění pocitu 
sebehodnoty anuluje humorista tím, že tyto „šípy“ humoristicky natolik 
přežene, že se stanou nerealistické a tím neplatné a směšné.

Pokud neexistuje žádný pocit méněcennosti, zneškodní humorista s hu-
moristickým sebeponížením každou možnost konfliktu se svými poslu-
chači, které tím odzbrojí a předem se s nimi smíří.

Pokud bychom se snažili pochopit smích, humor, komiku, ironii a další 
poddruhy humoru pouze pomocí povrchové psychologie – pojem „po-
vrchová psychologie“ je mým označením – nedospěli bychom ke správ-
nému pochopení těchto fenoménů. Jak jsem se již v průběhu této práce 
na některých místech zmínil, komika vysvobozuje ze stresových a afek-
tivních stavů, humor je však předsazená preventivní obrana proti těmto 
stresům, jeho základem je vnitřní neboli subjektivní nejistota. Humorista 
hledá vnitřní odstup a tím duševní svobodu. Humor s komikou a dalšími 
poddruhy humoru můžeme vložit do soustavy kreativního procesu, jak je 
tomu i v literatuře, která s humorem nesouvisí. Kreativní proces je rovněž 
záležitostí celé duševní soustavy, podvědomí, nevědomí a vědomí. Kdo 
píše literární dílo, ten se současně osvobozuje podobně, jak je tomu i při 
symbolickém zpracovávání dojmů a očekávání ve snu. Dojmy a očekává-
ní u autora, které se rodí z jeho aktuálního kreativního procesu, pohání 
vlastně tento proces vpřed. Literární dílo se rodí částečně z nevědomého 
obsahu autora a částečně samo ze sebe, kde jsou tyto dojmy a očekávání 
symbolicky zpracovávány. Kreativní proces je podle mého ponětí právě 
v tomto bodě definován. I komikou a humorem se člověk osvobozuje kre-
ativním způsobem, ovšem na vyšší rovině. Humor představuje totiž účin-
nou psychickou obranu na bázi osvobozování.

Následující interpretace snu z mého psychoanalytického díla „Návrat 
k základům“ nám pomůže objektivně proniknout do tajemství smíchu 
a pochopení humoru. Přejímám celou část i s realistickým pozadím snu. 
Jedná se o sdělení jednoho západoněmeckého diplomovaného inženýra, 
které se snažím s maximální přesností zrekonstruovat. Předávám tedy 
slovo tomuto inženýrovi, který se mi před lety svěřil. Samozřejmě, že se 
nejedná o žádné tajemství. Ujměte se tedy slova, pane inženýre: „Dobře. – 
Vykonával jsem zaměstnání v pozici inženýra bez jakékoliv zodpovědnosti 
vedoucího pracovníka. Jednalo se o místo řadového pracovníka s časově 
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omezenou pracovní smlouvou na dobu tří let. Zastupoval jsem totiž pro-
zatím jednu inženýrku, která byla na mateřské dovolené. Bylo mi však 
slíbeno několikrát, že moje časově omezená pracovní smlouva bude převe-
dena do smlouvy trvalé. Do tohoto opakovaného příslibu jsem vložil svou 
plnou důvěru. Asi dva týdny před vypršením mé časově omezené pracovní 
smlouvy jsem potkal vedoucího osobního oddělení, který mi chladnokrev-
ně oznámil, že moje pracovní smlouva nebude převedena na smlouvu na 
dobu neurčitou, ani nebude prodloužena. Byl to pro mne obrovský šok, 
poněvadž jsem se na základě předcházejících příslibů v místě pracoviště 
usadil a investoval nemalou částku do zařízení bytu. Po příchodu z práce 
jsem ulehnul a okamžitě usnul. Měl jsem následující sen: Bojoval jsem 
s vedoucím personálního oddělení, který mi v poledne oznámil propuštění 
ze zaměstnání, o jednoduchou židli bez opěradla. Tato židle měla mezeru 
v sedací ploše. Vedoucí personálního oddělení měl na hlavě rohy jako čert 
a jeho pravá ruka byla změněna v dlouhý zahnutý dráp, kterým držel pevně 
židli v mezeře sedací plochy a snažil se mi ji vytrhnout z rukou. Na vrcholu 
dramatického boje o tuto židli jsem vedle sebe spatřil zpřetrhaný silný ře-
těz. Uchopil jsem jednu z částí a začal jsem tlouct vedoucího personálního 
oddělení po jeho čertovském drápu slovy: „Toto je řetěz egoismu, egois-
mu, který Kristus zpřetrhal svou smrtí na kříži.“ Přes tuto mou snahu 
mi onen „čert“ mou židli vytrhnul z ruky. Vtom jsem náhle spatřil, že 
tomuto mému souboji přihlíží i moji spolupracovníci, kteří se strašně 
rozesmáli, což mě natolik vyděsilo, že jsem se probudil s divoce bušícím 
srdcem.“

Pokusím se tento sen interpretovat, což určitě nebude těžké, protože 
známe jeho pozadí. Stolička bez opěradla symbolizuje tedy pracovní místo 
bez vedoucí funkce. Mezera v sedací ploše odpovídá časovému omezení 
pracovní smlouvy. Vedoucí personálního oddělení v podobě čerta s rohy 
a drápem ztělesňuje ohrožení jeho pracovního místa. Roztržený řetěz zna-
mená podle mé interpretace propuštění z práce a tím v jistém slova smyslu 
osvobození od povinností. Sen však v tomto zpracování přeinterpretoval 
řetěz podle inženýrovi křesťanské osobnosti a vůli udržet si toto místo: 
„Tento řetěz egoismu zpřetrhal Kristus svou smrtí na kříži.“ Sen dokáže 
zřejmě čerpat sám ze sebe. Tento bod se mi zdá zajímavý z toho důvodu, 
že literární kreativní proces takto probíhá, to znamená, že se sám pohání 
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vpřed. Vrátím se však k interpretaci předcházejícího snu. Smích spolu‑
pracovníků diplomovaného inženýra se rodí jako symbol vítězství ve‑
doucího personálního oddělení nad inženýrem v tomto dramatickém 
boji. Utrpíme ‑li nějakou reálnou ztrátu, zpravidla s ponížením, tak se 
nám ve snu někdo směje. Vyděšení inženýra ve snu a probuzení s divoce 
bušícím srdcem vyjadřuje symbolicky porušení důvěry a tím celé drama, 
které začalo centrálním bodem problému, vrcholí a končí. Sen tedy vě-
rohodně překopíruje aktuální dojmy, zážitky nebo očekávání a tím duši 
osvobodí.(51)

Jak jsme se mohli přesvědčit, je smích vrcholně vztahová záležitost. Ko-
mická figura je podle hodnocení nevědomí poražena tím, že se odklonila od 
uznávané normy. Recipient nad ní vítězí po rozumovém posouzení vědomí 
a dojmovém zhodnocení podvědomím na popud nevědomí smíchem, tedy 
symbolem vítězství. I v předcházejícím snu došlo vlastně k porážce posta-
vy, která v této vztahové konstelaci sklidila smích. Recipient je srovnatelný 
s příslušnými diváky ve snu, kteří se poraženému smějí. Smích, humor, ko-
mika a ironie jsou proto záležitostí povrchové psychologie jenom částečně, 
v základě jsou však elementy hlubinné psychologie, tedy psychoanalýzy.
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Kapitola V

SOUHRNNÝ POHLED

Po obsáhlé analýze humoristických děl objevíme čtyři oblasti, v nichž 
se tato díla realizují: komická oblast, oblast norem, humoristická oblast 
a tragikomická oblast. V oblasti norem se setkáváme s komizovanou a hu-
morizovanou zónou.
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Kapitola V 

 
 
SOUHRNNÝ POHLED 
 
 

Po obsáhlé analýze humoristických děl objevíme čtyři oblasti, v nichž se tato díla 
realizují: komická oblast, oblast norem, humoristická oblast a tragikomická oblast. V oblasti 
norem se setkáváme s komizovanou a humorizovanou zónou.  
 
 
 
Humoristická                + pozitivní humor                                humoristická  
                                   
Oblast                            - negativní humor                                rovina 
 
Oblast                           + humorizovaná zóna                           rovina 
                                   
Normy                           - komizovaná zóna                               normy 
 
Komická                       + pozitivní komika                                komická 
                                    
Oblast                            - negativní komika                                rovina 
 
Tragikomická  
Oblast 
 
 
 

V humoristických dílech je komická oblast ve vyprávěné formě zpravi-
dla silně zastoupená. Oblast normy můžeme brát jako orientační pásmo. 
Humoristická oblast může být doplňkem oblasti komické a nebo oblasti 
normy. Každá oblast vykazuje svůj specifický psychický účinek. Ironie se 
pohybuje současně v komické a humoristické oblasti. V oblasti normy se 
střídají komika a humor ve své slabší formě, a to v komizovaném a humo-
rizovaném pásmu mimo pásmo čisté normy.

Distribuce postav rovněž ovlivňuje psychický účinek na recipienta. Po-
stavy můžeme pozorovat jako samostatné na jednotlivých rovinách a nebo 
ve vzájemném vztahu jak na stejných, tak i na různých rovinách, což vyvo-
lává rovněž komické a humoristické napětí, poněvadž se útlum a zrychlení 
setkají nejenom v jednání, nýbrž i v dané konstelaci postav.
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Následující kombinace jsou možné:

 61 
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Následující kombinace jsou možné: 
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V sektorech 6. a 7. je možno pozorovat časový posun, když omezíme jednání stran 

pouze na komunikaci. V 6. sektoru následují na výpověď humoristy slova komické postavy, 
takže nemůže vzniknout negativní ironie, poněvadž komické postavě schází humoristický 
postoj. V sedmém navazuje verbální reakce na předcházející výpověď nebo počin komické 
postavy a způsobí tak pozitivní ironii.  
 Také v komedii mohou být obsazeny současně všechny tři roviny, v tragikomedii 
dokonce i všechny čtyři. Avšak komedie, v niž jsou obsazeny pouze rovina normy a komická 
rovina, bude na nás jinak působit než komedie, jejíž postavy přísluší humoristické rovině a 
rovině normy, takže můžeme mluvit o komické nebo humoristické komedii. Ironická komedie 
by mohla vzniknout při obsazení komické a humoristické roviny. Při tom musí humoristická 
postava dávat najevo humoristický postoj. Postavy tragikomické roviny jsem nezařadil do 
diagramu. Samozřejmě, že i tyto je možno uvést do všech možných konstelací. Jsou však 
vždy oděny do „tragického roucha“. Přesto však mohou působit velmi sympaticky. Jejich 
tragická situace musí být únosná, aby humor kolem nich mohl přežívat a působit.  
 

Na závěr můžeme s jistotou dodat, že humor je z psychoanalytického hlediska výrazem 
osvobození, svobody a vítězství. Hybnou silou humoru je nezcizitelná svoboda člověka, jež je 
zakotvena v jeho nevědomí jako základní veličina lidské existence. Na druhém místě stojí 
jistota a bezpečí, které garantuje v humoru podvědomí. Vědomí hájí při tom pravdu.. 
Produktem těchto tří duševních složek je smích, který slouží duševnímu zdraví a životu. 

V sektorech 6. a 7. je možno pozorovat časový posun, když omezíme 
jednání stran pouze na komunikaci. V 6. sektoru následují na výpověď 
humoristy slova komické postavy, takže nemůže vzniknout negativní 
ironie, poněvadž komické postavě schází humoristický postoj. V sedmém 
navazuje verbální reakce na předcházející výpověď nebo počin komické 
postavy a způsobí tak pozitivní ironii.

Také v komedii mohou být obsazeny současně všechny tři roviny, v tragi-
komedii dokonce i všechny čtyři. Avšak komedie, v níž jsou obsazeny pou-
ze rovina normy a komická rovina, bude na nás jinak působit než komedie, 
jejíž postavy přísluší humoristické rovině a rovině normy, takže můžeme 
mluvit o komické nebo humoristické komedii. Ironická komedie by moh-
la vzniknout při obsazení komické a humoristické roviny. Přitom musí 
humoristická postava dávat najevo humoristický postoj. Postavy tragiko-
mické roviny jsem nezařadil do diagramu. Samozřejmě, že i tyto je možno 
uvést do všech možných konstelací. Jsou však vždy oděny do „tragického 
roucha“. Přesto však mohou působit velmi sympaticky. Jejich tragická 
situace musí být únosná, aby humor kolem nich mohl přežívat a působit.

Na závěr můžeme s jistotou dodat, že humor je z psychoanalytického 
hlediska výrazem osvobození, svobody a vítězství. Hybnou silou humoru 
je nezcizitelná svoboda člověka, jež je zakotvena v jeho nevědomí jako 
základní veličina lidské existence. Na druhém místě stojí jistota a bez-
pečí, které garantuje v humoru podvědomí. Vědomí hájí přitom pravdu. 
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Produktem těchto tří duševních složek je smích, který slouží duševnímu 
zdraví a životu.
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a) Z románu: Ozvěny lásky

b) Z pedagogického díla: Prameny studánky pedagogické praxe
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O Z V Ě N Y    L Á S K Y
HUMORISTICKÝ ROMÁN

Patrik Silvestr
Naznačím následně ve skromném náčrtu obsah tohoto románu: Po ob-

sazení Československa armádami Varšavské smlouvy v roce 1968 autor 
odchází se svým neodlučitelným kamarádem Davidem, za jistých okolnos-
tí do Západního Německa, aby mohli žít ve svobodě, kterou poznali před 
21. srpnem.

David je křesťanem, Patrik atheistou. Do jejich kruhu známých se 
přidruží nějaké další osoby. Prochází exilem různými situacemi, kde na-
hlédneme přes humoristické brýle do úzkostí, do citů, tužeb, problémů, 
snah, úspěchů a neúspěchů těchto emigrantů. Časové rozpětí obsahuje 
přes dvacet let, to je od ztráty svobody jejich staré vlasti vojenskou okupací 
po její znovunabytí Sametovou revolucí. Z obsahu pozvolna vysvitá, že 
člověk, společnost a lidstvo potřebuje svobodu, především ale lásku, jejíž 
pramen nachází hlavní postava jako atheista a znalec lidské duše po neu-
stálém skrytém vědeckém bádání nakonec ve svobodném spojení člověka 
s Bohem. Tento román, v němž dochází k propojení exilu s vlastí, je možno 
číst jako hledání smyslu života a lásky v duchu humoru, ale i jako humo-
ristickou satiru na porážku komunismu a Zla. Právě v tomto bodě lidstvo 
bohužel neustále selhává.

Román obsahuje i své tajemství, které tyto ukázky nezjevují. Jedná se 
v nich pouze o sporadické děje bez vytvoření celistvosti, bez rozuzlení 
a dalšího vývoje ke konci.

Kapitola druhá 

Vstup do ozvěn

Pozdravil jsem: „Dobrý večer, pánové!“ „Dobrý večer, bratře!“ zazněla 
odpověď. „Už na vás všichni netrpělivě čekáme.“ Byl jsem hlavním mluv-
čím představen: „Tak to je Patrik Silvestr. Pochází z bývalého Českosloven-
ska a byl podle jeho vlastního inzerátu z minulého týdne stoprocentním 
ateistou. Nyní přebírá pouze jenom jeho původní překonanou identitu. 
Doplnili jsme si s ním naše řady. Sešli jsme se zde u kulatého stolu. Patrik 
Silvestr předvede, jak člověk překonal nesvobodu a nespravedlivou moc 
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komunistické diktatury, předvede, jak v sobě překonal ateistu a dospěl 
k poznání Boha.“

Byl jsem velmi překvapen, poněvadž jsem do této společnosti přišel 
na pozvání, aniž bych věděl, o co vůbec jde. Kolem kulatého stolu stáli 
zástupci všech ras a náboženství. Byl mezi nimi i Australan. Drželi všich-
ni svou svatou knihu, tiskli ji k prsům. Jenom já jsem přišel s prázdnýma 
rukama. Mluvčí pokračoval: „Nechceme nečinně přihlížet, jak mnozí lotři 
na tomto společném světě šlapou po pravdě, spravedlnosti, svobodě, živo-
tě a lásce. Náš pohled je zaměřen zpět do minulosti, kde chceme vytrhávat 
kořeny Zla, aby nemohly opět vzklíčit. Proto si můžeme dovolit brát i váž-
né věci s humorem. Sešlo se nás zde sedm, sedm Statečných. Naše zbraň je 
slovo, které bylo už na počátku světa, a s nímž zahájíme tažení proti drzosti 
Zla a jeho odporným pachatelům.“

„Co si to kdesi tento splašený idealista na nás vymýšlí?“ blesklo mi náhle 
hlavou. Stále jsem nechápal.

