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1. Výchozí text pro interpretaci

Karel Hynek Mácha – Máj
Klesla hvězda s nebes výše,
mrtvá hvězda siný svit;
padá v neskončené říše,
padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot, hrůzný kvíl.
„Kdy dopadne konce svého?“
Nikdy – nikde – žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.
Na bílé zdě stříbrnou zář
rozlila bledá lůny tvář;
však hluboko u věži je temno pouhé;
neb jasna měsíce světlá moc
uzounkým oknem u sklepení dlouhé
proletši se změní v pološerou noc.
Sloup sloupu kolem rameno si podává
temnotou noční. Z venku větru vání
přelétá zvražděných vězňů co lkaní,
vlasami vězně pohrává.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Určete, o jaký literární žánr se jedná, popište kompozici.
2. Zařaďte úryvek do kontextu, reprodukujte obsah celé skladby.
3. Najděte v textu znaky typické pro romantismus.
4. Pokuste se najít souvislost mezi Vilémem a autorem. Doložte příklady.
5. Charakterizujte verš, rým i zvolené básnické prostředky.
6. Uveďte, jaké byly reakce na vydání Máje.
7. Vysvětlete, proč se k Máji řada umělců neustále vrací jako k inspiračnímu zdroji.

