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1. Výchozí text pro interpretaci

Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin

Když viděl, že tu Lenskij není,
Oněgin rázem jaksi zhas.
Byl se svou pomstou spokojený
a s Olgou už se nudil zas.
I ona hleděla skrz něho,
myslela zase na Lenského
a cotillon byl pro ni jen
jak těžký, nekonečný sen.
Teď skončil. Večeře se chystá.
Pak v jídelně už setmělé
i v salonu se ustele.
Vždyť každý z hostů dozajista
by teď už odpočal si rád.
Jen Oněgin jel domů spát.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Určete literární žánr.
2. Zařaďte ukázku do kontextu a dokončete celý příběh.
3 Charakterizujte postavy z ukázky. Doplňte jméno chybějící postavy a rovněž vystihněte její
povahové rysy. Porovnejte s Olgou.
4. Jaký byl autorův záměr při psaní tohoto příběhu?
5 Vyhledejte znaky typické pro romantismus. Doložte prolínání s realismem.
6. Popište kompozici, zvolený verš i básnické prostředky.
7. Znáte jméno některého umělce, který se nechal tímto titulem ve své tvorbě inspirovat?

