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1. Výchozí text pro interpretaci
John Ronald Reuel Tolkien – Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
Jednoho podzimního večera o pár let později seděl Bilbo ve své pracovně a psal svoje
paměti – zamýšlel jim dát titul „Cesta tam a zase zpátky, hobitovy prázdniny“ – když náhle
zazvonil domovní zvonek. Byl to Gandalf a nějaký trpaslík a ten trpaslík byl Balin.
„Pojďte dál, pojďte dál!“ vítal je Bilbo a za chvíli seděli v křeslech u ohně. Jestliže si
Balin všiml, že páně Pytlíkova vesta je zakulacenější (a že na ní jsou pravé zlaté knoflíky),
Bilbo si zase všiml, že Balinův plnovous je o pár coulů delší a že jeho drahokamy vykládaný
opasek je vskutku nádherný.
Dali se samozřejmě do řeči o časech, které spolu prožili, a Bilbo se vyptával, jak to
vypadá v krajích kolem Hory. Zřejmě to vypadalo výborně. Bard znovu vybudoval město Dol,
přistěhovali se tam za ním lidi od jezera, z jihu i ze západu, celé údolí bylo znovu obděláno a
zbohatlo a bývalá pustina teď byla na jaře plná ptáků a květů a na podzim se tam sklízelo
ovoce a slavilo posvícení. I Jezerní město bylo postaveno znovu a prospívalo víc než kdy
předtím, po proudu i proti proudu Bystré řeky plynulo veliké bohatství a mezi elfy a trpaslíky
i lidmi vládlo v těchto končinách přátelství.
S někdejším starostou to skončilo špatně. Bard mu dal spoustu zlata, aby pomohl
Jezerním lidem, ale starosta, jenž patřil k té sortě, která se snadno nakazí dračí nemocí,
většinu zlata ukradl, utekl s ní a zemřel pak hlady v Pustině, když ho opustili jeho společníci.
„Nový starosta je moudřejší,“ řekl Balin, „a je velice populární, poněvadž se mu
přirozeně připisuje k dobru hlavní zásluha o dnešní blahobyt. Skládají se o něm písně, že za
jeho starostování oplývají řeky zlatem.“
„Tak se proroctví starých písní přece jen nějak splnilo,“ poznamenal Bilbo.
(ukázka z románu, přeložil František Vrba)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celého románu.
2. Charakterizujte prostředí fiktivní dávné Středozemně.
3. Charakterizujte postavy Bilba, dobráckého čaroděje Gandalfa, draka Šmaka a další
protagonisty příběhu (hobity, elfy, trpaslíky a další bytosti).
4. Hlavním motivem knihy je zápas dobra a zla – jde o pohádkový příběh? Pokud ano, jaké
znaky pohádky v sobě nese?
5. Proč autor vyprávění v próze prokládá i verši (např. písně elfů, hádanky aj.)?
6. Vysvětlete, z jakého důvodu patří román k žánru tzv. fantasy literatury?

