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I. Úvod
Tzv. kocourkovská fikce, která je rovným dílem přítomna jak v českém, tak i slovenském
prostředí, je reprezentantem uměleckého ztvárnění světa, který bychom mohli chápat jako
nikoliv přirozený, běžný, obvyklý nebo očekávaný (standardní, chcete-li) – světa vykazujícího
nejrůznější anomálie (v širokém smyslu tohoto slova), světa nikoliv obvyklého, nikoliv
standardního. Takový svět má svá typická prostředí, své typické bytosti, předměty, vlastnosti,
okolnosti, děje, stavy apod. V uměleckém zpracování se pro jeho zobrazení úspěšně využívá
hyperbol a alegorií. Naše kocourkovská fikce, kterou se dále budeme podrobněji zabývat, je
spojená s konkrétním prostředím – reálně neexistující lokalitou (místem, nikoliv městem – jak
zdůrazňuje P. Chocholoušek – viz dále), která se v českém prostředí nazývá KOCOURKOV,
ve slovenském pak KOCÚRKOVO. Oba názvy spadají do oblasti vlastních jmen, konkrétně
toponym, v rámci toponym se řadí k pojmenování sídel, tedy oikonymům. Jelikož však sídla
s tímto názvem reálně neexistují, můžeme tu směle použít termínu kvazioikonyma či
pseudooikonyma. Miloslava Knappová dává Kocourkov za příklad tzv. mluvících vlastních
jmen (spolu s antroponymem Masorád – viz Knappová 2017). To, že oba blízké jazyky mají
ve svém korpusu prakticky stejné označení takového fiktivního sídla, je přinejmenším
zarážející s ohledem na to, že v okolních jazycích etymologicky totožnou analogii nenajdeme.
Inspirovala se tu tedy slovenština češtinou? Nebo snad čeština slovenštinou? Nebo mají oba
jazyky nějaký společný historický zdroj?
II. Kocourkov a Kocúrkovo ve výkladových slovnících
Slovníky slovenštiny vykládají Kocúrkovo následovně – podle Slovníku slovenského jazyka je
to „Rozprávková obec so smiešne zaostalými, hlúpymi, malomeštiackymi obyvateľmi,
symbol malomeštiackych pomerov: v takom Kocúrkove nemôžeš nikdy držať krok so svetom“
(SSJ-I 1959: 712). Krátky slovník slovenského jazyka nabízí tuto definici: „Vymyslené
mestečko so zaostalými, obmedzenými obyvateľmi; i kocúrkovo obmedzené prostredie“
(KSSJ 1997: 243).
Výrazně širší výklad nabízí Slovník súčasného slovenského jazyka: „1. vymyslená obec al.
mestečko povestné veľkou zaostalosťou a obmedzenosťou svojich obyvateľov: zadubenci
hodní Kocúrkova; K. je hlavnou témou hier Jána Chalupku; To je ako, s prepáčením,
v Kocúrkove. 2. kocúrkovo expr. čo sa vyznačuje hlúposťou, obmedzenosťou, čo je
v neporiadku (obyč. pomenovanie zle fungujúcej štátnej al. verejnej správy, netypických

pomerov): privatizačné, legislatívne, diaľničné k.; situácia pripomínala skôr nepodarené k.;
Bolo to však hotové kocúrkovo, žiadna zodpovednosť“ (SSSJ 2011: 628).
Etymolog Ľubor Králik ve svém slovníku uvádí pouze podobu s malým počátečním
písmenem: „kocúrkovo obmedzené prostredie. Podľa satirickej veselohry J. Chalupku
Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali (Levoča 1830), kritizujúcej filisterský život
v malom meste“ (SESS 2015: 273).
Podle jednosvazkového Slovníku spisovné češtiny je Kocourkov „Smyšlená obec s hloupými
obyvateli; i kocourkov takové prostředí“ (SSČ 2000: 137).
Slovník spisovného jazyka českého má tuto definici: „Smyšlená obec se směšně podivínskými
n. zaostalými, šosáckými, hloupými obyvateli; hanl. označení pro takové místo n. prostředí:
kulturní Kocourkov zaostalé prostředí“ (SSJČ-II 1989: 344).
