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1. Úvod
Podnět pro vytvoření této diplomové práce vznikl na základě

četby

literatury pro děti a mládež v rámci stejnojmenného semináře Katedry českého
jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde jsem se
mimo jiné setkala se dvěma významnými autory intencionální tvorby pro děti a
mládež, jejichž dílo určitým způsobem vybočovalo z běžného proudu tohoto
literárního žánru. Jedním z nich je Roald Dahl, kterého jazyková propracovanost
jeho děl staví nad ostatní intencionální tvorbu pro děti, druhým je pak Lemony
Snicket, který se odlišuje nejen neobvyklým syžetem, ale i celkovým uchopením
příběhu.
Tvorba Lemonyho Snicketa pro mě do té doby byla zcela neznámá a dílo
Roalda Dahla jsem znala spíše díky jeho rozsáhlé povídkové tvorbě pro dospělé.
Nicméně oba autoři mě originalitou svých příběhů a smyslem pro humor natolik
oslovili, že jsem se rozhodla jejich tvorbu pro děti a mládež

prostudovat

detailněji.

Stěžejním dílem Roalda Dahla, kterým se budu v diplomové práci zabývat,
budou knihy Karlík a továrna

na čokoládu,

neboť t a j e podle mého názoru jeho

dílem pro děti nejen nejzdařilejším, ale díky jejímu filmovému zpracování 1 asi
také nejznámějším, a dále pak Jakub
nejdokonalejší Obr Dobr

a obři broskev,

Čarodějnice

U Lemonyho Snicketa byl výběr literatury pro děti

prostý, vzhledem k tomu, že napsal pouze třináctidílnou sérii Řada
příhod

a jazykově

nešťastných

(opomineme-li jeho krátký příspěvek do povídkového souboru pro děti

Was a Dark a Silly

Night).

Cílem

bude

práce

především

zjistit,

které

prostředky

humoru

jsou

zmíněnými autory využívány, a zda a případně jak se tyto prostředky v dílech
Roalda Dahla liší od prostředků v příbězích Lemonyho

Snicketa. V každé

kapitole se tak budu věnovat oběma autorům, aby bylo možné jejich přístup
přímo porovnat.

' Karlík a továrno na čokoládu

(Charlie and the Chocolate

Factorv),

režie: Tím Bartoň. 2005
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Na následujících stránkách se budu zabývat nejen komikou situační, ale i
komikou

jazykovou.

Větší

část

pak

bude

věnována

prostředkům

komiky

jazykové. Oba autoři totiž k dosažení komického efektu hojně využívají mnoha
jazykových oblastí (zvuková stránka jazyka, slovní zásoba, syntax, apod ), které
stojí za to prozkoumat detailněji.
Samozřejmě si uvědomuji, že vnímání a interpretace daných prostředků se
u každého

recipienta

liší,

ať už je to v závislosti

na věku,

vzdělání

či

dosavadních životních zkušenostech, a že tytéž prostředky mohou působit na
každého jedince různým způsobem. Velkou část zmíněných prostředků je také
často možné definovat jinak, tzn. lze j e zařadit do jiné kategorie, než bude
zařazena v tomto text, ale je nutné si uvědomit, že hranice mezi některými
kategoriemi jsou velmi tenké (např. dialogy mohou spadat jak do komiky
situační, tak jazykové).
Důležitým poznatkem j e také fakt, že funkce prostředků j e rovněž závislá
na kontextu, neboť dané jazykové prostředky nemusí být mimo kontext vždy
vtipné. Já zde budu proto vycházet částečně ze subjektivního pocitu a částečně
z toho, co je podle různých literárních studií (L.Dvorský, 1984; B Brouk, 1941;
J.Toman, 1991a,b; O.Chaloupka, 1969, a další) považováno dětskými čtenáři za
vtipné.

Při

rozdělení

kategorií jsem

prostředků,

se nechala

jimiž

inspirovat

autoři

vytvářejí

komický

především článkem Jany

(2000) a knihou Ladislava Dvorského Repetitorium

jazykové

komiky

efekt,

do

Machalíkové
(1984).

Před započetím práce bylo také nutné si uvědomit, že všechna díla, se
kterými budu pracovat, jsou překladová. Jak Roald Dahl, tak Lemony Snicket
psali svá díla v angličtině. Proto je třeba při jejich rozboru brát ohled na to, že
především

po

stránce jazykové

bude jejich hodnota

zkreslena

jazykovými

prostředky překladatele. Mojí snahou ale bylo zabývat se takovými příklady
jednotlivých

komických

prostředků,

které v české verzi v rámci

možností

odpovídaly verzi originální. V překladech se totiž často projevila květnatost
češtiny, která originál částečně pozměnila. Přesto jsem se ale těmto vlivům
nemohla zcela vyhnout, a tak na lexikální úrovní budu pracovat s lexikem
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českým, tedy překladovým.

U takových

děl, kde jsem pokládala

originálu a překladu za funkční, (Obr Dobr,
Čarodějnice),

Karlík

a továrna

srovnání

na čokoládu

a

jsem relevantní poznatky uvedla do poznámky.

7

2. Roald Dahl a Lemony Snicket
2.1 Roald Dahl
Roald Dahl se narodil roku 1916 v Cardiffu (Wales). Oba j e h o rodiče však
pocházeli z Norska, a Dahl byl tak s touto zemí sám úzce spjat. Tento vliv se o
několik let později promítl i do jedné z jeho knih pro děti a mládež nazvané
Čarodějnice,
Dalším

a to především do postavy svérázné babičky hlavního hrdiny.

významnou

epizodou

v jeho

životě

bylo

studium

na

státní

škole

v Reptonu, kde spolu se svými spolužáky pravidelně pracoval pro čokoládovnu
Cadbury, kde měl za úkol ochutnávat a hodnotit nové čokoládové příchuti. Proto
když o třicet pět let později hledal inspiraci pro další dětskou knihu, využil
svých zkušeností

a vytvořil

Wonkovi, t.j. Karlík

a továrna

příběh

o geniálním vynálezci čokolády

na čokoládu.

Willy

Během druhé světové války byl

členem letectva Velké Británie. Psaní se začal věnovat poté, co v roce 1942 se
svým letadlem havaroval a utrpěl vážná poranění. Téhož roku napsal svoji
prvotinu Gremlinové

(The Gremlins),

krátký příběh o mytických bytostech, která

sabotují britská letadla. Velký úspěch tohoto příběhu měl za následek spolupráci
s Waltem Disneym na jeho filmovém zpracování a vydání stejnojmenné knihy
pro děti (1943). Poté sice následovala delší odmlka, kdy se věnoval převážně
tvorbě pro dospělé, ale na počátku 60.let se k tvorbě pro děti opět vrátil, a to
především díky svým pěti dětem (K.Howard, 2000, web, 6). Roald Dahl sám
říká, že „nebýt mých dětí, nikdy bych nenapsal žádné knihy pro děti a ani bych
toho nebyl schopen" (ibid., 7). Některé z knih dokonce svým dětem věnuje
(Jakuba
Dobra

a obří broskev

dcerám Olivii a Tesse, Čarodějnice

zesnulé dceři Olivii, Karlíka

a továrnu

na čokoládu

dceři Liccy,

synu Theovi, atd ).

V Cechách však vyšly pouze některé jeho knihy pro děti, a to Jakub
broskev
čokoládu

(James

and the Giant Peach,

(Charlie

světa (Danny

and the Chocolate

the Champion

1961; česky 1993), Karlík
Factory,

of the World,

Obra

a obří

a továrna

1964; česky 1992), Danny,

1975; česky 1990), Obr

na
mistr

Dobr/MHO
«

(The BFG,

1982; česky 1998) a Čarodějnice

(The Witches,

1983; česky 1993)

(J H u l á k , 1 9 9 8 , 2 6 ) .
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V oblasti tvorby pro dospělé se Dahl proslavil především povídkovou
tvorbou (např. Milostné
konců,

rošády.

Jedenadvacet

polibků.

Příběhy

nečekaných

a p o d ) , v nichž se stejně jako v literatuře pro děti projevuje jeho smysl

pro humor a jazykový cit.

2.2 Lemony Snicket vs. Daniel Handler
Lemony

Snicket

je

pseudonym

u

nás

méně

známého

amerického

spisovatele a hudebníka Daniela Handlera. Ten poprvé uvedl svůj pseudonym
místo svého pravého jména v rámci pátrání po informacích pro jeden ze svých
románů. Pak si ho z legrace ponechal a nakonec pod tímto pseudonymem vydal
knihu pro děti s názvem A Series
příhod).

of Unfortunate

Events

(Řada

nešťastných

Pod jménem Lemony Snicket napsal také ještě dvě dodatečné práce -

příběh o sněžném muži v povídkovém souboru pro děti Was a Dark a Silly
a další mystifikační dílo úzce spojené s Řadou
Snicket:

The Unauthorized

Autobiography

nešťastných

(Neautorizovaná

příhod

-

autobiografie),

Night
Lemony
ve

které ale opět nenajdeme autorova věrohodná životopisná fakta, ale spíš další
dávku černého humoru a nadsázky.
Životopis Lemonyho Snicketa, ať už prezentovaný na jeho oficiálních
webových

stránkách

nebo

v jeho

Neautorizované

autobiografii,

pravdivý, j a k o příběh sirotků Baudelairových, o kterých v Řadě
příhod

je

stejně

nešťastných

píše. Celý životopis je pouze mlhavým a nepřesným popisem autorova

života a je celý zahalen do absurdně komického nádechu. Dovídáme se tedy
například, že se „narodil pravděpodobně dříve než my (mluví hlavně k dětskému
čtenáři) a že asi i dříve než my zemře" (L.Snicket,
Neautorizované

autobiografie

2008, web). Z jeho

se jen dozvíme, že se narodil „omylem na sýrařské

larmě, a že přestože měl být podle novin dávno mrtvý, chystá svatbu s D P "
(L.S nicket, 2004c, 22). Snicketův, resp. Handlerův smyl pro humor a důkladně
Promyšlenou

mystifikaci dokazují i jeho fotografie, které můžeme na jeho

•nternetových stránkách najít (viz Obrazová příloha, s.67).
Handlerova mystifikace je pak natolik propracovaná a promyšlená, že lze
s

trochou nadsázky tvrdit, že vytvořil novou literární osobnost, nového autora

knih pro děti a mládež. Dokonce i způsob, kterým Handler slovy Lemonyho
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Snicketa promlouvá k dětem ve své autobiografii či na webových stránkách,
odpovídá stylu, kterým je Řada nešťastných

příhod

napsaná, ale zároveň se liší

od stylu Daniela Handlera.

2.3 Roald Dahl a Lemony Snicket a literatura pro děti
Pro Snicketovy i Dahlovy prózy j e typické, že jsou sice primárně určeny
pro dětského čtenáře, ale je v nich vytvořen prostor i pro zážitek dospělých.
Každou věkovou skupinu a každého čtenáře ale oslovují něčím jiným. Dětští
čtenáři u Roalda Dahla nejčastěji ocení dynamičnost textu, bláznivé protagonisty
a spoustu fantastických prvků, zatímco čtenáři dospělí ocení spíše

Dahlův

geniální cit pro jazyk a kreativitu. Série Lemonyho Snicketa je určena pro starší
čtenáře.

Snicketův

příběh

takového

recipienta

zaujme

výraznou

osobou

vypravěče, a tedy i jeho ironické komentáře a smysl pro černý humor. Čtenář
navíc ocení i originalitu příběhu a napínavý děj.
Dahlovým přínosem je podle mého názoru i fakt, že díky svému stylu
rozvíjí u svých čtenářů jazykový cit a smysl pro poezii (každá kniha pro děti
obsahuje báseň nebo písňový text). Snicket pak rozvíjí čtenářův smysl pro
humor, schopnost rozeznat nadsázku od vážně míněného textu a hlavně čtenáře
pozvolna učí identifikovat ironii a rozumět jí.

U obou autorů se na počátku každého příběhu vyskytuje nějaká tragická
událost. U Snicketa sourozenci Baudelairovi přijdou o oba rodiče a domov,
podobně jako Dahlovi hrdinové v Obru Dobrovi,
v Čarodějnicích.

Jakubovi

a obří

broskvi

Chudoba, hlad a složitá bytová situace pak trápí

protagonistu v Karlíkovi

a továrně

na čokoládu.

a

malého

U Snicketa je ale na tuto

tragickou událost pohlíženo s jistou dávkou černého humoru, zatímco u Dahla je
to

většinou

situace

Protagonisty v Jakubovi

skutečně

smutná.

a obří broskvi,

Výjimkou je

smrt

rodičů

hlavního

která je prezentována jako absurdní a je

Příkladem Dahlova černého humoru v dětské literatuře:
A pak jednoho
nakupovat

dne Jakubova

a potkala je tam příšerná

maminka

s tatínkem

věc. Oba je zčista jasna

odjeli

do

sežral (a to

Londýna
prosím
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za

bílého

z londýnské

dne

na

rušné

ulici)

ohromný

rozzuřený

nosorožec,

který

utekl

zoo (R.Dahl, 1993b, 9).

Na tragické osudy dětských hrdinů však není ani u jednoho z autorů
pohlíženo se sentimentem. Podle H.Bergsona (1993, 64) je dokonce

tento

nesentimentální přístup základním předpokladem k vnímání daného komického
textu jako

skutečně

komického.

To

potvrzuje i fakt, že dětští

hrdinové

neprezentují svůj smutek příliš výrazně, někteří dokonce na své nepříznivé
životní situace a zvraty pohlíží s optimismem (např. v Čarodějnicích
nevratnou

hrdina svou

proměnu v myš nevidí nijak tragicky, naopak v ní dokonce vidí řadu

výhod počínaje ztrátou povinnosti školní docházky a možnosti houpání se na
vlastním ocase konče), proto i tyto změny mohou být zdrojem komiky. Navíc
Dahl tragédii svých hrdinů brzy v dobré obrací, čímž od daných nepříznivých
událostí odpoutává čtenářovu pozornost. Lemony Snicket sice nechá své hlavní
hrdiny trápit se celých 13 dílů, navíc ten dobrý konec pro Baudelairovy j e velmi
relativní pojem (zbavují se pro vždy strýce Olafa, ale zůstávají sami bez přátel a
rodiny

na

nešťastných

opuštěném
příhod

ostrově),

ale

Snicketův

způsob

prezentace

těchto

je natolik absurdní, že pro čtenářovu lítost opět nezbývá

prostor.
Na následujících stránkách se pokusím pojmenovat, jak oba autoři pracují
s humorem a jaké prostředky používají, aby dosáhli požadovaného efektu, neboť
právě využití různých typů komiky je podle mého názoru důležitou součástí
poetiky obou autorů.
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3. Komika a její podoby u Roalda Dahla a Lemonyho
Snicketa
Komika je nedílnou součástí Dahlových a Snicketových děl, a to nejen
v jejich tvorbě pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Na následujících stránkách se
budu věnovat různým podobám jejich komiky v dětské literatuře a tím, jak se
projevují v konkrétních textech.
Nejprve se budu věnovat obecnějším typů komiky, a to konkrétně ironii,
parodii a absurditě. Podrobnější analýzou prostředků komiky se budu zabývat
v kapitolách následujících.

Ironie je specifickou formou jazykové komiky. V.Borecký (2000, 25n.) ji
definuje spolu s humorem, naivitou a absurditou jako jednu ze čtyř hlavních
orientací komiky. Týž autor definuje ironii jako „umění říci něco, aniž by to bylo
skutečně vysloveno" (ibid., 30). Ironie sice nemusí být vždy komická, neboť
„může být např. prostředkem kritiky" (ibid, 30), já se zde však budu zabývat
pouze těmi příklady, kde ironie slouží jako prostředek k dosažení komického
účinku.
Co se vztahu dětského čtenáře k ironii týče, názory na tuto problematiku
se různí. Ale například podle názoru J.Tomana (1991a, 212) „mu ironie uniká a
reaguje spíš na nonsens a jazykové deformace". Já se ale domnívám, že chápání
ironie jako komického prostředku je věc čistě subjektivní a že nelze tedy
jednoznačně říci, že ji dětský čtenář neocení. Jako příklad si uvedeme ukázky z
Dahlova Obra Dobra.

V první z nich si pilot vojenského vrtulníku dělá legraci ze

svého zmateného a vystrašeného velitele poté, co opustí místa zaznamenaná na
mapě a vletí do zatím neprozkoumané země obrů:
Proto se vždycky
nechávají

dávají

kvůli novým zemím,

na konec atlasu dvě prázdné
abychom

stránky.

je mohli sami vyplnil

Ty se tam

(R.Dahl, 2005b,

149).
V druhé ukázce pak hlídač lidožravých obrů vyvěšuje po jedné nehodě
ceduli

s ironickým

nápisem.