Tento idealista troubil dále na poplach: „Všichni zde známe i cizí jazyky, 
které nepociťujeme a nevnímáme jako cizí, proto bude každý z nás psát 
ve své mateřštině.“ Skočil jsem mu pohotově do řeči: „Já se ale pro tuto 
práci slova vůbec nehodím. Ve škole jsem měl z češtiny vždy od první třídy 
až po devátou dostatečnou, ze slohu vždy nedostatečnou, protože mi nikdy 
nic nenapadlo a odevzdával jsem prázdné listy – z literatury taky nedosta-
tečnou. Před jistým propadnutím mne zachránila jenom gramatika.“

„Zde neplatí žádné výmluvy,“ namítl mluvčí a dodal: „Základem na-
šeho boje jsou naše svaté knihy, které člověku dávají v jeho zbloudění 
orientaci jako kompas a které budeme v naší vzpouře lásky konzultovat.“ 
„Promiňte, bratře, atheismus ale žádnou svatou knihu nemá,“ ozval jsem 
se ve skromné sebeobraně opět já. „Tak tady ji máte!“ pohodil mi Bibli, 
kterou jsem pohotově chytil a protestoval: „S knihou se nehází!“ „To je mi 
známo. Chtěl jsem vám pouze demonstrovat, co je literatura. Faktem je, že 
jste tu knihu chytil. To je základní význam. Literatura je však daleko bohat-
ší ve významu. Tím, že jste knihu chytil, jste vyjádřil, že jste šikovný a ob-
ratný, že máte vztah ke knize, že kniha je u vás v dobrých rukou. Literatura 
je mnohovýznamným symbolem života. V literárním díle má všechno svůj 
význam, který neleží na povrchu a není viditelný na první pohled. Literární 
dílo je živý organismus.“
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„S tímto mudrlantem bych to dlouho nevydržel. Doufám, že brzy pře-
stane,“ pomyslel jsem si, ale mýlil jsem se. On odhodlaně pokračoval: 
„Při psaní zažijete vrchol vnitřní svobody. Dokážete všechno. Můžete být 
všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomní. Můžete své postavy vyzvednout 
až do nebe a nebo je nešetrně uzemnit. Užívejte si tuto svobodu jako Baron 
Prášil, vyprávějte jako on osobně, to je v první osobě. Taková forma vyprá-
vění silněji poutá pozornost čtenáře nebo posluchače, protože se přímo 
účastní toho, což před jeho zraky jako jeho průvodce svobodně tvoříte. 
Berete na sebe cizí identitu a odstraníte přitom i subjektivní zábrany, kte-
ré omezují vaši dokonalou svobodu. Zůstaňte však vždy na půdě reality. 
Vstupte do života a tvořte. Neztraťte z očí správné řízení sympatie. Je to 
vysoce delikátní záležitost. Odíváte své postavy a instituce do hedvábí, 
jež může být svěže vyprané nebo špinavé, zapocené, nebo zablité. Dobře 
se při tom pobavte. Postavy, jež vytvoříte, vám budou připadat jako staří 
známí a přátelé, i když vlastně nikdy neexistovaly. Kdyby Robinson psal 
do písku, nepotřeboval by Pátka, trávil by své osudné vyhnanství se svými 
přáteli se slzami štěstí v očích, s pohledem na širé moře v očekávání vysvo-
bození.“

„Doufám, že už to bylo jeho poslední slovo,“ pomyslel jsem si ve svém 
tichém protestu. Zcela poslední slovo to ještě nebylo, ale mnoho toho už 
naštěstí nenapovídal, pouze nás napomenul: „Mějte na paměti skuteč-
nost, že všichni jsme uprchli před nějakou státní nebo protistátní lumpár-
nou z naší vlasti. Nyní se natrvalo rozcházíme. Neztraťte ale svou svatou 
knihu, jinak byste nemohli psát.“

Vyklopýtal jsem z tohoto domu jako omámený. Zamířil jsem do stanice 
podzemní dráhy tramvaje. Přemýšlel jsem o tom, jak bych se mohl z mého 
naroubovaného závazku jenom vyvléci. Napadlo mi, že položím Bibli 
na lavičku, aby ji nějaký cestující vzal a pak oznámím mluvčímu, že mi 
někdo při cestě domů jeho Svatou knihu odcizil a tak že nemohu nic psát. 
Tento nápad jsem začal ihned realizovat. Bibli jsem odložil a předstíral, že 
studuji strop podzemní stanice. Začal jsem tuto konstrukci i posuzovat. 
Němečtí inženýři ji sestrojili výborně. Dobře udělali, protože v němčině 
je jedno slovo synonymem jak pro přikrývku tak i pro strop. Kdyby nám 
tato přikrývka spadla na hlavu, tak bychom si pod ní určitě nepohověli, 
pomyslel jsem si. Tato myšlenka nepřišla jen tak bezdůvodně. Ve Stuttgar-
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tě jsme totiž zažili i zemětřesení. Obrazy na stěnách se rozhýbaly, skříně 
do sebe strkaly, postele vrzaly, skleničky ve skříni v obýváku se rozhoupaly 
a rozezněly, knihy padaly z regálů, budovy se rozechvěly, jejich obyvatelé 
se uprostřed noci rozběhali, jakoby náhle ožili po staletém spánku v po-
hádce Šípkové Růženky.

Každou chvíli jsem se v naději ohlížel na místo, na němž jsem Bibli od-
ložil. Stále tam ležela. Přitom byla stanice plná cestujících, dětí, mládeže 
a dospělých. Vraceli se právě z tradiční Jarní slavnosti kolotočů a pití piva. 
Přestupovali na jiné tramvaje. V tomto davu se mezi Němci mísily všech-
ny národy světa. Po delší chvíli mne začalo bolet za krkem od neustálého 
otáčení. Rozhodl jsem se změnit strategii. Řekl jsem si: „Tuto návnadu je 
třeba podmazat.“ Bibli jsem podložil deštníkem a začal si pískat. Když 
jsem se otočil, byl deštník pryč a Bible ležela stále na sedačce. Zakřičel 
jsem: „Můj deštník! Kde je můj deštník?“ „Nedivte se, pane!“ odpověděl 
mi jeden pán, jehož obličej a hluboký pohled očí vyjadřovaly ztělesnění 
smutku. Pak dodal: „Nejsme na Sahaře. Lidé se vracejí z Jarní pivní slav-
nosti. Nad námi ve městě lije jako z konve a ne každý má deštník.“ Vzal 
jsem moji návnadu a vstoupil rozladěný do tramvaje. Škoda, pomyslel 
jsem si. Kdybych chtěl zažít podobné zklamání s deštníkem jako s knihou 
ve Střední Evropě, musel bych odletět na Kanárské ostrovy nebo na Saha-
ru, kde nikdy neprší.

Hledal jsem ve svém rozladění důvod pro to, že nikdo z celého tohoto 
davu nebyl ochotný mně pomoci tím, že by mi „moji“ Svatou knihu ukra-
dl. Moje vysvětlení nemuselo v nejmenším souhlasit. Začal jsem sám pro 
sebe reptat: Žáci dnes vědí, co je to učebnice, ale knihu neznají. Chodí jak 
ve škole, tak i doma jenom na počítače. Ve středním věku začínají být dale-
kozrací a jsou slepí pro písmena. Jejich jediným koníčkem je jízda autem, 
kde je dobré být dalekozrakým. Když zestárnou, nečtou, protože: „Čemu 
se v mládí nenaučíš, ve stáří nenajdeš.“

Vrátil jsem se domů ve velmi špatné náladě. Řekl jsem si: Proč bych měl 
něco psát, když stejně nikdo nečte. Každá naše činnost musí mít přece ně-
jaký smysl. Pokud jej nemá, tak se do ničeho nepouštíme. Byl jsem vším 
hodně otrávený. Vrátil jsem se promočený na kůži. Po této sprše s Hůry 
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jsem se osušil, očistil si zuby a zalehl s myšlenkou nerozhodnosti, zda 
mám začít psát a nebo to všechno zavěsit na hřebík.

Usnul jsem jako na povel. V noci se mi ve snu zjevil prošedivělý vousatý 
stařec. Připomínal mi hodně svatého Mikuláše. Měl na sobě dlouhé rou-
cho. Oslovil mě jako první. „Já vím, že jsi nerozhodný, že potřebuješ moji 
radu. Nevíš, zda máš psát, nebo ne.“

„Co mi tedy radíš? Rád tě poslechnu, moudrý pane,“ řekl jsem mu.
„Neváhej a piš! Spolehni se na svou duši. Probuď své kreativní nevědomí. 

V něm je uložena celá minulost. Vlož do svého díla lásku. Ta ho zpříjemní. 
Sexualitu, ta ho ochutí, a humor, který ho osvěží. Lásku přitom zviditelni. 
Sexualitu ale drž na uzdě, abys nezranil sexuální výchovu na školách. Ber 
proto všechno raději s humorem.“

„Kdo jsi, moudrý pane?“ zeptal jsem se zvědavě ve svém snu.
„Já jsem Archetyp.“
„Zajímavé jméno, musím říct. A odkud přicházíš?“ otázal jsem se zvě-

davě.
„Pocházím z tvého nevědomí, kam se nyní vracím do své ložnice ke spán-

ku. Budeš -li mne potřebovat, opět se vrátím, abych ti poradil.“
„Děkuji ti, moudrý pane, a Dobrou noc!“
„Ano, podívej se za sebe a piš! Už jsem ti kdysi jednou poradil slovy: Mu-

síš se konečně rozhodnout, Patriku!“ byla jeho poslední slova.
Velmi jsem se podivil a zeptal se ve snu sama sebe, kde se ve mně tento 

osobní poradce vzal. Doufejme, že mi radí dobře, pomyslel jsem si.
Když jsem procitl, bylo už ráno. Otevřel jsem šuplík nočního stolku, vyn-

dal z něj psací blok a tužku, podíval se za sebe a začal psát:

Kapitola třetí 

Semínko opuštění republiky

Psal se rok 1967, bylo to období Dubčekova Socialismu s lidskou tváří, 
které se již nacházelo v pokročilém stádiu, když jsme jednoho pozdního 
letního večera s mým kamarádem Davidem jako poslední preventivně 
vyklopýtali z hospody naší rodné vesnice, než nás hospodský jako rodilý 
hromotluk stihl uchopit za krk a bez pardonu vyhodit. Náš hospodský měl 
charakter. Byl spravedlivý a dodržel vždy slovo. Vždycky zakřičel: „Všichni 
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ven! Bude se zavírat! Za pět minut začnu vyhazovat!“ Toto oznámení jsme 
nikdy nepřeslechli.

Začali jsme být právě plnoletí. Před námi na opačné straně vozovky 
jsme najednou spatřili osobní auto se západoněmeckou poznávací znač-
kou a dvěma děvčaty, což nám začalo při vnímání působit problémy, obě 
děvčata vypadala totiž naprosto stejně. David všechno považoval za pouhý 
přelud, věřil pevně v halucinace, prý něco takového opravdu existuje a po-
dal obratem definici této smyslové poruchy: „Při halucinaci vidíme to, co 
není.“ I když prý žádnou halucinaci doposud neměl, ačkoliv si to tolik přál, 
dostavila se až dnes a považoval to za spravedlivé odškodnění, poněvadž 
se jedná o velmi příjemný přelud v životě, který jenom smrt překazí.

Děvčata se předkláněla z okraje silnice směrem k nám a máváním nás 
volala k sobě. Jejich siluety v šatech působily na nás velmi svůdně. Děvčata 
však měla docela realistický problém, píchla při návratu do Stuttgartu ještě 
na území pozdější České socialistické republiky zadní kolo. Odmontovali 
jsme jej a utíkali s ním i s klíčem a zvedákem, abychom jej zalepili. Šťastná 
náhoda nám však přišla vstříc. Hned za rohem stál stejný typ vozu rovněž 
se západoněmeckou poznávací značkou. Radostně jsem vykřikl: „Vý-
borně! Nemusíme lepit, jenom vyměníme.“ Davida najednou přepadly 
výčitky svědomí, prý on to nemůže, protože se na něj dívá Bůh. „Dej sem 
všechno nářadí! Já to vyřídím,“ podotkl jsem a dodal: „Na mne se nikdo 
nedívá. Já jsem ateista. Mně stačí, když se rozhlédnu kolem sebe.“ Přesně 
tak jsem učinil a vzduch byl čistý. Dal jsem se ihned do práce. David pohlé-
dl k Nebi a omluvil se, rozhodil přitom pažemi, že za nic nemůže, poklekl 
a sepnul ruce. Já jsem vedle něj během jeho modlitby pilně pracoval. S no-
vým kolem jsme utíkali zpět. Poruchu jsme odstranili a děvčata nám za to 
byla nekonečně vděčná, prý si budeme dopisovat, německy jsme už totiž 
oba obstojně znali a byli schopni zosnovat i milostný dopis. Problém ale 
nastal v okamžiku, kdy jsme byli těmito hezkými veselými blondýnkami 
vyzváni k tomu, abychom si každý z nás jednu vybrali. Toto v nás vyvo-
lalo naprostou neschopnost v rozhodování, která měla objektivní důvod, 
neboť obě děvčata, asi dvacetiletá, byla jednovaječná dvojčata, naprosto 
identická. Měli jsme pocit, že děvčata mají smysl pro humor a že se po-
kouší nás škádlit. Zachovali jsme však klid a nechali je vybrat si nás, což 
ochotně vykonala. Vybrala si nás do kříže, prává mne a levá Davida. Byli 
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jsme tím docela zmateni, nevěděli jsme už vůbec na čem jsme. Po předání 
svých adres vklouzla do svého Volkswagena „Brouka“ a odjela mávajíc 
na rozloučenou.

Kapitola osmá 

Kratší noha a nebo jenom obyčejné kulhání

Bydleli jsme spolu ve stejném pokoji se svým krajanem Vénou, který byl 
pouze o jeden rok mladší než my. Hned po jeho příchodu jsme si povšimli, 
že je zamilovaný až po uši. Komunikoval s námi zásadně jenom v básních. 
Chodil s jednou Italkou, jednou ze tří sester, dvě starší byly jednovaječná 
dvojčata. Véna byl však zamilovaný do mladší. Kdekoliv se se svou láskou 
pohnul, byla mu dvojčata v patách jako tělesná stráž. Tyto dvě černovla-
sé krasavice byly všudypřítomné, seděly vždy vedle své sestřičky po obou 
stranách a stále se usmívaly. Véna chtěl se svou nesmrtelnou láskou být ko-
nečně sám a tak nás požádal, abychom obsadili levé i pravé křídlo a tím mu 
jeho nesmrtelnou lásku zpřístupnili, aby ji mohl konečně alespoň jednou 
něžně pohladit. Nám se do toho moc nechtělo, protože jsme měli pocit, že 
nás Véna do něčeho nutí. Vymlouvali jsme se, že jsme hoši z vesnice a že 
nevíme, jak se to s děvčaty dělá. Mimo to jsme měli handicap, kulhali jsme 
už delší dobu přechodně po těžkém úrazu na jednu mohu. Asi za deset 
minut se Véna vrátil s básní napsanou pro nás, jejíž název byl příznačný: 
„Malá abeceda pro pohlavní analfabety“. „Podle sebe soudím tebe,“ po-
dotkl jsem tiše. Véna má slova přeslechl a začal ihned přednášet:

Milenec a milenka se navzájem obejmou a k sobě přivinou.
Když milence nohy zeslábnou, tak si lehne.
Milenec se k ní sehne a po chvíli se rozvine plodná spolupráce.

Ovšem, je ‑li úplně po všem, milenec bez váhání vstane,
natáhne si kalhoty, utáhne řemen a vykročí domů.
Pokud je některá z jeho noh kratší, tak odkulhá.

Já jsem v tom nespatřoval naprosto žádný problém, když jsem s klidem 
v duši prohlásil: „No a co? Když odkulhá, tak zase přikulhá.“
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Byli jsme tedy zvědaví, kdy milenec zase přikulhá. Odpověď byla jasná: 
„Brzy“. Véna nám slíbil, že nám odpoví zase básní. Zatím nám nabídl je-
nom její titul: „Rychlé přikulhání milence ke své milence“. Obsah této bás-
ně nám zůstal až do dnešního dne dlužen. Véna nám text malé abecedy pro 
pohlavní analfabety předal, my jsme si jej složili, vložili do kapsy od kalhot 
a odkulhali.

Kapitola devátá 

Chtěli jsme se radovat, poněvadž jsme byli velmi smutní

Jednoho jarního sobotního dne na nás dolehl hluboký smutek, až se nám 
z toho draly slzy do očí. Navzájem jsme si postěžovali. Byly to okamžiky 
hlubokého bolu. Proto jsme se rozhodli, že se vydáme do města za zába-
vou. Centrum města, jež skýtalo pobavení pro každé přání, nebylo daleko. 
Chtěli jsme si taky zatančit, nebo jak jsme tomu tehdy říkali, zatrsat. Véna 
nám to vřele doporučil, že prý když smícháme tanec s kulháním, vznikne 
z toho při trsání výborný koktail.

Byl teplý večer budící pocit jara a velkou touhu po lásce. Kráčeli jsme 
všichni tři bez konkrétního cíle. Poněvadž jsme město prozatím příliš 
málo znali, obrátili jsme se na jednoho chodce, asi třicetiletého muže, 
s následující nepřímou otázkou: „Promiňte prosím, jsme smutní, vel-
mi smutní a hledáme místo, kde bychom se mohli radovat.“ „Kde byste 
se mohli radovat?“ zeptal se tento mladý muž, v jehož obličeji se zjevilo 
překvapení a několik otazníků. Byl očividně zaražen: „Hledáte tedy radost 
pozemského života?“ zeptal se nejistě. „Ano, hledáme radost pozemské-
ho života,“ odpověděli jsme jednohlasně. Mladý muž nejdříve pohlédl 
k nebi, pak se ale vrátil pohledem i v myšlenkách zase na zem, prohlédl 
si nás od hlavy až k patě, poškrabal se rozpačitě za uchem a poslal nás 
do nějakého „Tříbarevného domu“ neboli „domu radosti“. Vysvětlil nám 
cestu slovy a posunky, málem jsme se u toho roztančili, když jsme si to 
v myšlenkách opakovali a vštěpovali do paměti: Doprava, doleva, doprava, 
doleva, nahoru a dolů, doprava, doleva, doprava, doleva a tak dál. – Mla-
dému muži jsme srdečně poděkovali za vzácnou informaci, rozloučili jsme 
se a rozběhli k našemu cíli. Véna utíkal první, byl ve výhodě, protože ne-
kulhal, a my s Davidem oddaně za ním. Snažili jsme se odstranit závažnou 
nejasnost. Šlo o to, zda se jedná v německém slově „Freudenhaus“ o dům 
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radosti nebo dům radostí, tedy o jednotné a nebo množné číslo, německy 
Freude a Freuden. Zatímco já jsem písmeno n chápal jako množné číslo, 
považoval David toto n ve složeninách ženského rodu určujícího slova 
za pouhou výplň mezery. Byl jsem tím poněkud zklamaný, mé nadšení 
sláblo, když jsem si uvědomil, že mně z té radosti zůstane jenom třetina, 
až se o ni s Davidem a Vénou podělím. Přesto jsme uháněli dál směrem 
k cíli, očekávali jsme tanec a zábavu. Najednou jsme stáli před našim vy-
touženým Tříbarevným domem. Vrhli jsme se nedočkavě dovnitř a utíkali 
do prvního poschodí, přeskakujíce dva schody, abychom tam byli dřív 
a nic nepromeškali. Očekávali jsme úplně něco jiného než co jsme spatřili. 
V dlouhé chodbě mezi dveřmi stála děvčata, lehce oděná jenom ve spod-
ním prádle, které svou nedbalostí napovídalo a nabádalo k milování. Dav 
mužů procházel chodbou, někde byly dveře zavřené, tam se právě praco-
valo neboli milovalo, tu a tam někdo vystoupil z pokoje s rudým obličejem 
jakoby po vydatném doušku červeného vína, jiní zákazníci zase vstupovali 
do pokojů s bledým obličejem, aby mohli zčervenat. Pokoje byly hezky 
zařízené, jednalo se o koženou garnituru jako u manažerů v nejvyšší etá-
ži. Záchody zde pro zákazníky nebyly, chodilo se na balkón horní strany 
budovy otočené do dvora, kde se močilo do betonového žlabu s vývodem 
do okapové rýny, která moč s vysokým obsahem pohlavních hormonů od-
váděla do veřejné kanalizace. Zápach vcházel při otvírání dveří do chod-
by, mísil se s teplým vzduchem, potem zákazníků a výpary obnažených 
ženských těl. Prostitutky byly internacionálně zastoupeny, zákazníci však 
mimo Němce pocházeli převážně ze zemí hostujících dělníků. Platilo se 30 
marek za jedno číslo, při celonoční objednávce cena podstatně vzrostla.

