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1.Výchozí text pro interpretaci
Karel Čapek – Továrna na absolutno
Kapitola X
Několik dní po těchto událostech bloudil pan G. H. Bondy po ulicích Prahy, cigáro
v zubech, a přemýšlel. Kdo by ho potkal, myslel by, že se dívá na chodník; ale pan Bondy se
díval do budoucnosti. Marek měl pravdu, říkal si. A ten biskup Linda měl ještě větší pravdu.
Nelze, zkrátka, uvést na svět Boha bez sakramentských následků. Copak, ať si lidé dělají, co
chtějí; ale tohle by otřáslo bankami, a čertví jak by to působilo na průmysl. Dnes vypukla
v Živno náboženská stávka; zařídili jsme tam Karburátor, a hned po dvou dnech prohlásili
úředníci majetek banky za boží fond pro chudé. To by se za Preisse nestalo. Ne, to by se jistě
nestalo.
Bondy sklíčeně cucal na své doutníku. Tak co, řekl si, máme s tím praštit? Za dnešek došlo
objednávek za třiadvacet miliónů. To se už nedá zastavit. Kouká z toho konec světa či co. Za
dva roky bude všechno na hromadě.
Teď už pracuje na světě několik tisíc Karburátorů, a každý ve dne v noci chrlí Absolutno. A
to Absolutno je po čertech inteligentní. Má zrovna bláznivou chuť nějak se zaměstnat. No jo,
nemá co dělat, tisíce let nemělo co dělat, a teď jsme je pustili z řetězu. Například co provádí
v Živno. Samo vede knihy, účtuje, vede korespondenci. Udílí písemné rozkazy správní radě.
Píše kontrahentům ohnivé epištoly o účinné lásce. Tak, a teď akcie Živno jsou makulatura:
kilo za smradlavý syreček. Tak to chodí, když se plete Bůh do bankovnictví.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte text ukázky do kontextu celého díla.
2. Jaké místo zaujímá tento titul v Čapkově literárním odkazu, v jaké době se odehrává?
3. Vysvětlete pojem literární utopie.
4. Jaké události v Čapkově životě ovlivnily volbu námětu románu, jaký byl autorský
záměr?
5. Charakterizujte autorův vypravěčský styl, co je pro něj typické?
6. Jaká je kompozice románu?
7. Dokažte pravdivost tvrzení, že autor kombinuje různé žánry a styly.

