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ABSTRACT 
 
The article shows Stefan Szuman’s conception of humour, satire and joke in litterature. Stefan 
Szuman (born 1889 in Toruń, died in 1972 in Warsaw) was a Polish professor of psychological 
pedagogy, a doctor of medicine and a doctor of philosophy. He created original conception of 
humour, satire and joke in litterature and he explained different types of humour and shown 
relations between types of humour and types of human characters. Stefan Szuman visited 
Czechoslovakia before the second world war and he kept many contacts with Bohemian and 
Slovakian scientists (e. g. prof. František Seracký, The Carol University of Prague), scientific 
magazins and Polish-Czech Society. 
 

Stefan Szuman (1889–1972)1 byl profesorem Jagellonské univerzity v Krakově (v letech 1928–1939 a 1945–
1960), doktor medicíny (absolvoval Univerzitu Ludvíka Maxmiliána Bavorského v Mnichově v r. 1914), doktor 
filozofie v oblasti psychologie a pedagogiky (Poznaňská univerzita, 1926), docent pedagogické psychologie (habilitace 
také na Poznaňské univerzitě, 1927), teoretik umění a literatury, teoretik literárního překladu (autor knihy O kunszcie i 
istocie poezji lirycznej, 19482), psal také poezii (je autorem sbírky básní Drzwi uchylone vydané pod pseudonymem 
Łukasz Flis v r. 19333).  

Český čtenář zná Szumana jen ze dvou drobných textů Estetická výchova v nové polské škole (z r. 1946)4 a Tři 
divadla pro děti a mládež v Krakově (z r. 1947)5, ale jeho jméno je přítomno ve dvou důležitých biografických 
publikacích vydaných v Praze – v Pedagogické encyklopedii (1940)6, autorem hesla je Jan Uher, a ve Slovníku 
pedagogů (2001)7 sestaveném Miroslavem Ciperem, jenž je zároveň autorem Szumanova hesla.  

Vědecký a literární odkaz Stefana Szumana není českému čtenáři více znám, což je škoda. Szumanovy styky 
s českými zeměmi mají počátek již ve 20. letech 20. století, kdy se v r. 1928 zúčastnil Mezinárodního kongresu výuky 
kreslení a výtvarné výchovy v Praze, o kterém informoval ve svém článku v časopise Szkoła Powszechna (v r. 1928)8. 
Před druhou světovou válkou byl Szumanovým hostem v rámci činnosti Towarzystwa Polsko-Czeskiego (Polsko-české 
společnosti) v r. 1933 v Krakově psycholog z Karlovy univerzity v Praze prof. František Seracký, což bylo 
zdokumentováno i fotografiemi.9 Dokud nebude proveden genealogický průzkum rodu Szumanů, do sféry legend 
můžeme počítat domněnku, že jeho příjmení Szuman pochází z češtiny (od šum, šumět). 

                                                 
1 M. M. Tytko, Szuman Stefan Bolesław Teodor (heslo), in: Powszechna Encyklopedia Filozofii, sv. 9, Lublin, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008, s. 312-314, bibliogr.; M. M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja wychowania 
przez sztukę, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009 [v tisku]. 
2 S. Szuman, O kunszcie i istocie poezji lirycznej, Toruń, Poligrafika, 1948, série: Monografie Literackie Poligrafiki 
(série B), 292 s. 
3 Łukasz Flis [S. Szuman], Drzwi uchylone [Poezje], Warszawa, Ferdynand Hoesick, 1933, 188 s. 
4 S. Szuman, Rozhledy po problémech, Estetická výchova v nové polské škole, přel. Mirko Manžel, Pedagogická revue 
(Praha), 1946, s. 216–218. 
5 S. Szuman, Tři divadla pro děti a pro mládež v Krakově, přel. Mirko Manžel, Štěpnice (Praha), roč. 1, 1946–1947, 
březen 1947, č. 12, s. 362–364. 
6 J. Uher, Szuman Stefan, in: Pedagogická encyklopedie, red. Otakar Chlup, Josef Kubálek a Jan Uher, 3. díl, Praha, 
Novina, 1940, s. 43. 
7 M. Ciper, Szuman Stefan Bolesław (1889-1972), in: Miroslav Ciper, Slovník pedagogů, Praha 2001, s. 470. 
8 S. Szuman, Z Międzynarodowego Kongresu Wychowania Artystycznego w Pradze, Szkoła Powszechna, roč. 9, 1928, č. 
4, s. 295-304. 
9 Fotografie se nacházejí v Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (ulice Stefana Kazimierza 
Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa), signatura I-N-1155. Na fotografiích je spolu s prof. Serackým a jeho manželkou 
kromě Szumana také tajemník Polsko-české společnosti E. Błoński. 
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Z literárněvědného hlediska, zejména sféry pojetí humoru a vtipu, stojí za povšimnutí, že Szuman je autorem 
studie O dowcipie i humorze (szkic psychologiczny)10 z r. 1936, kde se věnoval otázkám humoru v životě a literatuře. Ve 
své studii Szuman prezentoval svůj vlastní názor zmíněných problémů mimo jiné z hlediska filozofického a výchovného 
aspektu (humor také vychovává člověka, výchova literaturou). V našem příspěvku proto chceme podat náčrt Szumanovy 
„humorologie“ (původní Szumanův článek by v celém rozsahu bylo vhodné rovněž přeložit do češtiny a zveřejnit u jiné 
příležitosti ve specializovaném časopise jako – podle mého názoru – nejlepší polské pojetí problematiky humoru a 
vtipu, které je stále aktuální v humanitních vědách, v to počítaje literární vědu).  

