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1. Výchozí text pro interpretaci
Karel Jaromír Erben – Kytice
Poklad
A když zlato matka nese,
dítě se tu na ni třese,
třese a žalostně pláče:
„Mama, mama! ach, ach, mama!“
chytajíc ji ručinkama.
„Mlč, synáčku! mlč, mlč, hochu!
počkej jenom ještě trochu.“
A k dítěti se nakloní,
a do klína rukou sáhne,
dva peníze ven vytáhne,
o peníz penízem zvoní:
„Hle hleď, co to má maminka!
cincin! slyšíš, jak to cinká?“
Avšak dítě stále pláče −
jí radostí srdce skáče.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Co víte o vzniku této básnické sbírky? Uveďte její přesný název.
2. V uspořádání básní je určitý systém. Jaký?
3. Určete základní motivy, které Erben ve svých baladách rozvíjí. Doložte konkrétními
příklady.
4. Pomocí konkrétních příkladů vysvětlete, čím se hrdinové Erbenových balad odlišují
od hrdinů romantických.
5. Jak se do jednotlivých básní promítl autorův zájem o lidovou slovesnost? Využijte
text jednotlivých básní.
6. Rozeberte básnické prostředky a jejich funkci v textu básní.
7. Vysvětlete, proč je tato sbírka dodnes živá a proč stále představuje pro řadu umělců
zdroj inspirace.