Naše štěstí v exilu spočívalo ve svobodě a náš blahobyt v dostupnosti 
banánů, ovocného jogurtu a čokolády. Vydělávali jsme si počátkem sedm-
desátých let 5 marek 50 na hodinu a kilo banánů stálo 1 marku. Ihned jsme 
si s Davidem spočítali, že jedno lehkomyslné překročení prahu pokoje 
a sundání kalhot v tomto domě odpovídá 30 kilogramům čerstvých baná-
nů, nebo 60 čokoládám, a nebo 90 ovocným jogurtům. Když jsme si toto 
množství živě představili, zatočila se nám z toho příjemně hlava, náš zájem 
o radost klesl na nulu a začali jsme se upřímně těšit z našeho smutku.
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Véna dostal od jedné sympatické holky třetinovou slevu: „Ty, pojď sem, 
dvacet,“ zašvitořila svůdně jako siréna. Véna této nabídce neodolal, přijal 
ji jako kompliment, přejel si levou rukou frajersky účes a ztratil se nám 
z očí. My jsme s Davidem pokračovali až ke konci chodby v chůzi, nikterak 
jsme nespěchali. Uplynuly sotva dvě minuty a tu jsme byli svědky prvního 
incidentu. Véna vyletěl z pokoje, zakopl o vlastní nohu a natáhl se mezi 
zákazníky. Vzápětí ho dohonily jeho boty, které si sundal ještě před kalho-
tami a které mu prostitutka vrátila po jeho vyhození. Při opuštění pokoje 
nespotřeboval ani jednu kalorii. V tomto podniku se totiž platilo na rozdíl 
od restaurace předem. Véna po pečlivé prohlídce všech kapes zjistil, že 
nemá ani vindru. Omlouval se, že si zapomněl peněženku doma, to mu 
však sexuální pracovnice nechtěla uznat a jednoduše ho bez další diskuse 
vyhodila. Přesto se mu však z tohoto domu nechtělo.

Uvědomili jsme si s Davidem, že se nacházíme v bordelu. Taková in-
stituce v socialistickém Československu existovala jenom v přeneseném 
významu, jak jsme často už od dětství slyšeli od chlapů nespokojených 
s komunistickým režimem a budováním Socialismu v nesvobodě. Jedna-
lo se o tři druhy bordelu: Svinský bordel, komunistický bordel, ten třetí 
se z důvodů slušnosti neodvažuji vyslovit. – Protože ale není kreativním 
produktem tohoto románu, tak to řeknu: Byl to „kurevský bordel“. David 
upadl do nadšení: „Toto je ale opravdový bordel. Jeho zakladatelé měli 
Ducha Svatého.“ „Víš, Davide,“ pokusil jsem se zchladit žár jeho nadšení, 
„já jsem ateista, ale Duch Svatý nemůže jako Zdroj Moudrosti podporovat 
bordel.“ David si sáhl pohotově na pravé ucho a dodal: „Máš pravdu, Pat-
riku, úplně jsem to přehlédl. Když se tento bordel zakládal, tak Duch Svatý 
měl buď opušťák, nebo byl na dovolené doma v Nebi.“ Asi se tento Duch 
Moudrosti snesl i na nás, když jsme nad schodištěm do přízemí uvažovali. 
Davida tento Duch přitom upřednostnil, když pronesl: „Kde je pošlapána 
Moudrost, tam se rodí hřích.“ Načež jsem dodal: „A kde je pošlapána Lás-
ka, tam se rodí Zlo.“

Po těchto úvahách se mi v tomto domě udělalo špatně, měl jsem pocit, že 
omdlím, a tak jsme sestoupili do přízemí, kde se nacházela u okénka matka 
bordelu. Byla to objemná, asi stopadesátikilová žena, její obličej vyzařoval 
strašnou přísnost a ukrutný hněv, hlas se jí strašlivě chraptivě chvěl, když 
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nás oslovila: „Tak co chlapečci, odcházíte jako spokojení zákazníci?“ Da-
vid na to: „Vůbec ne.“ „Jak to?“ rozkřičela se. „Tak vy jste ani nepřekročili 
práh!“ „Ne,“ odpověděl jsem zase já. „A ani si kalhoty nesundali!“ zařvala 
zlostně. „Ne,“ odpověděl David tenkým hláskem. „A to proč?“ vyzvídala. 
Byla řada na mně: „Protože jsme hledali pannu, a žádnou tady nemáte.“ 
„Co to slyším za hlouposti! Do sta hromů!“ zaláteřila, vtlačila si obě ruce 
do boku a dupla si pravou nohou tak mohutně, až se pod námi zachvěla 
zem jako při zemětřesení. Celý bordel se otřásl ve svých základech. Dostali 
jsme strach. Pokoušel jsem se Davida brzdit, aby ji již neprovokoval, sobě 
jsem nařídil mlčení, aby se tato „máma“ náhodou nerozhodla nám jednu 
vrazit. Po jejím úderu bychom určitě skončili v nemocnici, neboť i její něž-
né pohlazení by silně zabolelo. Dokázala by nám úplně předělat obličej, 
z našeho rovného nosu by jedním hmatem vyrobila vrtuli. Zatímco se mně 
roztřepala kolena, cvakal David zuby, jakoby ho zachvátila zimnice. Mezi-
tím tato dáma bordelu zmáčkla nějaký knoflík a vítězně prohlásila: „Tak, 
vy jste v našem domě způsobili veřejné pohoršení (öffentliches Ärgernis). 
Za chvíli tady bude policie.“ Ulekli jsme se a silně zbledli. Zmocnila se nás 
třasavka. Pokusili jsme se o útěk, tato obluda nám to ale v poslední chvíli 
překazila. Rafla nás oba za ruce, mě za levou, Davida za pravou, a přitáhla 
nás silným trhnutím k sobě. „A je to v háji. Já se z toho pobliji. Tak to je 
ta radost, kterou jsme sem přišli hledat,“ pronesl David zoufale. Já na to 
lakonicky: „Co naděláš. Ironie osudu. Musíme se s tím smířit.“

Z desáté kapitoly

Sotva upadlo naše setkání s Tříbarevným domem do zapomenutí, 
přiběhl David s informací, že má dojet z Československa do Stuttgartu 
návštěva, a sice dva autobusy. Jednalo se o Hrdiny socialistické práce 
a Přátele Sovětského svazu v důchodě. Na programu měli jeden bod, a to 
byl Tříbarevný dům. Ústřední výbor komunistické strany Československa 
jim tuto instituci chtěl prezentovat jako dekadenci kapitalismu. Samozřej-
mě, že tento dům neměl s politikou nic společného. Zřizovateli šlo pouze 
o zamezení šíření pohlavních nemocí a uspokojení přirozených potřeb 
hostujících dělníků. Pracovní síla musí být zdravá a duševně vyrovnaná.

Tito velcí Hrdinové a Přátelé v nás probudili zdravé vlastenecké cítění. 
Sešli jsme se všichni tři, já, David a Véna a dohodli jsme se na tom, že tyto 
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komunistické hosty důstojně přivítáme. Vybrali si tedy z bohaté kulturní 
nabídky Stuttgartu jenom Tříbarevný dům. My bychom jim samozřejmě 
doporučili Stuttgartský balet, který tehdy patřil k nejlepším na světě. 
K naší uvítací akci jsme pozvali i další členy československého exilu. Véna 
jako básník nám pomáhal formulovat naše myšlenky.

V den příjezdu těchto „hrdinů“ a „přátel“ jsme se odebrali ke vchodu 
Tříbarevného domu. Na obloze se rozpínala krásná duha.

Když se přišourali blíž, zeptal jsem se jednoho z nich, proč mají tak na-
pěchované kapsy od zimních kabátů, zda si náhodou nepřivezli celoživotní 
úspory, aby je v tomto kapitalistickém domě radosti prohýřili. Tak tomu 
nebylo. V levé kapse měli kapesníky na smrkání, v pravé lékárničku s léky 
proti vysokému tlaku a celé řadě jiných neduhů. Můj informant si ihned 
poskytl první pomoc. Vyndal z pravé kapsy stříkačku a zapudil s ní úspěšně 
astmatický srdeční záchvat.

Uvítací řeči se ujal David: Vážení a milí hosté! Československý exil Vás 
jako Hrdiny Socialistické práce a Přátele Sovětského svazu v důchodě 
srdečně vítá. Velmi si vážíme toho, že jste už konečně v důchodě. (Ozý-
vá se potlesk exulantů.) Jste živými svědky naděje, že naše společná vlast 
bude brzy svobodná. (Potlesk se opakuje.) Velmi si ceníme i skutečnosti, 
že Vás přitahuje daleko víc něco jiného než symbol komunistické diktatu-
ry, to je srp a kladivo a to dokonce ještě ve věku vysokého krevního tlaku. 
(Potlesk.) Překonali jste tím slabomyslnost ideologie a stali se Hrdiny 
a Přáteli rozumu, pravdy a svobody. (Opět potlesk.) Přitom zvedl Véna nad 
hlavu plakát s příslušným komunistickým symbolem, srpem a kladivem, 
na jehož protější straně se nacházel Kunderův kosočtverec. Tento symbol 
konkrétní přirozenosti člověka navržený a vyzdvižený našim sexuálním 
badatelem Vénou byl věrným protikladem omezenosti mocenské propa-
gandy komunistické diktatury.

Poté se ujal slova československý vedoucí této podivuhodné výpravy. Měl 
na sobě doplňky svazácké uniformy: „Soudruzi! Odoláme statečně této 
kapitalistické návnadě a odrazíme odhodlaně útoky nepřátel socialismu 
a zrádců naší socialistické vlasti. Uchopíme se navzájem pevně za ruce, 
aby se nikdo z nás neztratil. Uvnitř se chováme ukázněně. Obnažená děv-
čata před otevřenými dveřmi neohmatáváme. Nikterak se nevzrušujeme, 
aby nás nevynesli na nosítkách. Náhlému a neplánovanému pohlavnímu 
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vzrušení se vyvarujeme nejlépe tím, že během celé prohlídky pociťujeme 
neúnavně velkou radost nad úspěchy naší socialistické vlasti a myslíme 
přitom stále na Lenina. Zůstaneme v okamžiku tohoto kapitalistického 
pokušení všichni věrni Marxismu -Leninismu. Následujte mne soudruzi!“

Soudruzi poté zmizeli v domě radosti. David přilepil na vchodové dveře 
plakát s nápisem: „Top secret!“ Ukázal na něj prstem a poznamenal: „Přís-
ně tajné!“ Nato jsme se všichni rozešli.

Komedie mívá často vážné pozadí. Někdy se mísí humor s vážností 
života, jindy jsou tyto dvě oblasti od sebe odděleny. Následuje výňatek 
ze čtrnácté kapitoly.

Studium uteklo jako voda a dostavila se volba tématu pro promoci. 
V disertační, to je doktorské práci, jsem měl posoudit názor velkého psy-
choanalytika Sigmunda Freuda, že sexualita je pro člověka nejdůležitější 
a srovnat jej s tvrzením švýcarského psychoanalytika a psychiatra Carla 
Gustava Junga, že jistota je nejdůležitější. Vyhrála to podle mého úsudku 
jistota. Kdo se chce v Německu stát profesorem, musí napsat takzvanou 
habilitační práci a obhájit ji před kolegy příslušné fakulty. Mluví se při ces-
tě ke katedře o takzvané druhé knize.

Díky Schillerově tragédii: „Úklady a láska“ (Kabale und Liebe), která 
ležela na Davidově psacím stole, jsem si uvědomil, že všechny duševní 
nemoci a poruchy jsou vlastně symbolickou manifestací neboli projevem 
zraněného vztahu. V tomto dramatu se totiž postava intrikáře jmenuje 
Wurm, česky Červ. Červ je tedy symbolem intriky nevědomí nejenom 
ve snu nebo literární tvorbě, ale i při duševní nemoci.

Máme -li zážitek z toho, že jsme obětí nějaké intriky, může ve snu do-
jít k příslušnému symbolickému zpracování a zdá se nám o červu nebo 
červech. Kdo však má dispozici pro schizofrenní onemocnění, začne 
se v psychóze považovat za červa. Pocit intriky byl sice zpracován stejným 
způsobem jako u zdravého člověka, ovšem nebyl pozitivním impulzem od-
ražen jako objektivní obraz, nýbrž negativní silou podržen uvnitř vztaho-
vého jádra duše. Dochází tím ke ztrátě původní identity a prosazení nové. 
Je to určitá forma útěku duše do vztahového okraje.
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V Schillerově dramatu najatý intrikář svými nástrahami neustále zra-
ňuje milostný vztah sociálně nerovného páru a sice šlechtice Ferdinanda 
a občanky Luizy. Tento vztah je tak těžce zraněn, že oba milenci dobrovol-
ně umírají. U Schillera došlo během kreativního procesu k objektivizaci 
tohoto symbolu intriky.

V tomto mém objevu mě utvrdilo ještě jedno televizní vysílání. U jedné 
mladé asijské dívky překazili její milostný vztah, mám dojem, její vlastní 
rodiče. Tato dívka se začala nejdříve ve snu, později i v bdělém stavu, po-
kládat za jednu jí známou asijskou královnu. Těžce tedy duševně onemoc-
něla. Královna je tak symbolem zraněné lásky třetí osobou mimo milostný 
vztah.

I neurotické poruchy včetně psychosomatických potíží je třeba chápat 
jako symbolický projev nevědomí zraněného vztahu, zraněného vztahu 
často k vlastní osobě. Například stálé nebo časté bolesti srdce při napros-
tém zdraví tohoto orgánu jsou symbolem nemoci, která ovšem objektivně 
vůbec neexistuje. Je to třeba chápat jako varování před opětovným vyčer-
páním a onemocněním pod velením podvědomí.

Po tomto úvodu mě začal profesorský sbor bombardovat otázkami. Prv-
ní z nich už začal: „Kolego, vaší symbolickou psychoanalýzou se vám po-
dařilo napravit pomyslné znehodnocení člověka trpícím psychiatrickým 
onemocněním a vyřadit tím z lidového slovníku slova „blázen“ a „blázi-
nec“. Za to vám bude psychiatrie určitě vděčná. Ale, co vám psychiatři 
neodpustí, je skutečnost, že jim přerůstáte tak trochu přes hlavu.“ Proti 
tomuto obvinění jsem se okamžitě ohradil. „Co tím konkrétně myslíte, 
pane profesore? Já nejsem klasickým doktorem medicíny a proto psy-
chiatrům nesahám ani po kotníky, takže jim v žádném případě nemohu 
přerůstat přes hlavu.“ „Co tím myslím? Hned se dovíte,“ ozval se stejný 
hlas: „Zpochybnil jste totiž koncept slavného švýcarského psychiatra C. 
G. Junga, který vztahuje mytologii s jejím obsahem do schizofrenních 
psychóz. Tyto obrazy vychází podle jeho interpretace z hlubin aktivního 
nevědomí a vnikají do vědomí, kde se prosadí.“ Najednou zaburácel další 
nový hlas: „Můžete nám váš odlišný názor osvětlit?“ Můj profesor zasáhl 
jako vrchní šéf fakulty do tohoto souboje. „Ano Patriku, držte se, držím 
vám palce.“ Ujal jsem se opět slova: „Děkuji vám, pane profesore, a odpo-
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vídám vašim kolegům: Podle mého názoru jsou psychiatři psychoanalyti-
ky „první řady.“ – „S tím nemohu souhlasit,“ vykřikl nějaký jiný profesor. 
Pokračoval jsem: „Ale já ano. Přesto si však dovolím pohlédnout na celý 
problém z jiného úhlu. Nejprve odložme Jungovy představy a pojmy jako 
kolektivní nevědomí, archetypy a mytologické obrazy úplně stranou.“ 
„Proč?“ ozval se nějaký Jungův věrný přívrženec. Odpověděl jsem obra-
tem: „Protože každý dospělý vidomý člověk má představu o měsíci, slunci 
a kosmu. Mytologické obrazy ponechme v literatuře.“ Neozvalo se už žád-
né další „proč“. Celý profesorský sbor se zaposlouchal do mých slov: „Můj 
koncept: ‚Návrat k základům‘ a ‚Vztah je všechno‘ si zvolíme jako výchozí 
bod. Základem je zde vztah, který si rozdělíme do tří částí.“ Zvedl jsem 
plakát s kruhem rozděleným do tří barev: Střed byl bílý, druhý kruh byl 
černý a okrajový zelený. Ihned jsem pokračoval a poukazoval na segmenty 
kruhu: „Vztahové jádro, tedy bílá část kruhu, je ta část, jež zahrnuje vztah 
k matce, který byl založen již v prenatálním vývoji, byl dále budován v ob-
dobí kojení a upevňován v raném dětství až do dospělosti. Vztahové jádro 
je nejstarším a nejhlubším základem nevědomí, může však být později 
přesměrováno i na otce.

