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1. Výchozí text pro interpretaci
Samuel Beckett – Čekání na Godota
ESTRAGON
A co když nepřijde?
VLADIMÍR
Však uvidíme. (Pauza) Hele, něco se tu změnilo, od včerejška.
ESTRAGON
Všecko hnije.
VLADIMÍR
Mrkni na ten strom.
ESTRAGON
Dvakrát nevstoupíš do téže stoky.
VLADIMÍR
Na strom se koukni.
ESTRAGON (dívá se na strom)
Ten tu včera nebyl?
VLADIMÍR
Ale byl. Všecko zapomeneš. Chybělo málo a bejvali bychom se na něm oběsili. (Přemýšlí)
Správně. Bývali bychom. (Pauza) Ale tys nechtěl. Nevzpomínáš si?
ESTRAGON
To se ti zdálo.
VLADIMÍR
Je to možný, že už si nevzpomínáš?
ESTRAGON
Já už jsem takovej. Buď zapomenu v tu ránu, nebo nezapomenu nikdy.
VLADIMÍR
A na Pozza a Luckyho, na tys taky zapomněl?
2. Úkoly k interpretaci textu
1. Uveďte, do jaké doby a na jaké místo autor umístil děj.
2. Zařaďte ukázku do souvislostí. Určete námět hry, popište kompozici.
3. Charakterizujte jednotlivé postavy. Kdo je Godot?
4. Vysvětlete termín absurdní drama a svá tvrzení doložte konkrétními příklady z textu.
5. Jakou funkci plní v této hře jazyk? Jaké jazykové a stylistické prostředky autor využívá?
6. Jaký byl Beckettův záměr při psaní této hry?

