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LEKCE

SYNTÉZA

SKLÁDÁN

f

ČÁST f

DOHROMADY

Duch svatý dal každému biblickému autorovi odli§nou tendenci psaní. Va§i tendenci v psaní určují čtyři věci: 1. pojmy va§eho psaní /CG chcete říci slovy, kterých používáte/,
2. struktura va§ich podklad~ /j~k si je uspořádáte/, 3. která literární forma je nejlepší /zp~sob psaní, jaký si zvolíte/,
a 4. atmosféra, cítění, které vaše psaní s sebou nese.
Pojmy, struktura, literární forma i atmosféra budou v této lekci podrobně vysvětleny. Tyto rysy musí stát odděleně,
abychom je jasně vysvětlili, ale ve skutečnosti se budou překrývat. Například, na prostředky kompozice, kterým jste se naučili v 5. lekci, se nebudete dívat jako na "strukturu".
Obsah lekce
Pojmy jako slova
Stavba literatury
Literární atmosféra
Literární forma
Postup v literatuře
Účely lekce
Až ukončíte

tuto lekci, měli byste být schopni:

- definovat literární "pojmy" a "strukturu" a vysvětlit jejich důležitost pro pochopení Bible
- uvést literární atmosféru i formu do vztahu k citovému a
rozumovému obsahu Bible
- užít va§eho pochopení literárního postupu k tomu, abyste
zakusili zbožného r~stu v duchovních věcech.
Učební činnosti
1. Než začnete s touto lekcí, udělejte si trochu času na to,
abyste si znovu pro§li 5. lekci.
2. Čtěte úvodní oddíl, obsah a účely lekce.
3. Zjistěte si význam klíčových slov, která jsou vám nová.
4. Studujte vlastní lekci a obvyklým zp~sobem odpovězte na
učební otázky.
Klíčoyá

slova

kategorie
chronologický

kritický
rutina
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Vlastní lekc~

rQj~_j~~2_~!QY~
1. úkol: přesně vymezit pojmy a vysvětlit jejich dOležitost pro studium Písma
Pojmy v literatuře znamenejí jednoduše slova, kterých se
užívá v daném k~ntext~. Všechna slova v Bibli jsou dOležitá,
ale ne všechna ~sou vyznamná pro stejný smysl. Některá / slova
jak~ "a", "i", ženi jsou rutinní slova se samozřejmou funkcí
spOJování vět. Jiná slova jsou dOležitá, protože když známe
jejich význam, záleží na tom správný výklad Bible. Tento druh
slov by se měl stát pro nás takovým praporem, který dává znamení, že těmto slovům je třeba věnovat zvláštní pozornost.
Která slova by se měla stát tOij vlajkou? Nu, každé slovo,
kterému nerozumíte, potřebuje zvlášt prostudovat. Vždycky byste měli studovat s tužkou a sešitem. Dojdete-li k jakémukoliv
slovu, které nechápete, měli byste si jej napsat. Zkuste ze
slovníku nebo nějakou jinou cestou zjistit, co znamenají.
Rozhodující slova, názvy věcí, činností, popisná slova,
tato všechna. jsou dóležitá pro pochopení úseku, tato si pot~ebujete zvlášt poznamenat. Rozhodující slova nejsou vždy nejdelší. Jak zakrátko uvidíte, někdy jsou dOležitá slova ta nejkratší, protože naznačují změnu jednání nebo nálady či myšlenkového směru.
Pojmy, které vyjadřují hluboké představy, je třeba studovat. Například, jakým druhem "změny" prošel Ježíš u Mk 9:2?
Toto je třeba dále proz~oumat. Potřebujete rozlišovat. Ne každé slovo je třeba zvlášt prošetřit. Je třeba si také všimnout,
zda je určitých slov užito doslovně anebo obrazně. Nezapomeňte,
že doslovné se vztahuje k normálnímu, běžnému významu slov.
Obrazné se vztahuje k symbolickému užití, když slovo zastupuje
něco jiného.
~ Přečtěte si Gn 2:16 a Řím 11:24. Z každého verše si
poznamenejte slovo "strom". V kterém verši je slovo "strom"
řečeno obrazně?
Dokonce i když možná nerozumíte mluvnici nebo částem řeči,
můžete se n~učit poznávat klíčová slova. /jiná než oa začátku
lekce/ Křestanské nauky jsou přece jen stanoveny, at se k tomu
používá jakkoli rozmanitých slovních dfuhO. Názvy osob, míst
a věcí jsou dOležit~ podstatná jména •.Ci~~osti jsou"d~~ežitá
slovesa. Popisné pOJmy, které nazoačuJf
Jak rychle,
Jak rozsáhle" atd. jsou klíčová slova. Sest věrohodných služebníkó
/Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? Proč?/, o nichž jste se učili v jedné
dřívější lekci, vám mohou pomoci nalézt klíčová slova. Všimněte si příkazů rad, varování, příčin, cílO, důkazó a dósledkó.
Pilně hledejt~ slova, která vyjadřují tyto věci a napište si
je. Často tvoří klíče k pochopení celého úseku •.
Existuje kategorie kratších slov, která neJsou rutinní.
Známe je jako předložky a spojky, protož~ ukazují př~buzno8t.
Za prvé, jsou to spojky, které signalizu~í čas: říkaJí, k~y
se něco odehrálo. Zde máme některé: ~o, Jakmile~ před, ted,
když, pak, dokud, zatímco. Snad přemyšlíte ~ o Jiných, al~ tyto mají zabrzdit vaši pozornost. Napříkla~ Jestli vidíte. Potom ••• , ale nyní •••", mělo by být samozřeJmé, že zde stOJí nějaký druh přechodu a snad byste měli hledat postup. /V této
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lekci se dozvíte o druzích postupu/. Za druhé, místní nebo
zeměpisná p~edlo~ka je hlavně slovo "kde" - signalizuje místo.
~ P~ečttte si tyto čtyři ver§e z Písma, potom podle
vzoru al doplnte do řádků b, c, d p~íklad p~edložky.
VERŠ:
PŘEDLOŽKA S IGNALIZUJE:
SLOVO:
al Mk:1:23
Qas
"po'toa"
bl
Mk 1:9
Q
cl Mk 1:14
dl Mk 1:28
Místo
•••••••••

