
IvaNa KorÁŘovÁ

J^a.zyrcovÁ SITUAcE v KNIHÁcH
MaruE KunÁrovÉ z 9c.. tET

t\ 
vě knihy Marie Kubátové z 90. let, autobiograficky laděný obchod iluzemi

I |(1992) a sbírka tří povídek Zpověd, ježibaby (1995),' ukazují práci s pro-

v sředky různých útvarů národníhojazyka strukturních (obecné češtiny, náře-

čí a nadnářečí) i nestrukturních (profesní m|uvy, slangů), s prostředky z rŮzných

stylových vrstev (vedle umě|ecké také z vrstvy odborné a prostě sdělovací). M.

Kubátová vytváří literární obraz dobové jazykové situace v Podkrkonoší (česko-ně.

mecký bilingvismus, uŽíváni prvků východočeského dialektu) v l9. století (Z herbd-

ře botaničky v krinolín| a v první polovině 20. století (obchod iluzemi) a obraz
jazykové komunikace v určitých sociálních skupinách a v profesním prostředí (Ze-

jména ve farmacii, popř. v botanice).

Hlavní děj obchodu iluzemi je zasazen do 20' a 30. let 20' století a do období kár

ce po 2, světové válce. Vypravěčka (děvčátko, později dospívající dívka a žena) pro-

žívá dětství v Poclkrkonoší s rodinou - tatínkem, nepříliš úspěšným obchodníkem (Jan

Kutina)' maminkou (Jan Kutina) _ magistrou farmacie a také spisovatelkou (Amálie

Kutinová),, bratrem Kulíškem, dvěma pratetičkami Qsou pojmenovány jako Mladší
pratetička a Starší pratetička). JiŽ od dětství si uvědomuje rozdí|y mezi tím' jak mlu-

ví l i dév je j ímoko|í ( s rov ' t ex t y  1 ,2 ) , a t ím, j akněkdyhovo ř í j e j ímaminkaSeSvou

sestrou a švagrem nebo s lidmi, kteří přijeli z východní Moravy (texty 3, 4):
(|) ,,Jeníku' včil sa vrať od Krakova i od Mazursbých jezer domů a talq se jednou

podívej, čeho se bojí vlastní dítě!,,

,,AIe jd jsem byl s dětmi přece na prochtizce,,, divil se tatínek.3

' M. KUBÁTovÁ. obchot! iluzemi,Praha|99Z:Zherbáře botaničky v krínolíně, in: Zpověd' ježibaby,Žďta
nad Sázavou 1995' s. l9.79.

! Na základě těchto údajů můžeme poznat, že dětskou vypravěčkou je sama autorka.
. M. KUBÁTovÁ, obchot! iluzemi,'Praha |992, s.56, Z tohoto díla jsou citovány texty (2) * (16). U kaž.
dóho z nich bude dále přímo v textu uváděn název knihy a stránka' z níŽje citováno.
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(2) I přioděla jsem svou panímdmu zevní nálepkou ,,šeternd dontouka., a takto

maskovanou jsem si ji začarovala na papír V poudačce Vo šeterný Dontouce si při-

jde pro její lakotu čert s pytlem. Moje maminka mi k tomu psaní nahlédala přes ra.

meno a špitala mi rady: A ted' si představ' že stoji čert s pytlem na prahu vaší chalupy.

Jakpak by ho panímdma přivítala? Marš mi votad,! Bude mi rohatej špinavejma pa.

zourama šóborovať po vyderbaný podlaze a dělať po sjetnici Sazema prasečinu!

(Obchod iluzemi, s. 196)
(3) BaIík s prorolq stdl blízko u stolu a já jsme zatáhla za provaz, jímž byli spou-

taní, abych se na ně podívala' Balík se převrdtil a paní se lekla.

,,Ah bože, ona tu sedí dcérečka,,, povídala, když se vzparrntovala' To už přiběhli

na ten rámus i otec a maminka.

,,Tož to mtite, pravda, čipernú dcérečku,,, povídala cizi paní a moje maminka k ní

vztdhla ruce.