V příběhu

sice zmíněný nápis není

primárně

ironický, ale v kontextu celé situace se jím stává.
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Došlo pouze k jednomu
piva, se rozhodli
spadli.

Ozval

Tři přihlouplí

chlapíci,

přelézt přes vysoký plot stojící kolem jámy,

se nadšený

hlídač pak okamžitě
ZAKÁZÁNO

neštěstí.

jekot

vyvěsila

obrů a vzápětí

kteří vypili

mnoho

a samozřejmě

do ní

po něm křupání

kosti.

na plot velkou ceduli, na které stálo KRMIT

Hlavní
OBRY

(R.Dahl, 2005b, 162).

U Snicketa se pak objevuje další komický prostředek, a to je parodie,
která j e podle V.Boreckého (2000, 30) definována jako typ ironie. U Snicketa se
však ale nejedná o parodii celého žánru, ale pouze o parodii na určité klasické
postupy např. v detektivní či dobrodružné literatuře. Konkrétně se jedná o
situaci, ve které je odhalována nějaká pravda a kdy do sebe jednotlivé prvky
tajemství začnou zapadat tak, že všichni účastníci děje porozumí. Snicket tato
klasická klišé paroduje a využívá jich k dosažení komického efektu. Domnívám
se ale, že tento postup odhalí spíše čtenáři starší nebo dospělí, neboť mladší
čtenář si tuto spojitost pravděpodobně neuvědomí.
, Od jedné

osoby, která tenhle ostrov velmi dobře zná, jsem se dozvěděl,

se tu stále skrýváš,

a -'

, Thurn, ' skočila

mu do řeči paní Kalibánová.

,Ne, byla to Monika, ' odbyl ji. ,Pokoušela
muže, který byl zapleten
,Gonzalo,'

řekl

do politického

skandálu.

[...J

se vydírat jednoho
'

Hrabě Ola/ se opět

zamračil.

, Ne, ' zavrtěl

, Když jsem s tím mužem jednou

, Humphreymu,
,Ne, ' zamračil

hlavou.

šel pozorovat

který byl na lovu tuleňů a patřil

mu pro změnu do řeči

se znovu lotr. , Ohledně jehojména

' pronesl

,Ne, ' zamračil

jistý škuner,

' skočila

dítě, které adoptovaly
, Bertrand,

staršího

Alonzo.

rozhodli jsme se přepadnout

protože

že

ptáky,
- '

Zenta.
panovaly

jeho osiřelé děti, se jmenovalo

určité

dohady,

stejně. '

Omeros.

se ještě jednou

zloduch

(L. Snicket, 2007, 266).

Obdobně Snicket paroduje i postupy apelující na city čtenáře, kdy v
těžkých životních situacích hlavních hrdinů příběhu autor dává čtenářům naději,
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že vše nakonec dobře dopadne, nebo že hrdinova vůle a vnitřní síla nakonec vše
v dobré obrátí. Snicket ale využívá pouze první části tohoto postupu. Čtenáře
navnadí podobností k dojemnému dětskému příběhu s dobrým koncem, ale v
zápětí ho nejen zkritizuje, ale navíc vše obrátí v pravý opak.
Možná když jste byli ještě
pohádku

O mašince,

soucítím,

neboť je to jedna

[...]

Připomínám

pochopili,

která

malí, uložil vás někdo do postele

to dokázala.

Pakliže

z nejnudnějších

pohádku

O mašince,

proč teď napíšu,

že sourozenci

to nedokázala

ano, vězte, že s vámi

a nej otravnějších
která

a přečetl

to dokázala

Baudelairovi

pohádek
jen

vám

hluboce
na

světě.

proto,

abyste

[...] jeli mašinkou,

která

(L Snicket, 2007, 249).

K ironii a slovním hříčkám vůbec má podle V.Boreckého (2000, 40) také
velmi blízko další typ komiky, a to absurdita. Základem absurdity je „propastná
nevěrohodnost" (J.Toman, 1991b, 341) a „lehkovážnost a hravost" (V Borecký,
2000, 35). Je zároveň často doprovázena prvky černého humoru.

Vnímání

absurdity dětským čtenářem je podle mého názoru snazší než vnímání ironie.
Absurdita má totiž velrni blízko k nonsensu a ten je pro dětského recipienta
přístupnější. Prvky absurdity najdeme jak u Roalda Dahla, tak u Lemonyho
Snicketa. Zjednodušeně lze říci, že Dahl využívá absurdní prvky pouze na malém
množství textu, na rozdíl od Snicketa, který má zálibu v delších absurdních
celcích.

Uveďme

Čarodějnicích

si

nejprve

několik

příkladů

z

Dahlových

například čarodějnice do lektvaru zvaného časový

pohádek.
měnič

V

v myši

kromě běžných kouzelných ingrediencí (myší ocásky, šťáva z žab, atd.) přidávají
opačný konec dalekohledu, který zajistí zmenšení začarovaných osob, a natažený
budík kvůli správnému načasování měniče (R.Dahl,

1993a, 67). Dahl také

absurditu využívána k dosažení momentu překvapení:
,Proč mají (čarodějnice)
Aby

tě dobře cítily,

Mě by nevyčmuchala,
Ale
čarodějnici
n

esnesitelný.

takové velké nosní dírky? ' ptal jsem

' objasnila

[...]

[...] já se právě vykoupal. '

to víš, že by tě vyčmuchala.
smrdíš,

mi to (babička).

se.

j... I Naprosto

[...] Náhodou

čím jsi čistší,

čisté dítě vydává puch pro

tím víc

čarodějnice

'

,Po čem bych jí tak smrděl?'

vyzvídal

jsem.
14

.Po psích hovínkách,
, Psí hovínka!'

vykřikl jsem.

,Co víc, ' dodala

babička

budeš cítit po čerstvých
,To prostě
hovínka,

' prozradila

mi.

,Tomu nevěřím!

a hovořila

psích hovínkách.

není pravda!'

/.../

ze zřejmým

věřit!'

zalíbením,

.čarodějnici

'

vykřikl jsem.

ať už stará nebo čerstvá'

Tomu nemůžu

,Já vím, že ne smrdím jako

psí

(R.Dahl, 1993a, 21n.)!

Snicketova obliba v absurditě je patrná v celé Radě nešťastných
Často

příhod.

se vyskytuje v kombinaci s dalšími prostředky komiky, j a k o je gradace

nebo opakování. Následující ukázka pochází ze závěrečného dílu série a je
zároveň

i příkladem výše zmíněné Snicketovy obliby v delších

absurdních

celcích.
Výraz temnota

se může, jak jistě

víte, vztahovat

nejen k ztemnělému

okolí,

ale i k temným tajemstvím,

o nichž člověk třeba vůbec nic netuší. Každý den nad

těmito

slunce,

tajemstvími

ocitá v temnotě.
metry

pod

je

jste-li

několik

baletek,

i nebýt

tajemství,
něčemu

pak netápete

procházce

baletkám

tmě uzamčenou

musíte si dát pozor,

v

temnotách

na slunci.

známo,

že vás

přestože

ve

však

že svým způsobem

že dva

A

sleduje

skutečnosti
stejně

jako

existuje

tolik

vždy tápete

kvůli

netápete

ve tmě,

ačkoliv

velmi rychle, že můžete začít tápat v temnotách

netápou

a vy můžete

skříňku,

ve tmě kvůli

tápete

Na světě

ve tmě nebo naopak

však stačí jen pouhé

skřínku,

pak

nevědomosti,

způsobem

ale netušíte,

ve tmě, ale naopak

v temnotách.

ať už tápete

ve tmě, jež

uzamčenou

skříňka,

a je vám přitom

v temnotách

ve tmě a netápat

v temnotách,

někde v parku,

nejste

že je více než pravděpodobné,

tmě. Mnohdy

baletky

uzamčená

tím či oným

být ovšem ve tmě a tápat při tom v temnotách,

slunce někdy dokáže zapadat

tápete

opalujete

ve skutečnosti

na půlnoční

ve tmě. Můžete

můžete

zakopána

přestože

naopak,

takže se každý člověk

Pokud se například

vámi

nevědomosti,

jste

zapadá

přestože

rozhlédnutí
ve tmě,

a už netápete

ale

ani

v temnotách,

tápat ve tmě ohledně
už netápete

tmě, přestože
abyste nespadli

baletek

v temnotách,

už netápete
do tě jámy,

v temnotách

v temnotách
kterou

pokud

kvůli
jde

vykopávajících

a tak ve
kvůli

o
ve

skutečnosti

temnotám,

ve tmě v parku

i ve

a

vykopaly

(L.Snicket, 2007, 203n.).
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Následující

ukázky

už

tolik

rozsáhlé

nejsou,

ale jsou

ukázkovým

příkladem Snicketova využití absurdních prvků.
...a o tom, jak
představu
pobíhala

jedna

ohně jednoduše
a poskakovala

, Jejich přítelkyně
z knih'

lstivá

dobrovolnice

tím, že se oblékla

vytvořila

v kuchyni

do určitých

falešnou

šatů a pobíhala

a

sem a tam (L.Snicket, 2007, 302).

je podezřelá,

' prohlásil

pan Pitcairn.

, Připlula

na voru

(ibid., 258).

Tentýž

harpunomet,

který

[...]

vesnická

>; Dědině ptactva

ke střelbě

na nezávislé

kdysi

vystřelila

na jedné

dávno

cukrové

[...]

policistka

horkovzdušné

venkovské

Luciana

balónové

pouti

použila

obydlí a který

na přistroj

na

výrobu

vaty (ibid, 268).
Absurdně působí také dedikace zesnulé Snicketově životní lásce Beatrice,

které jsou nedílnou součástí všech dílů série Řada nešťastných
nakladatelství
Baudelairových.

HarperCollins
O těchto

Publishers
se zmíníme

o

dalších

v kapitole

příhod

osudech
zabývající

a vzkazy
sourozenců

se

komikou

vypravěče (kapitola 4.3, s.27).

V následujících kapitolách se zaměřím na podrobnou analýzu prostředků
různých typů komiky (jazyková, situační, apod ) obou autorů a i na konkrétní
uplatnění těchto prostředků

v textu. A neboť výše uvedené typy

komiky

prostupují díla obou autorů na všech úrovních, budeme se s projevy ironie,
parodie a absurdity setkávat i na následujících stránkách.
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4.

Komika situací, postav a vypravěče

4.1 Komika situací
Situační komika je velmi výraznou složkou děl obou autorů, ačkoliv v
Dahlových dílech hraje roli často významnější. V této kapitole se zaměřím na to,
jaké prostředky autoři používají, aby dosáhli požadovaného komického efektu,
neboť právě forma a kvalita prostředků ovlivňuje intenzitu komické situace.
Komika situační, nazývána také „komikou myšlenkovou" (B Brouk, 1941,
1 1), vychází z několika faktorů. Jednak z komiky tématu, nezávisle na způsobu
vyjádření, a jednak z komiky jednotlivých situací v rámci syžetu. Komická může
být i osoba vypravěče a postav, především pak svým chováním, vlastnostmi či
způsobem vyjadřování (viz kapitola Jazyková komika, s.32). Opět je nutné si
uvědomit, že jednotlivé složky komiky se prolínají a že situační komika má často
blízko ke komice jazykové. A že především v komice situační se bude recepce a
evaluace komických situací lišit u mladších dětí a starších či dospělých čtenářů.
Důležitou roli zde také hraje čtenářova fantazie a empatie.

Za čistě situační komiku můžeme považovat takové situace, ve kterých už
jen představa určité situace v příběhu u čtenáře vzbuzuje smích. Takové situace
se objevují například v Karlíkovi

a továrně

na čokoládu.

Jedním z hlavních

iniciátorů situační komiky je sám pan Wonka, ať už je sám přímým účastníkem
komické situace:
Vyběhl z výtahu a začal Karlíkovi
Ji div ne vyškubl z ramene

potřásat

rukou s takovou

vervou, že mu

(R.Dahl, 2007, 121).

Nebo jinou komickou situaci nepřímo způsobí (např. příchod Karlíka a
pana Wonky k Bucketovým střechou chaloupky).
RACH!
/

/ babička

- a výtah proletěl
Jiřinka

•kří rychle schoval

omdlela,

střechou
babičce

hlavu pod peřinu

přímo

Pepičce

do ložnice
vypadly

dědečků

falešné

a

babiček.

zuby a

dědeček

(ibid., 128).
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Podobně na ně může působit i představa pan Wonky, který spolu se svými
hosty jede skleněným výtahem a kde vlivem nečekaných změn směrů a rychlostí
výtahu všichni padají a trpí žaludečními potížemi, Veruky Saltiny a jejích rodičů
válejících se v hromadách odpadků. Fialky Garderóbové proměněné v obří
fialovou

kouli, v Obru Dobrovi

představa obrova roztahování a stahování jeho

obrovských uší či v Čarodějnicích

představa vyděšeného kuchaře, kterému běhá

v kalhotách myš.

U Snicketa tolik primárně komických situací nenajdeme. Částečně j e to
proto, že Snicket předstírá, že se jedná o vážný text, a jeho komika spočívá
především v absurditě situací, které mají vyvolat dojem, že jsou vážné. Ale i ty
vyžadují od čtenáře fantazii. Například Olafův teatrální převlek za těhotnou ženu
v závěrečném díle série není prezentován jako převlek k pobavení, není tedy
primárně komický, přestože celá situace svojí absurditou opravdu komická je.
, To je hrabě Olaf, ' vykřikla
,Proč je oblečený jako těhotná

Frída a ukázala

na zlosyna

žalujícím

prstem,

žena?'

„Jsem oblečená jako těhotná žena, protože jsem těhotná žena, '
zlosyn

vysokým ženským

odpověděl

hlasem (L.Snicket, 2007, 1 3 0 n ) .

Dahl také velmi dobře odhadl, že úspěšným prostředkem situační komiky
jsou i různé prohřešky postav proti zásadám slušného chování a společensky
nevhodné vystupování vůbec. Do této kategorie patří například
různých tělesných zvuků v Obru Dobrovi

nebo v Čarodějnicích,

vylučování
které ocení

především mladší čtenáři:
Obr Dobr stál chvíli
zcičal rozlévat
ozvala
slyšela.

pocit

se série
Odrážely

třásly a řinčely.

úplně bez hnutí a po jeho

naprosté

blaženosti.

těch nejhlasitějšich
se od jeskyň

jako

Nejpodivuhodnější

dlouhé

Pak se najednou

a nejneslušnějšich
hromobití

vrásčité
nebesa

tváři

se

otevřela

a

zvuků, jaké

a lahve na policích

však bylo, že síla těchto

výbuchů

kdy
se

Sofie
přitom
vynesla

celého obra do vzduch jako raketu (R.Dahl, 2005b, 53).
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, On utrpí každou chvíli nehodu, 'prohodil
přecpe

pan Jenkins.

a má větry. Měla byste ho slyšet po večeři.

pořádná

dávka ricinového

oleje ho zase postaví

, Utrpí ji tím, že se

Vryhrává jak dechovka!

Ale

na nohy (R.Dahl, 1993a, 104).

Podobně do této oblasti můžeme zahrnout i nechutné chování číšníků v
restauraci

při

vyřizování

reklamace jednoho

nekvalitního

pokrmu

opět

v

Čarodějnicích:
, Ta stará
Chce jinou
s talířem
v kuchyni

čarodějnice

porci!'

na čtrnáctce

[...] , Chlapci,

všechny v kuchyni
plivl

pojďte,

tvrdí,

že je tohle maso moc

tvrdý!

přidáme

jí tam trošku šťávy!'

Obešel

a víte vy, co udělali?

na talíř té staré paní!

Každý z kuchařů

, Uvidíme,

a

pomocníku

jak ji to bude chutnat

teď

(R.Dahl, 1993a, 113)! [ . . . ]
,Haló, chlapci!'

vykřikoval.

,Zeptal jsem se tý starý čarodějnice,

ten novej kousek masa lepši, a ona prohlásila,
chutnal!'

že byl naprosto

skvělej!

jestli

byl

Že jí moc

(ibid., 118)

Častým komickým prvkem situační komiky je nedorozumění

založené

obvykle na nepochopení situace, otázky či žertu. Nejvíce se s ním setkáváme v
Radě nešťastných

příhod

a jeho hlavním iniciátorem je nevědomky pan Poe,

který většinou nepochopí, na co se ho někdo ptá, a odpovídá tak na zcela jiné
věci:
, Vaše teta Josephine
švagrovou

vašeho bratrance

Josephine

- takže

- není

to sice

z druhého

vaše opravdová

kolena,

vaše teta Josephine

teta, je

ale přeje si, abyste ji říkali

ztratila

manžela

teprve

nedávno

docela dobře možné, že se utopil nebo zahynul při srážce s lodí. Nezdálo
zvlášť

slušné

vyptávat

se ji, jak

se stala

vlastně

vdovou.