Č::

.

••• • • • • • •

Za třetí, naučíte si v§ímat logických spojek, to jest
takových, které se týkají důvodu, kvůli němuž se něco stalo
důsledků toho, co se stalo, účelu, proč se to odehrálo, tý-'
kající se i protikladu nestejných věcí a přirovnání jedné
věci k jiné. Proberme si je ted.
Lagické spojky ukazující důvod, pro který se ně~o odehrálo, jsou: PtO, proto, že; protože. Vidíte-li slova "Ríkám to
pro" nebo "Ríkám to proto, že •••" - autor dává příčinu. Nyní
je dejte do ·vztahu k prostředkům kompozice. Který literární
prostředek postupuje od účinku k příčině? Odůvodnění. V§echna tato slova jsou znaky odůvodnění a takto se potom stávají
klíčem k výkladu. Logické spojky, které se týkají/¥ýk.8Q~
důsledků, jsou: Tedy, a tak, proto; to je, proč; a proto.
Všímáte si, že tato slova jdou od příčiny k účinku? Který literární prostředek postupuje od příčiny k účinku? Hledání příčiny. Když vidíte slova "tak, tedy, proto; to je, proč; a takto," - budete hledat příčinu: Jedna věc zapřičinuje něco jiného.
~ Najděte a udělejte seznam lve stejném pořadí, jak jsme
uvedli ver§e z Písma! předložek, které signalizují příčinu lal,
a které signalizují důsledek Ib/.
al Řím 1:11, 1:26, 1:28, 2:15
bl Gal 2:17, 1. Kor 8:11, 9:26
Logické spojky související s účelem Icílem/, jsou: v důsledku toho, takže, a tak Inebo podobné výrazy.
Logické spojky, které naznačují kontrast, jsou: ačkoliv,
ale mnohem více, mnohem vět§í, nicméně, jinak. Tyto řady nejso~ vyčerpávající. Možná najdete při studiu jiná slova, ~terá slouží tomu stejnému cíli a li§í se od těch zde uvedenych.
Tato slova jsou náměty pro vaši pomoc, abyste začali přemýšlet těmito směry.
Logické spojky naznačující přirovnání jsou: T~ké, tak~
tak, jak; takto, taktéž, takže, stejně tak, tak i. ExistuJe
mnoho kombinací.
~ Najděte a napi§te lve stejném pořadí, jak jsme.zad 8 l i
verše Z Písmal předložky a spojky, které Ia! signaliZUJí ú č el
nebo cíl, lbI kontrast, Icl přirovnání.
a! Řím 4: 16
bl Řím 2:10, 5:15
cl Řím 11:31, 1:27
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Překlad Bible, který používáte
vám trochu odli§í ta
slova, která budete moci najít. Proto, ty my§lenkyr. příčin
~ó~~edku, cíle, kontrastu a přirovnání budou dóležitěj§í n~!
JeJlch přesné slovní vyjádření. Ta daná slova by vám měla pomoci, a~yste věděli, co máte hledat. Kromě těchto tří kategorií spoJek a předložek jsou ještě tti. Doposud jste studovali
~asové, místn~ a logické spojky. Ted ty tři poslední druhy spoJek sign~lizuJí série fakt, podmínku a dóraz.
SpoJky, které naznačují sérii fakt, jsou slova: "a' v první řadě, naposledy, nebo. Spojka určující podmínku bývá obvy~le "jestli~e": "Jestliže to, •••• , tak ono." Cástice naznačuJící-d1lraz JSou: "skutečně" a "jedině". Někdy -se užívá silnějšího slova: například místo obyčejného "říkat" se poví "horlit"
nebo "volat".
Najděte a napište Iv takovém pořadí, jak jsou zadány
verše z Písmal slova, která lal signalizují sérii fakt, lbi
podmínku,lcl dóraz.
a/ 1. Tm 2:1; 1. Kor. 15:8
bl Ř 2 :25
cl i. Kor 9:24, Ř 9:21b
~