,,Vítajte,,, řekta té cizí paní takovou trošičku jinou řečí, než jakou jsme mluvívali

my doma. ,,Paní je z Moravy, pravda? A fuiddm, od Klobúk?,,

Pak se s maminkou objaly. (Obchod iluzemi, s. 14)
(4) ,,Malči' ozkúšaj si hen tenÍo můj nový klobúk.,, Klobouk model ,,Marie

Majerovd,, putoval z hlavy na hlavu, a když dostatečně vtiskl na zrcadlo visící nad

veškostnem mých pratetiček otisk Paříže, řekla teta Gabra mamince Mdlince: ,,Ty,
MaIčo, ten klobúk je kunstštyk vaší paní Plavcovéj pro tvoju hlavu, ale že ti prtim ne-

seděl akonit, tož jsi mi ho věnovala',,

,,Ale Gabro, však to tak nebylo!,,

,,Pro mého muža ta tak mosí být. Za svět sa nesmí Véna dozvědět, co plptičisko

sttilo!,, (obchod iluzemi, s' 59_ó0)
Vztah matky a dítěte k východonroravské mluvě je zpočátku odlišný: maminka

Amálie je šťastná, když na ni cizí paní promluví řečí, kterou ona slýchala ve svém dět-

ství. Dítě si ve stejné chvíli uvědomí, že ,paminka přiš|a odjinud.., její řeč je pro ně

,jiná,, , ,,cizi,,, vzbuzuje u něj dětský strach , že by se maminka mohla sama vrátit do
krajů svého dětství:

(5) ,,Kdy jti už neslyšela říct slovo dcérečka,,, povídala moje maminka a já jsem

se začala bdt, že se rozestoupí stěna a maminka mi odejde tam, kde místo ,,holčička,'
říkají ,,dcérečka,,. Maminka byla odjinud, jd jsem to vždycky věděIo" že k nam přišla

md maminka odjinud a že mi tam zase zmizí. Chytla jsem se mnminlq za ruku, že tam

odejdu s n.í, Maminka ale potřebovala mít rtlku volnou, protože chtěla té paní pomo-

ci vybalit balík' (obchod iluzemi, s, 18)
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Vztah dětské vypravěčky k východomoravské mluvě a ke kraji maminčina dětství

se změní, když ji maminka postupně vypráví o svém dětství, o štítenské škole,

o Gabře a Málince _ cizi jazyk se pro dítě stane jazykem ,,gabromáIinkovským.., ja.

zykem,,gabromáli nkovských pohádek..:

(6) Chodily jsme s maminkou hledat tr(ivu za rasovnu' Šlo se tam kolem lomu, trlm

vždyc|q někdo tloukl fulně, a pak byla kolonka, baráčky z, vagónů, a teprve za ní a za
psím popravištěm byla první mez a tróva. Tam jsme s maminkou usedly, maminka vyn-

dala z tašlq obrtÍzek z kloboukové krabice a začala vyprávět jazykem odjinud

o ldynce, o Valčince, o Ludvičce, o cabře a o Mdlince a o štítenské škole. Gabra

s Mdlinkou byly na velike fotografii nejmenší, byly to malinké holčičky jako já a v ma-

minčiných pohádkich jsem si s nimi hrdla. Půjčovaly mi svůj potůček Jdrek, kterj, te-

kl 4 plotem štítenské zahra^dy, a v maminčiných pohddfujch to byly moje dvě

kamarddlq, Když slunce zacfuizelo za rasovnu, vracely jsme se s maminkou domťt.

