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1. Výchozí text pro interpretaci
Viktor Dyk – Krysař
XI
Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte.
Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely.
Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovati v pannu? Krysař, vida tuto spící,
zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl.
Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl
bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto ranní kouzlo.
Snila. O čem asi snila? O loutce, o dětských hrách, o motýlech, kteří ulétají?
A krysaře ranila úzkost.
Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou; a nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je
krása ženy. O něco více, o něco méně; a veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho.
Může vyvésti krysy a může vylidniti města. Nemůže však zadržeti čas.
Agnes spala; na okamžik zatoužil krysař probuditi ji polibky, aby se zbavil svého neklidu.
Ale zalekl se vlastní myšlenky; olupoval by o něco spící.
Podivná byla tato noc; podivné bylo ráno.
Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti v ranním úsvitu.
Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde?
Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután.
Teprve dnešní noci pocítil něco jakoby pouta. Opustil města a opustil země, a touha ho
nikdy neroztesknila; nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto
Hameln.
Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a
absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu příběhu, reprodukujte celý obsah.
2. Co posloužilo autorovi jako předloha, kde a jak se s ní Dyk rozchází?
3. Jak ovlivnilo krysařův život setkání s Agnes?
4. Uveďte další postavy dokreslující obraz města Hammelnu.
5. Charakterizujte autorův vypravěčský styl, v čem spočívá jeho působivost?
6. Vysvětlete hlavní myšlenku závěrečné kapitoly.
7. Pokuste se vysvětlit, proč je novela stále v popředí zájmu nejen čtenářů, ale i divadelních
a filmových tvůrců.