Nu, je čas posadit

teto
a je
se mi

vás do

taxíku. '
,Co znamená

to slovo? 'otázala

Pan Poe na ni pohlédl
,Překvapuješ

se

a nadzdvihl

mě, Violet, 'prohlásil

Violet.
obočí.
,Mám dojem, že dívka v tvém věku by

už mohla vědět, že taxík je auto, které tě za peníze

doveze,

kam si přeješ. ' f... /
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, Švagrová
našeho

bratrance.

je

v tomhle

' vysvětlil

,Díky, ' odpověděl

případě

sestra

manželky

Klaus tlumeným

mu Violet

rovněž

hlasem

nebo manželka

bratra

sestře.

tlumeným

hlasem

/ . . . / (L.Snicket,

2001 d, 1 4 n ) .
K podobným nedorozuměním dochází i v Dahlově Obru

Dobrovi

Sofií a právě obrem Dobrem. Zde je ale tento jev ale způsoben

mezi

obrovou

neznalostí jazyka a nezvykem komunikovat s jinými tvory.
, 7 o snad

ne!'

vykřikla

Sofie.

,To snad

ano!'

řekl obr Dobr

(R.Dahl,

2005b, 23).

Dalším prostředkem situační komiky je využití komických motivů, jejichž
pomocí Dahl charakterizuje jednotlivé postavy. Nejčastějšími komickými motivy
jsou pak různé nestandardní tělesné proporce (tloušťka, pleš, apod.) a vlastnosti
(servilnost, zbabělost, apod.), které degradují a zesměšňují právě ty záporné
postavy, které by měly naopak budit hrůzu a respekt. Jedním z příkladů jsou
čarodějnice ze stejnojmenné Dahlovy pohádky. Ty sice chytají děti a mají
hrozivé drápy na rukou, ale zároveň mají také hranatá chodidla bez prstů,
zabarvený jazyk a zuby od modrých slin a pleš. Také výčet jejich schopností
působí zpočátku

děsivě,

ale nakonec je vždy odlehčen nějakou

komickou

formulací či nečekaným vysvětlením, čímž staví celou situaci do zcela jiného
světla.
,/ když jsem slyšela,

že tam prý jsou čarodějnice

schopné přimět

dospělé,

aby snědli své vlastní děti. '
,To ne!' vykřikla jsem.
je asi mohly přinutit,

,To ne, babi. To nemůže

aby snědli

, Promění je v párky

vlastní děti ? ' vyzvídal

v rohlíku,

Také Jakubovy tety (Jakub

' objasnila

být pravda!'
jsem.

mi babička

a obří broskev),

[...] ,Jak bv

(R.Dahl, 1993a, 28).

které svého synovce pouze

trápí a zneužívají k práci, vypadají díky Dahlovu zapojení výše zmíněných
motivů komicky. Tím jednak tyto záporné postavy opět degraduje, a hlavně opět
předchází tomu, aby čtenářova lítost a soucit s Jakubem nepřevážil nad komikou
textu:
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Teta Bečková
očka, pokleslá
jako

/...].

bílá rozčvachtaná

byla hubená,

Měla vřeštivý

kolem

převařená

vysoká a kostnatá

hlas a dlouhé,

sebe kapičky

Jakuba

tlustá a hrozně

malá. Měla drobná

prasečí

ústa a takové ty bíle těstoví té tváře, co vypadají jako vařené.

obrovská

Brčková

byla ohromně

zelná

a nosila

Naproti

tomu

brýle s kovovými

babizny

seděly,

prskala
ječely

na

čokoládu,

na

si, jak jsou krásné (R.Dahl, 1993b, 12).

Podobným způsobem jsou popisovány i bohaté, zkažené děti v Karlíkovi
továrně

teta

obroučkami

vlhké a úzké rty, a když se rozčílila,

slin. A tak tam ty dvě příšerné

[...] a pochvalovaly

hlávka.

Byla

kde jejich zesměšňující popis slouží

ke

a

zdůraznění

kontrastu mezi nimi a kladnou postavou, Karlíkem:
Augustu
mocnou

Gdoule

hustilkou.

[...]

byl tak děsně

Tělo měl oplácané

tlustý,

sádelnatými

že vypadal
faldy

jako

nafouknutý

(R.Dahl, 2007, 23).

Komicky nemusí působit ale vždy jen záporné postavy příběhu. Velmi
originálním způsobem jsou popisováni například i prarodiče Karlíka:
Všem čtyřem
sušené švestky

starouškům

už bylo přes

vychrtlí jako kostlivci

devadesát

let. Byli scvrklí

jako

(ibid., 10).

Z ukázek je patrné, že součástí popisu postav jsou i různá přirovnání.
Protože ale jejich komický efekt vzniká nejčastěji na základě neobvyklosti a
nápaditosti příměru a i na užitých jazykových prostředcích, budu se jimi blíže
zabývat v kapitole věnované obrazným pojmenováním (kapitola 5.4, s.50).

Do situační komiky můžeme zařadit i komické dialogy mezi jednotlivými
postavami, přestože částečně spadají i do komiky jazykové. Komika jednotlivých
dialogů pak spočívá jednak v jejich obsahové stránce, v užitých jazykových
prostředcích a opět i v představivosti čtenáře. Nejkomičtější jsou z obsahového
hlediska konverzace mezi panem Wonkou a dětmi, resp. rodiči v Karlíkovi
továrně

na

čokoládu.

,Já budu zvracet!'
, To prosím
,Zkuste

a

vykřikla paní Telekuková,

vás nedělejte,

mi v-tom zabránit!'

' řekl pan

celá zelená

v

obličeji.

Wonka.

odsekla pani Telekuková

(R.Dahl, 2007, 106).
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Podobně komické jsou i konverzace mezi Stonožníkem a Žížalákem z
Jakuba

a obří broskve,

kteří se zdánlivě nemají rádi, často se škádlí, hádají a

častují se nejrůznějšími urážkami. Komika těchto jejich dialogů ale spočívá
především v jazykové hře, slovních hříčkách a sarkasmu.
, Podívejte,

podívejte!'

vykřikl vzrušeně Stonožník.

Barva je pryč! Můžu se zas
, To je ta nejhorší
Žížalák

, Dočista mě to

vypralo!

hýbat!'

zpráva,

jakou jsem v poslední

době vyslechl,

'

prohlásil

(R Dahl, 1993b, 110).

, Tomu říkáš chození?

' vykřikl Stonožník.

,Jsi obyčejný

plazivec!

Jenom se

plazíš!'
, Kloužu, ' řekl upjatě

Žížalák.

,Jsi kluzký tvor, ' odpověděl

Stonožník

, Myslíte,

' zeptal se

že by nás sežrali?

, Tebe určitě, ' odpověděl
na plátky

s širokým

(ibid., 38).

Žížalák.

úsměvem

Stonožník.

, Nakrájeli

by si tě

a snědli by tě jako salám ' (ibid., 94).

Do situační komiky jsem se rozhodla zařadit i paradox, přestože si
uvědomuji, že ho lze zahrnout i do kapitoly o komice jazykové.
Paradox neboli „protimluv" (J.Peterka, 2001, 89), spojuje pojmy, které si
neodpovídají, nebo jsou dokonce v kontrastním postavení. Komického efektu je
tedy

dosaženo

kombinací

nesourodých

pojmů nebo

situací

Paradox je v

Dahlových a Snicketových textech celkem častým jevem. U Dahla paradox slouží
jako

komický

v Karlíkovi

prostředek

a továrně

na

například

k zdůraznění

vřískala

a kopala

maličkou

Veruky

a když jsem se vracel domů, křičela

, Kde je můj zlatý kupón [...]' A válela se hodiny po
nohama,

Saltini

čokoládu.

Veruka byla den ze dne ztrápenější,
mě hned ve dveřích:

zkaženosti

to si nepřejte

viděl takhle nešťastnou

zažít.

na

podlaze,

Rvalo mi srdce, když jsem

svou

(R.Dahl, 2007, 25).

I ona sama si komicky protiřečí, když argumentuje svému otci, proč nutně
potřebuje cvičenou Wonkovu veverku:
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,Já jednu
andulky,

chci! Mám doma jenom

tři kanáry, zeleného papouška,

myšek a jednoho

opelichaného

dva psy, čtyři kočky, šest králíků,
želvu, akvárium

křečka. Já chci veverku'

s rybičkama,

klec

dvě
bílých

(R.Dahl, 2007, 95)!

Využití paradoxů, resp.paradoxních kontrastů, je pak doménou především
Snicketovy série. V mnoha dílech se na přebalu knihy setkáme se shrnutím
daného nebo následujícího dílu, ve kterém jsou Často na stejnou úroveň stavěny
naprosto kontrastní, resp. nesrovnatelné věci. Nejčastěji degraduje skutečně
tragické události tím, že je staví na stejnou úroveň s věcmi zdaleka ne tak
hroznými, tedy v porovnání s těmi skutečnými tragédiemi zanedbatelnými. Za
stejně tragický považuje například požár, ve kterém zahynou rodiče sourozenců
Baudelairových, či smrtelnou nehodu na Mizerovské pile a nošení ošklivého
kousavého oblečení a studenou ovesnou kaši či okurkovou polévku, kterou děti
musí jíst. Podobně klade na stejnou úroveň nesourodé postavy jednotlivých dílů:
Nemáte-li
odporný

zločinec

dost

a panenka

Dříve či později
příhod

- rozkol

čajového

servisu

odvahy

na četbu

Drahuška...

se v životě

či smrt, požár

o událostech,

se objeví

[... /

(L.Snicket, 2001d, obálka).

každého

anebo

v nichž

člověka

vzpoura,

objeví

ztráta

několik

nešťastných

domu, případně

rozbití

(L.Snicket, 2007, 236).

U Dahla není tento prvek téměř zastoupen, ale přesto je podobný postup
naznačen v Obru Dobrovi,

a to prostřednictvím promluvy anglické královny:

,Dnes ráno se se mnou život nemazli,
strašlivou

noční můru, pak služebná

upustila

' řekla královna.
mou snídani

, Nejdřív jsem

měla

a teď mi na pianu

sedí

obr' (R.Dahl, 2005b, 140).

4.2 Komika postav
Komiku postav a její význam zmiňuje ve svém díle již zmíněný H.Bergson
(1993, 64) 2 . Podle něj je pro ni důležité, že se cit a smích vylučují, tedy že
„komedie začíná právě tam, kde nás cizí osoba přestane dojímat" (ibid., 64).
Bergson ale podle mého názoru hovoří především o „komice charakteru" v dramatu.
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Tento poznatek je významný jednak v příbězích Roalda Dahla, kde všichni
hlavní hrdinové prošli nebo procházejí těžkou životní situací, ale přesto díky
Dahlově humoru a optimistickému pohledu na svět nás jejich příběh baví. A
jednak

i v

sérii

Lemonyho

Snicketa,

kde

celých

13

dílu

stíhá

sirotky

Baudelairovy jedna nešťastná příhoda za druhou, a přesto v nás jejich osud
nevzbuzuje lítost, ale naopak je pro čtenáře ve své přehnanosti a absurditě
zábavný.

Dahlovy postavy jsou velmi výrazné, často kontroverzní a ztřeštěné (pan
Wonka z Karlíka
broskve,

a továrny

na čokoládu,

babička v Čarodějnicích,

V Karlíkovi

a továrně

kouzelný dědeček z Jakuba

a

obři

apod.)

na čokoládu

je beze sporu nejkomičtější postavou

sám pan Willy Wonka. Ať už je to jeho extravagantním vzhledem.
Na hlavě měl černý cylindr.
barvy. Pod nim lahvově
pokrýval

zeleně

Na těle sametový

kalhoty.

černý, do špičky přistřižený

byly ty nejveselejší
z městského

parku

na světě.

[...]

Rukavice

fráček

překrásné

švestkové

perlově

šedě. [...] Bradu

mu

vous - kozí bradka.

A jeho oči - jeho

oči

Hbitostí

svých pohybů

připomínal

veverku

kluka za ruku a strašlivou

silou mu

(R.Dahl, 2007, 51).

Excentrickým chováním bez zábran:
, Augustus!'
s ni zapumpoval

zajásal pan Wonka, popadl
(ibid., 52).

Či jeho promluvami a způsobem vyjadřování:
Vítám tě, má drahá Veruko! [...] Máš ty ale zajímavé jméno.
si myslel,
chodidle

že Verunka

je taková

ošklivá

bradavice,

která

Vždycky

se někdy

udělá

jsem
na

(ibid., 52).

Tím je zároveň i velkým zdrojem komiky jazykové, které se budu věnovat
později (kapitola 5, s.32).
Wonkova komika také spočívá v tom, že se nechová jako typický dospělý.
Se svými hosty mluví tak, jako by byl sám dítětem, a neláme si hlavu s tím, co
by se mělo nebo slušelo (záměrně ignoruje všetečné otázky Mikiho Telekuka,
říká všem otevřeně, co si o nich myslí, apod ). Jeho pravým opakem j e pak pan
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Saltiny, který reaguje na nesnesitelné chování a následně na smrtelné nebezpečí,
které hrozí jeho dceři Veruce, naopak až příliš asertivně:
Moje dcerka je snad trochu nezpůsobná
neznamenej,

že ji můžete usmažit na škvarek.

jste mě skutečně

pohněval

- to prosím

uznávám - ale to ještě

Račte vzít prosím na vědomí, že teď

(R.Dahl, 2007, 98).

U pana Wonky si také nikdy nemůžeme být jisti, zda jeho glosy jsou
myšleny ironicky, nebo zcela vážně. Některé jeho poznámky jsou

ironické

záměrně, na druhou stranu některé komentáře působí tak, j a k o by jim pan Wonka
sám věřil:
,Bude z něj nádivka!'
, To nikdy!'

vzlykala

zvolal pan Wonka

, To bych nikdy nedopustil!'
,Protože
Gdoulová

by něco takového

čokoláda

nekoupil'(ibid.,

Gdoulová.
[...]

křičel pan Wonka. [... /
nebylo

s augustovskou

vůbec k jídlu.

nádivkou!

Jen si to

představte.

Vždyť by si to nikdo

66)!

Často úsměvná je i péče pana Wonky, který nikdy neskrývá svou starost o
čokoládu a svou továrnu.
,Ale pospěšte
přetéci

si. Kdyby

do kádě s vařícím

s jahodovou

náplní

fondánem,

by nebyly k jídlu'

, Hej, ty tam! Miky
Bude celý upatlaný'

zůstal

Telekuku!'

v kotli s čokoládou

moc dlouho,

a to by bylo věru neštěstí.

mohl

Moje

by

čokolády

(ibid., 67).
vykřikl pan

Wonka.

,Neolizuj

mi

koráb!

(ibid., 71)!

Společné pro všechny Dahlovy knihy je fakt, že hlavní dětské kladné
postavy často nejsou zdrojem komiky a když, tak pouze jako vedlejší efekt jiné
komické situace. Například Karlík, přestože je také výraznou postavou příběhu,
díky své dobré povaze

zdrojem komiky téměř není.

Dokonce i Karlíkovi

prarodiče, děda Pepa a babička Pepička, jsou mnohem zábavnější. Děda Pepa je
svými projevy radosti zdrojem pro situační komiku (po objevení Zlatého kupónu
po dvaceti letech vyskočí z postele a štěstím tančí po pokoji), zatímco babička
Pepička a její šišlání spadá do komiky jazykové. Wonkovi dělníci

Umpa-
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Lumpové jsou pak směšní nejen svým malým vzrůstem a exotickým vzhledem
(téměř černí, oděni jen v jeleních kožkách a sukni z listí), ale i svou škodolibostí
a písničkami, kterými vtipně komentují potrestání jednotlivých dětí.
Velký prostor pro komiku poskytují také zbylí dětští antihrdinové. Tyto
nevychované a rozmazlené děti jsou svými negativními vlastnostmi a jejich
výraznými projevy častým zdrojem především situační komiky. Augustus Gdoule
vzbuzuje úsměv nejen svoji tělesnou stavbou, ale i svojí věčnou nenasytností,
která ho přivede až do potrubí čerpajícího ve Wonkově továrně čokoládu. Veruka
Saltiny

čtenáře

baví

svou

rozmazleností,

která je jednak

často

ironicky

komentována panem Wonkou a následně i potrestána pádem do skládky odpadků
(společně se svými rodiči). Podobné komické tresty stihnou i další zkažené děti v
továrně. Fialka Garderóbová je za svou pýchu, obsesi žvýkáním,

obhroublé

vyjadřování a svou neposlušnost proměněna v borůvku a Miki Telekuk za svou
nevychovanost a nedostatek respektu zmenšen a následně vytahován na stroji na
žvýkačky.

