
Posudek na bakalářskou práci Martiny Hanykové 

Židovská trilogie v díle Arnošta Lustiga 

 

Arnošt Lustig se po roce 1990 stal jakousi ikonou, na niž se soustřeďovala pozornost 

kulturních publicistů. Mnohé z toho, co bylo o něm napsáno a řečeno, jsou banality. 

To ovšem nic nemění na tom, že je třeba kriticky zkoumat jeho díla, tím spíše, že 

v zahraničí, zvláště v anglosaském světě, jeho knihy reprezentují téma šoa v české 

literatuře. 

Martina Hanyková si ke zkoumání vybrala méně známou část Lustigova díla, tři 

pozdní prózy tvořící tzv. Židovskou trilogii: Lea z Leeuwardenu, Colette, dívka z 

Antverp a Tanga z Hamburku (Poprvé vyšly novely pod souhrnným názvem Židovská 

trilogie v letech 2000 a 2001, podruhé v upravené podobě 2005 a 2006.) Všechny 

prózy jsou spojeny nejen tématem holokaustu a prostředím táborů, ale i postavou 

Viliho Felda, který se u Lustiga objevuje už v roce 1950. Nepochybně jde o projekt, 

který byl dlouho ohlašován pod názvem Král promluvil, neřekl nic. Autor chtěl patrně 

koncipovat postavu Felda jako odvážného muže, okouzlujícího pábitele, donchuána i 

hochštaplera v jednom.  

Ještě před vlastní interpretací těchto textů Martina Hanyková stručně rekapituluje 

základní obrysy Lustigovy tvorby, jeho životní osudy (které těsně s dílem souvisí) a 

také kritické hlasy, které upozornily na problematické stránky jeho textů. Proti námitce 

černobílosti Lustigova fikčního světa uvádí pasáže, které z tohoto schématu vybočují, 

připomíná etický rozměr autorova díla, jež nelze posuzovat výhradně estetickými 

měřítky. Domnívám se, že tyto námitky lze do značné míry akceptovat. 

Následuje analýza ženských postav v díle Arnošta Lustiga. Od Dity Saxové (1962) se 

krásné dívky a ženy v jeho tvorbě objevují pravidelně. Martina Hanyková v souvislosti 

s Poeovou Filozofií básnické skladby (kde se konstatuje smrt mladé ženy jako 

přitažlivé literární téma) uvádí, že Lustigovy hrdinky umírají estetickou smrtí a že se u 

nich často objevuje aktivní vzdor vůči nacistům (Kateřina, Jitka, Perla, Kůstka).  

Vlastní interpretace trojice novel a titulních postav sleduje jejich vývoj, 

charakteristické znaky a jejich pozici mezi ostatními ženskými protagonistkami autora. 

Zaměřuje se na jednotlivé novely, na základní narativní kategorie (vypravěč, postavy, 

čas a prostor), na opakující se motivy a na používaný jazyk a styl. Závěr práce se 

soustřeďuje na vzájemnou komparaci děl a zabývá se i tématem erotiky a prostituce v 

Lustigově díle. K zajímavým pasážím zde patří třeba postřeh o subjektivním 

(fenomenálním času) v Lee z Leeuwardenu, o zvláštní povaze dialogů v téže próze 

(protagonisté vedou vlastně nesouvisející monology), o prostředcích, jímž vypravěč 



stupňuje dramatické napětí, o úvahách, které přesahují pravděpodobnostní horizont 

mluvčích nebo o nápadné podobnosti erotických scén v Lustigově díle. 

Domnívám se, že autorka práce prokázala dobrou orientaci v sekundární literatuře, 

schopnost interpretace literárního díla a znalost historického kontextu. Její práci 

doporučuji k obhajobě. 
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