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1. Výchozí text pro interpretaci
Karel Čapek – Anglické listy
Hyde Park
Protože jsem já hříšný už mnoho let nebyl na žádném kázání, šel jsem poslouchat. Přidal
jsem se ze skromnosti k malému a tichému hloučku; mluvil tam hrbatý mladík s krásnýma
očima, patrně polský žid; po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom školství, i
přešel jsem k velkému zástupu, kde na kazatelničce poskakoval starý pán v cylindru. Zjistil
jsem, že zastupuje jakousi Hyde Park Milion; házel rukama tak, že jsem se bál, že přeletí přes
zábradlíčko. Dalšímu zástupu kázala starší dáma; nejsem nijak proti ženské emancipaci, ale
ženský hlas, víte, člověk to zkrátka nemůže poslouchat; přece jen ženská je od přírody
handicapována svým orgánem (myslím hlasovým). Když řeční dáma, mám vždycky pocit, že
jsem malý hoch a že mne maminka hubuje. Proč hubovala ta anglická lady se skřipcem, jsem
dobře nepochopil; vím jen, že křičela, abychom šli do sebe. V dalším zástupu kázal katolík
pod vysokým krucifixem; poprvé v životě jsem viděl hlásání víry kacířům; bylo to moc hezké,
a končilo to zpěvem, v němž jsem se pokoušel zpívat druhý hlas; bohužel jsem neznal
melodii. Několik zástupů se věnovalo výhradně zpěvu; to se postaví doprostřed mužíček a
taktovkou, udá áčko, a celý zástup zpívá, dokonce velmi slušně a polyfonicky; chtěl jsem jen
mlčky poslouchat, neboť nejsem z téhle farnosti, ale soused, gentleman v cylindru, mě
vybídl, abych také zpíval, i pěl jsem nahlas a velebil Hospodina beze slov i bez melodie. Jde
tudy zamilovaný párek, mládenec vytáhne z úst cigaretu a zpívá, dívka taky zpívá, zpívá starý
lord a mladík s pálkou pod paží, a ošoupaný mužík uprostřed kruhu diriguje graciézně jako ve
Velké opeře;, nic se mi tady dosud tak nelíbilo.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Popište kompozici celé knihy.
2. Čím jsou Anglické listy pro Čapkovu tvorbu a jeho pohled na svět příznačné?
3. Uveďte typické rysy Čapkova autorského stylu.
4. Charakterizujte obecně reportáž a její znaky doložte konkrétními příklady z Čapkova
textu.
5. Jakými prostředky se autor snaží čtenáře zaujmout, na co klade důraz?
6. Charakterizujte autorovu práci s jazykem.