Všechny

negativní

vlastnosti

hlavních

protagonistů

jsou

ještě

podrženy ilustracemi Quentina Blakea, dvorním ilustrátorem Roalda Dahla (viz
Obrazová příloha, s.67).
V ostatních Dahlových knihách se tolik výrazných postav nevyskytuje, ale
přesto v nich o komické charaktery není nouze. V Obru Dobrovi

je hlavním

zdrojem hlavně jazykové komiky sám obr, případně jeho zlí druhové. V

Jakubovi

a obří broskvi jsou pak zdrojem jazykové komiky především rozhovory a básně
Jakubových zlých tet a následně i obyvatel broskve (především Žížaláka a
Stonožníka),

a

zdrojem

komiky

situační

pak

také

postava

ztřeštěného

pohádkového dědečka, který dá Jakubovi kouzelné krokodýlí jazyky, či postava
již zmíněného Stonožníka:
[...Ja
nohama

(Stonožník)

začal

urážlivé posunky
V Čarodějnicích

dělat

na Mračňáky

všema

svýma

dvaačtyřiceti

(R.Dahl, 1993b, 99).
jsou kromě babičky, která kouří doutníky a tvrdí, že děti

by se neměly nikdy mýt, nebo maximálně jednou týdně, a rozmazleného kluka
Bruna,

který

pořád

jí

a

nakonec

je

čarodějnicemi

proměněn

v

myš,

nejkomičtějšími postavami právě čarodějnice. Přestože v první kapitole popisuje
Dahl čarodějnice obecně jako bytosti skutečně strašné, jejich následný detailní
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popis vzhledu tento dojem zcela degraduje. Na děsivosti také těmto bytostem
ubírá jejich neustálé škrábání se na hlavě a šišlání a prskání nejkrutější Hlavní
čarodějnice.
Komiku

postav

vytváří

také

využití

„prostředků

mimojazykových"

(B Brouk, 1941). Konkrétně se jedná například o prskání tety Brčkové v knize
Jakub a obří broskev.

Komika mimojazykových prostředků závisí také především

na čtenářově fantazii, a proto ji můžeme zahrnout i do komiky situační.

V Snicketově tvorbě jsou největším zdrojem komiky hrabě Olaf a malá
Sunny. U Sunny jsou to její jazykové projevy, respektive její nesrozumitelný
jazyk

(více viz Jazyková

komika,

s.32)

a u hraběte Olafa jeho

ironické

poznámky, herecké schopnosti a vynalézavost, dík které znovu a znovu uniká
zatčení a spravedlivému trestu (např. když se ve čtvrtém dílu odhalí, že kapitán
Sham nemá ve skutečnosti dřevěnou nohu):
Moje
dorostla!

noha!'

vykřikla

To je senzace!

hrabě

Olaf

To je neuvěřitelné!

s falešnou

radostí.

Stal se lékařský

,Ona

zázrak'

mi

zase

(L.Snicket,

2001d, 224)!
,Já nejsem
ostrova'

kořenem všech potíží,

' zavrčel

hrabě

Olaf.

,Já jsem

králem

(L.Snicket, 2007, 276).

4.3 Komika vypravěče
Osoba vypravěče je velmi výraznou součástí Snicketovy série. Na rozdíl
od Dahlových děl je vypravěčova role z pohledu komiky díla v Řadě
příhod

nešťastných

stejně důležitá jako role hlavních postav a syžetu. Tento „autorský

vypravěč" (J.Peterka, 2001, 164) je jednak pozorovatelem, ale ke konci série i
částečně aktérem děje. Aktivtíě zasahuje do příběhu a komunikuje se čtenářem
prostřednictvím rádoby autentických autorských komentářů. Tyto komentáře pak
čtenáře

varují, odrazují,

poučují, ale především

baví.

Varovné

komentáře

bychom pak ještě mohli rozdělit na komentáře varující čtenáře před čtením knih
anebo komentáře varující děti před nějakou nebezpečnou činností. Oba typy
pochopitelně nelze brát vážně, neboť opět slouží jako prostředky komiky.
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Nakladatelé

této

nepokoušeli

pod jejím

sourozenci

Baudelairovi.

knihy radu.

ukrást jachtu

strach,

napodobovat

v ní za zuřícího

pouštět

se do
jen

se

[...]

dopouštěli
místě

budete potřebovat

a za žádných

okolností

se

Slzavé jezero.

podobného,

nejasnou

čtenáři

vám f... / dal na tomto

v životě

hurikánu

se mladí

věci, jejichž

abych

něčeho

velice

aby

některé

se někdy

v žádném případě

Baudelairovi,

ovládá jachta

[...]

Proto mi dovolte,

a přeplout

nedoporučuji

sourozenci

vlivem

mají

Tato rada zni: Jestliže

rychle do Bílé jeskyně,

vám

knihy

nepokoušejte

[. .. / A

máte-li,

představu

dostat

obzvlášť

stejně

jako

o tom, jak se

vlastně

(L.Snicket, 200 Id, 162).

Výše zmíněná poučení mají čtenáře spíše bavit než vzdělat.

Snicket

(podobně jako při použití parodie na jisté literární postupy) vytváří dojem
zdánlivě běžného poučení či rady, ale na konci promluvy čtenáře překvapí
nějakým nečekaným lexikálním prostředkem:
Má-li

člověk

vyhne a nestrká

na nějakou

věc alergii,

udělá nejlépe,

si ji do pusy, zvlášť když má alergii

když se jí

obloukem

na kočky (ibid., 117).

I vypravěčovy postřehy či zážitky, o které se s čtenáři dělí, ve většině
případů nemají žádnou sdělovací hodnotu, a komické jsou tedy především svou
nadbytečností.
Většina lidí, kteří přežiji
o ní odmítají
popsat,

jedinou

velkého

hovořit.

možnost,

dřevěného

jednou
jsem,

s kýmkoli

stál s poznámkovým

touto zkušeností

bouři, tato zkušenost

A tak má spisovatel,

a sice postavit

člunu

zda se nepřižene

mořskou

a čekat,
blokem

který si takovou

se s poznámkovým

zda se nepřižene
a perem

natolik

bouři

bouře.

Já už jsem

ve velkém dřevěném

že

přeje

blokem a perem

bouře. A v době, kdy se bouře konečně

natolik otřesen,

otřese,

do

takhle

člunu a čekal

utišila, jsem

že jsem už o ní nechtěl nikdy hovořit

byl

(L.Snicket,

2007, 3 3 n ) .
Pokud

jste

nakonec

skončíte

Někteří

autoři

čtenáře

ještě

někdy
s podivně

navíc

podobným
zmatenou,

vkládají

víc popletli.

způsobem
útržkovitou

doprostřed

Tři velice

knihy

četli

nějakou

knihu,

představou

o jejím

matoucí

malí muži nesli

věty,

velkou

aby

dřevěnou

víte,

že

obsahu.
podobné
desku
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namalovanou

tak,

Baudelairovi

pátrali...

K dalším

aby

vypadala

jako

obývací

pokoj.

Zatímco

sourozenci

(L.Snicket, 2007, 2 8 9 n ) .

projevům

autorského

vypravěče

patří

dedikace

a

vzkazy

nakladateli, které se nacházejí v každém díle série. Snicketovy dedikace jsou
vždy věnované pouze jedné osobě, a to ženě jménem Beatrice, která je podle
všeho mrtvá. Tyto dedikace opět působí na první pohled reálně, až dojemně, ale
po jejich přečtení je čtenáři jasné, že ani tato věnování nebudou myšlena vážně a
že jsou projevem autorova smyslu pro černý humor, neboť jejich formulace je
poněkud bizarní, až absurdní. Nehledě na to, že tím pro čtenáře vyvstává spousta
otázek (např. kdo to vlastně ta Beatrice je), na které ale nikdy v dané sérii
V 9 3

nenaleznou odpověď
Beatrici

- Když jsme se setkali,

pěkně osamělý

(L.Snicket, 2004a, 5).

Beatrici

- milovaně,

nejdražši,

Beatrici

- byl bych mnohem

ty jsi byla pěkná a já osamělý.

Teď jsem

mrtvé (L.Snicket, 2001c, 5).

raději,

kdybys zůstala

živá a

zdravá

(L.Snicket, 2001d, 5).
Krátký text
nakladateli

má

na konci každého
představovat

jakýsi

dílu série nazvaný Mému
tajný

vzkaz

Lemonyho

laskavému
Snicketa

nakladatelství HarperCollins Publishers o tom, kde najdou ukrytý popis dalších
děsivých událostí, které se sirotkům Baudelairovým staly, ale i mnoho dalších
více či méně důležitých informací (např. v prvním díle je kromě příštího příběhu
sirotků v tajné schránce ukryta i kopie filmu
Montgomeryho

na dort se šlehačkou

Zombie na sněhu a recept

doktora

(L.Snicket, 2001c, 175) a různé fotografie a

nákresy pro ilustrátora knih Bretta Helquista). O autenticitě těchto textů se
Snicket snaží čtenáře přesvědčit pomocí různých grafických prvků (např. jsou
psány ručně, text je místy rozmočený, roztrhaný, apod.) a tím, že je nepíše pouze
na běžný papír, ale i na ubrousky, ve formě telegramu, na papír v hotelu, atd

V první kapitole své Neautorizované
autobiografie
naznačuje, že by to mohla byt matka
sourozenců Baudelaírových. Ale hned v následující kapitole toto tvrzení vyvrací. Existuje také
domněnka, že Beatrice je Snicketova bývalá milenka, která si vzala jiného muže a brzy nato
zemřela za tragických okolností. Také by to ale prý mohla být jeho žena, kterou před jeho zraky
odnesl orel do svého hnízda ve skalách.
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Vždy ale platí, že tyto Snicketovy poznámky jsou často na hranici absurdity, a
tedy i slouží jako prvek komický:
Mému laskavému

nakladateli.

Prosím promiňte
někteří

mi otrhané

krabi pokoušeli
V sobotu

Výstřední

operní

rozřízněte

ostrým

nešťastného
nazvané

ukrást dopisní

večer si prosím
společnosti

tříměsíčního

do sešívačky

(bezcenným)

kupte

lístek

sedadla.

pobytu

výše

10 J na

představení

vada. Během pátého

ubohých

spolu s jídelním

zmíněného

na sedadlo
Lepši

sirotku

podnosem

vyrobenými

šperkem z turbanu tělocvikáře

Příkladem

se, že se mi

dějství

Pod ním byste měl najít moje

těch

vlastnoručně

[...] obávám

papír.

pojmenované

nožem potah

Strohá akademie

skobičkami

okraje této zprávy,

líčeni

na internátní

z tamější jídelny,

sourozenci

škole
několika

Baudelairovými

a

Cingize [...] (L.Snicket, 2001a, 215).

graficky

odlišného

textu

může

pak

být

následující ukázka:
Mému laskavému
doufám,

že to dokážete

v psacím

nakladateli,
přeči

. Počasí

tady je tak mrazivé,

stroji

že mi někdy

. Tady v Dolině prii

inkoust
, ledový

udělal
a výsledkem

je docela

(L.Snicket, 2004b, 304).

V Dahlových pohádkách tolik výrazná osoba vypravěče není, ačkoliv se u
něj setkáváme hned s několika typy vypravěčů. Ve většině děl jde o „vypravěče
nadosobního" (J.Peterka, 2001, 164). Tento nadosobní vypravěč nese komický
efekt pouze tehdy, kdy např. uvádí do příběhu jednotlivé postavy. Ať už je to
jejich charakteristikou: a říkám

to nerad,

byly

to strašlivé

ženské

(R Dahl,

1993a, 7) anebo jejich doslovným představováním. Poslední zmiňovaný postup je
nejvýraznější (pouze) v anglické, originální verzi Karlíka

a továrny na

čokoládu,

kde Dahl představování jednotlivých postav popisuje jako by se jednalo o setkání
se skutečným, živým Karlíkem:
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This is

Charlie.

How ďyou

do? And how d'you

do? And how ďyou

do agam?

He is

to meet you4 (R.Dahl, 2005a, 13).

pleased

Výrazně komického vypravěče pak u Dahla najdeme v Čarodějnicích,

ve

kterých je „personální vypravěč" (J.Peterka, 2001, 165) sám jednající postavou,
tedy hlavním dětským hrdinou. Ten je zdrojem jednak situační komiky, a to
zejména poté, co je spolu s chlapcem Brunem zlými čarodějnicemi proměněn
v myš. Jeho objevování světa v myším těle přináší nejen spoustu dobrodružných,
ale

především

komických

situací

(pravidelné

děšení

pokojské,

pobíhání

v kalhotách kuchaře v hotelu, houpání se na ocase, apod.)
.Pomoc!
mi dokola

Pomoc! Pomoc!'

v červených

trenýrkách!

[...] Já se teď nacházel
nohavice

vykřikoval

uprostřed

muž. , Vlezla mi do trenýrek!

Vyndejte ji! Pomozte
mužových

kalhot,

a začíná zip. Byla tam tma a strašlivé

Pobíhá

mi ji někdo dostat

v místě, kde se sbíhají

ven!'
obě

vedro (DAHL, 1993, 116).

Zmíněný dětský vypravěč je ale také zdrojem komiky jazykové, a to
především díky svému „dětskému" stylu vyjadřování.
O PRA VDICKE CA R ODEJN ICE se oblékají
zcela,

naprosto

NORMÁLNÍ

jako

normální

ZAMĚSTNÁNÍ

paní.

Bydlí

do normálních

v normálních

domech

šatů a
a

vypadají
vykonávají

(R.Dahl, 1993, 7).

Babi, je to fakt pravda?

Fakt a opravdická

Ostatní vypravěči v příbězích

pravda

(ibid., 12)?

Roalda Dahla nejsou takovým

zdrojem

komiky jako je vypravěč v příbězích Snicketových, ve většině případů slouží spíš
ke komunikace se čtenářem:
Pokud
děsivějšího,

1

si myslíte,
povězte

že by se vám mohlo

uprostřed

noc přihodit

něco

mi o tom (R.Dahl, 2005b, 13).

Toto je Karlík. Tčší mé. Tčší mé. Těší mě. Rád vás poznává.
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5. Komika jazyková
Jazyková výstavba díla otevírá velký prostor pro komiku a její prostředky
jsou

velmi

rozsáhlé.

Pro větší

přehlednost jsem je rozdělila

do

několika

podskupin na prostředky zvukové a grafické, lexikální, syntaktické a obrazná
pojmenování. Při tomto rozdělení je ale nutné si uvědomit, že ne každý jev je
možné přesně zařadit pouze do jedné skupiny. Rada z nich často přesahuje
hranice dané

kategorie

(často zasahují do skupiny prostředků

lexikálních,

grafických, apod ), nebo by mohl být zařazen do skupiny jiné.

5.1 Prostředky zvukové a grafické
V této

kapitole

záměrně

spojuji

prostředky

zvukové

s prostředky

grafickými, neboť pracuji s texty tištěnými, a nemohu proto mluvit čistě o
zvukových prostředcích. V některých případech ale bude věnován samostatný
oddíl prostředkům grafickým, a to v případech, kdy daný prostředek nebude mít
se zvukovou stránkou jazyka spojitost.

Zvuková

a grafická

stránka jazyka jsou

velmi

významnou

součástí

jazykové komiky v literatuře pro děti a mládež, neboť jejich projevy jsou snadno
definovatelné i pro malé čtenáře, protože částečně napodobují jejich projev.
Začněme nejprve s takovými zvukovými prostředky, jejichž komika se zakládá
obecně na různých odchylkách od fonetické normy.
Více prostředků imitujících zvukové projevy najdeme v dílech Roalda
Dahla, a to konkrétně různé artikulační problémy postav a hry s hláskami. Ať už
se jedná o

šišlání babičky Pepičky z Karlíka

a továrny

na čokoládu

poté, co

přišla o svůj umělý chrup:
, Zach laň le náš! - Co je to ža blázna?
život'

- Jen taktak,

že náš nepšiplavil

o

(R.Dahl, 2007, 128n.)!
Nebo

šišlání

a

ráčkování

Hlavní

nejvyšší

čarodějnice

ve

stejnojmenné pohádce:
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,Dnefka

ráno fnídám,

' hřměla

z okna na pláž, a co nevidím?
pohled!
hrají

Vidím ftovky,
na pifku.

nefkoncovaly

Hlavní

nejvyšší

Ptám fe váf: Co nevidím?

vidím ti fiče zatracených,

Přřřímo

jfem

? [... J Proč jfte

čarodějnice,

vylétla
je

Nafkytá fe mi

odpuzujících

uprofostřřřed

nefmetly

,a dífáme

odporný

malých děti, jak f i

jídla.

z povrchu

fe

Proč jfte

zemfkého,

f

ty

nimi
špinavé

děti1 (R.Dahl, 1993, 52)?

fmradlavé

,Fundejte

f i paruky,

ať fi provětráte

Všechny

tyto výslovnostní

ty ftrakat é lebky'

vady jsou

pak

(ibid , 51)!

graficky znázorněny

buď

zdvojením nebo ztrojením hlásek (ráčkování) nebo změnou hláskování

slov

vyjadřujících šišlání (r—> l, ř—>š, měkčení souhlásek c, n, z).
Komického efektu Roald Dahl také dosáhl zapojením citoslovcí, slov
imitující různé akustické projevy ( F ů ů ů ů ů j ! Bléééé!)
(onomatopoických), např. kosti praskají

křupity

a slov zvukomalebných

křup (R.Dahl, 2005b, 19), atd.