Budete-li pohotoví u těchto jednotlivých pojmó, pomohou
vám projít mluvnicí a vyložit význam Písma. Jsou to významná
slova, po kterých i já sama vždycky při studiu Písma Inebo
čehokoliv jinéhol pilně slídím, protože ona tvoří nitky v organizaci myšlenky.
Literární

struktura
-------------------

2. úkol: definovat strukturu a vysvětlit
pro studium Písma

její d~ležitost

Jsem si jista, že začínáte chápat, nebot knihy Bible nejsou dezorientovanou sbírkou nesouvislých myšlenek. Vidíte, že
v aibli jsou strukturované celky s rozumně propojenými částmi.
Autor musel vybírat a uspořádat. Musel vybrat d~ležité věci,
které třeba zahrnout, a uspořádat materiály co nejjasněji a
pochopitelně. Jan vysvětluje, že při psaní svého evangelia vynechal spoustu z toho ,-co Ježíš uč inil Iviz Jan 21: 251.
..
Móžete se ztratit v podrobnostech biblických veršů, at
jsou jakkoliv d~ležité, a nikdy nespatřit mocnou zvěst knihy
jako celku. Individuální pravdy, jak jdou verš za veršem, se
vztahují k celku. Celek je vysvětlen uspořádáním částí. Všechny se k sobě navzájem vnitřně vážou. Struktura je kostra,
rámec, a podléhající nárys, což dává knize jednotu.
Slova~sou stavební prvky jazyka, nejmenší jednotky přenosu významu. Slova se spojují do frází, neboli částečných,
nekompletních jednotek myšlenky. Věta je ucelená myšlenka.
Když se spojují dohromady věty s příbuznými myšlenkami, ut!Oří odstavce. /Některé Bible se člení do odstavcO, to Q3nadquje studi~.1 V biblickém studiu je dobrý názor o PREMYSLEN!
V ODSTAVC!CH. To jest, najít hlavní myšlenku odstavce a dát
jí stručný, popisný nadpis. Seznamem nadpis~ /hlavních myšlenek/ jste vyhledali všechny odstavce v kapitole nebo knize,
pro vykreslení náčrtu si uspořádáte hlavn~ body. Kromě těch
odstavců
v nichž jste hledali podrobnosti - to budou podbody
vašeho náčrtu. V následujícím cvičení si zkusíte hledat hlavní
body v odstavcích.
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~ Čtěte.každý odstavec v Řím 12. k. a napište sv~j
~adpis vedle Jeho.označení. Až sestavíte nadpisy, porovnejte
Je s těmi, které JSou předloženy. /Vaěe nadpisy mohou být stejné nebo lepší než navrhované./
Odst. 1. /12:1-2/
Odst. 2. /12:3-8/
Odst. 3. /12:9-13/

·.........................................

