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* M A T E R I Á L Y - K R O N I K A * 

K M O Ž N O S T E M LITERÁRNĚ-JAZYKOVÉ ANALÝZY T E X T U 
(Na úryvcích z pohádek K . Paustovského) 

Zdeňka Trosterová 

Národní jazyk existuje v různých podobách, tzv. různotvarech, idiomech. 
Studujeme-li cizí jazyk, setkáváme se většinou jen s jednou z jeho podob, 
jazykem standardním, který sice dobře plní základní, tj. komunikační funkci, 
ale za jeho hranicemi zůstává nesmírné bohatství jazyka lidového z jedné a 
jazyka umělecké literatury z druhé strany. Někteří badatelé se snaží termínem 
standardní jazyk nahradit tradiční termín spisovný jazyk právě proto, že po
slední je poněkud zavádějící vzhledem ke své vnitřní formě 1, která implikuje 
(zvláSť v ruské podobě "literaturnyj jazyk"), že v původním slova smyslu jde 
o jazyk literatury, především umělecké. V triádě lidový jazyk - standardní 
jazyk - umělecký jazyk (dovolíme-li si toto eliptické označení pro jazyk 
umělecké literatury) se na první pohled zdá, že jazyk lidový a umělecký 
představují dva krajní póly, které jsou od sebe nejvíce vzdálené. Ve skutečnosti 
mají však spolu v některých směrech více společného než s jazykem 
standardním, který je ve srovnání s nimi příliš "učesaný", znormovaný, plný 
klišé a hotových obratů, po nichž bez rozmýšlení saháme jako po polotovarech 
připravených k rychlému použití v dnešní uspěchané době. 

Chceme-li alespoň někdy sobě i studujícím cizí jazyk zprostředkovat 
radost z bezprostředního setkání s jazykem nestandardním, bohatším a šťav
natějším, těžko to můžeme udělat kontaktem s jazykem lidovým např. v jeho 
dialektním různotvaru, ale máme možnosti sáhnout po umělecké literatuře, jíž 

1 Např. chorvatský badatel D.Brozovič, Clen mezinárodní komise pro slovanské 
spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů. 
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normálně věnujeme pozornost spiše z hlediska myšlenkového obsahu, filozo
fického náboje, ideových proudů apod. V posledních letech jako by se u nás na 
školách všech stupňů vytrácela možnost "pohrát si" s literárním dílem či spíš 
jeho úryvkem, věnovat třeba delší dobu rozboru několika vět. Tento způsob 
práce je běžný spíše na Západě. 2 

K ruským autorům, jejichž dílo skýtá mnoho možností pro tyto experi
menty, patří bezesporu Konstantin Paustovskij, který jako málokdo uměl 
organicky včlenit do tkáně díla popisy přírodních jevů, jež si však přitom 
ponechávají značnou míru svébytnosti a lze s nimi pracovat i bez širšího 
kontextu. Pro naše účely jsme vybrali ukázky z jeho pohádek. Následují 
autentické texty: 

«Qie3a CKamnacb y K O H H m rna3. KoHb 3apwan »cajio6HO, npoTHHCHO, 
B3MaxHyj] X B O C T O M , H TOTHac B nwibix aepeBbjrx, B H3ropoflax H neHHbix 
Tpy6ax 3aBHji, 3acBHCTen npoH3HTejibHbiň BeTep, B3,nyji cHer... JleTejia no 
Beipy Mep3Jia» cojioMa c Kpbim, jroMajincb CKBopeHHH, xjionajin oTopBaHHwe 
CTaBHH. H Bce Bbiiue B3BHBanncb CTOJI6W CHewHofl nujiH c oKpecTHbix nonefi, 
HecjiHCb Ha aepeBHio, mypina, Kpynicb, neperoHJiJi apyr apyra. ...Meiejib 
Hanana saraxaTb K Benepy... A K H O I H He6o 3a3ej1eHe.no Kaic nejy, 3Be3^bi 
npHMep3JiH K He6ecH0My CBoay, H K O J H O H H H Mopo3 npouieji no aepeBHe. 
H H K T O ero He BH^eji, H O KaMCflbiň cnbmian cKpwn ero BaneHOK no TBep/ioMy 
CHery, anbiruaji xax Mopo3, 03opya, crncKHBaji ToncTbie 6peBHa B cTeHax, H 
O H H TpemanH H jionajincb... OmiKa 3anaxHyji TyjryriHHK, B H C K O H H J I Ha yjinuy 
H no6e>Kaii K MejibHHue. CHer nen noa H O H I M H , 6y;rro apTejib Becejibix nnjib-
IUHKOB nwiHJia noa KopeHb 6epe30Byio poury 3a peKoíi».3 