 
Szuman rozdělil lidi na 1) vtipné, 2) lidi s humorem, odlišoval také tzv. „smysl pro humor“ (intelektuálně-

emoční dispozici charakteru člověka). Hledal odpovědi na obecné výzkumné otázky typu: co je to humor jako takový? 
čím se humor liší od vtipu? proč je humor důležitý v lidském životě? Představil přitom vlastní, originální „filozofii 
humoru“, která vyplývala z jeho filozofie pojetí života (filozofie afirmace života, souhlasu se životem, smíření se 
s životem, něm. Lebensphilosophie).  

Člověk, který je vyrovnán se životem, disponuje hlubokým smyslem pro humor, jenž mu umožňuje odstup od 
negativních životních událostí, s nimiž se na cestě životem setkává. O humoru Szuman napsal:  

 
„Zdá se mi, že lidi můžeme zásadně rozdělit na dva druhy vtipkujících. Na takové, kteří vtipkují, protože jsou 

veselí. A na takové, kteří vtipkují, aby jim bylo veseleji. (...) Uvedené rozdělení už do jisté míry dovoluje rozlišit obsah 
pojmů humor a vtip. Lidé s humorem nemusí být vtipní. Lidé vtipní nemusí mít humor. Pokud však lidé s humorem, tzn. 
veselí, mají vtip, vytváří se u nich snadno tzv. smysl pro humor, který už není jenom veselostí, ale určitým veselým 
pohledem na věci, které nemusí být nutně veselé. Smysl pro humor spočívá v tom, že nebereme příliš vážně chyby 
lidské povahy, ani její příliš vysoké nároky, a to jak vlastní, tak cizí. Smysl pro humor neutralizuje vlastní i cizí 
psychické újmy, je protikladem sentimentálnosti, utrpení a patosu. Vtip v podstatě patří do sféry intelektu, humor patří 
prvotně do oblasti citů. Skutečný humor je pocitem veselým, podaným jako dobré víno v čistém krystalu 
vycizelovaného vtipného myšlení. Humor spočívá nejen na pocitech, ale také na intelektuálním názoru, který oceňuje 
skutečné proporce emocionálních záchvěvů a subjektivních nálad, jimž podléháme. Takový humor s příměsí vtipu 
neutralizuje sentimentalismus, harmonizuje emocionální vzrušení a utěsňuje vybublávající patos. Díky své funkci je 
humor zdrojem a výrazem síly, energie a ovládání sebe sama i druhých. Vtip vyplývající ze smyslu pro humor nejen 
rozesmává, ale pomáhá. Humor osvobozuje, vyvádí ze směšné a trapné situace, přitom neuvádí do směšné situace. 
Zdravý humor nejen dobře působí na nervy, protože smích je zdravý, ale zároveň učí zdravému pohledu na realitu. 
Pohled na skutečnost s humorem poskytuje jasnější a objektivnější názor než patetické, přehnaný, sentimentální a 
romantický prožitek obsahu skutečnosti. Z tohoto hlediska je humor jednoduše střízlivým a zároveň vyrovnaným 
pohledem na realitu. (...) Humor tedy vítězí nad subjektivní náladou, neboť je sám nástrojem (...) dosaženým při 
spoluúčasti nějakého záměru, určité míry dobré vůle a jistého úsilí. Humoru se nedosahuje násilím a přinucením se 
k dívání se na věci s humorem. (...) Humor není jen prostředkem vyrovnanosti, ani přesvědčením, že se věci mají brát 
s humorem, ale humor je nástrojem, který nás obdařuje mocí pozitivních přesvědčení, humor je názorem, který v nás 
vzbuzuje vyrovnanou náladu. Člověk, jenž byl obdařen humorem, může prožívat řadu věcí v podstatě obtížných a 
těžkých vesele a vyrovnaně. Humor je bohatstvím, které kupodivu nabývají jinak chudí lidé. Skutečný zralý humor je 
přirozeným postojem, vyplývá totiž vždy z nevyhnutelnosti zadržení zla, z potřeby vítězství pesimismu v sobě samém, 
který jinak ubíjí každého jednotlivce. Humor je potřebný a spásný nejen při drobných neúspěších a každodenních 
obtížích. Existuje určitý zásadní, hluboký a skutečný postoj k životu a smrti, vůči dočasnosti i věčným otázkám, vůči 
reálné existenci i existenci neuvědomovaného, jejíž důležitou vlastností je vyrovnanost humoru. Humor je nejen 
veselostí, ale pohodou ducha nebo veselostí, které můžeme dosáhnout díky určité pohodě ducha. Ne každý svatý 
postrádal humor, ve skutečnosti jen ti svatí, jimž víra poskytla úplnou vyrovnanost, úplnou důvěru, úplné překonání 
dočasného utrpení, čímž dosáhli vyrovnanosti ducha, jsou skutečně velkými světci. Humor je tím větší, silnější a hlubší, 
čím hlubší je utrpení, z něhož humor vyrůstá a čím těžší jsou vady našeho charakteru, které humor překonává.“11 

