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1. Výchozí text pro interpretaci

Charles Dickens – Oliver Twist

V tomto překypění nezkrotného jásotu se mladý pán Bates rozplácl na zem a v přemíře
dovádivé radosti pět minut křečovitě kopal do vzduchu. Potom se vymrštil na nohy, vytrhl
Lišákovi skřipec se svíčkou, pokročil k Oliverovi a obhlížel si ho kolem dokola, přičemž žid,
který si strhl noční čepici, současně vysekával zmatenému hochovi jednu hlubokou poklonu
za druhou. Mezitím Lišák, který byl založení spíše morousovského a zřídka se dal strhnout
veselím, když překáželo výkonu řemesla, se soustavnou vytrvalostí brakoval Oliverovi kapsy.
„Koukejte to kvádro, Fagine!“ zářil Čódl a přidržel svíčku tak blízko u Oliverova nového
kabátku, že hocha div nepodpálil. „Koukejte to kvádro, Fagine. Extra prima sukýnko a ten
fešáckej střih, těžká elegance! Jajaj, namoutě, to je opičárna! A co ty knihy, hm? Hotovej pán,
Fagine!“
„Nesmírně mě těší, že tak pěkně vypadáš, milánku,“ pravil žid a se strojenou ponížeností
se uklonil. „Lišák ti dá jiný šatičky, milánku, aby sis snad tyhle sváteční neponičil. Pročpak jsi
nenapsal, milánku, že přijdeš? Byli bysme ti přichystali něco teplýho k večeři.“
Tomu se mladý pán Bates znovu rozřehtal, a to tak hlasitě, že sám Fagin zjasnil tvář, a
dokonce i Lišák se usmál; poněvadž však Lišák právě v tom okamžiku vylovil Oliverovu
pětilibrovou bankovku, není jisté, vzbudil-li u něho veselí židův šprým nebo jeho vlastní
nález.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Určete, v jaké době a v jakém prostředí se příběh odehrává.
2. Jaký byl autorův záměr při psaní tohoto románu?
3. Začleňte uvedenou scénu do kontextu celého příběhu.
4. Charakterizujte hlavní postavu.
5. Jaké momenty sehrály v Oliverově životě rozhodující roli?
6. Rozeberte zvolené jazykové prostředky. Jak pomáhají dotvářet celkovou atmosféru
příběhu?
7. Dočkal se román filmového zpracování?

