
     Jerome Klapka Jerome (1859 – 1927): Tři muži ve člunu (1889) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     V životě jste neviděli takový blázinec v domě, jako když se můj strýc Podger pustí do nějaké 

práce. Od rámaře přijde obraz, stojí opřen o stěnu v jídelně a čeká, až ho někdo pověsí. Teta 

Podgerová se zeptá, co s ním, a strýc Podger řekne: 

     „Á, to nechte na mně. S tím si nikdo z vás nedělejte starosti. To všechno zařídím sám.“ 

     A sundá si sako a dá se do toho. Služku pošle koupit za šest pencí hřebíků, a vzápětí za ní žene 

jednoho z chlapců, aby jí řekl, jak ty hřebíky mají být dlouhé. A tak postupně zaměstná a uvede 

v chod celý dům. 

     „Ty jdi pro kladivo, Wille,“ volá, „a ty mi přines pravítko, Tome, a pak budu potřebovat štafle a 

taky bych tu měl mít nějakou kuchyňskou stoličku; a Jime! ty skoč k panu Gogglesovi a řekni mu: 

,Tatínek se dává poroučet a doufá, že s tou nohou to už máte lepší, a půjčil byste mu laskavě libelu?´  

A ty tady zůstaň, Marie, někdo mně bude muset posvítit. A až se vrátí to děvče, tak musí ještě 

doběhnout pro kus pořádného špagátu. A Tome! – kde je Tom? – pojď sem, Tome, ty mi ten obraz 

podáš.“ Potom obraz zvedne, upustí ho, obraz vyletí z rámu, strýc se snaží zachránit sklo a pořeže 

se, načež poskakuje po pokoji a hledá svůj kapesník. Ale nemůže ten kapesník najít, protože ho má 

v kapse saka, které si sundal, a nemá ponětí, kam si to sako dal, a tak celá domácnost musí nechat 

shánění nářadí a dát se do shánění strýcova saka, a strýc zatím tancuje po celém pokoji a kdekomu 

se plete pod nohy. 

     „Copak v celém baráku není ani živá duše, která by věděla, kde to moje sako je? V životě jsem 

neviděl takovou hromadu budižkničemů, na mou duši, že ne. Je vás šest! – a nejste s to najít sako, 

které jsem si sundal ani ne před pěti minutami! To vám teda řeknu, že ze všech…“   

     Zvedne se, zjistí, že si na tom saku seděl, a křičí: 

     „No, teď už hledat nemusíte, už jsem to sako našel sám. Od vás tak chtít, abyste mi něco našli! 

To bych to rovnou mohl chtít na naší kočce!“ (…) 

A pak se chopí pravítka a stěnu přeměří a zjistí, že od rohu to má dělat polovinu ze sedmdesáti 

sedmi centimetrů a devíti a půl milimetru a pokouší se to vypočítat z hlavy, a to ho dožene div ne 

k nepříčetnosti. 

     Pak se to i my pokoušíme vypočítat z hlavy, každému vyjde něco docela jiného a jeden druhému 

se pošklebujeme. Načež ve všeobecné vřavě upadne v zapomenutí původní číslo a strýc Podger 

musí měřit znova. 

     Tentokrát si na to vezme kus provázku a v kritickém okamžiku, když se z té své stoličky vyklání 

v pětačtyřicetistupňovém úhlu do strany a snaží se dosáhnout bodu ležícího o sedm a půl centimetru 

dále, než kam vůbec může dosáhnout, provázek se mu vysmekne z prstů a ten blázen stará uklouzne 

a zřítí se na otevřené piáno, a tím, jak znenadání třískne hlavou i tělem do všech kláves současně, 

vyloudí vskutku pěkný hudební efekt. 

     A teta Marie prohlásí, že nedovolí, aby děti poslouchaly takové výrazy. 
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    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

Nevíte jaký typ humoru získal označení anglický humor??? moc to potřebuju díky 

Anglický humor je suchý a kritický. Např. Saturnin – parodie na konvenčnost v jednání lidí. 

Anglický humor se začal řídit definicí Horace Walpola, podle níž "je život komedií pro ty, kdo 

myslí, a tragédií pro ty, kdo cítí. Nic jiného jsem nenašla :-) 

 

Anglický humor je  určitém ohledu jedinečný. Jeho jedinečnost lze spatřovat především ve způsobu 

jejich projevu. Sarkastické a vtipné poznámky vyprávějí s naprosto kamenným výrazem. Anglický 

humor bychom mohli popsat jako surrealisticky vynalézavý, vysoce kultivovaný, inteligentní, ale 

také ironický a satirický.  

Z pohledu Angličana může být každý, kdo se dokáže svým vlastním společenským prohřeškům 

proti etiketě zasmát, zcela parodován.“ 

Neschopnost porozumět jejich smyslu pro humor, vede Angličany k závěru, že ostatní národnosti 

žádný nemají.  

Smysl pro humor je vlastně v Anglii povinný. Anglický humor se zakládá na nadsazeném 

zdůrazňování jejich sklonu k rezervovanosti. Při dialogu se snaží vyhýbat tématům vedoucích k 

jakékoliv konfrontaci. Avšak je to právě tato vyhýbavost, která se stává předmětem jejich humoru.  

Anglický humor oslavuje slabost a zranitelnost a také zesměšňování sebe sama coby způsob, jak 

získat převahu.“ 

 „Angličané jsou si sebou tak jisti, že si ze sebe s potěšením dělají legraci.“ 

Dalším charakteristickým prvkem anglického humoru je vášeň pro ironii a vtipné slovní hříčky. 

Angličané často využívají vizuálního ztvárnění situačně zakotveného humoru, který se nazývá 

„gag“. Mezi osobnosti anglického humoru řadíme komiky a humoristy jako Monthy Python nebo 

Rowan Atkinson. 

 


