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1. Výchozí text pro interpretaci
Erich Maria Remarque – Tři kamarádi
Položil jsem zrcátko a pudřenku stranou a opatrně jsem ji objal. Po chvíli zneklidněla.
"Co je, Pat?" zeptal jsem se.
"Něco tak hlasitě tiká," zašeptala.
"Co? Hodinky?"
Přikývla. "Duní tolik -"
Odepjal jsem si hodinky ze zápěstí.
Úzkostlivě pohlédla na vteřinovou ručičku. "Odlož je -"
Vzal jsem hodinky a mrštil jimi o zeď. "Tak, a teď už netikají. Teď se čas zastavil. Roztrhl jsem
ho. Už jsme jen tu jen my dva, ty a já, a nikdo jiný."
Pohlédla na mne. Její oči byl neobyčejně veliké.
"Miláčku -"zašeptala.
Nemohl jsem snést její pohled. Přicházel z velké dálky a procházel skrze mne někam do
neznáma.
"Kamaráde," zamumlal jsem, "můj milovaný, drahý, statečný starý kamaráde."
Zemřela v poslední hodině noční, než nastalo jitro. Zemřela v těžkých bolestech a nikdo jí
nemohl pomoci. Pevně svírala mou ruku, ale nevěděla už, že jsem u ní. Kdesi kdosi řekl: "Je
mrtva -"
"Ne," zašeptal jsem, "ještě není mrtva. Ještě mě pevně drží za ruku -"
Světlo. Nesnesitelné, prudké světlo. Lidé. Lékař. Pomalu jsem rozevřel ruku. Ruka Pat se
svezla k zemi. Krev. Ztrhaný udušený obličej. Zmučené strnulé oči. Hnědé hedvábné vlasy.
"Pat," řekl jsem. "Pat."
A poprvé mi neodpověděla.
(ukázka z románu, přeložil Karel Houba)
2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celého románu a stručně děj interpretujte.
2. Objasněte, v jaké době se příběh odehrává.
3. Proč se román nazývá Tři kamarádi? Jakou roli hraje číslovka tři?
4. Co je hlavním tématem románu?
5. Které jsou další důležité motivy?
6. V čem vidíte tragiku osudu Roberta Lohkampa a jeho přítelkyně Patricie Hollmannové?
7. Uveďte charakteristické rysy Remarqueova vypravěčského stylu.