A jd už jsem se doma pak nebtila, že mi maminka uteče. Strach, le se jednoho dne ro.

zestoupí zed, se zlacenýrrli růžemi a maminka mi otvorem projde do nezndma, pomi.

nul, protože ta místa, kam může utéci moje maminka, jsem už znala. Maminka mohla

utéci jen do kloboukové krabice, zmenšit se na malou Mtilinku, rl jd tam vlezu za ní

a budeme si spolu hrát' Až nós pratetlq dopdlejí, utečem tam spolu'
A začala jsem rozumět, že pofuidlq, které spí v regdlech s krabicemi, jsou tatínko.

vy pohódlq a maminka k nim patří jenom tak, jako děti patří do školy a velcí do prd.

ce. AIe ty pofuidlq, které jsou opravdu maminčiny a které mti pro radost, ty chodí spót

do staré krabice od klobouků. (obchod iluzemi, s' 23)
(7) Tetce GrgóIovéj za dvě šestlq pendreku proti dušnosti' starému Šebókovi za

šestku drdtu, Veruně od starosty zaječí sádlo na porubaný palec od nožiska,
Miklíčkom z haptélq neco pro dojení kravám, na faru klobúk cukru, školní babičce
dochtora.,. Toto je školní babička, tvoja prababička, vidíš7 (obchod il,uzemi, s,2|)

(8) Na scénu se odkudsi snesla maminka, vzala pratetičce vařečku z ruky, sama ji

podala tatínkovi a řekla jazykem gabroruilinkovsbjch pohddek.' ,,Uvaž na hen tento
kuchyňský inštrument pantlu a daj mi to k svtitku místo pugéta. Velice ťa o to prosím,

Jeníku, lebo nechcu a ani nemožu dopustit, abys byl svým děcktim za strašáka,*
(Obchod s iluTemi, s.56)

V některých pasážích se prolíná několik útvarů národníhojazyka i několikajazy-

ků, zejména češtiny (spisovné hovorové i obecné) a zkomolené němčiny:
(9) ,,A jd dobrák jej třetím rokem kryju před vafndýnstem, přimlouvd,m se u příte-

le na militérkomandu a tři rolq z něj dělám štdtskripl{t,,, (obchod iluzemi, s.88)
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(10) ,'Á přece mě odtamtud v),t(Íhli a rovnou do marškumpačky. Potřebovali jed.

noho d'o počtu za nnníka, co měl befund na voči. Dva s bajohetem mě vedli z a'restu

k nridraží a těm jsem s pomocí všech svaých a vašeho jekordku pldchl',. (obchod iLu-

zemi, s. 98\
(||) Ins, Kutina točil rozpačitě tvrdym kloboukem. ,,Nebyl jsem uzndn frontdýnst-

tauglich,,, omlouval se Švarcovi na místě všech, kdo trpěli víc než on. ,,Protloukl jsem

vcilku v technikrk'ódru.,, (obchod iluzemi, s. 105)

(I2) ,,Byl po fajruntě eště v Jilemnici přivízt mdti ten marcipdn,,, doložil hospo-

ddř' ,,Študent, a za nůši se nestydí. To ho šlechtí.,, (obchod iluzemi, s. 121)

odlišnou vypravěčskou perspektivu má vložená kapitola Příběh od labutího jeze-

ra. objektivní vypravěč líčí úsek ze života Amálie Tauberové.Kutinová. Soustředí se

na první roky její |ékárenské praxe. Charakter lékárenského prostředí postihuje M.

Kubátová uŽívánim |atinských termínů (sustaruent ft.uctus can,i, herba maioranae,

herba) a výrazů nespisovných (prol'esionalismů, slangových prvků): za ty bychom

mohli povaŽovat slova ajbišák = ajbišový sirup (ajbiš - obecně český výraz němeo-

kého původu pro ibišek)a, mjbšdl (zřejmě zbytek prášku na dně nádoby; pravděpo.

dobně jde o výraz německého původu), štandgefesy (speciální nádoby). Nechybějí

tzv. lidové názvy nemoci _ gicht (z němčiny; dnes obecně české a jiŽ zřídka se vy-

skytující pojmenování nemoci dna, hostec)', ntídcha (nachlazení, silná rýma, kožní

vyrážka na rtech)o, oustřele Qistřele; nářeční výrazpro loupavou bolest)?:

(13) ,',,,a pak něco prul iluzi, korrigens chuti a vůně' Fructus carvi, to je tamhleta

piksLa nahoře, a herba maioranae, to je v šup!íku vepředu ntezi lrcrbami,,, (obchod

iluzemi, s.85)

Některé nespisovné výrazy bychom mohli povaŽovat za prostředek odlišující řeč
již zkušeného praktikanta Josefa Švarce od řeči nezkušené studentky _ začátečnice.