V Příručním slovníku jazyka českého je Kocourkov definován jako „Smyšlené jméno obce s
hloupými, zaostalými obyvateli, symbol malicherného šosáctví jako u starověkých Řeků
Abdera. Kdo neviděl Prahu, myslí, že je jeho Kocourkov velké město. Havl. Musíme zničit tu
[politickou] malost samu, ten politický a kulturní Kocourkov. Mas.“ (PSJČ 1957). Nejstarší
záznam na katalogizačním lístku pochází z roku 1830 z Časopisu Českého muzea, další uvádí
např. verše ze Slávy dcery J. Kollára (1832):
Sonet 602:
Zahleděla jsem se na lomozy
a křik těchto kluků v peklisku,
vtom pak uzřím právě nablízku,
že sem došli z Kocourkova vozy;
přivezli je černosersté kozy
a tak utíkali po písku,
že snad polovic v tom nátisku
vpravo, vlevo přišlo na výhozy;
I ti, kteří došli a chtěli
zmaďařiti zdejší Slováky,
choleru zde dostali a mřeli;
proto ihned Rarach nezahálel,
ale, po tuctech brav na háky,
v bahnotoký Acheron je válel.

Kottův česko-německý slovník obsahuje heslo Kocourkov bez popisu, ale s příkladem „To se
stalo v Kocourkově. Dle Ros.: Kocourov“, jako německý ekvivalent uvádí substantivum
Krähwinkel a heslo doplňuje o příklad na adjektivizaci Kocourkovský kousek (Kott 1878:
716). Ještě starší Česko-německý slovník Jungmannův sice toponymické heslo neobsahuje, ale
narazíme v něm na adjektivum kocaurowský s popisem „z Kocaurowa (wymyšleného
mjsta)“, nejistým německým ekvivalentem „katzenheimer ?“ a explikací „Kocaurowský saud.
Ros.“ (Jungmann 1836: 92). Jako zdroj je tu opět uveden Václav Jan Rosa (1630/31 – 1689).
Z obou česko-německých slovníků tedy vyplývá, že předobrazem pozdějších Kocourkovů a
pravděpodobně i slovenského Chalupkova Kocúrkova (resp. opět Kocourkova vzhledem
k tomu, že příslušnou hru napsal J. Chalupka nejprve česky) je Rosův Kocourov.
Nedokončený Thesaurus linguae Bohemicae V. J. Rosy však takový výraz neobsahuje, uvádí
opět jen adjektivum kocaurowſký s explikací „kocaurowſký saud etc.“ (Rosa 2006).
Bezprostřední inspirací pro charaktery postav českého Kocour(k)ova bude pravděpodobně
německá kniha Das Lalenbuch (nejstarší známý výtisk je z roku 1597)1 o obyvatelích
fiktivního městečka Laleburg vydaná o rok později jako Die Schiltbürger (Schildbürger), tj. o
občanech městečka Schilda. Jednou z předloh, z nichž neznámý autor čerpal, byla
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Autorem je pravděpodobně Friedrich von Schönberg.

nepochybně kniha německého autora humoristické literatury 16. století Michaela Lindenera
Katzipori (1558), tj. šprýmaři. 2 Od Katzipori už je velmi blízko k německému die Katze
„kočka“ a zde můžeme nejspíše hledat i přímou souvislost s českým Kocour(k)ovem a později
i slovenským Kocúrkovem.
III. Kocourkov a Kocúrkovo ve frazeologických slovnících
Kvazioikonymum Kocourkov se vyskytuje jako komponent rovněž ve dvou českých
frazémech zachycených Slovníkem české frazeologie a idiomatiky: prvním je
frazeologizované přirovnání je to (tu) jako v Kocourkově „je to všestranně zmatené, směšně
si vzájemně odporující, nelogické (často:) a bez nějakého cíle, smyslu; vše se zde provádí
samolibě, nesmyslně zvráceným, nemožným a směšným způsobem“ (SČFI-P 2009: 159n.),
druhým pak propoziční frazém To je (hotovej/úplnej) Kocourkov „lidé a jejich práce, popř. i
život tu jsou zcela chaotické a směšně nesmyslné, popř. hloupé; lidi tu všechno dělají
absurdně obráceně, neúčinně a bez snahy o účinný, užitečný výsledek“ (SČFI-VV 2009: 377).