Druhou část tvoří Vztah středu“. Někdo nedočkavě vykřikl: „Vy tady 
rozhazujete pojmy jako někde na trhu. Co je to tedy Vztah středu?“ „Hned 
se to dovíte,“ uspokojil jsem tuto unáhlenou zvědavost a pokračoval: 
„Vztah středu obsahuje všechno, s kým a s čím se člověk osobně setkává. 
Třetí místo obsazuje Vztahový okraj. Je to všechno, s kým a s čím se člověk 
neosobně setkává a nemůže na to položit ruku.“ Ozval se opět zvědavý vý-
křik: „Proč?“ Ihned jsem toto proč odstranil z diskuse: „Protože královny 
a králové jsou příliš daleko, slavné osoby už nežijí, Bůh a Ďábel jsou fyzic-
ky nehmatatelní, slunce, hvězdy a měsíc jsou mimo dosah ruky. Vztahový 
okraj se tedy nachází na povrchu nevědomí a ne v jeho hlubinách, dřímá 
pod povrchem vědomí. – Vztahové jádro je nejstarší a proto i nejhlubší 
a stabilizuje nebo destabilizuje celé nevědomí. Aby mohlo vztahové jádro 
nevědomí a z něj celou osobnost stabilizovat, musí být dostatečně silné.“ 
„Jak ale potřebnou sílu získá?“ zeptal se můj profesor. „Odpověď je na-
bíledni,“ poznamenal jsem a doplnil: „vztahem k matce. Dítě musí být 
schopné vnímat všechny pozitivní počiny matky vůči němu jako lásku, 
z níž pramení důvěra, což vytváří pocit bezpečí. V dítěti se mění důvěra 
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zase ve vzájemnou lásku. V této vztahové konstelaci se vyvíjí, roste a sílí 
Já dítěte. Tento primární vztah se šíří do vztahového středu přes rodinné 
příslušníky, blízké příbuzné, přátele, známé a další osoby. – Vztahové Já 
tedy tvoří jádro duše v nevědomí a prorůstá přes podvědomí až do vědo-
mí.“ „Co ale mají tato vaše vysvětlování společného s schizofrenií? Vy-
světlete nám to všem!“ ozval se opět můj profesor. „Hned to bude, pane 
profesore. Jenom, co si setřu z čela pot.“ Po zastrčení kapesníku do kapsy 
od kalhot a usrknutí vody jsem zase rozechvěl hlasivky: „U schizofrenie 
se zřejmě jedná o geneticky podmíněné oslabení schopnosti vnímat lásku 
a vyzbrojit se důvěrou. Ve vztahovém jádru se pak nemůže rodit vzájem-
ná láska a vytěsňovat nedůvěru. Jedná se o slabé nevědomé Já, to zna-
mená o slabý základ osobnosti. Nedůvěra se soustředí jak ve vztahovém 
jádru, tak i ve vztahovém středu. To vede k pocitu pronásledování, intrik 
a ohrožování, což se u pacienta schizofrenie projevuje.“ „Co se ale děje 
s nedůvěrou, jež plní duši pacienta?“ zeptal se můj profesor přátelským 
tónem v hlase. Pokračoval jsem: „Nedůvěra je v dalším kroku vytěsňována 
v nejrůznějších formách do symbolů vztahového okraje. Slabé nevědomé 
Já není schopné udržet symboly vztahového okraje v nevědomí, poněvadž 
jsou mimo jiné o jeden stupeň od něj vzdálené a mají vzhledem k jejich 
neosobnímu charakteru vysoce abstraktní obsah pro cítění nevědomí. 
Nevědomé Já ve vztahovém jádru je potlačeno a není schopné proniknout 
až do vědomí. Nevědomá vůle a její sugestivní síla není podřízena službě 
nevědomému Já: Proto se osamostatní a tím dochází k rozštěpení osob-
nosti. Osudná bitva tedy není svedena a prohrána ve vědomí, nýbrž v ne-
vědomí.“ – Ozval se opět můj profesor: „Patriku, někteří psychiatři vidí 
schizofrenní psychózu jako samoléčbu. Já jsem se ve vaší habilitační práci 
však setkal zcela s jiným pohledem na tuto problematiku.“ „Ano, pane pro-
fesore, máte pravdu. Já nevidím schizofrenní psychózu v žádném případě 
jako samoléčbu, já ji vidím jako útěk, jako útěk duše ze vztahového středu, 
to je místa subjektivně vnímaného ohrožení, do vztahového okraje, to je 
místa bezpečí. Tento útěk se děje za podpory a režie podvědomí. Určitě jste 
v mé habilitační práci narazil na skutečnost, kde jsem přiřadil jednotlivým 
duševním složkám specifickou funkci, a sice, že nevědomí neustále osvo-
bozuje duši, podvědomí neustále hledá jistotu a bezpečí a vědomí pravdu. 
Vědomí je ve stavu psychózy úplně vyloučeno, poněvadž hledání pravdy 
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je nežádoucí.“ „Dobře, Patriku. Ve vašem osvětlení chorobných bioche-
mických procesů, které probíhají ve stavu psychózy, jdete ale příliš daleko, 
když je považujete za produkt podvědomé vůle, jež chce duši vyvézt z hlu-
boké nedůvěry a strachu. Neměli bychom se raději podřídit neurologům 
a zeptat se jich, zda se nejedná o organické onemocnění mozku?“ „Pane 
profesore, vy dobře víte, že bych vám nikdy neodporoval a já chápu váš 
způsob otázek. Intuitivně cítím, že s mými teoriemi souhlasíte a proto 
podřizuji biochemické změny v mozku, které upraví na popud podvědo-
mí vnitroduševní komunikaci tak, aby se útěk do vztahového okraje mohl 
zdařit, plně vládě duše. Myšlenka a živá inteligence je víc než hmota. Člo-
věk se ve stavu duševní poruchy nebo nemoci nachází duševně v zajetí, po-
něvadž ztratil vnitřní odstup od daného zranění vztahu. Přesto však mají 
symptomy na rozdíl od tělesných onemocnění vždy smysl a to si musíme 
jako psychoanalytici plně uvědomit. Duše nám chce vždy pomocí symbolů 
něco sdělit. Upřímně se přiznávám, že jsem se nestal psychoanalytikem 
tím, že jsem se jako student hrabal v mozku nějakého dobrovolného dárce. 
Tato skutečnost mi vůbec neprospěla, protože nejsem neurolog. Vždy jsem 
se spolehl raději na dané schopnosti duše, z nichž jsem čerpal poznání.“ 
„Nechápu vás teď, Patriku. Vy jste přece ateista jako já? Jak můžete takhle 
mluvit.“ „ Máte svatou pravdu, pane profesore. Jsem ateista – dozajista. 
Ovšem nikdo není dokonalý. Já se totiž jinak nedovedu vyjadřovat a tak ne-
užívám v rozhovoru výrazy jako duševní orgán nebo duševní soustava, ný-
brž duše.“ Můj profesor mi položil otázku, která se netýkala mé habilitační 
práce: „Patriku, jak chápete depresivní onemocnění, jež nemá endogenní 
základ?“ „Pokusím se odpovědět, pane profesore, jenom co se trochu napi-
ji. – U depresivních onemocněních, jež nemají endogenní příčinu, dochází 
k opačnému procesu než u schizofrenie. Při zranění pozitivního vztahu, je-
hož výchozí bod musíme hledat ve vztahovém středu, musíme vyloučit to-
tálně vztahový okraj. Toto zranění se postupně šíří až do vztahového jádra, 
je přitom vnímáno jako těžké zranění lásky, je jako ztráta zabsolutněno 
a pohlcuje zpětně do vědomí celou osobnost. Máme zde propojení zraně-
ného nevědomého Já s vědomím.“ „To by se dalo bez výhrad akceptovat, 
Patriku,“ uklidnil mne můj profesor a dodal: „Ve své teorii k schizofrenii 
navrhujete i zajímavou metodu terapie, která by se dala užít i preventivně. 
Jedná se o posilování vztahového jádra a nabytí důvěry ke vztahovému 
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středu. Doufám, že vaše objevy přispějí v dárkovém koši psychoanalytiků 
k zmírnění lidského utrpení a eventuelně k překonání této rakoviny duše 
zvané schizofrenie. Vaši obhajobu prohlašuji za ukončenou. Žádám celý 
fakultní sbor o vyjádření pomocí palce pravé ruky. – Ano, všechny palce 
ukazují vzhůru, i když by vlastně postačila převaha pouze jednoho hlasu. 
Máte nyní slovo, Patriku.“ – „Mám už sucho v krku, tak pouze pár slov. 
Děkuji mému panu profesoru za to, že se mohu jeho zásluhou nazývat 
psychoanalytikem. Děkuji taky celému fakultnímu sboru za podporu.“ – 
Poté jsme se odebrali do kouta sálu se švédským stolem. Přijal jsem řadu 
srdečných gratulací. Společně jsme si připili. Můj profesor mi nabídl místo 
v jeho oddělení, které jsem zdvořile odmítl slovy: „Děkuji, pane profesore, 
ale já chci jít do terénu, do praxe. Příští týden otvírám psychoanalytickou 
poradnu. Už jsem podnikl i jisté kroky ve vztahu k veřejnosti. Nebude 
se jednat pouze o psychoterapeutické zaměření. Má praxe bude přístup-
ná i samotným studentům. Nikdy jsem se nepovažoval za lékaře. Proto 
hodlám provádět psychoterapii až na ventilaci svým vlastním způsobem. 
Každému pacientovi vysvětlím jeho poruchu nebo onemocnění tak, aby ji 
správně pochopil. Jedná se o terapeutickou metodu rozumového pronik-
nutí vlastní duševní poruchy.“ „Dobře, Patriku. Tak hodně úspěchů ve vaší 
práci.“ „Děkuji, pane profesore. A tuto skleničku na vaše zdraví.“

Z šestnácté kapitoly: David je na kamarádské návštěvě u Patrika 
v jeho psychoanalytické praxi:

- „Ona nezemřela, ale přišla o život. A to ještě nebyla tak stará.“
- „Kolik jí bylo let?“
- „Sto let a teprve několik týdnů.“
- „A jakým způsobem přišla o život?“
- „Hned se to dozvíš. Právě jsme mlátili obilí. Moje usměvavá prababič-

ka lítala jako jiskra a obsluhovala mlatce. Nabízela jim tvarohové koláčky, 
pivo, a občas jim i ulila štamprli slivovice. Když jí ale jeden šprýmař řekl, že 
lítá jako jiskra, aby ji nedohonila Zubatá, tak se nad tím právem pohoršila. 
Zvedla pravou ruku nad hlavu a zvolala: Já vám hned ukáži, co ještě doká-
ži. – Udělala čelem vzad, vyběhla po žebři na mlátičku jako srna a odstrčila 
místního hromotluka levou rukou na stranu, který špajzoval, to je dával 
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snopky do mlátičky. Na svůj věk měla ještě ohromnou sílu. Hned prvního 
snopku se držela tak pevně, že proletěla celou mlátičkou. Co jsme za tři 
dny pohřbívali, nebyla už naše usměvavá prababička.“

- „To je mi ale Davide upřímně líto. Vzpomínám si, jak se naší vesnicí 
šířila hrůzostrašná zpráva, že nějaká babka proletěla mlátičkou i s gumá-
kama.“

- „To není docela pravda, Patriku. Gumáky zůstaly naštěstí na mlátič-
ce.“ – „Tak to byla tvoje usměvavá prababička? Přijmi ode mne upřímnou 
soustrast.“

- „Díky. – To by ale všechno nebylo tak zlé. Daleko horší byly následky této 
nehody. Vždycky, když jsme se v rodině modlili Vyznání víry a dospěli k člán-
ku: Věřím v těla vzkříšení, zamrazilo nás v zádech, slova se nám zadrhla 
v hrdle, ustrašeně jsme na sebe pohlédli, a tu se nám začaly vtírat do vědomí 
obavy : Bude vůbec možné naši pomletou prababičku vzkřísit? A když se to 
podaří, bude naše prababička vůbec schopna se za celý svůj věčný život ales-
poň jednou postavit na vlastní nohy? Co si o tom myslíš, Patriku?“

- „Děláš si zbytečné starosti, Davide. Pokud je pravda na tvé křesťanské 
straně a ne na mé atheistické, tak je úplně jedno, jakým způsobem tvoje 
usměvavá prababička z tohoto světa odešla. Na věčnosti bude běhat zase 
jako srna.“

- „Poslyš, Patriku! Kdyby se náhodou stalo, že by jsi mne v mé nové vlasti 
pohřbíval, tak nade mnou neplač, ale se se mnou raduj. Ani nedopusť, aby 
při mém pohřbu vyhasl humor.“

- „Jenom, aby to nebylo opačně, abys nepohřbíval ty mne.“
- „Nějak bych to zvládl. – Jak se díváš jako psychoanalytik na Křesťan-

ství.“
- „Je to náboženství vztahu dobra a lásky. Ale já jsem vědec a lásku mu-

sím pochopit rozumem, o co se neustále snažím a stále se mi to nedaří, 
takže zůstanu raději ateistou. Chápeš to?“

- „Já jsem taky vědec, ale to nechápu.“
-„Nevím, co se to kolem mne děje, Davide, ale dnes jsem neustále kon-

frontován s Křesťanstvím. Dokonce i předseda Křesťansko -demokratické 
unie, doktor Helmut Kohl, mne osobně vyhledal.“

- „Bůh tě intenzivně hledá, Patriku.“
- „Jó? Jako INTERPOL, že jo? A co jsem kdesi provedl? Co je můj hřích?“
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- „Jsi zatvrzelý nevěrec. To je tvůj hřích. Bůh žádá nejenom lásku, ale 
i víru, to jest osobní vztah.“

- „Já jsem se měl raději stát potápěčem a ne psychoanalytikem.“
- „I tam by tě Bůh hledal. Chápeš to?“
- „Nechápu. – Ale mám dojem, že někdo zaklepal na dveře. – Dále!“
Objevila se sympatická mladá holka.
- „Dobrý den, pane profesore. Já maturuji z německé literatury a zvolila 

jsem si jako hlavní téma…

Kapitola osmnáctá 

Záhadný boj za svobodu proti komunismu

Jednou si pozval jeden plukovník americké armády, šéf strategické-
ho plánování, Davida, do kanceláře. Byl u něj jako student už v prvním 
osvěžujícím kurzu němčiny. Jeho první slova byla přímo zastrašující: „Jde 
po vás československá vojenská rozvědka.“ David se ulekl a přímo ex-
plodoval zvědavostí: „Jakým způsobem mne chtějí odstranit?“ „Nechtějí 
vás odstranit, Davide, naopak. Chtějí vám vložit do náruče tuto ženu.“ 
Plukovník mu podával fotografii, na níž byla hezká mladá žena ohromně 
moderně oděná.

David se zadívá na fotografii a pronáší: „Musím říct, pane plukovníku, 
že československá vojenská rozvědka je opravdu informována a nemá 
žádnou mezeru v socialistické vzdělanosti. Do své taktiky vložila i poznat-
ky velkého sovětského vědce Pavlova. Když se na tuto fotografii dívám, 
tak se mi sbíhají sliny.“ „Tak je s chutí polkněte,“ doporučil mu moudře 
plukovník: „určitě se neotrávíte.“ „Už polykám. – Žena totiž drží v ruce 
ruskou zmrzlinu. Mám ji, tu zmrzlinu, strašně rád. Sbíhají se mi sliny jako 
našemu boxerovi,“ oznámil splnění rozkazu a zvolal: „To je podvrh. Vždyť 
je to mladá Elizabeth Taylorová.“ „Není,“ opravil ho plukovník. „Již při 
studiu na vojenské akademii jsem se doslechl, že každý člověk má v okru-
hu 1000 kilometrů asi čtyři dvojníky.“

„Takže tuto ženu mám položit?“ zeptal se David zvědavě. „Ne, není tře-
ba,“ opravoval ho plukovník, „ona si lehne sama.“ „Vždyť se celá ukrčí. To 
bude škoda,“ vykřikl David úzkostlivě. Zvedl přitom obě ruce nad hlavu 
a sekl s nimi před sebou jako dirigent, který chce po zuřivém finále umlčet 
orchestr.



116

„Nebojte se, neukrčí,“ uklidňoval ho plukovník, „má přesné instrukce 
dokonce z centrály KGB. Než si lehne, odloží si všechno až do posledního 
kousku oděvu. Ponechá si jenom prstýnek na pravé ruce.“ David se uklidní 
a poté si libuje: „Tak to je výborné, to se určitě neukrčí.“ Pak ho ale zachvá-
tila nová úzkost, když znovu zvolal: „Ale se nachladí a to bude škoda!“ 
Plukovník se ho opět snažil uklidnit: „Nebojte se, nenachladí. Při milování 
se pořádně zahřeje.“ „Tak to je výborné, to se určitě nenachladí,“ potvrdil 
plukovníkovu předpověď. „A můžete mi říct, proč se vlastně svlékne?“ 
vyzvídal David. „Celá věc je velmi jednoduchá,“ vysvětloval plukovník: 
„Reagan a Gorbačov se dohodli při skleničce vodky…

Kapitola devatenáctá 

Závěrečná fáze boje proti komunismu

Barnabáš se každé dva dny chodil ptát, kdy to konečně s tou komunistic-
kou agentkou začne, aby to těm komoušům pořádně osolil.

Výsledek vyhodnocení z Pentagonu nechal na sebe dlouho čekat, ale 
uskutečnil se. Pentagon byl podle slov plukovníka Barnabášovou ducha-
přítomností přímo nadšený, nesouhlas s jeho nasazením se týkal pouze 
kouření a pití piva, protože by to prý agentku, jejíž profil byl Pentagonu 
znám, zapudilo a už by ji nikdo nikdy nenašel.