• • • • • • • •• • • • ••• • • • • • • •• ••••• • • •• • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • •• • • • • • • •••• •• • • •••••• • •• •••• • • • •

Odst. 4. /12:14-16/
Odst. 5. /12:17-21/

• • • • • • • • •• • • • • • ••• • • • • •• •• • • •• • • • • •• • • • • •
• • ••• • •• •••• ••••• • • •••• ••• • • • •• ••• • •• •• • •

. Naznačili jsme, že ve struktuře jsou si části skladby
vzáJemně příbuzné. Tuto souvislost lze vyjádřit jakýmkoliv
z literárních prostředk~, kterým jste se učili. V každém
úseku nelze najít věechny. Měli byste si znovu projít věechny ty prostředky z 5. lekce, dokud se s nimi dobře neobeznámíte. Jestli začínáte poznávat, jak je celek spojen dohromady, jak se jeden ús~k Písma vztahuje k jinému, získáte
nové pochopení celku. Budte si vědomi struktury.
~ Zakroužkujte písmeno, za nímž následuje pravdivé
tvrzenI.
sl biblické knihy jsou sbírkou nesouvislých myšlenek
b/ literární prostředky jako kontrast, rozvětvení apod. se
nevztahují ke struktuře
c/ nejmenší jednotky jazyka, které přenášejí význam, jsou
slova.
Literární atmosféra
-------------------

3. úkol: definovat literární atmosféru a určit ji
v Písmu
Literární atmosféra je příslušný tón či nálada zřejmá
v psaní.,Jskou náladu nebo nálady autor sdílí? Nálada n~boli
nádech m~že být zoufalství, dík~vzdání, horlivost, bázen a
úcta, naléhavost, radost, pokora, něžnost, zlost, přesvědčivost, odsouzení, vyzvídání, zájem nebo znepokojení, odvaha.
Lze najít celý řetěz lidských pocit~, které vytvářejí nádech
literárního díla.
8 List Jakuba se liší uvnitř ve svém nádechu neboli
tónu.~ečtěte
si následující úseky a připište ke každému
z nich slovo, které popisuje jeho atmosféru.
8/ Jak 5: 1 .•••..••.•..••••....•..•...............•.........
bl Jak·4:10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cl

Jak 2: 14 ••••••••.•...••..•.•.•.•...•••••••..•••..••••••••

Literární forma
4. úkol: určit hlavní literární formy a vysvětlit
užití každé z nich
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Literární forma se vztahuje k druhu neboli typu psaní
kterého autor užívá, aby osvědčil své podklady. Všechny hl~vní.druhy literatury lze v Bibli najít. Pokud autor potřeboval
vYJádřit hluboké osobní pocity chvály, smutku, radosti či lí~os~i nad hříchem, psal poezii. Jestliže potřebo~al vysvětlit
Jinym lidem, co se odehrálo v minulosti, psal prozu. Chtěl-li
vyučovat d~ležitou věčnou pravdu, anebo dát logické d~vody
těm argument~m, které předváděl, užil pojednání. Jestli chtěl
vykreslit pravdu vnímavým lidem, zatímco jiným ji chtěl zastřít, užil podobenství. Jestli se snažil odkrýt něco z budoucnosti, bez toho, že by prozradil příliš mnoho duchovních
tajemství, psal apokalyptiku /zjevení/.
Pojednání /nebo i výklad/ je literární typ určený k tomu, aby vyhlašoval pravdu logicky zd~vodněným zp~sobem, který
by apeloval na rozum. Mnohé epištoly užívají tohoto stylu.
Ježíš ho používal ve svém vyučování, stejně tak jako proroci
ve svých dílech.
,
Vypravěčská proza je životopis nebo příběh. Najdeme ji
v Genesis, v evangeliích, a všude tam, kde se události a situace popisují v chronologickém pořadí. Příběhy p~sobí na
představivost a city. Obvykle zahrnují zajímavé podrobnosti.
Z tohoto druhu literatury byste neměli násilím vytahovat každý detail jako duchovní ponaučení. Například příběh o Petrově
vidění ze Skutk~ 10 je hodnotná pravda. Ale některé detaily,
jako v čím domě byl Petr, denní doba, kdy spatřil vidění - to
vám pom~že pochopit příběh, ale nejsou to tak dóležité detaily, jako odvozená nauka, která se toho týká.
Poezii najdeme všude v celé Bibli. V některých Biblích
je všechna poezie tištěna pomocí oddělených řádkó, a každý
nový řádek začíná velktm písmenem. Potom poezii v Bibli najdeme tak snadno jako Zalmy.
Už jste poznali něco málo z hebrejské paezie. Víte, že
je hluboce osobní a citová, nerýmuje se. Každé dva řádky neboli dvě strofy jsou si příbuzné některým druhem paralely.
Buďto druhý řádek opakuje myšlenku prvního řádku, nebo dot~áří první řádek tím, že k němu něco nového přidá, anebo stOJí
v protikladu k prvnímu řádku.
Poezie užívá v širokém rozsahu obrazného jazyka za účelem názornějšího vyjádření věcí. Zde máme čty~i druhy obr~zné řeči /neboli obrazce řeči/, které často naJdeme v bibl~cké
poezii:
í
I
"O~"
1. Podoba. Přirovnání dvou věcívS použ~t m s ov Ja~
neba "jako". "Jsou jako stromy •••" /Zalm 1:3/
"O "
2. Metafora. Přirovnání dvou věcí be~ pQuŽit~ slov Jak
nebo "jako". "Efrajim, přilba mé hlavy ••• /Z 108.9/8//
3. Hyperbola. neboli nadsázka. Účelné přehá~ění, nadsázka mimo dÓvQd. "Jsem jako ••• d~emnot mě vsadil Jak od věk~
mrtvé •••" /Z 143:3/
"ř'
ti ž
4. Aooit~Qfa, Oslovení neživé věci. Mo e, co Je
, e
utíkáš, •••?
Z 114:5/
o