Řada z nich má německý původ a odráží dobu, v níž Amálie do lókárenského pro.

středí vstupuje (1' světová válka):
(14) Mladík se ukl,onil: ,,Sustentant farmacie Josef Švarc, vdš nejbližší nadříze-

ný. Něco jako frajtr,,, ,,AmtÍlie Tauberovcí. MtÍm nastoupit do lékdrenské praxe., (s.

80); ,,Kdyby něco zbylo od mastí, tak na to jsotl dva štandgefesy.,, (obchod iluzemi,

s .  82)

4 Sktvník spisovného jazyka česáho (d.á|e citován jako ssJČ) l. Praha l989' s' 14.
5 Přítuční slovník jctzyka českého (dále citován jako PSJČ) I, Praha l935.38, s. 790; ssJČ l, Praha l989
s . 5 42 .

" PSJČ lI '  Praha l937-l938, s.40: SSJČ Il|, s '  l8l.
'  s sJČ VI .  s .  38 l .

(15) ,,Pane ne

jsou prrišky na vl

a v Americe, tuhl

klepete, vytřete kt

(16) ,,...oslad,

Jazykově pes

Kubátové - v po

kové JoseÍíny Ká

uplatňují neJen n

c h t i l ý _ s 3 4 ) ' a

Majngot, to je de

nte na krancjégt1

Líp se pak domlt

mosÍéry prostřed

povídá autorka €

a pohůnků, s.iejir

chodník se neum

s.22);

V řeči kuchai

mí Čech (zastara

si krk, prašti! se ,
rismy (vykvetlík,

řování kuchařky

které se objevují

(l'7) ,,Jak se

mezi staÚ krdsk)

(18) ,,Zatracr
ky, nebo si Pelcd

(re) , , . . .  A nt

ndch, vycvičil pt.,

(20) ,,Pdn se

(Z herbáře botar,

(21) ,,Už aby

'M. KUBÁToVÁ, z
- (32) jsou citován1



(15) ,,Pane na nebi, sextu vyšla a neví, co jsou to věhlasné Universum prdšky! To
jsou próšky na všechny neduhy, zuby, gicht, nddchu a oustřele, k dostání jen u ruÍs

a v Americe, Íuhle v piksle je na ně zaděkino. Jak něco zbyde, každý rajbštil tam vy.

klepete, vytřete kartou, co snad ulpěIo na stěnrich.,, (obchod iluzemi, s.82)
(|6) ''.,.osladil jsem vdm líprik dvěma lžícemi ajbišciku.,, (obchod iluzemi, s.93).

Jazykově pestré prostředí je vykresleno i v jednom z nejnovějších děl M.

Kubátové _ v povídce Z herbdře botaničky v krinolíně (l995). Příběh paní lékární-

kové JoseÍíny Káblíkové se odehrává v l9. sto|etí opět v Podkrkonoší. V povídce se

uplatňují nejen nářečníjevy Podkrkonoší (dbuka, broulí * s. 2l' 22; dúčiště zatra.
chtilý _ s 34)' ale také výrazy dokreslující obraz dvojjazyčného prostředí, srov.:

Majngot, to je den|, (.,') vl,strčila frojlajn Josefinku za dveře (s. 22); ,,Když si hraje.

nte na krancjégry a pašeróky',, (s.22); Bakfiš zatrachtilej, (s.24); ,'Nenapijeme se?

Líp se pak dom,luvíme, v čem je des Pudels Kern (s' 3l ). o tom, že k postižení at.

mosÍéry prostředí je užito mluvy charakteristické pro příslušné sociální vrstvy, vy.

povídá autorka explicitně: ,,Ač s|ečna z německé rodiny, zna|a českou řeč sluŽek

a pohůnků, s jejichž dětmi si hráva|a, než přišla do domu mamsel. Ale na pašerácký

chodník se neuměla donrIuvit německy ani česky.. (Z herbcjře botaničky v krinolíně,

s.22)."