Jak je patrné z popisu významu obou jednotek, jedna i druhá evokují především různé formy
zmatku, který je navíc hodnocen jako směšný. Analogicky vnímal příslušné přirovnání i
Jaroslav Zaorálek – jeho Lidová rčení obsahují heslo Kocourkov, u něhož je přirovnání je tu
jako v Kocourkově s vysvětlením „každý si dělá, co chce; je to zde hotový blázinec“
(Zaorálek 2009: 464). Zaorálek přitom odkazuje na publikaci Oldřicha Stehlíka České a
francouzské mudrosloví (1937) (tamtéž). Původ frazémů s komponentem Kocourkov je
literární a SČFI jej vysvětluje takto: „Kocourkov je název smyšleného pohádkového města, ve
kterém se všechno dělá hloupě, nerozumně, popř. směšně. Jako pojem (odpovídající svému
starořeckému prototypu městu Abdéře) se u nás rozšířil za obrození v satiře J. J. Langera a P.
Chocholouška“ (SČFI-P 2009: tamtéž).
Slovenský Malý frazeologický slovník (Smiešková 1989) žádný frazém s inkriminovaným
kvazitoponymem neuvádí, avšak narazíme na něj u J. Glovni, který ve své studii o
kvazipropriích uvádí mj. příklad múdra hlava z Kocúrkova (Glovňa 2003: 248).
IV. Kocúrkovo ve slovenské literatuře a filmu
Slovenskou satirickou komedii Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali (původně
však česky jako Kocourkovo anebo Jen abychom v hanbě nezůstali. Veselá hra o třech
jednáních) vytvořil Ján Chalupka (1791 – 1871), starší bratr Sama Chalupky, v roce 1830.
Kocúrkovské prostředí použil ještě v dalších šesti hrách. Slovenskou verzi autor vytvořil až
mnohem později za účelem souborného vydání všech kocourkovských her (viz
zlatyfond.sme.sk).
Filmové zpracování hry pod názvem Kocúrkovo je z roku 1971 (režie Karol Zachar) s herci
Viliamem Záborským, Samuelem Adamčíkem, Hanou Meličkovou, Jozefem Krónerem,
Jozefem Bednárikem, Jozefem Adamovičem, Karlem Zacharem a dalšími, na csfd.cz má tato
inscenace
poměrně
vysoké
hodnocení:
77
%
(191
hodnotících
–
https://www.csfd.cz/film/179785-kocurkovo/prehled/).3
Hra
prostřednictvím
satiry
zesměšňuje maloměšťácké chování a jiné nedostatky tehdejší slovenské společnosti:
„odnárodňovanie,
nevzdelanosť,
obmedzenosť,
šovinizmus,
pýchu
uhorského
konzervatívneho
zemianstva,
hašterivosť,
klebetenie,
intrigánstvo
a
závisť“
(zlatyfond.sme.sk).
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Možné výklady původu výrazu Katzipori shrnul R. Schultz (2018: 87–89) – kromě aluze na italský výraz cazzo
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Oficiální anotace distributora: „Príbeh, v ktorom sa autor vysmieva zo slovenského malomeštiactva a
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V. Kocourkov ve starší české literatuře
Autorem satirického prozaického textu Den v Kocourkově, který motivoval vznik výše
analyzovaných frazémů, je Josef Jaroslav Langer (1806 – 1846). Svoji satiru publikoval
v prvním a třetím svazku Časopisu českého Museum v roce 1832. Jeho tvorbu zpracovala ve
své bakalářské práci Petra Koláčková (2008). Shrnuje ji těmito slovy: „Satirická kritika
poněmčené společnosti vyznávající rezignaci namísto činu, satira politické situace, kritika
ženského chování i parodování literární situace mířily přesně na cíl nejpalčivějších problémů
Langrovy doby“ (Koláčková 2008: 59).
Z 19. století pochází však ještě jedno dílo, jehož děj inspiroval sledované frazémy:
Kocourkov, čili Pamětnosti převelikého města Kocourkova a obyvatelů jeho (1847), jehož
autorem je Prokop Chocholoušek (1819 – 1864). Charakter tohoto díla je rovněž satirický,
ale na rozdíl od Langerovy prózy nebo Chalupkova dramatu obsahuje i výrazné prvky chaosu,
zmatku, hlouposti, naivity až bláznovství. Tyto prvky jsou v Chocholouškově próze zcela
záměrné, což dokazuje i úvodní vysvětlení, v němž autor mj. říká, že Kocourkov „jest ono
místo, kde rozum se v bláto šlape a nesmyslu vítězné brány se staví; (...) Ó žel! jaké
převrácenosti se v Kocourkově dějí! – Víš nyní, laskavý čtenáři, co Kocourkov jest? víš nyní,
kde leží? – Ohlédni se vůkol sebe – hle! cnost se blátem plíží a nepravost se čtyrmi veze.