«A pexa 6wjia Taicafl, ^ T O Jiynoie, ^OJIWHO 6biTb, He Hafífleuib. Bepera 
KpyTbie, Bce B K O J I O C H C T M X TpaBax, B aepeBax. H K S K H X TOjibKO aepeB He 6WJIO 

Ha B U C O K O H peKe! B H H H X Mecrax aawe B nojiaeHb 6HJIO nacMypHO O T 

CTapux K B . O H H OKyHann B BOfly Morynne C B O H B C T B H , H H B O B M H JIHCT -

y3KHň, cepe6pHHbiři, Bpoae pbi6KH yKJieňKH - apoHcaji B 6eryHeň Boje. 
A Bbififleuib H3-nofl nepmix H B - H yaapHT c nojiHH T 3 K H M C B C T O M , MTO 3amMy-

2 Srov. ve článku D. Emingerové, Ústav pro elitu (Čeští středoškoláci zase studují ve 
Francii na lyceu v Dijonu), Mladý svět XXXIV, 1992, 4, s. 26: "Učím dva Čechy", 
vyprávěl mi pan Parnette, profesor literatury. "... Jak říkali, nejvíc je okouzlil výklad 
textu. To prý doma nikdy nedělali: vzít několik vět z nějakého románu a hodiny a 
hodiny je vysvětlovat." 

3 K. n . riaycTOBCKHíí, Tennbiú xie6. B KH.: CKa3KH pyccKHx nHcaTejieK, MocKBa 
1986, c. 643 n. 
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pnuib raa3a. Pomnuu mojio^wx ochh TOJirwTCH Ha 6epery, h Bce ocHHOBbie 
j iHcrb» apy»(Ho 6jiecT«T Ha c o j i H u e » . 4 

«BjiecTejiH nepHbie bctkh, urypiuan, cnojnafl c Kpbim, MOKpbiň cHer, h 
BaHCHO h Bečeno uiyMeji 3a OKOJiHueft c b i p o ň jiec. BecHa mjia no nojMM K&K 

MOJioiian xo3flňKa. Ctohjio eň TojibKo nocMOTpeTb Ha OBpar, KaK b Hein TOTHac 
HawHHaji 6yjibKaTb h nepejiHBaTbcn pyneH. BecHa uuia, h 3boh pyqbeB c mm-
flbíM iiiaroM CTaHOBHJicfl rpoM 'ie h rpoMie. 

CHer b jrecy noTeMHeji. CHanajia Ha hom BbicTynHJia oĎJieTeBiuaji 3a 3HMy 
KopHHHeBaa xboh. TIotom nonBunocb mhoto cyxwx cynbeB - hx HanoMano 
6ypeň eme b flexa6pe, - noTOM 3awejiTejiH npowjToronHHe najibie jihctmi, 
npocTynnjiH npoTanHHbi h Ha Kpaio nocjieaHHx cyrpo6oB sausejiH nepBbie 
UBeTbi MaTb -H -MaiexH». 5 

Jaký je celkový dojem z těchto tří úryvků? První působí dojmem dyna
miky a neurvalosti, druhý chvějivého klidu a ticha, třetí skrytého pohybu a 
naděje. Tyto pocity sice bezprostředně souvisejí s obsahem jednotlivých sdě
lení (zima, vánice a lítý mráz, které přepadly vesnici, horký letní den, předjaří, 
v němž má příroda mnoho "práce" 6, která v š a k do jistého momentu probíhá 
s p í š nenápadně a skrytě), ale podpořeny a umocněny jsou užitými jazykovými 
prostředky. 

