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1. Výchozí text pro interpretaci
Josef Škvorecký - Zbabělci
SOBOTA 5. V. 1945
Probudil jsem se asi v půl deváté. Za oknem svítilo slunce a v pokoji bylo horko. Ležel jsem v
posteli, trochu mě bolela hlava a v ústech jsem měl nechutný pocit. Ležel jsem a díval jsem
se na svůj portrét od Rosti nad postelí. Můj vzhled na něm vzbuzoval úctu. Měl jsem
obrovskou hlavu a úzká ramínka, takže jsem vypadal vzdělaně. A co bylo na obraze zajímavé,
byl kontrast té intelektuálské palice a ušpiněného límečku u košile bez kravaty. Pamatoval
jsem se na ten obraz. Tenkrát mě Rosťa maloval, zrovna když jsem přišel z práce z
Mesršmitky, v bavlněné košili, usviněné olejem z ferrofluxu. Vypadal jsem na tom obraze
jako Lenin. Díval jsem se tak na sebe a myslel jsem si, že to mám pěkný portrét, a že kdybych
umřel, zůstala by po mně přece jen hezká věc. Ale jinak to bylo hnusné ráno. Zavřel jsem oči,
ale nebyl jsem už dost unaven, abych spal nebo klímal. Bylo nutno vstát. Konečně jsem náhle
vstal. Nejlepší bylo se rozhodnout. Šel jsem k oknu a podíval jsem se ven. Nic. Město bylo
jako včera. Ani stopy po revoluci. Kdoví, jestli něco bude. Stejně jsem tomu tak úplně nevěřil.
Sice se stávaly takové věci, ale že by se to stalo zrovna u nás, to se nezdálo skutečné.
Revoluce. Nedoved jsem si představit nikoho ze známých střílet. Pana lékárníka nebo pana
továrníka Krocana. Blbost. Přema možná. Přema měl vizáž jako vrah a ve skladu měl nějaké
zbraně, to jsem věděl. A taky Perlík. Ale jinak to bylo docela iluzorní. Docela. Obrátil jsem se
od okna a zapnul jsem rádio. Chvilku jsem čekal a to mě otrávilo. Vždycky mě otrávilo čekat,
až se rádio ohřeje. Z přijímače se ozval nějaký prušácký pochod. Tak ještě nic. Ovšem. Vůbec
nic se nestane. Z východu přijdou Rusové a ze západu Američani a všechno slavně osvobodějí
a bude po parádě.
(ukázka z románu)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Přiřaďte text ukázky ke kontextu celého díla a stručně obsah knihy interpretujte.
2. Kde a kdy se děj odehrává?
3. Kdo je vypravěčem? Charakterizujte tuto postavu.
4. Autor dosahuje autenticity příběhu pomocí vyprávění v ich-formě. Objasněte tuto formu
vyprávění.
5. Můžeme označit dílo za „generační román s autobiografickými prvky“? Pokud ano, proč?
6. Vyhledejte v textu osobité jazykové prostředky autorova stylu vyprávění (obecná čeština,
„frajerský“ slang, uvolněná mluva, výrazy z angličtiny).
7. Jaké životní zkušenosti autor čtenáři předává?