Některé onomatopoické výrazy můžeme označit také za neologismy, a proto se
jimi budu blíže zabývat v kapitole o lexikálních prostředcích (kapitola 5.2, s.36).

U Lemonyho Snicketa tolik druhů zvukových prostředků nenajdeme, časté
jsou pouze hlasové projevy malé Sunny, které ale spíše spadají do lexikálních
prostředků (kapitola 5.2, s.36), kde se jimi budu věnovat podrobněji.
Další příklady fonetických odlišností se pak vyskytují už jen v krátkých
epizodách, např. když se ve třetím díle série (Široké okno) u Klause Baudelaira
projeví silná alergie na mentolové bonbóny. Jeho huhlání je graficky znázorněno
pomocí

aliterace

(opakování

počátečního

písmena

b imitující řeč

člověka

s dýchacími problémy či s oteklým jazykem) a často i naprostým zkomolením
slov.
Když
porozumět,

někomu

kvůli

co dotyčný

qlergii

jazyk,

bývá

obvykle

dost

těžké

říká.

,Blo ble biu biu bio, 'povídal
, Vůbec nerozumím,

napuchne

Klaus

[...]

co mi říkáš, ' zarazila

ho Violet.

[...]
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,Blo ble biu biu bio, ' opakoval
Přiznám

se, že nemám

nejmenší

Klaus,

potuchy,

nebo možná povídal

co tím chtěl

vlastně

něco

jiného.

říct (L.Snicket,

2001d, 1 2 3 n ) .
,Blyhoupaly
,Ne, ' zavrtěla
pečiva...

ble e v bláfku bio blehiva?'
Violet hlavou.

,Nemohly

vyzvídal

Klaus.

jsme si udělat koupel z prášku

do

' (ibid., 128).

Všechny výše uvedené jevy nepůsobí směšně jen svou grafickou, resp.
zvukovou formou, ale jsou pro malého čtenáře také atraktivní tím, že součástí
čtení je i rozšifrování zkomolených výrazů. Zároveň podle J.Tomana (1991b,
340) tato nedokonalost hlavních postav dává dětskému čtenáři pocit, že mají nad
danou postavou v tomto ohledu převahu, což zvyšuje jejich kladné hodnocení
knihy.

Následující

prostředky

už

spadají

pouze

do

kategorie

prostředků

grafických, ať už se jedná o prostředky graficky odlišující určitá slova či fráze
od ostatního textu, nebo o prostředky znázorňující odchylky od pravopisné
normy.
Pravopis (a potažmo gramatika) jako takový hraje důležitou roli ve
Snicketově Širokém

okně, kde dopis plný gramatických chyb je dokonce tajnou

zprávou prozrazující tajný úkryt tety sourozenců Baudelairových:
Až tento vzkaz dostanete
živými.

[...]

do rukou,

Vím, že vy, děti,

v hloupi duše vým, že již nebudu

nemůžete

chapat,

co pro

mně Ike

mezi

znamenal

(L.Snicket, 2001d, 83).
Podobně je v Předposledním

utkání

potřeba dešifrovat zdánlivé tajné

písmo, které se nakonec ukáže být jen zrcadlově převráceným textem.
Pravopis je také zdrojem komiky v Dahlově Obru Dobrovi.

Zde už se sice

nejedná o tajný kód, ale pouze o obrův nedostatek základního vzdělání a jeho
neschopnosti správně mluvit a psát. Grafická p o d o b a j e pak obzvlášť důležitá při
jeho psaných projevech: prezydent,
(R.Dahl,

2005b,

104n.)

atd.

v tu chvíly, pocem,
Dahl

navíc

dotahuje

ví lezu z vany,
obrovu

strašlyvě,

negramotnost
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k dokonalosti

a v jeho souvislých psaných projevech ignoruje i jakoukoliv

interpunkci.

Do grafických prostředků je nutné také zahrnout různé velikosti písma,
jejich typy a řezy a jiné textové efekty. Na tyto prostředky je opět bohatší
Dahlova

tvorba.

Dahl

nejčastěji graficky odděluje jednak veršované

nebo

písňové texty, které pak mají klasickou formu (členění do slok, veršů, apod ).
Dále pak kurzívou nebo kapitálkami zvýrazňuje jednotlivá slova v textu, která
jsou

buď

důležitá,

v Čarodějnicích).

nebo

vyjadřují

V Obru Bobrovi

myšlenky

hlavních

postav

(hlavně

hrají pak roli především kapitálky, které také

jednak zdůrazňují určitá slova, ale jsou také prostředkem gradace textu:
[...]
OSOBA.

usoudila,

že ti musí být nějaká

Obr měl na sobě dlouhý

vypadlo jako

VELMI DLOUHÁ

ČERNÝ

ČERNÁ

OSOBA.
PLÁŠŤ.

TRUMPETA.

[...] Možná

V jedné

nějaká

OBŘÍ

ruce držel něco,

V druhé ruce měl

co

VELKÝ

KUFR (R.Dahl, 2005b, 10).
Snicket oproti Dahlovi grafickým rozrůzněním textu šetří. Na první pohled
vypadají všechny strany jeho knih stejně, mají stejnou úpravu

Drobné výjimky

najdeme jen při citaci jiných textů v příběhu, např. titulky noviny:
SOUD

UZNAL

BAUDELAIROVY

VINNÝMI

NEJVYŠŠÍ

(L. Snicket, 2006, 261) nebo již

zmíněný dopis tety Josefiny, který je od ostatního textu oddělen kurzívou a je
napsán psacím písmem (L.Snicket, 200 ld, 83), což vyvolává dojem autentického
textu. Na druhou stranu tyto prostředky nenesou žádný konkrétní komický náboj.
Jediný vtipný a zároveň graficky oddělený prvek je dedikace na začátku každého
dílu série nebo pseudoautentický vzkaz autora pro nakladatele. Komika těchto
textů spočívá ale především v jejich věcném obsahu a ne v jejich grafické
podobě (toto splňují jen některé texty určené nakladateli, viz výše).

U obou autorů se také setkáme s aliterací, která ve většině případů
intencionálně oživuje text a umocňuje jeho komiku. U D a h l a j e většinou spojená
buď s expresivními výrazy:
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,Zákrsku
molousavá!

zakuklený!'

Tintěro

ječeli

třtinová!

za

Kvíčalo

ním.

,Skrčku

kviklavá!

smrštěný!

Šinťouchu

šimravý'

Mrňavulo
(R.Dahl,

2005b, 58)!
Případně
chechtánky

s

novotvary

imitujícími

dětskou

řeč:

žádné

chrochťánky

(ibid., 150).

U Snicketa se setkáváme s aliterací výjimečně a spolu s kontrastem
(kladení nesourodých věcí do páru) se podílí na komickém účinku dané pasáže:
Bylo tam vše, co dokáže abeceda pojmout
bedny, cíněnky

a cédéčka,

[...] laptopy

- automobily

a antény,

budíky a

i IJíce... (L.Snicket, 2007, 5 6 n ) .

5.2 Prostředky lexikální
Lexikální

oblast

poskytuje

autorům

největší

prostor

pro

jazykovou

komiku, a proto j e jí věnována velká část této práce. Mě bude konkrétně zajímat
„výběr slov a způsob jejich organizace do větších celků" (J.Toman, 1992, 35). S
prostředky lexikálními se setkáváme výrazně více v dílech Roalda Dahla než u
Lemonyho

Snicketa. Z tohoto důvodu v některých následujících kapitolách

nebude Lemony Snicket vůbec zastoupen.
Je nutné připomenout, že komický účinek lexikálních prostředků spočívá
hlavně v jejich aplikaci v určitém kontextu a ne v jejich formě jako takové a že
po hodnocení jejich komického

účinku je podle L.Dvorského (1984,

162)

nedůležitější jejich originalita a vtip.

V oblasti slovní zásoby se v Dahlových a Snicketových dílech setkáme
především s výrazy z kategorie časové platnosti" (neologismy, slova zastaralá,
apod.)

a

ze

skupiny

expresivně

zabarvených

slov

(nejčastěji

nadávky,

zdrobněliny, atd ).
Do první kategorie spadají neologismy, které jsou v dílech Roalda Dahla
obzvlášť rozšířené. Proto bylo mojí snahou rozdělit je do několika podkategorií.
Jednou z nich jsou slova vzniklá záměrně jako novotvary, neboť pojmenovávají

' rozdělené dle Příruční

mluvnice

češtiny,

2003. 94n.
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nově vzniklé či objevené jevy, tvory, věci, apod. S těmi se setkáváme především
v Karlíkovi

a továrně

na čokoládu.

Zde v továrně pracují příslušníci nově

objeveného trpasličího kmene Umpa-Lumpové,
vynalézá věčné

zavřihubky,

rumolu

s jejichž pomocí pan Wonka

a slivokolu,

atd. Komika těchto výrazů

spočívá jednak v jejich zvukomalebnosti ( U m p a - L u m p o v é ) a jednak ve tvaru
samotném (neobvykle utvořená spojení slov, volba lexikálních prostředků zavřihubky).
Do kategorie komických neologismů můžeme také zařadit nově vzniklé
tvary, které připomínají již existující slova, neboť byly vytvořeny
klasických

slovotvorných

čarodějnicologové,
{Příruční

Mezi

takové

patří

slova

jako

jehož koncovka - l o g vytváří zcela nové „konatelské jméno"

mluvnice

novotvary jeden

procesů.

pomocí

češtiny,

1995,

milión cukroltů,

115).

Na podobném

zteleviznění,

principu

fungují i

apod. Řada z nich má také za úkol

vyvolat ve čtenáři dojem, že se jedná o odborné termíny. Vznikají z nich tedy
jakási pseudoodborná pojmenování. Nejvíce těchto zdánlivě odborných pojmů
nalezneme v Čarodějnicích
chrlíc nenechavý,

hrabák drtivý, frňák

zmíněném Karlíkovi
,My
velevitamínu
vitamínu

a továrně

ho zase

rychle

bonbónového.

A, vitamínu

f... /, vitamín

j a k o názvy údajně existujících živočichů,

na

K, vitamín

(R.Dahl, 1993a, 65) nebo i v již

čokoládu:

vykrmíme.
Velevitamin

B. Obsahuje

ukecaný

např.

Stačí,

když

bonbónový

také vitamín

mu dáme
obsahuje

C, vitamín

koňskou

obrovské
Č, [...],

dávku
množství

vitamín

Ď.

L. vitamín M. vitamín N. vitamín Ň. ... ' (R.Dahl, 2007,

117).
Podobně do kategorie neologismů můžeme zařadit i špatně tvořená cizí
slova, která používají s oblibou například tety Brčková a Bečková v Jakubovi
obři broskvi.

a

Tyto tvary pak vznikají díky neznalosti těchto slovních forem, ale

současné snaze vyjadřovat se vznešeně, což je principem komického účinku
těchto výrazů:
, Terifiko!'
pošušňáme'

pořvávala

teta

Bečková.

Magnifiko!

Primafiko!

To

si

(R.Dahl, 1993, 27)!
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Snad největším zdrojem neologismů je Dahlův Obr Dobr,

neboť využití

neologismů, nejčastěji zkomolených existujících, běžně používaných slov, je
základním prvkem, na kterém stojí komika celé knihy/' V tomto příběhu zmíněný
obr nechodil nikdy do školy, a tak pochytil jazyk pouze foneticky.

Tato

zvláštnost se pak projevuje jednak komolením většiny běžně používaných slov a
jednak zapojením výrazů, které si obr sám vytvořil. Obr tak často pronáší výroky
typu:
,Hned
VIDĚLA

by ses začala

obra,

pomrskávat

a tak by začal

kolem

dokola

velký hon na obry [...],

a výskat,

žes

při kterém

by

čoklidi šmejdili po tom velkém obrovi, cos ho viděla, a byli by pěkně
Přilítli

a přifrnkli

koukání.

Dávali

hrochodochy

by na mě s bůhvíčím
by mě do blábince

a krokodáky'

Postrčili

a chytali
nebo

by mě a zavírali

do zoo se všemi

opravdu
všichni

rozdivočeni.
do klece

těmi

ke

kviklavými

(R.Dahl, 2005b, 22n ). [ . . . ]

by mě do zoo se všemi těmi žižrafami

a houslenkami

(ibid., 92).

Jeho komolení někdy zachází tak daleko, že je velmi těžké mu vůbec
rozumět:
Přivážete

ho pod brtel vašeho brtelníku

a ponesete

ho jako portědo

(ibid .,

144).
Obr také vytváří svá vlastní, zcela nová pojmenování pro věci existující,
např. telinková

blébelna,

rádiokvíčala

(ibid., 23) anebo to jsou naopak naprosté

novotvary, jejichž význam je mnohdy bez následujícího kontextu
odhadnout, fňokurka,

6

s

kábrtnik,

vratikrs,

břinklouz*

nemožné

(ibid., 36n ). Tyto zcela nové

V této knize hraje role překladu snad největší roli, Jan Jařab musel řadu anglických jazykových
hříček přizpůsobit češtině, a tak často došlo k výrazným změnám. Překladatel tak sice pokouší
zachovat typ jazykové hříčky, ale je často nucen ji aplikovat v češtině na zcela jiná slova, či
vymyslet hříčku zcela jinou, která bv alespoň částečně připomínala anglický originál. Např. Jan
Jařab pro označení lidí zvolil slovo „čoklidi", které s anglickým originálem „human beans"
(doslova ..lidské fazole") nemají nic společného V jedné z komických situací pak místo hříčky
..human beans - vegetable", musí stavět na podobnosti slov „čoklidi - čokoláda". Podobně Jan
Jařab nemohl přeložit obrovo nesprávné používání slovesných tvaru („I has", „You is"), a
musel proto pouze komolit jiná slovesa.
telinková blébelna - televize; rádiokvíčala - rádio
Fňokurka - speciální druh okurky pěstované obrem Dobrem; kábrtnik, vratikrs,
břinklouz blíže nedefinovány
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tvary jsou také často slova onomatopoická, tedy vzniklá na základě určité
zvukové podobnosti s popisovaným jevem: vizřachat9

(R Dahl, 2005b, 52).

Neologismy pak jsou i součástí přirovnání, např.: leží tam ututlané
tutlák

jako

(ibid., 60). Jejich komika pak spočívá v nesmyslnosti a absurditě daného

příměru už jen z proto, že některé výrazy není možno definovat.
Z hlediska časové platnosti

lze zmínit ještě výrazy zastaralé,

Anglicko

(ibid., 60), anebo zdánlivě zastaralé, přitom neexistující:

myšlenka

(ibid., 60).

Ve

Snicketově

tvorbě

jsou

největším

zdrojem

např

srandózní

neologismů,

resp.

okazionalizmů, především projevy malé Sunny, které jsou v každém díle série
hojně zastoupeny. 1 0 Sunny j a k o zpočátku čtyřleté dítě většinou vydává pouze
neartikulované zvuky, které už samy o sobě mohou být komické svojí formou.
Jejich komický účinek je ale umocněn především zásahem autora, stylizovaného
do role vypravěče, který vždy Sunnyiny projevy vtipně a erudované vysvětlí:
, Betli tuba, ' prohlásila
zřejmě

namysli

v ukradené

něco jako:

plachetnici

vchodu do jeskyně'
,Kimidi!'
žádné nehody.

