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Eva Tereza Bílkovská se ve své práci soustředila na téma, které lze pro tvorbu Prima 

Leviho považovat za stěžejní. Zážitky z věznění v Osvětimi daly autorovi, 

vystudovanému chemikovi, první impuls k psaní, jež se nezastavilo jen u pouhé 

svědecké výpovědi: ze zapisovatele se stal spisovatel. Ačkoli se tomuto tématu 

dostává soustavné kritické pozornosti, dosud se nevyčerpalo a nabízí se řada 

možností, jak je uchopit. Autorka se rozhodla věnovat přednostní zájem Leviho 

prvotině Se questo è un uomo, v menší míře se zabývat dalšími díly, v nichž se Levi 

k traumatu holocaustu vrací, a v závěru umístit autora do širšího kontextu 

koncentráčnické literatury. 

 Se splněním zadání práce se vyrovnala poměrně dobře. Práce má jasnou a 

logickou strukturu, opírá se o kvalitní sekundární prameny, ale není postavena pouze 

na kompilátech; zejména úvodní kapitola věnovaná situaci italských Židů za fašismu 

a za války je faktograficky bohatá i dobře napsaná. 

 Další oddíly práce, věnované Leviho biografii a zejména analýze jeho prvotiny 

a dalších děl s tematikou lágru, jsou sice až na drobné lapsy obsahově zvládnuté, ale 

stylisticky značně nevyrovnané. Rozbor ústřední prózy je přesvědčivý, jsou v něm 

dotčeny všechny základní motivy i prvky, ovšem v pasážích věnovaným dalším 

Leviho prózám se autorka už trochu točí v kruhu a opakuje už sdělené či podává 

velice zmatený výklad, zejména se to týká povídky Lilit. Lépe je pak provedeno 

srovnání Leviho s Jeanem Amérym, širší kontext koncentráčnické literatury je zmíněn 



jen povrchně. Závěr je spíše shrnutím práce. Nicméně se autorce podařilo v hrubých 

rysech postihnout jedinečnost Leviho tvůrčí osobnosti a položit si otázku ohledně 

sdělitelnosti a předatelnosti zkušeností, které jdou mimo rámec čtenářské imaginace 

a jeho prožitků.   

 Mé připomínky míří k rozkolísané stylistické úrovni práce, formulační 

nedotaženosti (viz např. věta „Kniha Je-li toto člověk je napsána v poválečném 

období, jako spousta jiných knihy, které vycházely v té době, [s. 20] nebo sdělení, že 

Améry a Levi se dozvěděli o „existenci jidiš“ [s. 52]), rušivé jsou i gramatické chyby 

typu: osobnosti se zabývali (s. 50).  Bylo by třeba opravit i některá tvrzení a faktické 

chyby: na s. 9 se hovoří o zániku „papežských států“, ale stát byl jen jeden, i když se 

v italském názvu objevuje plurál „stati“; autorka opakovaně hovoří o Ulyssovi, o 

kapitole „Zpěv Ulyssův“, italský Ulisse je ale česky Odysseus; hebrejský a nikoli 

židovský (jak píše autorka) výraz „schemá“ se do češtiny přepisuje jako „šema“ (s. 

22); neplést si „reflexní“ a „reflexivní“ (s. 23); „I coralli“ a „Saggi“ jsou edice 

nakladatelství Einaudi, nikoli sbírky; po úspěchu knihy Je-li toto člověk se Levi svého 

původního povolání chemika nevzdal, jak uvádí autorka na s. 42, vykonával svou 

„první“ profesi až do odchodu na penzi; Když ne nyní, kdy? není jediný Leviho 

„opravdový“ román (i zde by bylo lepší použít jiné adjektivum), tím je i La chiave a 

stella. 

 I přes vznesené připomínky práci mohu doporučit k obhajobě, autorka 

zpracovala téma poctivě a samostatně, prostudovala primární i sekundární prameny 

ve značné šíři a vyhověla kladeným požadavkům. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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