Pro toho, kdo studuje Bibli, je zvlá!tě ~óležité pochopit
obraz ou řeč U Jana 6:51-52 Ježíš říká: Jé Jsem chléb život "~idé si'to vyložili doslovně a urazili se. Můžete udělat
p~dobné chyby, dokud nebudete pozorně s!edovat a dókladně, nestranně a poctiv~ vykládat!

64

. 2& Doplňte tyto věty tak, že každé slovo použijete jen
Jednou:
Pojednání Ivýklad/, poezie, vypravěčská próza
al Literatura, která nejsilněji p~sobí na city, se nazývá
•• ••• • • • •• •••
bl •••••••••••••• Je určeno k logickému, zd~vodněnému hlásání

pravdy.
cl Příběh o r~zných událostech

a lidech se nazývá

••••••••••

ID, Spojte každý jazykový obrazec s citací Písma.
aI "Hospodin je m~j pastýř" IŽ 23:1/
1. Podoba

bl "Pro úpornou bolest se změnil m~j

2. Metafora
~děv, sevřela mě jako pás suknici,
J$em smeten do bláta, podoben pra3. Hyperbola Inadsázchu a popelu." IJb 30:18-19/
kal
cl "Unikli j~me jako ptáče z osidla
4. Apostrofa
lovc~." IZ 124:71
dl "Chvalte ho, slunce s měsícem,
chvalte ho, všechny jasné hvězdyJ" IŽ 148:31
Podob~nství tvoří odlišný tYP,literatury, známý jako
parabolicky, neboli parabolická proza. Už jste se o nich
učili. Jestli si potřebujete znovu projít oddíl podobenství
ve 4. lekci, abyst~ si byli jisti, že rozumíte tomu, jak se
liší od ostatní prozy, udělejte ~o hned.
Drama, neboli dramatická proza je příbuzná poezii v to~,
že p~sobí na city. Zosobnuje příběh tak, že slova všech postav příběhu jsou v 1. osobě. Lidé se navzájem k sobě obracejí těmi slovy, kterých by používali ve skutečném, živém příběhu. Dramatická literatura dosti často obsahuje živé líčení,
které p~sobí ua představivost. Takovou knihou je Job. Cte se
to jako hra. Písen ~alomounova má také styl dramatu. Když tedy najdete v Písmu úseky, v nichž lidé mluví se sebou navzájem
přímo, v,první osobě, řeknete si: "To je drama", nebo "dramatická proza."
Apokalyptika je poslední literární formou. Znamená "odkrytí" nebo "zjevení". Tento druh literatury je snad nejtěžší na pochopení. Když jste probírali proroctví a symboliku ve
4. lekci, setkali jste se s některými stránkami tohoto druhu
literatury. Je bohatý na jazykové obrazce, symboly, vzory a
popisy vidění. Klasickým příkladem tohoto typu díla je kniha
Zjevení.
.
Zde máte jednoduchou tabulku, která vytyčuJe v Písmu příklady r~zných literárních forem, jak jste se jim v tomto oddíle naučili. Tyto formy se někdy překrývají, ale čtením těchto míst podle formy, jakou máte zde, jenom získáte.