O Paustovském se uvádí, že to je autor malířského vidění světa, jeho 
popisy přírody jsou však nejen barvité a barevné, ale i plné zvuků. Zvlášť je to 
zřetelné v prvním úryvku: BeTep 3aebtn h 3aceucmen, OTopBaHHbie CTaBHH 
xnonanu, ctojiďh chokhoh nbijiH utypuianu, BaneHKH cxpunenu no CHery, 
CHer nen noa HoraMH... Svět plný zvuků slyšíme i tam, kde to není přímo 
vyjádřeno: jestliže 6peBHa mpeufanu, pak trámy jistě praskaly "nahlas", jestliže 
apTejib Becenbix nnjibiu.HKOB muiwta noa KopeHb 6epe30Byio pomy, pak zvuk 
pily byl daleko slyšet (ostatně jde právě o příměr, jak "zpíval", vrzal sníh pod 
nohama). V třetím úryvku mypmcui MOKpbiií CHer, uiyMen jiec, óyjibKcw pyneíí. 
Vedle zvuků samozřejmě významnou úlohu hrají i barvy: He6o 3caejieneno, 
6jiecTenH tepHbie bětkh, pyneií nepenuecuicH (měnil barevné odstíny), 
BbicTynujia Kopmmeax xboji, 3aMcenmenu jihctm. A opět - "barvy" jsou i 
tam, kde přímo nejde o označení barvy: CHer noTeMHeji, Ha Kpaio cyrpo6oB 
3auBejiH uBCTbi MaTb-H-Ma>iexH (tedy Hutě rozkvetl podběl), vrbové lístky byly 

4 K. II. TlaycroBCKHň, flpeMywů Medeedb, op. c. s. 653. 
5 K. ÍI. naycTOBCKHň, Cmanmoe KOJietKO, op. c. s. 651. 
6 Srov. Kalasovu báseň Co všechno musí dělat jaro, začínající slovy: Vytáhnout trávu 

z hl íny / a nazeleno natřít. / Načernit všechny stíny / a všechno živé sbratřit. 
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cepeópHHue, npomanuHbi (místa, kde roztál sníh) byly na pozadí sněhu tmavé 
atd. V některých pflpadech ani nemusí jít o skutečnou barvu, ale dojem, jakým 
působí na člověka - vrby jsou černé (BuRaemb H3-noa tepHbtx HB), protože 
vrhají čemý, hustý stín, který tak kontrastuje s oslňujícím slunečním světlem. 

V prvním úryvku, velmi bohatém na zvuky, je uměleckého účinku dosa
hováno i kontrastem světa zvuků a světa ticha: nebe zezelenalo jako led, 
hvězdy přimrzly k nebeské báni - tyto obrazy implikují ticho, nehybnost, 
jakousi zlověstnost (vesnice je lítým mrazem životně ohrožena, jde o trest 
přírody za to, že chlapec Filka urazil jednoho z jejích tvorů, hladového koně). 
Jakmile se vSak Filka odhodlá k činu, kterým chce své nehezké jednání na
pravit, jako by i krutý mráz ztratil něco ze své osudovosti: cHer nejí noa 
HoraMH, 6yflTO apTejib eecejiwx nmibiuHKOB muimia noa KopeHb 6epe30Byro 
pomy. A i když zdaleka ještě není jasné, jak vše skončí (odhlédneme-li od 
žánru pohádky, kde se šťastný konec závazně předpokládá), obraz "veselých 
dřevorubců" je prvním světlým bodem. 