Sunny

a začala

, Přece jsme

rozbouřené

lézt do nitra jeskyně.

uprostřed

Slzavé jezero,

hurikánu
abychom

Herman
nervózně

Měla

tím

nepře pluli
postávali

u

(L.Snicket, 2001 d, 1 6 9 n ) .

vykřikla
Způsobila

S jednorázovým

Sunny. Chtěla tím zřejmě říct něco jako:
je hypnóza'
využitím

Snicketovy série Temné

nebyly

(ibid., 13 5 n.)!

neologismů

terárium,

,Ale to

se

setkáváme

v

druhém

díle

ve kterém herpetolog a nový opatrovník

sourozenců Baudelairových, strýček Monty, hovoří o neexistujících tvorech,
např.: ničemnik

mongolský,

hadošnek

madagaskarský

(L.Snicket, 2001b, 77).

Expresivní výrazy jsou velmi důležitou formou pro přiblížení příběhu
dětem, a proto je jak Dahl, tak Snicket hojně využívají. Já jsem v následující
kapitole
9

slovní

zásobu

z hlediska

expresivního

zabarvení

rozdělila

podle

Vizřachat - prdět
" Zajímavé je, že Snicket nezapomněl, že i jeho hrdinové stárnou a vyvíjejí se. a proto
neidentifikovatelné hlasové projevy Sunny se postupně inění na srozumitelná slova a nakonec i
celé věty.
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Příruční

mluvnice

češtiny

(2003, 95n.) na výrazy kladné a výrazy záporné. S

výrazy kladnými se překvapivě nesetkáváme tolik, jako s výrazy zápornými, a to
nejen u Snicketa, kde by se podobný jev dal spíš předpokládat vzhledem k jeho
drsnějšímu pojetí, ale i u Dahla. Nicméně volba těchto jazykových prostředků je
celkem pochopitelná, neboť použití hrubých, vulgárních a obecně tabuizovaných
slov je pro děti velmi atraktivní a zábavné.
Expresiva

s pejorativním

významem

v

Dahlově

případě

používají

především postavy negativní, charakterově špatné. Jejich použití pak má mimo
jiné podpořit odmítavý postoj čtenáře vůči k těmto postavám. U Snicketa je tomu
obdobně. Ze záporných výrazů se nejčastěji vyskytují pejorativa, a dokonce i
vulgarismy. V Dahlových příbězích nacházíme taková slova jako
(R.Dahl, 1993b, 10), ječet,
pitomečci

čmuchat

(ibid., 61), zatracená

(ibid., 28), idiotky

stará

čůza

barabizna

(R.Dahl, 1993a, 67),

(ibid., 84), sviňbulík,

prasiště

(R.Dahl, 2005b, 47), a další.
V Dahlově

Obru

Dobrovi

dokonce

najdeme i jeden

příklad

využití

komického augmentativa, resp jakéhosi pseudoaugmentativa, kterým se jeden z
lidožravých obrů pokusí obra Dobra urazit.
,Jsi - šlehačkový
vypochodoval

z jeskyně

Z kladných
{Karlík,

babička

nacházíme

zákus!Po

urážce strašlivý

obr

Krvešpunt

(R.Dahl, 2005b, 48).

výrazů

Jiřinka,

v poněkud

této nejhorší

se pak

dědeček

ošemetné

nejčastěji setkáme

se slovy

familiárními

Pepa, atd.) a s euťemismy: Obávám

situaci

se, že se

(R.Dahl, 1993b, 56). Komika citovaného

eufemismu spočívá v kontrastu mezi vážnou situací, ve které se hlavní postavy
ocitly (Jakub se společně s jejími ostatními obyvateli plují na broskvi uprostřed
širého moře) a komentářem Konipase, který přišel své přátele o jejich situaci
spravit. Podobně šetrným způsobem pak babička v Čarodějnicích

spravuje rodiče

chlapce proměněného v myš o jeho stavu takto: Váš syn utrpěl značně
nehodu

nemilou

(R.Dahl, 1993a, 104).
Svou roli mají v textu také deminutiva.

kontrast

V Obru

Dobrovi

mezi řečí a vzhledem obra, a tedy i jeho odlišnost od

zdůrazňují
ostatních

" Tento novotvar je také možné zahrnout do kategorie neologismú, či do kapitoly o špatné
etymologii slov.
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lidožravých obrů. Obr kromě toho, že pláče, používá slova jako
(R.Dahl, 2005b, 32), nestrašánkuj

odpližánkuju

se (ibid., 113), apod., která s j e h o zjevem

výrazně nekorespondují.

Velmi zajímavou kapitolou je také využití jmen k dosažení komického
efektu. Všechna jména byla podle všeho vybírána s pečlivostí a jazykovým
citem. U Lemonyho Snicketa je vzhledem k rozsahu jeho tvorby počet jmen
omezený, ale přesto je dobré věnovat jim pozornost, neboť i v těch se projevuje
Snicketův smysl pro černý humor. Hlavními hrdiny Řady nešťastných

příhod

jsou sourozenci Baudelairovi - Klaus, Violet a Sunny. Jejich křestní jména
nenesou

žádnou

zvláštní

symboliku,

jejich

příjmení

ovšem

připomíná

francouzského prokletého básníka Charlese Baudelaira, jehož básně jsou stejně
bezútěšné jako osudy sirotků Baudelairových. Také další z postav série, pan Poe,
správce Baudelairovic majetku, je též nositelem jména významného amerického
spisovatele, t.j. Edgara Allana Poe. Snicketův pan Poe navíc neustále pokašlává
trpíc jakousi nemocí dýchacího ústrojí 1 2 . Navíc i v spojitost mezi těmito dvěma
autory ve skutečnosti existovala, neboť právě díky Baudelairovým překladům se
Poeova tvorba proslavila i v Evropě. S trochou nadsázky můžeme dodat, že i
jméno

ženské

postavy

Kit

Snicketové

má

spojitost

s jistým

současným

americkým autorem, tedy samotným Lemony Snicketem.

Dahlův výběr jmen je oproti Snicketovi mnohem pestřejší. Navíc díky
větší transparentnosti významů zvolených křestních jmen i příjmení je jejich
komika

zřetelnější

i pro

mladší

recipienty

(Telekuk, Bečková,

Tamtudy).

Nejčastěji Dahl pracuje s komicky příznakovými příjmeními. V řadě z nich se
totiž

shoduje tvar a význam

daného jména

či příjmení s vzhledem

vlastnostmi jejich nositele. Nejzřetelnější je tato podobnost v Jakubovi
broskvi,

nebo
a obří

kde příjmení Jakubových zlých tet zcela odpovídají jejich tělesné

stavbě. Teta Brčková je tak vysoká a velmi štíhlá, zatímco teda Bečková je malá

13

Životní osudy spisovatele E.A.Poe byly úzce spjaty s tuberkulózou. TBC byla příčinou smrti
většiny členu jeho rodiny, čím se stala i častým motivem jeho povídek.
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a o b é z n í " Podobně v Karlíkovi

a továrně

na čokoládu

mají komicky příznaková jména. Augustus
plně

vystihuje jeho

zaoblenou

Gdoule

postavu

všechny rozmazlené děti

připomíná slovo „koule", což

a pomalý

styl

chůze,

a

Kornélie

Princmetálová

je stejně prostořeká a nevychovaná, jak její jméno ukazuje 1 4 . U

jména Veruka

Saltini

samotný základ slova Saltini

(salt - sůl) vystihuje její

nepříjemné vystupování a její rozmazlenost. Navíc neobvyklost jména křestního
zdůrazňují vznešené poměry, ze kterých Veruka pochází. Genialita volby tohoto
jména se projeví poté, když se čtenář ústy pana Wonky dozví, že Veruka (lat.
Verucca) je v lékařské označení pro bradavice či kuří oko (V.Petráčková

-

J.Kraus, 1995, 807). Tento fakt pak výstižně podtrhuje Veručinu nesnesitelnost.
Také jméno Miki

Telekuk

charakterizuje svého nositele, který tráví celé dny

pouze sledováním televize.

I vedlejší záporné postavy charakterizují jejich

příjmení, např. Wonkovi konkurenti se jmenují Krutichvost,
atd.

V Obru

(Flákožrout,
Děvozmar,

Dobrovi

pak jména

Kostikřup,

Drtichlap,

Krvešpunt).

Některá

zlých

obrů

Děckožvyk,
jména

a

Zakrejcar,

vystihují jejich

Prkonos,
specializaci

Chroustomas,

příjmení

pak

Chlemtohrd,

přímou

spojitost

s vlastnostmi jejich nositelů nemají, ale jsou komická čistě jen svým tvarem Jakub

Tam tudy, Karlík

Bucket.15

Do kategorie jmen můžeme zařadit i jména jednotlivých zástupců hmyzu z
Jakuba

a obří broskve,

která jsou vytvořena z názvů jejich živočišných druhů.

Jakub se tak setkává s Zížalákem,

Stonožníkem

nebo slečnou

Pavoučkovou

Tyto

tvary pak jednak zdůrazňují životnost daných tvorů, a zároveň svou formou baví
čtenáře.
S příznakovými

místními jmény se setkáme hlavně u Snicketa.

Jeho

hrdinové často cestují na místa, jejichž smyšlená jména jsou předzvěstí toho, co
je tam čeká. Sirotci Baudelairovi se pak ocitají na místech jak Mizerovská
Strohá akademie.

Slzavé jezero,

Posedlá

říčka,

Všivá cesta. Obtížná

pila,

hora, apod.

Jejich komika spočívá jednak v jejich nadužívání (téměř každé byť jen lehce

13

14

15

V anglickém originále se tety jmenují Sponge (houba) a Spiker (cokoli špičatého, bodavého,
tenkého), což překladatelka vhodné nahradila jmény Bečková a Břeková.
V anglicky mluvících zemích příjmení Prinzmetal není příliš obvyklé; slovo prinzmetal samo
o sobě je označení pro typ srdečního onemocnění angina pectoris (Prinzmetal's Angina. 2008.
web)
bucket (aj) - kyblík
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nevlídné

místo

je

obdařeno

podobným

jménem)

a

jednak

přehnaným

dramatizováním hrůzy některých míst.

Dalšími prostředky, která jsou blízce spjat se jmény, jsou oslovení. Ať už
jsou to oslovení urážlivá,
odporný

všivák,

malý mizera

chobot z chobotnice
,Zákrsku
molousavá!

štěně,

(R.Dahl, 1993b, 9) nebo čistě komická:

sekaný

(ibid., 62). Anebo jsou spojení obou jevů:

zakuklený!'

Tintěro

obsahující pejorativní slova jako špinavé

ječeli

třtinová!

za

Kyíčalo

ním.

,Skrčku

kviklavá!

smrštěný!

Šinťouchu

Mrňavulo

šjmravý

(R.Dahl,

2005b, 58)!
Tato ukázka je zároveň příkladem pro Dahla typické aliterace.
Ani u Snicketa není o urážlivá, ale zároveň komická pojmenování nouze.
Jejich největším zdrojem j e bez pochyby hrabě Olaf. Snicketova komika sice
nespočívá ve slovních tvarech jako u Dahla, ale především v kontextu a ve stylu,
kterým jsou hrabětem Olafem pronášena. Hrabě Olaf v prvním díle série děti
Baudelairovy oslovuje důvěrně sirotci,

skřeti nebo fakani.

Komické jsou i snahy

dětí hraběte Olafa urazit. Ve chvílích největšího emotivního vypětí se totiž
zmohou jen na urážky typu: Vy hnusný zloduchu!,

Vy odporné

zvíře!

(L.Snicket,

2001d, 210), apod.

Syntagmatické

významové

vztahy

v

Dahlově

a

Snicketově

tvorbě

reprezentují nejčastěji fráze, a to především jejich špatné či nevhodné použití.
Komika těchto prostředků je pak založena nejen na posunu či záměrné deformaci
jejich významu,

ale především

na originalitě a neotřelosti

nově

vzniklého

spojení.

Dahl tento prostředek využívá nejvíce v Obru Dobrovi.

Hlavní postava

jednak používá většinu kolokací a idiomů špatně:
Z tohohle
Myslím,

by ti hrůzou
že tu pláčeš

Kdo je zvědavý,

vstaly zuby na hlavě (R.Dahl, 2005b, 67).
na nesprávném

bude brzo plešatý

stromě (ibid., 96).
(ibid., 156).
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Dopouští se malapropismu: To je katastrální16

(R.Dahl, 2005b, 51)!

Plete si jednotlivá slova frází:
,Máš v hlavě jenom prázdný

salám. ' , Chceš říct prázdnou

slámu, ' opravila

ho Sofie (ibid., 37).
Reaguje na určité řečnické fráze, jako by to byly skutečné otázky či byly
součástí konverzace:
, To snad ne!' vykřikla

Sofie.

, To snad ano!' řekl obr Dobr (ibid., 23).

A dokonce i některé fráze vůbec nepovažuje za fráze, či chápe jejich
význam zcela odlišně než j e běžné:
Nemůžu mít pořád pravdu.
Nečiň ty druhému,

Někdy jsem v právu, jindy

co třetí čtvrtému

Podobně pan Wonka v Karlíkovi

v levu' (ibid, 24).

(ibid., 62).

a továrně

na čokoládu

používá některé

kolokace v cela jiném smyslu, než je běžně zvykem:
,Jsou to moje vlasové

nudle!'

vysvětloval

pan Wonka. , Stačí, abyste

snědli jen špetku a za půl hodiny vám začne na hlavě vyrážet zbrusu nová,
hustá a hedvábně

hebká kštice! A taky kníry! A plnovous'

jich

krásně

(R.Dahl, 2007, 78)!

Anebo si určité fráze různě upravuje:
, Okamžitě
plnovous,

mu vyrazil

na bradě černý vous a rostl tak rychle,

než byste řekli obuvník'

Komika tohoto

rčení

že z něj byl

(ibid., 78).

spočívá

i v tom, že významově fráze zůstala

v podstatě nezměněná, pan Wonka pouze nahradil ustálený výraz švec
obuvník,

slovem

přesto je výsledný efekt zcela odlišný.

Používání frází a ustálených spojení není ale vždy v Dahlových pohádkách
zdrojem komiky pouze kvůli chybné formulaci či jejich nepochopení. Komického
efektu Dahl dosáhne i jejich sice správě použitým tvarem, avšak za nevhodných
okolností.

16

Namísto

katastrofální
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Přestaň

tahat Žížaláka

smíchu.

, Tahat za nohu!'

kterou'

(R.Dahl, 1993b, 40)!
,Adůjtytondo,

jako

slepý, ' odsekl Žížalák.

za nohu, ' řekla Beruška.

[... / ,Za kterou?

můžeš

dostal

záchvat

Za kterou ho tahám! No, ukažte mi, za

být tak slepý!'

,Nemusíš

Stonožník

řekl Jakub.

mi to pořád připomínat

,Dobře

víš, že

jsem

(ibid., 58).

U Snicketa se tyto prostředky nevyskytují příliš často, přesto v posledním
díle série Řada

nešťastných

příhod

můžeme jedno špatné použití ustáleného

spojení také najít:
,Ale vy mě urážíte,

mladá dámo, ' vypískl zlosyn a zatvářil

.Já to myslím stejně poctivě,

jak je den dlouhý'

se

pobouřeně.

ÍL.Snicket. 2007, 139).

Díky četnému zastoupení v Dahlových textech jsem kalambúru a falešné

etymologii vyhradila zvláštní oddíl. Využití falešné e t y m o l o g i e jako k o m i c k é h o
prostředku je pro dětského čtenáře atraktivní z několika důvodů. Jednak jsou tato
chybná odvozování slovních tvarů nebo chybné myšlenkové procesy komické už
svým věcným obsahem a jednak poskytují také největší prostor pro pocit
nadřazenosti nad obrem, který jeho neznalost jazyka přináší. Velmi atraktivní a
zábavné je zároveň i hádání toho, co chtěl původce promluvy asi původně říct.
Následující

ukázky

z

Obra

Dobra

budou

pak

nejen

příkladem

falešné

etymologie, ale i zároveň ucelenou ukázkou obrova odlišného způsobu myšlení a
jeho popletenosti.
Turci mu chutnají
chuť říčního

medu nebo Řekové z Řekova

mají

všichni

bahna (R.Dahl, 2005b, 19).

,Máme
mezi sladkosti.

tuto zajímavou

blábolku

o chutnání

čoklidí.

A čoklověk

nepatří

'

,Ale čokoláda
, Čokláda
čokláda

po tureckém

ano,

ano,' řekla
ale čoklověk

Sofie.
ne, ' řekl

obr.

, Čoklověk

má dvě nohy

a

žádné. '
[•••]
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,Coklověk,
ze Skotska

' pokračoval

chutnají

obr, ,má dilión různých

hodně po hovězím.

chutí. Například

Je na nich néco pěkně

čoklidi

hovězího,

na

to jsou

dvě

Skotech. '
, Chceš

říct na skotu,'

opravila

ho Sofie.