Proto musel být volky nevolky do souboje nasazen Véna, i když trpěl při 
zatížení bolestmi. David Vénu důrazně varoval: „Žádné fňukání kvůli bo-
lesti klíční kosti. Urputný boj proti komunismu nepřipouští žádné příměří. 
Tady máš krabičku s tabletami proti bolesti.“

Plukovník už obě strany informoval o účastnících tohoto souboje. Po-
něvadž se tento měl odehrávat v našem bytě, zapůjčili jsme si za vysoký 
poplatek od jedné detektivní kanceláře odposlouchávací a nahrávací zaří-
zení, abychom měli pro všechny případy důkazy. Opatrnosti nikdy nezbý-
vá. Toto zařízení jsme potají i před Vénou instalovali.

Příštího večera se agentka objevila v našem bytě a oslovila svého pro-
tivníka, jako by ho už dlouho znala. Tomu tak však nebylo. „Ahoj Véno!“ 
Véna na to jako její starý známý: „Ahoj Katko!“ S Davidem jsme se stáhli 
do jedné z ložnic a sledovali uchem celý průběh tohoto, podle plukovníka 
historického setkání, a živě jsme si všechno představovali.
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Komunistická agentka Katka se ihned rozpovídala: „Doufám, že mě po-
chopíš, Véno. Mé dětství nebylo příliš šťastné. Byla jsem jedináček, dych-
tila jsem po lásce, hlavně po lásce otce, ale on mi ji stále odepíral. Už jako 
malá holčička jsem dostala od babičky obrázek Ježíška. Schovala jsem si 
ho jako svého bratříčka do medvídka a tak jsem ho vždy při usínání tiskla 
k sobě. Babička mně dala také obrázek dospělého Ježíše a říkala, že mě má 
moc rád a že mě stále tiskne k svému srdíčku.

Když ho můj otec u mě objevil, zabavil mi jej a přinesl mi obrázek Leni-
na. Můj otec měl před vstoupením do komunistické strany úplně prázdnou 
hlavu a tak se mu do ní vlezl celý Marxismus -Leninismus i s Komunistic-
kým manifestem.“ „Nepovídej. Tvůj otec je ale kapacita,“ prohlásil s uzná-
ním Véna. „Ano, můj otec byl kapacita. – Když jsem mu Lenina vracela 
a chtěla zpět Ježíše, tak mi začal vyprávět, že Ježíš byl sice také revoluci-
onář jako Lenin, ale revolucionář špatný, protože chtěl změnit člověka 
a svět láskou, a co je to láska, on prý sám neví, co to láska je, láska prý 
není nic. Ježíš prý byl ten nejhorší revolucionář na světě, protože se nechal 
dobrovolně za člověka zabít a prolil vlastní krev.“ Véna skáče Katce do řeči: 
„Ježíš postavil všechny revoluce světa na hlavu.“

Katka ho nevnímá a pokračuje: „Když jsem ale naléhala, že nechci žád-
ného revolucionáře s čepicí, ale revolucionáře bez čepice, vzal si svého Le-
nina a utíkal s ním do své pracovny a doběhl s novým obrázkem. Dnes vím, 
že to byl Karel Marx. Strkal mi jej do ruky: „Tady máš revolucionáře bez 
čepice.“ „Já jsem si ho ale nechtěla vzít, bála jsem se ho strašně, protože 
jsem se právě vrátila z loutkového divadla a tam byl jeden loupežník, který 
se věrně podobal obrázku Karla Marxe. Byl to zlý loupežník, – ne dobrý 
jako Jánošík, – který lidem všechno bral a týral malé děti. Hrozně jsem 
se ho bála.“

Véna jí skočil do řeči: „A tento loupežník na obrázku týral po celé tvé 
dětství a útlé mládí tebe.“ Katka tato slova vůbec nevnímala, potřebovala 
se konečně vypovídat, někomu svěřit: „Klekla jsem na kolena a prosila 
se sepnutými ručičkami: Tatínku, tatínečku! Zahoď, prosím tě, toho zlého 
loupežníka. Já se ho strašně bojím. Já chci toho revolucionáře bez čepice, 
co mi dala babička, toho Ježíše.

Tatínek se hrozně rozčilil, že prý v rodině nebude trpět žádnou kon-
trarevoluci: „To bychom se na to podívali.“ Když jsem viděla, jak strašně 
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se na mne zlobí, prosila jsem ho: Tatínku, tatínečku, zahoď toho zlého 
loupežníka a vem mě do náruče, já tě mám strašně ráda. – Tatínek zůstal 
ale tvrdý jako kámen, odnesl si svého zlého loupežníka, kterého jsem z ce-
lého srdce odmítala, zhasnul světlo a nechal mě klečet samotnou v mém 
pokojíčku.

Vstala jsem, vzala si medvídka s Ježíškem, tiskla jej k sobě a hořce plaka-
la v mé postýlce. Najednou se rozzářilo v rohu pokoje silné světlo, z něhož 
vystoupila postava v bílém rouchu, které zářilo sluncem, a kráčela s nata-
ženýma rukama přímo ke mně. Zeptala jsem se: Kdo jsi, dobrý pane? On 
odpověděl: „Já jsem Ježíš, tvůj revolucionář bez čepice, co ti dala babička.“ 
Vzal mě do náruče. Byla jsem nevýslovně šťastná. Tonula jsem v lásce. Pak 
mě položil zpátky do postýlky, něžně pohladil a řekl: „I když mne už nikdy 
neuvidíš, budu tě stále doprovázet a chránit po celý tvůj život.“ Pak se ztra-
til a já jsem hned usnula.

Když jsem byla starší, chtěla jsem chodit do náboženství, ale otec mi to 
zakázal. Místo toho mi na krk uvázal rudý šátek a udělal ze mne pionýrku.

Když jsem povyrostla a byla mladá pionýrka, tak mi oznámil, že jsem 
byla vybrána pro zvláštní úkoly socialismu. Chodila jsem o prázdninách 
na vybrané letní tábory, kde byla samá děvčata.

Na ten poslední letní tábor si zvlášť ráda vzpomínám. Měly jsme vycho-
vatele, ten…

Z dvacáté kapitoly

Po příjezdu seděl David se svým bratrem v zahradě u stolu, kde se ozva-
la svým hlasem kukačka: „Kuku, kuku,“ a účastnila se rozhovoru těchto 
bratří. David si ihned vzpomněl: „Člověče, už před třiceti lety jsem slyšel 
komouše v rádiu vyzpěvovat: Poroučíme dešti větru, proměníme přírodu. 
Ale hlas kukačky se jim změnit nepodařilo. Kuká naprosto stejně jako 
v Západním Německu.“ Bratr upadl do sebelítostné reflexe s Davidem 
a kukačkou: „Ta se má. To já kdybych si otvíral zobák jako ty, brácho, v Zá-
padním Německu, tak mě zavřou.“ Do toho se ozvala svým hlasem kukač-
ka: „Kuku, kuku, kuku.“ David začal lít benzín do ohně, když dodal: „Ona 
kašle na státní hranici s jejím ostnatým drátem a 20 000 volty a odlétá si 
každý rok do teplých krajin.“ „Ta se má, to já se nikam nedostanu, a kdy-
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bych se přiblížil k ostnatému drátu, tak mě zastřelí.“ Kukačka se k tomu 
vyjádřila svým způsobem: „Kuku, kuku, kuku.“ „Do republiky si přiletí 
jenom zakukat a o své potomky se vůbec nestará.“ „Ta se má, to já kdybych 
vysedával na stromě a nedostavil se pravidelně do práce, tak mě zavřou.“ 
Kukačka dodává: „Kuku, kuku, kuku.“ David to na závěr zhodnotil podle 
pravdy: „Komunistické státní zřízení je nejlepší pro kukačku, pro člověka 
je to koncentrák, lidově řečeno komunistický bordel.“ Kukačka to potvrdi-
la: „Kuku, kuku,“ a odletěla.

Do 48 hodin musel David svou návštěvu hlásit na pasovém úřadě, k ně-
muž patřilo jeho místo pobytu. „Opatrnosti nikdy nezbývá,“ prohlásil 
před svou matkou a svým bratrem, „proto mě budete na pasový úřad oba 
doprovázet.“ David totiž velmi dobře věděl, že v těchto pasových úřadech 
sídlí i kontrarozvědčíci, kteří číhají jako vodník, aby si někoho ulovili 
a stáhli pod vodu.

Vyrazili příštího dne z rodné horské vesničky do okresního města na pa-
sový úřad. Než se odebrali do této okresní centrály nesvobody, zakoupil 
David své matce jako dárek ten největší válek na nudle, na nudle pro kr-
mení hus. Mladá prodavačka jim nabídla opravdu ten největší a přitom je 
poučila o bezpečnosti držení tohoto komunistického výrobku: „Musíte jej 
opatrně skladovat. Kdyby vám spadl na hlavu, tak už byste se nikdy nepro-
brali. Je to nová technika. Nemusíte na něj tlačit. Válí sám. Je totiž z olova.“ 
David odmítl v obchodě zdvořilou nabídku prodavačky, že jim ten válek 
zabalí. Matka jej chovala v náruči. Přede dveřmi pasového úřadu David 
poučil svého bratra: „Mám důvěrné informace. Slavný britský agent 007 
vypátral, že ta úřednice za dveřmi má pod Venušiným pahorkem kouzelný 
knoflík. Když na něj přitlačí a dechne do mikrofonu, přispěchá jí na po-
moc kontrarozvědčík.“ Bratr zastříhal ušima, jakoby všemu perfektně 
rozuměl. Poté předstoupil David před tvář úřednice, neobvyklé sexbomby, 
se svou tělesnou stráží: po pravé straně se svým bratrem, dvoumetrovým 
ramenatým obrem, po levé se svou matkou, objemnou selkou, která pěs-
tovala v náruči mohutný válek na husí těsto. Úřednice je požádala, aby si 
chvíli počkali, že se hned vrátí. Bratr poznamenal: „Opravdová sexbom-
ba.“ David doplnil: „Odchází i s náloží.“ Bratr zneklidněl a začal se roz-
hlížet po celé místnosti. Pak si klekl a lozil po čtyřech kolem stolu. David 
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se udiveně zeptal: „Co děláš, člověče?“ „Hledám ten kouzelný knoflík pod 
Venušiným pahorkem. Na stropě, ani na stěně není.“ Úřednice se vrátila 
i s náloží a v pravé ruce si nesla sošku Venuše na jejím pahorku i s mikrofo-
nem. Oslovila ihned Davida: „Dejte mi váš pas, prosím!“ David reagoval 
pohotově a dal jí ho do ruky s uctivým poklonkem. „Takže Západní Ně-
mecko, že jo?“ Sotva vyslovil své vzrušené ano, přitlačila úřednice silně 
na kouzelný knoflík pod Venušiným pahorkem a dechla do mikrofonu. 
Kontrarozvědčíka toto vzdechnutí vytrhlo ve druhém poschodí v jeho kan-
celáři náhle z mikrospánku. Když se vzpamatoval, vyhrkl: „Už je to tady. 
Už je rybička dušička v síti. Musím utíkat na pomoc.“ Shodil ze sebe oděv 
pohádkového hastrmana, byl totiž trpasličí postavy, a utíkal po schodech 
do přízemí, kde vpadl do kanceláře pasového úřadu. Když ale spatřil Da-
vidova bratra, jak pohybuje boxersky svými mohutnými pažemi, vyskočil 
jako zajíc, otočil se o 180stupňů a zmizel, ne však úplně. Bylo možné jej 
stále vnímat čichovým orgánem neboli nosem. Úřednice jej odháněla tím, 
že si několikrát mávla Davidovým západoněmeckým pasem, tímto prů-
kazem svobody, kolem svého nosu, a podala Davidovi jeho pas. David jej 
otevřel a zklamaně pronesl: „Já jsem si zažádal o dva týdny a vy mně dáte 
24 hodin.“ „Ano, jste vyhoštěn.“ Nepřemožitelný agent 007, který rozmís-
til v kanceláři čidla, s naprostou jistotou vyhodnotil, že se komunistický 
kontrarozvědčík, krycím jménem „Rychlý Trpaslík“, při výskoku podělal. 
Toto urychlilo Davidovo vyhoštění.

David musel okamžitě opustit svou rodnou vlast, kterou drželi ve svém 
sevření komunističtí uzurpátoři. Svůj elegantní kufr daroval svému brat-
rovi a odešel s rukama v kapsách. Přitom si zamyšleně pískal.

Vrátil se bez ztráty jediného zubu, takže mlýnek na maso nebyl zapotřebí 
a krupici si nemusel vařit ani jednou denně. Oslavili jsme to společně půl-
litrem slivovice jako jedno velké vítězství malého člověka nad komunistic-
kou lumpárnou a její mocí.

Kapitola dvacátá první 

Návštěva u mého pana profesora

Po Davidově návštěvě v Československu uběhla delší doba, když mne 
pozval můj profesor na oslavu svých narozenin. Žil v bezdětném manžel-
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ství a tak mne tak trochu považoval za svého syna. Byl jsem pro něj vždy 
Patrikem a žádným doktorem nebo profesorem.

Po večeři a po přípitku mi vyprávěl o svém zážitku při hypnóze, který 
nazval malá hypnotická nehoda a který jsem si s jeho svolením těsnopisem 
doslova zaznamenal. Předávám tedy slovo panu profesoru: „Před týdnem 
jednou večer jsem zhypnotizoval svého přítele M.M. v jeho domě. Jednalo 
se o dobře naplánovaný pokus, který se mi bohužel úplně vymkl z ruky. 
Poté, co jeho žena a děti odešly do postele, namluvil jsem mu, že je požár-
níkem Wägerlem. Poněvadž ve skutečnosti žádným požárníkem nebyl, 
byl pouze náruživým sběratelem uniforem a helem dobrovolných hasičů, 
doufal jsem, že obdržím velmi poučné informace o tom, jak dokáže subjekt 
cizí úlohu podle pouhé představy splnit.

Všechno probíhalo hladce až do bodu, kdy projížděla kolem záchranka, 
jejíž siréna mi jej vytrhla z moci. Navlekl si kabát od uniformy, nasadil hel-
mu, uchopil vycházkovou hůl, a než jsem všechno dokázal pochopit, byl 
už na ulici.

Poněvadž jsem si při vstupu do domu mého přítele musel u dveří sundat 
boty, ztratil jsem nyní drahocenný čas. Když jsem dosáhl rohu domu, byl 
už hodně daleko, přičemž následoval hbitě znění sirény. Byl jsem pevně 
rozhodnutý jej dohonit. Tu jej spatřil najednou policista, který okamžitě 
zahájil pronásledování. Když po páry skocích začal odjišťovat býkovec, 
zůstal jsem raději stát, poněvadž jsem si vypočítal, že by mně mohl tímto 
praktickým symbolem veřejného pořádku nejmíň třikrát pohladit záda, 
než bych mu stačil všechno vysvětlit.

Poněvadž můj „požárník“ měl dobrý náskok, přeběhl přes silnici, načež 
se dala do pohybu dlouhá fronta aut a zatarasila běžícímu policistovi cestu.

Pokusil jsem se celou situaci zachránit hlasem. Volal jsem za běžícím 
subjektem: „Požárníku Wägerle, zpět na vaši základnu!“

Vskutku, po krátké chvíli se vrátil a sice ze směru, odkud jsem ho neoče-
kával, totiž za mými zády a nadto s policistou, kterého jsem mezitím ztratil 
z očí.

Subjekt byl stále ještě v hypnotickém transu, přičemž mi policistu před-
stavil jako zasloužilého člena požárníků. Policista zachoval chladnou 
hlavu, avšak nemohl potlačit svou zlobu, poněvadž si myslel, že si z něj 
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utahujeme. Mínil, že nás musí vzít s sebou na policejní stanici, kde nám 
způsobí velkou radost.

Když začal hladit býkovec, věděl jsem, že tato radost bude strašně bolet. 
Měl jsem totiž mé poslední setkání s býkovcem ještě v čerstvé paměti, což 
mne pohnulo k tichému zasyčení.

Policista nám radil vyprázdnit si plíce, abychom mohli dlouho syčet, 
jakmile vstoupíme do jeho kanceláře. V očekávání tohoto bolestného oka-
mžiku jsem dostal husí kůži a slzy mi vstoupily do očí.

Kdo má praktickou zkušenost s úderem býkovcem, ten ví, jak ukrutná 
je to bolest. Nejraději by člověk bez prodlení tělo opustil jako hořící dům. 
Všechny myšlenky jsou rozptýlené. Ani jedna nezůstane v tomto neblahém 
okamžiku ve vědomí. Reakce oběti je nekomplikovaná. Většinou se bez-
hlavě vrhne kupředu, i když policie mluví o uklidňujícím prostředku, 
a nebo padne odevzdaně na zadek.

V mém případě bylo použití tohoto citlivého nástroje tak intenzivní, že 
jsem se na místě změnil v artistu. Udělal jsem kotrmelec a zůstal stát na hla-
vě. Přitom jsem syčel jako had a vyl jako vlk. Poté jsem prokázal svou abso-
lutní nevinu, bohužel pozdě. Myslel jsem, že mě přivedla na dosah tohoto 
krutého nástroje pouhá náhoda. Když jsem ale více o tom zapřemýšlel, byla 
to vlastně moje zvědavost. Chtěl jsem všechno lépe vidět a lépe slyšet.

Nuže zpět k nastávajícímu nebezpečí. Policista nás ujistil, že z nás dů-
kladně vymýtí všechny darebnosti, minulé, přítomné a budoucí, a že dneš-
ní večer nezapomeneme ani v té nejhorší skleróze. Vůbec jsem se přitom 
necítil dobře. Mohl jsem sice svému příteli M.M. vsugerovat totální bezbo-
lestnost, ale sám sobě jsem pomoci nemohl.

V náladě zoufalství mě napadlo, že by pro mne bylo nejlepší, kdybych 
subjekt opustil a dal se na útěk. Bohužel terén nebyl k tomu příznivý. Dlou-
hé uličky prakticky znemožňují úspěšný útěk. Naproti tomu hodně krát-
kých uliček slibuje úspěch, neboť člověk může rychle zahnout za roh a pak 
změnit směr, takže se ztratí. Tato příznivá situace se tedy nenaskytovala. 
Panický útěk by celou katastrofu jenom urychlil.