U Paustovského nejde o přírodu "an sich", nezávislou na lidském faktoru, 
ale o přírodu vnímanou člověkem, všemi lidskými smysly. Jazykově je to 
umocněno básnickými přívlastky a příměry: to, že vítr je npoH3umejibHbtů 
(pronikavý, bodavý), mráz je KOJimnuů (štiplavý) vnímáme celým povrchem 
těla, kůží, vrbový lístek, ysKuu, cepedpsmuu, epode pbtóxu ymeÚKU (ouklej) 
vnímáme očima, stejně jako jeho chvění v bystré tekoucí vodě. Sluchem vní
máme zvuky, jak o tom byla řeč výše, dokonce čichový vjem dovede vyvolat 
obraz Kpymue 6epeza ece e KOJiocucmax mpaeax (hustá, vysoká, voňavá 
kvetoucí tráva). Kontrastuje tajemné šero pod starými vrbami, v jejichž stínuje 
smutno a ponuro, a družná pospol i tnost mladých osik, jejichž listí se třpytí na 
slunci. 

Jedním ze způsobů, jak vyvolat u čtenáře kýženou představu, je využít 
účinkového vztahu: pod starými vrbami je temno, ale jakmile člověk vykročí 
z jejich stínu, oslepí ho taková sluneční záře, že musí přimhouřit oči. 

Součástí uměleckých postupů je i využívání personifikace: Mopo3 npouten 
no aepeBHe (dokonce obutý ve válenkách), eecna uma no nojutM Kaic MOJIOAM 
xoaflftica, Mopo3, o3opyn, CTHCKHBM 6peBHa (a tedy dělal klukoviny, nezbed
nosti, naschvály, vyváděl). Ale nemusí jít ani o personifikaci ve vlastním slova 
smyslu, stačí aby se pohybovaly, létaly a tančily, chvěly se neživé věci: jiemena 
no BeTpy Mep^aa cojioMa c icpum, e3eueanucb CTOJIĎM CHewHoft nujiH 
c OKpecTHWX nojiefi, mcnucb Ha aepeBHio, uiyputa, Kpyímcb, nepeaoHXH dpye 
dpyea, JIHCT dpootcw B 6eryieH Boae. Tedy nejen svět barev, svět zvuků, svět 
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ticha, ale také svět pohybu (a v kontrastu k němu nehybnosti nebo "utajeného 
pohybu" jako v poslední ukázce při popisu tání). 

Jistěže jde o literární postupy, jenže využívají bohatství jazyka - ale 
zároveň samy jazyk obohacují. Ne náhodou sehrál pojem "dobrého autora" 
významnou roli v teorii spisovného jazyka pražské lingvistické školy, protože 
každý dobrý autor posouvá hranice a možnosti spisovného jazyka, slova se 
jako drahokamy zablyStí svou novou ploškou v nezvyklých a neotřelých slov
ních spojeních, v kontrastu antonymického užití, v bohatství synonymické řady, 
v sousedství s neologizmem, v méně obvyklých syntaktických konstrukcích... 

Až potud jsme s ruským textem pracovali obdobně, jako by šlo o text 
v jazyce mateřském. Do jisté míry nám to umožňuje okolnost, že jde o jazyk 
blízce příbuzný, v němž si mnohé domyslíme, aniž bychom museli vždy sahat 
po slovníku. Vždyť dokonce i v mateřštině jsou pro nás některá slova 
"prázdnými" pojmy, např. málokdo z nás si dovede něco konkrétního předsta
vit pod izolovaným slovem "ouklej", ale platí-li přirovnání úzký stříbřitý 
vrbový lístek - rybka ouklej, pak platí i opačně a není rozhodující, že daný 
druh ryby neznáme. 

