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1. Výchozí text pro intrerpretaci
Karel Čapek – Válka s mloky /též Válka s Mloky/
Vidíme tedy Salamandry v silném a neustálém vzestupu. Jejich počet je už odhadován na
sedm miliard, ačkoliv s rostoucí civilizací jejich porodnost srázně klesá (na dvacet až třicet
pulců z každé samice ročně). Mají už osazeno přes šedesát procent veškerých světových
břehů; ještě polární břehy jsou neobydleny, ale kanadští Mloci počínají kolonizovat pobřeží
Grónska, kde dokonce zatlačují Eskymáky do vnitrozemí a přejímají rybolov a obchod s rybím
tukem do svých rukou. Ruku v ruce s jejich materiálním rozmachem pokračuje i jejich pokrok
civilizační; vstupují do řady vzdělaných národů s povinnou školní návštěvou a mohou se
honosit mnoha sty vlastních podmořských novin, které vycházejí v miliónech výtisků, vzorně
vybudovanými vědeckými ústavy a tak dále. Rozumí se, že se tento kulturní vzestup nedál ve
všem všudy hladce a bez vnitřního odporu; víme sice neobyčejně málo o interních
záležitostech Mloků, ale podle některých známek (například podle toho, že se našly mrtvoly
Mloků s ukousanými nosy a hlavami) se zdá, že po delší dobu panoval pod hladinou mořskou
vleklý a vášnivý ideový spor mezi staromloky a mladomloky. Mladomloci byli patrně pro
pokrok bez výhrad a omezení a hlásali, že se má i pod vodou dohonit všechna pevninová
vzdělanost se vším všudy, nevyjímajíc ani kopanou, flirt, fašismus a sexuální inverze; naproti
tomu staromloci, jak se zdá, lpěli konzervativně na přírodním mloctví a nechtěli se vzdát
starých dobrých zvířecích zvyklostí a instinktů; nepochybně odsuzovali horečné bažení po
novotách a viděli v něm úpadkový zjev a zradu na zděděných mločích ideálech; zajisté žehrali
také proti cizím vlivům, jimž slepě podléhá dnešní svedená mládež, a tázali se, je-li toto
opičení po lidech důstojno hrdých a sebevědomých Mloků.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celého románu a v základních obrysech reprodukujte děj.
2. Určete literární žánr.
3. Charakterizujte zvolený kompoziční postup i vypravěčský styl.
4. Za pomoci konkrétních příkladů dokažte, že zde autor využívá své zkušenosti novináře,
reportéra a vynikajícího pozorovatele.
5. Objasněte pojem: literární fikce.
6. Můžeme označit tento román jako zalidněný? Charakterizujte hlavní postavy.
7. Jaký byl autorův záměr?