Jako zralý muž jsem považoval za sobě nedůstojné, abych si před po-
licistou klekl a prosil ho o milost. Místo toho jsem se jako ateista modlil 
k andělu strážnému o pomoc.
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Má modlitba byla brzy vyslyšena. Policista se zeptal: „Co má tento ne-
smysl znamenat?“ Obratem jsem odpověděl: „Cvičíme hypnózu.“ Když 
policista zaslechl slovo hypnóza, zavřel oči a začal se točit kolem své osy. 
Pak si brkl, vyrazil s rozpřeženýma nohama a zvolal: „Jsme na lodi. Násle-
dujte mne zajatci!“

Asi za deset minut jsme dospěli do přístavu, jinými slovy na policejní 
stanici. Když jsme vstoupili, oslovil policista svého nadřízeného: „Jeho 
Královská Výsost“ a představil se jako „Kapitán divokých moří“. Poté 
dodal, že mu vede dva nebezpečné piráty, které má okamžitě oběsit. Jeho 
Královská Výsost, starší dobromyslný muž, pohlédl zoufale k nebi a pře-
žehnal se. „Kapitán divokých moří“ si sundal kšiltovku a prohlásil: „Ať žije 
universum a jeho hvězdy, které vedou lodi bezpečně do přístavu!“ hodil 
sebou nato do křesla, a po chvíli spokojeného chrochtání pevně usnul.

V tom okamžiku projížděli kolem požárníci. Můj přítel M.M. napnul uši, 
a huš byl pryč. Chtěl jsem ho okamžitě následovat, byl jsem ale zadržen 
jedním policistou: „Do paroma, co má toto divadlo ke všem čertům zna-
menat?“ Všechno jsem mu vysvětlil. Pak mě propustil.

Když jsem policejní stanici opustil, byl můj přítel M.M. už plně integro-
ván do požární ochrany. Nacházel se vzadu na žebři požárního vozu, který 
stál před semafory.

Byla teplá letní noc a pocítil jsem neodolatelnou žízeň. Z dálky jsem vo-
lal za svým odběhlým subjektem: „Požárníku Wägerle, Vaše hrdlo hoří!“ 
Okamžitě se uchopil za krk. Sugesci jsem opakoval: „Požárníku Wägerle, 
Vaše hrdlo stojí v plamenech! Okamžitě sestupte a jděte do hospody!“

„Požárník Wägerle“ sestoupil s třetí příčle a začal se točit v kruhu, poně-
vadž nemohl sugesci: „Jděte do hospody!“ vykonat. Hned jsem věděl, že 
mu musím pomoci najít směr, což nebylo těžké, poněvadž se naše „místo 
určení“ nacházelo zcela nablízku. Dal jsem mu tedy radu: „Požárníku 
Wägerle, spolehněte se na svůj nos!“ Náhle se zastavil, pročichával chvíli 
vzduch, našel směr a za minutu vstoupil do hospody. Tam jsem jej zba-
voval sugesce a pomalu probouzel. Nechal jsem ho při tom počítat piva. 
Po sedmém byl úplně volný.

Po tomto pokusu jsem preventivně a urychleně opustil Východní Ně-
mecko.“ „To jste udělal dobře, pane profesore.“ Pan profesor vstal a byl 
silně nakloněný na pravou stranu. „Co se to s vámi stalo, pane profeso-
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re?“ zeptal jsem se zvědavě. „Snad ne vysunutá plotýnka?“ „Ne, jedná 
se o pohlazení symbolem veřejného pořádku, lidově řečeno, pendrekem.“ 
„Já bych to spíš nazval úderem,“ poopravil jsem pana profesora. „Uhádl 
jste Patriku, ale ten úder musíte dát do množného čísla. – Domníval jsem 
se totiž, že to byl osud, který mě přivedl do dosahu onoho ukrutného in-
strumentu, ale byla to zvědavost. Chtěl jsem všechno lépe vidět a slyšet.“ 
„Kde jste se dostal do kontaktu s tímto uklidňovacím prostředkem? Snad 
ne tady v Západním Německu?“ „Ne, bylo to v Praze. Studenti tam právě 
nacvičovali nějakou demonstraci proti vládě komunistů.“ „To vám teda 
nezávidím.“ „Není co závidět. Mezinárodní norma doporučuje úder silou 
jednoho koně. To pro uklidnění úplně stačí. Komunisté ale tlučou silou de-
seti koní. Dokonce i nacisté tloukli pouze silou devíti koní.“ „To museli ale 
být strašně unavení.“ Pan profesor ještě dodal: „Odevzdal jsem se do ru-
kou chiropraktika. Doufám, že mě narovná.“ Popřál jsem panu profesoro-
vi a jeho paní dobrou noc a odešel.

Kapitola dvacátá třetí 

David vyvádí z omylu západoněmeckou vojenskou rozvědku 

(Den militärischen Abschirmdienst)

Po nějaké době mně David sdělil: „Člověče, ta komunistická tisko-
vá propaganda, která psala o našem spojení se západními rozvědkami 
v  sedmdesátých letech měla určitě nějaké jasnovidecké schopnosti. Zápa-
doněmecká vojenská kontrarozvědka se na mne obrátila s prosbou o vyře-
šení problému, který ji sužuje už od vstupu do NATA, a který do dnešního 
dne uspokojivě nevyřešila. Jedná se totiž o rozdíl mezi bombardéry a bom-
barďáky. My jako poválečná generace dobře víme, že bombarďáky jsou 
mohutné těžké teplé spodní kalhotky starých babiček. Západoněmecká 
kontrarozvědka však tyto bombarďáky považuje až do dnešního dne za za-
traceně nebezpečnou zbraň. Abych vyvedl kontrarozvědku definitivně 
z omylu, nechal jsem jeden exemplář ušít podle originálu. Chtěl bych tě 
vzít s sebou jako asistenta.“ „Klidně, já to beru,“ přislíbil jsem Davidovi 
účast. David mě dále informoval: „Měl jsem delší rozhovor s šéfem vojen-
ské kontrarozvědky. Tento rozhodující úder proti bombarďákům, neboli 
zatraceně nebezpečné zbrani, provedu v utajení před zvědavými zraky 
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sovětské špionážní družice v domě Armády spásy ve Stuttgartě.“ – A tak 
jsme se příštího dne do tohoto domu vydali, příslušně „ozbrojeni“.

Když jsme vstoupili, čekala na nás už kontrarozvědka v přestrojení 
za bezdomovce. Někteří měli dokonce i nalepený plnovous, pravou stranu 
bundy jim tahala k zemi a z rovnováhy dvoulitrová láhev červeného vína, 
aby úspěšně klamali zvědavé oko sovětské špionážní družice.

Jakmile jsme se objevili ve dveřích, okamžitě se ujal slova šéf rozvědky: 
„Přátelé, sešli jsme se v té nejlepší armádě světa, která nikdy nevystřelila 
a žádnou válku neprohrála, sešli jsme se v Armádě spásy. Pozvali jsme si 
toho nejkompetentnějšího odborníka na řešení neřešitelných problémů. 
Vítám mezi námi profesora Davida.“ David si dřepl, aby si ho povšimli. Šéf 
pokračoval: „Náš profesor nám vysvětlí rozdíl mezi bombardéry a bom-
barďáky, mezi těmito dvěma rozdílnými druhy zbraní. Lepšího odborníka 
se nám nemohlo podařit najít. Je to lingvista a literární vědec, který se po-
hyboval i ve vzdušném prostoru Západního Německa. Je to uznávaný spe-
cialista sekundárních symbolů a ovládá jako žák Jana Amose Komenského 
názorné vyučování. Náš profesor je už připraven k rozhodujícímu úderu 
proti této zatraceně nebezpečné zbrani (gegen diese verdammt gefährliche 
Waffe), kterou naše kontrarozvědka vždy považovala a do dnešního dne 
považuje za geniální výplod inženýrů československého zbrojního prů-
myslu. Zahajte útok, pane profesore!“ Nadešel slavný Davidův okamžik. 
Jako asistent jsem podal Davidovi obraz s dvěma bombardéry neznámého 
typu. David je převzal a předstoupil před rozvědčíky s vysvětlením: „Páno-
vé, zatímco bombardéry létají ve výšce 10 tisíc metrů,“ odebral jsem rychle 
z jeho ruky bombardéry a podal mu bombarďáky, aby obratem pokračoval: 
„létají bombarďáky pouze ve větru na šňůře ve výšce jednoho a půl metru.“

Šéf kontrarozvědky ve své řeči vyložil celé dějiny bombarďáků. Vstal 
ze židle a začal: „Jste pánové určitě zrovna tak překvapeni jako já. Tyto 
bombarďáky jsou neodlučitelnou součástí mého tragického osudu. Když 
jsem při bombardování mého rodného města za Druhé světové války ztratil 
svou matku, oba sourozence, prarodiče, tety, strýce, bratrance, sestřenice 
a otce, který byl právě doma na dovolené z východní fronty, zůstal jsem 
jako pětiletý chlapec na světě úplně sám. Kolem mne nebylo po náletech 
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nikoho. Našli mě po delší době v ohořelých troskách jedni čeští manželé, 
kteří byli v Reichu na nucených pracích. Celou jejich rodinu umučili nacis-
té, a tak zůstali na světě úplně sami. Vzali mě k sobě a po válce mne adopto-
vali. Vyrůstal jsem u nich a naučil se dokonale česky. Jako mladý muž jsem 
se stal šéfem vojenské kontrarozvědky, protože jsem se naučil několika 
slovanským jazykům, kde se uhnízdil komunismus. Svůj profesionální ži-
vot jsem zaměřil proti smrtící zkáze, která přichází z oblaků, abych ušetřil 
člověka před tímto hrůzostrašným osudem a následným drtivým utrpe-
ním. – V naší rozvědce se ale začalo proslýchat, že bombarďáky jsou vlast-
ně jenom kus dámského spodního prádla. Samozřejmě jsme si to začali 
ověřovat. Začali jsme po poradách s psychoanalytiky pátrat po agentovi, 
který by měl zájem o dámské spodní prádlo. Našli jsme ho až na samém 
konci světa a vyslali do komunistického Československa. Tento agent nás 
však podvedl. V Československu jenom pil pivo, o ženy neměl vůbec zájem. 
– Po jeho okamžitém propuštění – leží pokojně na jednom venkovském 
hřbitově s našim posledním pokynem: Spi sladce! – se záhada bombarďá-
ků dostala opět do nejtemnějšího kouta tresoru jako zatraceně nebezpečná 
zbraň, která čeká ukrytá v podzemních bunkrech na poslední rozhodující 
vítězný úder proti Západu. Na základě těchto obav jsme doporučili poli-
tikům takzvanou strategii ‚Pružné odpovědi‘, jinak řečeno atomový úder 
po nasazení bombarďáků nad našimi hlavami. A tak došlo po konzultacích 
s našimi americkými přáteli k dodatečnému rozmístění atomových raket 
značky Pershingu na území naší vlasti.“

Najednou se ozval výkřik: „V Československu padla komunistická vláda 
Gustava Husáka!“ David si ihned začal balit bombarďáky. Našel na ulici 
malé opuštěné koťátko a tak měl pro něj už teplé hnízdečko. Obraz s bom-
bardéry pečlivě sroloval a vložil jako bývalý pilot bezmotorového létání 
s úctou do odpadového koše. Rozvědka začala připíjet. Nebyla na tento 
případ připravená a proto jí scházel šampus. Vylovili si z pravé kapsy bun-
dy dvoulitrovou láhev červeného vína, podle úsudku odborníků, dva litry 
békadla, a začali jej do sebe lít. Připletl se mezi ně i Pepa, který si došel 
do domu Armády spásy na teplou polévku, a přátelsky je vybízel k naklá-
nění jejich těžkých láhví. Převzal velení.
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Já jsem se chtěl ještě pobavit s rozvědkou, připít si na narození svobody. 
David mi odpověděl: „Pro mne, za mne. Dělej si jak chceš. Já spěchám 
domů za svým koťátkem. Bude na mě už určitě čekat. Dostane Bombarďá-
ky a teplé mlíčko.“ „Dobře, tak to oslavíme doma,“ poznamenal jsem 
a pohlédl v duchu na Davidův nález. Koťátko byla mourovatá kočička, 
nádherná krasavička, která by se mohla objevit i na titulní stránce kočičího 
časopisu.
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Následují ukázky z díla:

PRAMENY STUDÁNKY 
PEDAGOGICKÉ PRAXE

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE A PSYCHOANALÝZA 
MÍSTY S HUMOREM

PhDr. Vlastimil Vráblík

Kapitola XIII 

Pohled do snů pedagogů – koutek malé satiry

a) Úzkost učitelů

V této kapitole se podíváme s humorem a kritikou na tradici inspekcí 
na školách a sice jak kontrolu dovednosti učitelů, tak i na správní práci 
ředitelů. Tento akt, jak jsme se už v předcházející kapitole dočetli, nahání 
strach, protože vyvolává nejistotu. – V zahraničí jsem si chtěl kdysi pro-
mluvit s jedním známým. Za tři dny měl mít inspekci z Vrchního školního 
úřadu. Nebyla s ním žádná řeč. Prý si promluvíme, až bude mít všechno 
za sebou. V následující části se vzdálíme od reality a oddáme se snům.

Před lety jsem potkal jednoho učitele – byl to učitel hudební výchovy. 
Zdálo se mu, že před návštěvou inspekce v jeho vyučovací hodině vyvinul 
vysoký stupeň strachu, který ho začal dokonale ovládat. Utíkal s tím k panu 
faráři. Ten mu udělal pro uklidnění křížek na čele. To ale nepomohlo a tak 
přiběhl k psychoterapeutovi. Poradil mu, aby si zpíval. Ve svém dětství 
vždy zastrašoval strach zpěvem. Když měl projít tmou, zrychlil vždy chůzi 
z pěti kilometrů v hodině na deset a začal si přitom zpívat. – Na radu jeho 
psychoterapeuta vystrašený učitel tedy začal se svými žáky zpívat a zapu-
dil tím strach. Zpíval zpočátku: „Na Strahově pod Petřínem klášter stojí, 
a v něm jako v kleci ptáček pláče malý Strahováček pro dívenku svoji“. Pak 
následovalo Věrné milování z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany, které 
známe jako: „Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Nebude -li pršet ne-
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zmoknem, nebude -li pršet nezmoknem“. První písní se mu podařilo strach 
přeměnit v cit, tedy sublimovat, druhou písní ho odsál. Velmi účinná obra-
na proti strachu je humor nebo komika. Vítr z plachet mu vezmeme nejlépe 
tím, že akceptujeme třeba i případnou katastrofu inspekce, že neumíme 
vůbec učit a že musíme začít znovu od píky. Ve skutečnosti tento učitel 
zažil před svým snem velkou odvahu, která je symbolicky zpracována v ne-
vědomí ve velký strach. Došlo však u něj k přesunu do školního prostředí, 
konkrétně do inspekcí, kterých se ve svém podvědomí velmi obával.

Jeden učitel dějepisu měl následující sen: Připravoval se na vyučování 
a najednou se shledal v kině, kde běžel napínavý historický film. Povolá-
ní učitele je, jak víme, podrobováno inspekcím a tak se od Marie Terezie 
až po Václava Klause nic nezměnilo, i když zástupy vystrašených učitelů 
a převážná většina přísných inspektorů je už dávno na pravdě Boží. Kdo 
ale chová naději, že inspektoři vymřou, je na omylu. Oni nevymřou. Proto 
stojí ve snu našeho učitele dějepisu římský Imperátor Claudius se svými 
legiemi statečně na straně vystrašených učitelů. Jeho vrchní generál For-
tisimus učitelům radí: „Hlavně inspektorům nepředstírat, že umíte učit, 
abyste nesplnili jejich vyškolené očekávání. Učíte tak, jak umíme. Pravák 
učí levou rukou, levák pravou. Vystrkujte přitom pátý prst, abyste tím na-
značili, že máte všechno v malíčku“. Pak dochází ve snu k přechodu ze sta-
rověku do přítomnosti. Pan prezident Václav Klaus učitelům jako vrchní 
velitel radí: „Nedopusťte, aby Vám žáci přerůstali přes hlavu! To bychom 
byli brzy ještě daleko horší než už jsme.“ Toto varování našeho historika 
pořádně vystrašilo, protože měl plnou hlavu válek a zločinů, a tak se náhle 
probudil.

b) Pět vítězných kotrmelců statečného vychovatele

Nejistota je velkou překážkou při ovládání strachu, který na učitele do-
tírá a stává se krok za krokem s blížícím se termínem příchodu inspektorů 
jeho absolutním pánem. Učitelé v České republice čelí tomuto úderu in-
spekce a strachu statečně. Nahlédneme -li do zahraničních kronik inspek-
cí, tak se dovídáme, že nejeden učitel a vychovatel, často i ředitel, se nechal 
pět minut před zahájením inspekce převést do nemocnice, aby měl klid. 
Do jedné školy přijely hned dvě záchranky, jedna pro ředitele a jedna pro 
zástupce.
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V jednom případě se setkáváme přímo s dramatem, i když se toto drama 
odehrálo pouze ve snu jednoho zástupce. Jeho podřízeného vychovatele 
převážela záchranka s houkačkou. Do nemocnice však přijela prázdná. 
Ministerstvo školství požádalo o pomoc. Když zástupce prohlásil, že se asi 
vypařil, vzala armáda toto sdělení vážně a začala ho hledat s bezpilotními 
letouny s čidly na křídlech ve vzdušném prostoru. Do hledání se zapojily 
i stíhačky Britského královského letectva s ultračerveným zářením. Na po-
moc přispěchala i 7. flotila amerických ozbrojených sil s 5000 potápěči. 
Vychovatele hledali ve vzduchu, ve vodě a v zemi. Marně. Když se začalo 
proslýchat, že ho unesli mimozemšťané a když žáci začali svému oblíbené-
mu vychovateli posílat srdečné pozdravy do nejvzdálenějších koutů Mléč-
né dráhy, našel se tento pohřešovaný učitel vychovatel úplně sám bez cizí 
pomoci u herního automatu v proslulém kasině. Byl zdravý jako ryba a tak 
vyskočil ze sanitky za jízdy. Jako učitel sportu se chránil před úrazem pěti 
kotrmelci. Médiím prozradil, že si radost ze života nenechá kazit žádnými 
inspekcemi.