, Skotové

a skot,

různé věci. '
, Skot jako skot, ' prohlásil
příklad.

obr. ,Nechmatlánkuj

Takový Srb má odpůrnou

kovovou příchuť.

, Chceš říct jako srp, ' řekla

Sofie.

, Už mě zase chmatlánkuješ!'

vykřikl obr.

, Coklidi

z ostrova

Capri,

ti chutnají

mě za slovo. Dám ti jiný
Chutná li jako kladivo. '

[...]

co nejvíc po rybcich, '

pokračoval

obr.
, Samozřejmě,
,Špatně!'
chutnají

'přikývla

zvolal

Sofie.

obr a plácal

po rybách, poněvadž
,A jak tedy chutnají
,Po kaprech,

[

, Chutnají

se do stehen.

chutnají

po

,Čoklidi

z ostrova

Capri

ti

sardinkách!'

lidé ze Sardinie?'

' odpověděl

po kaprech. '

zeptala

obr vítězoslavně.

se

Sofie.

,Přece po kaprech,

ne?'

1

.A jak lidé z Rakouska

chutnají?

' zeptala

. Ostře, po rákoskách.

' řekl

obr.

,Ovšem,'

Sofie.

,To mě mohlo

souhlasila

se

Sofie.

napadnout'

(R.Dahl, 2005b,

20n.).

S mylnou etymologií se také setkáme v Karlíkovi

a továrně

na

čokoládu,

kde je zdrojem těchto neobvyklých promluv pan Wonka. Rozdíl oproti obrovi
Dobrovi spočívá ve Wonkově jistotě o správnosti a logičnosti jeho úvah a čtenář
nemá v podstatě důvod panu Wonkovi nevěřit.
,Pomlázky?'

podivila

se Veruka

Saltini.

,K čemu propána

potřebujete

pomlázky?'
,No přece
šlehačku

na šlehačku,

bez pomlázky

máš jako se sázenými
až vyrostou'

' odpověděl

? Šlehačka

nešlehaná

pan

Wonka.

pomlázkou

Jak

bys

našlehala

není žádná šlehačka.

vejci. Ta také nestojí za nic, když je nezasadíš

a

To

nepočkáš,

(R.Dahl, 2007, 75)!
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A už se řítili
VŠECHNY
NABOBI

BOBY

kolem

žlutých

- KAKAOVÉ

dveří

BOBY,

s nápisem
KÁVOVĚ

SKLADIŠTĚ
BOBY,

CISLO

ZÁVODNÍ

77 -

BOBY

A

(R.Dahl, 2007, 75).

Pan Wonka je také zdrojem dalších komických jazykových jevů, které jsou
založeny na absurditě a nonsensu. Tyto prvky opět dávají prostor dětskému
recipientovi pro pocit své nadřazenosti (J.Tomana.

1991b, 340) nad danou

postavou tím, že si uvědomují „jak by to bylo správně" (D.Mocná - J.Peterka,
2004, 413). Komického efektu je dosaženo, podobně jako v předešlém oddílu,
Wonkovým přesvědčením a samozřejmostí, se kterou jednotlivé nelogické věty
pronáší. Tyto nonsensové výroky mají pak velmi blízko k absurditě.
,Ale už brzo na tu správnou
kluci a holčičky

po výmluvách,

,0 takových
takové

z ořezávátek

dělají?

na tužky'

Z hlediska
synonymie

a

přijdu!

proč chodí holohlaví'

odpornostech

kornflejky

směs (vlasovou)

přede

Z tlučených

A potom

budou

mít

(R.Dahl, 2007, 78)

mnou nemluv.
kroucených

Víš ty vůbec,
hoblin,

z čeho

které

se

vypadávají

(ibid., 112).

paradigmatických

opakování

v

významových

diskutovaných

vztahů

dílech.

zmíním

Opakování

využití

je

velmi

frekventovaným komickým prostředkem v dětské literatuře, ať už v situační nebo
jazykové komice. V Dahlových dílech se nejčastěji opakují expresivní výrazy,
případně výrazy hovorové. Dochází tak k hromadění synonymních výrazů, a
tudíž k vytváření synonymních řetězců, nejčastěji substantivních:
„Je to blázen!'
,Makovec!1
, Třeštiprdlo!'

-

křičeli.

- ,Cvok!'

,Pomatenec!'

- , Ťululum!'

- ,Splašenec!'

- ,Vrtohlavec!'

- ,Šílenec'

- ,Potrhlík/'

- , Poděs!'

-

,Pudivitr!'

- ,Famfárum!'

-

(R.Dahl, 2007, 73n.)!

nebo verbálních.
...a řvoucí

příval

neutuchal,

kanula a linula se a proudila
a hlučela

a romonila

voda se valila

a chlistala

a cáchala

a lila a vířila a prýštila

a kypěla a zurčela

a šplíchala

a

a crčela

(R.Dahl, 1993b, 110).
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Dahl zahrnuje do textu i taková synonyma, která jsou sama o sobě zároveň
i neologismy:
,Jsem střeskuíěný!'

řval

,Jsem vyvrtákovaný!'

Flákožrouí.

hulákal

,Jsem nahrdlákovaný!'

Děckožvyk.

burácel

Jsem

odhusyštíplý!'

vyl

Jsem

ztřepenělý!'

křičel

Jsem

zbrbloněný!'

ječel

Kostikřup.

Drtichlap.
Chroustomas.
Děvozmar.

,Jsem seskručenýí'

kvičel

Chlemtohrd.

Jsem

kviklotíplý!'

skučel

Krvešpunt.

Jsem

zapytlovaný!'

vřeštěl Řezníček

(R.Dahl, 2005b, 156).

Lemony Snicket se pak více soustředí na opakování stejných výrazů, tedy
ne pomocí synonym, což mnohdy hraničí s absurditou. Přesto jsou i tyto postupy
jazykově promyšlené a propracované:
Nakonec
už opravdu
jelikož

se musí smířit se skutečností,

dost blízko,

obsahuje

takže

být na vašem místě,

nejen konec jednoho

[...]. Konec Konce totiž obsahuje

nechvalně

všechny

vezme. Bylo by teda pro vás asi nejlepší,
přijde

konec Konce,

konec

knihy,

začínají

protože

končit právě

a přestali
příběhy,

že se blíží konec a konec Konce je
nečetl

známého

bych konec
zloducha,

tyto konce a nezáleží
kdybyste

se přestali

končí

v Konci,

ale i konec

na tom, jak se to

dívat na konec,

číst Konec dřív, než se prokoušete
jež

Konce,

který začal

stránkami
Zlým

než
na

začátkem,

ted (L.Snicket, 2007, 3 0 3 n ) .

5.3 Prostředky syntaktické
Oblast syntaktických prostředků otevírá další možnost jazykové komiky, a
to

především

prostřednictvím

stavby

vět,

respektive

jejím

narušením.

Syntaktické prostředky samy o sobě totiž nositelem humoru nejsou, ale svými
zvláštnostmi

a obměnami

mohou

tohoto efektu snadno dosáhnout

(elipsy,

neúplné věty, špatný slovosled, atd ). Nejčastějším zdrojem komiky je pak
nesoulad mezi syntaktickou a lexikální stránkou jazyka. „Komický moment může
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také vyvolat délka větné konstrukce" (Machalíková, 2000, 31), se kterou se
v běžné vážně komunikaci nesetkáme.
Nicméně v této oblasti existuje nepřeberné množství možností,
vybírám

u Roalda

Dahla

a Lemonyho

Snicketa jen

některé

proto

nejvýraznější

příklady.

Dahl ze syntaktického hlediska pracuje pouze s nesprávným slovosledem,
a to v Obru Dobrovi,

kde je tato chyba přirozenou součástí obrova způsobu

vyjadřování. Komický efekt je pak samozřejmě umocněn i výběrem lexika, ze
kterého se celá komunikační situace skládá.
. Vidíš ty je' (R.Dahl, 2005b, 2 3 ) ?
.Děláš ty si legraci'

(ibid.. 111)?

, Tady je, hnusotná fňokurka!'

zvolal obr Dobr a zamával

ji! Zle ji návidím!

Mám jí až po plný krk! Ale protože

jako

musím

ostatní

neděla,

obři,

byl bych jenom

Lemony

celý život

chlemstat

žouželné

s ní. , Ošklivým

zamítám

požírat

fňokurky.

čoklidi

Kdybych

to

kost a růže (ibid., 37n ).

Snicket

nejčastěji pracuje s komplikovanými

větami.

Jejich

komplikovanost pak spočívá buď v jejich délce, a tedy i nepřehlednosti, anebo v
komplikovanosti jejich významu, který je umocněn lexikální stránkou věty.
Hoře hoře trati tratí stání k stání (L. Snicket, 2007, 5 6 n ) .
Bylo by teda pro vás asi nejlepší,
přijde

konec Konce,

konec

knihy,

začínají

protože

a přestali
příběhy,

kdybyste

se přestali

dívat na konec,

číst Konec dřív, než se prokoušete
jež

končí

v Konci,

který začal

stránkami
Zlým

než
na

začátkem,

končit právě ted (ibid., 303n ).
Jejich komika pak spočívá v tom, že se čtenář v dlouhých či lexikálně

komplikovaných větách ztrácí, a tedy nepochopí jejich význam. Zábavná pak
opět může být snaha daný text „rozšifrovat".
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5.4 Obrazná pojmenování
Prostředky z kategorie obrazných pojmenování nacházíme opět nejčastěji
v knihách

Roalda

přirovnání,

Dahla.

oxymórony

Do této kategorie
a

příp.

eufemismy.

spadají pak takové jevy jako
Někdy

bývá

do

obrazných

pojmenování zahrnuta i ironie, ale té byla již záměrně věnována samostatna
kapitola, a proto s e j í zde nebudeme zabývat.

V dílech

Roalda

Dahla jsou

nejčastěji

využívána

přirovnání,

neboť

poskytují velký prostor pro jazykovou komiku. Jejich komický efekt vzniká
nejčastěji na základě neobvyklosti a nápaditosti příměru např. převařená

zelná

hlávka (R.Dahl, 1993b, 12), scvrklí jako sušené švestky (R.Dahl, 2007, 10) a i na
užitých jazykových prostředcích popisujících předmět, ke kterému někoho nebo
něco přirovnáváme (expresivní, nespisovná slova - habizny,
tlustý,

vychrtlí).

rozčvachtaná,

děsně

Přirovnání také tímto způsobem pomáhají dětskému čtenáři

rozlišit, které postavy jsou kladné a které záporné podle toho, k čemu je autor
přirovnává.
Teta Bečková,

tlustá a třaslavá jako medúza...

(R.Dahl, 1993b, 21).

Každé ucho bylo velké jako kolo od nákladního

auta a zdálo se, že je

roztahovat
zuby.

a stahovat

Byly výrazně

podle

libosti.

bílé a trčely

[...] Zazubil

mu z úst jako

se a ukázal mohutné
obrovské

krajíce

bílého

muže

hranaté
chleba

(R.Dahl, 2005b, 18).
Přirovnání nemusí být ale vždy spojená pouze s popisem postav, ale
mohou sloužit k lepšímu vyobrazení situace:
A slavná
kupónem,

dívka stála na židli v obývacím

jako kdyby jím chtěla zastavit

pokoji

a divoce

mávala

Zlatým

taxík (R.Dahl, 2007, 30).

Oxymórony se pak vyskytují pouze ojediněle, a to především v Karlíkovi
továrně

na čokoládu.

např. teplé zmrzliny

a

Ty se zde vyskytují v podobě Wonkových vynálezů jako
pro chladné

dny, vykuleně

cukrkandlové

krychle

(R.Dahl,

2007, 90n ), apod. Komika těchto pojmenování spočívá v „protikladu slučujícím
významově neslučitelné pojmy" (V.Křivánek - H.Kupcová, 1996, 33), a tedy ve
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vytváření nesmyslných spojení ( t e p l á zmrzlina,

vykulená

krychle).

Dahl tento

efekt ještě umocňuje zapojením dalšího kontrastního adjektiva (teplé
pro chladné

zmrzliny

dny).

Eufemismy jsem

zmínila již v lexikálních

prostředcích

(kapitola

5.2,

s.36), a proto se jimi zde více zabývat nebudu.
U Lemonyho
nesetkáme.

Snicketa

se s takovou

škálou

obrazných

pojmenování

Snicket využívá z výše uvedených jevů pouze přirovnání. Jejich

komika opět spočívá v originalitě a především absurditě příměru, neboť jevy, ke
kterým daný předmět/osobu přirovnává, jsou buď zcela nesmyslné, nebo vůbec
neexistují (a jedná se tedy o neologismy).
Zato
nejpomalejši

vy tři mi dneska

připadáte

jako

hadošnek

madagaskarský,

což je

had na světě (L. Snicket, 2001b, 77).
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6. Využití v e r š o v a n ý c h textů
V následující kapitole se bych se ráda zaměřila na uplatnění veršovaných
textů v literatuře pro děti a mládež, a to konkrétně v díle Roalda Dahla. V sérii
Lemonyho

Snicketa

se s žádnými

veršovanými

pasážemi

nesetkáme,

proto

nebude v této kapitole zmiňován.

Jak už jsem zmínila, veršované pasáže do svých děl začleňuje z našich
dvou autorů
čokoládu,

pouze Roald Dahl, a to konkrétně v Karlíkovi

a továrně

na

kde jsou verše důležitou součástí příběhu, neboť komentují a doplňují

syžet příběhu, a v Jakubovi
V Čarodějnicích

a obří

broskvi,

kde verše syžet spíše oživují.

pak nacházíme jen ojedinělá, krátká dvojverší, která dokonce

nejsou ani graficky oddělená od dalšího textu, a na první pohled působí spíše
jako náhodná seskupení slov obsahující shodné hláskové skupiny. Verše jsou pak
v Dahlových

dílech

pronášeny

nejčastěji

vedlejšími

postavami,

ať

už

čarodějnicemi nebo hmyzem žijícím v obří broskvi, jindy jsou pak zpívány
trpaslíky Uma-Lumpy, kteří pracují v továrně Willyho Wonky.
V Karlíkovi

a továrně

na čokoládu

jsou zdrojem veršovaných promluv již

zmínění Umpa Lumpové. Prostřednictvím těchto veršů, které jsou v příběhu
prezentovány jako texty písňové, komentují situace, ve kterých je

některé

z neposlušných dětí potrestáno za svoje nesnesitelné chování. Obsahem veršů je
vždy nejprve popis prohřešků zmíněné postavy, včetně negativního hodnocení:
Přátelé,

každý z vás doufám

že nejodpudivější
na slečinky,
žvýkají

(Ten zlozvyk
s činnosti

pohled je asi

flinky

ve stoje,

a

povaleče:

vleže i v kleče!

se dá srovnat

prstů

souhlasí,

jedině

v nosní dutině)

(R.Dahl, 2007, 86).

A následně i popis trestu, kterého byli ostatní návštěvníci továrny (a
čtenáři) svědky:
Už se kola roztáčejí,
už Augusta

skřípou

zuby o zuby,

kudla krájí, už ho vsává potrubí

(R.Dahl, 2007, 69).
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Na koni těchto veršů se pak u některých špatných dětí dozvídáme, nakolik
jim „léčba" naordinovaná panem Wonkou pomohla:
Ale už vychází.

Pcínové! Souká se ven!

Zázrak se stal! To není
ten cvalík,

sen!

co ještě před chvílí tu byl

a kterého si kdekdo
ten lenochod

ošklivil,

a chamtivec,

je kdekým milován,

ten sosák

kdekoho

bleší,

těší (R Dahl, 2007, 69n.)!

Ve stejné knize najdeme jeden krátký veršovaný text, který se vymyká
veršům předchozím a jehož původcem je sám pan Wonka. Prostřednictvím těchto
několika krátkých veršů komentuje plavbu na čokoládové řece. Ty jsou založeny
na opakování stejných hláskových skupin ( - u j e ) na konci každého verše a vytváří
tak „kvalitativně rozšířený sdružený rým" (P.Šrubař, 2008, web), neboli „triádu"
(J.Hrabák,

1978,

169). Kromě vyvolání komického účinku se podílejí i na

gradaci textu.
Marně se kdo
Kam plavidlo

dohaduje.
vlastně

Pluje si, kam vítr

pluje!

duje,

Kam se řeka zakus uje!
[ . . . ] { i b i d . , 73)

V Jakubovi

a obří broskvi

verše slouží, podobně jako v předešlé knize,

nejčastěji k popisu situace a ke zesměšnění záporných postav. V této knize je
však původců veršů více. Jedněmi z nich jsou Jakubovy zlé tety, jejichž verše
zesměšňují právě je samotné, aniž by si to samy uvědomovaly.
Bečková

zrudla a Brčková

se

,Se mnou se sotva můžeš měřit,
podívej

ušklíbla:
drahoušku,

se na mou f iguru, zoubky a úsměv

a pihu krásy na

oušku!

