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1. Výchozí text pro interpretaci
Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
Quasimodo se zastavil pod velkým portálem. Jeho široké nohy se zdály na chrámové
dlažbě tak pevné jako těžké románské sloupy. Jeho mohutná vlasatá hlava zapadala mezi
jeho ramena jako hlava lvů, kteří také mají hřívu a žádný krk. Držel chvějící se dívku
v mozolovitých rukou jako splývající bílou záclonu; ale nesl ji tak opatrně, že se zdálo, jako by
se bál, že ji přelomí nebo pomačká. Jako by cítil, že ta křehká, vzácná a drahocenná věc je
stvořena pro jiné ruce než jeho. Chvílemi se zdálo, jako by se neodvažoval jí dotknout, ba ani
dýchnout. Najednou ji však pevně sevřel do své náruče, přitiskl na svá hranatá prsa jako svůj
majetek, jako svůj poklad, jako matka své dítě. Sklonil k ní své oko skalního skřítka a jeho
pohled přetékal něhou, bolestí a soucitem; náhle však oko opět pozvedl a bylo plné sršících
blesků. Ženy se smály a plakaly, dav dupal nadšením, neboť v té chvíli byl Quasimodo
opravdu krásný. Ten sirotek, ten nalezenec, ten lidský odpadek byl krásný a připadal si
vznešený a silný, jak se tak díval do tváře té společnosti, z níž byl vyvržen a do níž tak mocně
zasáhl, do tváře té lidské spravedlnosti, jíž vyrval kořist, všem těm tygrům, kteří teď museli
žvýkat naprázdno, těm pochopům, těm soudcům a katům, celé té královské moci, kterou on,
nebožák, Boží mocí zlomil.
A pak, bylo v tom cosi dojemného, vidět, jak bytosti tak nešťastné dostalo se znenadání
obrany od bytosti tak nestvůrné, jak k smrti odsouzená byla zachráněna Quasimodem.
Setkala se tu dvě krajní neštěstí – vyvrženec přírody a vyvrženec společnosti – a vzájemně si
pomáhali.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Určete, na jaké místo a do jaké doby je děj románu umístěn.
2. Sestavte dějovou osnovu a začleňte do ní výše uvedený text.
3. Jaký byl autorův záměr při psaní tohoto příběhu?
4. Charakterizujte nejen ústřední postavu, ale i další osoby, které děj ovlivňují.
5. Najděte v románu znaky romantismu, ale i prvky realistické. Využijte ukázku.
6. Popište zvolené umělecké i kompoziční prostředky.
7. Pokuste se zhodnotit, do jaké míry zůstává tento titul inspirací i pro současné umělce.