Ministryně školství si tehdy ve svém diáři poznamenala jako nejvýznam-
nější událost dne v jejím resortu: „Pět vítězných kotrmelců statečného 
vychovatele“. Kolega zástupce zavřel knihu kronik a probudil se do slu-
nečního jarního dne. Pousmál se a upadl opět do snění, které pokračovalo 
jako:

c) Podivuhodné řešení

Paní ministryně se poté stala náruživou ctitelkou adrenalinových spor-
tů. Povolala statečného vychovatele do svého ministerstva jako státního 
sekretáře a začala na ministerstvu pod jeho odborným dohledem skákat 
dvě hodiny denně na trampolíně. Byla toho mínění, že kdo chce něco změ-
nit, musí začít u sebe. Aby se na školách změnilo chování žáků, kterému 
učitelé bezradně na vlnách emocí přihlíželi, začali skákat i všichni úředníci 
ministerstva a školních úřadů. Tento nápad se zalíbil ve všech státech naší 
planety Země a tak brzy skákaly na trampolíně všechny hlavy a údy vzdě-
lávání a výchovy na celém světě, aby si vydupaly kázeň na školách. Paní 
ministryně zvýšila tlak jednoduše tím, že napsala výchovný román, který 
obsahoval všechny dovednosti jejích vyškolených učitelů pro zacházení 
s dětmi a mládeží. Ihned po vydání tohoto nesmrtelného díla se k neukáz-
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něnosti a násilí na jejích školách přidala i masová vraždění. Nezabránil 
tomu i velmi humánní název jejího románu, který měl na školách nastolit 
pokoj všech žáků dobré vůle. Tento fantastický román se jmenoval: „Čeká-
ní před jesličkami na přebalování Ježíška“. Paní ministryně si ale neuvě-
domila, že k přebalování Ježíška u jesliček nikdy nedojde a že se její přání 
bohužel nikdy nesplní. I všeobecně platná jistota, že její vyškolení učitelé 
umí zacházet s žáky, se projevila jako státem uznávaný mylný dohad. Ko-
lega zástupce byl náhle vytržen ze spánku hlasitou ranou: „To mně určitě 
kopli moji nezbední žáci do dveří“, zabručel si nevrle pod nos a spal dál. 
Byla totiž sobota.

d) Transformace učitelů

Jedno moudré přísloví nám radí: „Ševče drž se svého kopyta!“ Někteří 
učitelé však neuposlechli, což se naučili od svých žáků. A tak v České re-
publice se řada učitelů transformovala do jiných povolání. Z Náhlovského 
a Šimka se stali humoristé, ze Svěráka herec, textař a scenárista. Z Uhlíře 
geniální skladatel dětských písní. Není třeba vyjmenovávat všechny.

Tito zběhové neboli přeběhlíci jsou pouze počátkem celé stupnice „zrád-
ců“ učitelského povolání v duchu humoru. Jeden učitel se alespoň ve snu 
transformoval v podnikatele. K tomuto počinu jej motivovaly Evropské 
fondy. Rozhodl se otevřít dům radosti pro evropské kocoury a kočky finan-
covaný prostředky Evropské unie. V tomto domě radosti vládla absolutní 
rovnost mezi pohlavím, a tak se mohla švédská kočka radovat s italským 
kocourem a český kocour s francouzskou kočkou. K tomuto česko-
-francouzskému milostnému vztahu jej jako historika umění motivoval 
francouzský středověký pěvec milostné poezie „trubadúr“. Jako majitel 
koček měl s tímto jedním trubadúrem osobní zkušenost. V době páření 
mu chodil zpívat pod okno jeden kocour, který svým zpěvem okouzlil 
jeho milovanou Murinku natolik, že se osvobodila z učitelova něžného 
hlazení a odpochodovala se vztyčeným ocasem ke dveřím balkonu, odkud 
vyklouzla za svým ctitelem. Milostný zpěv tohoto trubadúra by prý zlomil 
i to nejzatvrzelejší srdce kočičí feministky. Vzhledem k počtu evropských 
zemí, které odpovídají množství písmen v abecedě, je kombinace vztahů 
nekonečná a tím růst radosti a štěstí v Evropské unii prakticky neomezený. 
Projekt pana učitele byl jednomyslně přijat a s nadšením schválen. Tato 
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radost měla podle novopečeného podnikatele stát Evropu 50 milionů čes-
kých korun v roce 2008.

Úřady požadovaly od tohoto podnikatele záruky udržitelnosti jeho pro-
jektu, to je Domu radosti pro evropské kocoury a kočky, po dobu pěti let. 
Pan učitel podnikatel jim sdělil, že kocouři a kočky se v Evropě nepřesta-
nou nikdy radovat. To byl pádný argument. Udržitelnost byla bez nejmen-
ších pochybností na sto procent prokázána.

Pan podnikatel si darovaných padesát milionů v malých bankovkách 
pro svůj projekt odvezl v dvaceti pěti kufrech střední velikosti. Pořádně 
se u toho zapotil. Rozhodl se tedy, že se svým jměním odjede na Havaj 
a přestane používat ruce a nohy. Havajská děvčata jej svlékala, koupala, 
oblékala a krmila, havajští hoši zase nosili po ostrově. – Najednou ale spa-
dl ze skály do moře a zlomil si krční obratel. Shledal se okamžitě v České 
republice v nemocnici a měl celý ten předcházející luxus úplně zadarmo. 
Setřel si pot z čela a počkal, až se uklidní jeho rozbouchané srdíčko. Jeho 
krásný sen se změnil v noční můru. Přesto jej bral jako varování svého 
nevědomí před rozčilováním ve škole. Kdyby jej po návalu emocí vynesli 
v rakvi po těžké mozkové mrtvici, tak by nebyl prvním ani posledním ne-
šťastníkem této kategorie. U některých žáků by se stal objektem soucitu, 
u některých však terčem posměchu.

Natáhl si kalhoty, osvěžil si obličej a vyrazil do práce do školy se strniš-
těm na obličeji. Měl nesmírnou radost z toho, že může používat své ruce 
a nohy. Své žáky trestal elegantně s klidem Angličana tím, že je zkoušel 
a psal jim poznámky, aniž by jednou zakřičel, čímž jim podle mé defini-
ce odebíral vynikajícím způsobem jistotu v jejich neukázněnosti a vedl je 
ke svědomitému plnění školního řádu. V tom mu mňoukla do ucha, a ur-
čitě už několikrát opakovaně po sobě, jeho milovaná kočička, čtyřbarevná 
krasavička Murinka. Byly dvě hodiny ráno. Pod oknem zpíval její slavný 
trubadúr, zpíval lahodně a kouzelně nejenom pro hudební sluch a srdce 
jeho kočičky, ale i pro ucho a cit člověka a to ve dvě hodiny ráno. Tyto akus-
tické stimuly u něj vyvolaly shora uvedený sen o domě radosti pro evropské 
kocoury a kočky. Svoji milovanou Murinku vypustil za jejím ctitelem.

Sen se jeví většinou jako zcela nesrozumitelný rozumovému posouzení. 
Přesto má velmi exaktní vnitřní logiku. Rozumovému vnímání se stane 
srozumitelným, pokud máme jasný vztah alespoň bodově k objektivní rea-
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litě, jak je tomu u shora uvedených příkladů. Zatímco u českého učitele byl 
sen iniciován mňoukáním kočky do jeho levého ucha a milostným zpěvem 
kocoura trubadúra pod oknem, který sváděl jeho Murinku k pohlavním ra-
dovánkám, byl u německého zástupce ředitele vyvolán rušivými hlasy jeho 
žáků, kteří mu po pečlivé ústní přípravě ze všech sil kopli do dveří. Za pět 
vítězných kotrmelců bych tohoto vychovatele vůbec neobdivoval, mohl 
jich udělat klidně i deset, protože ve snu dokážeme i létat s roztaženými 
pažemi. Sen je ve své genezi příbuzný s kreativním literárním procesem 
a vytváří často, pokud existuje přímý vztah k realitě, komičnost, která re-
cipienta humoristicky naladí. I ve snu jsme schopni zažít komiku a humor.

Kapitola XXI 

Bacilus ekonomikus slučování základních škol

Začnu zde u našeho západního souseda. V období středověku se němec-
kému městečku Hameln stala strašná věc. Jeden podvedený krysař odsud 
vyvedl všechny děti a nikdo je už nikdy nenašel. Tuto událost si obyvatelé 
příslušného městečka připomínají až dodnes. V jedné bavorské vesničce 
si jeden občan tuto událost vzal natolik k srdci, že se nechal zvolit v nej-
lepších letech, po jeho padesátinách, starostou. Když došlo k slučování 
škol, tak si vzpomněl na onoho krysaře jako symbol pro jeho boj a kladl 
statečně odpor tomuto tlaku, který rozbíjí život, tradici a ducha jeho vesni-
ce. Poukázal na to, že demokracie je vláda ze základny společnosti a že jako 
starosta má ve své vesnici větší moc než ministr nebo samotný spolkový 
kancléř, který životu na vesnici nerozumí a s jeho obyvateli necítí. Jeho po-
stoj byl v souladu s postavením Bavorska v rodině spolkových zemí, proto-
že Bavorsko má status Svobodného státu, to je Freistaatu. Tento starosta 
sloužil oddaně své obci a jejím obyvatelům, dělal politiku podle potřeb 
svých vesnických spoluobčanů. Přežil všechna stranicko-mocenská de-
mokratická zápolení vlád v hlavním městě Spolkové republiky Německo 
v Bonně, protože starostoval plných 40 let až do svých devadesátin. Ještě 
v tomto věku mu jeho voliči svěřili žezlo moci, aby si prý po jeho aktivním 
a záslužném starostování mohl v práci alespoň pět minut pospat, než jej 
odveze pohřební služba.
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Jako dlouholetý pozorovatel vývoje školství v Evropě jsem si povšiml, že 
základní a střední školy jsou slučovány do vzdělávacích center, u středních 
škol mohou dosáhnout i 5000 studentů. V jádru této koncepce nenachází-
me odbornost na psychologické, vztahové, sociologické, vývojové, histo-
rické, sociální a pedagogické základně. Jedná se o politicky motivovanou 
finanční záležitost. Proti destruktivnímu šetření ve školství mluví zázraky 
dnešní doby ve vědě a technice, které nás všude obklopují. Ekonomové 
ztrácí schopnost pohledu zpět a tím zraňují to, co je před nimi. Když vyne-
cháme argument šetření na vzdělání, tak se setkáme pouze s argumenty, 
které odmítají slučování škol. Základní školy nesmíme stavět na stejnou 
úroveň jako školy, kde se vzdělávají dospělí. Sklon žáků v jejich věkově 
podmíněné vývojové fázi k nepozornosti, neklidu a rušení narůstá po-
čtem žáků ve třídě, poněvadž dochází k oslabování vztahu k učiteli - spád 
do izolace a anonymity je tím posilován. Automaticky dochází k utváření 
menších skupin mezi žáky, kteří se mezi sebou baví a ignorují výuku. Du-
chanepřítomnost se zmocní v této vztahově oslabené třídě většího počtu 
žáků. Vyvolávání žáků během výuky, což udržuje žáka při pozornosti a po-
siluje vztah k učiteli, je silně zredukováno. Toto je mi známo z mé činnosti 
na střední škole, kde jsem vyučoval i dějepis na rozdíl od cizích jazyků 
nedělené třídy v počtu od 25 do 30 žáků. Učitel není schopen tak početnou 
třídu kontrolovat, protože prostorová průhlednost je zamezena a mnozí 
žáci jsou tak strženi primitivními hrami na mobilu a nenadchnou se „slá-
vou“ husitských bojovníků a jejich skvělých smrtících zbraní, s nimiž - jak 
si sebevědomě prozpěvovali - jako Boží bojovníci ubíjeli své nepřátele, 
zatímco Kristus jim přikázal, aby je milovali. Nechodili asi do správné 
školy. - Tito žáci se nenadchnou ani Boží bojovnicí správného kalibru, to 
je pokorou a službou lásky Svaté Anežky České. Týká se jich obojí v našem 
zbloudilém na „prachy“ a „papírky“ zaměřeném světě příliš málo a tak 
podlehnou svým zájmům, které ovládají jejich vědomí.

Musíme si plně uvědomit skutečnost, že žáci vnímají z valné části veš-
keré dění ve třídě podvědomě. Při soustředění ale dochází k souladné sou-
činnosti mezi podvědomím a vědomím. Za těchto optimálních podmínek 
probíhají optimální kognitivní procesy a dveře do paměti nejsou přivírány 
„průvanem“ různého odpoutávání podvědomé pozornosti. Narušování 
souladné součinnosti podvědomí s vědomím velkou třídou a jejími ruši-
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vými prvky oslabuje učební schopnosti žáka a snižuje silně učební výnos. 
Přibude automaticky počet žáků, kteří „svědomitě“ dodržují svůj pitný 
režim, a nebo odchází na WC a tím přerušují, ba dokonce rozbíjí výuku.

Proč měl Kristus jenom dvanáct učedníků a ne čtyřiadvacet? Protože 
by se vztah mezi učitelem a žákem, o který zde v prvé řadě šlo, snížil jak 
prostorově a časově, tak i subjektivně na polovinu a mezi jeho učedníky by 
se vytvářeli jednotlivé skupinky. Je sice pravdou, že číslo dvanáct hraje jak 
ve Starém, tak i Novém zákoně podstatnou úlohu. To se však nachází mimo 
pedagogický kontext. - Samozřejmě, že Kristus kázal i velkým zástupům. 
Jednalo se však o dospělé pozorné posluchače. Pedagogika nám napovídá, 
že z poslechu si žáci u nové látky toho mnoho neodnesou. Na druhé straně 
je třeba uznat, že souvislé vyprávění pozornost posluchače silně poutá. Zá-
leží však na předmětu výuky a na tématu. Kdyby se Jan Amos Komenský 
jako učitel národů setkal s Kristem jako učitelem člověka a lidstva, tak by 
mu určitě do jeho kázání nevnucoval například svůj postulát názorného 
vyučování, který byl svým způsobem obsažen v podobenstvích. Všechno 
vyžaduje jenom to, co je správné a prospěšné v pozitivním smyslu.

Nechci svými úvahami vzbudit dojem, že pedagogové ve svém oboru 
všechno znají a ovládají. To si v žádném případě nemyslím. To by byl hrubý 
omyl. Tedy ještě jednou: Z komedie „Někdo to rád horké“ víme, že nikdo 
není dokonalý. Nedávno jsem měl možnost se o tom přesvědčit. V kruhu 
mých přátel se jeden vynikající pedagog stal dokonce předmětem kriti-
ky jednoho pětiletého děvčete, které mu vytklo, že neumí vůbec smrkat. 
Bránil se tím, že dostane rýmu jednou za pět let a to jenom na pět minut 
a tak zatím neměl čas se to naučit. Asi došlo k nedorozumění v jejich 
komunikaci, protože toto malé děvče mu jeho argument neuznalo. Jeho 
maminka by mu prý už dávno dala jednu na zadek a začal by hned správně 
smrkat. Od maminky ale po vydatné porci smíchu v kruhu mých přátel 
dostal místo výchovně vzdělávacího poličku s obrovskou porcí motivace 
naštěstí svoji oblíbenou vídeňskou kávu. Naučit se ale správně smrkat do-
stal od své malé učitelky za domácí úkol. Má na to plných pět let. Doufám, 
že to zvládne. Za pět let se dá zvládnout i vysoká škola.