Až sama žasnu, že mám všechno
Tak se mi obdivuj

a

si vřídků, co mám na

nej!

nevšímej
tváři!'
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, Ty tresko!'

zařvala

teta Beč ková.

Jsi vyschlá jako kytka v

herbáři!'

Vzdychla

Jen

si teta Bečková:

tak při své kráse

budu

filmovou

hvězdou

v

Obsadím

všechny hlavní

plno ctitelů pořád

trochu

chtít,

Hollywoodu!
role,

kolem

ve dne i v noci, pochopitelně

taky za šera. '

, Máš šanci, ' řekla Brčková,

,na hlavní roli

Lochnesská

příšera'

filmu

(R.Dahl, 1993b, 15)/

Dalším původcem veršovaných promluv je Stonožník, který obyvatele
broskve často baví svými písněmi, kterými buď komentuje nastalé situace nebo
své obecenstvo spravuje o svých zálibách. Komický pak není pouze věcný obsah
daných veršů, ale i jejich nečekanost v daném momentě příběhu:
Načež
zčistajasna

se dal s plnou

pusou

broskvího

masa

a bradou

zalitou

šťávou

do zpěvu (R.Dahl, 1993b, 60):

f •1
Úplně šílím po vosích
s máslíčkem

na plesnivém

k ostnům dikobraza
přidám

žihadlech

na

hrst pražených

a na vrch ještěrku

tou stu,
kyselo
chroustů

uleželou

na

štěrku.

Podobných

specialit

vám připravím

(Pár přátel

omdlelo

hned po prvním

Dahl všem

nepracuje pouze

spoustu.
soustu)

(ibid., 62).

s graficky odlišnými veršovanými

celky.

Využívá také jednoduché verše zakomponované přímo v textu, a to opět ve formě
promluv postav (především v Čarodějnicích,

kde se jiný typ veršovaných textů

nevyskytuje). Takovéto krátké, hravé rýmy text výrazně oživí a dodají dané
promluvě komický nádech.
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Bude kypět a hořet vražednými,

krvelačnými

myšlenkami,

bude jimi

rovněž

hýřit a v hlavě ji budou vířit (R.Dahl, 1993a, 7).
Useknout
rozpuštěném

mu

hlavičku,

useknout

másle v rendlíčku

Komika
skutečnostech.

ploutvičku

a podusit

ho

na

(ibid., 6 6 ) ?

Dahlových
Jednou

mu

výše

uvedených

veršů

z nich je jejich jazyková

spočívá

v několika

propracovanost

a

volba

lexikálních prostředků, druhou je prostor pro čtenářovu představivost, a tedy i
pro komiku situační.
Co

se jazykové

propracovanosti

a volby

lexika týče,

můžeme

zde

aplikovat poznatky shrnuté v kapitole o lexikálních prostředcích (kapitola 5.2,
s.36) Dahlových děl obecně. Dahl stejně jako v neveršovaných textech používá
velmi výstižná, a přesto dětskému čtenáři srozumitelná pojmenování. Komická
jsou pak především slova expresivně zabarvená, ať už záporná jako
(R.Dahl, 2007, 1 18), flink

(ibid. 86), moula

kladná, jako např. deminutiva másličkem
zoubky,

ouško

(ibid

68), čumět

(R.Dahl,

dřepí

(ibid., 119), či

1993b, 62),

drahoušek,

(ibid., 15). Komika posledních zmíněných deminutiv je navíc

podtržená jednak jejich ironickým zabarvením a nesouladem mezi jejich formou
a skutečností a jednak kontrastem mezi těmito výrazy a výrazy následujícími
(kontrastem ouška

a zoubků

tety Brčkové na jedné straně a jejich vřídků

na

straně druhé). Výjimkou ve.verších není ani zapojení přímé řeči, jejíž komika
spočívá v obsahu daných promluv (výše uvedený veršovaný dialog tet Bečkové a
Brčkové). Komický efekt také podtrhuje opakování, ať už jednotlivých slov či
situací:
V klubu tančíc oddaně V kostele

i autobuse

Vší silou a v jednom

-

žvýkala.
žvýkala.

kuse - žvýkala

(Dahl, 2007, 86).

Či originálních přirovnání, která jsou v dětské poezii podle O Chaloupky
(1979, 75) velmi běžná: Jsi vyschlá jako kytka v herbáři'

(R.Dahl, 1993b, 15).

Situační komika, spojená s čtenářovou představivostí, pak najde uplatnění
v každé z básní, a to především díky Dahlovu komickému vykresleni situace.
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Ve ruka Salt i ni! Ta už se sotva vrátí
Právě nám zmizela
A jelikož

v kanále na

se domníváme,

(a případ

Saltini

odpadky!

že třeba řešit případ

si to přec přímo

vzali jsme do rukou od celé věci
a nezapomněli

ani na

zpátky!

celý

velí),
klíče

rodiče.

Dolů se řítí Veruka a stoka už pěni
a nám tak zbývá čas k malému

Žvejkala,
žvýkací

žvejkala,

svaly se rozrostly

a její čelisti,
nabyly

až jednou

dříve než

velikosti

vysvětleni...

(R.Dahl, 2007, 100).

té slečně

horečně
skously,

pořádných

houslí (ibid., 86n ).

Co se formy veršů týká, není nijak komplikovaná.
Z hlediska rozložení rýmů se nejčastěji setkáváme s „rýmem sdruženým" a
„přerývaným" (J.Hrabák, 1978, 168) nebo s j i ž výše zmíněnou „triádou" (ibid.,
169). Rýmy se vždy nachází na konci veršů. Většina veršů má také pravidelný
rytmus.
Tyto uvedené charakteristiky pak usnadňují dětskému čtenáři recepci textu
a vnáší do něj hravost.

Jak už jsme uvedli výše, v Snicketově tvorbě se s veršovanými texty
nesetkáme. Je to nejspíš proto, že jednak je to beletrie určená pro staršího
čtenáře, ale hlavně se snaží zachovat si dojem vážného a seriózního příběhu,
který by rýmy mohly narušit.
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7. Závěr
Cílem této práce bylo ukázat, že jazyková výstavba humoristického textu
pro děti má své specifické zvláštnosti a že existuje i jiná komika, než jen komika
situační. Detailně jsem proto analyzovala klíčová díla Roalda Dahla a Lemonyho
Snicketa určená primárně dětskému čtenáři. Zabývala jsem se nejen prvky
situační komiky, ale i jednotlivými kategoriemi komiky j a z y k o v é (prostředky
zvukové a grafické, lexikální, syntaktické a obrazná pojmenování). Poukázala
jsem i na význam verše pro komiku díla a komunikaci s dětským čtenářem.
Ukázalo se zároveň, že mezi prostředky situační, ale především j a z y k o v é komiky
je jen málo takových, které by byly pro děti nesrozumitelné nebo neatraktivní. Z
vlastní zkušenosti z pedagogických praxí mohu říct, že i ironie je staršími čtenáři
identifikována bez problémů.
Konkrétně jsem došla k závěru, že Roald Dahl i Lemony Snicket shodně
využívají nejen komiku situační, j a z y k o v o u a obrazná pojmenování, ale i takové
typy komiky j a k o ironii (a parodie) a absurditu.
Roald Dahl v oblasti situační komiky nabízí širokou škálu

komických

prostředků, počínaje prací s komickými tématy a syžetem (vydávání různých
tělesných zvuků, opakované padání postav, apod.), přes využívání komických
prvků j a k o nedorozumění, opakování, komické dialogy, apod. U Lemonyho
Snicketa situační komika využívá omezenější množství komických prvků, a to
pouze nedorozumění, případně práci s paradoxem. Pro oba autory je ale společná
důležitá
Snicketa)

součást

situační

a komika

komiky,

postav.

a to je komika vypravěče -(obzvláště u

Komika

Dahlových

komických

postav

vychází

především z jejich svérázného chování (pan Wonka, Jakubova babička, atd.) či z
projevů jejich

špatných

vlastností

(nevychované

děti, čarodějnice),

zatímco

komika postav Snicketových vychází spíš z jejich projevů řečových (řeč Sunny,
ironické poznámky hraběte Olafa). Komika vypravěče je pak velmi výraznou
součástí především Snicketovy komiky, neboť j e h o vypravěč často do příběhu
vstupuje a s notnou dávkou černého humoru k o m e n t u j e nastalé situace. Komicky
také působí vypravěčova poučení a absurdní varování před čtením knihy či
prováděním některých nebezpečných činností popisovaných v příběhu. Snicketův
černý humor se také projevuje v dedikacích na začátku každého dílu série.
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V oblasti komiky j a z y k o v é kvantitou využitých jazykových

prostředků

výrazně dominuje Roald Dahl. Nejvýraznější je pak u něj práce s lexikem, ať už
s výrazy z kategorie časové platnosti (neologismy, archaismy) či expresivně
zabarvenými

výrazy

(vulgarismy,

pejorativa,

deminutiva,

atd.).

Z

hlediska

syntagmatických významových vztahů se setkáme u Dahla s frázemi a jejich
nesprávným použitím (malapropismus, falešná etymologie, a p o d ) , z hlediska
vztahů paradigmatických pak s využitím synonymie a opakování. Roald Dahl
využívá ale i prostředků zvukových a grafických (artikulační problémy postav,
zapojení citoslovcí a zvukomalebných slov, aliterace, gramatické chyby, apod ),
syntaktických

(slovosled)

a obrazných

pojmenování (přirovnání,

oxymóron,

euťemismy). Důležitou součástí Dahlovy komiky je také využití veršů.
Lemony Snicket z jazykové komiky využívá pouze některé zmíněné prvky.
Z prostředků zvukových a grafických využívá jednak gramatické chyby v psaném
projevu (šifrovací kód), výslovnostní vady postav (huhlání pod vlivem alergie) a
výjimečně i aliteraci. V oblasti lexikální využívá oproti Roaldu Dahlovi p o u z e
omezené množství prostředků. Využívá sice téměř všechny u Dahla zmíněné
lexikální

prostředky,

promyšlenost).

ale

jejich

frekvence

je

výrazně

nižší

(ne

však

Setkáváme se tedy u něj jak s neologismy, tak s expresivně

zabarvenými, především negativními výrazy (nejčastěji pejorativa).

Důkladně

rozpracovaná je pak především kategorie neologismů, jejichž největším zdrojem
je

řeč

malé

dominuje

Sunny

Snicket

Baudelairové.
v oblasti

V kategorii jmen

jmen

místních.

v porovnání

Z hlediska

s Dahlem

syntagmatických

významových vztahů Snicket využívá špatného použití frází, z hlediska vztahů
paradigmatických využívá opakování. Snicket se oproti Dahlovi také výrazněji
prosazuje v oblasti
komplikovaných

či

syntaktických

prostředků,

nepřehledných

vět

a

kdy často využívá
souvětí.

V oblasti

především
obrazných

pojmenování využívá pouze přirovnání.
Obecně pak můžeme říci, že přestože stylem psaní a celkovým pojetím
t o h o t o žánru se oba autoři výrazně liší a přestože je a jejich tvorbu od sebe dělí
několik desítek let, j s o u prostředky humoru, které oba při psaní využívají, v
zásadě stejné. Rozdíl je pouze v frekvenci využití daných prostředků. Lemony
Snicket je při jejich užití výrazně střídmější a i pestrost výběru není taková j a k o
v Dahlových dílech. Vliv na to má samozřejmě fakt, že Lemony Snicket napsal v
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podstatě pouze j e d n o dílo pro děti. Přestože se jedná o třináctidílnou sérii, musel
zůstat žánr a styl zachovaný. Na druhou stranu u Roalda Dahla jsem zvolila čtyři
různé na sobě nezávislé knihy, které podle mého názoru nejlépe vystihovaly
komiku Dahlovy tvorby pro děti, což se pochopitelně odrazilo i na rozmanitosti a
počtu Dahlem využitých komických prostředků.

Dahlova tvorba pro děti a

mládež je ale vesměs mnohem optimističtější a i její komika j e přístupnější,
transparentnější i pro mladší recipienty. Naopak dílo Lemonyho Snicketa svým
celkovým ponuřejším laděním a četným využíváním ironie a černého humoru je
atraktivnější pro starší čtenáře.
Každopádně bylo zajímavé srovnat dva zdánlivě odlišné autory a jejich
přístup k tvorbě literatury pro děti a mládež a dojít k závěru, že jejich komika a
její prostředky k sobě mají mnohdy velmi blízko.
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9. Resumé
Diplomová

práce

se

zabývá

pojetím

komiky,

konkrétně

humoru, v autorských pohádkách Lemonyho Snicketa (série Řada
příhod)

a Roalda Dahla ( Č a r o d ě j n i c e , Jakub a obři broskev,

čokoládu,

prostředky
nešťastných

Karlík a továrna

na

Obr Dobr). Zabývá se volbou a využitím těchto prostředků za účelem

vyvolání komického účinku. Analyzuje prostředky komiky jazykové i situační
včetně problematiky překladů. Z hlediska jazykových

prostředků

se věnuje

především prostředkům oblasti zvukové a grafické (např. problémy při artikulaci,
zapojení zvukomalby a jejich grafický záznam) lexikální, syntaktické a definuje
i užitá obrazná pojmenování (přirovnání, metafory, apod ). Zmiňuje také význam
a komiku veršovaných textů v dětské literatuře. Zabývá se také problematikou
ironie a absurdity a jejich komického účinku. Součástí práce je i stručný nástin
životních osudů obou zmíněných autorů, které měly později vliv na jejich tvorbu.
Cílem práce je především definovat jednotlivé prostředky humoru využívané
oběma autory a říci, zda se tyto prostředky v jejich knihách liší.

The thesis deals with aspects of humor, concretely with means of humor in
children's literature by Lemony Snicket (series called The Series of
Events)

and Roald Dahl {The Witches,

the Chocolate

Factory,

means in order to cause

The BFG).

James and the Giant Peach,

Unfortunate
Charlie

and

It deals with the choice and use of these

humorous effect. It analyses the means of humor in

categories of situation and language, also including the translation difficulties.
Concerning the means of language, it deals with the category of sound and
graphics (e.g.articulatory problems, onomatopoeic sounds and their graphic
recording), of lexis, of syntax and additionally it defines figurative descriptions
(e.g. comparison, oxymoron, etc.). The author also includes the issue of using
verses in children's literature.

Moreover,

the paper deals with irony and

absurdity and their humorous effect in this type of literature. It also includes a
brief summary of both authors' biographies relevant to their following works.
The aim of the thesis was especially to define the individual means of humor
used by mentioned authors and to state, what the difference between the means
used by them is.
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I I . Obrazová příloha
Dvornim ilustrátorem Roalda Dahla je Quentin Blake. Mezi oběma tvůrci
je zřetelná velká shoda, neboť Blakeovy kresby a Dahlovy popisy se dokonale
shodují. Například kresby dětí v Karlíkovi
spíš j a k o

karikatury

zdůrazňující

a továrně na čokoládu

negativní

vlastnosti

mnohdy působí

malých

antihrdinů.

Obrázky jsou kresleny jednoduchými, záměrně křivými čarami, nejčastěji jsou
černobílé.

Dahlových

a

Blakeových internetových stránkách. Následující ukázky pocházejí z Karlíka

a

továrny

Barevné

na čokoládu.

Blakeovy

ilustrace

Obra Dobra a

(J.Noott, 2008, web)

(G.Corner, 2005, web)

najdeme

pouze

na

Čarodějnic.

(G.Corner, 2005, web)

(G.Corner, 2005, web)
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Ukázka jediných dostupných fotografií Lemonyho Snicketa důmyslně

propracovány

tak,

aby

podporovaly

Handlerovu

ty jsou

mystifikaci

a

nechávaly čtenáře v nejistotě, kdo ve skutečnosti Lemony Snicket je (L.Snicket?,
2008, w e b ) 1 7 .

17

pozn. fotografie se na internetových stránkách pravidelně obměňují s každým vstupem
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Ilustrace Bretta Helquista, dvorního ilustrátora Snicketových knih. Sám o
sobě říká, že aby dokonale vykreslil tragiku osudů sirotků
používá na jejich kresby zlomené
kapesníčků

tužky,

vyschlé

Baudelairových,

barvy a celé hory

papírových

(L Snicket, 2005, 347) 18 .

(A.Greene, 2006, web)

1

Poslední tři obrázky byly převzaty z oficiálních webových stránek Lemonyho Snicketa
(wvvw.lemonysnicket.coin) - obrázky zde se proběžne se mění, více info viz bibliografie.
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