 
Humor a vtip se dočkaly Szumanovy analýzy, ve které poukazoval na jejich vzájemné vazby, podobenství i 

rozdíly. V r. 1936 uvedl pojem „velkého vtipu“ podle pojmu „velký humor“, jenž byl znám v literatuře od 19. století, do 
níž ho uvedl dánský filozof Harald Höffding. Szuman považoval humor (filozofii humoru) za rovnocenný hrdinství, 
jako způsob překonávání lidských neštěstí (vítězství nad tragikou dočasné existence člověka se uskutečňuje katarzí 
vyvolanou smíchem). Geneze humoru v člověku má intelektuálně-pocitový charakter. Humor vyplývá z hry 
představivosti, z náhlé a nečekané konfrontace věcí v myšlení člověka, která vyvolává katarzní efekt, jenž se projevuje 
mimovolní reakcí organizmu v podobě smíchu: 

 

                                                 
10 S. Szuman, O dowcipie i humorze (Szkic psychologiczny), Marchołt. Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i 
kultury, red. Stefan Kołaczkowski, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Literackiego, roč. 2, 1935/1936, seš. 2. [6.], s. 
235–258. 
11 S. Szuman, O dowcipie..., op. cit., ibidem, s. 3–5. 
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 „Zdá se, že existují jenom dva způsoby vítězství nad ubíjející všedností a bolestivé tragičnosti existence: 
vítězství hrdinství a vítězství humoru, zásadního, světonázorového, hlubokého humoru, který Höffding nazývá Velkým 
humorem. (...) Slzy smíchu jsou vyrovnané. Smích osvobozuje bez příměsi tragiky. Humor vítězí bez hrdinského napětí 
a úsilí, s půvabem a svobodou tak, jako slunce rozjasňuje tmu a rozpouští led. Humor se neprotiví zlu, neničí ho a 
neusmrcuje v hrdinském boji, nevyvyšuje se nad něho, ale slétá k němu jako zpěv skřivánka k zemi. Humor nehledá 
vítězství nad chybami lidské povahy, ale otevírá zapečetěná ústa zdrojům radosti, které tepou v každé hrudi, humor 
nachází slova a vytváří výraz pro radost, která by jinak byla mrtvou, protože nekvetoucí, nenacházející cestu na slunce 
dne. Humor je zásadním potvrzením života, jedinou pozitivní filozofií života, přestože Velký humor nemůže existovat 
bez hlubokého pocitu a prožívání tragiky existence. Humor není popřením tragiky, ale jejím přirozeným a zralým 
projasněním. Humor také vyžaduje odvahu. Pohled humoru nebo s humorem je teplý, vyrovnaný, svobodný, zbavený 
napětí a námahy. Humor není oděn ve zbroj a v rukou netřímá zbraň. Humor je nesmrtelný, nepotřebuje tedy štít. 
Humor je silný jako víra, neboť sám je vírou v lidské štěstí a ve smysl lidské existence. (...) Humor nevítězí, ale vkrádá 
se do srdce, vévodí, protože nezná nepřátel, nepotřebuje bojovat, protože vždy obdařuje. Humor je filozofií 
vyrovnaného přizpůsobení – jinak řečeno – vyrovnaností a veselostí ducha, který se pozitivně přizpůsobil, neboť 
souhlasí s dobrými i zlými stránkami života. Důležitou vlastností této filozofie je určitý relativismus. Vtip humoru 
spočívá v tom, že máme vidět věci v jejich relativních proporcích. Humor není laciným optimismem, bere v úvahu vždy 
obě strany mince, ale tím se právě odlišuje od tragického pesimismu, že obdařuje úsměvem jednu i druhou stranu, 
neotáčí minci pouze na její horní, lesklou stranu, jak to činí optimismus. Humor nic neskrývá, neoklamává sebe sama, 
jako laciný optimismus, humor má odvahu pohledět pravdě přímo do očí. Humor je životem samým. (...) Je výrazem 
(...) radosti. Prvotně byl humor prostě smíchem, radostným, hlasitým, radostným výkřikem, jenž se vracel jako ozvěna 
k tomu, kdo ho vydává. Veselost, radost se rodí z přemíry energie nevyužité v boji o existenci. (...) Člověčí smích se už 
v samém začátku své existence (...) stává především jasným odrazem myšlení člověka. Smích tryská jako svěží pramen 
ze skály po doteku Mojžíšovou holí z lidských úst, když se myšlení zdrželo u nové, nečekané pravdy. Radostné 
překvapení poznání vyvolává smích, veselé novinky nečekaných objevů provokují ke smíchu, údiv zadržující na chvíli 
dech se náhle osvobozuje v živých kaskádách dechu. Smích vždy vyplývá z nečekanosti nějakého náhledu, nečekané 
nahlédnutí skutečnosti mohou nastat teprve tehdy, když už v představivosti vznikl odraz skutečnosti, v níž je myšlení 
samostatným pánem a hospodářem, jenž může rozdělovat a spojovat obsahy této nové skutečnosti libovolným 
způsobem, mohoucím spojovat se sebou co chce nebo co se samo spojilo. (...) Ve světě fantazie myšlenka (...) stále 
přeskakuje z předmětu na předmět, přeskupuje a spojuje věci v prostoru bez zdlouhavosti a nejednou se náhle zadržuje 
překvapená z něčeho zcela nového, co fantazie nechtíc sama vytvořila. Neexistuje smích bez údivu a údiv mimo 
poznávací sféru. Pramenem údivu a sekundárně také zdrojem smíchu je nějaký nečekaný nápad, tedy představení si 
něčeho novým způsobem, povšimnutí si něčeho nového nebo spatření známé věci v novém světle, objevení dosud 
nepovšimnuté podobnosti a náhlé spojení v myšlení a představivosti prvků skutečnosti dosud nespojených. Údiv 
vyplývá ze stále neexistující nesouměrnosti mezi známým a neznámým, přičemž to neznámé v určitém okamžiku na 
pozadí známého se nám jeví jako nová a nečekaná věc. Myslící já je neustále překvapováno skutečností, která mu 
připravuje stále nová překvapení. Otupělé myšlení nachází jenom to, co očekává, a tak se mu zdá, že dokáže 
předvídat.“12 