Kocourkov – aj! zvrácený to svět!“ (Chocholoušek 1847: IV–VI, do souladu s pravidly
současného českého pravopisu upravil P.K.).
VI. Kocourkov v pozdější české literatuře a filmu
Kombinaci dvou kvazioikonym (Kocourkov a Zlámaná Lhota) použil spisovatel Adolf Wenig
(1874 – 1940) pro svou pohádkovou knihu Zlámaná Lhota s podtitulem Z kroniky zapadlé
vsi nedaleko Kocourkova (1923). Další jeho pohádková kniha nese název Kocourkov
s podtitulem Z historie staroslavného města (1926). Po druhé světové válce tento námět
zpracoval též spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora (1899 – 1967) ve svém humorném
vyprávění Kronika města Kocourkova (1947),4 které se dočkalo i audioverze pod názvem
Veselé příběhy města Kocourkova (Supraphon 1982, namluvil František Filipovský). O
dekádu později vyšla kniha s prostým názvem Kocourkov (1959),5 jejímiž autory jsou Josef
Hiršal (1920 – 2003) a Jiří Kolář (1914 – 2002). Na základě jejich literární předlohy vznikla
později pohádková féerie s písničkami Kocourkov (1992, scénář Josef Hiršal, režie Karel
Smyczek) s Markem Ebenem, Luborem Tokošem, Oldřichem Navrátilem, Miroslavem
Donutilem, Michalem Suchánkem a dalšími známými herci (hodnocení na csfd.cz 74 %, 703
hodnotících – viz https://www.csfd.cz/film/158496-kocourkov/prehled/).6 Prvním filmem
s kocourkovskou tematikou v Československu vůbec však byla komedie U nás v Kocourkově
(1934, námět Karel Poláček, scénář Jaroslav Mottl, Miroslav Cikán a Václav Wasserman,
režie Miroslav Cikán) v hlavní roli s Janem Werichem (a dále např. Jindřichem Plachtou,
Václavem Tréglem, Zdeňkou Baldovou, Ladislavem Peškem, Jaroslavem Vojtou,
Stanislavem Neumannem, Jaroslavem Marvanem, Františkem Filipovským a jinými). Ta je
ovšem variací na Gogolova Revizora (hodnocení na csfd.cz 74 %, 1569 hodnotících – viz
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Oficiální anotace distributora: „Neuvěřitelné příběhy občanů i starosty podivuhodného města Kocourkova
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https://www.csfd.cz/film/1586-u-nas-v-kocourkove/prehled/ – srov. též recenzi Lukáše
Gregora v e-časopisu 25fps – http://25fps.cz/2007/u-nas-v-kocourkove/.7
VII. Kocourkov a Kocúrkovo v současné české a slovenské literatuře
V nejnovější době byla kocourkovská tematika využita v Česku spisovatelem a kreslířem
Oldřichem Dudkem (*1946) v knize Český Kocourkov s podtitulem Malé ohlédnutí před
velkým skokem vpřed (2010) a na Slovensku v knize grafika a karikaturisty Milana Stana
(*1949) Kocúrkovo a jeho príbeh (2010). Vydavatel první knihy ji charakterizuje takto:
„Publikace od známého spisovatele, scénáristy a kreslíře obsahuje humoristicky laděné
smyšlené příběhy, které jsou zaměřeny na oblast současné české politiky a společnosti. Z
těchto příběhů je možné vyčíst autorův velice kritický stav k nynější politické reprezentaci.
Součástí textu jsou i kreslené vtipy“ (viz https://www.databazeknih.cz/knihy/ceskykocourkov-43843). O té druhé slovenský vydavatel říká: „Táto kniha Milana Stana je nielen o
vzniku nezávislého humoristicko-satirického časopisu Kocúrkovo, ale najmä o slobode, o
humore, o politickej satire a o Slovensku. Je o ľuďoch, tvorcoch Kocúrkova, ktorí majú radi
anekdoty a humor vo všetkých podobách a o zmysle pre humor, ktorý patrí k výbave každého
kultúrneho človeka. Kniha je zároveň aj akousi kronikou o histórii Slovenska po novembri
1989, kedy sa v ťažkostiach rodila slovenská demokracia a štátnosť. Vraví o stave vtedajšej
spoločnosti, vzniku novej politickej scény, strán a politikov, ktorí vtedy kraľovali na
pomyselnom politickom nebi“ (viz https://www.gorila.sk/detail/87698/Kocurkovo-a-jehopribeh-Milan-Stano-SK). Její název je fakticky dvojsmyslný, přičemž první smysl je
metajazykový (týká se časopisu s názvem Kocúrkovo, jehož vydavatelem byl sám autor
knížky), druhý alegorický (jde o obraz Slovenska).
