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1. Výchozí text pro interpretaci

Stendhal – Červený a černý
„… Nebudu vám zastírat, že mladý hrabě de la Mole bude vámi asi z počátku pohrdat,
poněvadž jste jenom obyčejný měšťák.. Jeden z jeho předků byl u dvora a dostalo se mu té
cti, že mu byla pro nějaké politické pletichy 26.dubna 1574 sťata hlava na náměstí
ve. Vy
jste synem
a mimo to zaměstnancem jeho otce. Uvažte dobře ty rozdíly
a studujte v díle Moreriho historii té rodiny; všichni pochlebníci, kteří k nim bývají zváni na
oběd, dělají na ni občas, jak říkají, jemné narážky.
Dejte si pozor na to, jak budete odpovídat na žerty pana hraběte Norberta de la Mole,
husarského rytmistra a budoucího paira Francie. Nechoďte pak na mne se stížnostmi.“
„Myslím,“ namítl Julián červenaje se, „ že bych člověku, který mnou pohrdá, neměl ani
odpovídat.“
„Nemáte pravé představy o takovém pohrdání; bude se projevovat jen přemrštěnými
poklonami. Kdybyste byl hloupý, mohl byste je brát vážně; kdybyste chtěl udělat kariéru,
musel byste je brát vážně.“
„Budu pokládán za nevděčníka,“ zeptal se Julián, „ vrátím-li se, až se mi to přestane líbit,
do své malé cely č.103?“
„Ovšem,“ odpověděl abbé, „ všichni pochlebníci domu de la Mole vás budou pomlouvat,
ale pak zasáhnu já. Adam qui feci. Řeknu, že původcem toho rozhodnutí jsem já.“
Juliána zarmoutil trpký a skoro zlý tón, který pozoroval u Pirarda; zkazil jím docela svou
poslední odpověď.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zasaďte úryvek do kontextu celého románu. V jaké době se příběh odehrává?
2. Vysvětlete symboliku barev použitých v názvu.
3. Charakterizujte hlavní postavu. Chová se pokrytecky? Proč odmítá milost?
4. Vysvětlete, co bylo hlavním předmětem autorova zájmu.
5. Rozeberte umělecké a kompoziční prostředky.
6. Vysvětlete pojem vnitřní monolog. Proč ho autor používá?