 
Objevení se humoru je tedy podmíněno předcházející existencí určité intelektuální úrovně člověka, protože 

člověk, který nerozumí, oč jde, neprožije emocionální katarze v podobě smíchu. Důležité je to při četbě literárních děl 
(např. komedie, satiry, humoresky atd.), při jejich recepci se předpokládá určitá intelektuální vyspělost, která je 
Szumanem nazývána „vtipností“ (jde o pojetí svobodné zábavy myšlení, reálnou schopnost rychlého spojení dvou sobě 
navzájem vzdálených věcí zároveň, rozumovou schopností spojení ve fantazii různých věcí v jedné, nové a nečekané 
situaci; takové nečekané spojení v nás vyvolává mimovolnou, spontánní reakci smíchu). 

Szuman zkoumal, proč intelektuální překvapení vedou u lidí k reakci v podobě smíchu. Hledal také zdroje 
vtipu (intelektuální schopnosti nazývané „vtipností“) v člověku, které umožňují správnou interpretaci humorných 
situací, adekvátní reakci na projevy humoru (také v literárních dílech). Říká se o někom běžně, že je vtipný, to znamená, 
že je inteligentní, schopný vytvářet humorné scény apod., že dokáže myšlenkově spojovat různé nečekané věci, což u 
jiných vyvolává smích. Szumanovi nešlo v tomto případě o vtipnost jako vtip či o anekdotu, nešlo mu o směšné 
vyprávění ve společnosti, ale šlo mu o vlastnost intelektu spojenou s inteligencí, která je schopna vytvářet a přijímat 
vyprávění naplněná humorem. Szuman podal nutné psychické podmínky existence smíchu u člověka. Užíval přitom 
pojem „psychická energie“, který je blízký terminologii Henri Bergsona (élan vital), jehož přednášky navštěvoval 
v Paříži před první světovou válkou. 

V našem příspěvku jsme kvůli jeho rozsahovému omezení představili jenom část Szumanova pojetí humoru a 
vtipu. Možná by stálo za to seznámit českého čtenáře s jeho širším odkazem, například formou překladu Szumanovy 
knihy O kunszcie i istocie poezji lirycznej. 

 
Přeložil Libor Martinek 

 

                                                 
12 Tamtéž, s. 6–9. 
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