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Autorka si zvolila dosti náročný úkol – vyložit a srovnat tři knihy autorem pojaté jako trilogie. Není 

tudíž divu, že úvodní, tomuto záměru předcházející kapitolky pojala s potřebnou stručností – 

rekapitulaci spisovatelova osudu, aktivit, literární tvorby a dosaženého uznání; připomenutí 

výrazných ženských postav, pro empatického autora přitažlivých z celé řady důvodů. Zmíněnou 

stručnost sice chápu, nicméně vytrženost subjektů – maximálně zjednodušených a typizovaných – 

z kontextu jednotlivých próz už zde pociťuji jako problém (zcela neúnosná zkratka pak nastává, když 

se smrt mladých hrdinek postihuje odkazem na E.A.Poea). Už zde se také nabízí otázka, nakolik máme 

brát v potaz fakt, že ta či ona postava měla reálný předobraz, když autor látku vycházející z vlastní 

zkušenosti či zkušenosti druhého od počátku ztvárňuje s prokazatelnou (a ve své podstatě i 

chvályhodnou) literární ambicí, jež lety nezeslábla (z mého hlediska se dosti neblaze prosazuje 

přetvářením a dotvářením), a možná právě v Židovské trilogii vyvrcholila. Pojednání o ní, soustředěné 

především k ženským postavám, pak chápu jako pokus o seriózní (nikoliv však analytické) zasvěcení, 

kdy se pozornost věnuje základní lidské situaci – komorní a časově vymezené , která se utváří 

převážně jako velmi specifická milostná romance, existenciálně hluboce zdramatizovaná okolnostmi 

– životu a lásce krajně nepříznivými; v podstatě nelidskými podmínkami koncentračních táborů. 

Autorka podle mne dobře postihuje odlišnosti zkoumaných ženských postav (Lea, Colette, Tanga), 

dané věkem, zkušeností, sebepocitem, postavením, ve kterém se nalézají, mírou prožitého či 

prožívaného utrpení a ponížení, slabostí či silou, touhou po citově motivovaném tělesném sblížení, 

vzdorovitostí či rezignovaností a tak podobně. 

Vzhledem k tomu, jaký význam je Lustigem v Židovské trilogii přikládán milostnému tématu a erotice 

v podmínkách zajetí, všudypřítomného ponižování, trýznění a smrti, bylo náležité věnovat 

interpretační pozornost ztvárnění těla a tělesnosti. Lustig sice surovost a krutost nesmlčuje, odsouvá 

ji však více či méně do pozadí a staví na tělesnosti spíše idealizované, na obdivu k ženské kráse, ba 

přímo na uctívání ženskosti. Tak je tomu zejména v prvním a třetím díle (v případě Ley a Tangy), kde 

se ženská bytost stává předmětem touhy mužské postavy, prezentované také promluvou a jednáním, 

hlavně ale tak zvaně zevnitř – vnitřně monologicky; vjemy, úvahami, představami reflexemi, tázáními 

apod. Autorka akceptuje narativní formu Lustigových próz, která právě svědčí o zmiňované vysoké 

míře zliterárnění, jež tu převažuje nad dokumentovostí a někdy i pouhou pravděpodobností (sama  se 

bystře pozastavuje nad tím, že některé reflexe neodpovídají věku postavy). Domnívám se ovšem, že 

vnitřní perspektivizaci tu mohla být věnována ještě větší pozornost, neboť ona je pro mnohé určující 

– například pro to, jaký prostor získají reálie a poměry daného prostředí či epizodní postavy. 

Přestože  strukturace (nebo alespoň motivická skladba) Lustigova vnitřního perspektivismu s řadou 

existenciálních point a s dominancí erotické touhy se nestala předmětem žádoucí analýzy, je si 

Martina Hanyková zjevně vědoma toho, jak se mění situace v případě, kdy ho autor ruší (Colette, 

dívka z Antverp). V druhém dílu trilogie sice autorský vypravěč nedominuje (též díky rozsáhlým 

dialogovým pasážím), ale má možnost objektivnějšího náhledu. Ubývá náznaků a nejasností, prostor 

je dopřán nejen protagonistům milostného příběhu, jenž se má završit smrtí, ale též jiným figurám, 

pro Colette nějak zásadním – unterscharfürerovi Weissackerovi a kápo Broderové. 



Ve snaze o důkladnost věnuje Martina Hanyková pozornost také intertextualitě Lustigových próz 

(např. dílčí tematizaci případu, jenž byl ztvárněn novelou o Kateřině Horowitzové), zvláště pak sleduje 

výskyt a role Viliho Felda. Napadá mě, že rekonstrukce této postavy na základě všech textů, kde se 

objevuje, by mohla být přínosná pro to, jak se odehrávají intertextové vztahy v rámci celku  autorova  

díla a jak v něm existují některé postavy. Vedle uchování (manifestace) téže identity bychom možná 

mohli uvažovat také o dvojnictví či alespoň analogiích. Zvláštní kapitolu pak tvoří pochopitelně vztah 

postavy, zejména postavy vypravěče, k autorskému subjektu. Je to složitější, než jak to chápe autorka 

předkládané práce. 

Zmiňme ještě, že pozornost se v práci zasvěcené Židovské trilogii věnuje též prostředí a místům 

(zejména ve vztahu ke kompozici próz; k dělení kapitol v první a druhé knize), opakujícím se motivům 

a leitmotivům. Také zvířecím atributům připsaným dvěma ženským postavám (pták a kůň), které, tak 

se mi to zdá, mohou přispívat, podobně jako jistá archetypovost, k zmytičtění. To ovšem opět 

stvrzuje, jak se fikční světy Lustigových pozdních děl vzdalují reálnému zkušenostnímu východisku. 

Možná právě proto jsme tak zaskočeni, když se pak v textu náhle (nečekaně) objeví brutální a syrová 

fakta, která práce cituje na s. 28 (Přitom naturalistické obrazy dokumentující formy prostituce a 

znásilňování vlastně, pokud se  nemýlím v prózách  chybí) 

Velmi oceňuji zhodnocení (interpretační) působivého kontrastu „dvou horizontálně odlišných světů“ 

– světa Židů ve vyhlazovacím táboře a banalizovaného světa příslušníků SS s jeho běžnými 

radovánkami jako fotbal (viz Tanga. Dívka z Hamburku). Naopak mne mrzí, že nebylo náležitě 

doceněno, jak Lustig důsledně zpřítomňuje existenci a projevy starců za stěnou podkroví, kde 

vyprávějící, prožívající, uvažující apod. hrdina zakouší první setkání a erotické uchvácení Leou, 

zatímco ona projevuje starost o pomíjivost své tělesné krásy, v situaci očekávané cesty k zániku 

vlastně podivné, ba absurdní. 

Mnohé podstatné se v práci o Židovské trilogii stručně konstatuje o formě a funkci Lustigových 

dialogů, právě tak jako o jazykovém stylu a přímo mánii retardační, o oslabování napětí a naopak jeho 

navozování v některých epizodách. Lustig nestaví dramatický syžet, spíše intimně milostný; i tam, kde 

mu to volba autorského vypravěče více nabízí. Jakoby Eros v jeho vzpomínání   a   tvůrčí intuici 

přemohl Tanatos, kdysi díky rozpoutání sil lidského zla tak triumfující. 

 

Práci Martiny Hanykové doporučuji k obhájení a vzhledem k zjednodušení literární charakteristiky 

rozebíraných próz navrhuji známku velmi dobře. 

 

Do. Marie Mravcové 

 


