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1. Výchozí text pro interpretaci
Karel Čapek – Povídky z jedné a druhé kapsy
Zločin na poště
Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva; já jsem se ptal Boha, jak
je mám potrestat, a pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je
udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně; a ještě by se to stěží dokázalo.
Houdek zabil tu holku; ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mně byl příliš mnoho a příliš
málo. Proto jsem je soudil a trestal sám.
Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma
palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal
jsem jí dopis s adresou ‚Ředitelství pošt a telegrafů v Praze‘. Podívala se na mne a přimázla
na dopis nálepku.
Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl dvě stě korun vaší
předchůdkyni. Kolik bude stát to porto?
Pane, v té ženské byla hrozná síla; ale přece jen zbledla do popelava a ztuhla jako kámen.
Tři koruny padesát, vydechla.
Odpočítal jsem tři koruny padesát a povídám: Tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty dvě
stovky, říkám a dávám jí na stolek ty dvě ukradené bankovky, kdyby se ty dvě stovky našly
tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte? – aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla,
slečno -, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co?
Neřekla ani slovo; jen se tak palčivě a strnule dívala já nevím kam.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Interpretujte obsah celé povídky.
2. Určete osobu vypravěče.
3. Jakými prostředky se autor snaží navázat kontakt se čtenářem (slovní zásoba, stavba vět,
dialogy)?
4. Charakterizujte postavy Čapkových povídek z hlediska charakterových vlastností
i společenského postavení.
5. Jak řeší autor vztah mezi vinou a trestem, viníkem a soudcem?
6. Odrážejí se v povídkách autorovy životní postoje, případně otázky, na které hledal
odpověď i v jiných titulech?