V řeči kuchařek a služebných se objevují jazykové rysy rcrzšířené po celém úze-

mí Čech (zastaralé označení |avice škatnna, nespisovný výraz bartÍk, obraty vykroutí

si krk, praštil se přes kapsu), popř. i slova, která by mohla být považována za vu|ga-

rismy (vykvetlík, starý kruisky, kokrhel). M|uvu sociálních skupin reprezentuje vyjad.

řování kuchařky Rézi (srov. texty 17_2|) a ch|apce Zef1ika (srov. texty 22-24), ve

které se objevují i zkomo|ené výrazy německé (krancák. krancjégr):
(1.7) ,'Jak se přehoupne dvacítka, je holka vykvetlík, dobrej na búI Leseverajnu

mezi starý krdsky,,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.28)
(|8) ,,Ztttracený vokno,,, vzdychla kuchařka. ,,Patřilo převěsit přes vokno firhaň-

ky, nebo si Pelcdně vykroutí krk.,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s,33)
(l9) ',... A nemůže odříct panu Regenschorimu. Vybral si ho ve školních škam.

ndch, vycvičil po kůr i pro bdly.,' (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.35)
(2o) ,'Pán se praštil přes kapsu, kdyžtenhle kokrhel přivezl Josefince ažz, Prahy.,,

(Z herbdře botaničky v krinolíně, s,39)
(2|) ,,Už aby byl študyjós z bardku,,. (Z herbdře botaničky v krinolíně, s, 49)

. M. KUBÁTOVÁ, Z herbáře botaničky v krinolíně, in..Zpověd,ježibaá),, Ždár nadSázavou l995. Texty (17)
- (32)jsou citovárry z tohoto díla. Za každýmje vždy uvedenjeho název a stránka, z nížje citováno.
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(22) ,,Když si hrajeme na krancjégry a pašerólq, krancjégři honí pašerdlq, to je
jako na honičku a schovávanou dohromady.,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.
22-23)

(23) ',Nemohla bys se plížit. PřišIa bys prasecky zamnzand.,, (Z herbáře botanič-
ky v krinolíně, s.23)

(24) I chlapci se chtělo zahalekat nahlas. Bujarost z něho vyrazila vítěznou píseň
pašeráckých chodníčků: ,,Běžela baba s cukerinem k FrancitóIi/schovala se před
krancdkem do stodoly.,, (Z herbdře botaničlq v krinolíně, s.24)

,,Nekonvenční.. vyjadřování, neodpovídající představám o mluvě vyšší sociálních
vrstev' se projevuje i u Josefiny KáblÍkové'(srov. výrazy hergot, kvrdlík v kucmochu,
jak vidle v hnoji' střapdci):

(25) ,,.',tak hergot, sedněte si a nestůjte tu jak kvrdlík v kucmochu _ tak by to řek.
la Rézi. Podle Zeflíka jak vidle v hnoji,,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s. 56)

(26) ,,Mužsbý jsou plemeno uminutý,,, řekla paní JoseJina nad šdlkem kdvy' ,,Jak
vysoko se chtějí, Vticlave, šplhat za těmi jejich lišejníky? Přemejšlim, jaký si na to
móm obout boty.,, (Z herbcjře botaničky v krinolíně, s' 57)

(27) ,'A ted, posvačíme v saloně.., Káblíkovó vstala a pohladila mtadíka mateř-
sk<lu dlaní.

,,Ty jestřdbníky nám daly střapdci.,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.57)
Také v této povídce hraje dů|ežitou úlohu .proÍ'esní prostředí lékárenské.