V příští kapitole se setkáme s učitelem člověka, který mi jako vychovateli 
a vzdělavateli udělí pořádnou lekci.
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Kapitola XXII 

Výchova pro spravedlnost a mravnost

Jednou jsem se objevil v Praze. Pod Hradem jsem se setkal s jedním pá-
nem. Představil se mi jako Pepa. Měl na sobě ošumělou bundu, zdeformo-
vaný klobouk, v pravé kapse poloprázdnou láhev červeného vína značky 
„Békadlo“, v obličeji plnovous a sympatický úsměv. Oslovil mne jako svého 
starého kamaráda a navázal rozhovor. Vzhledem k jeho pokročilému věku, 
což prozrazoval jeho sněhově bílý plnovous, měla moudrost nezcizitelné 
právo v něm přebývat. Měl na mne velký výchovný vliv. Uváděl mě neu-
stále v úžas. Není divu, neboť Praha je hlavním kulturním centrem České 
republiky a proto má i ty nejlepší bezdomovce. Pepa měl v sobě kulturu, 
kterou člověku dává Křesťanství. Nejdříve si mě šibalsky změřil od hlavy 
až k patě a položil mi otázku: „Co Tě, kamaráde, vede do Prahy?“ Bez vá-
hání jsem se přiznal: „Pocházím z venkova a chtěl bych si vyřídit povolení 
k podnikání, které mi může udělit pouze Praha.“ „V čem chceš, kamaráde, 
podnikat?“ zeptal se mne zdvořile. „Víte, pane,“ začal jsem mu svůj pod-
nikatelský záměr objasňovat: „šíření vzdělání je v naší zemi zlatý důl. Člo-
věk se může stát bleskurychle multimilionářem.“ „Vědomosti ale nejsou 
zboží, které jsi sám vyrobil. Ty jsou neprodejné.“ pokáral mě Pepa a dodal: 
„Podle vůle Jana Amose Komenského má vzdělání sloužit růstu spravedl-
nosti ve světě a ne růstu osobního konta a majetku. Zbohatnout na šíření 
vzdělávání je proto nemravné.“ Žasnul jsem nad jeho moudrostí, pohlédl 
k Nebi a pronesl: „Tento koumák patří na Hrad.“ Pramen této „studnice 
moudrosti“ však nevysychal. Následovalo varování: „Budeš -li množit tvým 
podnikáním své bankovní konto a majetek místo spravedlnosti, tak se náš 
učitel národů Jan Amos Komenský obrátí v Holandsku v hrobě. Vyzve Tě, 
abys své miliony uložil na nebeském kontě tím, že vstoupíš dobrovolně do 
Armády spásy a podpoříš Charitu. Armáda spásy vaří tu nejlepší polévku 
na světě, která chutná každému, kdo ji dostane.“ Žasnul jsem nad jeho 
moudrostí podruhé, pohlédl k Nebi a prohlásil: „Tento koumák patří na 
Hrad.“ Pepa neúnavně pokračoval: „Vzdělání smějí šířit pouze neziskové 
organizace. Zaplatí své zaměstnance a další výlohy a tím to končí.“ Začal 
jsem mu v tomto bodě oponovat. „Nezdá se Vám, pane Pepo, že šíříte něco, 
co tu už jednou bylo? Komunistické manýry?“ Pepa se ale nedal a trval 
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na svém: „Když vložíš, kamaráde, své přebytečné miliony do Charity, tak 
můžeme celému světu říct: Podívejte se na nás, pražské bezdomovce, co 
máme! Máme 8 hodin denně střechu nad hlavou od Magistrátu, máme 
jednou denně teplou polévku od Armády spásy a kohoutí pero za klobou-
kem.“ Žasnul jsem nad jeho moudrostí potřetí, pohlédl k Nebi a prohlásil: 
„Tento koumák patří na Hrad.“ Pramen studnice moudrosti tryskal dál: 
„Až si vyžebrám peníze na vlak do Brna, nechám zanést Spravedlnost 
a Mravnost do Ústavy.“ Tohoto oznámení jsem se zalekl: Co když si Pepa 
nevyměnil od Sametové revoluce do dnešního dne spodní prádlo? Je to už 
plných dvacet let. Hrozí nebezpečí, že se při jeho příchodu celý Ústavní 
soud vyvrátí. Sdělil jsem mu tuto obavu diplomaticky: „Pane Pepo, zvažte! 
Když předložíte Ústavnímu soudu všechnu tu nespravedlnost a bídu naší 
planety Země, tak se stoprocentně vyvrátí.“ „Nevyvrátí, kamaráde,“ opra-
vil mne Pepa. „Jak to?“ vyhrkl jsem zvědavě. „Protože ztratil čich pro spra-
vedlnost.“ „Snad smysl?“ pokusil jsem se tento pramen moudrosti opravit. 
„Čich je přece smysl,“ poučil mne pan Pepa a měl zase pravdu. Pokračoval: 
„Ústavní soud podlehl nespravedlnosti tohoto světa, když rozhodl, že lidé 
s malým a středním důchodem budou doplácet lidem na velké důchody. 
95 % obyvatel naší planety Země vytváří a financuje luxus pro zbývajících 
5%.“ Žasnul jsem nad jeho moudrostí počtvrté, pohlédl k Nebi a pronesl: 
„Tento koumák patří na Hrad.“ – Pepa vstal, vylovil z pravé kapsy láhev 
červeného vína, soustředěně nasadil a vydatně si utáhl. Poté si radostně 
dupnul a vyrazil dlouhé dyšné áááááá. Po tomto svém orgasmu pokračoval: 
„Víš, kamaráde, že na světě jsou dva druhy člověka?“ Chtěl jsem zazářit 
před tímto koumákem a tak jsem ukvapeně vyrazil: „Neandrtálec a Homo 
sapiens.“ Dal mi k mému údivu za pravdu: „Uhodl jsi, kamaráde. – Když 
těmto dvěma lidem řekneš, že na stole je hrouda zlata a druhá je 15 metrů 
pod zemí, tak Neandrtálec si ji veme ze stolu, protože neví, že mu nepatří. 
Homo sapiens ale ví, že mu nepatří a tak začne kopat.“ „A neveme si tu 
hroudu zlata ze stolu, i když se nikdo nedívá?“ zeptal jsem se pln zvěda-
vosti. „Ne, neveme, protože ví, že Bůh se dívá.“ „Takže si ji vykope.“ „Ne, 
nevykope. On ji vykope pro Neandrtálce, aby si ji vzal.“ Žasnul jsem nad 
jeho moudrostí popáté, pohlédl k Nebi a prohlásil: „Tento koumák patří na 
Hrad.“ Mluvením Pepovi vysychalo nápadně hrdlo a tak opět vylovil svou 
zdecimovanou láhev vína, soustředěně nasadil, vydatně si utáhl, radostně 
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si dupnul a vyrazil své dlouhé dyšné áááááá. Poté láhev zasunul jako svou 
milenku s láskou do kapsy své ošumělé bundy. Neváhal ani vteřinu a začal 
mne znovu vzdělávat a zkulturňovat: „Víš, kamaráde, co tvrdili staří Říma-
né o penězích? Nevypadáš na Neandrtálce, vypadáš jako Homo sapiens 
a tak to určitě víš. Ale já Ti to přesto povím. Staří Římané tvrdili, že pení-
ze nesmrdí: Pecunia non olet. Co si o tom myslíš ty jako Homo sapiens?“ 
ušklíbl se přitom, jakoby chtěl pokoušet moji mravnost. V sebeobraně jsem 
se mu snažil vysvětlit, že peníze poctivě získané nesmrdí, ale peníze zís-
kané rychle, lehce a nemravně nesporně smrdí, alespoň Pánu Bohu, který 
má dokonalý smysl pro spravedlnost a tudíž i všudypřítomný nos. „Takže 
vidíš, kamaráde, Římané hlásali pouze poloviční pravdu.“ Žasnul jsem 
nad moudrostí tohoto učitele člověka pošesté, pohlédl k Nebi a prohlásil: 
„Tento koumák patří na Hrad.“ Náš pramen moudrosti vytrysknul tento-
krát naposled, když napomenul příslušníky kmene Neandrtálců: „Člověk 
by měl na tomto světě žít jako Homo sapiens a ne jako Neandrtálec, aby 
stopa, kterou jednou po sobě zanechá, nepáchla, a pokud páchne, aby 
brzy vypáchla.“ Žasnul jsem nad jeho moudrostí posedmé, pohlédl k Nebi 
a prohlásil: „Tento koumák patří na Hrad jako poradce a ne pod Hrad jako 
bezdomovec.“ Zatímco tento pramen moudrosti „kmen Neandrtálců naší 
planety Země“ odsoudil, vzdal chválu všem podnikatelům, velkým i ma-
lým, kteří svou spravedlností a mravností dbají se svými zaměstnanci na to, 
abychom mohli dobře žít. Svůj chvalozpěv ukončil slavnostním zvoláním: 
„Budiž čest jejich památce.“ Poté se věnoval neúnavně svému vysychající-
mu hrdlu. Zvlažil si nejdříve jazyk a pak polkl. Na jeho radostné dupnutí 
jsem už nečekal. Odcházel jsem s pocitem štěstí. Můj nemravný záměr jsem 
si odnášel v diplomatickém kufříku k nejbližšímu odpadovému koši. Do něj 
jsem vložil celý svůj podnikatelský záměr stát se šířením vzdělání za pár let 
tučným milionářem se stovkami milionů na svém zuboženém kontě, čehož 
bych dosáhl jako pracující učitel teprve za deset tisíc let. To bych se ale pěk-
ně dlouho zlobil a ničil si nervy. „Nemravnost je mazanost a mazanost je 
nemravnost,“ křičel za mnou Pepa. Moje odpověď na sebe nenechala dlou-
ho čekat. Přišla obratem: „U mne to neplatí! Moje nemravnost a mazanost 
leží už v odpadovém koši. Díky Vaší moudrosti, pane Pepo, jsem překonal 
jedno z mých největších životních pokušení – stát se Neandrtálcem.“
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Popisy k jednotlivým titulům edice

V první řadě edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd 
bylo vydáno šest titulů:

Tato edice je zaměřena jak na širokou veřejnost, středoškoláky a studen-
ty, tak i na odborné kruhy. V oboru psychoanalýzy jsou sepsána tři díla. 
První se jmenuje „NÁVRAT K ZÁKLADŮM – Po stopách podvědomí 
a nevědomí“, druhé: „SUGESCE, AUTOSUGESCE A HYPNÓZA“ a tře-
tí: „PROČ SE SMĚJEME - Psychologie a psychoanalýza humoru, komiky 
a ironie“. Po tomto trojhvězdí, které zahrnuje všechny složky osobnosti: 
nevědomí (Návrat k základům), podvědomí (hypnóza), a vědomí + podvě-
domí a nevědomí (humor) následuje jedno dílo z oblasti pedagogiky s titu-
lem: „PRAMENY STUDÁNKY PEDAGOGICKÉ PRAXE – Pedagogika, 
psychologie a psychoanalýza – místy s humorem“. Do této ediční řady je 
pojat ještě humoristický román „OZVĚNY LÁSKY“ a stejnojmenný scé-
nář. Tyto zábavné texty mohou být použity i ke studijním účelům.

Následné popisy se nachází na zadních stranách obalu:

Popis k „Návrat k základům“
Tato psychoanalytická práce se obrací jak na odborné kruhy z nejrůzněj-

ších oblastí života, tak i na širokou veřejnost se zájmem o hlubší poznání 
člověka. Nabízí hluboký pohled do funkcí podvědomí a nevědomí. Autor 
osvětluje činnost duševní soustavy ve snu, kreativním procesu a duševní 
nemoci, kterou definuje jako symbolickou manifestaci zraněného vztahu. 
Nosnými pilíři této psychoanalytické práce jsou svoboda a vztah jako zá-
kladní principy duševní dynamiky. – Veškerá duševní činnost, mimo jiné 
i řešení problémů, vědecké poznatky, technický vývoj a umění vychází 
podle autorova zjištění ze základní funkce nevědomí, to je osvobozování

Popis k „Sugesce, Autosugesce a Hypnóza“
Slovo „Hypnóza“ se nachází ve slovní zásobě téměř každého člověka. 

Za tímto výrazem se skrývá široká skála faktorů, které jsou náplní tohoto 
zvláštního fenoménu řízené funkce duševní soustavy. Autor uvádí všechny 
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prvky hypnózy, které jsou výsledkem vědecké práce amerických, němec-
kých a dalších badatelů. Jako teoretický psychoanalytik připojuje vlastní 
osvětlující komentáře k existujícím fenoménům hypnózy. V „Základní 
teorii hypnózy“ nabízí nové porozumění podstaty tohoto fenoménu vedle 
dosavadních uvedených teorií příslušných expertů.

Popis k „Proč se smějeme“
Smích nás věrně doprovází našim životem. Víme ale, proč se smějeme? 

Odpověď zní následovně: „Protože nám něco připadá komické.“ Tento 
postřeh je sice správný, ale velmi obecný a povrchní. Abychom vnikli do 
„tajemství“ smíchu, musíme jeho příčinu podrobit důkladné psycholo-
gické a „technické“ systematické analýze, o což se toto dílo v souvislé te-
orii pokouší, přičemž nahlédneme do podstaty humoru, komiky a ironie. 
Psychoanalytické rozuzlení nám v tomto díle podává konečné vysvětlení 
„tajemství“ smíchu.

Popis k „Prameny studánky pedagogické praxe“
Pedagogika je tradičně příliš zaměřená na didaktiku a postrádá všeobec-

ně a to i mimo Českou republiku a Evropu psychologickou, především ale 
psychoanalytickou substanci, která nám umožní lepší orientaci v oblasti 
výuky a výchovy a vyvádí z bloudění v omylu. Didaktická část této skromné 
práce sice oslovuje konkrétně jazykáře, je ale všeobecně platná pro všech-
ny předměty. V demokratických společnostech můžeme pozorovat úpadek 
učebního výnosu a rozklad chování žáků. Autor se pokouší nastínit cestu 
k nápravě. Sporadický humor a kapitola satiry jsou výrazem bezmocnosti 
všech pracovníků ve školství. Stali se spolu s žáky oběťmi společnosti, v níž 
schází žákům přirozeně uznávaná autorita a smysl pro poslušnost, která je 
duší každé organizace nezbytné pro zdravou funkci společnosti.

Popis k „Ozvěny lásky“
Tento román je syntézou exilu s vlastí. V jeho druhé polovině se jedná 

o závěrečný boj proti komunismu v duchu humoru. O jakou zbraň vlast-
ně jde, nám zjeví samotná četba. Román má však vážné pozadí. Jedná se 
v něm mimo jiné o hledání smyslu života, který nachází hlavní postava 
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jako ateista nakonec v lásce, která se rodí po překonání vlastního „já“ ve 
svobodě ve spojení s Bohem.

Román je převeden i do základní formy scénáře podle normy Hollywoo-
du a je publikován pod stejnojmenným titulem jako humoristická kome-
die. Scénář můžeme tedy číst jako drama.

Popis ke „Scénáři Ozvěny lásky“
Toto dílo vzniklo podle stejnojmenného románu, který byl převeden do 

základní formy scénáře podle normy Hollywoodu. Scénář můžeme tedy 
číst jako drama. Zatímco román má hodně „odboček“, musí se scénář 
ubírat stále stejnou cestou, přičemž by se hlavní postava měla vyskytovat 
téměř ve všech scénách. V této formě kinematografie se setkáváme se 
srovnatelnou strukturou jako u dramatu o třech jednáních: situací – kon-
frontací – rozřešením (u komedie).

Ve druhé řadě edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd 
bylo vydáno pět titulů:

Následné popisy se nachází na zadních stranách obalu:

Popis k „The Fans of Love“
Tato humoristická komedie v anglickém jazyce byla původně sepsána 

v roce 1983 pro jednu filmovou společnost Hollywoodu. Poněvadž se jed-
ná o společenskou komedii, která ve Spojených státech nemá v televizních 
pořadech tradici, nedošlo k její produkci, což však nikterak nesnižuje její 
hodnotu v oblasti zábavy čtenáře, který se rád pobaví a zasměje. Určitě po-
slouží mimo čtenářů se znalostí anglického jazyka i studentům středních 
škol, gymnázií a studentům anglického jazyka na vysokých školách.

Popis k „Setkání s Dvorním šaškem Nebeského království“
Tato humoristická novela hledá pravý smysl života přes veškerá poku-

šení a slabosti a zviditelňuje omyly, kterým je člověk vystaven a sice jak 
v privátním, tak i ve veřejném životě. S příchutí politické satiry se jedná 
o souboj mezi atheismem s křesťanstvím a materialismem s hodnotami 
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duchovními v duchu humoru, kde Dvorní šašek Nebeského království 
nakonec vítězí nad svým ateistickým rivalem.

Popis k „Vrchní velitel Armády spásy“
Hrdina této tragikomické satiry pan Papoušek vzal na sebe nelehký úkol. 

Chce vykoupit člověka ze ztráty rozumu. Odchází se svým zdravým sel-
ským rozumem na psychiatrii, kde je v jednom ze svých snů jmenován Je-
žíšem Vrchním velitelem Armády spásy. Se ztrátou rozumu člověka zápasí 
na psychiatrii, bojuje proti nespravedlnosti a chudobě a zasahuje nepřímo 
do dění světové politiky. Sklízí však, jak tomu už v životě bývá, v malých 
i velkých bojích jak vítězství, tak i porážku. Nedostatek Lásky a smyslu pro 
Spravedlnost v politické oblasti a Zlo nakonec jeho snahy zčásti zmaří.

Popis k dvojjazyčné verzi „The Fans of Love“ + „Fanoušci Lásky“ ‑ 
dvojjazyčně

Tato humoristická komedie v anglickém jazyce byla původně sepsána 
v roce 1983 pro jednu filmovou společnost Hollywoodu. Poněvadž se jed-
ná o společenskou komedii, která ve Spojených státech nemá v televizních 
pořadech tradici, nedošlo k její produkci, což však nikterak nesnižuje její 
hodnotu v oblasti zábavy čtenáře, který se rád pobaví a zasměje. Určitě 
poslouží mimo čtenářů se znalostí anglického a českého jazyka i studen-
tům středních škol, gymnázií a studentům anglického jazyka na vysokých 
školách. – Přeložená verze do českého jazyka má usnadnit porozumění 
humoru i v cizím jazyce.

Popis k „Návrat do života“
V tomto díle autor spojil venkovské prostředí se světem a politiku a li-

dovost s filozofií v duchu humoru. O sexualitě se mluvilo na rozdíl od naší 
doby s odstupem pouze v duchu lidového humoru, tvořila však součást 
vědomí. Láska je naproti tomu ztvárněna bez humoristické příchuti. Ženy 
byly tehdy hluboce věřící a tak si braly při setkání na mušku humoru pouze 
ženskou sexualitu, aby nezhřešily, což autor nepřímo literárně ztvárňuje 
a uchovává.

V naší době vládne obraz sdělovacích prostředků a počítač, což sil-
ně oslabuje vztah ke knize. Společnost je materiálně zaměřená, peníze 
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ovládají její vědomí, duchovní hodnoty se vytrácí. Písemná elektronická 
komunikace státních zaměstnanců v některých oblastech nefunguje. I tyto 
nedostatky společnosti se dostávají do hledí satiry.

Autor uvádí řadu vlastních cizojazyčných textů pro čtenáře se zájmem 
o cizí jazyky. Všechny texty jsou následně převedeny do češtiny.

Téma románu spočívá v hledání Pravdy v různých částech a oblastech 
díla. Pozvolna se do děje vloudí i humor a pramen tvůrčí svobody. Děj je 
vložen z velké části do farnosti Žítkovských bohyňí od Jiřího Jilíka a od 
Kateřiny Tučkové.

----------------------------------------------------------------------------------------

Autor odešel v roce 1968 jako nepotřebný branec do Západního Němec-
ka, kde absolvoval reálku a gymnázium pro dospělé. Následně studoval 
v Německu a ve Spojených státech jazyky a literaturu. Studium ukončil 
státnicemi a doktorátem a poté učil i na univerzitě středověkou německou 
literaturu. Má hluboký náhled do psychoanalýzy, což uplatnil jako autor 
psychoanalytických děl. Hodně cestoval a pobýval ve Světě.




