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1. Výchozí text pro interpretaci
Karel Čapek – Bílá nemoc
MARŠÁL: Sedněte si, Galéne. Usedne vedle něho. – Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče!
Podívejte se, mně záleží osobně na baronu Krügovi. Je to vzácný muž a – můj jediný přítel.
Nevíte, jaká to je samota, být . . . diktátorem. Mluvím s vámi . . . jako člověk. Doktore,
zachraňte Krüga! Už jsem . . . hodně dlouho nikoho neprosil.
DR.GALÉN: Bože, to je tak těžká věc . . . Já bych tak rád . . . Poslyšte, já bych měl taky prosbu.
MARŠÁL: To není odpověď.
DR.GALÉN: Prosím vás, Vaše Excelence, já jen okamžik . . . Vy jste takový státník a máte tak
nesmírnou moc . . . Ne že bych vám chtěl lichotit, ale – bohužel je to tak, že ano . . .
Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír . . . Bože, jak by byli všichni rádi!
Vždyť se celý svět bojí jenom vás . . . všichni zbrojí jen kvůli vám . . . Kdybyste vy řekl, že
chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano . . .
MARŠÁL: - - Mluvil jsem o baronu Krügovi, doktore.
DR.GALÉN: Ano, právě . . . Vy ho můžete zachránit . . . jeho a všechny malomocné. Řekněte,
že chcete světu zajistit trvalý mír . . . že uzavřete smlouvu se všemi národy . . . a je to.
Podívejte se, Vaše Excelence, vždyť to záleží jenom na vás! Proboha vás prosím,
zachraňte ty chudáky malomocné! A co se týče pana barona, mě to tak mrzelo . . .
Prosím vás, už kvůli němu . . .
MARŠÁL: Baron Krüg na vaši podmínku nemůže přistoupit.
DR.GALÉN: Ale vy můžete, pane . . . Vy můžete udělat všechno!
MARŠÁL: Nemohu. Copak vám to mám vysvětlovat jako malému dítěti? Myslíte, že válka
nebo mír záleží na mé vůli? Musím se řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li
jednou můj národ do války, pak je . . . má povinnost jej pro ten boj vychovat.
DR.GALÉN: Jenže . . . kdyby nebylo vás . . . tak by váš národ do žádné výbojné války nešel,
že ano.
2. Úkoly k interpretaci textu
1. Kdy a kde se příběh odehrává?
2. Zařaďte ukázku do kontextu hry. Co ukončilo dialog v uvedené ukázce?
3. Charakterizujte postavu dr.Galéna a pokuste se ji konfrontovat s postavou dvorního rady
Sigelia
4. Co symbolizují další postavy ve hře?
5. Jaká je hlavní myšlenka Bílé nemoci?
6. Rozeberte jazyk jako prostředek charakteristiky.

