
HUMOR 
JE OCHRANOU PROTI FANATISMU 
Humor je přirozenou ochranou proti všem 

druhům fanatismu. Proč totalitní režimy nesnášejí 
humor? Protože berou jako absolutní něco, co je 
pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá 
absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím 
vtipů lidé brání. A naopak, humor dělá dobrou 
službu i v náboženských principech – ukazuje, že 
jejich ideologický výklad není poslední, že je 
potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu.  
 

ROZDÍL MEZI DOBRÝM  
A ŠPATNÝM HUMOREM   
Je ale rozdíl mezi dobrým a špatným humorem 

– špatný je destruktivní a to, o čem žertuje, vlastně 
ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu 
pochopení. Všude, kde jde o vážné problémy, se 
ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má absolutní 
hodnotu, a tím, co se za absolutní neprávem 
vydává. Kdo to neumí rozlišit, ocitá se v nebezpečí, 
že jeho vtipy jsou nepodařené, nemístné.  

 

Zpracováno podle knihy Duše poutníka  Tomáš Špidlík v rozhovoru 
s Janem Paulasem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 



MÁ BŮH SMYSL PRO HUMOR? 
Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy 

a vidím všechna ta neuvěřitelná zvířata a rostliny, 
říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když 
něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude 
úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji 
Hospodina jako veselého chlapíka, který bude 
společenství svatých bavit svými bonmoty. Mám 
pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali 
pro pobyt na této zemi, aby se dal lépe vydržet.  

Představuji si, že na věčnosti bude namísto 
humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, 
jakou zažijete v životě jen několikrát. Tato radost 
v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá 
z absolutně kladných skutečností, humor je naproti 
tomu většinou reakce na bídu tohoto světa. 

Zpracováno podle rozhovoru s Markem Ebenem v knize Marcely 
Kašpárkové Deset vyznání, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 
JÁRA CIMRMAN A HUMOR 
Troufám si říci, že řada filmů a her připsaných 

Čechovi z největších, Járovi da Cimrmanovi, naší 
zemi předala obrovský poklad sestávající z humoru 
a moudrosti. Humor dokáže tvořit a přijímat ten, kdo 
se nebere smrtelně vážně, kdo si dokáže od věcí 
udržet odstup. V tom je veliká moudrost, která člověku 
pomáhá vyrovnávat se s tím, co je těžké.  

Zpracováno podle kondolence pražského arcibiskupa Dominika Duky, 
kterou zaslal Zdeňku Svěrákovi a kolektivu Žižkovského divadla 

Járy Cimrmana k úmrtí Ladislava Smoljaka 7. 6. 2010. 


