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1. Výchozí text pro interpretaci
Publius Ovidius Naso – Umění milovat
RADY ŽENÁM
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I ty bys nám v době toalety
měla dát pocit, že ještě spíš:
líp je – a nejen pro estéty –
nevyjít dřív, než se dolíčíš.
Proč bych měl znát, z čeho vzniká
jas, který nosíš na líci?
Zavři dveře – nač neodborníka
nutit nadzvednout poklici?
Muži by vůbec mnoho věcí
neměli znát: z vašich intimit
většina nezasvěcenci
způsobí šok, když sejmete kryt.
Jen se podívej blíže
na zlaté zdoby divadel:
trapně tenký zlatý plíšek
pokrývá pouhé dřevo těl…
Také k nim veřejnost nemá
přístup dřív, než je vše, jak má být.
- I příprava krásy je téma,
z nějž muže je nutno vyloučit.

co není určeno
mužským zrakům

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Jaké období antické římské literatury Ovidius svou tvorbou reprezentuje?
2. Objasněte, jaký byl autorův záměr při psaní knihy. Do jaké role se stylizuje?
3. Jak je kniha uspořádána, charakterizujte jednotlivé oddíly.
4. Rozeberte jazykové a kompoziční prostředky.
5. Jak byla kniha přijata v době svého vydání? Mohla ovlivnit autorovy životní osudy?
6. Vyberte myšlenky, které bychom mohli označit jako nadčasové.