Důležitým faktoremje právě skutečnost' že v 19. století se ved|e původní latinské bo-
tanické a lékárnické terminologie začínaji v těchto oborech prosazovat slova česká:

(28) ',Kvete mléčivec,,, řekl lékdrník své paní, ,,Všechno i v přírodě je nutno kla-
siftkovat, pojmenovat, zařadit' Cicerbita alpina. Celti rostlina roní mléko' odtud její
pojmenovdní v českém jazyce. Vytvořil je v duchu českého lidového ndzvosloví Jan
Svatopluk Presl.,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.4|)

Téma povídky dokreslují názvyjednotlivých kapitol, pro které autorka zvolita pů-
vodní latinská jména léčivých rostlin, spojená označením jejich naleziště, srov.:
Lilium martaqon, lokalita na Jankově kopci, L. P' 1800 (s. 25); Amarylis * hippeast.
rum hybridum' v babiččině pokoji v květináči, L, P l80ó (s.27). Někdy je k latin-
skému připojen i název český: Cicerbita alpina _ mléčivec alpský, Iemovka cesty od
Černého Dotu k Jdnským kizním, L. P. t8]2 (s.39). Slova českého původu střídá
s výrazy latinskými lékárník Káblík; manžel ,,botaničky v krinolíně.., a to při popiso-
vání činnosti v třebíčské lékárně a ve chvíIi, v níž ukazuje svoji |ékárnu Josefíně _ bo-
taničce v krinolíně (napÍ. ad oculos, magistra liter, mixtury, tinctura castorei, oficína
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- pojmenování pracovní místnosti nejen ve farmacii)'u České termíny označují

v Káblíkových promluvách lékárenské a chemické nádoby - křivule|o, pracovní pro-

středky _ pilutkovnice (nástroj na výrobu pilulek)''. K těm přistupuje již v 19. století

známý, dnes slangový výraz tdra (pracovní stůl lékárníka; jde o slovo italského pů-

vcdu)'?. Tuto stylovou charakteristiku bychom mohli připsat í pojmenování pidilah-

vičky, nespisovným výrazům univerbizovaným materirilka (pravdépodobně sklad

ztisob, sklad mnteridlu), slejvačlq (zřejmě léčiva připravovaná sléváním kapalin do.

hromady) a štandgefésy:

(29) ,,V třebíčské lékdrně nebyly ftidně cejchovdny vdhy. odmítl jsem s oněmi vá.

hami pracovat. A mixtury, připravované magistra liter podle lékařského předpisu, se

praktikovaly ad oculos, ač vdhové a objemové jednotlq nejsou totožné. Thkzvané slej.

vačky se odbývaly bez vtÍžení.,, (Z herbdře botaničlq v krinolíně, s' 31_32)

$U ''To je pravda, že jsem při prohlídce uisob v materidlce praštil o tdru lah-

vičkou s tincturou castorei,,, (Z herbdře botaničky v krinolíně, s.32)

(31) ,,Lékdrenskou oficínu zndte,., oltdřům podobné police chovaly v černozla.

tých i běločerných štandgefesech dobrodějné tajemno v latině. (Z herbáře botaničky

v krinoLíně, s.37)
(32) Za těžkou draperií se roz'světlilo: tu svítila běl mramoru a kachlíků po zdech,

běl polic, průhled širokými okny do zeleně a světlo z.apadajícího slunce hrrÍlo duhově

po skleněných lahvicích, baňkóch, křivulích a válcích i po špalíru zkumavek ve stoja-

nu. Lékárník ukdzal rukou, vězící ještě v ženichovském kabdtě, ke skříni s pidilahvič.

kami. (Z herbáře botaničky v krinolíně, s,37)

V obou i ve svých starších próz,ách využívá M. Kubátová jednak znalosti jazykové

situace v příslušných geografických oblastech, jednak dokona|é znalosti vyjadřování

v lékárenském prostředí, a to vyjadřování jak terminologického' tak profesní-slango.

vého nejen současného, ale i ve starších obdobích. Jazyk jí tak slouží k postižení ob-

|astního a v některých případech i dobového koloritu.

'PsJČ III, Pralra l938-l940, s.963.
l" PsJČ II, s. 4l7.
| 'PsJČ IV/část l , Praha |94|-|943,s.249.
.r ssJČ VI, s. l l8; J. HUBÁČEK, o česwch slanzích' ostrava |98l. s.
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