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1. Výchozí text pro interpretaci
Milan Kundera – Směšné lásky
Falešný autostop
(1. kapitola)
Rafička na měřiči benzínu klesla najednou k nule a mladý řidič dvousedadlového osobního
auta prohlásil, že je to k vzteku, kolik ta felicie žere. „Jenom abychom zas nezůstali stát bez
benzínu,“ prohlásila dívka (asi dvacetiletá) a připomněla řidiči několik míst na mapě vlasti,
kde se jim to již stalo. Mladík odpověděl, že si nedělá starosti, protože cokoli zažije s ní, má
pro něho půvab dobrodružství. Dívka oponovala; pokud jim došel uprostřed cesty benzín,
bylo to prý vždycky dobrodružství pouze pro ni, protože mladík se schoval a ona musela
zneužívat svého půvabu: stopnout auto, nechat se odvézt k nejbližší pumpě, znovu stopnout
auto a vrátit se s kanystrem zpět. Mladík se otázal dívky, zda šoféři, kteří ji vezli, byli tak
nepříjemní, že mluví o svém úkolu jako o příkoří. Odpověděla (s neobratnou koketností), že
byli velice příjemní, ale co prý z toho měla, když byla obtížena kanystrem a musila se s nimi
rozloučit dřív, než si stačila něco začít. „Mizero,“ řekl mladík. Dívka prohlásila, že není mizera
ona, nýbrž právě on; bůhvíkolik dívek ho zastavuje na silnici, když jezdí autem sám! Mladík
vzal za jízdy dívku kolem ramen a políbil ji lehce na čelo. Věděl, že ho má ráda a že na něho
žárlí. Žárlivost není ovšem nijak příjemná vlastnost, ale není-li jí nadužíváno (je-li spojena se
skromností), má v sobě kromě své nepohodlnosti i cosi dojemného. Mladík si to aspoň myslil.
Protože mu bylo pouze osmadvacet let, zdálo se mu, že je stár a poznal vše, co může muž
u žen poznat …
„Já si zatím odskočím,“ řekla. „Kampak?“ zeptal se mladík schválně, protože chtěl vidět
dívčiny rozpaky. Znal se s ní už celý rok a dívka se stále ještě uměla před ním stydět a on
okamžiky jejího studu velmi miloval; jednak proto, že se jimi odlišovala od žen, s kterými se
stýkal před ní, jednak proto, že věděl o zákonu obecné pomíjivosti, který mu činil vzácným
i stud jeho dívky.
(ukázka z povídky)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte text ukázky do kontextu celé povídky.
2. Charakterizujte čas děje a postavy z výňatku textu.
3. V čem spatřujete osobitost vypravěčského stylu Milana Kundery?
4. Jakou zkušenost autor jednáním postav předává čtenáři?
5. Analyzujte stylistickou a jazykovou rovinu textu, slovní zásobu, tvrzení doložte.
6. Čím se vyznačuje povídka jako literární útvar?

