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brandon thomas

* 1857 – † 1914

anglický herec, dramatik, příležitostný novinář a divadelní manažer

Ačkoliv komedie Charleyova teta rozesmává 
diváky na celém světě víc jako jedno století, o 
jejím autorovi se toho v dostupných materiá-
lech moc nedočteme. Jevan-Brandon Thomas 
napsal tuto hru pro svého kolegu, významného 
viktoriánského herce Penleyho. Premiéra se 
konala v  únoru 1892. Thomas použil tradič-
ního a osvědčeného scénického prostředku – 
herce, převlečeného za ženu. Vtipná zápletka 
a tradiční anglický humor jsou základem neu-
věřitelného úspěchu této komedie. Ze sporých 
dobových pramenů se dozvídáme že… když se 

poprvé Penley objevil na jevišti v ženských šatech, 

zprvu naprosto šokovaní diváci propukli následně v 

salvy smíchu. Od té doby se smějí všude, kde se 

komedie uvádí.
Charleyova teta doslova zaplavila neje-

nom anglická, ale i světová divadla. Například 
v New Yorku se dočkala tisíce šesti set čtyřiceti 
čtyř repríz. Hra se dočkala i filmové podoby. 
Byla zfilmovaná už v němé éře a hlavní roli si 
zahrál starší bratr Charlie Chaplina, Syd. 

V roce 1948 vznikla i její muzikálová verze 
nazvaná Kde je Charlie? Nedlouho potom byla, 
pod stejným názvem, převedená do filmové 
podoby.

Je pochopitelné, že se tak úspěšná hra do-
stala i na česká jeviště. Poprvé ji, v  roce 1894 
ji uvedlo Národní divadlo. Ovšem takřka le-
gendární uvedení této komedie se uskutečnilo 
v pražském divadle ABC, kde Charleyovu tetu 
po mnoho let ztvárňoval Lubomír Lipský.







myšlenky moudrých – o humoru a smíchu
ͼ ͽ

Co je směšné? Všechno, co se děje druhým. 

— Voltaire —

ͼ ͽ
Pouze přízemní duch dokáže zesměšnit okřídlené naděje druhých. 

— Rochefoucauld —

ͼ ͽ
Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli. 

— Sebastian Chamfort —

ͼ ͽ
Nikdy se tak člověk nezesměšní vlastnostmi, které má, jako těmi, které nemá. 

— Rochefoucauld — 
ͼ ͽ

Když je vám něco k smíchu, tak to přece současně netoužíte zabít. 
— Jerome Klapka Jerome —

ͼ ͽ
Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost. 

— Jean Paul —

ͼ ͽ
Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů. 

— Ernest Hemingway —

ͼ ͽ
Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou  

její dokonalosti. 
— Bernard Bolzano —

ͼ ͽ
Humor je sůl země a kdo je dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý. 

— Karel Čapek —

ͼ ͽ
Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých,  

vůbec ničemu se nezasmát je znakem lidí hloupých. 
— Erasmus Rotterdamský —

ͼ ͽ
Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli umřít,  

aniž bychom se zasmáli. 
— La Bruyére —

ͼ ͽ
Veselost je druhem odvahy. 

— Ernest Hemingway —

ͼ ͽ
Smích je nejcennějším darem božím. 

— Sean O’Casey —

ͼ ͽ
Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. 

— Oscar Wilde —
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