VIII. Frekvence výskytů – Český národní korpus a Google
Výskyt lemmatu Kocourkov (všechny tvary) dle SYN2015 (11.04.2019): 46 výskytů, i.p.m.
(počet výskytů na milion pozic) 0,39. Zachyceny byly prakticky výhradně tvary nominativu
(akuzativu), genitivu a lokálu, v jednom případě instrumentál. Frazeologické užití mělo tři
podoby:
1. forma přirovnání (4 výskyty),
2. forma propoziční (8 výskytů).
Ostatní výskyty jsou nefrazeologické, z nich vyniká nominální forma A–SKocourkov (5 výskytů),
kterou bychom ovšem mohli chápat jako kondenzovanou a lexikálně aktualizovanou variantu
propozičního frazému To je (nějaký) Kocourkov.
Výskyt dle vyhledávače Google (11.04.2019):
„Kocourkov“ – 129 000
„Kocúrkovo“ – 295 000
„v Kocourkově“ – 57 800
„v Kocúrkove“ – 31 300
Poměrně překvapující je výrazně vyšší hodnota u slovenské podoby Kocúrkovo.
IX. Závěr
Na otázky položené v úvodu tedy lze opatrně odpovědět takto: český výraz Kocourkov je
nejspíše novější podoba staršího Kocourov, který je v češtině zachycen už v 17. století.
Inspirován byl pravděpodobně německou humoristickou literaturou ze 16. a 17. století a s ní
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Oficiální anotace distributora: „Na slavnostně vyzdobeném kocourkovském nádraží čekají napjatí obyvatelé na
příjezd významného hosta, syna pytláka Jalovce, který odešel před lety do ciziny a tam se proslavil. Omylem
však za něj považují uprchlého trestance č. 1313, takto Ferdinanda Kaplana, který se po útěku převlékl do
civilních šatů. Zpočátku je sice slavnostním uvítáním poněkud překvapen, ale pak se rozhodne využít příležitosti
a velmi rychle se vpraví do nové role. Když je zanedlouho po svém příjezdu zvolen starostou, začnou se brzy
díky jeho neodolatelné výmluvnosti dít v Kocourkově věci nevídané, většinou s cílem přilákat do města zástupy
turistů...“

spojeným výrazem Katzipori. Od něho pak už bylo velmi blízko k německému die Katze
„kočka“ a zde můžeme nejspíše hledat i přímou souvislost s českým Kocour(k)ovem (a
později i slovenským Kocúrkovem). Pokud jde o češtinu a slovenštinu, máme za to, že
slovenští vzdělanci první poloviny 19. století byli s češtinou velice dobře obeznámeni, takže
jim asi nebyl neznámý ani výraz Kocour(k)ov – tím spíše, že je literárního původu. U Kollára
je přímo český Kocourkov (1832), u Chalupky v česky psaném dramatu zčásti slovakizované
Kocourkovo (1830) a teprve v pozdějším, už slovenském vydání Kocúrkovo. Langerův Den v
Kocourkově je z roku 1832, nejstarší zachycený záznam výrazu Kocourkov je ovšem z roku
1830. Na základě těchto skutečností soudíme, že prosté srovnání údajů v SESS (Kocúrkovo –
J. Chalupka – 1830) a SČFI (Kocourkov – J. J. Langer – [1832]) by mohlo svádět k mylnému
dojmu, že Kocúrkovo je starší než Kocourkov (byť jen o dva roky), a že se tu tedy čeština
inspirovala slovenštinou... Inspirační posloupnost je ovšem – soudě podle analýzy dostupných
dokladů – tato: něm. Katzipori (← it. cazzo nebo něm. katzenporen) → čes. Kocourov
(Kocaurow) → čes. Kocourkov (Kocaurkow) → čes. (sl.) Kocourkovo → sl. Kocúrkovo.
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