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Humor a satira v české literatuře 
(K.H.Borovský, S.Čech, J.Hašek, K.Poláček, V+W, současný humor)
 Milan Čáp

Charakteristika
- název satira se poprvé vyskytuje ve sbírce Saturae (Ennius, Řím 2.století př.n.l.) 
- výsměšný ráz až Lucilius (150 př.n.l.)
- nezávisle na tom lidová kázání potulných kazatelů a posměšné básně řeckých autorů, pranýřující základní lidské slabosti
- Archilochos, Menippos, Aristofanes, Voltair, Swift, Rebelais, Moliere, Xenofanés (Homérovy bohy)

Čechy - 14. až 17. století

stavovské satiry - objevují se záhy ve středověku, navzájem se jimi dobírají měšťané, sedláci a rytíři
žákovské satiry - podobné prvky jako ve stavovské satiře
- vagantská (toulavá) poezie
- psané latinsky, nebo v národních jazycích, případně kombinovaně
- středověké světské básnické skladby spjaté s kulturním ovzduším univerzit
- satira původně pouze v ústním podání na jarmarcích a pouličních vystoupeních, od 2.poloviny 14.století se objevuje psaná satira ve verších
- v době reformačních náboženských sporů se objevují ve světové literatuře i u nás veršované popěvky, kterými se častovala katolická a reformované církve (u nás husité a katolíci)

"Hradecký rukopis"	- ze 60.let 14.století, obsahuje satiricko-mravokárné skladby
- smysl pro humor a ironii, jazyk se blíží hovorovému projevu
   nejznámější skladby jsou:
(1) O lišce a džbánu - bajka, nejzdařilejší skladba
(2) Desatero kázanie božie - veršované kázání, u každého přikázání jsou uvedeny tři druhy hříšníků, kteří dané přikázání různým způsobem přestupují.
- zaměřena na pozemský život a vztahy mezi lidmi
(3) Satiry o řemeslnících a konšelích - sedm kratších skladeb, napadají řemeslníky a konšely pro úplatnost a okrádání zákázníků
(4) O bohatci - těžce umírá obtížen hříchy

"Podkoní a žák" - nejzdařilejší původní satira tzv.žákovské poezie
- hádka příslušníků dvou různých stavů (šlechtického a žákovského), každý obhajuje přednosti svého stavu, nakonec se porvou
- ukazuje se bída obou, popisují se dobové mravy, názorné vykreslení postav

Čechy - 17. až 18. století

- lidová a pololidová slovesnost
- masopustní hry
- interludia - krátké frašky vkládané mezi vážné hry, v 17.století se provozují samostatně
- lidové humorné písně

"Satira na čtyři strany" - rozsáhlá veršovaná skladba (kolem roku 1700)
- kritika duchovenstva, šlechty, měšťanstva a sedláků
- obsahuje žalobné pomluvy představitelů stavů
- obsahuje satirický komentář Sprosťáka a jemu odporujícího Malomluva
- nářek nad zhoršováním životních podmínekvšech mluvčích


Čechy - 19. století

Václav Kliment Klicpera - veselohry
- kritika společenské i lidské hlouposti a omezenosti
"Divotvorný klobouk"
"Veselohra na mostě" - zhudebnil Martinů
"Každý něco pro vlast"
"Rohovín červený"
Karel Havlíček Borovský - satirik
"Tyrolské elegie" - cesta do Brixenu
"Král Lávra" - parafráze na irské pohádky s midasovským motivem ušatého krále
"Křest sv. Vladimíra" - vychází z ruských dějin
- zesměšňuje církevní i světské vládce
- byrokracii psal ostré epigramy - útoky na církev, šlechtu, feudální řád, rakouskou monarchii, carské Rusko
- epigramy vycházely v Šotku, po jeho zastavení se šířily ústně i opisem
Svatopluk Čech - "broučkiády"
- parodují typ českého maloměšťáka polovzdělaného, pohodlného a zbabělého domácího pána
Ignát Hermann - žánrové obrázky ze života českých lidí
"Otec Kondelík a ženich Vejvara"
"Tchán Kondelík a ženich Vejvara"
Josef Svatopluk Machar - "Golgata" - satira na falešné vlastenectví

Čechy - 20. století

Jaroslav Hašek - "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války", povídky
- světově proslulé humoristické dílo
Vladislav Vančura - "Rozmarné léto"
"Konec starých časů"
Zdeněk Jirotka - "Saturnin"
Karel Poláček - "Bylo nás pět"
"Hostinec u kamenného stolu"
Eduard Bass - "Klapzubova jedenáctka"
Voskovec a Werich - "West pocket revue", "Slaměný klobouk", "Balada z hadrů", "Osel a stín"
Miroslav Horníček - povídky
"Dobře utajené housle", "Jablko je vinno", "Chvála pohybu" 
Suchý a Šlitr - Semafor
"Jonáš a tingl-tangl", "Dobře placená procházka", Jonáš a doktor Matrace"
František Nepil - povídky
"Dobré a ještě lepší jitro", "Jak se dělá chalupa", "Střevíce z lýčí"
Karel Ptáčník - "Naše parta"
Krampol & Šimek & Grossmann - povídky, to si nemusim psát
Cimrmanologové - to si taky nemusim psát

