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1. Výchozí text pro interpretaci
Mark Twain – Dobrodružství Huckleberryho Finna
Muži odjeli, já se vrátil na vor a bylo mi mizerně a byl jsem skleslý, protože jsem dobře
věděl, že jsem jednal špatně. Viděl jsem, že bych se marně lopotil, abych se naučil jednat
správně. Když nikdo člověka nenaučí jednat správně, dokud je malý, nemá člověk potom
žádnou čáku. Když pak jde do tuhého, nemá, oč by se opřel a co by ho přidrželo na správné
cestě, a tak se dostane na scestí. Potom jsem o tom chvilku přemýšlel a řekl jsem si: Počkat!
Dejme tomu, že bys byl jednal správně a že bys byl Jima udal. Bylo by ti teď lépe, než ti je?
Ne, povídám si, nebylo. Bylo by mi stejně mizerně, zrovna jako teď. Nač, povídám si dál, měl
by se tedy člověk snažit a učit se jednat správně, když správně jednat dá moc běhání a jednat
nesprávně nedá žádné běhání – a odplata je stejná? Tady jsem byl v koncích. Nevěděl jsem,
co si mám odpovědět. Tak jsem si řekl, že to nechám plavat a že příště budu vždycky dělat to,
co se zrovna nejlíp hodí.
Šel jsem do vigvamu, ale Jim tam nebyl. Díval jsem se po voru a jim nikde. Povídám:
„Jime!“
„Tady jsem, Hucku. Už jsou z dohledu? Nemluvte nahlas.“
Jim byl v řece, pod zadním kormidlem, a z vody mu čouhal jenom nos. Řekl jsem, že muži
už jsou z dohledu, a tak vlezl na vor. Povídá:
„Já jsem poslouchal, co jste mluvili, a sklouzl jsem do vody a chtěl jsem se odstrčit na
břeh, kdyby byli přišli na vor. A až by byli odešli, zase jsem se chtěl vrátit. Ale jejdamánky,
Hucku, vy jste je krásně převez. To byl fikaný nápad. A říkám vám, dítě zlaté, že ten nápad
zachránil starého Jima – a starý Jim to také nikdy nezapomene, milánku.“

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zasaďte výňatek do kontextu a reprodukujte celý příběh.
2. Charakterizujte hlavní postavu.
3. Uveďte další postavy, které jsou v popředí autorova zájmu, a charakterizujte je.
4. Jakými prostředky dosahuje Mark Twain barvitosti a poutavosti textu, na jaké problémy se
soustřeďuje?
5. S využitím konkrétních příkladů charakterizujte jazyk i formu.
6. Mohl při psaní využít své vlastní zkušenosti?
7. Jaké místo zaujímá tento titul v jeho literárním odkazu?