Protože samozřejmě nejde o jazyk mateřský, ale jeden ze studovaných 
jazyků cizích, upozorňují na sebe v našem prostředí některé obraty a výrazy, 
které v češtině nejsou obvyklé: třeba vazba Kpyrwe 6epera Bce B KOJIOCHCTMX 

TpaBax (vyjádření hojnosti, velkého množství, srov. učebnicový příklad CKa-
TepTb B naTHax), nezvyklý způsob slovotvorby: juamb-u-Mcwexa, už zmíněný 
podběl, 6ejioKonbimHUK, přičemž je zajímavé, jak v různých slovnících si různě 
odpovídají tyto botanické termíny - ve VRČS je MaTb-H-iuaiexa, ale není heslo 
6ejioKom>[THHK (není ani u Dafa), ale právě tímto slovem je "podběl" přeložen 
ve slovníku MeuiCKO-pyccKHň cnoBapb, MocKBa 1959, jehož autorem je A. I. 
Pavlovic. V této souvislosti lze upozornit i na jiné botanické termíny obdobně 
tvořené, např. ueaH-da-Mapbfi, černýš hajní. Jde o slova, která jsou původně 
vlastni jazyku lidovému a dialektům, srov, např. Cnoeapb eoeopa depeenu 
AKUZÍM ÍJepMCKOů oójiacmu, H - M , Perm 1990: HBaH-aa-MapbH Ha3WBaM, 
CBeTJibiň HBaH, a TeMHaa Mapwi (lidová etymologie vychází z podoby rostliny, 
která má žluté květy a tmavomodrofialové listeny). Ostatně i některé užité 
gramatické tvary prozrazují, že jich Paustovskij užívá v nekodifikované, lidové 
podobě: 6epera a depeeax, H K3KHX TOJtbKO depee TaM He 6biJio (srov. VRČS 
depeeo, nji. depeebx, depebee n. zast. lok. spec. depeea, depee). 

Samozřejmě by bylo možné si všimnout i řady jiných fenoménů, např. 
využití zvukomalebných slov: tuypuiamb, óyjibKamb, mpeufamb, ale i "zvuko-
malebného" efektu vzniklého řazením slov s opakovanými hláskami, např. 
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minfcmHKH nHJiHJiH - "vysoké a úzké" " i " připomíná vysoký a pronikavý zvuk 
pily při řezání dříví. Bylo by možné spočítat poměrné zastoupení jmen a sloves 
a přijít k závěru, že první úryvek, který je nejdynamičtější, je současně i 
nejbohatší na slovesa. Atd. 

Ostatně studenti sami jsou schopni do rozboru textu vnést řadu dalSích 
zajímavých postřehů a zkušení učitelé jazyka vědí, že při této práci lze navodit 
tvůrčí atmosféru. Na některé možnosti práce s uměleckým textem, které mohou 
obohatit jak literární, tak i jazykové vnímání studujících, jsme se pokusili 
ukázat i z toho důvodu, že v současné době větší volnosti učitele při výběru 
metod práce má - vedle veskrze utilitárního zvládání komunikačních situací 
v cizím jazyce - větSÍ Šanci i všestranné zamyšlení nad úryvkem autentického 
textu. Kdybychom tyto postupy mohli uplatňovat častěji v mateřském 7 i cizích 
jazycích, vypěstovali bychom postupně u studujících větší a jemnější jazykový 
cit i pochopení pro krásnou literaturu i v jejích nedějových partiích. 

7 Již v tezích Pražského Iingvistického kroužku v oddílu Užití nových směrů 
lingvistických na školách středních se uvádí, že k postupnému rozvíjení jazykové 
pohotovosti velmi účelné přispívá "úvaha o hotovém jazyce, při níž žák rozlišuje 
jazykové prostředky jemu známé a dosud neznámé, poznává způsob jejich užití a 
uvažuje o tom, jak se jimi dosáhlo zamýšleného účelu." In: U základů pražské 

jazykovědně školy, Praha 1970, s. 62. 
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