::::::~;;;;::::::][~~~~~!:~~~][:::~~;;~;
Pojednání Ivýk~apl
Vypravěčská proza
Poezie
Podobenství
Drama
Apoka1yptika

Mt 5:17-48
Sk 16:16-38
Jer 9 :21-22
Lk 14: 16-24
Jh- 32: 5-14
Ezechiel 1

------------------------------------------------
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5. úkol: určit druhy literárního postupu a udat, co je
v~em druhům společné

My~lenka, která provází postup, je ZMĚNA. Když čtete při
studiu místo z Písma, hledáte změnu! Které 'věci se mohou v úseku z~~nit? M~že přejít s~řed pozornosti ze života jedné osoby na J1nou osobu, nebo z Jeho života na život jeho potomk~.
To by byl životopisný postup. Příběh se m~že vyvíjet od události k události. Je-li příběh předveden pomocí slov, která
označují, kdy se něco odehrálo, /zaprvé, za druhé, •••/, máte
chronologický postup. Jsou-li události podány pomocí slov,
která označují místa, kde se co odehrálo, je to zeměpisný postup. Změny myšlenek, idejí samotných také mohou být základem
pro úseky P1sma. Toto se nazývá myšlenkový neboli ideový postup. Někdy najdete úplnou změnu předmětu. Tato hloubková změna se nazývá předmětový postup.
Postup je ve skutečnosti model, kterého autor užívá, aby
vinul téma daným úsekem Písma. Ten model se může táhnout jedním nebo více odstavci, anebo se m~že rozšířit na celou knihu.
Postup může směřovat k vyvrcholení, ale to není nutné. Pokud
určení postupu není samozřejmé, je jedna pom~cka: srovnat
počáteční a koncová tvrzení. Je-li mezi nimi příbuznost, máte
postup. A samozřejmě, hlavními prostředky určení postupu je
hledat některé z výše uvedených druh~ změn.

!lL Jaký druh postupu najdeme v Gn

života Abrahama,

Izáka, Jákoba a Josefa?

12:50 v náčrtech

• • ••• •• • •• •• ••• • • • •

12. Jaký druh postupu najdeme v knize Exodus, která se
soustředuje na událostech putování Izraele z Egypta do Kanánu?
• • • • • •• • • • •• • •• • •• •• • • •• ••• • •• • • • •• •• • •• •• •• • • • •• • • • • • • • ••••

~
Jaký druh postupu najdete v ep. Římen~,
kde Pavel
dává logické argumenty pro opodstatnění křestanství? ••••••••••
Po~hopení postupu v literatuře by vám mělo pomoci lépe
pochopit duchovní postup, který je nutný pro duchovní r~st.
Změna je taktéž klíčovou známkou duchovního postupu: 2. Kor
3:18: "Na odhalené t1áři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a ta~ jsme proměnováni k jeho obrazu ve stále větší slávě'- to vše mocí Ducha Páně." Poddejme se Duchu svatému, tak,
aby On nás mohl měnit v Kristovu podobu.
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Odpovědi na otázky

1. cl Nejmen§í

jednotky jazyka, které přená§ejí význam,
jsou slova.

1. Řím 11:24
8. aJ Zoufalstv.í
20

bl Pokora

bl v těchto dnech

9. al poezie

cl Zaujetí

cl když

dl v§ude, po

bl pojednání Ivýkladl

IE. Pol

cl vypravěčská próza

3. aJ abych, abychom; proto, protože, jak, poněvadž

bl proto, jenže tak, tedy

10.

al 2. Metafora
bl 3. Nadsázka

IE. P.I

cll. Podoba
dl 4. Apostrofa

4. al aby, tak

bl av§ak, ale, v§ak, oč spí§e
cl tak i, aby také, a stejně i, a tak

IE. P.I

ll. Životopisný

50 aJ na prvním místě, jednomu, druhému

bl Jestliže, j,estliže
cl Jen Ijedenl, Jen Izbytek/

12

Cl

Historický

6. 1.
2.
3.
4.

Obětovat samých sebe
~třízlivě užív~t dar~
Zít podle křestanských zásad
Žít s ohledem na druhé
5. Usilovat o pokoj se v§emi

130 Ideologický /my§lenkovýl

IE. p.I

