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1. Výchozí text pro interpretaci

Vilém Mrštík – Pohádka máje

„Pamatujete se přece na to, co jsem vám včera řekl?“
Stáli v soutěsce dvou naproti sobě stojících křů a Ríša hleděl dotknouti se volně visící její
ruky. Helenka uhnula do kře a ruku pozdvihnuvši vzhůru malíčkem se dotknula uzardělé
tváře. Ríša jemně odpáčil ruku její stranou a přitiskl ji k sobě na prsa.
„Helenko!“ pravil podivným jakýmsi hlasem, kterým k ní ještě nikdy nemluvil – „Já si přišel
pro odpověď!“ dodal tónem důtklivým.
Helenka neodpovídala. Přitlačena do kře stála tu před ním jak obrázek v zeleném oltáři.
Brok se převalil u jejích nohou do trávy a čenichal cosi v chladné zemi. – Nic jej tu jaksi
nebavilo –
„Co, nepovíte mně?“
Slabý proužek světla, prosvítající křem zelenavým přísvitem, rozestřel se po její hlavě,
ozářil jí ústa i bradu. Jako by chtěla promluvit, rty se jí rozpukly a na bílých jejích zubech
zablýsklo slunce. To byla celá její odpověď.
„Vidíte!“ pravil zase Ríša, ruku její stále ohřívaje na prsou. „Snad mě zase chcete nechat
bez odpovědi. Já nechci trápit vás, netrapte vy mě. Vyslovte se. Ať už tak nebo jinak, přijmu
všechno, jenom už mě nemučte!“
Rty její strnuly v nehotovém jakémsi výrazu trpkosti a bázně.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Začleňte úryvek do kontextu.
2. Charakterizujte hlavní postavy.
3. Do jakého prostředí autor svůj příběh zasadil?
4. Pokuste se vysvětlit, co ovlivnilo výběr titulu Pohádka máje.
5. Objasněte, proč je tento román považován za příklad pronikání impresionismu do prózy.
Doložte svá tvrzení příklady.
6. Rozeberte autorův vypravěčský styl.

