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1. Výchozí text pro interpretaci

Honoré de Balzac – Otec Goriot

„Zavřela přede mnou dveře, protože jsem jí řekl, že její otec jídá s námi u stolu,“ zvolal
Rastignac.
Všichni strávníci pohlédli jeden na druhého. Otec Goriot sklopil oči a obrátil se, aby si je
osušil.
„Vhodil jste mi tabák do oka,“ řekl svému sousedu.
„Kdo bude od nynějška trápit otce Goriota, bude mít co dělat se mnou,“ odpověděl Evžen,
dívaje se na souseda, bývalého výrobce nudlí, „ je lepší než my všichni. Nemluvím o
dámách,“ pravil, obraceje se k slečně Tailleferové.
Tato věta znamenala jakési rozuzlení. Evžen ji pronesl tak, že umlčel všechny strávníky.
Jediný Vautrin udělal špatný vtip:
„Vezmete-li si na starost otce Goriota a budete-li jeho odpovědným zástupcem, pak se
musíte umět dobře ohánět mečem a dobře střílet z pistole.“
„Tak tomu bude,“ řekl Evžen.
„Tak vy jste tedy dnes vytáhl do boje?“
„Možná,“ odpověděl Rastignac. „Nikomu však nejsem povinen se zpovídat, jelikož se také
nechci pídit po tom, co druzí dělají v noci.“
Vautrin se úkosem podíval na Rastignaca.
„Chlapečku, nechceme-li se dát obalamutit loutkami, musíme vejít až do zákulisí boudy a
ne se spokojit jen jukáním do děr závěsů. Dost řečí,“ dodal, když viděl, že se Evžen zase
chystá durdit. „Trošičku si spolu jednou pohovoříme, až budete chtít.“

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celého románu. Zaměřte se na charakteristiku hlavních
postav.
2. Jaký byl autorův záměr při psaní Otce Goriota?
3. Pokuste se vystihnout klíčové momenty tohoto příběhu.
4. Rozeberte umělecké prostředky, jimiž autor dosahuje věrohodnosti a působivosti děje.
Má smysl pro detail?
5. Za pomoci konkrétních příkladů popište jazyk vystupujících postav.
6. Jaké místo zaujímá tento titul v Balzacově Lidské komedii?

